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BOSNA-HERSEK’TE YAPILAN ZULÜM 

 

Zümrüt ERDUR 

 

 

1) BATIDA İSLAM KARŞITI YAKLAŞIMLAR VE SEBEPLERİ 

1973 yılında yaşanan Arap-İsrail savaşı beraberinde dünya petrol krizini 

getirmiştir.. Batılı ülkeler, petrol krizinin sorumlusu olarak Ortadoğulu Müslüman 

ülkeleri görüp, geliştirdikleri İslam karşıtı yaklaşımı, ülkelerindeki Müslüman 

azınlıklara, göçmenlere ve çocuklarına sergilemişlerdir. Böylece İslam karşıtı 

iklim oluşturulmuştur. 

1980’li yıllar ise Batıda ırkçılığın kök saldığı dönem olmuştur.. 1990 

yılında, Sovyetler’de Komünizm çöktüğünde, Orta ve Doğu Avrupa’da, Alman 

kökenlilerin, Macarların, Romenlerin, Eski Yugoslav Federasyonu bünyesindeki 

halkların giderek etnik milliyetçi söylemlerin egemenliğini benimsemeye 

başladıkları görülmüştür.  

İslam karşıtı iklimini, 1979 İran Devrimi, 1987-1990 Filistin İntifadası, 

1989 Salman Rüşdi Krizi, 1989 Fransa Türban Krizi, Körfez 1991 Savaşı, 1991-

1995 Bosna Savaşı, 1993 New York Dünya Ticaret Merkezi’nin Bombalanma 

eylemi, 2000 İkinci Filistin İntifadası, 2000 Paul Şeffer’ın yazdığı Çokkültürlülük 

Draması, 11 Eylül 2001 Amerika ikiz kuleler saldırısı, 2001 Afganistan savaşı, 

2001 Britanyada, İngilizler ve Asyalı Müslüman göçmenler arasında çıkan 

kitlesel çatışmalar, 2001-2002 Hollandada Pim Fortuyn’ın önlenemeyen yükselişi, 

2003 II. Körfez Savaşı, 2004 Hollandalı aşırı sağcı sinema yönetmeni Theo Van 

Gogh’un öldürülmesi, 2004 Madrid bombalama eylemleri, 7 Temmuz 2005 

Londra bombalama eylemleri, 2005 Paris banliyö eylemleri, 2006 Danimarka 

karikatür krizi, 2009 İsviçre Minare yasağı krizi, 2010 İran ile yaşanan nükleer 

enerji krizi, 2010 Almanya’da Thilo Sarazin tarafından yazılan ırkçı kitabın yol 

açtığı polemik, 2011 İngilterede Börmingham’da bir Kur’an kursunda imam 

tarafından dövülen çocukların açtığı tartışma, 2011 Floridada Amerikalı rahip 

tarafından Kur’an’ın yakılması olayı, 2011 Fransada burkanın yasaklanması.. v.b. 

Yaşanan tüm bu olumsuzluklar, batıda Müslümanlara karşı zaten var olan 

düşmansı havanın belli zeminlerde giderek perçinlenmesine neden olmuştur. 
1
  

 

2 ) AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERİ,  

Balkan savaşı öncesi ve sonrası, Osmanlı İmparatorluğunun Balkanlarda 

5 asra yakın, birlik içindeki, yönetimini unutarak, Osmanlıya karşı, Türklere karşı, 

İslama karşı kin ve nefretlerini bileyerek, ülkelerinde yaşamakta olan Türklere, 

azınlık Müslümanlara zulmederek, ikinci sınıf insan muamelesi yaparak, yok 

etmek için, parçalamak için, göç ettirmek için ortak hareket etmişlerdir.  

                                                           
1 Ayhan KAYA, İslam, Migration and Integration; The Age of Securization (London;Palgrave 

2009) 



Avusturya - Macaristan İmparatorluğu veliahtının Bosna Hersek'i 

ziyaretinde bir Sırp tarafından öldürülmesinin ardından, Avusturya ile Sırbistan 

arasında başlayan savaş, Almanya, Rusya, Fransa ve İngilterenin de savaşa 

katılmasıyla bir dünya savaşına dönüşmüştür. 

I. Dünya savaşına sebebiyet veren Sırplar, bu kez de 20. yy. sonlarında, 

Osmanlıya hasret Müslüman Boşnaklara, Müslüman oldukları için, 

Osmanlılardan oldukları için, Osmanlıdan 500 yılın intikamını almak için, tarihe 

insanlığın utancı, kara lekesi olarak geçecek çirkin, planlı saldırılarını, 

eylemlerini, namus soykırımlarını gerçekleştirmek için, Boşnak Müslümanlara bir 

yandan dost, komşu yakınlığı görüntüsü içinde iken, öte yanda yıllarca, sinsice 

hazırlıklarını yapmış ve 1991 yılında, bir gece yarısından sonra, 02.00 sularında 

Sırbistan ve Hırvatistan ordusunun desteği ile, Bosnalı Sırplar, Sırp komşular, 

vahşice saldırılarını gerçekleştirmiştir. 

20. yüzyılda, ilim ve teknolojide altın çağını yaşayan dünya ülkeleri, 

insanlık; adalet, doğruluk, iman, ahlak değerlerini aynı paralelde geliştiremeyen 

insanlık, İslam karşıtı ve sağduyusunu yitiren Hristiyan alemi, dindaşları Arap 

ülkeleri tarafından kaderlerine terkedilen, güçsüz ve silahsız sivil Filistin halkının 

devam eden katliamına günümüzde de göz yummaktadır, İsrail’i, siyonizmi, 

soykırımı desteklemektedir. Müslümanlar için kılını kıpırdatmayan aynı Birleşmiş 

Milletler Konseyi, Bosna’daki Müslümanların katliamına, soykırıma, çocuk, kız 

ve kadınların, erkeklerin ırzına geçilmesine, cinsel işkencelere, canlı olarak toplu 

mezarlara gömülmelerine, nehirlere sürülerek boğulmalarına da sessiz kalmıştır. 

 

3) VARLIĞIN ÖZÜ OLAN İNSAN 

“Cenabı Hak, Hadis-i Kudsisinde ‘Kuntu kenzen makhviyen, fe ahbebtu 

en u’rafe”, “Ben bir gizli hazine idim, sevilmek ve bilinmek istedim” 

buyurmuştur. Bu gizli definenin en yüce vasıflarından biri güzelliktir ve bu kadar 

ulu bir güzelliğin bir define gibi gizli kalması olmaz, olamazdı. Kainatın 

yaratılışındaki sır da budur. İlahi varlık ve güzellik o kadar doluydu ki, bu taşıma 

ihtiyacıyla varlığını kuşatan gayb perdelerini yırttı; muhteşem nuru aleme ve bu 

toprağı aksetti. Böylelikle toprağı göklerden daha aydın yarattı. Çünkü Allah’ın 

yarattığı mahlukatın en şereflisi insandı. Ve ilk insan, yani Hz. Adem topraktan 

yaratılmıştı. İnsanda bizzat Allahın tecelli etmesiyledir ki, yeryüzü, mana 

bakımından gökten aydınlık oldu. Bununla beraber, Hakkın gizli hazinesinden 

taşıp coşarak atlas elbiseler giydirdiği bu topraktan murad, yalnız ve alabildiğine 

engin kırlar, yeşil vadiler, ulu sahralar ve dağlar değildir. Toprağın ve bütün 

yaratılmışların özü olan insandır. ”
2
 

 

4) DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDEN TEMEL UNSURLAR 

Günümüzde, teknolojide ve ilimde her gün yenilikler ve gelişmeler 

birbirini izlerken, yazık ki, insanın kendisinde, diğer mahlukatta, her türlü gıda, 

sebze ve meyvede, toprakta, suda, dengesini bozduğu her şeyde, tartıyı 

                                                           
2 . Şerhli Mesnevi-i Şerif-Ken’an RİFAİ s. 507) 



bozmasından dolayı karşılık olarak afet ve felaketlerin geri dönüşleri bütün 

insanlığı etkilemektedir. Dengenin bozulmasının ana sebebi ise iman yokluğu ki, 

imansız kişiyi ahlaksız yapar... Allahtan korkmamaya, çekinmemeye, insana zarar 

vermeye, doğaya zarar vermeye, dengeleri bozmaya, insanlar arasında, ırklar 

arasında, dinler arasında düşmanlıkların olmasına sebebiyet verir, kişisel çıkarları 

öne çıkarır.  

Cahil insan, okumamış insanın değildir, cahil insan kendisindeki 

muazzam sanatı, her uzvun muazzam işlevinin, yapısının, biçiminin, güzelliğinin 

sanatkârını bilmemesidir, tanımamasıdır. Yaratıcısını bilmeyen, sevmeyen ve 

“yapma” buyurduklarına kulak asmayanlar, kendilerini de bilmeyenlerdir. 

Kendilerini herkesten üstün, diğer insanları ise aşağı görürler. En üst mertebede 

olan bir âlim, imansız ise, güzel ahlaklı değilse, tüm mahlukatı birlik gözü ile 

görmüyor ve kendini üstün görüyorsa, kendisine denk veya kendisinden üstün 

veya kendisinden daha düşük mevkide olanlarla gizli çekişmeye, savaşa girer, 

hilelere başvurur, kendisine rakip olanların ayaklarını kaydırmaya kalkar, zalim 

olur, kibirli olur, riyakar olur, ırkçı olur, ayırımcı olur, kendi çıkarını gözeten 

olur, dışlayan olur. 

Sadretdin Konevi hazretlerinin, Hadis-i Erbain’ine aldığı kudsi hadis 

şöyledir, “Ey Âdemoğlu, seni kendim için yarattım; eşyayı da senin için yarattım, 

O halde, kendim için yarattığımı, senin için yarattığımın ayarına düşürme”  

 “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez 
3
” buyuran 

Allah Rasulü, “Aile içinde veya dışında insanların birbirlerine zülmetmemesini, 

eziyet etmesini yasaklamıştır 
4
. 

Osmanlı devleti, farklı kimliklerin barış içinde bir arada yaşamasını, adil 

ve dengeli bir otoritenin şemsiyesi altında gerçekleştirmiştir 

1986 yılında, Yugoslav hava yollarında çalışıyor iken, yeni bilgisiyar 

programını öğretmek için gelen Sırp bayan öğretmenler, hiç çekinmeden “bir gün, 

500 yılın intikamını alacağız” demişlerdi, inanmamıştık, gülmüştük, meğerse 

daha o zamanlarda hazırlık içinde imişler. 

Öte yanda, Hayvanları korumak için mücadele veren gelişmiş ülkeler, 

canlı canlı pişirilen karides, istakozlar için tepki vermeyen batılılar, Sırplar, 50 

binin üstüne kız çocuklarına, kadına, erkeğe sistematik olarak ırzlarına geçerken, 

cinsel işkence yaparken, namus soykırımı yaparken, canlı çivilerken, nehirlere 

atarken, canlı olarak toplu mezarlara gömerken, kadınlara köpek spermi enjekte 

ederken, Müslüman kadınları, Sırp çocukları doğurmaları için zorlarken, Dünya 

ülkeleri, susmuştur, Avrupa ülkeleri susmuştur, Müslüman ülkeler susmuştur, 

Birleşmiş Milletler konseyi susmuştur, biz sustuk..  

Allah Kur’an’ı Kerim’de; 

“(Ey insanlar ) Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Tartıyı adaletle yapın, 

terazide eksiklik yapmayın 
5
., buyurmaktadır 

                                                           
3 Buhari, Tevhid 2 
4 Buhari, Mezalim 4 
5 Rahman 7-8 Elmalılı Hamdi Yazır 

http://www.kuransitesi.com/Kuran-i-Kerim/Kuran_Meali/?meal=Hamdi_Yazir_Meali&sure=Rahm%E2n&sureid=55&ayet=8
http://www.kuransitesi.com/Kuran-i-Kerim/Kuran_Meali/?meal=Hamdi_Yazir_Meali&sure=Rahm%E2n&sureid=55&ayet=9
http://www.kuransitesi.com/Kuran-i-Kerim/Kuran_Meali/?meal=Hamdi_Yazir_Meali&sure=Rahm%E2n&sureid=55&ayet=9


İnsan, Adaletin ve doğanın dengesini, kendi maddi kişisel ve siyasi çıkarı 

için bozmuştur. İnsan Allah’ın adalette, vericilikte, sevgi ve merhamette dengeli 

olmak ve doğru tartmak yönündeki emrine uymamış, ihlal etmiştir. Kendisine 

Allah tarafından lütfedilen “yeryüzünün halifesi” olma üstünlüğünü kötüye 

kullanmıştır. Dünyanın, doğal kaynakların, insanların, mahlükatın hakimi, sahibi 

ilan etmiştir. Dünyayı ve insanı mamur etmek için birleşmesi yerine, insanlık için 

ortak hareket etmesi yerine, yok etmek için güçlerini, ihtiraslarını, kinlerini, 

nefretlerini birleştirmiştir. Çeşitli deney, tahribat ve kötülüklerin neticesinde 

dünyayı kaplamış olan olumsuz güçlerin, kuvvetlerin patlamasından, 

sıkışmasından meydana gelen afetlerden, felaketlerden bütün insanlık zarar 

görmektedir. 

Cehaletten, hırslardan, düşmanlıklardan bütün insanlık, yeni nesiller zarar 

görmektedir. 

Yaşadığımız sürece güven, huzur ve sağlık içinde yaşamak istiyorsak ve 

yeni nesillerin gelecekte yaşamlarını iyileştirmek, onlara güzel şeyler bırakmak 

istiyorsak, yok etmeye amaçlı birleşmiş güçlerin, başka masumlara, kadın ve 

çocuklara, insanlara aynı şeyleri yapmamaları için, güçlenmemiz ve acil çareler 

bulmamız gerekmektedir. 

(Aşağıdaki bilgiler, Sarayevo Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan 

Hakları İhlalleri Araştırma Enstitüsü’nden sağlanmıştır) 

 

5) BOSNA-HERSEK’E YÖNELİK SALDIRILAR 

Bosna-Hersek’e 1991-1995 yılları arasında yapılan saldırılarda, bu 

ülkenin işgal altındaki bölgelerde ve şehirlerde insanların barış ve güvenlik içinde 

yaşamalarına son veren çeşitli organize suçlar işlenmiştir. Esas olarak Boşnak 

kökenli kadın, erkek, yaşlı ve çocuklara yönelik toplu katliam ve işkence gibi 

suçlar, insanların tahminlerinden çok daha yüksek bir oranda işlenmiştir. 

Bosna-Hersek’teki saldırılar, insanlığın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri 

gördükleri en büyük göçe sebep olmuştur. 1.245.000 Boşnak mülteci, dünyanın 

dört bir yanında 100’den fazla farklı ülkeye göç etmiştir.  

6) BOSNA-HERSEK’E YAPILAN SALDIRILAR: 

 Planlı (entelektüel, ideolojik, politik ve askeri kitle iletişim 

araçları ile mantıksal ve psikolojik olarak) ve belli bir amaca yönelikti  

 Yetkin politik ve askeri güçlerden emir alınarak hazırlanmıştı ve 

plana uygun, organize ve sistematik olarak işlendi. 

 Saldırgan devletler planlı bir şekilde saldırıyorlardı ve saldırıların 

hangi amaca yönelik olduğu ve nasıl yapıldığı biliniyordu.  

 

7) BOSNA- HERSEK’E YÖNELİK FAŞİZM KARAKTERLİ 

SİLAHLI SALDIRILARIN SORUMLULARI: 

1) Sırbistan-Karadağ ve Yugoslav Federal Cumhuriyeti (Eylül 1991’den 

1995’in sonuna kadar)  

2) Ve Hırvatistan Cumhuriyeti’dir. (1991’in sonundan, 18 Mart 1994’e 

kadar) 



Bu ülkeler silahlı güçlerini harekete geçirmişlerdir. 

 Yugoslav ve Hırvat Ordusu 

 Onların işbirlikçileri (polis) 

 Gönüllü birlikler, yabancı paralı askerler de soykırım ve diğer 

işlenen insanlık suçlarında bilfiil yer almışlardır 

 Toplu ve bireysel katliamlarda kaç kişinin öldüğü hakkında bir 

rakam vermek imkansızdır..  

 Fakat içindeki tüm Boşnakların yok edildiği köyler ve şehirler 

olduğunu iddia edebiliriz.  

 Foça’nın savaş öncesi nüfusun %51'i Boşnakdı, Rogatica’nın ise 

%60 Boşnakdı.  

 

8) TOPLAMA KAMPLARI YA DA “ÖLÜM FABRİKALARI” 

Sınırdışı edilme sırasında ve toplama kamplarında özellikle, Omarska, 

Manjaca, Keratem, Brçko, Vişegard, Trnopolje kamplarında, birçok katliam 

yaşanıyordu. Sırp saldırganlar tarafından kullanılan öbür yöntemler olan 

kurbanların sürekli dövülmesi, sivillerin aç, susuz bırakılmaları, tıbbi malzemeden 

ve tıbbi yardımdan yoksun bırakılmalarına bağlı dayanılmaz yaşam koşullarında 

her gün birçok Boşnak ölüyordu. 

Organize katliamların yaşandığı sayıları 650’yi bulan toplama 

kamplarının %95’i Sırplar tarafından işgal edilen bölgelerdeydi. 

Tahminlere göre yaklaşık 300.000 tutuklu hayatta kaldı ve 40.000 tutuklu 

toplama kamplarında öldü. 

 

9) TECAVÜZ VE CİNSEL ŞİDDET 

 Bosna-Hersek’te uygulanan bir başka özel soykırım metodu ise 

Boşnak kadınlara toplu tecavüzdü. 

 Tecavüz, cinsel şiddet ve saldırı önemli oranda sergilendi. 

 Tecavüz ve cinsel şiddetin kurbanları tüm yaş ve cinsiyetlerden 

Müslümanlardı.  

 Müslüman çocuklara tecavüz edildi ve cinsel şiddet uygulandı. 

 Cinsel şiddet Müslüman erkeklere de uygulandı. 

 Bütün Bosna-Hersek topraklarında insanlar cinsel tecavüze 

uğradı.  

 Tecavüz ve cinsel şiddet kampların dışında da görülüyordu. 

 

10) ÖZEL TECAVÜZ KAMPI? 

 Sırp güçleri, kadınları ve genç kızları alıkoydukları tecavüz 

kampları da oluşturmuşlardı. Diğer suçlar dışında, çok küçük yaşlardan çok ileri 

yaşlara kadar, her yaştan kadınlara evlerden, bu iş için kapatılan otellere kadar her 

yerde, toplu halde ya da bireysel olarak tecavüz ediyorlar, diğer cinsel istismarlara 

maruz bırakıyorlardı. 

 



11) TOPLU TECAVÜZLER VE CİNSEL ŞİDDET SOYKIRIM 

AMACIYLA YAPILIYORDU 

 Sistematik tecavüzler sadece korkutmak, can yakmak, zarar ve acı 

vermek için değil aynı zamanda Müslüman kadınları Sırp erkeklerinin 

spermleriyle hamile bırakarak demografik dengeyi etkilemek amacıyla da 

yapılıyordu.  

 Kadınlar tecavüzden sonra hamile kalıp “Sırp bebekler” 

doğurabilsinler diye toplama kamplarında esir alınıyorlardı. 

 Bir kadın komşusu olan bir asker tarafından altı ay boyunca 

alıkonulmuştu ve günde 3-4 kişi tarafından neredeyse her gün tecavüze 

uğruyordu. Ona büyüyünce Müslümanları öldürecek bir Çetnik oğlan doğuracağı 

söyleniyordu. (Birleşmiş Milletler, Uzman Raporu, Cilt I, 27 Mayıs 

1994,para.248). 

 Meselenin en şaşırtıcı tarafı, Boşnaklara tecavüz eden, onları 

öldüren, döven, evlerini ve eşyalarını yakan insanların, onların aynı şehirden aynı 

köyden eski komşuları olmasıydı.  

 38 yaşındaki bir Müslüman kadın 19 yaşındaki komşusunun 

kendisine tecavüz ettiğini ifade etti. “Sık sık evimize gelir, bizimle kahve içerdi. 

Hatta benim için çalışmıştı” diyordu.  

 

12) TECAVÜZ EDİLEN KADINLARIN TAM SAYISI NEDİR? 

KAÇ ÇOCUK DOĞDU? 

 Avrupa birliği tahminlerine göre 20.000 tecavüz olayı gerçekleşti; 

fakat Boşnak hükümeti bu sayının 50.000 civarı olduğunu iddia ediyor. (Norman 

M.Naimark, Fires of Hatred, Harvard University Yayınları, 2001, s.169). 

 Tecavüz çok hassas ve mahrem bir konu olduğu için gerçek sayı 

bilinmemektedir.  

 Kaç çocuğun ise soykırım maksatlı tecavüz sonucu doğduğu 

bilinmemektedir.  

 

13) SREBRENİCA’DAKİ SOYKIRIM 

En korkunç gaddarlıklardan biri Temmuz 1995’te Birleşmiş Milletler 

Güvenli Bölgesi olan Srebrenica’nın düşmesinden sonra yaşandı. 14 yaşından 75 

yaşına kadar, 8.000’den fazla erkek ve yaklaşık 25.000 kadın zorla sınırdışı edildi. 

Bu İkinci Dünya Savaşından beri Avrupa’da görülen en büyük zulüm ve 

katliamdır.  

Elimizde eski Venezüella Büyükelçisi, Diego E. Arria’nın Nisan 1993’ten 

Temmuz 1995’e kadar süren Srebrenica’daki koşullara dair Birleşmiş Milletler 

savaş suçları mahkemesi’ne sunduğu kanıtlar var. Büyükelçi bu durumu ağır 

çekim soykırım olarak adlandırmıştır. 

Büyükelçi Arria, Nisan 1993’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 

Srebrenica’nın güvenli bölge olması çözümünü sunan kişidir. Ancak daha sonra 

bu öneriden çok pişman olmuştur. Çünkü görüldü ki Birleşmiş Milletler bu 



“güvenli bölgeyi” korumak adına hiçbir çaba sarfetmedi. Büyükelçi Arria’nın 

Şubat 2004’te Miloşeviç mahkemesinin iddia makamında şunları öne sürmüştür: 

Genel Sekreterlik ve Birleşmiş Milletler müzakerelerinde, Güvenlik 

Konseyi’nin daimi üyelerinin gözardı ettiği konu şudur ki; şehrin düşmesi sekiz 

bin masum insanın zülum görmesine neden oldu. Bu insanların tek şanssızlığı 

Sırp sınırına komşu olmalarıydı.  

Srbrenica’nın teslim olmasının hem Sırplar için hem de Birleşmiş 

Milletler için stratejik bir önemi vardı çünkü anlaşmanın sağlama bağlanması için 

bu şehir Sırp tarafında olmalıydı.  

Şehir “Büyük Sırbistan’ın” bir parçası olacaktı. Bölge hiçbir zaman 

Birleşmiş Milletler hükümetinin bir parçası olamadığından kuşatmaya açık kaldı.  

Bugün, Srebrenica Sırpların elindedir. Son olarak, David Rohde’nin 

1998’de Endgame’de yazdığı gibi, hatırlamak gerekir ki, Batı tarafından verilen 

kararda Srebrenica’ya ihanet etmek için aktif bir komplo teorisine gerek yoktu. 

Rohde Batılı liderleri ve BM temsilcilerini “çiçeklerini hiç sulamayan fakat onlar 

ölünce üzülen bahçıvanlara” benzetmiştir. Her birisi kendi nedenlerinden ötürü, 

harekete geçmemiştir- kapalı odalarda toplu olarak böyle bir karar verdikleri için 

değil. Srebrenica ve Zapa kaderlerine terk edilmiştir. Geride 7.300 kayıp dışında 

hiçbir kanıt kalmamıştır. 

 

14 ) TOPLU MEZARLAR 

Bazı toplu mezarlarda, cesetlerin sadece bazı parçaları bulunuyordu. Geri 

kalan parçalar başka yerlerdeydi. Bu da gösteriyor ki saldırganlar cesetleri 

parçalamış ve farklı parçaları farklı toplu mezarlara gömmüşlerdir. Aynı şeyi 

Naziler de savaşı kaybedeceklerini anladıklarında yapmışlardı. 

 

15) SAVAŞ MAĞDURU KADINLAR DERNEĞİ 

2003 yılında kurulan bu derneğin amacı, Bosna-Hersek’teki saldırı 

sırasında işkence ve tecavüze maruz kalmış kadınları biraraya getirmektir.  

Amaçları; 

 Kadınlara yönelik işlenen cinayetlerle ilgili gerçeklerin ortaya 

çıkması ve gerekli bilgilerin toplanması, kayıtlara geçirilmesi. 

 Devlet mahkemeleri ve Uluslararası mahkemeler önüne çıkan 

kadınları, suçluların suçlarını itiraf etmeleri için güçlendirmek, korkularını 

gidermek., 

 Irzlarına geçilen mağdur kadınların statüsünü toplumda 

güçlendirmek 

 Savaş canilerini hapse attırmak için yerli yönetim resmi mercilere 

ve birleşmiş milletlere baskıda bulunmak 

 

16) DERNEK ÇALIŞMALARININ TEMEL PRENSİPLERİ 

 Bu dernek, parti ve politika ile ilgisi olmayan etnik ve çok uluslu 

bir dernektir; 

 Savaş cinayetlerini delillerle kanıtlamaktadır; 



 Gerçekleri açığa çıkararak, sürekli ve gerçek barışın sağlanması 

yönünde çalışmalarını sürdürmektedir; 

 Bu ya da buna benzer sorunlarla uğraşan diğer örgütlerle işbirliği 

yapmaktadır; 

 Halklar arasında barış yolları oluşturmaya çalışmaktadır. 

 Bölge ve Belediyelere göre çalışmalar, Gönüllü çalışmalar 

17) ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ: 

 İşlenen cinayetler hakkında ve ırzına geçilen kadınlardan ifadeler, 

kanıtlar toplamak /bölgesel çalışma/ 

 Savaş canilerinin dolaşım yerlerini takip etmek, bilgi toplamak. 

Yazık ki canilerin çoğu uluorta ve yüksek kamu görevlerinde bulunmaktalar. 

 Savaş canilerine karşı toplu hareketlenmeyi örgütlemek, sağlamak 

 Yerli mahkemelerin ve Lahey Mahkemesi’nin çalışmalarını takip 

etmek 

 Yapılan cinayetlerle ilgili canlı şahitleri bulmak, delil, kanıt, 

belgeler toplamak /resimler, video kayıtları, evraklar vb. 

 Cinayetlerin yapıldığı yer, zaman ve failler ile ilgili ayrıntılı 

veriler toplamak, yapılan cinayetler hakkında bilgiler vermek, duyurular yapmak 

 Toplu mezarları araştırmak, ortaya çıkartmak  

 Savaş kurbanı kadınlara sağlık ve psiko-sosyal yardımlar sunmak 

 Canileri, ırz, namus düşmanlarını protosto etmek 

 Medyalarda yer almak, suçluları duyurmak 

 Kadınlara yapılan kötülük/haksızlıklar hakkında yabancı ve yerli 

örgütlerle konuşmak, bilgilendirmek, maddi ve manevi desteklerini sağlamak 

 Önemli olan konuşmaktır! Susmak, kabullenmek demektir! 

 Amaçlardan biri; kadınları, insanlığa karşı işlenen cinayetleri, 

ırzlarına geçildiğini söyleyebilmeleri için güçlendirmek. 

 Kadın kurbanlarının susması, onlara ve en sevdiklerine kötülük 

eden, katleden, cinayetler işleyen suçluların cezasız kalmalarına ve özgürce 

yaşamalarına neden olacaktır. 

 Tecavüzleri ortaya çıkartmak için sadece kurban kadınların 

konuşması yerine, herkesin konuşması, suçluların tarafını değil, kurban kadınların 

tarafını tutmaları, onların yanında olmalarının sağlanması.. 

 Bir kurban olarak kendisini suçlu hissettiren, kendisine 

yapılanlardan dolayı utanç duymasına neden olan, yaşadığı çevre tarafından 

kınamalara maruz kalan, ırzına geçilen kadın hakkında, gerici, rencide edici 

görüşlerin ortadan kaldırılması yönünde destekleri sağlamak... 

 

18) DERNEĞİN PROJELERİ 

 Savaş cinayetleri ve kadın kurbanlar hakkında veriler ve kanıtlar 

toplamak 

 Lahey Mahkemesi, Bosna-Hersek Savcılığı ve diğer önemli 

Mahkemelerle işbirliği yapmak; 



 Kurslarla kadınların eğitilmesi ve iş sorunlarının giderilmesi; 

 Savaş kurbanı kadınlarının konut sorunlarının giderilmesi 

 

19) MADDİ KAYNAKLARI 

 Yardım derneklerinin ve diğer örgütlerin maddi desteği; 

 Yardımseverlerin bağışları; ki her iki taraftan sağlanan miktar 

ihtiyaçları karşılamamaktadır. 

 

20) ÇALIŞMALARI VE İHTİYAÇLARI 

 Boşnak savaş mağdurları, gerek Bosnada gerekse Uluslararası 

İnsan hakları mahkemelerinde, haklarını koruyabilmek, hukuki savaş verebilmek, 

kazanabilmek için avukatlara büyük paralar ödemek zorundalar. Kaynakları buna 

yetmediği için, ödeyemedikleri için de açtıkları mahkemeler sınırlı olmaktadır, 

suçlu caniler ortalıkta, onların gözleri önünde serbest dolaşmaktadırlar. Oysa 

suçlu Sırpların avukatlık masraflarını Sırbistan karşılamaktadır.  

 Bosna-Hersek yöresinde kaydedilen kadın kurbanları sayısının 

artmasıyla ve kadınlar tarafından verilen ifadelerin adliye organlarına sunulması 

sonucunda kazanılan mahkemeler sayesinde savaş canilerinin bazıları 

hapsedilmiştir. Mahkemeler önünde savaş canisiyle yüz yüze gelen kadınların 

çoğu, adalet ve gerçeklerin ortaya çıkması savaşında büyük katkıda bulundukları 

bilincine varmıştır.  

 Kurban siviller için Yasa değişikliğini öneren ve kabul ettiren 

dernektir. Bu Yasa, Bosna-Hersek Federasyonunun 4 beldesinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 Savaş kurbanı kadınların tedavi ücretinden muaf olması 

sağlanmıştır. 

 Savaş kurbanı kadının başı bir çatı altına girebilmiştir, en 

önemlisi annenin aile reisi kabul edilmiş olmasıdır.… 

 

 

21) DERNEK ÜYELERİ 

Şimdiye kadar derneklerine 3500 kadın üye olmuştur, içlerinde: 

 10-18 yaş arası kız çocuklar, 

 Her yaştan kızlar, 

 60 yaş üzerinde kadınlar bulunmaktadır 

 Ayrıca, Sırp ve Hırvat kadın üye de bulunmaktadır. 

 

22) GENEL BİLGİ 

En acısı ve maalesef ki, tecavüzler sonucu, genç kızların ve kız 

çocuklarının istenmedik çocuk doğurmuş olmalarıdır. 

Bunların bazıları çocuklarını yanına almış, bazıları başkalarına vermiş, 

bazılarının çocukları ise tecavüz işleyenler tarafından zorla kendilerinden 

alınmıştır...  



Tecavüz sonucu hamile kalan ve doğurmak istemeyen yüzlerce kadın 

çocuğunu aldırtmıştır .  

Sonuç: 

İfadelerin bulunduğu sayfaların çoğunda, kadın kurbanlarına yönelik 

tehditler yankılanmaktadır;  

“Eğer herhangi bir kimseye sana yapılanları söylersen, kendini ve aileni 

ölmüş bil.“  

„Seni Türk kadını, şimdi Sırp/Çetnik çocuğu doğuracaksın”... 

“Şimdiye kadar hep Türk çocukları doğurdun, ama şimdi bizim çocukları 

doğuracaksın” gibi...» 

 

23) SONUÇ: 

Kadınlar susmayı bırakmış durumdalar, gerçekleri anlatıyorlar, içlerine 

giren korkuyu yenmeyi başarıyorlar, ifadelerini veriyorlar, şikayette bulunuyorlar, 

şahitlik ediyorlar.. 

Pek çok olayda gerçekler için yapılan savaşlar kazanılmıştır, ama onlar, 

“caniyi serbest kılan” sayısız açıklanmamış olayın hâlâ var olduğunu biliyorlar ve 

destek almak için yılmadan çalışıyorlar. 

 

 

 



USÛLÎ’NİN HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILMIŞ ŞİİRLERİ 

 

Râsih ERKUL
*
 

Giriş 

İslâm medeniyeti içindeki kültürler, bir dönüşüme uğrarken, sanat 

gelenekleri de önemli ölçüde yeniden biçimlenir. Ancak bu sırada Türklerin, 

Müslüman olmadan önceki kültürel birikimlerinin biçim özelliklerini muhafaza 

ettikleri görülür. Anadolu Selçuklularından sonra, Anadolu’da kurulan beylikler 

etrafında oluşan yeni kültürel çevrede şairler, Anadolu’da yeni bir şiir anlayışı ve 

yapısı meydana getirirler. Bu yeni şiirdeki hâkim vezin, tabiatıyla “aruz”dur. 

Bununla birlikte Türk şairleri, başlangıçtan beri aruzun yanında, öteden beri 

Türkçe’de kullanılan “hece vezni”ni de kullanmaktan geri durmazlar. Başlangıçta 

Yunus Divanı’nda kendini gösteren aruz-hece birlikteliği, daha sonraki 

yüzyıllarda da varlığını korur, hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Bu çerçevede pek 

çok Divan şairi, heceyle yazdığı şiirlerini, divanında diğer şiirlerinin arasına 

yerleştirmiştir.  

Bilindiği kadarıyla klâsik divanlar içinde yer alan heceyle yazılmış, aynı 

zamanda âşık tarzının tarihi belli, tam ilk şiiri Meâlî’nin (ö.1535) divanındaki 

sekiz heceli semai destandır. Meâlî’den sonra 16. yüzyılda divanında heceyle 

şiirlere yer veren bir başka şair Usûlî (ö.1538)dir. Bu çalışmada, hece-aruz 

birlikteliğinin ilk örneklerini verenler arasında yer alan Usûlî’nin, Doç. Dr. 

Mustafa İsen tarafından hazırlanan Divan basımından
1
 ve “Divanlarda Heceyle 

Yazılmış Şiirler”
2
 başlıklı makalesinden alınan, hece ölçüsüyle yazıldığı tespit 

edilen ve divanında musammat gazel olarak yer alan şiirleri genel olarak 

değerlendirilip, dörtlük birimler halinde tespit edilen üç şiiri, metindilbilimi 

bağlamında incelenecektir. 

Balkanlarda Vardar Yenicesi ve Usûlî 

16. yüzyıl ortalarına kadar hem askerî hem de kültürel açıdan Osmanlı 

İmparatorluğu’nun önemli merkezlerinden biri, bugün Yunanistan sınırları içinde 

olan Vardar Yenicesi’dir. Orhan Bey’den Fetret devrine kadar Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Rumeli’deki fetihlerinde etkin rol oynayan Evrenes Bey’in 

Vardar Yenicesi’ni kendine merkez yapmasıyla şehir, bayındır bir görünüm 

kazanırken Molla İlâhî (ö.1491)’nin oluşturduğu tasavvufî ortamla da şehrin 

yapısı tamamlanır. Bu durum, ortamdan etkilenen önemli divan şairlerinin 

yetişmesini sağlar.
3

 Osmanlı şiir geleneği içinde “hür derviş duyarlılığı”nın 

mekânlarından olan
4
 Vardar Yenicesi şairlerden biri de Usûlî (ö. 1538 )’dir. 
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Vardar Yenicesi’nde doğan ve burada öğrenimini tamamlayan Usûlî, bu 

sırada şöhreti bütün İslâm dünyasını saran İbrahim Gülşenî’ye ilgi duyarak 

Mısır’a gider, onun müridi olur. Şeyhinin ölümü üzerine Yenice’ye dönen Usûlî, 

Evrenesoğlu Abdî Bey’in yardımlarıyla münzevî ve kanaatkâr bir hayat sürer. 

Yenice’de 1538 ölen Usûlî’nin mezarı, memleketindedir.
5
  

Usûlî’nin Edebî Kişiliği 

Vardar Yenicesi’ndeki tasavvufî ortamın kalender-meşrep alevî-mezhep 

özelliği, Usûlî’nin hayatında derin izler bırakır, bağımsız kişiliğiyle hayata daha 

eleştirel bakar.
6
 Divan edebiyatında “gınâ, istignâ, kanaat, baş eğmemek” gibi 

kelimelerle ifade edilen “göz tokluğu”, Usûlî’nin en belirgin özelliğidir. Bu 

durum onda tüm menfaat odaklarına ve dünya zevklerine baş eğmeme şeklinde 

kendini gösterir. Aşkı hep ön planda tutan mistik bir şair olarak Usûlî’nin şiirleri, 

bir düşünce, bir kanaat olan mesajlarla yüklüdür. Öğretici karakteri ön plandadır. 

Ancak bazı şiirlerinde Yunus ve Nesimî’nin en güzel örneklerini vermesi gibi 

düşünceyi duygu planına yükselterek şiirle mesajı başarıyla bir araya getirir.
7
  

Usûlî, yapılan iyiliklerin gizlenip kötülüklerin açıklanması esasına 

dayanan ve toplum düzenine karşı çıkarak “dünyaya değer vermeme” düşünce 

tarzını günlük hayatla, davranışlarla açığa vuran tasavvuf akımı Kalenderîliğin
8
 

çıkış noktası olan Melâmetliği benimseyerek, melâmet ehli olmaya övgüler düzer. 

Şairin, “dedikodudan uzak durma, yıkılan insan gönlünü tekrar yapmanın 

imkânsızlığı” ve “kimseye akıl satılmaması” gerektiği şeklindeki incelikli öğütleri 

önemlidir. 

Usûlî, mistik bir şair olduğundan söylediklerinin geniş kitlelerce 

anlaşılması peşindedir. Bu yüzden genelde sade olarak tanımlanabilen dili, 

özellikle aruz ölçüsü yanında hece ölçüsüyle de yazdığı şiirlerinde sade ve 

yabancı kelimelerden arınmış bir görünüm içindedir.
9
 “Yeniceden esen seher 

yelleri / Bana Sultan Mustafa’dan haber vir / Unutdı mı gurbetteki kulları / Bana 

Sultan Mustafa’dan haber vir” 

Usûlî’nin Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiirleri 

a. Musammat-gazeller: Usûlî’nin hece vezniyle yazdığı tespit edilen 

şiirlerinden 7 tanesi, Usûlî Divanı’nda “gazeller” bölümünde yer alan, mısraları 

ortadan bölünebilen musammat-gazellerdir.
10

 

İçinde yer almasıyla her türlü söze “şiir” adını verdiren, asıl fonksiyonu 

söze ahenk/musiki sağlayan
11

 kafiyeden, bütün şairler gibi Usûlî de 

yararlanmıştır. Ancak söz konusu “musammat-gazeller”in kafiyeden çok “redif”e 

dayalı yazıldığı görülür. Redifler; duygu, düşünce ve benzetmelerin kaynağı 

                                                           
5 Mustafa İsen, “Kültür Tarihimizden Portreler, Usûlî”, Ötelerden Bir Ses, Ankara, 1997, 1. Baskı, s. 

268–269 
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7 İsen, “Kültür Tarihimizden Portreler, Usûlî”, Ötelerden Bir Ses, s. 270 
8 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderiler, Ankara, 1992, s. 5 
9 Mustafa İsen, a.g.m., s.271 
10 Usûlî Divanı, Haz. Mustafa İsen, Ankara, 1990 (Gazel 47, 76, 81,112, 113, 117, 123     
11 İsmail Çetişli, “Metin Tahlillerine Giriş-Şiir, Isparta, 2002, s. 28 



olarak ek, kelime ve cümle şekillerinde kullanılırken daha çok tam kafiye, redifi 

destekleyen diğer ses unsuru olmuştur. 

İki cihân terkin urduk fenâlarız fenâlarız 

Abâya nemede girdik fenâlarız fenâlarız 
12

         

Gönül geç olmaz hevâdan gel gurbete gidelim gel 

Uçur kuşu bu yuvadan gel gurbete gidelim gel 
13

   

Yârenler ecel gelmeden gözümüz toprak dolmadan 

Felek bizden öc almadan hele bir demdir sürelim 
14

   

Bana kıya kıya bakan kor muyun seni kor muyun 

Bakışı yüregim yakan kor muyun seni kor muyun 
15

  

Andıgımca aklım şaşar sen de ölürsün ben de ölürün 

Aramıza firkat düşer sen de ölürsün ben de ölürün 
16

  

Beri gel cân gözünü aç âlemleri seyrân eyle 

Halka rahmet yağmurun saç gönlünü bir ummân eyle 
17

  

Evvel başdan seni ögerin cümle işi gören Allah 

Sıdk ile çagıran kulun maksûdunu veren Allah 
18

    

“İki cihân terkin urduk fenâlarız fenâlarız / Abâya nemede girdik 

fenâlarız fenâlarız 
19

”diye başlayan musammat gazelde kullanılan “ikileme redif”, 

kafiye ve redifin yanında şiire, ses zenginliği kazandırmıştır.  

Divan şairlerinin rediflerde Türkçe çekimli kelimeleri tercih etmeleri
20

 

özelliği, örneklerde de görüldüğü gibi Usûlî’nin musammet-gazelleri için de 

geçerlidir.” Doyunca gördüm firkati hâlim yatlı derdim katı / Çekmeziz biz bu 

mihneti gel gurbete gidelim gel 
21

” ve “Ölüm yelleri esmezse ömr ekinini 

biçmezse / Ecel leşkeri basmazsa kormuyun seni kormuyun
22

” örneklerinde ise 

şair, kafiyesiz mısralarda, rediflerin ses benzerlikleriyle yetinmiştir. 

Ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlatarak “ânı yaşama” temasına daha bir 

etkinlik kazandırır. Heceyle yazılmış “hele bir demdir sürelim” redifli şiirinde, 

ölüm gelmeden yaşamın tadını çıkarmak gerektiğini vurgular. “Yârenler ecel 

gelmeden gözümüz toprak dolmadan / Felek bizden öc almadan hele bir demdir 

sürelim” , “Usûlî terk etdi varın komadı âh ile zârın / Kim bilir nic’olur yarın 

hele bir demdir sürelim” 

Usûlî, aşkı ön planda tutan mistik bir şair olarak, ortasında bölünmesiyle 

heceyle yazılmış şiir niteliği taşıyan musammat gazellerinde düşüncelerini, 

kanaatlerini dile getirir. Öğretici karakterin öne çıktığı bu şiirlerde Usûlî, şiirle 

                                                           
12 Usûlî Divanı, gazel: 47 
13 Usûlî Divanı, gazel: 76 
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15 Usûlî Divanı, gazel: 112 
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mesajı birleştirir. “Meded eyle gel…, Hey yediler, kırklar, birler, Meded deli 

oldum deli”, “Meded Allah deyu deyu”, “Behey güzellerün hanı, Yani kaçma gel 

a benden”, “Berü gel cân gözüni aç” şeklindeki ifadeler, şairin duygularını 

haykırırken başvurduğu nidâ örnekleridir. 

 b.Musammat-dörtlükler: Usûlî Divanı’nda, yukarıda genel olarak 

değerlendirdiğimiz musammat-gazeller bölümünde yer alan şiirler dışında, yine 

söz konusu divanın “musammatlar” bölümünde yer alan birimleri dörtlüklerden 

oluşmuş iki şiir daha vardır. Bu şiirlerden ilki şöyledir: 

1. Varsağı 

Pîrimün yolı çünki Hak yolıdur 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

Mü’minün ezelden kavli belîdür 

Dönmezin niye döneyi pîrimün 

 

Serden geçer imiş bu yolda server 

Münkirler elinden kesilür serler 

Nice bin baş çıkup bağrumda söyler 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Erenlerün zahmı câne merhemdür 

Şimden girü ölür isem ne gamdur 

Pîrlerün işigi çünki kıblemdür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Pîrümün azmi çün toğrı yoladır 

İsteyen kişiyi Hakk’a iledür 

Hak anunla her nefesde biledür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Gönülde çirk olan pîrden arınur 

Hakkun sıfatı pîrlerden görinür 

Pîri olmayanlar yarın yirinür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Benüm gönlüm bir divâne delidür 

Cân u dilden erenlerün kulıdur 

Benüm pîrüm çün Muhammed Ali’dir 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Hakîkat pîrleri âl-i abâdur 

Hasan Hüseyin cânlara safâdur 

Benüm şâhum şehîd-i Kerbelâ’dur 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 



Zeynel Âbidîndür gönlümde cânum 

Muhammed Bakıra bakar bu cânum 

Ca’fer-i Sâdıkdur dînüm imânum 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Kâzım bize bir ni’metdür Hudâdan 

Razıdur Hakk Ali Muse’r-Rızâdan 

Muhibbüz Nâkiye kâlû belâdan 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Nâki Hak’dan imâm-ı pîşvâdur 

Askerî düşmene tîğ-i kazâdur 

Muhammed Mehdî hod sırr-ı Hudâdur 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

 

Usûlîyem Hak kapusına geldüm 

Cân u dilden erenlere kul oldum 

Pîrler işiginde ben Hakkı buldum 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 
23

    

2. Usûlî Divanı’nda heceyle yazılan ve birimleri yine dörtlüklerden 

oluşan ikinci şiirde şöyledir:  

Yeniceden esen seher yelleri 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

Unutdı mı gurbetteki kulları 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

 

Tîz ol yüridigün râhı seversen 

Meded eyle gel Allah’ı seversen 

Bir Alîlik eyle şâhı seversen 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

 

Aşkına aşk doluları içilsün 

Mest olup cân ile serden geçilsün 

Gâyet hussadayın gönlüm açılsun 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

 

Yaralı câna merhem urulur mı 

Usûlinin hâlinden sorulur mı 

Karşısında dîvânlar kurulur mı 

Bana Sultan Mustafadan haber vir
24
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3. Usûlî divanı’nı hazırlayan Mustafa İsen’in “Divanlarda Heceyle 

Yazılmış Şiirler” başlıklı makalesinde Usûlî’nin heceyle yazdığı şiirler arasında 

yer verdiği birimleri dörtlüklerden oluşan bir şiir daha vardır. 

Gözüm yaşı taşdı yine 

Himmet eylen himmet eylen 

Düşdüm belâ denizine 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Coşdı deli gönül çoşdı 

Deryâlara dolup taşdı 

Gam denizi başdan aşdı 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Çıkmışdur bagrumda başlar 

Sel oldı gözdeki yaşlar 

Engine saldum yoldaşlar 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Bir vefâsız gönlüm aldı 

Dönüben yirlere çaldı 

Gönül mihnetlerde kaldı 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Togrı yolına varanlar 

Hak dîdârını görenler 

Hey meded gerçek erenler 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Hey yediler kırklar birler 

Hâzır gâyib olan pîrler 

Çagırdıgum gerçek erler 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Ayrıldum yârdan Usûlî 

Meded deli oldum deli 

Âh pîrüm Muhammed Ali 

Himmet eylen himmet eylen
25

   

 

Metinbilgisi Açısından Dörtlükler  

Çağdaş edebiyat teorileri, edebî eserleri “muhteva” ve “şekil” olarak 

ayırma yerine, her biri kendi içerisinde tekrar gruplandırılabilen bir sistemle ele 

almayı tercih ederler. Böyle olmakla beraber, bu yapıya edebî hüviyetinin 
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kazandıran asıl husus, muhtevadan ziyade, “şekil”dir. “Edebiyat bir dil yani 

göstergeler dizgesidir; varlığı bildirisinde değil bu dizgededir.
26

 Dil-biçim 

sisteminin önemi, şiir için daha da büyüktür.
27

 Çünkü şiirde “amaç, iletişim değil, 

heyecan verme, etkilemedir.
28

  

1.İlk iki şiirde de halk şiirinde en çok kullanılan ölçülerden 11’li hece 

ölçüsü kullanılmış olup kafiye düzenleri ( b a b a – c c c a -- d d d a…) 

şeklindedir.  

Onbir dörtlükten oluşan ilk şiir “Dönmezin niye döneyin pîrümden” ana 

redifi üzerine inşa edilmiş, diğer dörtlüklerin ilk üç mısralarında “ek” olarak 

redifler oluşturulmuştur. Usûlî, kelimelerin cinsini dikkate almadan, ses uyumu 

için, hafif bir ses benzerliğini yeterli görmüştür. İkinci dörtlüğün “kafiyesiz” ilk 

mısrasında kulağa hitap eden ses benzerliğiyle yetinilmiştir.  

Pîrümün yolı çünki Hak yolıdur 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

Mü’minün ezelden kavli belîdür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden 

İkinci dörtlüğün “kafiyesiz” ilk mısrasında kulağa hitap eden ses 

benzerliğiyle yetinilmiştir.  

Serden geçer imiş bu yolda server 

Münkirler elinden kesilür serler 

Nice bin baş çıkup bağrumda söyler 

Dönmezin niye döneyin pîrümden
29

    

Şairin, “Bana Sultan Mustafadan haber vir” cümle redifi üzerine inşa 

edilen, dört adet dörtlükten oluşan, ikinci şiirinde de, redife, kafiyeden daha çok 

önem verme özelliği yine geçerlidir. Redifler yine düşünce ve benzetmelerin 

kaynağı olarak ek, kelime ve cümle şekillerinde görülür. 

Yeniceden esen seher yelleri 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

Unutdı mı gurbetteki kulları 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

 

Tiz ol yüridigün râhı seversen 

Meded eyle gel Allah’ ı seversen 

Bir Alilik eyle şâhı seversen 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 
30

  

Yedi adet dörtlükten oluşan üçüncü şiir de, yine 11’li heceyle yazılmıştır. 

“Himmet eylen himmet eylen” cümle redif üzerine inşa edilen şiirin kafiye düzeni 

( b a b a – c c c a -- d d d a…) şeklindedir. 
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Gözüm yaşı taşdı yine 

Himmet eylen himmet eylen 

Düşdüm belâ denizine 

Himmet eylen himmet eylen 

 

Bağdaştırmalar; Değişik Kavram Birleştirmeleri 

* Varsağının dörtlüklerinde, “hak yolu, şimden giru, bir divâne deli 

gönül, hakîkat pîrleri, hak kapısı, cân u dil” gibi benzer şiirlerde de 

kullanılagelmiş, alışılmış bağdaştırma örnekleri kullanılırken “ bağırdan nice bin 

baş çıkması, erenlerin zahmının câna merhem olması, pîrlerün işiği, her nefesde 

bir olmak”, Alilik eylemek, karşısında divanlar kurulmak”, “belâ denizine 

düşmek, gam denizin baştan aşması, engine salmak” ifadeleri alışılmamış 

bağdaştırmalar şeklinde sanatlı söyleyişlerdir. 

* Devrik cümlelere çok yer verilen şiirlerde, bu durumunun “önceleme” 

yoluyla gerçekleştirildiği görülür. Böylece bazı kelimeler, dikkat çekmek için 

vurgu yoluyla diğerlerinden daha kuvvetli telâffuz edilir. “Önceleme” Usûlî’de de 

görülür. “Dönmezin niye döneyin pîrümden, Razıdur Hakk Ali Mue’r-Rızâdan / 

Muhibbüz Nâkiye kâlû belâdan, Unuttu mı gurbetteki kulları, Tiz ol yüridigün 

râhı seversen / Meded eyle gel Allah’ı seversen / Bir Alilik eyle şâhı seversen / 

Bana Sultan Mustafadan haber vir, Düşdüm belâ denizine, Çıkmışdur bagrumda 

başlar / Sel oldı gözdeki yaşlar / Engine saldum yoldaşlar , Ayrıldum yârdan 

Usûlî , Meded deli oldum deli” Bu önceleme uygulamalarından “Dönmezin niye 

döneyin pîrümden” anlam bakımından “ters tekrar” niteliğindedir.  

Çağrışımlardan Yararlanma ve Anlam Olayları 

Şiir dilinin en belirgin özelliklerinden birisi de çağrışımlara açık olarak, 

onları harekete geçirecek nitelik taşımasıdır. Usûlî’nin şiirlerinde de önemli 

kişilere ve olaylara çağrışımlar yapılmıştır. 

Mü’minün ezelden kavli belîdür   

… 

Hasan Hüseyin cânlara safâdur 

Benüm şâhum şehîd-i Kerbelâdur        

…… 

Zeynel Âbidindür gönlümde cânum 

Muhammed Bakıra bakar bu cânum 

Ca’fer-i S’adıkdur dînüm imânum 

 

Kâzım bize bir ni’metdür Hudâdan 

Râzıdur Hakk Ali Muse’r-Rızâdan 

Muhibbüz Nâkiye kâlû belâdan 

 

Nâki Hakk’dan imâm-ı pişvâdur 

Askeri düşmene tîğ-ı kazâdur 

Muhammed Mehdî hod sırr-ı Hudâdur 



Bir üst dil olan şiir dilinde kelimeler, daha çok yan anlamlarıyla 

kullanılır. Bu yolla kelimeler, temel anlamlarının ötesinde kendinden 

kaynaklanan veya diğer kelimelerle olan ilişkisinden doğan anlam değeri kazanır. 

Kelimelerin anlamları üzerine kurulan edebî sanatlarla şiir dili zenginleşir. Şiir 

dilinde, zihni yeni işlemlere, eylemlere zorlayarak yeni bir düşünce ve duygu 

ufuklarının açılmasıyla kelimelerin amaca göre değişik anlamlarda kullanıldığı 

görülür. Böylece ortaya çıkan ve dünya şiirinin en eski örneklerinden beri görülen 

ifade şekilleri, “anlam olayları”dır.  

a.“Şiir, düşünce ile ilgili bir iddia değil fakat canlı bir kabul veya en 

azından düşünme süreçlerinin bir takdimidir. Başka bir ifadeyle şair, belli bazı 

kanaat ve görüşleri doğru-yanlış bağlamında ileri sürmez; tam tersine belli bazı 

kanaat ve görüşlere sahip olmanın ne tür bir duygu olduğunu canlandırır.”
31

 

Usûlî’nin şiirlerinde bu türden anlatımlar geniş yer tutar. Şaire göre “ pîrin yolu 

ondan dönülemeyecek kadar hak yoludur, erenlerin zahmı can içi merhemdir, 

pirleri kapısı kıble olduğundan bundan sonra ölse bile yeridir, Hakk’a, her nefeste 

bir olduğu pirin doğru yoluyla ulaşılır, Hakk’ın sıfatı pirde görünür, bu durumda 

piri olmayanların ahirette işi zordur (yirinür).” 

Usûlî, varsağının diğer dörtlüklerinde “ Zeynel Âbidin, Muhammed 

Bakır, Ca’fer-i Sâdık, Kâzım, Hz. Ali, Nâki, Muhammed Mehdî” gibi İslâm tarihi 

açısından önemli olan zatlarla ilgili duygularını dile getirir. Bunlar şairin gönül 

dünyasında; candır, dindir, imandır, nimetdir. 

Son dörtlükte hak kapısına geldiğini, her şeyi ile erenlere kul olduğunu, 

Hakk’ı pîrlerin kapısında / dergâhında bulduğunu söyleyen şair, bu yoldan 

dönmeyeceğini yine tekrarlar: 

Usûlîyem Hak kapusına geldüm 

Cân u dilden erenlere kul oldum 

Pîrler işiginde ben Hakk’ı buldum 

Dönmezin niye döneyin pîrümden        

b.Şairin üslûbunu oluştururken,”dili kullanma”daki kişisel ölçütleri ve 

ustalığının da bir göstergesi olarak edebî sanatlar ortaya çıkar. Şiiri anlamada 

edebî sanatlar, yol gösterici işlev üstlenir. Metni yorumlamada da, edebî sanatlar 

rol oynar.  

 “Meded eyle gel Alah’ı seversen”, “Hey yediler, kırklar, birler”, “Meded 

deli oldum deli” mısraları, söylenme nedeniyle uyum içinde ifade bulan 

“nidâ”lardır.  

Tasavvufî Türk şiiri, “doğrudan doğruya soru” içeren ifadeler barındırır. 

Böylece, kesin soruların insan ruhunda uyandırdığı sarsıntıdan yararlanmaya 

çalışılır. Dörtlüklerdeki istifhamlar, tasavvuf öğretisinin düşünmeyi teşvik eden 

karakteridir. Çünkü istifhâm sanatı tasavvufî şiirde yoğunluk kazanarak, onu 
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uygulayan şairin üslubunun dolayısıyla Usûlî’nin üslubunun bir özelliği olarak 

kendini gösterir.
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Unutdı mı gurbetteki kulları 

Bana Sultan Mustafadan haber vir 

………..  

Yaralı câna merhem urulur mı 

Usûlinin hâlinden sorulur mı 

Karşısında dîvânlar kurulur mı 

Bana Sultan Mustafadan haber vir   

c.Metindeki bir gönderim öğesinin anlamı, kendinden sonra gelen bir 

birime (ön gönderim) göre yorumlanır veya önce gelen bir birime (art gönderim) 

göre yorumlanır. Ardıl-bağımlı öğelerden biri olan “iyelik ekleri” arasında birinci 

tekilin kullanımındaki yoğunluğun, aynı zamanda metnin ana kahramanı olan 

şairin, kimliğini öne çıkarma gayretinden kaynaklandığı düşünülebilir. “Pîrümün 

yolı, niye döneyin pîrümden, Benüm gönlüm, Benüm pîrüm, gönlümde cânum, bu 

cânum, dînüm imânum, Âh pîrüm. 

Sonuç olarak Usûlî’nin, birimleri dörtlüklerden oluşan şiirleri, halk ve 

divan şiiri gelenekleri arasındaki ilişkiyi gösteren somut örneklerdir. Coğrafyayı 

şiire taşıma örneği olarak kendi şehri Yenice’den de söz eden şairin hece 

ölçüsüyle yazdığı bu dörtlükleri, onun yerlilik isteğini yansıtır. Onun heceyle şiir 

yazmasında, halk şiiri zevkinin hâkim olduğu tekke çevrelerinde bulunmasının 

rolü olduğu kabul edilir.
33

 Usûlî’den sonra, 16. yüzyılda Karatovalı Zaîfî (ö.1555-

?)
34

, Fevrî (ö.1571)
35

, Murâdî (III. Murad ö.1595) divanlarında da heceyle 

yazılmış şiirlere rastlanır. Usûlî, heceyle yazdığı şiirlerin yanında, divan edebiyatı 

geleneğiyle yazdığı şiirlerindeki sade söyleyiş özelliğiyle divan ve halk şiiri 

geleneğinden örnek veren şairler arasında yer almıştır. Divan edebiyatı ile Âşık 

edebiyatının birbirleriden etkilenmenin sonucu olarak 17. yüzyılda Bolulu 

Himmet (1609-1684)
36

, 18. yüzyılda Nedim (ö.1730) ve Şeyh Galip (ö.1799)
37

, 

Vahîd Mahtûmî (ö.1732)
38

, 19. yüzyılda Âdile Sultan (ö.1898)
39

, İzzet Molla 

                                                           
32 Ömür Ceylan,“Tasavvufî Türk Şiirinde Müşterek Bir Üslûp Vadisi Olarak İstifham” Uluslararası 

Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 27–28 Ağustos 2007, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2009, 

Bildiriler, s.89–90 

 
33 Cemal Kurnaz, Halk Şiiri ve Divan Şiirinin Müşterekleri, Ankara, 2004, s. 68–80, Gazi Kitabevi 

  Mustafa İsen, “Divanlarda Heceyle Yazılmış Şiirler”, Ötelerden Bir Ses, Ankara, 1997, 1. Baskı, s. 

391–405  
34  Kâmil Akarsu, Zaîfî Divanı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1989, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi 
35 Mehmet Kalpaklı, Dîvân Şiirinin Edisyonunda Bilgisayar Kullanımı Metoduna Göre ve Fevrî 

Dîvânının Elektronik Formu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991 
36 Abdullah Uçman, “XVII. Yüzyıl Tekke Şiiri”, Büyük Türk Klâsikleri, İstanbul, 1987, C. 6, s. 63 
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Yüksek Lisans Tezi 
37 Hasibe, Mazıoğlu. Nedim, Ankara, 1988, s. 202, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 

  Nedim Divanı, Hazırlayan: Muhsin, Macit, Ankara,1997, Akçağ Yayınları 
38 Mustafa. İsen. “Edebiyat Tarihimizin İlginç Bir İsmi: Vahîd Mahtûmî”, Milli Folklor, C. II, S. 14 

(Yaz 1992), s. 12–13 



(ö.1829), Âkif Paşa (ö.1845), Ethem Pertev Paşa (ö. 1872), Münif Paşa (ö.1910), 

Hızırağa-zâde Saîd (ö.1837 )gibi
40

 şairlerde de heceyle yazılmış şiirlere rastlanır. 

Şairler, gerçek edebî kişiliklerini lirik gazellerinde gösterirlerse de vezin, 

kafiye, fikir ve mazmun bakımından bütün unsurları tamam olan diğer şiirleri de 

bir yana itilemez. Bu manada, Usûlî’nin dörtlükleri, “bağdaşıklık, tutarlılık, 

amaçlılık (niyetlilik), kabul edilebilirlik (benimsenirlik), bilgisellik (bilgi 

vericilik)” özellikleriyle ele alındığında birer metin olduğu görülür. 

Usûlî’nin söz konusu şiirlerinde, redifler öne çıkmış, ana kafiyenin hiç 

kullanılmadığı durumlarda uyum, rediflerle sağlanmıştır. Redifler, hem biçim 

hem de anlam olarak bütünlük oluşturmaktadır. Kafiyenin yerini sadece redifin 

tuttuğu örnekler de görülür.  

Ele alınan temalar, şairin duygu dünyasını yansıtırken, dörtlüklerin kendi 

kurmaca dünyası içinde varlık kazanan realitesi, okuyucuyu da, kendi hayal 

dünyasının gerçeklik düzlemine çekmektedir. “Bir öğenin söylemdeki 

yorumunun, bir başka öğeye bağlı olduğu durumları kapsayan”
41

 (Subaşı Uzun 

1995: 36) bağdaşıklık özelliğinin gönderim unsurlarıyla sağlanışı, dörtlüklerde 

görülmektedir. Usûlî’nin, içinde bulunduğu psikolojik durumu dile getirmek 

amacıyla kullandığı her ifade/sözce, bir öncekiyle bağlantılıdır. Bu çerçevede 

Usûlî’nin dörtlüklerinin, “metinsellik” niteliği taşıdığı görülmektedir. 

Kaynaklar 

Akarsu, Kamil. Zaîfî Divanı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara, 1989, s. 272–278, Yayınlanmamış doktora tezi 

Aksan, Doğan. Şiir Dili ve Tür Şiir Dili, Ankara,1995, Engin Yayınları 

Aynagöz, Pervin. Safâyî Tezkiresi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Elazığ, 1988, s.677–678, Yüksek Lisans Tezi 

Birkiye, Atillâ. Yapısalcılığın Eleştirisine Doğru, İstanbul, 1984, Varlık 

Yayınları 

Ceylan, Ömür, (2009) “Tasavvufî Türk Şiirinde Müşterek Bir Üslûp 

Vadisi Olarak İstifham” Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 27–28 

Ağustos 2007, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2009, Bildiriler, s.89–90 

Çetişli, İsmail. Metin Tahlillerine Giriş, Şiir, Isparta, 2002, Fakülte Kitabevi 

Demir, Hiclâl. Çağlarını Eleştiren Divan Şairleri: Hayretî, Usûlî, Hayalî, 

Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 

Yüksek Lisans Tezi 

  İpekten, Haluk v.d., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

Ankara, 1988, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 

İsen, Mustafa. “Edebiyat Tarihimizin İlginç Bir İsmi: Vahîd Mahtûmî”, 

Milli Folklor, (Yaz 1992)C. II, S. 14 

                                                                                                                                                 
  Bahattin Kahraman, Vahîd Mahtûmî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Eserlerinin Tenkildi 

Metni, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1995, Doktora tezi 
39 Hikmet Özdemir,1996: 286 Adile Sultan Dîvânı, Ankara, 1996, s.286 
40 Cemal Kurnaz, “Divan Şairlerinde Hece Vezniyle Şiir Yazma Eğilimi”,Türküden Gazele Halk ve 

Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme, Ankara, 1997, s. 139  
41 Leyla Uzun Subaşı, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Ankara, 1995, s.36 

 



İsen, Mustafa. “Kültür Tarihimizden Portreler, Usûlî”, Ötelerden Bir Ses, 

Ankara, 1997, Akçağ Yayınları 

---------------- .“Divanlarda Heceyle Yazılmış Şiirler”, Ötelerden Bir Ses, 

Ankara, 1997, Akçağ Yayınları 

Kahraman, Bahattin. Vahîd Mahtûmî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve 

Eserlerinin Tenkildi Metni, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Konya, 1995, Doktora tezi 

Kalpaklı, Mehmet. Dîvân Şiirinin Edisyonunda Bilgisayar Kullanımı 

Metoduna Göre ve Fevrî Dîvânının Elektronik Formu, İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, 1991 

Koç, Turan. “Şiir Dili”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Yıl:5, 2001, S. 

53/55 

Macit, Muhsin. Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Ankara, 1996, Akçağ 

Yayınları 

------------ . Osmanlı Kültür ve Sanatında İbrahim Gülşenî’nin İşlevî”, 

Bilig, Kış 2012, Sayı:80 

Stankıewicz, Edward. “Dilbilim ve Şiir Dilinin İncelenmesi”, (çev. A. 

Kocaman), Türk Dili, C. XLI, 1980, Sayı: 348 

Subaşı, Leyla Uzun, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Ankara., 

1995 

Ocak, Ahmet Yaşar. Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: 

Kalenderiler, Ankara, 1992, TTK Yayınları 

Özdemir, Hikmet. Adile Sultan Dîvânı, Ankara, 1996, Kültür Bakanlığı 

Yayını 

Uçman, Abdullah. “XVII. Yüzyıl Tekke Şiiri”, Büyük Türk Klâsikleri, 

İstanbul, 1987, C. 6 

Usûlî Divanı, Hazırlayan: Mustafa İsen, Ankara, 1990, Akçağ Yayınları



  DÂVUD ŞÜKRÜ’NÜN NOTLARINDAN OSMANLI’NIN       

      İŞKODRA VİLÂYETİNDEKİ EĞİTİM POLİTİKASI (1870-1876) 

 

Mustafa GENÇOĞLU
*
 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti Balkanlar’da ve bilhassa İşkodra’da eğitim ve öğretimin 

yaygınlaştırılması için özel bir gayret sarf etmiştir. İstanbul’dan gönderdiği maarif 

müfettişi Mustafa Vehbi Efendi vasıtasıyla 1850’lerden itibaren içerisinde 

İşkodra’nın da yer aldığı muhtelif Balkan şehirlerinde rüştiye ve sıbyan 

mektepleri açmış ve binlerce bedava kitap dağıtmıştır
1
. Bu bağlamda İşkodra’da 

1856’da rüştiye açılmış, 1865’te de bu şehrin kuzeyinde Karadağ’la sınırını 

oluşturan dağlık bölgesinde 24 adet sıbyan mektebi kurulması kararı verilmiştir.
2
 

Dağ bölgesindeki sıbyan okullarının idaresi ve denetimi memuriyetine ek olarak 

İşkodra Rüştiyesi muallim-i evveli (Başöğretmen) Davut Şükrü Efendi’ye (1825-

1896), Arnavutluk’ta bilinen ismiyle Daut Boriçi’ye verilmiştir
3
. Bir müddet 

sonra ek bir görev olarak yürütülen müfettişliğin, Devletin tüm vilayetteki 

Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltme amacını gerçekleştiremeyeceği 

anlaşıldı. Dolayısıyla İşkodra Vilayetine mahsus Mekâtib-i Sıbyan Müfettişliği 

adıyla ayrı bir müfettişlik ihdas edilmiş ve bu göreve de 27 Haziran 1870’te
4
 

harcırah masrafları dâhil 2000 kuruş maaşla Davut Şükrü tayin edilmiştir
5
.  

Davut Şükrü Efendi, medreseden icazetli, Dârülmuallimîn-i Rüşdî’den 

diplomalı olup İşkodra rüştiyesinin ilk muallim-i evvelidir. II. Abdülhamit 

döneminde de İşkodra Vilâyeti Maârif Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 

Arnavut milliyetçiliğinin önemli temsilcilerinden olan Davut Şükrü, 
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 Yrd. Doç. Dr Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. E-posta adresi: 

mgtarih@gmail.com 
1  Selçuk Akşin Somel, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908). Çev. Osman Yener, 

İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, s. 86-103.  
2 Mahmud Cevad, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Târihçe-i Teşkîlât ve İcrââtı – XIX. Asır Osmanlı 

Maârif Tarihi. Haz. Taceddin Kayaoğlu, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2001, s.82.  
3  Bu göreve atanma tarihi kesin olarak belli değildir. 15 Safer 1285 (7 Haziran 1868) tarihli 

İşkodra’dan Ahmed Cevdet Paşa’ya gelen bir mektupta, İşkodra cibal mülhakatında cami ve sıbyan 

mektepleri inşa edildiği ve bu mekteplere Davut Şükrü’nün nezaret ettiğinden bahsetmektedir. 

(Cevdet Paşa , Tezâkir 13-20. Haz., Cavid Baysun, Ankara: T.T.K. Basımevi, 1991, s. 168). Davut 

Şükrü de notlarında bu vazifeye atandığı tarihi vermemektedir. Ancak, Dâru’ş-şûra-yı Askerî Reisi 

Ahmed Esad Paşa’ya yazdığı 22 Safer 1287 (24 Mayıs 1870) tarihli arizasında, yaşının 50’ye yakın 

olup emekli olmayı hayal ederken memuriyetine ek olarak bir de bu görevin verildiğini 

belirtmektedir. Devamında ise iki vazifeyi birden yürütmekte güçlük çektiğini, ya emekli olmasına 

müsaade edilmesini veya sadece müfettişlik görevinin verilmesini arz etmektedir. ( Davut 

Şükrü’nün Defteri, s. 52) Tezakir’deki mektubun tarihi ile bu ifadeler dikkate alınırsa 1868’te bu 

göreve atanmış olmalıdır. 
4 Hicri ve Rumi tarihler Miladi tarihe Türk Tarih Kurumu resmi sitesindeki tarih çevirme programı 

vasıtasıyla çevrilmiştir. Htpp://193.255.138.2/takvim.asp 
5 27 R.Evvel 287 / 15 Haziran 286 / 27 Haziran 1870 tarihli Maarif Nezaretinden İşkodra Valiliğine 

gelen tahriratta atandığı (Davut Şükrü’nün Defteri, 54), Maliye Nezareti’nden 9 Şaban 1287 / 22 

T.Evvel 1286 tarihli İşkodra Valiliğine gelen yazıda ise, 86 senesi Haziranının 25’inci gününden (7 

Temmuz 1870) itibaren 2000 kuruş maaş tahsis edildiği bildirilmektedir. (Davut Şükrü’nün Defteri, 

56). 



Arnavutluk’un tam bağımsızlığını talep eden İşkodra yerel cemiyet komitesinin 

kurucusudur. Arnavutça alfabe ve metin kitapları üzerinde çalışmış ve bu 

kitapların Arnavutluk’taki okullarda okutulması yönünde girişimlerde 

bulunmuştur.
6
 

Tebliğ konumuza kaynaklık eden Davut Şükrü’nün notlarının yer aldığı 

defter, Arnavutluk’tan bir şahıs arşivinden fotoğraflanmak suretiyle temin 

edilmiştir
7
. Defter, ön ve arka kapaklarına alınan notlar ve içerisinden çıkan 

sayfalar dâhil 196 sayfadan oluşmaktadır. Defterdeki notlar, Davut Şükrü’nün 

1869 ile 1876 yılı arasında kendisine gönderilen resmi yazılar ile bunlara verdiği 

cevapların birer kopyasından mürekkeptir. Bu yazıların büyük bir kısmı, Davut 

Şükrü’nün müfettişliğe atanması ve genel olarak İşkodra Vilayeti’ndeki eğitim-

öğretim faaliyetlerine ilişkin olup bu konularda önemli bilgileri ihtiva etmektedir. 

Bunların dışında Emr-i Mesnûn-ı Hitân Komisyonu
8
 ve İşkodra Vilayetinden 

Viyana Sergisi’ne gönderilecek eşyanın tertibi için kurulan komisyon 

başkanlıkların da yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de yer almaktadır.  

Bildirimizle Davut Şükrü Efendi’nin 1869-1876 yılları arasında tutmuş 

olduğu defterden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin İşkodra Vilayeti’ndeki eğitim-

öğretim faaliyetlerini ele alarak bu hususta izlemiş olduğu politikayı ortaya 

koymaya çalışacağız.  

I. SIBYAN MEKTEPLERİNİN ARTTIRILMASINA    

             YÖNELİK ÇABALAR 

İşkodra Vilâyeti’nde sıbyan mektepleri için daimi bir müfettişin 

istihdamında bu vilayetin özel durumu ve hassas konumunun payı büyük 

olmuştur. Kuzeyinde eskiden beri Osmanlı’nın sürekli sorun yaşadığı Karadağ 

özellikle Rusya’nın desteğiyle ciddi bir tehdit oluşturmaktaydı. Diğer yandan 

Adriyatik kıyılarının Batı’yla olan nihai sınırı teşkil etmesi, bu vilayeti oldukça 

stratejik bir konuma yükseltiyordu. Arnavutlarla Osmanlıların arasında tarihten 

gelen bir yakınlık hâsıl olmuş, Arnavut asıllı birçok kişi Osmanlı yönetiminde üst 

makamlara ulaşmışlardı. Vilayet, Arnavutlardan müteşekkilse de dini ve sosyal 

olarak karışıklıklara yol açan bir nüfus yapısına sahipti. Müslümanlarla Katolikler 

kabile bağlarından ötürü Ortodokslara karşı ittifak halindeydiler. Bu gruplar 

arasında sürtüşmeler eksik olmuyordu. Özellikle dağlık bölgede kabileler şeklinde 

olup eski gelenek ve adetlerini muhafaza eden savaşçılıklarıyla meşhur, sert 

mizaçlı, eğitimden uzak, yeniliklere kapalı olan malisorlar da bölgedeki huzur ve 

güvenlik adına ayrı bir sorun teşkil ediyordu. Bunların hemen hepsi, Katolik veya 

                                                           
6 Somel, s. 166. 
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faydalandığı bu organizasyon, Emr-i Mesnûn-ı Hitân Komisyonu tarafından düzenlenmekteydi. Bu 

komisyonun başkanı olan Davut Şükrü, defterinde bu organizasyonla ilgili Tezâkir’de de ifade 

edilen (Cevdet Paşa, s. 168, 214) detaylı kayıtlar tutmuştur. Bu organizasyon II. Abdülhamid 

döneminde de devam etmiştir. Somel, 280. 



Müslüman’dı. Bu yüzden Bâbıâli, daimi bir müfettiş atamakla İşkodra Vilâyetine 

ayrıcalık tanıdığını bildiriyor
9
, İşkodra Vilâyeti’ne yayılmış cehaletin ve vahşetin 

ortadan kaldırılmasının, medeniyetin kurallarını tesis etmekle mümkün 

olabileceğini ve bu suretle halk arasında iyi bağlar kurulabileceğini savunuyordu. 

Dolayısıyla istenilen ıslahatın gerçekleştirilmesi maarifin yayılmasına bağlıydı. 

Bunun için de talebesiz kalmış olan mekteplerin tekrar açılmasını sağlayacak ve 

okul açmak gibi hayırlı teşebbüsleri iyi telakki etmeye alışık olmayan halkı ilim 

ve maarif tahsiline teşvik edecek bir memura ihtiyaç vardı
10

.  

Davut Şükrü, İşkodra Valisi ve Komutanı Derviş İbrahim Paşa’nın 

buyruldusuyla zor ve meşakkatli bir göreve başlamış oldu.
11

 Buna göre uygun 

vakitlerde dağ bölgelerindeki okulları dolaşarak eğitim-öğretim hususunda gerekli 

teşviki yapacak ve buralarda edindiği izlenimleri ve görüşlerini peyderpey vilâyet 

merkezine bildirecekti. Çocuklarını okula göndermeyenlere kanuni uyarıyı 

yapacaktı. Tamire, tefrişe ve diğer gereçlere muhtaç mektepler için harcanacak 

meblağın, merkeze hacet bırakmaksızın halkın yardımlarıyla karşılanmasını 

sağlayacaktı. Ancak büyük masrafı olan mektepler ile okul inşa edilmesi zorunlu 

görülen yerler tespit ederse derhal merkeze bildirecekti. Bunların dışında 

Akçahisar, Tiran, Kavaye’deki okulları da teftiş edecek, bütün okullar için gerekli 

olan kitap ve risaleleri muallimlerine gönderecekti. 

Aynı yılın Ağustos ayında İşkodra Valisi, vilayetteki Ülgün, Bar, 

Podgoriçe, Leş, İşpozi, Akçahisar, Tiran ve Puka kaymakamlıklarına yazdığı 

yazıda mekteplerin ıslahı ve idareleri için Umum Mekâtib Müfettişliği unvanıyla 

Davut Şükrü Efendi’nin atandığını ilan etmekte ve müfettişe gerekli yardımın 

yapılmasını emretmektedir
12

.  

Davut Şükrü, tarihini belirtmemekle beraber muhtemelen çıktığı ilk teftiş 

gezisinde uğrayacağı yerleri dört kısma ayırmıştı.
 13

 Teftiş turunun ilki, Müslim, 

Habay?, Dirgos, Vilze, Darkiri, Domin, Bokas, Dargoç; ikincisi Grija, Riyol, Reç, 

Luha, İşkırel, Koplik-i Bâlâ, Koplik-i Zîr, Gölkenarı, Kastrat, Tuz, Gruda, İşpozi; 

üçüncüsü, Morik-i Zîr, Morik-i Bâlâ, dördüncüsü de Kert?, Puka, Karacadağ’ı 

kapsıyordu.  

Defterindeki belgelerden Davut Şükrü’nün mesaisinin büyük bir kısmını 

dağ bölgesine ayırdığı görülmektedir. Bu bölgede sık sık kavgalar ve çekişmeler 

yaşandığı için güvenlik sorunu vardı. Bu yüzden Davut Şükrü’nün de talebi 

üzerine teftişte kendisine refakat edecek bir süvari subayı tahsis edilmiştir (1 

Ekim 1871).
14

 Davut Şükrü vilayete gönderdiği yazısında (1871)
15

, İşkodra’da 

                                                           
9 Sadâretten İşkodra Vilâyeti’ne gönderilen 11 Rebiyülevvel 1287 / 11 Haziran 1870 tarihli tahrirat 

suretinde, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne (1869) göre vilâyet merkezlerinde birer maârif 

dairesiyle buna bağlı müfettişlerin istihdamı öngörülmüşse de eğitim-öğretim için gerekli hazırlıklar 

tamamlandıktan sonra tedricen bu yola gidileceğini bildiriyordu. Davut Şükrü’nün Defteri, s.53. 
10 Davut Şükrü’nün Defteri, s.53. 
11  28 Temmuz 1286/9 Ağustos 1870 tarihli İbrahim Derviş Paşa’nın buyruldu sureti. Davut 

Şükrü’nün Defteri, s.67, 68. 
12 Davut Şükrü’nün Defteri, s. 61. 
13 Davut Şükrü’nün Defteri, s. 4. 
14 Davut Şükrü’nün Defteri, s. 28, 71. 



dağ bölgesinde açılmış olan sıbyan mekteplerine bir süre birçok öğrenci devam 

ettiği halde ortaya çıkan bazı kargaşa sebebiyle bu sayının oldukça düştüğünü 

bildirmektedir. Devamında, dağ bölgesi halkının kendisine bırakılsa müptela 

oldukları cehalet yüzünden çocuklarını okula göndermeyeceklerinin tecrübeyle 

sabit olduğunu ifade etmektedir. Bunun çözümü olarak da mektep bulunan 

yerlerdeki halka bölükbaşılar vasıtasıyla zor kullanılmasını tavsiye etmektedir.  

Gerçekten de dağ sakinlerinin eğitime karşı isteksizliği, köylerine tayin 

olan hocalara karşı olumsuz tavırları ve kendi aralarındaki kavgalar eğitim-

öğretimi menfi yönde etkiliyordu. Örneğin Vilze halkı çocuklarını okula 

göndermediklerinden mektepleri kapanmıştır (17 Ağustos 1873).
16

 Akbala 

köyünde devlet tarafından yaptırılan camide imamlık ve buradaki çocuklara ders 

vermek üzere Ramazan Efendi tayin edilmiş; ancak köy halkı bir müddet sonra 

camiye gitmemeye, çocuklarını okula göndermemeye başlamışlardı. Hatta 

aralarında ortaya çıkan ağız kavgasında hocaya hakaret etmişler ve onun bir kısım 

eşyasını da yakmışlardı. Bu sebepten Ramazan Efendi başka bir yere tayin olduğu 

için Akbala’daki mektep ve camii bir müddet hocasız kalmıştır. (11 Şubat 

1874).
17

 Devamsızlığa diğer bir örnek, Podgoriça kazasına bağlı Gruda ve 

Tuz’daki mekteplerle ilgilidir. Bunun sebebini araştırması için Davut Şükrü 

bölgeye maiyetindeki sipahi Nurettin Bey’i göndermiştir. Nurettin Bey’in 

girişimleriyle halktan bir kısmı çocuklarını okula göndereceklerini söylemişler, 

otuz üç öğrencinin ismini muallime kaydettirmişlerdir. Bu devamsızlığın 

sebebinin ise Gruda ileri gelenlerinden iki kişinin “hocalar Cuma, Ramazan ve 

bayramda camilere hizmetle görevlidir yoksa çocuklarımızı okutmak için 

değildir” diyerek halkı yönlendirmelerinden kaynaklandığı öğrenilmiştir (23 

Temmuz 1874).
18

 Hocalarla halk arasında uyuşmazlık, muallimlerin sorunlu olan 

köylere gitmek istememeleriyle veya istifa etmeleriyle sonuçlanmaktaydı.
19

 

Dağ bölgesinde çocukları mektebe göndermeme sadece hocadan 

memnuniyetsizlikten veya eğitime karşı soğukluktan ileri gelmiyordu. Örneğin 

Meş mektebi muallimi tarafından gönderilen arizada (15 Şubat 1873), bir kavga 

esnasında Müslim köyünden birisinin malisorlardan bir çocuğu öldürmesi, kan 

davasına neden olduğu için Müslim köyü sakinlerinin korkudan çocuklarını okula 

göndermediklerini bildirmektedir. Muallim, öğrencilerinin çoğunun bu köyden 

olması yüzünden okulun boş kaldığını belirtmektedir.
20

 

İşkodra dağ bölgesi dışında Davut Şükrü, Tiran kazası merkezindeki 

mevcut mekteplerin durumunu ortaya koymuş ve tespit ettiği eksikliklerinin 

                                                                                                                                                 
15 29 Recep 1288 (14 Ekim 1871) Davut Şükrü’nün Defteri, s. 102 
16 Davut Şükrü’nün Defteri, s.152. 
17 Davut Şükrü’nün Defteri, s.46, 143. 
18 Davut Şükrü’nün Defteri, s.179. 
19 Akbala’ya tayin olunan hoca göreve başlamadığı için azledilip yerlerine başkası atanmıştır (29 

Kasım 1870). Davut Şükrü’nün Defteri, s.77,78; Aynı şekilde Puka kazasına bağlı Karacadağ 

mektebi muallimi görevinden istifa ettiğinden yerine başkası atanmıştır (21 Ağustos 1871) Davut 

Şükrü’nün Defteri, s. 101. 
20 Davut Şükrü’nün Defteri, s.153. 



giderilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuştur
21

. İlk olarak Tiran rüştiyesi ve bu 

okula hazırlık mahiyetindeki sıbyan mektebinin birlikte bulundukları binanın 

ciddi bir tamirattan geçirilip genişletilmesini istemektedir. Davut Şükrü, buradaki 

sıbyan mektebinde 105 öğrenci bulunduğu halde bir muallimle idare edilmeye 

çalışıldığından bahsederek bu okula bir kişinin daha görevlendirilmesi gerektiğini 

bildirmektedir. Bunların maaşlarının da sandıktan verilmesini talep etmektedir. 

Diğer yandan kaza merkezinde bulunan yedi mahalle mektebinin vakıf gelirleri 

olup öğrencilerden alacakları bulunmadığından beklenen ilave tahsisatın buralara 

değil Tiran’ın dağlık bölgesinde açılması düşünülen mekteplerin muallimlerine 

verilmesini tavsiye etmektedir.  

Araştırdığımız 1870-1876 tarihleri arasında İşkodra Vilâyeti’nde ne kadar 

sıbyan mektebi açıldığı ve bunlara devam eden kız-erkek öğrenci sayısı hakkında 

elimizde kesin bir veri bulunmamaktadır. Ancak resmi yazılarda yer alan bazı 

rakamlar doğrultusunda ellinin üzerinde okulun açıldığını söyleyebiliriz. Buna 

bağlı olarak öğrenci sayısında da büyük bir artış olduğu tahmin edilebilir.
22

 

Aslında Davut Şükrü İşkodra Vilâyeti’ne gönderdiği yazısında, vilayetteki 

medreselerin, Müslim ve gayrimüslim mekteplerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin 

sayılarıyla durumları hakkında bilgileri içeren cetveli doldurduğunu, 

kütüphanelerdeki kitaplar için düzenlenecek listenin de hazırlanmakta olduğunu 

bildirmektedir.
23

 Ancak defterinden bu listeler çıkmamıştır.  

Bu denli büyük bir atılımın maliyeti de yüksekti. Devlet ise büyük bir 

mali kriz içerisindeydi. Hatta memur maaşlarından yüzde beş kesintiye gidilmek 

gibi radikal yöntemlerle bütçede tasarruf edilmeye çalışılıyordu. Buna rağmen 

Osmanlı Devleti, özellikle İşkodra’daki sıbyan okullarına kaynak bulmaya ve 

aktarmaya özen göstermiştir. 26 Nisan 1873 tarihli Maarif Nezaretinden gelen 

yazıda, İşkodra Vilayetinin mekteplerinin 10010 kuruş tahsisatı olduğu 

görülmektedir.
24

 Vilayette yeni okullar açıldıkça öğretmen maaşlarının 

karşılanabilmesi için ek bütçeye ihtiyaç duyulmuş ve Maarif Nezaretinden 5000 

kuruş istenmiştir. Vilayetin bu talebi kabul edilmesine rağmen kalanının ileride 

tasarruf edildikçe verileceği taahhüdüyle, Suriye Vilayeti Matbuat 

Müdürlüğünden boşta kalan 2000 kuruş İşkodra’ya aktarılmıştır. Bu meblağ, 

sıbyan okullarının muallim maaşları için kullanılmış; fakat birçok muallime maaş 

verilemediğinden geri kalan 3000 kuruş tekrar istenilmiştir. (17 Aralık 1873).
25

 

Bunun üzerine 9 Ağustos 1874’te Maarif Nezareti’nden İşkodra Vilayeti’ne 

gönderilen yazıya göre yeni açılmış olan 32 mektep için 2000 kuruşluk ek tahsisat 

                                                           
21  Sadârete gönderdiği 22 K.Sani 88 tarihli / 3 Şubat 1873 tarihli arizanın müsveddesi. Davut 

Şükrü’nün Defteri, s. 23, 24) 
22 1865’te İşkodra’nın dağlık bölgesinde açılan okullarda 700’e yakın öğrenci bulunmaktayken 

1868’de bu sayı, 850 erkek, 345 kız olmak üzere 1195 kişiye yükselmiştir. Mahmud Cevad, s.82; 

Ahmed Cevdet 168, 214. 
23 Sadaretten tüm vilayetlere gönderilmiş olan 7 Recep 1290 / 31 Ağustos 1873 tarihli bu yazıya 

istinaden Davut Şükrü’nün Vilayete 22 Kanun-ı Evvel 1289 / 3 Ocak 1874 tarihli yazısı. Davut 

Şükrü’nün Defteri, s.171 
24 Davut Şükrü’nün Defteri, s.15. 
25 Davut Şükrü’nün Defteri, s.33. 



verilmiş
26

 ve bu meblağ da on bir sıbyan mektebi hocasına maaş olarak tahsis 

edilmiştir.
27

 Bu arada ek tahsisatlar gelinceye kadar okulların öğretmensiz 

kalmaması için maaşlar geçici olarak Vilâyet Fevkalade Tahsisatından 

karşılanmıştır.
28

 Aslında sıbyan mekteplerinin tüm giderleriyle öğretmen 

maaşlarının karşılanması halka bırakılmışken
29

 bilhassa maaşların devlet 

bütçesinden verilmeye çalışılması, Devletin İşkodra Vilayeti’ne gösterdiği 

hassasiyetin önemli bir göstergesidir. 

Bununla birlikte açılan okulların öğretmen kadrosuna maaş yetiştirmekte 

güçlük çekildiği için bu yöndeki talepler, gerek devletin kararlarıyla gerekse 

Davut Şükrü’nün önerileriyle karşılanmaya çalışılmıştır. Tiran Kaza Meclisi talep 

ettiği otuz altı muallimin maaşlarının da devlet tarafından karşılanmasını 

istemekteydi. Ancak tahsisat olmadığı için bu hususta Maarif-i Umumiyenin 23 

Temmuz 1872 tarihli tahriratında belirtilen kararın uygulanması gerektiği cevabı 

veriliyordu. Buna göre okulu olmayan köy halkı, verdikleri toprak vergisinin onda 

birini, toprağı olmayanlar ise iki günlük yevmiyelerini bir sandıkta 

toplayacaklardı.
30

 Diğer taraftan Davut Şükrü, Tiran Çarşısı’nda Edhem Bey’in 

oğlu tarafından yaptırılan dükkânların bir kısmından elde edilecek gelirin kaza 

dâhilinde açılacak olan mekteplerin muallimlerine tahsis edilmesini tavsiye 

ediyordu (29 Safer 1291 / 18 Nisan 1874).
31

  

İşkodra Vilayeti’nde sıbyan mekteplerinin yaygınlaştırılması, yerel 

huzursuzluklara karşı bir önlem olarak düşünüldüğü gibi daha çok Müslüman 

unsurların arasında İslami duygunun güçlendirilmesine yönelikti.
32

 Nitekim 

eskiden olduğu gibi vilayetin muhtelif bölgelerinde 1870-1874 arasında da 

binlerce elifba cüzünün bedava dağıtıldığı görülmektedir.
 33

 Üstelik sıbyan 

mektepleri, ağırlıklı olarak Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yer aldığı, imla 

ve yazı türlerinin öğretildiği temel eğitim kurumlarıydı. Böylece Devlet, bu 

kurumlar aracılığıyla İslami kimlik üzerinde dururken resmi dilin öğretilmesini de 

istiyordu. Neticede bu politikayla bölgedeki Müslümanların kendi aralarındaki 

bağ kuvvetlenecek, merkezle olan iletişimleri sağlanacak velhasıl devlete olan 

sadakatleri artacaktı. Diğer yandan Osmanlı devlet adamları, Müslüman Arnavut 

çocuklarının Balkanlar’da etkili olan Rum okullarının tesiri altına girmesini 

istemiyorlar, sıbyan mektepleri vasıtasıyla bu sorunu çözmeyi düşünüyorlardı.
34

  

                                                           
26 Davut Şükrü’nün Defteri, s.34. 
27 Davut Şükrü’nün Defteri, s.35. 
28 Davut Şükrü’nün Defteri, s.106, 118, 121, 122, 133. 
29 Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi’nin 4. maddesi için bkz. Mahmud Cevad, s. 424-425 
30 Davut Şükrü’nün Defteri, s.10, 25 
31 Davut Şükrü, Tiran çarşısında merhum Elhac Edhem Bey’in vakfı olan medresenin Edhem Bey’in 

oğlu tarafından mülke çevrildiğini ve burada yedi tane dükkan yapılmış olup altı adet dükkan inşası 

için yer bulunduğunu müşahede ettiğini söylemektedir. Devamında inşa edilecek bu altı dükkanın 

gelirlerinden hemen kaza dâhilinde açılacak mekteplerin muallimlerine verilmesini önermektedir. 

Ayrıca toplam on üç adet dükkânın senelik gelirinin on bin kuruşu aşacağını ifade etmektedir. Davut 

Şükrü’nün Defteri, s.26. 
32 Sommel, s. 87-88. 
33 Davut Şükrü’nün Defteri, s.10, 44. 
34 Somel, s. 105. 



II. VİLÂYETTEKİ RÜŞTİYELER 

Sıbyan mekteplerine gösterilen büyük ilgi göz önüne alındığında 

rüştiyelerin gelişmesine yönelik adımların daha zayıf olduğu görülmektedir. 

Bunda yukarıda bahsettiğimiz gerekçelerle birlikte rüştiyelerin kuruluş 

maliyetlerinin yüksekliği ve kadro sıkıntısının payı büyüktür. Maliyeti düşürmek 

adına tahsisatlar düşük tutulmuş, yeni açılan rüştiyeler için nim-rüştiye
35

 

uygulaması devreye sokulmuştur. Sıbyan mektepleri hocaları, çoğunlukla imamet 

görevini de üstlenmekte ve mahallinden seçilip atanmaktaydı. Halbuki muallim-i 

evveller dâr’ül-muallimin (öğretmen okulları) mezunlarından atanmakta muallim-

i sani olmak için de Maarif Nezareti’nin imtihanından başarılı olma zorunluluğu 

vardı. Dâr’ül-muallimin mezunlarının sayısı ise tüm devletteki rüştiyelerin 

ihtiyacını görmekten uzaktı. Buna karşın bölge halkının rüştiye açma talepleri 

Maarif Nizamnamesi’nin şartları da dikkate alınarak geri çevrilmemiştir.  

İşkodra Vilayeti’nde 1872-1876 arasında tespitlerimize göre İşkodra, 

Tiran, Ülgün ve Akçahisar olmak üzere dört rüştiye bulunmaktadır. Nitekim 

başka bir rüştiye ile ilgili bir kayıt bulunmadığı gibi İşkodra Vilayetindeki rüştiye 

öğrencilerine uygulanan aşı kampanyasında, bu dört rüştiyenin ismi 

geçmektedir.
36

  

İşkodra Rüştiyesi, vilayetin ilk açılan rüştiyesidir (1857). Bu okulun ilk 

muallim-i evveli, açılış tarihinden itibaren on dört sene bu görevde hizmeti olan 

Davut Şükrü’dür.
37

 Davut Şükrü’den boşalan kadroya Yenişehir Fenar Rüştiyesi 

muallim-i evveli Arif Efendi 18 Ağustos 1870’de atanmış
38

 ve 4 Ocak 1871’den 

itibaren görevine başlamıştır.
39

 Okulda görevli diğer öğretmen ise muallim-i sani 

Musa Efendi’dir.
40

  

Tiran Rüştiyesi ise ilk önceleri bir muallim-i evvele sahipken Ömer 

Efendi’nin Mostar Rüştiyesine tayiniyle bu görev münhal kalmıştır. Bu görev için 

başkasının atanması talebi ise Maârif-i Umûmiye Nezâreti 6 Kasım 1871 tarihli 

yazısıyla Tiran Rüştiyesinin öğrenci sayısının az olduğu gerekçesiyle kabul 

etmemiş ve muallim-i saniyle idare olunmasına karar vermiştir.
41

 Nitekim 

Nezâretin 11 Mart 1872 tarihli yazısında, sadece öğrenci sayısı 65’e ulaşan 

rüştiyelere muallim-i evvel tayin edilebileceği belirtilerek Tiran Rüştiyesinin 

öğrenci mevcudunun 50’den ibaret olduğu için bu şartı taşımadığı 

                                                           
35 Yarım-rüştiye manasına gelen ve nısfu rüştiye de denilen bu uygulama, mektep kadrosunda 

tasarrufa gidilerek maliyeti düşürmek amacını taşımaktaydı. İlk iki yıl sadece bir muallim-i sani ve 

bir bevvap atanmakta muallim-i evvel ise derslerin zorlaştığı üçüncü yıla gelindiğinde tayin 

edilmekteydi. Böylece yarım-rüştiye tam rüştiyeye yükselmiş oluyordu. Somel, s. 99. 
36 Davut Şükrü’nün Defteri, s.136. 
37 6 Şevval 1287 / 30 Aralık 1870’de İşkodra Rüştiye’sinde yaptığı veda konuşmasında Davut 

Şükrü, 1273 (1857) senesinde bu mektebin hocalığına atandığını ve on dört sene hizmette 

bulunduğunu ifade etmiştir. Davut Şükrü’nün Defteri, s. 66. 
38 Davut Şükrü’nün Defteri, s.74. 
39 Davut Şükrü’nün Defteri, s.81. 
40 Davut Şükrü’nün Defteri, s.66. 
41 Davut Şükrü’nün Defteri, s.105. 



vurgulanmıştır.
42

 Tiran Rüştiyesi bu şartı sağlamış olmalı ki 27 Aralık 1872’de 

%5’lik kesintiyle 590 kuruş maaşla Veli Efendi Muallim-i evvel tayin edilmiştir.
43

  

Diğer bir Rüştiye ise Ülgün’de bulunmaktaydı. Ülgün’de halkın rüştiye 

açma isteği kabul görmüş ve 600 Müslüman haneyi aşkın bu kasabada nim-rüştiye 

açılmasına karar verilmiştir (13 Haziran 1871). Buraya 330 kuruş maaşla 

İşkodra’da mukim İbrahim Efendi muallim-i sâni olarak atanmıştır. Ayrıca 80 

kuruş maaşlı bir bevvap tayin edilerek 1000 kuruşluk masârif-i müteferrika
44

 

tahsis edilmiştir.
45

 Ülgün Rüştiyesinin ilk talebeleri için istenilip Maarif Nezareti 

tarafından postaya verilen kitap miktarından bu okulun öğrenci sayısının otuz 

olduğu anlaşılmaktadır.
46

 

Akçahisar’da rüştiye 6 Kasım 1872’de açılmış ve muallim-i saniliğine 

315 kuruş maaşla İsmail Efendi tayin edilmiştir.
47

 İsmail Efendi’nin yerine tayin 

edilmiş olan Yusuf Efendi’nin vefatıyla münhal kalan kadroya 14 Haziran 

1873’te İpekli Mahmud Efendi atanmıştır.
48

 

Bunların dışında Peklin kasabası
49

 halkı da rüştiye açma talebinde 

bulunmuştur. Bu konu hakkında Davut Şükrü, buradaki bir kısım açık görüşlü ve 

yardımseverin rüştiye açılması yönünde hevesli ve gayretli olduğunu; ancak 

halkın çoğunun eski kafalı ve bu işe soğuk bakmasından dolayı masrafların halk 

arasında kanuni vergilere göre taksim ve tahsilinin mahalli hükümetin kesin 

emriyle mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. (3 Safer 1289/ 12 Nisan 1872).
50

 

Fakat bu talebin kabul edildiğine dair herhangi bir bilgi olmamakla birlikte 

muhtemelen Davut Şükrü’nün mütalaasında yer alan okul inşası ve masraflarının 

karşılanmasında halkın çoğunun isteksiz olması bu teşebbüsü mümkün 

kılamamıştır. Aynı şekilde Bar kasabasının rüştiye açma talebi, bu kasabanın 

Maârif Nizamnâmesinin 18. maddesi
51

 uyarınca 500 haneden az olması sebebiyle 

kabul edilmemiştir. (17 Teşrin-i evvel 1288 / 29 Ekim 1872).
52

  

SONUÇ 

Osmanlı Devleti, özel önem atfettiği İşkodra Vilâyetinde maarifin 

yaygınlaştırmak için azami gayret sarf etmiştir. Bölgede huzur ve güvenliğin 

sağlanmasında eğitimin fonksiyonunu kavramış sadece askeri tedbirlerin yeterli 

olmadığını anlamıştır. Ayrıca Devlet, vilâyetteki Müslümanların İslami inancını 

                                                           
42 Davut Şükrü’nün Defteri, s.117 
43 Davut Şükrü’nün Defteri, s.156 
44  Mesârif-i Müteferrika, kömür, odun süpürge, maşrapa, testi ve nalın gibi küçük masraf 

kalemlerinin karşılanması için verilen tahsisattır. Bu kalemlere kağıt, kalem, tebeşir, mefruşat ve 

tamir giderleri girmemektedir.  
45 Davut Şükrü’nün Defteri, s.88. 
46 (3 Ağustos 1871) Davut Şükrü’nün Defteri, s.89. 
47 Davut Şükrü’nün Defteri, s.142. 
48 Davut Şükrü’nün Defteri, s.151, 158. 
49 Peklin daha sonra Manastır Vilayeti’ne geçmiştir. Coğrafi konumu için bkz. M. Nasrullah, M. 

Rüşdü ve M. Eşref, Osmanlı Atlası. Haz. Rahmi Tekin ve Yaşar Baş, İstanbul: Osmanlı Tarihi 

Araştırmaları, 2003, s.26. 
50 Davut Şükrü’nün Defteri, s.127. 
51 Bu madde için bkz. Mahmud Cevad, s. 427. 
52 Davut Şükrü’nün Defteri, s.51 



arttırmak ve eğitim seviyesini yükselmek suretiyle Balkanların en batısında yer 

alan İşkodra’daki mevziini tahkim etmeye çalışmıştır. Elbette bu girişimin 

önünde, bölgenin kendine has sorunları bir tarafa en büyük engel ekonomik 

bunalım olmuştur. Her türlü güçlüğe rağmen II. Abdülhamid tarafından da 

sürdürülen bu projenin başarısı, Balkanlar’da Osmanlı’dan ayrılan en son devletin 

Arnavutluk olduğu düşünülürse daha iyi anlaşılacaktır. 

 

                  
 

                  
 

 



 

XV VE XVI. YÜZYILLARDA GÜMÜLCİNE KAZASI  

KIR İSKÂN YER ADLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Turan GÖKÇE* 

 

Giriş 

Edirne
1
 ve Dimetoka’dan

2
 (1361) hemen sonra, Batı Trakya, Serez ve 

Selanik hattını takiben, Osmanlı döneminde “Sol Kol” tabir olunan tarihi “Via 

Egnatia”
3

 üzerinden Adriyatik sahillerini hedefleyerek, bugünkü Yunanistan 

sahasına yönelen akıncı beyi Evrenos Gâzi
4
 komutasındaki Osmanlı kuvvetleri 

tarafından fethedilmiş olan Gümülcine
5
, 1383’e kadar Balkan fütuhatının merkez 

üssü olma fonksiyonunu üstlendi.   

Fetih sonrasında, Dimetoka’da bulunan uç merkezliği fonksiyonunun 

nakli
6
, Gümülcine ve çevresinin Osmanlı yönetiminde almış olduğu ilk idari 

yapıyı belirledi. Gümülcine, 1383’de yeni fethedilen Siroz’a taşınıncaya kadar
7
 

tipik bir akıncı merkezi olma özelliğini korudu
8
. Yaklaşık yirmi yıl süren bu 

dönemde bizzat Evrenos Bey’in inşa ettirmiş olduğu zaviye, imaret, cami ve 

hamam gibi yapılarla mamur bir belde haline gelmiş olan Gümülcine
9
, XV. 

                                                           
* Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE. 
1 Bkz. Halil İnalcık, “Edirne’nin Fethi (1361)”, Edirne: Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan 

Kitabı, Ankara 1993, s. 137-159. 
2 Levent Kayapınar, “Yunanistan’da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması”, Türkler, Ed. H. C. Güzel 

vd., Ankara 2002, s. 188-195. Bölgede yürütülen saha araştırmaları ile tespit edilen kalıntıların, 

Osmanlı kroniklerinde yer alan kayıtlarla ve diğer kaynaklarda yer alan bilgilerle birlikte 

değerlendirilmesi suretiyle, bir bakıma, Gâzi Evrenos’un ayak izlerini takip ederek, Batı Trakya’nın 

fethinin yeniden yorumlanması anlamına gelen önemli bir çalışma için bkz. Heath W. Lowry, 

Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550 Kuzey Yunanistan’ın Fethi, İskânı ve 

Altyapı Gelişmesi, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul 2008, s. 16-64.  
3 Bkz. Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Sol Kol Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699), 

Çev. Ö. Arıkan-E. Güntekin-T. Altınova, İstanbul 1999. 
4 Gazi Evrenos Bey’in menşei hakkında iki farklı görüş için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 

Tarihi, I, Ankara 1994, s. 562-563; Levent Kayapınar, “Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin 

Menşei, Yunanistan Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Eserleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (Bolu 2004-1), s. 133-137; Heath W. Lowry-İsmail E. Erünsal, 

The Evrenos Dynasty of Yenice-i Vardar: Nots and Documants, İstanbul 2010. 
5 İlk Osmanlı kronikleri 1361 tarihini verirken, bunun Yunan tarihçileri tarafından da kabul edildiği 

belirtilmektedir. Bkz. Machiel Kiel, “Gümülcine”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(=DİA), 14, İstanbul 1996, s. 268. Bununla birlikte, yakın zamanlarda yapılmış olan bir çalışmada 

1364/65-1371 tarih aralığı öngörülmektedir (Georgios C. Liakopoulos, The Ottoman Conquest of 

thrace Aspects of Historical Geography, Bilkent Ü. Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002, s. 90). 
6 M. Kiel, “aynı madde”, s. 268; L. Kayapınar, “aynı makale”, s. 188. 
7 M. Kiel, “aynı madde”, s. 268. 
8 Gümülcine’nin bu dönemdeki durumu ve bir akıncı beyi olarak Evrenos Bey’in imarına katkılarına 

dair bir değerlendirme için bkz. H. Çetin Arslan, Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına 

Katkıları (1300-1451), Ankara 2001, 80-105. 
9 Söz konusu dönemde Gümülcine ve çevresindeki imar hareketleri hakkında tafsilat için bkz. H. 

Lowry, aynı eser, s. 40-56. 



yüzyılda Rumeli’de klasik Osmanlı idari taksimatını oluşturan ana unsurların 

teşekkülü ile birlikte
10

 Paşa Livası’na
11

 bağlı kaza statüsünde bir idari birim 

haline geldi. 

Bölge ile ilgili olarak bugüne intikal etmiş olan XV ve XVI. yüzyıl tahrir 

defterlerinde
12

 yer alan yerleşim birimlerinin dağılımı
13

, bir idari birim olarak 

önce “vilâyet” sonra “kazâ" tabir olunan Gümülcine’nin Meriç nehri ile Karaağaç 

Körfezi arasında kapsadığı coğrafi alanı açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Buna göre, tarihî Gümülcine kazâ dairesi Doğuda Meriç (Evros) nehri ile 

Türkiye’den, batıda Karasu (Mesta Karasu/Nestos) nehri ile Makedonya’dan; 

kuzeyde Rodop dağları ile Bulgaristan’dan ayrılan, güneyde ise Ege denizi ile 

çevrili olan büyük bir alanı kaplamaktaydı. Bölgenin Meriç ırmağından batıya 

doğru uzanan kıyı kesiminin yaklaşık 250 km’lik bir alana yayılmasına karşılık, 

Rodoplarla Ege denizinin kuzey sahilleri arasındaki kuzey-güney hattının ancak 

50-100 km arasında değişen bir şerit görünümü arz etmesi, bölgenin coğrafi 

yapısını belirleyen önemli özelliklerinden biridir. Kuzeydeki Rodop dağları ile 

güneyde Maronya- Ismaros gibi yer yer kıyı şeridine kadar uzanan dağ 

silsilelerinin arasında kalan Gümülcine şehrinin de içinde yer aldığı geniş ve 

verimli ova, Batı Trakya coğrafyasının dikkati çeken bir diğer belirgin özelliğidir. 

Mahallinde “Ova” olarak ifade edilen düzlük alanlar dışında, Gümülcine’nin 

kuzeyinde Rodop dağlarının eteklerini oluşturan yamaçlar “Yaka”, yüksek dağlık 

kesim ise “Balkan/Balkan Kolu” yahut “Cebel” tabir olunmaktadır. Doğu-Batı 

istikametinde, Osmanlı döneminde “Sol-Kol” tabir olunan tarihi “Via Egnatia” 

nın belirlediği ana yol güzergâhında bulunan bölge, aynı zamanda kuzey-güney 

hattında açılan çapraz yollarla meydana getirilmiş olan önemli geçiş noktalarını 

bünyesinde barındırmakta idi
14

.  

                                                           
10 Bkz. Halil İnalcık, “Rumeli”, DİA, 35, İstanbul 2008, s. 232-235; İbrahim Sezgin, “Paşa Livâsı”, 

DİA, 34, İstanbul 2007, s. 183-184. 
11 Gümülcine’nin de dâhil olduğu Paşa Livâsı, başlangıçta Rumeli’nin daha büyük bir kesimini 

bünyesinde barındırmakla beraber, zamanla yeni sancakların teşekkülü ile birlikte nispeten daha dar 

bir alanı içine alan bir idari üniteye dönüştü. Livâ XVI. yüzyılda sağ ve sol olarak tayin edilmiş olan 

iki kola ayrıldı. Sağ kol dokuz kadılıktan oluşuyordu: Edirne, Dimetoka, Ferecik, İpsala, 

Tatarpazarı, Keşan, Eskihisar-ı Zağra, Kızılağaç ve Filibe (M. Tayyib Gökbilgin, XV-XVI. Asırlarda 

Edirne ve Paşa Livâsı Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, İstanbul 1952, s. 9-10). 1530 tarihli icmâl 

muhasebe defterine göre (167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) I, Dizin ve 

Tıpkıbasım, Yay. Haz. Ali Çoşkun vd., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s. 2), tarihi Via Egnatia’nın belirlediği sol kol 

üzerinde ise toplam 18 kaza bulunuyordu: Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne, Nevrekop, 

Timurhisarı, Siroz (Serez), Selanik, Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe, 

İştin, Kestorya (Kesriye), Bihlişte nâm-ı diger Vılkaşin, Görice ve Florina. Paşa Sancağı’nın zaman 

içinde değişen idari yapısı hakkında tafsilat için ayrıca bkz. T. Gökbilgin, aynı eser, s. 10-12.  
12 1456 tarihli icmâl tahrir defteri: AK.MC (=Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları)– 0.89; 

XV. asrın sonlarına ait mufassal tahrir defteri: BOA.MAD (=Başbaknlık Osmanlı Arşivi Maliyeden 

Müdevver)-16148. 
13  Kiel’in benzer bir değerlendirmesi için bkz: Machiel Kiel, Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi 

Kentsel Gelişimi ve Mimari Anıtlar, Çev. İlknur Kolay, Ankara 2000, s. 25. 

 



Kır İskân Yerlerinin Kuruluşu ve Gelişimi 

Ziraat ve hayvancılık için son derece uygun bir arazi yapısı ve bitki 

örtüsüne sahip olan Ege denizinin kuzey kıyıları, ovalar ve Rodop dağlarının 

güney yamaçları antik dönemden itibaren yerleşim için önemli bir çekim merkezi 

oldu. Ancak, XIV. yüzyılda cereyan eden iç savaşların ortaya çıkardığı 

istikrarsızlık ve güvensizlik ortamında bölgede yaşayan nüfusun daha çok 

müstahkem mevkilere çekilmesiyle, savunmasız köylerin önemli bir kısmı 

boşaltıldı. Aynı asrın ortalarından itibaren kendini gösteren Osmanlı fütuhatının 

da bu süreci hızlandırmasıyla, söz konusu yerleşim tablosu iyice belirginleşti
15

. 

Bölgenin Osmanlı fethi öncesi tarihi coğrafyasını incelemiş olan Asdracha’nın da 

dikkat çekmiş olduğu üzere
16

, iç savaşların yol açtığı güvenlik kaygısının 

yaygınlaşmasıyla ıssızlaşmış olan Rodopların kuzey ve güney yamaçlarındaki 

vadiler fetih sonrasında Osmanlı yerleşmesi için müsait bir zemin haline geldi.  

Fetihden hemen sonra, Gâzi Evrenos Bey önderliğinde yoğun bir imar ve 

iskân faaliyetine sahne olan Gümülcine şehrinin merkezlik ettiği kazâ dairesi de 

bundan nasibini aldı. I. Murad’ın Rumeli’nin fetih sürecinde uç beyi olarak görev 

almış olan komutanlar arasında önemli bir yer tutan Gazi Evrenos’a Gümülcine 

ve Serez başta olmak üzere, Kuzey Yunanistan’ın önemli bir kısmını temlik etmiş 

olması
17

, bölgenin imar ve iskân sürecini belirleyen önemli noktalardan biri oldu. 

İnalcık’ın da dikkat çekmiş olduğu gibi
18

, merkeze yakın beylerden oldukça farklı 

bir konumda bulunan uç beylerinin tipik bir temsilcisi olan Evrenos Bey, sadece 

geniş bir bölgenin fatihi ve bir müddet idaresinden sorumlu akıncı beyi olarak 

kalmamış, yakın zamanlarda bölgedeki ayak izlerinden hareketle, bazı bilgilerin 

yeniden değerlendirilmesi yönünde önemli sonuçlara varmış olan Lowry’nin de 

altını çizmiş olduğu gibi
19

, imaret ve zâviyeler başta olmak üzere, tesis etmiş 

                                                                                                                                                 
14  Gümülcine ve çevresinin tarihi coğrafi yapısı hakkında tafsilat için bkz. Şemseddin Sami, 

Kâmûsu’l-A’lâm, 5, İstanbul 1314, s. 3926-3927; Ali Cevat, Memâlik-i Osmâniye’nin Tarih ve 

Coğrafya Lügati, Dersaadet 1313, s. 698; Metin Tuncel, “Batı Trakya’nın Coğrafyası”, Türk 

Kültürü XIV/159 (Ocak 1976), s. 132-133; B. G. Spiridonakis, Essays on the Historical Geography 

of the Greek World in the Balkans During the Turkokratia, Thessaloniki 1977, s. 38-80; Catherine 

Asdracha, La Region des Rhodopes aux XIIIe et XIXe Siecles Etude de Geographie Historique, Athen 

1976, s. 3-49.  
15 Tafsilat için bkz. Harun Yeni, Demography and Settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region 

According to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri Dated 1530, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 20-27.  
16 C. Asdracha, aynı eser, s. 78-79. 
17  İlk olarak Osman Ferid tarafından yayımlanmış olan (“Evrenos Bey Hânedanına Âid 

Temliknâme-i Hümâyûn”, Târih-i Osmânî Encümeni Mecmuası, 31 (1333), s. 432-438) temliknâme 

yakın zamanlarda başka yayınlara da konu olmuştur: Ayşegül Çalı, “Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait 

Mülknâme”, OTAM 20 (Ankara 2006), s. 59-79. I. Murad tarafından “Gâzi ve Hacı Evrenos Beğ”e 

yazılmış olan mektup için ayrıca bkz. Mehmet İnbaşı, “Sultan I. Murad’ın Evrenos Bey’e 

Mektubu”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 17 (Erzurum 2001), s. 225-236. 
18 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), Çev. Ruşen Sezer, İstanbul 2004, 

s. 109. Uç beylerinin 1360-1453 arasında İmparatorluğun iç ve dış siyasetinde oynadıkları önemli 

rol hakkında ayrıca bkz. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt 

1 1300-1600, çev. Halil Berktay, İstanbul 2000, s. 49-50.  
19 Tafsilat için bkz. Heath W. Lowry, Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi, s. 16-64. 



olduğu vakıf kuruluşlar ve sair yapılarla belirli çekim merkezlerinin 

oluşturulmasını sağlayarak, Anadolu’dan gelen konar-göçer Yörük topluluklarının 

yerleşmesine, dolayısıyla bölgenin Türkleşmesine önderlik etmiştir. Önemli bir 

kısmı kısmen de olsa günümüze intikal etmiş olan mimari eserler yanında
20

, 

aşağıda ayrıca değinilecek olan yer adları arasında tesadüf edilen Evren, Evrenos 

veya Evrenos Vakfı gibi isimler de buna delalet etmektedir. Keza, vaktiyle Münir 

Aktepe’nin de dikkat çekmiş olduğu üzere
21

, XVII. yüzyılın ikinci yarısında 

bölgeyi dolaşmış olan Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Gümülcine ve 

çevresinden bahsederken, “Evrenos Bey Yöresi” ifadesini kullanmış olması da 

bunu teyit etmektedir.  

Kuruluş devrinden itibaren Osmanlı ülkesinde yaşanan fetih ve iskân 

sürecinde üç önemli unsur öne çıktı; Gazi, Derviş ve Konar Göçer Topluluklar. 

Fetih sonrasında Gümülcine ve çevresinin aynı zamanda iskân önderi olarak 

görünen Evrenos Gazi’nin şehir ve çevresindeki yerleşim düzenini oluştururken 

önemli dayanak noktalarından biri pek çoğu aynı zamanda gazi sıfatını da haiz 

olan dervişler oldu. Söz konusu dervişlerin önderliğinde kurulan tekke ya da 

zâviye tabir olunan dini ve sosyal kurumlar bölgenin fetih sonrası iskânında 

önemli rol oynadılar. Yerleşim birimleri veya yol güzergâhlarında belirli 

noktalara kurulmuş olan zâviyeler
22

, her biri birer çekim merkezi oluşturarak, 

bulundukları iskân yerlerinin gelişmesinde veya yeni bir yerleşim biriminin 

meydana gelmesinde belirleyici oldular
23

. Ayverdi
24

, Zegkinis
25

 ve Lowry
26

’nin 

çalışmalarında, XV ve XVI. yüzyıllarda Gümülcine ve çevresindeki faaliyetleri 

ile tespit edilmiş olan 17 zaviye
27

 bölgenin iskânında önemli rol oynamışlardır. 

Çoğu Bektaşi olan bu zaviyelerde dini ve sosyal fonksiyonlarını icra eden Gazi 

Dervişler, fetih sonrasında uygulanan iskân politikaları doğrultusunda bölgeye 

sevk edilmiş olan konar-göçer Yörük topluluklarının yerleşimine önderlik 

etmişlerdir. XV ve XVI. yüzyıl tahrir defterlerinden de takip edilebilen bölgedeki 

Türk iskânı ile ilgili bu özellik yer adlarına da yansımıştır.  

Bildiriye kaynaklık eden en eski tarihli tahrir defterine göre, 1456’da
28

 

Gümülcine kazası hudutları dâhilinde toplam 64 kırsal yerleşim birimi 

bulunmakta idi. Bunun 55’i köy, 9’u köy-altı iskân yeri konumunda idi. Köy-altı 

iskân yerlerinden 2 mezraa ile 5 çiftlik, bünyesinde barındırdıkları nüfus 

potansiyeli ile faal birer yerleşim birimi idi.  

                                                           
20 Bkz. M. Kiel, “The Turkish Monuments”, s. 415-461; H. Lowry, aynı eser, s. 16-64.  
21 Münir Aktepe, “XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından İskânına Dair”, Türkiyat 

Mecmuası X (1951-53), s. 311.  
22  Bkz. Ahmet Yaşar ocak-Suraiya Faroqhi, “Zâviye”, İA, 13, s. 486; A.Y. Ocak, “Zâviyeler”, 

Vakıflar Dergisi, XII (Ankara 1978), s. 247-250. 
23 Tafsilat için bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon 

Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve 

Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi, II (Ankara 1942), s. 279-365. 
24 E. H. Ayverdi, aynı eser, s. 219-238. 
25 E. Zegkinis, aynı eser. 
26 H. Lowry, aynı eser, s. 66-106. 
27 H. Lowry, aynı eser, s. 95-98. 
28 AK.MC– 0.89, v. 18a-33b. 



Eksik olan XV. yüzyıl sonlarına ait mufassal tahrir defterinde
29

 6’sı “hâlî” 

37 köy ve 6 mezraa tespit edilmiştir. Ancak, XV. asırdan XVI. yüzyıla uzanan 

çizgide yoğun nüfus ve iskân hareketlerine sahne olan Gümülcine çevresinde yer 

alan köy sayısı 1519’da
30

 90’a yükseldi. Aynı zaman zarfında köy-altı 

konumunda 14 mezraa ve 2 çiftlik bulunuyordu.  

Kaza dairesindeki köy sayısının 97’ye yükselmiş olduğu 1530’da
31

 ayrıca 

11 mezraa ve 2 çiftlik mevcuttu. XVI. yüzyılın ikinci yarısındaki durumu yansıtan 

1570 tarihli tahrir defterinde
32

 ise kaza dairesinde yer alan yerleşim birimleri 99 

köy ve 7 mezraadan ibaret idi.  

Eski İsimler ve XV-XVI. Yüzyıllardaki Değişim  

Tahrir defterlerinde yer alan kayıtlar, nüfusunun önemli bir kısmını 

gayrimüslimlerin oluşturduğu köylerin çoğunun Osmanlı idaresinde de eski 

adlarını muhafaza etmiş olduklarını göstermektedir. Maronya, Mekri, Borı, 

İstoyan, Vatiryak, Ofatlar, Ostrogoniçe (Ostra) ve Dokos bu minval üzere XV ve 

XVI. yüzyıllarda varlığını korumuş olan isimlerdir. Çoğu kaza dairesinin güney 

kesiminde, sahil şeridinde yer alan bu köylerin tamamı, Müslümanlarla 

Hıristiyanların birlikte yaşadıkları yerleşim birimleri olup, Maronya başta olmak 

üzere, nüfuslarının büyük çoğunluğunu gayrimüslimler oluşturmaktadır.  

Bu grupta yer alan bazı köyler Türk yerleşmesinden sonra eski isimleri ile 

birlikte ikinci bir isim olarak Türkçe adlar almışlardır. Moçulyani, Misini ve 

Kisterice bu kabil isimlerdendir. 1456’da
33

 sadece Moçulyani ismiyle maruf olan 

köy, XV. yüzyıl sonlarında ve 1519’da
34

 “Moçulyani nâm-ı diger Kozlu”, 1530 ve 

1570’de ise “Kozluköy nâm-ı diger Moçulyani” adıyla kaydedilmiştir. Böylelikle, 

1456’da Moçulyani adıyla anılan köy, XV. yüzyıl sonlarından itibaren aynı 

zamanda Kozlu ikinci adıyla anılır olmuş, 1530’dan sonra ise Moçulyani, 

Kozluköy adıyla anılan köyün ikinci adı konumuna düşmüştür. Sonraki yüzyıllara 

ait kayıtlar, zamanla köyün en eski adını oluşturan Moçulyani’nin tamamen 

düşmesiyle, sadece Kozlu adıyla anılır olduğunu göstermektedir.  

1456’da
35

 yakınında bulunan kale harabelerine izafeten Misini adıyla 

anılan köy, XV. yüzyıl sonlarından itibaren
36

 “Misini nâm-ı diger Saruca”, 

1530’da “Misini Saruca”, 1570’de
37

 ise “Misini Sarucası” adıyla kaydedilmiştir. 

Bu ve benzeri kayıtlar, bölgede gerçekleşen Türk iskânı ile birlikte teşekkül eden 

yerleşim biriminin asıl adının “Saruca” olarak belirlenmiş olduğunu, ancak aynı 

kaza dairesinde yer alan diğer Saruca’dan ayırt edilebilmesi için yakınında 

bulunan harabelere izafeten “Misini Sarucası” adıyla anıldığını ortaya 

                                                           
29 BOA.MAD-16148, s. 1-37. 
30 BOA.TD-70, s. 23-33. 
31 BOA.TD-167, s. 7-19. 
32  TKGM.KKA.TD (=Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-ı Kadime Arşivi, Tahrir 
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33 AK.MC– 0.89, v. 19a. 
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35 AK.MC– 0.89, v. 23a. 
36 BOA.MAD-16148, s. 28; BOA.TD-70, s. 26. 
37 TKGM.KKA.TD-187, v. 116a. 



koymaktadır. Kazâ hudutları dâhilinde bulunan diğer Saruca ise “Bulgar 

Sarucası” adıyla kaydedilmek suretiyle, Misini Sarucası’ndan ayırt edilmiştir.   

1456’da “Tanrı dağında Arda kenarında” bir yerleşim birimi olarak tespit 

edilmiş olan Kisterice’nin
38

, 1530’da
39

 “Kisterice nâm-ı diger Tur Ali” adıyla 

yazılmış olmasına rağmen, 1570’de “Keven/Geven nâm-ı diger Tur Ali ve nâm-ı 

diger Sîr Ali” şeklinde kaydedilmiş olması, iki isimle maruf olan yer adlarının 

zamanla uğradığı değişimin tipik fakat daha karmaşık bir örneğini 

oluşturmaktadır.  

Türkçe Yer Adları 

Ek olarak verilmiş olan listelerden de takip edilebileceği üzere, XV ve 

XVI. yüzyıllarda Gümülcine çevresinde tespit edilen yer adlarının büyük 

çoğunluğunu Türkçe isimler oluşturmaktadır. Yunan makamları tarafından 

verilmiş olan Rumca yeni isimlerle birlikte bölgede yaşayan Müslüman-Türkler 

arasında hâlen varlığını devam ettirmekte olan bu adlar, Balkanların yoğun Türk 

iskânına sahne olan diğer bölgeleri
40

 ve bu arada Anadolu’da
41

 da yaygın olarak 

kullanılan isimlerdir.  

Topluluk ve Şahıs Adlarından Kaynaklanan İsimler  

Yer adları ile ilgili araştırmalar
42

, tarih boyunca Türklerin yerleştikleri 

yerlere kendi şahıs, boy, oymak ve topluluk adlarını vermek suretiyle oradaki 

hâkimiyetlerini sembolleştirmek istediklerini ortaya koymaktadır. Tahrir 

defterlerinde kayıtlı bulunan yer adları, çok daha önceki zamanlardan itibaren 

Türk varlığına sahne olan ve 1360’larda Osmanlı hâkimiyetine giren Gümülcine 

ve çevresinde de, daha çok bölgeye yerleşen Yörük topluluklarına dayalı söz 

konusu isim verme geleneğinin çok etkin olduğunu göstermektedir.  

İdârî, askeri ve mâlî bakımdan, muayyen bir teşkilatlanma yapısına sahip 

olan Rumeli Yörükleri’nin en önemli toplulukları, Naldöken, Tanrıdağı, Selanik, 

Kocacık, Ofcabolu ve Vize Yörükleri idi
43

. Bağlı bulunan ocak ve eşkinci-yamak 

nüfus kapasiteleri itibarıyla, bunlardan en büyüğü Tanrıdağı Yörükleri idi. 

Bildirinin kapsama alanını teşkil eden Gümülcine ve çevresi, Rumeli’nin önemli 

bir kesimine dağılmış bulunan bu Yörük topluluğunun en yoğun bulunduğu 

kesimi oluşturuyordu
44

. 
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XV ve XVI. yüzyıl tahrir defterleri, Gümülcine ve çevresinin Yenice-i 

Karasu ile birlikte, Paşa Livâsı’nda Yörük topluluklarının en yoğunlaştığı bölgeyi 

oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Tahrir defterlerinde, Gümülcine ve çevresinde 

bulunan yerleşim birimlerine bağlı olarak kaydedilmiş olan Yörük topluluklarının 

toplam Müslüman Türk nüfusa oranının 1456’da % 35.42, 1530’da % 21.75, 

1570’de ise % 30.87 olarak tespit edilmiş olması, bölgede bulunan nüfus 

potansiyelinin söz konusu özelliğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır
45

.  

Diğer konar-göçer topluluklarla birlikte kaza dairesinde dikkat çekici 

boyutlara ulaşmış olan Yörük yoğunluğu, yerleşim birimlerinin adlarına da 

yansıdı. XV ve XVI. yüzyıllarda Gümülcine ve çevresinde bulunan yerleşim 

birimlerinin büyük çoğunluğu bu minval üzere, yerleşen boy, oymak ve topluluk 

adları ya da ilk sakinlerinin şahıs adlarıyla anıldı. Karagöz nam-ı diğer Şeyh İdris, 

Karagözlü, Danişmendoğlu, Balabanlu, Denizlü, Delüce Balaban, Yaya Uruz, 

Timurbegli, Çobanlu (Sufi Osman), Özbeklü (Balabanlu), Salihlü, Sarular, 

Çakırlar, Çaltulu, Bulduklu, Koca Ömerlü, Kara Musa, Tekerek Danişmend, Tur 

Ali/Sir Ali, Karaca Mihal/Kara Mihal, Arıcık Şahin nam-ı diğer Resullü 

(Arucakköy), Sunkurlu, Delü Murad, Selmanlu, Süleymanlu (Yalancılar), Köse 

Mezid, İvaz(Ali/Gaybi), Tatarhisarı, Polad/Poladlu, Bayatlar/Bayatlu, Sevindiklü, 

Yardımlu, Karaca İlyas, Karakocalu, Keremeddin, Tursun, Çaltulu, 

Hasanlar(Çipil Hasan), Zâhidlü, Kara İbrahim, Haliloğlu, Delü İlyas, Hâbil, 

Yegan Yahşı, Yaya Uruz(Denizlü) ve Sasalı bu kabil isimlerin başında 

gelmektedir.  

XV ve XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde yer alan kayıtlardan birkaç örnek 

zikretmek, yer adları ile kaynaklık eden topluluk ya da şahıs adları ilişkisini daha 

açık bir biçimde ortaya koyması, dolayısıyla isimlerin tarihi arka planına ışık 

tutması bakımından yararlı olacaktır. 

Daha çok aynı adlı Yörük topluluğuna mensup olanların yerleşimi ile 

birlikte verilmiş olan Karagöz ya da Karagözlü adlarıyla maruf olan köy bunun 

tipik örneklerinden birini oluşturmaktadır. 1456’da “Karye-i Karagöz nâm-ı diger 

Şeyh İdrisköy” şeklinde yazılmış olan köy, Yörüklerin ekip öşür verdiklerinin 

belirtilmiş olduğu 1485’de
46

 Şeyh İdris’in ön plana çıkmasıyla “Karye-i Şeyh İdris 

nâm-ı diger Karagözlü” biçiminde kaydedilmiştir. Tekrar asıl ismini oluşturan 

Karagöz’ün öne çıktığı 1519
47

 ve 1530’da
48

 “Karagözlü nâm-ı diger Şeyh İdris” 

şeklinde yazılmış olan köy, 1570’de
49

 aynı ilk adını muhafaza etmiş olmakla 

beraber, ikinci adını değiştirerek “Karagözlü nâm-ı diger Kâsım” biçiminde 

kaydedilmiştir. İlgili arşiv kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla, sonraki yüzyıllarda 

diğerlerinin düşmesiyle, asıl ismini oluşturan Karagözlü adıyla anılan köy, bugün 

de aynı adla varlığını sürdürmektedir. 
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Gümülcine çevresinde yer alan, topluluk ya da şahıs isimlerinden 

kaynaklanan yer adlarından en dikkate değer olanlarından biri de “Balaban”, 

“Balabanlu” ya da “Delüce Balabanlu” isimleridir. Esas itibariyle, Osmanlı 

döneminde Anadolu ve Rumeli’de konar-göçer hayat yaşayan yaygın 

cemaatlerden biri olan Balabanlar
50

, reisleri olan “İnce Balaban” ve “Deli/Delice 

Balaban” önderliğinde fetih sürecinden itibaren Rumeli’ye intikal etmiş olan 

önemli bir topluluktur. Aynı zamanda, Dimetoka’dan Yenice Vardar’a kadar 

Yunanistan’ın kuzey kesiminin fethi ile birlikte ilk etap imar ve iskânını 

gerçekleştiren Gazi Evrenos Bey’in de ilişkili olduğu “Seyyid Ali Sultan”
51

 ve 

daha çok “Kızıl Deli” olarak bilinen “Delü Balaban” kültüne bağlı olan cemaatin 

en yoğun bulunduğu bölge Batı Trakya’nın Dimetoka ve Gümülcine çevresidir. 

Tarihi bir kimlik ve kişilik olarak Deli Balaban, Bursa’nın fethine iştirak 

eden “Balaban”ın Rumeli’nin fethinde görev alan ve Aşık Paşazade başta olmak 

üzere, erken dönem Osmanlı kroniklerinde de ifade edilmiş olduğu üzere, 

Evrenos Bey’in komutasında Drama ve Serez’in (1383) fethinde görev yapmış bir 

“Aşiret Reisi Gâzi”dir. Rumeli fütuhatında, adına 1386’da Sofya’nın fethinden 

sonra rastlanmayan Delü Balaban’ın tasavvufa adamış olduğu bundan sonraki 

hayatında bugünkü Küçük Derbent köyünün girişinde bulunan, yukarıdaki Seyyid 

Ali Sultan Tekkesi’ne izafeten Aşağı Tekke adı verilen dergâhında irşadla meşgul 

olduğu tahmin edilmektedir
52

.  

Bildiriye konu edilmiş olan Gümülcine kaza dairesinde XV ve XVI. 

yüzyıl tahrir defterlerinde yer alan toponimik veriler, Delü Balaban’ın 

önderliğinde önemli bir Balabanlu topluluğunun bölgede yerleşerek kurdukları ya 

da dönüştürdükleri iskân yerlerine kendi adlarını vermiş olduklarını 

göstermektedir. Gümülcine kazasına bağlı olarak, “Balabanlu” ya da 

“Balabanlar” adıyla 1456’dan itibaren takip edilebilen
53

 ve “Balabanköy” adıyla 

bugün de varlığını sürdüren köy bu grubun en tipik örneğini oluşturmaktadır.  

Balkanların önemli bir kesimine dağılmış bulunan Balabanlar’ın Delü 

Balaban kültüne bağlı olan topluluğunun Gümülcine çevresindeki varlığına işaret 

eden en tipik yer adı, tahrir defterlerine “Delü Balaban” veya “Delüce Balaban” 

olarak kaydedilmiş olan köy adıdır. Doğrudan, Evrenos Bey komutasında 

bölgenin fethine iştirak etmiş olan “Aşiret Reisi Gâzi Derviş” Delü Balaban’ın 

adını taşıyan köy, tahrir defterlerinde yer alan kayıtlara göre, vaktiyle kendisine 

tabi Yörük topluluğunun iskânı ile teşekkül etmiş olan bir yerleşim birimidir. 
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Köyün 1456’da
54

, 34’ü Yörük olmak üzere, 36 çift ve 3 bennâk statüsünde 

bulunan vergi mükellefinin temsil ettiği yaklaşık 195 nüfusu bünyesinde 

barındırdığına dair kayıtlar da bunu teyit etmektedir.   

1485 tarihli tahrir defterinde yer alan
55

, “Değirmenderesinden çıkub 

ayruca otururlarmış” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, XV. yüzyıl sonlarına 

doğru “Özbek” ya da “Özbeklü” adlı Yörük topluluğunun iskânı ile teşekkül etmiş 

olan köy de muhtemelen topluluğun Balabanlar’a mensubiyeti dolayısıyla, XVI. 

yüzyılda aynı zamanda “Balabanlar” adıyla kaydedilmiştir
56

. 

Gümülcine çevresindeki Balabanlar ile ilgili toponimik veriler sadece söz 

konusu köy adlarından ibaret değildir. “Balabanlu Çeltik Nehri”
57

 ve Murâdiye 

imâreti yağcıları arasında yer alan “Balaban Cemâati”
58

 gibi, aynı adla anılan 

başka yer ve topluluk adlarına da rastlanmaktadır. Ayrıca, “Delü İlyas”
59

 ve “Delü 

Murad”
60

 gibi köy adlarında bulunan “Delü” sıfatı da aynı kültün şahıs adı 

kaynaklı toponimik yansımaları olarak dikkati çekmektedir. 

Topluluk ya da şahıs adlarından kaynaklanan yer adları arasında dikkati 

çeken isimlerden biri de Sasalı’dır. Tahrir defterlerinde, 1456’dan itibaren takip 

edilebilen
61

, “Sasallı” adıyla bugün de varlığını devam ettiren köyün, 

Menteşeoğulları’nın damadı olan ve XIV. yüzyıl başlarında Aydınili’nin fethinde 

etkin rol oynayan “Sasa Bey”
62

 ile ilgili olma ihtimali de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Âhiryan ya da Âhiryanlu adıyla anılan ve sonradan köye dönüşmüş olan
63

 

mezraa ise isimlendirmede yaygın olmayan daha farklı bir örneği oluşturmaktadır. 

Osmanlı kaynaklarında çeşitli anlamlar ifade eden bir kavram olarak dikkat çeken 

ve daha çok ihtida etmiş olmakla beraber İslâm’ı tam anlamıyla özümseyememiş 

Rum ve Bulgarlar için kullanıldığı kabul edilen Âhiryan ya da Âhriyan
64

, 

Osmanlılar tarafından dünyevi amaçlarla Müslüman olanları ayırt etmek için 

kullanılan bir terim olarak da izah edilmektedir
65

. 1456’da mezraa statüsünde bir 
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dervişe tahsis edilmiş olan Âhiryan, XV. yüzyıl sonlarına doğru
66

 “Âhiryanlu” 

adıyla köye dönüşmüş, 1519’da
67

 “Âhiryanlu nâm-ı diger Kirlü”, 1570’de
68

 ise 

“Âhiryanlu nâm-ı diger Köseli” adıyla kaydedilmiştir. 

İlk etapta, Âhiryan ya da Âhiryanlu’nun, yukarıda kısaca işaret edilmiş 

olan anlam doğrultusunda, sonradan Müslüman olmuş bir topluluğun yerleşmesi 

ile gelişmiş olan bir iskân yeri olduğu kabul edilse bile, tahrir defterlerinde yer 

alan ilgili kayıtlar, zamanla köy nüfusunun büyük çoğunluğunu söz konusu 

topluluğun dışında, sonradan gelip yerleşen Yörüklerin oluşturduğunu açık bir 

biçimde ortaya koymaktadır. XV. yüzyıl sonlarına doğru köye dönüştükten sonra, 

muhtemelen “Kirlü” cemaatine mensup Yörüklerin yerleşmesi ile 1519’dan 

itibaren aynı zamanda “Kirlü” adıyla anılmaya başlayan Âhiryanlu, 1530’da 41 

vergi mükellefinin temsil ettiği bir Yörük topluluğunun yerleşmesi ile önemli bir 

nüfus patlamasıyla
69

, tipik bir Yörük yerleşmesine dönüşmüştür. Yukarıda da 

belirtilmiş olduğu üzere, esasen, 1456’da da Yörük nüfusu bünyesinde barındıran 

Âhiryanlu’nun 1570’de aynı zamanda “Köseli” ismiyle kaydedilmiş olması da 

köyün söz konusu özelliğini devam ettirdiğini göstermektedir. 

Yukarıda zikredilmiş olan örneklerden de anlaşılacağı üzere, Gümülcine 

kaza dairesinde topluluk isimlerinin kaynaklık ettiği yer adları yanında, şahıs 

adlarına dayanan isimlere de sıklıkla rastlanmaktadır. Genellikle kurucusu veya 

ilk sakinlerinden biri olması bakımından köye ismini veren şahıslar yanında, köy 

gelirinin tasarrufu gibi daha farklı ilişkilere bağlı olarak belirlenmiş olan isimler 

de önemli bir yer tutmaktadır. Halk arasında Hebilköy adıyla anılan ve aynı 

nitelikli bir yerleşim birimi olarak varlığını devam ettirmekte olan köy, 1456 

tarihli tahrir defterinde
70

 “Hâbil” adıyla kaydedilmiştir. Aynı zamanda köyle ilgili 

en eski kaydı içeren defterde, ismini veren şahsın kimliği ve yerleşim birimiyle 

ilişkisi ile ilgili herhangi bir açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır. Ancak, köyün aynı 

adla kaydedilmiş olduğu XV. yüzyıl sonlarına ait mufassal tahrir defterinde yer 

alan “Tımâr-ı Murad veled-i Mustafa ve Mustafa veled-i Hâbil be-nevbet 

mutasarrıf olub eşerler ellerinde berât-ı hümâyûnları var” şeklindeki kayıt
71

, 

köye isim veren şahsın kimliğini açıklığa kavuşturmaktadır. Buna göre, yerleşim 

birimine isim teşkil eden Hâbil, köyü 1485’lerde tımar olarak tasarruf edenlerden 

biri olan Mustafa’nın babası, dolayısıyla bir önceki mutasarrıfıdır. Bu da şahıs 

adlarına dayanan yer isimlerinin bir kısmının kaynağını oluşturan isim-tımar 

ilişkisini açık bir biçimde ortaya koyması bakımından önemlidir.     

Sakinlerinin Önceki Memleketleri İle İlgili Yer Adları 

XV ve XVI. yüzyıllarda kaza dairesinde bulunan bazı yer adları ilk 

sakinlerinin önceki memleketlerine işaret etmektedir. Gümülcine ve çevresinde 

yerleşen Türk topluluklarının yaşadıkları yerleşim birimlerine bu doğrultuda 
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vermiş oldukları isimler arasında, kaza merkezi şehrin bir kesitini oluşturan, 

“Bergama” ya da “Bergamalu” adlarıyla anılan mahalle
72

 önemli bir yer 

tutmaktadır.    

1456 tarihli tahrir defterinde
73

 “Karye-i Çekirdeklü Menteşelüköy dahi 

derler” şeklinde kaydedilmiş olan köy, Gümülcine kazasının kırsal kesiminde bu 

minval üzere isimlendirilmiş olan yerleşim birimlerinin tipik bir örneğini 

oluşturmaktadır. Köy için kullanılan, başlangıçta ilk isim olması kuvvetle 

muhtemel olan ikinci isim (Menteşelüköy), ilk sakinlerinin Güney Batı 

Anadolu’da yer alan Menteşe bölgesinden gelmiş olduklarını göstermektedir. XV. 

yüzyıl sonlarından itibaren sadece “Çekirdeklü” adıyla kaydedilmiş olan köy
74

, 

ikinci ismin ön plana geçmesiyle, köy sakinlerinin geldikleri yere işaret eden ilk 

adın gündemden düştüğünü göstermektedir. XV. asırdan XVI. yüzyıla uzanan 

zaman zarfında yaşanan bu değişim, sadece Gümülcine çevresine özgü olmayıp, 

Balkanlardaki benzer yer adlarının önemli bir kısmı için de geçerlidir.   

Coğrafi Özelliklere Göre Verilen İsimler 

Yer adları ile ilgili tetkikler, Türklerin yeni yerleştikleri yerlere isim 

verirken, aynı zamanda tabiatın üzerlerinde uyandırdığı ilk intibaın etkisinde 

kaldıklarını ortaya koymaktadır. Çevrede bulunan tabiat olgularına bağlı olarak 

verilmiş olan bu isimler, Türk topluluklarının yeni geldikleri ve yerleştikleri 

yerlerde tabiat karşısındaki ilk duygu, düşünce ve tavırlarını yansıtması 

bakımından da önemlidir
75

.  

XV ve XVI. yüzyıllardaki yerleşim tablosunu aksettiren tahrir defterleri, 

Gümülcine çevresinde bulunan yerleşim birimlerinin önemli bir kısmının bu 

minval üzere, çevresel faktörlerin etkisiyle isimlendirilmiş olduğunu ortaya 

koymaktadır. Genel bir fikir vermek kabilinden, bir kısmına aşağıda değinilecek 

olan yer adları dikkate alındığında, diğer bölgelerde de olduğu gibi
76

, doğal 

faktörlerin etkisiyle verilen isimler arasında yüzey şekilleri, taş, toprak, su rengi 

ve bitki örtüsü ile ilgili özellikleri yansıtan adların ağırlıkta olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Coğrafyanın etkisiyle verilmiş olan yer adları arasında en yaygın olanı, 

ova, dağ, dere, tepe, boğaz, burun, yar ve kaya gibi yüzey şekilleri ve bunların 

renkleri ile ilgili olanlardır. XV ve XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde, Gümülcine 

kazası hudutları dâhilinde tespit edilmiş olan Yassıköy, Karakaya, Akçakayrak, 

Saruca, Saruyar, Çilebeleni ve İnceğiz bu minval üzere isimlendirilmiş olan 

köyler arasında yer almaktadırlar.  

Kaza hudutları dâhilinde bulunan Rodop dağlarının güney yamaçlarında 

kıvrımlar yaparak kuzey-güney hattında akan çok sayıda dere, bölgede teşekkül 

eden yer adlarına kaynaklık eden coğrafi unsurlar arasında önemli bir yer 
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tutmaktadır. Kızılağaçderesi, Uzundere, İtderesi, Ilıcaderesi, Değirmenderesi, 

İncirlüdere, Hallacderesi, Ahmetderesi ve aynı zamanda Sadıkderesi adıyla da 

anılan Darıderesi söz konusu coğrafi özelliğin toponimik yansımalarının tipik 

örneklerini oluşturmaktadırlar. Aynı zamanda yapısal özellikleri, sıcak su 

kaynakları, hâkim bitki örtüsü ve yetiştirilen mahsullerle, bünyesinde barındırdığı 

değirmen gibi tesislere
77

 vurgu yapan vasıfları ile birlikte verilmiş olan dere 

kaynaklı adlar arasında, mevcut dini yapılarla ilişkilendirilerek verilmiş olan 

isimlere de tesadüf edilmektedir. Tekyederesi ve Kilisederesi, bu kabil isimlerin 

başında gelmektedir. 

XV ve XVI. yüzyıllarda Gümülcine kırsal kesiminde yer alan yerleşim 

birimlerinin bir kısmı da çevrelerindeki doğal bitki örtüsünün etkisiyle 

adlandırılmıştır. Ardıçlu, Kavaklu, Söğütlü, Kızılağaç, Elmalu, Çekirdeklü, 

Çileklü ve Kozluköy bu minval üzere isimlendirilmiş olan köylerdir.        

Gümülcine çevresinde bulunan yer adları arasında, civarında bulunan eski 

harap yerleşmelere izafeten, “viran”, “ören” ya da “hisar/asar” ekleriyle yapılan 

isimlere de rastlanmaktadır. Tatarhisarı, Çukurviran, Gölviran, Uğurluviran, 

Kozluviran, Halifeviranı, Viran-ı Bozorg ve Viran-ı Kûçek, bu grubun tipik 

örneklerini oluşturmaktadırlar. Keza, Kilise ve Kilisederesi örneklerinde olduğu 

gibi, az da olsa Hıristiyanlığın mabetlerinden kalan isimlere de tesadüf 

edilmektedir. 

Bünyesinde Barındırdığı Görev, Görevli ve Meslek Grupları ile İlgili 

Yer Adları 

Bölgede tesis edilmiş olan bazı köyler de bünyesinde barındırdığı nüfusun 

önemli bir kısmının ya da önde gelen bir simasının mensup olduğu görev ve 

meslek gruplarının isimleri ile maruf olmuşlardır. Kadı, Kethüda, Doğancı, 

Korucu, Derbent ve Canbaz ile ilişkili adlarla anılan yerleşim birimleri bu grubun 

en dikkat çekici örneklerini oluşturmaktadırlar.  

Osmanlı döneminde yer adlarına kaynaklık eden önemli görevlilerden biri 

kadı idi. Görev ve sorumluluk alanının genişliği bakımında ilk sırada gelen ve 

taşra teşkilatının esasını oluşturan kadılık kurumunun başında bulunan kadı
78

 ile 

ilgili yer adları bütün İmparatorluk coğrafyasına yayılmıştı
79

. Bu cümleden 

olarak, kaza statüsünde bir idari birim konumunda bulunan Gümülcine kadısına 

bağlı olarak verilmiş olan yer adları da bulunmakta idi. Kaza merkezi şehrin bir 

kesitini oluşturan Kadı ya da Kadı Mescidi adlı mahalle
80

 dışında, kır iskân yerleri 

arasında dikkati çeken Kadıköy ve Kadı Çiftliği bunun tipik iki örneğini 
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oluşturmaktadır. 1456 tarihli tahrir defterinde
81

 köy olarak kaydedilmiş olan Kadı 

Çiftliği, tımar olarak Kadı’nın oğlu Yenice Kâtib’e tahsis edilmiş olmasından 

dolayı bu adı almış olmalıdır. Keza, aynı tarihte tespit edilmiş olan Kadı adlı 

çiftlik ile ilgili olarak düşülmüş olan “şimdi dahi kadı elindedür” kaydı
82

 da kadı 

ile tasarruf ilişkisinden kaynaklanan yer adlarının bir diğer örneğini ortaya 

koymaktadır. 

Kazâ dairesinde bir görevli ile ilişkisinden kaynaklanan yer adlarından 

biri de Kethüda idi. 1456
83

 tarihli tahrir defterinde yer alan ilgili kayıtlardan 

anlaşıldığı kadarıyla, kazâ merkezi Gümülcine şehri civarında, Tuzcular köyü 

yakınlarında çiftlik konumunda bir köy altı iskân yeri olarak teşekkül etmiş olan 

Kethüda, yılda bir eşkinci mükellefiyeti ile kethüdâ olanlara tahsis edilmiş olması 

dolayısıyla bu isimle anılmakta idi. XVI. yüzyıl başlarında köy statüsünde bir 

yerleşim birimine dönüşmüş olan çiftlik
84

, 1530’dan sonra mezraa konumuna 

düşmüş olmakla beraber
85

, 1456’dan itibaren takip edilebilen ismini muhafaza 

etmiştir. 

Bölge ile ilgili en eski kayıtları içeren 1456 tarihli tahrir defteri, 

Gümülcine kaza dairesinde bulunan yerleşim birimlerinin adlarına kaynaklık eden 

görevlerden birinin de doğancılık olduğunu ortaya koymaktadır.   

Osmanlı Devleti’nde av ve avcılıkla ilgili bir saray görevi olan doğancılık 

taşrada da yaygın bir örgütlenme yapısına sahip idi. Geniş av sahalarını 

bünyesinde barındıran Rumeli Eyaleti’nde Gümülcine’nin de dâhil olduğu Paşa 

Sancağı’nda daha yaygın olan doğancı teşkilatına mensup doğancılar
86

, 

hizmetlerine karşılık kendilerine tahsis edilmiş olan tımarları tasarruf etmekte 

idiler. Av kuşları yetiştirmekle görevli olan ve her birinin hizmetinde “gürenceci” 

ve “götürücü” adı verilen iki hassa kuşbaz bulunan doğancıbaşılara tahsis edilmiş 

olan çiftlikler “Doğancı” adıyla anılırdı. Aynı zamanda birer köy altı iskân yeri 

durumunda bulunan bu çiftlikler, mezraa veya köy statüsünde bir yerleşim 

birimine dönüştüğünde de aynı adla anılırdı.  

Av sahasında yer alması dolayısıyla önemli bir doğancı potansiyeline 

sahip olan Gümülcine çevresinde Doğancılar
87

, Doğancı İbrahim
88

, Doğancı 

İlyas/Bâki/Palmas Doğancı
89

 bu minval üzere isimlendirilmiş olan yerleşim 

birimlerinin tipik örneklerini oluşturmaktadırlar. Bu örnekler, 1456 tarihli tahrir 

defterinin ortaya koyduğu tabloda karşımıza çıkan doğancılık teşkilatının 

Gümülcine çevresindeki taşra uzantısının
90

, aynı zamanda bölgenin iskânı ve Türk 
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dönemi toponimisine etkisi bakımından da oldukça önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Gümülcine’nin güneyinde, “Büyük Doğanca” ve “Küçük Doğanca” 

adlarıyla varlığını sürdürmekte olan köyler, XV ve XVI. yüzyıllarda kaza sınırları 

dâhilinde tespit edilen doğancılarla ilgili yerleşim birimlerinin en önemli 

bakiyelerini oluşturmaktadırlar. Burada kısaca temas edilmiş olan tarihi kayıtlar, 

köyde yaşayanlar tarafından, Gümülcine çevresinin fethinde yararlılık gösteren 

Akıncı birliklerine mensup “Büyük Doğan”a dayandırılan adın daha farklı bir 

tarihi arka plana sahip olduğunu açık bir biçimde ortaya koyması ve yerel 

toplumsal hafızadaki belirsizliğin yerini netleştirilmiş bilgiye bırakması 

bakımından önemlidir.  

Bulundukları ya da mutasarrıf oldukları yer adlarına yansıyan 

görev/meslek gruplarından biri de korucular idi. Gümülcine kazasına bağlı olarak 

1456 tarihli tahrir defterinde tespit edilmiş olan Korucu adlı köy ve çiftlik, bu 

minval üzere isimlendirilmiş olan yerleşim birimlerinin iki tipik örneğini 

oluşturmaktadır. Bunlardan, Korucu
91

 ya da Korucu İbrâhim
92

 adlarıyla XV ve 

XVI. yüzyıllar boyunca varlığını devam ettirmiş olan köy, korucu tımarına tahsis 

edilmiş olmaktan dolayı bu adla anılmıştır. Köyle ilgili en eski kayıtları içeren 

1456 tarihli tahrir defterinde
93

 yer alan “Karye-i Korucu, Tımar-ı Korucu Süle 

veled-i Mahmud bin Hızır, Gümülcine berisin korurlar” ifadesi, isimlendirmenin 

kaynağını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Keza, XV. yüzyıl sonlarına ait 

defterde
94

 yer alan “Karye-i Korucu, Tımâr-ı Süle Korucu, eşmez koruculuk 

hizmetin eder” şeklindeki kayıt da, köyün koruculuk hizmeti karşılığında tımar 

olarak Süle’ye tahsis edilmiş olmasından dolayı Korucu adıyla anıldığı bilgisini 

teyit etmektedir. 

1456 tarihli tahrir defterine göre
95

, Çekirdeklü köyü sınırında, vergi 

mükellefi 2 çiftlü ve 1 bennâkın temsil ettiği yaklaşık 15 kişinin yaşadığı faal bir 

iskân yeri durumunda bulunan ve Korucu ismiyle maruf olan çiftlik, esas 

itibarıyla geyik korusu olan Kızılcabergos koruculuğuna tayin edilmiş olan Mekri 

kethüdası Yağbasdı’ya tahsis edilmiş olmasından dolayı bu adla anılmıştır.  

Benzer bir biçimde isimlendirilmiş olan yerleşim birimlerinden biri de 

Canbazlar köyü idi. Askeri bir birlik olarak, kuruluş devrinde teşkil edilmiş olan, 

XVI. yüzyıl ortalarında “Canbazân-ı Vilâyet-i Rumeli” adı altında teşkilatlanma 

yapıları ve sair hukukları ile ilgili kanunnameleri düzenlenmiş olan Canbazlar
96

, 

normal zamanlarda ordunun ihtiyacı için at tedarik etmek ve beslemekle yükümlü 

idiler. Esas itibarıyla Rumeli’de örgütlenmiş olan teşkilatın yayılma alanı 

Gümülcine ve çevresini de kapsamakta idi. 
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Tahrir defterlerinde yer alan kayıtlar, XV ve XVI. yüzyıllarda Gümülcine 

kaza dairesinde tespit edilen ve günümüzde de aynı adla varlığını devam ettiren 

Canbazlar köyünün adını söz konusu teşkilatın bir uzantısı olarak bünyesinde 

barındırdığı canbazlardan aldığını göstermektedir. 1456’da
97

 yaklaşık 30 kişinin 

yaşadığı küçük bir iskân yeri olarak dikkati çeken köy, 1519
98

 ve 1530
99

 

tarihlerinde de faal bir yerleşim birimi özelliğini sürdürmüş olmakla beraber, 

1570 tarihli tahrir defterinde terk edilmiş halde kaydedilmiştir. Öyle anlaşılıyor 

ki, 1456 tarihli defterde yer alan köy nüfusu ile ilgili kayıtlar arasında dikkati 

çeken çift statüsündeki 2 canbaz, varlıkları ile köye isim teşkil etmişlerdir. 1570 

tarihli tahrir defterinde, metruk olup, hariçten ziraat edilen köy sınırında tasarruf 

ettikleri zemin ile birlikte kaydedilmiş olan Canbaz Mustafa Beg’den başlayarak 

oğlu Ali, Şaban Ağa ve Yahyâ Ağa’nın varlığı da bunu teyit etmektedir.  

Osmanlı ülkesinde yer adlarına kaynaklık eden yaygın örgütlerden biri de 

Derbend teşkilatı
100

 idi. Yol ağı üzerinde, güvenlik endişesi olan yerlerde tesis 

edilmiş olan derbendlerin önemli bir kısmı, derbendcilik görevini ifa edenlerin 

daimi iskânıyla, zamanla etraflarında gelişen yerleşim birimlerinin çekirdeğini 

oluşturmuşlardı
101

. Önceleri Kırka, yaşayan nüfusa derbendcilik görevi verildikten 

sonra da Kırka Derbend adıyla anılan köy, Gümülcine kaza dairesinde bu minval 

üzere gelişmiş ve isimlendirilmiş olan yerleşim birimlerinin en tipik örneğini 

oluşturmakta idi. 1456’da yaklaşık 230 kişinin yaşadığı Kırka Derbend
102

, 

bünyesinde barındırdığı nüfusun derbendcilik hizmeti karşılığında, “avârız-ı 

dîvaniye ve tekâlif-i örfiye”den muaf tutulduğu bir yerleşim birimi olarak XVI. 

yüzyılda da varlığını devam ettirdi
103

.  

Bu kategoride temas edilmesi gereken yerleşim birimlerinden biri de 

hâlen, “Tuzcuköy” adıyla varlığını devam ettirmekte olan “Tuzcu” ya da 

“Tuzcular” köyüdür. Gümülcine yakınlarında faal bir iskân yeri olarak 

1456’dan
104

 itibaren takip edilebilen köy
105

, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki 

önemli tuz üretim bölgelerinden birini oluşturan, Gümülcine -Selanik hattında yer 

alan çok sayıda tuz üretim tesisinden
106

 biri ile ilişkisinden dolayı bu adla 

anılmıştır
107

. Hâlen köyde sakin olanların aktardıkları
108

, köyde “asırlar önce 
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tablo hakkında bir değerlendirme için bkz. Cemalettin Şahin, “Türkiye’de Tuza Atfedilen Yer 

adları”, Tuz Kitabı, s. 28-57.   



köyün bulunduğu alanda denizden (tuzladan) getirilen tuzların saklandığı yer altı 

tuz depoları” bulunduğu ve Tuzcu cemaatini oluşturan yoğun Yörük yerleşmesi 

ile “Tuzcuköy” adının verilmiş olduğuna dair sözlü bilgi de bunu teyit etmektedir. 

Bununla birlikte, XV ve XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde tespit edilen 

Otacılar, Demürci Eberi ve Helvacı köyleri de adını bir meslek grubundan alan 

yerleşim birimleri olarak dikkati çekmektedir. Bunlardan, 1456’da
109

 “Karye-i 

Helvacı Çiftligi nâm-ı diger Evrenos Beg Vakfı” adıyla kaydedilmiş olup, geliri 

Gümülcine’deki Evrenos Bey Zâviyesi’ne tahsis edilmiş olan Helvacı, 1519’da
110

 

“Helvâyî nâm-ı diger Anbarköy” adıyla yazılmış ve aynı zamanda Anbarköy 

adıyla anılır olmuştur. Dolayısıyla, bilinen en eski kayıtlarda Helvacı Çiftligi ile 

başlayan köyün isim zinciri, vakıf ilişkisinden kaynaklanan Evrenos Beg Vakfı, 

Helvâyi ve Anbarköy halkalarından oluşmuştur. 

Kaza dairesinde bulunan bazı yer adları da bünyesinde barındırdığı 

nüfusun dini niteliklerinden ya da tekke gibi kurumların varlığından 

kaynaklanmıştır. Hacılar, Halife (Halifeviranı), Sûfî Osman, Zâhirlü Hacı (Sulu 

Hacı), Sûfîler ve Tekyederesi bu minval üzere isimlendirilmiş olan yerleşim 

birimleridir. 

Keza, çevresinde bulunan iskân yerlerine göre sonradan teşekkül etmiş 

olmaları dolayısıyla Cedid, Yeniköy
111

, Yenice ya da Yeniceköy adını almış olan 

yerleşim birimlerine de rastlanmaktadır. Bu minval üzere isimlendirilmiş olan 

yerleşim birimlerinin bir kısmı, zamanla başka isimlerle de maruf olmuşlardır. 

Önceki kayıtlarda rastlanmayan, 1519’da
112

 kaza hudutları dâhilinde bulunan İnöz 

(Enez)’e bağlı bir köy olarak tespit edilmiş olmakla beraber, 1570’de
113

 

“Yeniceköy nâm-ı diger Yağluca” adıyla kaydedilmiş olan Yenice bunun tipik bir 

örneğini oluşturmaktadır. Keza, 1570’de
114

 “Yenice nâm-ı diger İncirlüdere” 

adıyla tespit edilmiş olan köy de bu minval üzere, ilk etapta civarındaki iskân 

yerlerine nazaran sonradan teşekkül etmiş olması dolayısıyla Yenice adıyla 

anılmakla beraber, zamanla ikinci bir isimle maruf olan yerleşim birimleri 

arasında dikkati çekmektedir.  

Sonuç  
XV ve XVI. yüzyıl tahrir defterleri, Maronya ve Mekri gibi, halen 

nüfusunun tamamı veya önemli bir kısmı yerli Rumlardan oluşan az sayıda 

yerleşim biriminin eski adlarla anılmaya devam ettiğini, buna karşılık büyük 

çoğunluğunun Türkçe isimlerle anıldığını ortaya koymaktadır. Eski isimlerin bir 

kısmının da bir müddet Türk yerleşmesinden sonra verilen Türkçe isimle birlikte 

ikinci isim olarak kullanılmakla beraber, zamanla yerini yeni ada bırakarak 

unutulduğu anlaşılmaktadır.  
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Fetih sürecinde Gazi-Dervişlerin önderliğinde bölgeye intikal eden Yörük 

topluluklarının yerleşmesiyle teşekkül eden veya yeniden şekillenen yerleşim 

birimlerinin büyük çoğunluğu, Türk yer adı verme gelenekleri doğrultusunda, 

yerleşenlerin kendi adlarıyla anılmıştır. Gümülcine çevresinde, önemli bir kısmı 

halen yaşayan Müslüman-Türk sakinleri tarafından kullanılan köy adlarının 

büyük çoğunluğunun topluluk ve şahıs adları ile ilişkili olması buradan 

kaynaklanmaktadır.  

Bildirinin kapsama alanını teşkil eden kaza dairesinde yer alan yerleşim 

birimlerinin bir kısmı da yeni yerleşilen coğrafyanın özellikleri ve üzerlerindeki 

etkilerine göre isimlendirilmiştir. Bulundukları yerin belirgin yüzey şekillerine 

göre isimlendirilmiş olan iskân yerleri yanında, Rodop dağlarının güney 

yamaçlarına dağılmış bulunan çok sayıda derenin adıyla anılmış olan yerleşim 

birimleri bu minval üzere isimlendirilmiş olan köylerin çoğunluğunu 

oluşturmaktadırlar. Bunun yanında, çevrenin hâkim doğal bitki örtüsüne göre 

verilmiş olan isimler de önemli bir yer tutmaktadır. 

 Bazı yer isimleri ise Doğancı, Derbendci, Korucu ve Canbazlar gibi 

Osmanlı Devleti’nin çeşitli hizmetlerini yerine getirmekle mükellef olan gruplar 

ya da Kadı ve Kethüda gibi görevlilere izafeten verilmiştir. Menteşelü gibi bazı 

yerleşim birimleri ise, sakinlerinin önceki memleketlerine işaret eden isimler 

almışlardır. 

E K – 1 

1456 Tarihli Tahrir Defterine Göre  

Gümülcine Kazâsı Yerleşim Birimleri 

 
Köyler 

Bulgar Saruca 

Ostruşca 

Dânişmendoğlu/Hasköy 

Değirmenderesi 

Demürcü Eberi 

Eyufte/Ayafotna 

Moçulyani/Kozlu 

Mekri/Makri 

Çekirdeklü/Menteşelüköy 

Kisterice 

Karagöz/Şeyh İdris 

Sığırlu Hacı 

Delüce Balaban 

Karaca İlyas 

Hâbil 

Yavaş 

Çobanlar/Sûfî Osman 

Polad 

Kara Musa 

Arucakköy/Arucak Şâhin 



Kalfa/Halife 

Karaca Mihal 

Has/Hasbeg 

Karakocalu 

Misini/Saruca 

Cûfiler 

Kara 

Bayatlar 

Tekerek Dânişmend 

Yaya Uruz 

İncügiz 

Hacılar 

Balabanlu 

Yardım/Yardımlu 

Kuşluganlu 

Kavaklu 

Sevindiklü 

Kadı Çiftliği 

Korucu/Koruca 

Canbazlar 

Maronya 

Yassıköy 

Tuzcu 

Tatarhisarı 

Kırka 

Kızılca Bergos 

Çileklü 

Otacı 

Yegen Hassa 

Vatıryak 

Sasalu 

İstoyan 

Helvacı Çiftliği/Evrenos Beg Vakfı 

Doğancı İlyas 

Fotisna 

Delü Murad 

Rumbegi 

Özbeg 

Mezraalar 

Âhıryan/Âhıryanlu 

İbrâhim 

Yörükân-ı Değirmenderesi 

Evran-ı Bozorg 

Evran-ı Kûçek 

Delü Murad 

Çukur Evren 

Çiftlikler 



Kethüda 

Kadı 

İtanası İsmail 

Korucu 

Aydın Beg Çaşnıgir 

Doğancı Keremeddin 

 

E K – 2 

1530 Tarihli Tahrir Defterine  

Göre Gümülcine Kazâsı Yerleşim Birimleri 

 
Köyler 

Yegan Yahşı 

İstoyan 

Vatıryak 

Sasalı 

Kanlıcalar 

Otacılar 

Çilebeleni 

Bulgar Sarucası 

Çekirdeklü 

Balabanlu 

Denizlü nâm-ı diger Yaya Uruz 

Geraş nâm-ı diger Timurbeglü 

Çobanlu 

Ahiryanlu nâm-ı diger Kirli 

Özbekli nâm-ı diger Balabanlu 

Akçakayrak 

Kisterice nâm-ı diger Tur Ali  

Ostra 

Sâlihlü 

Çakırlar 

Ahmedderesi 

Kızılağaç 

Koca Ömerlü 

İtanası nâm-ı diger Çadırlu 

Hallâcderesi 

Rumbegi 

Sögütlü 

Bulduklu 

Halifeviranı 

Hassbeg 

Akpınar 

Kara Musa 

Yalancılar (Süleymanlu) 

Kadıköyü nâm-ı diger Delü Dânişmend 



Kırka 

Tekerek Dânişmend 

Canbazlu 

Hacılar 

Karagözlü 

Kara Mihâl 

Kuşluhanlu  

Sevindiklü 

Arıcak Şâhin nâm-ı diger Esulli 

Yardımlı 

Kozluköy nâm-ı diger Moçulyani 

Degirmenderesi 

Demürci Eberi nâm-ı diger Sunkurlu 

Delü Murad 

Bâki nâm-ı diger Palmas Doğancı 

Hâbil nâm-ı diger Ana 

Misini Saruca 

Selmanlu 

Cufiler 

Köse Mezid 

Karakocalu 

İvaz nâm-ı diger Ali 

Tuzcular 

Kadı Çiftliği 

Tatarhisarı nâm-ı diger Kürecik 

Polad 

İncügiz 

Bayatlar 

Delüce Balabanlu 

Kızılca Kulfal nâm-ı diger Sandalcı  

Sulu Hacı 

Ofatlar 

Sevindiklü 

Korucu 

Kadıköy 

Doğancı İbrâhim 

Kadı Çiftliği 

Ahmed Çiftliği 

Ereselli 

Ayucalar 

Doğancılar 

Kerceddin (Keremüddin) 

Borı 

Tursun 

Çaltulu 

Kızılcalar 

Büngüldeyik 



Darıderesi nâm-ı diger Sâdıkderesi 

Elmalu 

Akpınar 

Uzunderesi (Uzundere)  

Köseli/Köseler  

Mekri 

Hasanlar 

Çıkrıcık 

Zâhidlü 

Sarular 

Kara İbrâhim 

Delü İlyas 

Haliloğlu 

Bodaca 

Maronya 

Helvacı nâm-ı diger Anbarköy 

İnöz 

Yenice 

Mezraalar 

Virân-ı Bozorg 

Virân-ı Kuçek 

Dokos 

İtderesi 

İbrâhim 

Karaca İlyas 

Kethüda 

Kilisederesi 

Kilise 

Koru-ı Mâdeyân 

Gölviran 

Çiftlikler 

Ahmed Niâl nâm-ı diger Küçükköy 



BOSNA’DAKİ GÂZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİ 

 

Kâzım HACIMEYLİÇ 

 

Gâzi Hüsrev Bey kurduğu külliyeye bir de kütüphane vakfetmiştir. İnşa 

ettirdiği külliyenin 943(1537) yılında düzenlenen vakfiyesinde, “medrese inşası 

için ayrılan paranın artakalan kısmıyla bütün okuyucuların ve özellikle ilimle 

meşgul olanların faydalanabileceği değerli kitapların satın alınıp”
65

 bir 

kütüphanenin kurulacağı bildirilmiş ve 1537’den itibaren kütüphanenin tarihi 

başlamıştır. 

Kütüphane, külliyenin tamamlanmasından sonra satın alınan kitaplarla 

Kurşunlu Medrese binasında faaliyete geçmiştir. Hüsrev Bey Kütüphanesi’ne 

bağışlanan kitapların çoğu, “Prens Eugen’ın Bosna’ya girişi (1697) ve burayı 

tahribi sırasında yanmış, yağma edilmiş, bir kısmı da daha sonraki yangınlarda 

yok olmuştur. Buna rağmen kütüphanenin kitapları çabuk yenilenip medresede 

1863 yılına kadar kalmıştır”
66

. Bu sebeple kütüphanenin esasını teşkil eden ilk 

kitaplardan sadece birkaçı günümüze ulaşabilmiştir. Zamanla yapılan kitap 

bağışları ve ilhak edilen kütüphanelerle Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi 

koleksiyonları zenginleştirilmiştir. 

“Bosna Valisi Topal Osman Paşa’nın 1863 yılındaki talimatıyla 

kütüphane, Gâzi Hüsrev Bey Camii yanında inşa ettirilen yeni binaya (7m.X5m.) 

taşınmıştır”
67

. 

1863 yılında bütün kitapların baş veya son sayfalarına vakfa ait mühür 

basılmıştır. 

“Kütüphane 1935 yılında Ulemâ-yı Meclis kararıyla Milyaska Nehri’nin 

sol tarafında bulunan Hünkâr Camii’nin yanındaki Sarayevo müftülük binasına 

nakledilmiş”
68

 ve 1991 savaşına kadar faaliyetini burada sürdürmüştür. Savaş 

esnasında Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi de hedef olmuş ve binası büyük ölçüde 

tahrip edilmişse de kitaplar bilinmeyen bir yere nakledilerek koruma altına 

alınmıştır. 1996’da Kütüphane eski Kız İmam-Hatip Lisesi’nde (Dobrovoljacka 

50) yeniden hizmete açılmıştır. 

Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde Doğu ve Batı dillerinde yazılmış 

50.000’i aşkın eser bulunmaktadır. Bunların 20.000 kadarı İslâmî ilimlerle 

ilgilidir. Boşnak müelliflerin 1878’den bu yana yazıp neşrettikleri hemen hemen 

bütün kitaplarla dergi, gazete, salnâme ve diğer eserler de burada mevcuttur. 

Sayıları 7.500’ü bulan ve önemli bir kısmı mecmua (kodeks) olan Arapça, Farsça 
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66 Dzorote Pejanovic, İstoriya Biblioteka U Bosni İ Hercegovini, Sarajevo, 1960, s.18. 
67 Hatidza Demirovic, Gazi Hüsrev-Begove Biblioteke U Sarajevu, Bibliotekarstvo, XXVII 65-74., 

Sarajevo, 1981, s.66. 
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ve Türkçe yazmalar arasında birçok nâdir ve değerli eser bulunduğu gibi Arap 

harfleriyle yazılmış bazı Boşnakça metinler de vardır
69

. 

Ayrıca kütüphanede Bosna’nın Osmanlı dönemiyle ilgili 4000 belge, 

1400 vakfiye ve Bosna mahkemesine ait 1552-1852 yıllarını kapsayan seksen altı 

adet şer’î sicil mevcuttur. 

“Kütüphanede en eski yazma Gazzalî’nin İhya’ü ulumi’d-din adlı ve 

H.602 / M. 1205 eseridir”
70

. 

Son zamanlarda Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gâzi Hüsrev 

Bey Vakfı tarafından kütüphane için bazı özel kütüphanelerin koleksiyonları satın 

alınmıştır. Yazma eserlerin bir kısmı İstanbul, Mekke, Medine, Kahire ve Bağdat 

menşelidir. Bunların büyük kısmı Bosna ve Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde istinsah 

edilmiştir. 

Kütüphane deposunda kaydı yapılmamış 3000’i aşkın yazma mecmuanın 

bulunduğu belirtilmektedir. Kütüphane’de 20.000’i aşkın matbu İslâmî eserle 

20.000’i aşkın Boşnakça ve Avrupa dillerinde yazılmış matbu eser mevcuttur. 

Osmanlı döneminden bugüne kadar olan periyodik yayınların sayısı da 1400’den 

fazladır. 

Kütüphane’de bulunan yazma ve matbu eserlerle ilgili olarak Mehmet 

Hanciç’in 1937’de başlattığı tasnif çalışması, onun vefatından (1944) sonra 

Hazim Şabanoviç tarafından sürdürülmüştür. Kataloglama işi 1956’dan itibaren 

Kasım Dobraça’ya verilmiş, yapılan çalışmalar sonunda Arapça, Türkçe ve Farsça 

yazmaların kataloğu üç cilt hâlinde neşredilmiştir. 

Kataloğun I. ve II. ciltleri Kasım Dobraça tarafından 1968’de 

yayınlanmış, III. cildi ise onun vefatından sonra Zeynil Fayiç tarafından 1991’de 

yayınlanmıştır. 1992 yılında çıkan ve 4 sene süren savaştan dolayı kataloglar 

neşredilememiş, ancak 1996-2000 yılları arasında kataloğun 4., 5., 6., 7. ve 8. 

ciltleri neşredilmiştir. Bu şekilde 5257 yazma kitap (kütüphanedeki yazma 

kitapların yarısından fazla) kataloglarda kayıt edilmiştir. 

Kütüphane 1972 yılından beri “Anali Gâzi Hüsrevbegove Biblioteke” 

adıyla bir de dergi çıkartmaktadır. Dergide kütüphanenin tarihi ve 

koleksiyonlarıyla ilgili yazılar yanında, Bosna’nın, tasavvuf, İslâm dini ve 

kültürüne dair makaleler de yer almaktadır. 

 

KATALOG NO: 6 

ESERİN ADI : Kur’ân-I Kerîm 

YERİ : Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi 

ENVANTER NO: 6947 

TARİHİ : H. 1267 / M. 1859 

YAZARI : İbrahim Halefiye’nin Öğrencisi Seyyid Hafız 

  Ahmet Hıfzı 
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HATTATI : İbrahim Halefiye’nin Öğrencisi Seyyid Hafız 

  Ahmet Hıfzı 

YAZI TÜRÜ : Nesih 

DİLİ : Arapça 

ÖLÇÜLERİ : 18 X 11,5 X 3 cm. 

VARAK SAYISI : 298 

 

Tanımı: 

Eserin cildinin dış yüzü, kırmızı renkte deri ile kaplanmıştır. Sağ kapak, 

sol kapak ve mıklebin kenar kısımlarında ince cetveller ve zencerekler mevcuttur. 

Cetvellerden sonra su yolu tarzında nokta motifleriyle süslenmiş bir alan mevcut 

olup bundan sonra gelen kısım gene cetvel ve zencereklerle süslenmiştir. Orta 

kısımda ise, Barok tarzında motiflerle süslenmiş ve aralarına noktalar 

serpiştirilmiş bir düzenleme mevcuttur. Kapakların cetvellerinde, zencereklerinde 

ve orta kısımlarında kullanılan malzeme altındır. Eserin sertap kısmı gene altınla 

çalışılmış olup kenarlarında ince cetveller vardır. Orta kısmında ise yaprak 

motifleriyle çalışılmış bir kompozisyon vardır. Sertapta, sırtta ve bilhassa sol 

kapakta çok büyük aşınmalar mevcuttur. Tahminen kitabın sırt kısmı siyah bir 

deri ile tamir görmüştür (Resim 8, Çizim 6). Bu eserin iç kısmında ise 

kahverengiye yakın kırmızı deri kullanılmıştır. Kenarlarında ince cetveller ve 

zencerekler vardır. Eserin orta kısmında ise dikdörtgen alan içinde yine ince 

cetveller, zencereklerle ayrılmış dikdörtgen kısım içinde de kafes şeklinde, 

zilbahar tarzında altınla çalışılmış motifler mevcuttur. Sertabın iç kısmında yine 

altınla işlenmiş ince cetveller ve yaprak motifleri vardır. Mıkleb de ise kenar 

cetvelleri kullanılmış, ortasına ise barok tarzda yaprak motifleri kullanılmıştır. 

Süsleme olarak da yine altınla çalışılmış nokta ve tığlar mevcuttur. Eserin içinde 

dip kısımlarında, kapakların etek kısımlarında hafif aşınmalar vardır (Resim 9). 

Bu eserin ser levhası, -Fâtiha ve Bakara sürelerinin başladığı kısım- çok güzel ve 

devrine uygun şekilde tezhiplenmiştir (Resim 10). 

Eserin cilt kapaklarının dış yüzlerindeki barok süslerden ve iç kısımdaki 

zerbahar tarzdaki süslemelerden, XIX. y.y.’a ait bir çalışma olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Zer levha, altın zemin üzerine çeşitli renklerdeki çiçek motifleri ile 

süslenmiştir. Sûre başlığı, altın üzerine beyaz mürekkep ile yazılmıştır. Âyetlerin 

altı kalın, altın çizgi ile belirginleştirilirken aralarına yine kalın altın noktalar 

konmuştur. Eser âherli, kırık beyaz kâğıt üzerine siyah mürekkep ile yazılmış; 

sayfalar iki ince, bir kalın altın çizgilerle çerçevelenmiştir. Âyetler ise, sadece 

altın noktalarla ayrılmıştır. 

 

KATALOG NO : 10 

ESERİN ADI : Kur’ân-I Kerîm 

YERİ : Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi 

ENVANTER NO : 6310 

TARİHİ : H. 1273 / M. 1856 



YAZARI : --------- 

HATTATI : Muhammed Hilmi 

YAZI TÜRÜ : Nesih 

DİLİ : Arapça 

ÖLÇÜLERİ : 18,5 X 12 X 3,5 cm. 

VARAK SAYISI : 303 

 

Tanımı: 

Eserin cildinin dış yüzü, koyu kahverengi deriyle kaplanmıştır. 

Kenarlarda altınla çalışılmış ince cetveller ve zencerekler mevcuttur. Orta kısımda 

dikdörtgen formda, ince cetveller ve zencereklerle ayrılmış alanın için, zerbahar 

tarzında altınla çalışılmış ve bunların ortaları dörderli nokta motifleriyle 

süslenmiştir. Eserin sağ kapağı ve sol kapağı aynı tarzda işlenmiştir. Mıkleb kısmı 

farklıdır. Bu farklılık da sağ ve sol kapaklarda olduğu gibi zerbahar tarzda 

işlenmeyip barok tarzda yaprak motifleriyle işlenmesinden gelmektedir. Mıklebin 

kenar cetvelleri ve zencerekleri tığlarla süslenmiştir. Sertap kısmı, altınla 

çalışılmış ince cetveller ve ince zencerekler ile çerçevelenmiştir. Bunların iç 

kısımları noktalarla ve basit yapraklarla süslenmiştir. Eserin bilhassa sertab ve sırt 

kısmının restorasyon görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Farklı renkte bir deriyle 

restorasyon görmüştür. Sertap kısmında ise büyük çatlaklar ve yenikler 

mevcuttur. Kenar kısımları da aşınmaya uğramıştır. Desen itibariyle XIX. y,y,’a 

ait bir kapak olduğu anlaşılmaktadır (Resim 15, Çizim 10). Süslemeleri yine aynı 

döneme ait barok tarzında işlenmiştir (Resim 16). 

Eser âherli beyaz ve ince kağıdın üzerine siyah mürekkep ile yazılmıştır. 

Metin iki ince siyah, bir kalın altın cetvelle çerçevelenmiştir. Âyetler çok süslü 

olmayan altın noktalarla ayrılmıştır. Cüz gülleri, yazıldığı dönemin süsleri ile 

süslenmiştir. Ser levha, altın zemin üzerine çeşitli renklerde motif ve çiçeklerle 

süslenmiştir. Ayrıca çiçek motiflerinin etrafında sarı ve kırmızı kırık cetvel ile 

kırmızı ve lacivert tığlar konulmuştur. 

Sûre başlığı çiçek motifleri ile süslü, altın zemin üzerine beyaz mürekkep 

ile yazılmıştır. Satır aralarında beyne’s sütur ve âyetlerin aralarında altın noktalar 

bulunmaktadır. 

 

KATALOG NO : 11 

ESERİN ADI : Kur’ân-I Kerîm 

YERİ : Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi 

ENVANTER NO : 6953 

TARİHİ : H. 1207 / M. 1792 

YAZARI : --------- 

HATTATI : Seyyid Hafız Salih Cemşir 

YAZI TÜRÜ : Nesih 

DİLİ : Arapça 

ÖLÇÜLERİ : 15,5 X 10 X 3,5 cm. 

VARAK SAYISI : 300 



Tanımı: 

Eserin dış kısmı siyah deriyle kaplanmıştır. Kenarlarda altınla çalışılmış 

ince cetveller ve zencerekler vardır. Bundan sonraki kısımda yine altın 

kullanılarak üç iplik tarzında rûmî zencereklerle işlenmiş bordür dönmektedir. Bu 

zencerekten sonra yine altınla çalışılmış ince cetvel ve zencerekler, sonraki 

dikdörtgen alanda ise orta göbek şemsesi, salbekler ve köşebentler kullanılarak bir 

kompozisyon yapılmıştır. Bu orta göbek şemsesi, salbekler ve köşebentler hatâyî 

tarzda çiçek motifleriyle süslenmiş ve Mülemmâ tarzında altınla boyanmıştır. Sağ 

kapak, sol kapak ve mıkleb aynı tarzda işlenmiştir. Kitabın sertab kısmı yine 

altınla çalışılmış ince cetvel ve zencereklerle bezelidir. Sağ kapak, sol kapak ve 

mıklebdeki kalıpların kenarları nokta ve tığ motifleriyle süslenmiştir. Sağ kapak, 

sol kapak ve mıklebdeki kalıpların etraflarına altınla ince dendanlar çekilmiş, bu 

dendanlar nokta ve tığ motifleriyle süslenmiştir. Dış yüzünde bilhassa sol kapağın 

etek kısmında kopmalar vardır. Sertabda yırtılmalar ve eksiklikler mevcuttur. 

Kitabın sırtındaki farklı deriden, restorasyon gördüğü anlaşılmaktadır. Zaman 

itibariyle XVII-XVIII. y.y.’da yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim 17, Çizim 11). 

Kitabın iç kısmı yine kahverengi deriyle kaplanmış, kenarları ince cetveller ve 

zencereklerle süslenmiştir. Ortadaki dikdörtgen kısımda hatâyî ve rûmî tarzında 

fırçayla çalışılmış çiçek ve yaprak tarzında bir kompozisyon vardır. Bütün bu 

motifler altınla işlenmiştir. Kitabın sertabının iç kısmında ise kenar cetvelleri 

vardır. Bunların arasında yine altınla çalışılmış nokta motifleri bulunmaktadır. İç 

kısımda da yıpranma mevcuttur. Bilhassa sertabın iç kısmında sonradan 

yapıştırılmış deri parçalar vardır (Resim 18). Bu kitabın ser levhası altınla 

çalışılmış, ayrıca ser levhası tezhipli olup altınlıdır (Resim 19). 

Kırık beyaz aherli kağıt üzerine siyah mürekkeple yazılan metin, iki ince 

siyah, bir siyah kalın cetvelle çerçevelenmiştir. 

Serlevhadaki tezhipte yalnızca tığlarda ve sûre çerçevesinde renk 

kullanılmış, onun dışında ince desenli, yeşil ve sarı altın kullanılmıştır. Âyetlerin 

arasında süslü altın noktalar yer alır. Sûre başlığı altın zemin üzerine çevresi süslü 

siyah mürekkeple yazılmıştır. 

 

KATALOG NO: 12 

ESERİN ADI : Kur’ân-I Kerîm 

YERİ : Gâzi Hüsrev Bey Kütüphanesi 

ENVANTER NO: 63 

TARİHİ : Xvı. Yüzyıl 

YAZARI : Bilinmiyor 

HATTATI : Mehmet Paşa Sokollu Tarafından  

  Yazdırılmıştır 

YAZI TÜRÜ : Nesih 

DİLİ : Arapça 

ÖLÇÜLERİ : 24,5 X 17,5 X 1 cm. 

VARAK SAYISI: 26 

 



Tanımı: 

Eserin cildinin dış yüzü siyah renkte deriyle kaplanmıştır. Kenarlarda 

altınla çalışılmış ince cetveller ve zencerekler vardır. Hatâyî ve rûmî motiflerle 

bezeli olan su yolu-pervaz şeklindeki bordür, orta kısımdaki dikdörtgen formunda 

yekpare motiflerle bezeli alanı çevrelemektedir. Bu ortadaki dikdörtgen kısımda 

ise yine rûmî ve hatâyî motifleriyle çalışılmış bir desen mevcuttur. Bu ortadaki 

kısım kendi arasında orta göbek şemsesi salbek ve köşebentlerin belirginleştiği bir 

şekilde çalışılmıştır. Sağ kapak, sol kapak ve mıkleb, yine mülemmâ tarzında 

işlenmiştir. Zeminin ve motiflerin aynı renk altınla bütünüyle boyanmasıyla elde 

edilmiştir. Kitabın sertabında ve sırtında kopmalar ve yırtılmalar mevcuttur. 

Köşelerde ise aşınmalar vardır. Klâsik döneme yani XV. – XVI. yüzyıla aittir 

(Resim 20, Çizim 12). Kitabın iç kısmında kahverengi deri kullanılmış olup kâtı’a 

tarzında çok ince rûmî motifleriyle işlenmiştir. Orta göbek şemsesi ve köşebentler 

kendi arasında paftalara ayrılarak bunların zeminleri farklı renklerde boyanmıştır. 

Gene iç kısmın kenarlarında ise altınla çalışılmış ince cetvel ve zencerekler 

mevcuttur (Resim 21). Eserin baş kısmı yani zahriye sayfaları karşılıklı boya 

kullanılarak tezhiplenmiştir. Burada cetvel kırıkları ve aşınmalar mevcuttur 

(Resim 22). 

Sokollu Mehmet Paşa tarafından yazdırılan ve 30 ciltten oluşan bu 

Kur’ân-I Kerîm, yine kendi adını taşıyan Vişegrad’daki Sokoloviç köyündeki 

camide bulunmaktaydı. Bu takımın sekiz cüz’ü eksiktir. Bunlar: 2, 3, 10, 14, 17, 

18, 23, 30. 

İyi bir hattat tarafından yazılan eser Bosna’daki nadir eserlerin 

arasındadır. Âyetler altın noktalarla ayrılmış ve ince siyah çizgilerle 

çerçevelenmiştir. Zer sayfası çok güzel, altın ve mavi renklerden oluşan motiflerle 

süslenmiştir. Bu iki renge uygun renklerle motif ve desenler oluşturulmuştur. 

Eserde farklı olarak ilk iki sayfada ilk sûre yer almaktadır. Bütün sûrelerin başlığı 

altın üzerine gümüş ile yazılmıştır. 

Sayfalar değişik renklerle çerçevelenmiştir (siyah, altın, mavi ve mor). 

Büyük bir olasılıkla hattatın adının da yer aldığı 30. cûz kaybulduğundan, hattatı 

ve tarihi belli değildir. Kitabın diğer ayrıntılarına bakarak, eser XVI. 

y.y.ortalarına tarihlendirilebilir. Her cûzde Türkçe olarak düşülen notlarda, eserin 

1902 tarihinde Sokoloviç köyünden kütüphaneye nakledildiği belirtilmektedir.
71

 

                                                           
71 Kasım Dobraça, Katalog Arapskih, Tursuih I Perzijskih Rukopisa, Sarayevo, 1963, c.1., 

  s.29. 



                       
 

 

  
 

                 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



BALKAN HARBİ ÖNCESİNDE DEVLETLERARASI 

KONJONKTÜR VE BÖLGE’YE GENEL BİR BAKIŞ 

 

M. Murat HATİPOĞLU

 

 

19. Yüzyılın 20. Yüzyıla Aktardığı Olgular ve Gelişmeler:  

Neresinden bakılırsa bakılsın, Balkan Harbi gerek bölgesel gerekse 

kıt’asal açılardan, Avrupa’da 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren meydana gelen 

bir dizi diplomatik, siyasî ve askerî gelişmenin neredeyse kaçınılmaz bir uzantısı 

ve sonucu olarak değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, 19. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren Avrupa’daki diplomatik ‘kongreler’ ve ‘konferanslar’ ile yürütülen ve 

şekillendirilen süreçte “Şark’a Dönük” yayılma girişimleriyle ortaya çıkan “Şark 

Meselesi”, zamanla 20. yüzyılın ilk çeyreğini de şekillendirecek bir mahiyet 

kazanmıştır. Başka bir ifadeyle, bir taraftan Avrupalı ‘büyük devletler’ arasındaki 

rekabet ve bloklaşmalar, diğer taraftan Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve 

Balkanlar’a kadar uzanan Osmanlı topraklarına yönelik yıkıcı ve yıpratıcı 

politikalar ile askerî ve diplomatik girişimler, söz konusu dönemin karakteristiğini 

yansıtmaktadır.  

Bu politikalar, ortalama 100 yılı kapsayan, yani 1814 ile 1914 arası 

dönemde yaşanan çeşitli isyan, kriz, savaş vb. olayların patlak vermesine yol 

açmıştır; bu sürecin en önemli gelişmeleri arasında 1814-15 Viyana Kongresi, 

1821-1830 arasında Mora İsyanı ve bağımsız bir Yunanistan devletinin 

kurulması, Kırım Harbi ve 1856 Paris Kongresi, 1861 ile 1871’de peş peşe 

gerçekleşen İtalyan ve Alman Millî Birlikleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve 

Berlin Kongresi, 1885 Doğu Rumeli Krizi ve 1897 Osmanlı-Yunan Harbi 

sayılabilir
1

. Bu yüklü birikimlerin peşinden 1903 ile 1908 yıllarında belli 

aralıklarla yaşanan Makedonya olaylarının
2
 ardından patlak veren 1912-1913 

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ise -beraberinde getirdikleri sonuçların 

kalıcılığı bakımından- hem bölgenin hem de kıt’a Avrupası’nın kaderini 

belirleyen son iki gelişme olmuştur. Buna ilâveten aynı süreçte görülen ‘Pan-

Germanizm’ ve ‘Pan-Slavizm’ gibi çekişmeler de Balkanlar’ın ‘barut fıçısına’ 

dönüşmesinde doğrudan ya da dolaylı rol oynayacak akımlar olarak ortaya 

çıkmışlardır. Bu bağlamda, özellikle Rusya’nın dümen suyuna giren Sırbistan, 

Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan gibi Balkanlı küçük devletler hem 

Balkanlar’daki Osmanlı-Türk varlığına son vermek hem de “büyük” birer devlet 

                                                           
 Doç.Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi: <murathatipoglu.2023@gmail.com> 
1 Bu olaylar ve gelişmeler için, bkz.: Matthew Smith Anderson- Doğu Sorunu, 1774-1923 (çev.: 

İdil Eser), İstanbul 2010, (ikinci baskı), s.: 47-41; Fahir Armaoğlu- 19.Yüzyıl Siyasî Tarihi, İstanbul 

2006; Balkan gelişmeleri hk. : Andrew Baruch Wachtel-Dünya Tarihinde Balkanlar (çev.: Ali 

Cevat Akkoyunlu), Doğan Kitap, İstanbul 2009; ayrıca: Stefanos Yerasimos-Milliyetler ve Sınırlar 

– Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu (çev.: Şirin Tekeli), İletişim Yayınları, İstanbul 2010(6.baskı), 

s.: 51-68; Hüner Tuncer- Osmanlı’nın Rumeli’yi Kaybı (1878-1914), Kaynak Yayınları, İstanbul 

2010, s.: 63-66 . 
2 Mehmet Hacısalihoğlu- Jön Türkler ve Makedonya Sorunu (1890-1918), (çev.: İhsan Catay) 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008, s.: 40-57, 100-115 . Tuncer- a.g.e., s. 68-81. 



kurma hevesiyle hareket etmişlerdir. Sonuçta, 19. yüzyılın ikinci yarısını 20. 

yüzyıla bağlayan diplomatik, siyasal ve askerî gelişmeler Balkan Savaşları’nın bir 

tür ‘prelüdü’ olmuş; Balkan Savaşları ise Birinci Dünya Savaşı’nın ‘uvertürü’ 

sayılmıştır. 

Gene 19. yüzyıla farklı ve daha panoramik bir yaklaşımla bakmak 

gerekirse, bu yüzyıl tarihin o zamanlara kadar -kitlesellik bağlamında kaydettiği- 

en çalkantılı, ihtilâlli ama felsefî-ideolojik açılardan da, bir o kadar en doğurgan 

ve en verimli yüzyılı olmuştu. Nitekim Nasyonalizm, Liberalizm ve Sosyalizm 

gibi -bir sonraki 20. yüzyılı da derinden etkileyecek olan- akımlar 19. yüzyılın 

ürünleriydi.
3
 Bu dönemde yaşanan savaşların, toplumsal-siyasal arayışların ve 

hareketlerin arka planında ise 1750’lerden itibaren hız kazanan Sanayi Devrimi ile 

–aşağı yukarı yakın süreçte ortaya çıkan- 1789 Fransız Devrimi’nin beraberinde 

getirdiği ‘yeni yükselen değerler’ yatmaktaydı. Bir taraftan geleneksel ‘ticaret 

kapitalizmi’ ‘sanayi kapitalizmi’ne evrilirken, bu sürecin öncü aktörü olan orta 

sınıf yani ‘ticaret burjuvazisi’ de ‘sanayi burjuvazisi’ne dönüşmüş ve ‘ulus-

devlet’ olgusunun mimarı durumuna gelmişti. Bundan böyle “yaşasın kral” 

söyleminin yerini “yaşasın vatan/yaşasın millet” haykırışları alıyordu: Değerler 

sistemi artık ‘radikal ve total’ bir biçimde dönüşüm içine girmişti.  

Bu değişim ve dönüşüm süreci hızlı veya yavaş ama kesin bir şekilde hem 

kıt’a Avrupası’nı hem de Osmanlı Devleti’ni etkiledi ve bütün siyasal yapıları 

“merkez ya da periferi” ayırd etmeksizin bir koldan birleştirici-bütünleştirici, bir 

koldan da ayrıştırıcı ve dağıtıcı-yıkıcı etkilerle şekillendirdi: Söz gelişi, 19. 

yüzyılın ortalarına kadar feodal yapının doğal uzantısı olarak kontluklar, 

baronluklar veya küçüklü büyüklü krallıklar ve prensliklerin boy gösterdiği 

İtalyan ve Alman coğrafyalarında “millî birlik” söylemleri ve beklentileri 

gündeme geldi; böylece önce 1861’de İtalya, sonra da 1871’de Almanya “ulusal 

iç pazar bütünleşmesi” yoluyla siyasal anlamda “millî birliklerini” kurarak, yeni 

ve güçlü birer sanayi devleti olarak Avrupa sahnesine çıktılar.
4
 Bunun sonucunda, 

eski kıt’adaki “büyük devlet” sayısı beşe yükselirken, güçler denkleminin yeniden 

gözden geçirilmesi gerekti. Bu da büyük devletlerin 1880 ve 90’lar ile 1907 

arasında ikili-üçlü ittifaklar oluşturarak çıkar ve güç dengeleri kurmalarını 

beraberinde getirdi,
5

 bloklaşmalar belirginleşti ve keskinleşti. Birinci Dünya 

Savaşı’na giden yol böylece şekillenecek ve daha önceki çatışmalar genellikle 

“imparatorluklar ile imparatorluklar” arasında yaşanırken, yeni konjonktürdeki 

büyük mücadeleler “emperyalizm ile emperyalizmin çatışmasına” dönüşecekti. 

Buna karşılık Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti gibi toplum dokuları 

yukarıda anılan iki devlet gibi homojen olmayan ve etnisite sorunları yaşayan 

                                                           
3 Fahir Armaoğlu- 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1990), İstanbul 2010 (onyedinci baskı), s.: 23-38; 

ayrıca: David Thomson- Siyasî Düşünceler Tarihi (çev.:Ali .Yaşar Aydoğan et.al.), İstanbul 1996, 

s.: 128-238. 
4 İtalyan ve Alman Millî Birlikleri için, bkz.: Armaoğlu, 19. Yüzyıl…, s.: 419-434, 437-475 ; ayrıca: 

Erich Eyck- Bismarck, Leben und Werk, (in 3 Baenden),Erlenbach-Zürich 1941-1944 . 
5 Armaoğlu- 19.Yüzyıl…, s.: 495-642, 654-690. 



imparatorluk yapıları, kader birliği edercesine bir süre sonra çözülerek 

dağılacaktı.  

Osmanlı’da Sonun Başlangıcına Doğru–Balkan Gelişmelerine Bakış: 

Bu fırtınalı süreçte toplumsal dokusu çok-uluslu/çok-etnisiteli olan 

Osmanlı Devleti’nde Balkanlı topluluklarda da millî beklentiler ve ihtiraslar 

giderek daha fazla su yüzüne çıkmıştı. Osmanlı Devleti zamanla ‘Düvel-i 

Muazzama’nın yayılma hedefleri arasında birinci sırada yer alırken, olayları 

yönlendirme açısından, çap ve yetenek bakımından ise sadece bir “entité 

périphérique’ konumuna geldi. Fransız Devrimi’yle yükselen yeni değerler 

arasında yer alan “millet ve milliyetçilik” kavramları, 19. yüzyılda Balkanlı 

topluluklar arasında hızla rağbet görmüş, bu da 1800-1830 yılları arasında çeşitli 

ayaklanmalara ve bağımsızlık hareketlerine yol açmıştı. Nitekim bu arayışların ilk 

kalıcı sonucu Yunanistan’da görüldü; Yunanistan’ın 1821-1830 sürecinde 

Osmanlı-Türk yönetiminden koparak bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması,
6
 

bölgedeki diğer toplulukların zaten uyanmış olan benzer beklentilerinin de 

artmasına yol açmıştı. Buna göre 1800’lerin hemen başlarında görülen Sırp 

hareketleri de 1829 muhtariyetinden sonra daha da hızlanacak, 1877-78 Osmanlı-

Rus Harbi’nin sonucunda ise Romanya, Bulgaristan ve Karadağ ile ilgili olarak 

‘özerklikten’ ‘bağımsızlığa’ kadar sonuçlar elde edilecekti.
7
  

O arada, ’93 Harbi’ sonrasındaki Berlin Kongresi’nin yol açtığı hayâl 

kırıcı gelişmelerine bağlı olarak yüzünü bir süre Orta Asya’ya ve Uzak Doğu’ya 

çeviren Rusya’nın 1905 Japon Harbi’ni kaybettikten
8
 hemen sonra dikkatini 

yeniden Balkanlar’a vermesi, Balkanlar’da Avusturya ile Rusya rekabetini 

beraberinde getirecek ve mesele bir anlamda Cermen – Slav çekişmesine 

dönüşecekti. Ayrıca Rusya’nın gözünü yeniden Balkanlar’a dikmiş olması ve 

bilhassa -daha önceleri sadece kültürel mahiyeti olan- “Pan-Slavizm” akımını 

yayılmacı bir devlet siyaseti hâline getirmesiyle, bölge tam anlamıyla bir ‘barut 

fıçısına’ dönüşecekti. Kendi önderliğinde kurmayı tasarladığı büyük ‘Slav-

Ortodoks Birliği’ni gerçekleştirebilmesi için Rusya’nın Balkanlar’da iki devletle, 

yani Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarıyla karşı karşıya gelmesi 

gerekiyordu, çünkü ‘ağabeylik’ edeceği Balkanlı Slav topluluklarının önemli bir 

kısmı bu iki imparatorluğun yönetimi altında idi. Rusya bu iki imparatorlukla 

doğrudan çatışmak yerine, Balkanlı devletleri kullanma yolunu seçti ve onları 

öncelikle Osmanlı’ya karşı kendi aralarında ittifak kurma yolunda teşvik etti. 

Bunun içinse iki gelişme Rusya’yı derhal harekete geçirdi: Önce 1908’de 

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı
9
 ve ardından patlak veren Trablusgarp Harbi 

yani 1911 Osmanlı-İtalyan Harbi
10

 Petersburg için hem stratejik bir öncelik 

oluşturmuş hem de elverişli bir konjonktür yaratmıştı.   

                                                           
6 M.Murat Hatipoğlu- Türk-Yunan İlişkilerinin 101 Yılı(1821-1922), Ankara 1988, s.: 1-25; ayrıca: 

Karl Strupp-Ausgewaehlte diplomatische Aktenstücke zur orientalischen Frage, Gotha 1916, s.: 

58-60 . 
7 Armaoğlu- 19.Yüzyıl… , s.: 695-752.  
8 Armaoğlu- a.g.e., s.: 1089-1097 . 
9 a.g.e., s.: 861-878 . 
10  a.g.e. , s.: 884-904 . 



İşte, bu son aşamada Balkanlı küçük devletlerin her biri “büyük” birer 

devlet kurmak emelinden yola çıkarak hareket ettiler. 1912 ilkbaharında önce 

Bulgaristan ile Sırbistan, bunun peşinden Yunanistan ile Bulgaristan, daha sonra 

ise Karadağ ile Sırbistan ve Bulgaristan arasında askerî ittifak anlaşmaları yapıldı. 

8 Ekim 1912’de önce Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilânıyla başlayan 

Balkan Harbi’ne bir hafta sonra Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan da 

saldırılarla katıldılar.
11

  

Sonuç: 

Balkan Harbi, yani Birinci Balkan Harbi, Avrupa’daki Osmanlı-Türk 

varlığına vurulan büyük bir darbe olmuş, ortalama 500 yıllık yurt toprakları, 

Edirne dahil, 8 Ekim-3 Aralık 1912 arasındaki çarpışmalarda, iki ayda elden 

çıkmış, bu durum 30 Mayıs 1913 Londra Barış Andlaşması’yla tescil edilmişti. 

Daha sonra 1913 Haziran’ında Bulgarlar ile Sırp ve Yunanlılar arasında 

Makedonya üzerinde çıkan anlaşmazlık sonucunda İkinci Balkan Harbi 

yaşanacak, Bulgaristan ilk kazandığı yerlerin büyük bölümünü kaybederken, 

Yunanistan ve Sırbistan ile aynı saflarda yer alarak bu aşamada Bulgaristan’la 

savaşa tutuşan Romanya da belli başlı Bulgar denetimindeki bölgeleri ele 

geçirecek, o arada Türk birlikleri durumdan yararlanarak Edirne’yi kurtararak 

Bulgarlar’dan geri alacaklardı. İlk büyük Balkan faciasından sonra bu gelişme 

Türk Milleti için bir teselliden öteye geçmeyecek, aslında sadece buruk ve eksikli 

bir sevinç yaratacaktı.  

                                                           
11 a.g.e. , s.: 915-951 . 



OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE 

MAKEDONYA’DA TÜRKÇE EĞİTİM 

 

Fadıl HOCA
*
 

 

GİRİŞ 

Türkler, eğitim ve bilime tarih boyunca çok önem vermişlerdir. Nitekim 

eğitime gösterilen bu ilgiyi Türk kültürünün ilk yazılı eserlerinden bu yana 

izlemek mümkündür. Orta Çağda geniş halk kitlelerinin eğitimine fazla özen 

verilmemesine rağmen, medreseler özgür düşünceye açık, taassuptan uzak bir 

karakter göstermekteydi. Eski Yunan filozoflarının ortaya koyduğu müspet 

fikirlerin tartışıldığı bu manevi havada, Türk medreselerinde çalışan bilim 

adamlarının da insanlığa değerli eserler kazandırdığını görüyoruz.  

Bu gibi bilim adamlarının sayesinde Türkler, eski Yunan felsefesini ve 

filozoflarını Avrupa’dan çok daha önce tanımışlardır. Bir kaç bilim adamının 

ortaya koyduğu eserler bile, orta çağ Türk medresesini eğitim ve bilime verdiği 

değer ve ulaştığı seviyenin ne denli yüksek olduğunu ortaya çıkarır.
1
 

Bunların arasında Uluğ Bey gibi bazı bilginlerin yetiştıği inkar edilemez. 

Ancak, geçen yüzyılın sonlarına doğru ve yaşadığımız yüz yılın başlangıcında 

Makedonyada yaşamış olan Sabri Cemil Bey’in de ifade ettiği gibi, “Bir milleti 

bir kaç alim tahlis edemez.”
2
 Osla olsa kurtarılma yolunu gösterebilir. Bu yolun 

ve uyarmanın faydalı ve etkili olabilmesi için, ezberciliğe ve şekilciliğe 

dayanmayan esaslı ve akılcı bir yolun takip edilmesi gerekir. Ancak, böyle bir yol 

vaktiyle izlenmemiştir. Dolayısıyla orta Asya Türkleri ve hatta bütün türkler bu 

yeni teknik, eğitim ve öğretimden zamanında nasibini malesef alamamıştır. 

Krallık Yugoslavya ve Makedonya topraklarındaki Türk eğitimi hakkında bilgi 

veren kaynaklar maalesef çok yetersizdir. Buna rağmen, bazı verilere dayanarak, 

bu dönemdeki eğitim ve okul hayatını gerçeğe yakın bir şekilde ortaya koymak 

mümkündür. 

Bugünkü Makedonya’da, Osmanlı döneminde ve II. Dünya Savaşından 

önce eğitim ve öğretim siyaseti, okulların teşkilatı, eğitim düzeni, kadro durumu 

ve okullardaki çocukların eğitim şekli konusunda birçok yazarlar bilgi 

vermektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgilere Glişa Elezoviç.
3
 Dr. Svetozar Çanoviç,

4
 

Dr. Mariya Yovanoviç,
5
 Mustafa Memiç

6
 gibi yazarların eserlerinde rastlıyoruz. 

                                                           
*
 Doç. Dr. Makedonya –Üsküp “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Öğretim Üyesi. cep: 00 389 70 627 623 e-posta: hocafadil@hotmail.com  
1 Prof. Dr. Şükrü Elçin,“İsmail Gaspıralı, Eğitim ve Öğretim Problemleri”,Türk Kültürü, Sayı 337-

338,Ankara, 1991, 2. 276 (20) 
2 Sabri Cemil, İptidi ve Rüşdi Muallim ve Muallimlerine ve bilhassa Darül-Muallimin Talebelerine 

Mahsus AMELİ FENN-İ TEDRİS, Kosova Matbaasi. Üsküp, 1326 (1910). s.3. 
3 Glişa Elezoviç, “Prve Turske şkole i nastava u njima”, Meseçni Pregled I, No. 2, Skopje, 1926. 
4 Dr. Svetozar Çanoviç, a.g.e.  
5  Dr. Marija Yovanoviç, Prosvetno-Politiçkite priliki vo Vardarska Makedonija (1918-1929), 

Skopje 
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Bunun dışında, Dr. Bayram Kodama
7
 ve Dr. Yaşar Recepagiç

8
 de bu konuya 

açıklık getiren araştırmalar yapmışlardır. Osmanlı dönemindı Makedonya’daki 

Türk eğitimi konusunda dolaylı olarak Sabri Cemil’in
9
 ve Abdülhakim Hikmet’in 

eserleri de bilgi vermektedir.  

Söz konusu kaynaklarda II. Dünya Savaşına kadar Makedonya’daki Türk 

okullarında uygulanan eğitim sistemi, eğitim siyaseti, eğitim proğramları ve 

metodları, okul kitapları ve öğretmen kadrosunun pedagojik hazırlığı konusunda 

belgesel bir biçimde bilgi verilmektedir.  

 

Balkan Savaşlarına Kadar Makedonya’daki Türkçe Eğitim 

Osmanlı İmparatorluğunda modern eğitim alanında örgütlenme, “Meclis-

İ Umur-u Nafia (Faydalı İşler Meclisi)” adlı bir planlama ile başlamıştır. Bunu, 

Darü’ş-Şura-yı Bab-ı Ali, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye ve Mekatib-i 

RüşdiyeNezareti gibi kuruluşlar izlemistir. Bu kuruluşların yeterli olmaması 

üzerine 1869 yılında yayınlanan “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” 

hazırlanmıştır. 

Bu Nizamnameye göre maarif teşkilatı: a) Merkezi maarif teşkilatı ve b) 

Vilayet maarif teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
10

 Bu tarihe kadar 

vilayetlerin eğitim durumuyla yeteri kadar ilgilenmediği için, söz konusu 

Nizamnamenin bizim için ayrı bir değeri vardır. Çünkü, Tanzimat devrinde 

İstanbul’un dışına bir türlü götürülemeyen eğitim hizmetleri, bundan sonra devlet 

eliyle İmparatorluğun her köşesine götürülmüştür.  

Maarif-i Umumiye Nizamnames, maarif teşkilatı ve okulları, öğretim 

kadrosu ve mali sorunlar hakkında oldukça önemli hükümler getirmiştir. Bayram 

Kodama’nın verdiği bilgilere göre, bu evrakla Osmanlı okulları tahsil 

derecelerine göre: Mekatip-i Umumiye (Genel okullar) ve Mekatip-i Hususiye 

(Özel okullar) olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  

A) Mekatip-i Umumiye Sibyan mektepleri, Rüşdiye, İdadiye, Sultaniye, 

Aliye ve Darülfünün gibi okul kuruluşlarından ibaretttir. Bunlardan Sibyan 

mektepleri ve Rüşdiye mekteplerinin eğitim süresi 4 yıl, İdadilerin ise 3 yıldı. 

Sultani okulları adi ve ali olmak üzere iki kısm ayrılıp eğitim süresi 

İdadilerde olduğu gibi 3 yıldı. Aliye okullarıda a) Darülmuallimin, b) 

Darülmuallimat, c) Darülfünun olmak üzere 3’e ayrılıyordu. Bunlarda birincisi 

eğitim süresi 3 olan Rüşdiye, 2 yıl olan İdadi ve 3 yıl Olan Sultaniye olmak üzere, 

3 kısma ayrılıyordu. Darülmuallimat (kız öğretmen okulları) da, eğitim süresi 2 

yıl olan Sibyan kısmı ve 3 yıl olan Rüşdiye olmak üzere ikiye ayrılıyordu. 

                                                                                                                                                 
6Mustafa Memiç,Velika Medresa i Njeni Uçenici u Revolucionarnom Pokretu,İPZRO, 

“FONOGRAFİKA ” , Skopje, 1984 
7 Prof. Dr. Bayram Kodama, Abdul Hamid Devri Eğirim Sistemi, Atatürk Kültür,, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi-Sa. 941, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, 1991 
8 Dr. Yaşar Recepagiç, Şkolstvo i Prosveta na Kosovu od Kraja XVIII, st. do 1918 god., Priştina, 

1974. 
9 Sabri Cemil, a.g.e. 
10 Prof. Dr. Bayram Kodaman, a.g.e. 



Darülfünun ise, eğitim süresi belirtilmeden 1-Edebiyat ve Felsefe Şubesi, 

2-Hukuk, 3-Fen Şubesi olmak üzere 3 şubeden oluşmaktaydı. Mekatib-i 

Umumiyeyi oluşturan bütün bu eğitim kurumlarında Sibyan okulları ve 

Darülfünun dışında müslümanlar ile gayr-ı müslim öğrenciler ayrı ayrı okuyordu. 

B) Mekatib-i Hususiye, 1) Müslüman tabaanın açtığı okullar, 2) Gayr-ı 

müslim tebaanın açtığı okullar, 3) Yabancıların açtığı okullar olmak üzere 3’e 

ayrılmaktadır.
11 

 

İLK ÖĞRETİM 

Sıbyan Okulları: 

Sibyan okulları Osmanlı döneminde ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı 

yerdir. Bu okullar kuruluşu bakımından ya ayrı olarak mahalle ve köylerde 

bulunur, yada çamilere bağlı bir “külliye” içinde yer alırlar. Bu tür okulların 

devletin belli bir kuruluşu tarafından hazırlanmış ve ayrı bir proğramı yoktur.
 

Amacı, çocuklara okuma yazma oğretmek, İslam dininin kurallarını ve 

Kuran-ı belletmek olan bu okullardaki öğretim ezbere dayanıyordu. Genelde ferdi 

bir eğitim hakimdi. Okutulan dersler ve Elifba, Kur’an, İlm-i hal, Tecvid, Türkçe 

ahlak risaleleri, Türkçe ve hat’tan ibaretti. 

Salnamelerden edinilen bilgilere göre, 1882 yılına kadar Kosova 

vilayetinin merkezi olan Üsküp sancağında hiç bir iptidai okul yoktu. Burada ilk 

iptidai mektepleri 1885’ten sonra açılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Üsküpte: 

1. “Faik Paşa” İptidaiyesi, 

2. “Yahya Paşa” İptidaiyesi, 

3. “Meddah” İptidaiyesi, 

4. “Hafız Mahmut” İptidaiyesi, 

5. “Şükriye Enas” İptidaiyesi 

olmak üzere, 5 İptidai okulu açılmıştır. Bu okullarda 60’ı kız toplam 570 

öğrenci öğrenim görmüştür.
12

 1885 yılında İştip kazasında da toplam 445 

öğrencinin devam ettiği 4 İptidai okulu mevcuttur. Kratova ve Palanka 

kazalarında da aynı yıllarda İptidai okulları açılmıştır. Köprülü ve Kalkandelen 

kazalarında bu tür okulların 1901’den sonra açıldığını görüyoruz.
13

 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere, Makedonyada ve özellikle batı 

Makedonyada ilk öğretim XIX. yüzyılın sonuna kadar çok yetersizdir. Bazı 

yörelerde “Usul-i cedid” denilen yeni usul ile yapılan eğitim şöyle dursun, her 

ölcünün dışında ve her bakımdan yetersiz olan Sıbyan okullarının çoğunun 

                                                           
11  İstanbuldaki Sırp temsilcisi, Kamil Paşa’nın bu vilayetlerden Sırp Okullarının açılmaına izin 

vermeyen gizli emirlerini 23 Nisan 1889 tarihinde Sadr-ı Azam Cavit Paşa karşısında protesto 

etmiştir. Sırp temsilcinin Sadr-ı Azam’a gönderdiği protesto mektubunda şöyle denilmektedir. 

“Selanik vilayeti, tabiyatıyle Sırbistan değildir. Buna karşın bu azınlıklar kanuna göze kendi 

okullarını açıyorlar. Yerel iktidarın bildirdiğine göre vilayette gerçekten Sırplar yoksa, tabiatiyle 

böyle bir okula gerek de yoktur.” Bkz. Dr. Kliment Cambazovski, KULTURNO-PROSVETNİTE 

VRSKİ NA MAKEDONİJA SO SRBİYA VO TEKOT NA XIX VEK, İnstitut za Nacionalna 

İstorija, Skopje, 1960, s.233.  
12 Mr. Mücait Asimov, “ Kosova Vilayetinde İptidaiyeler”, Çevren, no: 37, Priştine, 1983, s.55-67 

13 Mr. Mücait Asimov, a.g.e. 



yerleşim yerlerinde olmayışı, bu alanın ne kadar ihmal edildiğini göstermektedir. 

Yaşadığımız yüzyılın başlarında Gostivarda yanlız iki Sibyan okulunun 

bulunması ve bu okullarda sadece 100 öğrencinin öğrenim görmesi aynı tablonun 

değişik bir görünüşünü ifade etmektedir.
14

  

Sarco İsovski’nin Balkan Savaşlarına kadar Gostivardaki eğitim 

durumuyla ilgili verdiği bilgiler, bu durumu doğrulamaktadır. İsovski, Osmanlı 

Döneminin sonlarına doğru Gostivar Makedon halkının yörede hakim olan 

propagandaya göre Sırpça veya Bulgarca olmak üzere, bütün köylerinde ilk 

okulları varken, Hükümran olan muşlüman tebaanın (Türk ve Arnavut) kendi 

ülkesinin bir çok köyünde hiçbir okulun bulunmayışını hayretle bildirmektedir.
15

  

 

ORTA ÖĞRETİM 

Rüşdiye Okulları
16

 

Osmanlıu İmparatorluğunda ilk Rüşdiye, 1838’de açılan “Mektep-i 

Maarif-i Adli” okuludur. Bunlar yüksekokullara öğrenci yetiştirmek için 

kurulmuş orta dereceli okullardır. Ancak, başlangıçta memur yetiştiren meslek 

okulu niteliklerinede sahip olduğu için, bunlar orta dereceli meslek okulları 

olarak da kabul edilebilir. 1869 Nizamnamesiyle dört yıl olarak belirtilen eğitim 

süresi, 1892’de 3 yıla indirilmiştir.
17

 

1906-1907 öğretim yılında Kosova Vilayetinin Üsküp sancağında 9’u 

erkek, 1’i kız olmak üzere toplam 10 Rüşdiye, Manastır Vilayetinin merkezi 

Manastırda da 5’i erkek 1’i kız olmak üzere toplam 6 Rüşdiye açılmıştır. Aynı 

yıllarda Debrede de bir Rüşdiyenin açıldığı bilinmktedir.
18

 1890’lı yıllarda 

Gostivarda da bir Rüşdiye açılmıştır..Kalkandelende de bir Rüşdiyenin 

bulunduğunu kaynaklardan öğreniyoruz.
19

 Ancak, gerek Gostivarda, gerekse 

Kalkandelende de yeni usule göre eğitim yapan İptidai okullarının bulunmaması 

yüzünden, bu Rüşdiyelere hazırlıkları yetersiz olan Sıbyan mektebini bitiren 

öğrenciler devam etmiştir. Devletin yürüttüğü Osmanlılık siyasetine rağmen, 

gayr-ı müslim öğrenciler, devlet Rüşdiyeleri yerine daima, kendi milli okullarına 

devam etmişlerdir.
20

  

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Üsküpte çeşitli zanaat dallarında bilgili 

usta, işçi ve teknisyen yetiştiren bir sanayi mektebi açılmıştır. Bu okulun gayesi 

din ve milliyet gözetmeksizin, yetim ve fakir olan erkek ve kız çocukları eğitip 

                                                           
14  Mr. Mücat Asimov, “Kosova Salnamelerdinde Yazıldığına Göre, Kosova Vilayetindeki 

Mektepler”, Çevren, no:30, Priştine, 1981, s.37 
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Sobranie na Opştina Gostivar, 1970, s.299-309 (300) 
16 Bu okullara Rüşdiye denmesinin sebebi, çocukların ergenlik çağına yani, “Rüşt” yaşına kadar 

bunlara devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Bkz, Prof. Dr. Bayram Kodaman, a.g.e. s.91’deki 

not. 
17 Kalkandelendeki Rüşdiye okulu hakkında bilgi verilen Kosova Salnamesinde bu okuldaki eğitim 

süresinin 4 yıl olduğu bildirilmektedir. Bundan okulun 1802 yılından önce açıldığı 

anlaşılmaktadır.  
18 Prof. Dr. Bayram Kodaman a.g.e. 
19 İrfan Morina “Kosova Salnamesinde Kalkandelen kazası “ Çevren,no:16, Priştine, 1977, s.73-8 
20 Prof. Dr. Bayram Kodaman, e.g.e. 



topluma yararlı birer fert olarak yetiştirmekti. Eğitim süresi 5 yıl
21

 olan bu okul, 

İmparatorluğun bütün sanayi okulları gibi parasız ve yatılıydı. 

Kosova Vilayet matbaası da bu okul tarafından idare edilmekteydi. 

Kosova gazetesi “Kosova Vilayet Salnamesi”, dini ve mesleki her çeşit eser ve 

gazeteler hep bu matbaada basılmıştır. II. Meşrutiyet’ten sonra “Envar-ı 

Hürriyet”, “Şar”, “Top”, gazeteleriyle “Yeni Mektep” ve “Yıldız” gibi dergilerde 

bu matbaada basılan yayınlardır. Üsküp İslahane parkı yanında olan bu okul 

faliyetini 1912 yılına kadar sürdürmüştür.
22

 

 

İDADİ OKULLARI 

Yüksek okula öğrenci yetiştiren Rüşdiyenin üstünde bir okul olan 

İdadiler, 1869 Nizamnamesinden sonra açılmıştır. Ancak, Nizamnameye göre 

hemen açılması öngörülen İdadiler, maddi imkansızlardan ve yetişmiş öğretmen 

kadrosunun bulunmayışından 1873 tarihine kadar açılamamıştır. Daha sonra 

Vilayetlerde açılmaya başlayan İdadilerden Makedonyada ilki 1884 yılında 

Manastırda açılmıştır. 1885 yılında yapılmasına karar verilen Üsküp idadisi, 

ancak 1889 yılında hizmete verilebilmiştir.
23

 Makedonyada açılan her iki İdadi de 

leyli (yatılı) idi. Yatılı olduğu için her iki İdadinin doktoru hemşiresi ve sekreteri 

vardı. Proğram ve sosyal tertibat bakımından bu okullar Selanik İdadisine benzer 

şekilde kurulmuştur. 

Sultani olarak da tanınmış olan Üsküp İdadisinde 1893 yılında kadar 61 

öğrenci varken, 1900 yılında bu sayı 283’e çıkmıştır. Bu yıllarda İdadinin müdürü 

olan ünlü Vais Manastırlı İsmail Hakkı Efendidir. Üsküp ve Manastır İdadilerin 

eğitim süresi 7 yıldı.
24 

İlk üç yılı Rüşdiye seviyesindeydi. Rüşdiyeyi başka yerlerde okuyan 

öğrenciler, şahadetnameleri ile doğrudan doğruya İdadinin dördüncü sınıfına 

kayıt yaptırıyordu. Üsküp İdadisinde şu dersler okutulmuştur: 1. Akaid-i diniyye 

ve fikk-ı, 2. İlm-i ahlak 3. Arabi, Mantık, Tercüme, 4. Kitab-ı resmiyye, 5. Usul-ı 

tahrir, 6. Fransızca, Kavaid-i usul-i tercüme, 7. Coğrafya, tersim harita, 8. Tarih-i 

Osmani, 9. Usul defteri, 10. Kavanin, 11. İlm-i suret, 12. Fizik, 13. Kimya, 14. 

İlm-i hayvanat, 15. İlm-i nebatat, 16. İlm-i tabakatul erz, 17. Müsellesat-ı 

müsteviyye, 18. Cebir, Derece-i seniye muadelati, 19. Kozmografiya, 20. 

                                                           
21 Salih Asım, Sanayi mektebinin öğrenim süresinin 6 yıl olduğunu bildirmektedir. Bkz, Saih Asım, 

Üsküp Tarihi ve Civarı, Halil Kazım Matbaası, Üsküp, 1932, s.8 
22 Bu konuda daha geniş bilgi için Bkz, İsmail Eren, “Üsküp-Kosova Vilayeti Sanayi Mektebi” 

Sesler, Sayı 29, Üsküp, 1968, s.41-47 
23  İdadi okullarına verilen değer yüzünden binalarının milli mimariye uygun yapılması kararı 

alınmıştır. Ancak planlarını yapacak kabiliyetli mimarların yokluğu ve hal-i hazır Osmanlı 

mimarisinin de milli olmaktan çok uzak oluşu düşüncesi ile bundan vaz geçilmiştir. Bunun 

üzerine, okul, resim ve planları Paristen getirerek Vilayetlere gönderilmiş ve İdadiler Frasız 

okulları tarzinda inşa ettirilmiştir. Bkz, Prof. Dr. Bayram Kodaman, a.g. 3.s. 119-120. Planlarının 

Paristen getirilmekle beraber, sonraları öğretmen okulu olarak kullanılan Üsküp İdadisi hakkında, 

bu okulun öğrencisi olarak, kendi gözlemlerime dayanarak, bu binada Osmanlı Türk mimarisi 

motiflerininde ve üslubunun ağır bastığını önemle belirtmek isterim. (H.H) 
24 Bazı kaynaklarda Üsküp İdadisnde eğitim süresinin 8 yıl olduğu belirtilmektedir. Bkz, Salih 

Asım,a.e.s. 7 



Hendese-i mücesseme ve rusumiyye, 21. Mehanik
25

 Bilgilerin 

değerlendirilmesinde kullanılan notlar ise 1-10’a kadardı. En yüksek not 10, en 

düşük 1 idi.  

Osmanlı İmaratorluğunda kadro ve her açıdan en iyi seviyede olan 

okullar, Sultani okullarıydı. 1869 Nizamnamesinde her ne kadar vilayet 

merkezinde de birer sultanenin açılması öngörülmüşse de, bu istek 

gerçekleşememiştir.  

Ülkede daha iyi bir eğitim yapılabilmesi için gerekli olan öğretmen 

kadrosunu yetiştirmek gayesiyle Darülmuallimin okulları açılmıştır. İlk 

Darülmuallimin 1848 yılında İstanbulda açılmıştır. 1905-1906 öğretim yılında 

Makedonyada Üsküp, Manastır ve İştipte birer Darülmuallimin açıldığını 

öğreniyoruz.
26

 

Darülmualliminlerin İptidai şübelerinde din dersleri okutuluyordu. 1. 

Kuran-ı Kerim, 2. Tecvid ve fıkıh, 3. Türkçe kavaid ve imla, 4. Usal-i tedirs, 5. 

Arabi sarf ve nahv, 6. Kavaid-i farisi, 7. Fransızca, 8. Hesap, 9. İlm-i eşya, 10. 

Umumi ve Osmanlı coğrafyası, 11. Tarih-i islam, 12. Hüsn-i hat ve 13. Ziraat. 

Makedonya’da kurulan Darülmualliminlerin asıl gayesi, İptidai ve Rüşdiye 

okullarına öğretmen yetiştirmekti. Başlangıçta, okullar gereken pedagojik 

formasyonu olmayan öğretmenlere yeterlilik kursları düzenlenmiştir. 1908 

yılından sonra asıl kadrosuna ulaşan Üsküp Darülmuallimini, İstanbul 

Darülmuallimin okuluna göre modern bir düzen içinde iki şübeye ayrılmıştır. Her 

biri 3’er yıl devam eden bu şübelerden biri İptidai, diğeri ise Rüşdiye düzeyindeki 

okullara öğretmen yetiştiriyordu.  

Bu dersleri okul müdürü Sabri Cemil bey okutuyordu. Pedagoji yazarı ve 

edebiyatçı olarak tanınmış olan Sabri Cemil bey, ilk öğretimde başarı sağlanma 

yolları hakkında çok sayıda yazı ve makaleler yayınlamıştır. Yazarın bu alanda en 

tanınmış eseri, Üsküp Kosova matbaasında yayınlanmış olan “Ameli Fenn-i 

Tedris” adlı ilk okul öğretmenleri ve öğretmen okulu öğrencileri için yazdığı 

metod kitabıdır.
27

 Yukarıda verilen bilgilerde de anlaşılacağı üzere, Osmanlı 

döneminde Makedonyadaki Türk eğitimi, hemen her bakımdan sonra son derece 

yetersizdi. Maddi sıkıntıların yanında okul binaları, nitelikli öğretmen kadrosu, 

eğitim araçları ve metod konusunda da çok büyük sıkıntılar vardı. Hatta, Türk 

eğitimi bu bakımından Osmanlı İmparatorluüundan yeni kopmuş Bulgaristan gibi 

komşu ülkelerinden bile daha düşük bir düzeydeydi.
28

 Her çeşit standardın 

                                                           
25 Yukarıdaki derslerle ilgili bilgiler, bu okulun mezunlarından olan Ferid Bayram’ın 

şehadetnamesinden alınmıştır. 1904 tarihinde verilen söz konusu belgenin aslı, F.Bayram’ın kızı 

Nezahet Bayram’dadır (H.Hasan). 
26 Prof. Dr. Bayram Kodaman, a.g..e.s. 153 
27 Sabri Cemil beyin, Ameli Fenn-i Tedris, Kosova matbaası, Üsküp, 1326 (1910). Stefan Joli’nin 

bildirdiğine göre, yaşadığımız yüzyılın başında.... birçok mektepleri ile, marif bütçesiile 

cahillerinin migdarı azalmakla, Bulgaristan bütün şark (Doğu) milletlerini ve hatta bazı garplıları 

(Batılıları) geride bırakmıştır. Bkz, Sabri Cemil, “Bulgaristanda Marif” yeni mektep, sene 1, no. 

6, Üsküp, 1327 (1911) s.168-171. 
28 Stefan Joli’nin bildirdiğine göre, yaşadığımız yüzyılın başında.... birçok mektepleri ile, marif 

bütçesiile cahillerinin migdarı azalmakla, Bulgaristan bütün şark (Doğu) milletlerini ve hatta bazı 



ötesinde olan bu eğitim, komşu ülkeler şöyle dursun, İmparatorluğun içindeki 

azınlıkların eğitiminden bile daha zayıf bir durumdaydı.
29

 

 

Balkan Savaşlarından Sonra Makedonya’daki Türkçe Eğitim 

Osmanlı İmparatorluğunun sonlarına doğru devletin düştüğü siyasi, 

askeri ve maddi sıkınıtılar yüzünden, halkın eğitim ve kültür düzeyinin 

yükselmesine yeterince ilgi gösterilememiştir. Bu alanda başarıya ulaşmayı 

kolaylaştıran yeni metodlar da, geleneğin etkisi ile Türk eğitimine çok geç 

girmeye başlamıştır. Ülkenin içindeki Hristiyan tebaa daha çok dışardan gördüğü 

teşvik ve destekle eğitimin değerini daha iyi anlıyordu. Onun için, XIX. yüzyılın 

ortalarından itibaren Makedonya’daki Hristiyan okulların sayısı gittikçe artarak, 

Türk okullarının sayısını aşmıştır.  

Bazı kaynaklara göre, 1911-12 eğitim-öğretim yılında Vardar 

Makedonya’sının altı (Üsküp, Kumanova, Kalkandelen, Kavadartsi, Debre ve 

Manastır) kazasında 178 Sırp, 290 Ekzarklık (Kliseye bağlı din okulu), 47 Yunan, 

16 Romen ve 10 başka okul olmak üzere, gayr-ı müslim okullarının toplam sayısı 

541’e çıkarken, Türklerin sadece 167 okulu vardı.
30

 

Değişik kaynaklardan bu konuda farklı bilgilere rastlanmakla beraber, bu 

dönemde gayr-ı müslim ahalinin müslüman ahaliden daha tahsilli olduğu görüşü 

hepsinde ortaktır. Nitekim, bu bilgileri yabancı kaynaklar olduğu gibi Türk 

kaynakları da doğrulamaktadır. 

Eğitime karşı gösterilen ilgisizlik yüzünden ülke içinde okuma yazma 

bilmeyenlerin oranı çok yüksekti. Bazı bölgelerde bu oran %90’a çıktığı 

görülmüştür. Böylesine zayıf olan Türk eğitimi, Balkan Savaşlarından sonra 

hemen hemen tamamen durmuştur. 1912 yıllarında savaşın devam etmesi 

yüzünden düzenli çalışamayan Türk okulları, savaştan sonra tamamen kapatılıp, 

bütün çocuklar Krallık Yugoslavya devletinin açtığı Sırp okullarına gitmeye 

zorlanmıştır.  

1924 yılında Sırpçanın yanında Türkçe ile öğretim yapan sadece Kratova 

kazasında bir okul vardır.
31

 Bu konuda, aynı öğretim yılıyla ilgili 

Dragomir.S.Obradoviç’in verdiği bilgiler çok farklıdır. Bu bilgiye göre, Vardar 

Makedonya’sında 6.191 öğrencinin okuduğu 167 sınıfta 147 din hocasının ders 

yaptığı anlaşılmaktadır. Anda dillerine göre 355 öğrenci Sırpça 2.891 öğrenci 

                                                                                                                                                 
garplıları (Batılıları) geride bırakmıştır. Bkz, Sabri Cemil, “Bulgaristanda Marif” yeni mektep, 

sene 1, no. 6, Üsküp, 1327 (1911) s.168 
29 Osmanlı İmparatorluğunda “Usul-i Cedid” denilen yeni metodlara göre eğitim, ilk olarak 1872 

yılında açılan İptidai nümune mektebinde yapılmıştır. Makedonya’da ise Köprülüde gayr-ı 

müslim azınlıklar Sırpça olarak yeni metodlarla eğitime bu tarihten 29 yıl önce, 18432’te 

başlamışlardır. Bu konuda daha geniş bir bilgi için bkz. Dr. Yovan Hacivasiliyeviç, Prosvetne i 

Polıtıçke Prilike Uyujnim Sırpskim Oblastima u XIX, Zadujbina Lenke Belinice knj. Treça, 

Beograd, 1928, s.88 
30  Dr. Marija Yovanoviç, prosvetno-politiçkite priliki vo Vardarska Makedonıja (1918-1929) 

Skopje, 1983, s.21. 
31 Aynı eser. 



Türkçe ve 2.225 öğrenci de Arnavutça öğrenim görmüştür.
32 

1928-29 öğretim 

yılında devlet dili ve Türkçe ile öğrenim yapan sadece 59 (%8.30) okul vardır. Bu 

okullar genelde Aşağı ve Yukarı Polog kazasındadır.
33

 

Bilinen kaynaklar, bazı küçük istisnalar dışında Vardar 

Makedonya’sındaki bütün ilkokullarda eğitimin devlet dili olan Sırpça ile 

yapıldığını göstermektedir. Büyük Sırp iktidarının eğitim siyaseti, bir takım 

istisnalara bile yer vermeyerek, Sırpça dışında yapılan her çeşit eğitime son 

vermek istemiştir. 

Türk halkı buna devamlı itiraz edip, devletin kesinlikle izin vermediği 

eğitim özerkliğini aramıştır. Büyük Sırp eğitim siyaseti buna izin vermediği gibi 

belirli yerlerde kısmen yapılan Türkçe eğitimi de büsbütün yasaklamayı 

düşünmüştür. Ancak Türk halkının günden güne çoğalan itirazları, sonunda bazı 

olumlu neticeler doğurmuştur. Kararlı bir mücadele sayesinde 1928-29 öğretim 

yılında Sırpça ve Türkçe olmak üzere iki dilde öğretim yapan okulların sayısını 

arttırmayı başarabilmiştir. 

Bu tür okulların sayısında küçük bir artış görülmüşsede, öğretmen 

kadrosunun sayısı devamlı dğşmüştür. 1922-23 öğretim yılında Vardar 

Makedonya’sındaki görev yapan 1.306 öğretmenlerden 181 (%13.86)’i Türk 

iken, 1928-29 öğretim yılında toplam 1.529 öğretmenden Türk olanların sayısı 25 

(%1.64)’e düşmüştür.
34 

Okullar yanısıra, öğrenci sayısında da ilgi çekici rakamlarla 

karşılaşıyoruz. 1923-24 öğretim yılında bölgedeki toplam 36.879 öğrencilerden 

5.061 (%11.40)’ı Türk, 1.046 (%2.36)’si Arnavuttur. 1928-29öğreetim yılında ise 

bölgedeki toplam 59.882 öğrenciden, 5.994 (%10.01)’ü Türk, 3.164 (%5.28)’i 

Arnavuttur.
35

 Yani bölgedeki toplam öğrenci sayısı 4-5 yıl içinde öncekinin iki 

katına yakın bir artış gösterirken, Türk öğrencilerinin sayısı çok denecek kadar 

küçük bir artış göstermiştir. Bu da, onların eğitim konusundaki bilgilerinin ve 

ilgilerinin günden güne giderek düşüş kaydettiğini göstermektedir. 

Türklerin eğitim sorunlarıyla “Cemiyet” adındaki Türk milli örgütü 

ilgileniyordu. Bu örgütün vasıtasıyla, SHS. Krallığı tebaası olan Türk halkı, 

devletin, çocuklarını Sırp okullarında okumaya zorlayarak Türklük duygusunu 

kaybettirmeye yönelik eğitim siyasetini protesto ediyodu.
36

 Ancak, bütün bu 

itirazlar ve direnmelerin bir faydası olmuyordu. Devlet, bundan böyle de 

Türklerin istek ve ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmadan bu konudaki bütün 

sorunları kendine göre hallediyordu. Durumun günden güne gerginleşmesi, 

öğretmenler arasında istenilmeyen olaylara yol açıyordu. Müslüman çocuklarıyla 

çalışan müslüman ve gayr-ı müslim öğretmenler arasında dini çekememezlikler, 

                                                           
32 Dragomir.S.Obradoviç. a.g.e.s. 125-141 
33 Dr. Marija Yovanoviç, a.e. 
34 Aynı eser 
35 A.e 
36 Aynı eser 



daha sonra talebelere de yansımaya başlamıştı. Daha geniç çapta yankı uyandıran 

bu tür olaylardan biri 1921 yılında Gostivar’da yaşanmıştır.
37 

Ders kitapları konusunda da devlet sıkı önlemler almıştır. İstanbul’da 

basılan kitapların Türk öğrencileri tarafından kullanılmasına izin verilmemiştir. 

Bu konuda SHS. Krallığın Vardar Makedonyası eğitim siyasetine ters düşer 

gerekçesiyle özellikle Türkçe “Yeni Elifba” kitaplarının kullanılması 

yasaklanmıştır. Eğitim konusunda görülen bütün bu güçlükler arasında, kadro 

sıkıntısı en büyük sorunlardan biriydi Balkan Savaşlarından sonra diğerleriyle 

beraber çok sayıda Türk öğretmeni de Vardar Makedonyasını terk edip 

Türkiye’ye göç etmiştir. Ülkede Türkçe eğitim ve öğretimi devam ettirebilecek 

çok az sayıda nitelikli öğretmen kalmıştı.  

Osmanlı’nın Balkanlardan çekilişinden sonra kurulan SHS Krallığının 

yürütmüş olduğu devlet eğitim politikasının en önemli unsuru olan Sırp siyaseti, 

Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ülkelerin yakın ve uzak geçmişindeki 

benzer durumları incelemiş ve bu tercrübeye dayanarak daha başarılı bir 

denasinalizasyon ve asimilasyon siyaseti uygulamıştır.
38

 Nitekim, Sırpların 

uyguladığı bu siyaset sadece Türklere yönelik değildi. Aynı siyaset 

Makedonya’da yaşayan Makedon, Arnavut ve diğer azınlıklara karşı da eksiksiz 

uygulandığını kaynaklardan öğrenmekteyiz.
39
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EĞRİDERELİ BAŞMUALLİM HASAN SABRİ EFENDİ 

 

Selahattin KARABAŞEV
*
 

 

1888 – 1950 yılları arasında, bu topraklarda tarih seyrinin üç devrinde- 

Osmanlı hakimiyeti, Bulgar Krallığı ve kısa bir dönem sosyalist Bulgaristan’da 

yaşamış olan Ardino’lu Hasan Sabri Efendi zamanının ender simalarındandır. 

Vefatından 62 yıl geçmesine karşın yeni nesillerin belleğinde yaşıyor 

olması geriye derin bir iz bıraktığına delalettir. 

İstanbul Medresesinde ve Edirne Dar’ül Muallimin’de öğrenimini 

bitirince doğup büyüdüğü Ardino’ya, o zamanki ismiyle Eğridere’ye dönmüştür. 

Burada ömrünün sonuna kadar muallimlik ve Okul Müdürlüğü yaparak çalışmış. 

Hakkında kullanılan ‘halkın muallimi’ tabiriyle tarihin zorlu dönemeçlerinde, son 

derece düşük yaşam standartlarında kıt kanaat geçinen, sıradan insanımızla iç içe 

olmuştur. 

Bir ara Başmüftülükte çalışmış ve bu esnada Sofya’da Ataşe militer olan 

Mustafa Kemal ile görüşmüş, temasın kısa olmasına karşın, geleceğin büyük 

devlet adamından takdirler almıştır. 

Öğretmenlikte ve Okul idareciliğinde ayrıca bir ekol haline gelmesiyle 

beraber Eğitim bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu alanda ürettiği fikirleri ve 

engin tecrübesini o dönemin gazete ve dergilerinde paylaşmış. Zamanının Okul 

kitaplarında edebi eserleri yer almıştır. Ülke çapında Türk Okulları müfredatını 

hazırlamak için en yüksek düzeyde Bulgaristan Eğitim Bakanlığınca ve Baş 

Müftülüğünce kurulan komisyonlara üye seçilmiş, derin ve etraflı birikiminden 

yararlanılmıştır. 

Aynı zamanda büyük bir toplum adamı olarak da karşımıza çıkmakta 

Hasan Sabri Efendi. Eğridere’de “Turan” cemiyetinin kurucularındandır (1926). 

Bulgaristan Türklerinin Sofya’da düzenlenen ilk Milli Kongresinde (1929) 

Kırcali’den delege olarak Kongre Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Atatürk 

inkılaplarının – özellikle yeni harfler ve kültür alanında – Bulgaristan Türkleri 

arasında hayata geçirilmesinde önemli katkıları olmuştur.  

Manevi değerlerimizin en büyüğünü teşkil eden ve yarınlarımıza 

devredebileceğimiz eşsiz bir kültür varlığımız olan büyük öğretmen, seçkin 

ilahiyatçı, dirayetli eğitimci ve yönetici, ateşin bir toplum adamı Hasan Sabri 

Efendi’nin yaşamöyküsünü araştırmayı ve geniş çapta yaygınlaştırmayı fevkalade 

sorumlu bir vazife olarak görmekteyiz.  

Eğitim bilimi, aydınlık, kültür, toplum, kimlik bilinci 

Yüksek manevi değerlerimize sahip çıkmakla yükümlüyüz. Eğitim-kültür 

mirasımızı korumak, kimliğimiz ve benliğimizi korumaktır. Bu bilinci dimdik 

tutan simalarımız var yakın geçmişimizde. Lakin nesilden nesile 

deveredilmedikleri halde değerli simalar hafızalardan silinmeye mahkum edilirler. 

İfa ettikleri ve edebilecekleri manevi-toplumsal görevler gelen yeni nesillerden 

                                                           
* Ardino “Hristo Smirnenski” Meslek Lisesi Müdür Yrd. Bulgaristan, 6750 Ardino, “Orlovi skali” 

4; E-mail: skarabashev@hotmail.com 



uzak kalır. Sonuç olarak da toplumlar dirliğini yavaş yavaş yitirir. Böyle bir 

sürece izin ve meydan vermemek için Ardino’lular 20. Yüzyılın bu yörede en 

büyük muallimi, fikir adamı, eğitimcisi Hasan Sabri Efendi’ye sahip çıktılar. 

Ölümünden yarım asırdan fazla bir zamanın geçmesine rağmen bu büyük değeri 

topluma yeniden mal ettiler. Yapılan ve yapılması sürdürülen araştırmalarla, 

gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle Hasan Sabri Efendi’nin aydınlığın sömeyen 

bir yıldızı olduğunu kanıtladılar. 

Hasan Sabri Efendi’nin soyağacı kökenleri ta Eskişehir’e ve 1825 yılına 

kadar uzanmaktadır. İşte o yıl gelip yerleşmiş Hasan dede Eğridere (Ardino)’nin 

Efendiler mahallesine. Hasan Sabri’nin 2 Nisan 1888 yılında dünyaya geldiğinde 

Babası Murad Efendi Eğridere Kaza Mahkemesi üyesidir. Murad Efendi’nin 

yakın dostu, yörenin ilk doktoru Sadık Efendi ise Eğridere Belediye yönetimi 

başkanıdır. İkisi de yerel İslam Encümenliğinde yer almaktadır. 

Bu dönemde Eğridere’de Rüştiye Okulu faaliyettedir ve okulun iz bırakan 

önemli isimlerinden biri Abdulkadir Efendi’dir. Büyük ihtimal Hasan Sabri bu 

okulu bitirmiş olmalı ki, daha sonra öğrenimine İstanbul’da devam etmiştir. 

Henüz belgelerle doğrulanamamış bir ihtimal daha Filibe İdadisini de ikmal etmiş 

olmasıdır. Daha sonralar Yeğeni Re’fet Rodoplu da Filibe İdadisini bitirmiş 

olması bu varsayımı güçlendirdiği kanısındayız. Hasan Sabri Efendi’nin hayatta 

olan öğrencilerinin anılarından anlaşıldığına göre İstanbul’da İlahiyat 

okumaktayken müspet bilimlere de bağlılığını ortaya koyan Hasan Sabri’nin 

öğrenimine bir yılda son verilir ve Rodos adasına sürgün edilir. Sürgünde bir veya 

iki yıl kaldığı rivayet edilir. Daha sonra Hasan Sabri tahsiline Edirne Dar’ül 

Muallimin’de devam edip bitirmiştir.  

Genç muallim ve ilahiyatçı Hasan Sabri Efendi doğup büyüdüğü 

Eğridere’ye dönüp kendisini ve edindiği bilgileri halkının eğitimine adar.  

Yaklaşık olarak bu dönem 1910 yılına tekabül etmektedir ki, prof. Georgi 

Danailov’un ulaştığı verilere göre o zaman Bulgaristanlı Türkler arasında okuma-

yazma bilenler erkeklerde % 9.10, kadınlarda % 3.10’dur. Bu durum 20-li yılların 

ortalarına kadar böyle devam etmiştir. Aynı kaynakta belirtildiğine göre yerel 

halkın eğitim düzeyi Kuzey Bulgaristan’a göre /Dobruca kastedilmekte/ defalarca 

daha düşüktür. Söz konusu istetistik verilerle özellikle Kırcali, Eğridere, Mestanlı 

ve Koşukavak ahalisinin eğitim seviyesinin Kuzey Bulgaristan’a kıyasla çok daha 

düşük olduğu belirtilmektedir.
1
 

Böyle bir dönemde Hasan Sabri Efendi gibi engin bilgili genç bir muallim 

yöre halkının eğitimine kolları sıvamıştır. Fakat aradan kısa bir zaman geçmesiyle 

dini hazırlığı ve donanımı fevkalade iyi olan genç muallime Başmüftülük ihtiyaç 

duymuş. Dolayısiyle Başmüftülükte Şeriye Mahkemesi Başkâtibi görevine 

atanmıştır. Bu görevde 6 yıldan fazla kalmıştır ve bir vesileyle Mustafa Kemal ile 

bir arada bulunması bu dönemde olmuştur. Osmanlı devletinin Sofya 

Büyükelçiliği bir İftar yemeği verir. Hasan Sabri de davetlidir. Sofra duasını o 
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yapar. Büyükelçilikte askerî ataşe Mustafa Kemal “Yaşa Hocam, dua işte böyle 

olmalı” sözleriyle yüreklendirir 26 yaşındaki genç din adamını.
2
 

20 Mayıs 1920 yılında Aleksandır Stamboliyski hükümetinde Eğitim 

Bakanı olarak göreve Stoyan Omarçevski atanır. Hemen reformlara başlar eğitim 

alanında. Kısa sayılabilecek bir yıllık zaman zarfında yeni eğitim yasası hazırlar. 

Bu yeni yasada bizzat azınlıklar, özellikle Türk azınlığı eğitimini önemli ölçüde – 

hem de olumlu yönde, etkileyecek bölüm ve maddeler yer almaktadır. Yasanın 

351. maddesinde Bulgaristan’daki Türk okulları için öbür başmüfettişlerin 

yetkileri düzeyinde yetkilere sahip Türk Başmüfettiş atanacak. Türk okulları için 

finansman kolaylıkları, gayrımenkuller elde etmelerinde yardım gibi maddeler de 

yasada yer almaktadır.  

Bizzat Eğitim bakanı Omarçevski itiraf ediyor ki, daha önceki hükümetler 

azınlıkların eğitim sorunlarını küçümsemişlerdir ve bu durumun acilen değişmesi 

gerektiğine vurgu yapıyor. 

Aleksandır Stamboliyski hükümeti döneminde azınlıkların eğitimi 

alanında gerçekleşen olumlu gelişmeler Hasan Sabri Efendi’nin Eğridere’ye 

muallim olarak dönmesine neden olduğu düşünülebilir. 1921-de yeni açılan 

bulgar İlkokulunun yanı sıra “Yüksel” adlı Türk Rüştiyesi faaliyetini 

sürdürmekte. Okul binası Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. İşte bu Okul’da 

Hasan Sabri Efendi kısa kesintilerle ömrünün sonuna kadar muallimlik ve 

müdürlük yaparak ismini yörenin eğitim tarihine altın harflerle yazdıracak kadar 

önemli başarılar elde etmiştir. 

 

 
Genç din adamı ve muallim Hasan Sabri Efendi 

 

Hasan Sabri Efendi’nin okuttuğu Diniye, Kuran-ı Kerim dersleri yanında 

Türk Dili, Fizik, Matematik, Hendese, Cebir gibi dersler de var. Kuran okumasına 
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hayranlığını anımsıyor öğrencisi Şinasi Kasapoğlu. Kuranın tecvitle okunmasını 

önemle vurguluyordu, “kızılcık makamı istemem” – diyordu Hocamız. 

Öğrencilerinin bile dikkatinden uzak kalmayan bir husus da tüm muallim 

arkadaşlarına öğretim yöntemlerini geliştirmelerinde yardımcı olmasıdır. Nesilden 

nesile yetiştirdiği öğrencilerin birçokları Şumnu’daki Nüvvab’ı ikmal edip yanına 

muallim olarak dönmüştür. Eğridere /Ardino/‘den Nüvvab’ı bitiren toplam 27 

öğrencinin en az 20-si Hasan Sabri Efendi’nin öğrencisidir. Bunlardan İsmail 

Mustafov, Rasim Bilazeroğlu, Süleyman Azizov gibileri Hasan Sabri Efendi’den 

sonra aynı Okulun müdürü olarak tayin edilip görev yapmışlardır /sonuncusu 

Okulun 1953-te Liseye dönüştürülmesinden sonra/. En başarılı öğrencileri ve 

daha sonra meslektaşları arasında Elmalılı Mehmet Efendi, Durabeyler’li Veli 

Efendi, bugün Manisa’da 95 yaşında hayatta olan Yaşar Efendi gibi isimler yer 

almaktadır. Bulgaristan Türk Edebiyatında öykü ve romanlarıyla en önde gelen 

isimlerden Halit Aliosman Dağlı, Hasan Sabri Efendi’nin öğrencisi, aynı zamanda 

sekreteridir.  

“Hasan Sabri Efendi gerçek anlamda eğitimciydi, parlak fikir ve düşünce 

adamıydı. Susarken bile konuşan bir kişiliğe sahipti. Onun bilgi pınarı yaş farkı 

demeden herkesleri besleyecek kadar bereketliydi... Hocamızın eğitim alanı 

sadece ders odası değildi. Her fırsatta öğrencilerine dünya görüşü aşılayan 

bilgilendirme yollarını bulurdu ...” diyor memleketlimiz, ünlü yazarımız Halit 

Aliosman Dağlı Hocası hakkında. 

Hasan Sabri Efendi’nin eğitimci kişiliği bugün bile – yaşamını 

yitirmesinden bu yana 62 yıl geçmesine rağmen, dillerden düşmez. Halkının 

muallimi sıfatını derin ve geniş bilgisiyle, etkileyici ve asil duruşuyla, tertemiz, 

düzgün, estetik giyim-kuşamıyla, yüksek kültürü ve engin tecrübesiyle hak 

etmiştir.  

Öğrencileriyle birlikte Cuma namazına gitmeden önce Okulda abdestini 

alıp şehir merkezindeki Camiye gittiğini anımsıyor hayatta olan öğrencileri. 

Yolda elini sıkmak isteyenlere, kendisiyle hal hatır etme şerefini yaşamak 

isteyenlere sık sık rastlamak mümkünmüş. Ders esnasında olsun, okul dışında 

olsun – her zaman, herkesle hayat bilgileri ve tecrübesini paylaşmaktan zevk alan 

biri. Halk tarafından – halk deyince de asla türk, bulgar veya pomak ayrımı 

yapmadan, gördüğü saygıya en güzel kanıtlardan bazıları: 

Kalaycı Bay Stoyan Kulakov’un oğlu Georgi /bugün hayatta/, belki bir 

dalgınlık esnasında Hasan Sabri Efendi’ye selam vermeden geçer. Bundan 

haberdar olan Baba “Nasıl olur da sen Hasan Sabri Efendi’ye selam vermeden 

geçersin?” diyerek indirir oğluna tokatı: - “Senin müdürüne nasıl selam verirsen 

Türk Okulu Müdürüne de saygılı olacak, selam vereceksin” – şeklinde olur 

verilen baba dersi. Bay Jivko /Dobrev - hayatta/ ise akşamları ana-babalarından, 

hakkında duydukları takdirlerle dolu çok olumlu (Hasan Sabri Efendi akıllı bir 

adam, saygın bir öğretmen, dirayetli bir müdür, örnek bir vatandaş ...) yorumların 

ertesi günü Hasan Sabri Efendi’yi uzaktan görünce ceketlerini ilikleyip, şapkaları 

çıkarıp “Günaydın Sayın Muallim” dediklerini anımsıyor. 



Öğrencilerinin sadece bugünü değil, yarınını da düşünen bir muallim ve 

Okul müdürüdür. Ardino İlkokulunda yılların öğretmeni Saffet Efendi merhum 

anımsıyordu: 

 “Oğlum, kabiliyetin mektebi yoktur. Sende eğitimci kabiliyeti var, 

mutlaka muallim olmalısın!” şeklinde telkinde bulunuyor Saffet Mümünoğlu 

isimli öğrencisine.  

Öğrencilerine, genç öğretmen arkadaşlarına Baba şefkatiyle davranan bir 

okul müdürüdür Hasan Sabri Efendi. Öğrencilerin hatalarını, önce ciddi uyarılar 

yapmadan, öğütler vermeden, hataların tekrarı olursa başlarına geleceklerine 

dikkat çekmeden cezalamaz, küçük şamar istisnaları dışında şiddet kullanmaz. 

Eğitim Bilimine, görgü kurallarını aşılama yöntemlerine, güncel yaşamda 

ahlak, tutum ve davranış biçimlerini benimsetme metodlarına geniş ölçüde ve 

derinlemesiye vakıf olduğu sadece uygulamada değil, bilimsel seviye ve kalitede 

nazari yazılarında görülmektedir.  

“Mektepliler ve Medreseliler arasında düello” başlıklı makalesinde
 

mektep medrese tartışmasına değinmektedir ki, hiçbir tarafın aşırılığa 

gitmemesini tavsiye etmektedir. Bu konuda birlik yerine ikilik icad etmeye 

kalkışanları sert bir dille eleştirerek bunun kokmuş bir zihniyet olduğuna, 

dolayısiyle çekilen acılara vurgu yapmaktadır müellif.  

   “İslam medreselerinde şart olan tahsil-i meşrutu (şart olan tahsili) ve 

ulûm ve fünunu dimağına gelişi güzel değil, esaslı bir surette yerleştiren bir 

sarıklı ile müsbet ilimleri tamamıyla kapsayacak mertebe mektep sıralarında 

dirsek çürüten sevimli fesliler arasında hiçbir vakit muvazenesizlik zuhur 

etmemiştir ve etmez.” – diyor Hocamız bu önemli çalışmasında. Yazarın bu iki uç 

anlayışın arasında denge arayışı mantıklı bir biçimde savunulmuştur verilen 

örnekte. Bir yanda ulûm-i aliyenin (yüksek bilgilerin) yanına uğramadan başına 

sarık sararak hocalık (haşa) davasına kalkışan yobazlar, öte yanda ise İdadi (Lise) 

derecesinde öğrenim görmüş züppeler olduğunun altını çizmekte müellif söz 

konusu düelloyu eleştirirken.
3  

Albert Einstein’i aratmayacak kadar bilinçli ve 

bilimsel bir yaklaşım olduğuna inanmamak gayrı kabil: “Bilimsiz din kördür, 

Dinsiz bilim topaldır!” (Albert Einstein) . 

Makalede Hasan Sabri Efendi, kadınların çarşafı üzerine nazariyeler 

yürütmekle vakit kaybetmeden köylerde filen mektepler açılmasının bizi çağdaş 

medeniyete yakınlaştırmada daha yararlı olacağına önemle dikkat çekmektedir. 

Hasan Sabri Efendi, özgüveni yüksek olan, aynı zamanda son derece 

alçak gönüllü bir kişi olduğunu yazısının sonunda ortaya koymuştur: “Ben 

(bilmediklerimi ayağımın altına alsam başım göğe ererdi) diyen insaflı ve 

mütevazı bir sarıklıyım ...tahsilimi de Molla Cami’de bırakanlardan olmadığım 

bilinir”.
1
 Müellif olarak da imzayı şu şekilde atmayı uygun bulmuştur – Kırcali 

Mekâtib İslamiyesi Akaid-i Diniye Muallimi Hasan Sabri.  
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Toplumsal sorumluluk, kişilik seviyesi, meslek sevgisi, dini mesuliyet ve 

esaslı bilgi, geniş dünya görüşü – bütün bu vasıfları bir arada tutabilen, bu 

meziyetleri benliğinin özü, içi, dışı olarak halk önünde taşıyabilen bir şahsiyet 

olarak karşımıza çıkan bu zât ile kim gurur duymaz? 

Muallim Mecmuası, Rodop Sesi, Rehber, Deliorman, Kırcali’de çıkan 

“Arda” vb. dergi ve gazetelerde eğitim, dini eğitim, toplumda kadın, gençlerin 

eğitilip yetiştirilmesi, Türk azınlığının durumu ve devletin konuya yaklaşımı gibi 

çok sayıda ve değişik alanlarda sözünü söylemiştir yıllarca Hasan Sabri Efendi.  

“Arda” gazetesi 1920 yılının son iki ayında sadece iki sayı olarak çıkmış 

ki, bu sayılarda Hasan Sabri Efendi o dönemin Mestanlı sancak şurası üyesi 

konumuyla yöredeki mekatibi islamiyenin ve muallimlerin durumunu ele almıştır. 

Bazı mekteplerin hayvan ahırı olmağa bile salih olmadıklarına dikkat çeken 

müellif dini eğitimdeki ciddi sorunlardan üzülerek söz etmiştir. “Mekatib-i 

İslamiye hakkında bir istihfaf münasebetiyle” başlıklı makalesinde Hocamız bazı 

muallim tayinlerindeki isabetsizliğe de değinmektedir. İmamı azam kisveli bazı 

hocalar Bayram ve Cuma namazları esnasında vaz ederken din perdesi altında 

garip telkinlerde bulunmuşlar. Müderris unvanı taşıyarak her nasılsa umumun 

hürmet ve muhabbetini celp etmişler, çocuklarınıza-kızlarınıza kuran ve 

ilmihalden başka bir şey okutmayınız, yazı öğretmeyiniz, sonra ahlaksız olurlar 

tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bilakis, diyor Hasan Sabri Efendi – “mensup 

bulunduğumuz celil islam herkese evvela İlm-i Hal’i sonra hayatı kazanmak 

ilimlerini emreder.” 

Hasan Sabri Efendi’nin dirayeti, engin tecrübesi, her alanda derin 

malumatı sadece etrafındakilerde değil tüm eğitim camiasında ve ülke çapında 

seçkin ilahiyatçılar arasında yüksek takdirlere vesile olmuştur. Ve zamanı 

geldikçe bu meziyetlerinden yararlanılmıştır. Bugün Bulgaristan Başmüftü 

Yardımcısı Vedat Ahmet’in bir araştırmasında değinildiği gibi “Başmüftülüğün 

denetiminde 1936 yılında yeni program ve ona uygun ders kitapları hazırlamak 

üzere bir komisyon kurulmuştur. O sıralarda Başmüftülük nezdinde yeni kurulan 

Din Eğitim Müfettişliği Müdürü ve eski Başmüftü Hüseyin Hüsnü ile Süleyman 

Sırrı, Hâfız Nazif Osman, Hâfız Yusuf Yakub, Eğridereli Hasan Sabri ve 

Mehmed Fikri gibi değerli ilahiyatçı ve pedagoglardan oluşan bu komisyonun 

çalışmaları neticesinde yeni bir program hazırlanmış ve kitapların yazılmasına 

başlanmıştır”.
4

 Dönemim siyasi çalkantıları bu girişimlere ara verse de, 

komisyonun hazırladığı program daha sonra uygulanmıştır. Okul kitaplarında 

Hasan Sabri Efendi’nin imzasını taşıyan birçok edebi eserin de olduğunu 

anımsıyor öğrencileri. Ne yazık bu kitapların örneklerine ulaşmış değiliz henüz.  

Hasan Sabri Efendi yöremizde ve ülke çapında Türk dilinin, Türk 

kültürünün, Türk kimliği bilincinin koruyucusu olarak bilinir. Bu alanlarda her 

türlü eğitimsel ve kültürel girişimlerde ya ön ayak olmuştur, ya da kurulan dernek 
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ve kuruluşlarda kurucu üye olarak yer almıştır. Bunların arasında Türk 

öğretmenler birliği yerel örgütü, “Turan” Cemiyeti vardır. Sofya’da 1929 yılında 

düzenlenen Bulgaristan Türkleri Milli Kongresine Başkan yardımcısı olarak 

seçilmiştir. Kongrenin ana konularından biri olan eğitim ve dolayısiyle yeni 

alfabeye geçiş görüşmelerinde etkin olmuştur, yeni harflerin hemen kabul 

edilmesinin savunucularından biridir.  

 
Sofya Milli Kongresi, 1929. Başkan yardımcısı Hasan Sabri Efendi, ayakta ilk 

sırada, solda beyaz sarıklı. 

 

Buralı Türkler arasında bu kadar faal ve aydın bir kişi, halkına cesaret 

veren, kimlik bilincini daima canlı ve ayakta tutan biri, halk arasında etnik ayırım 

gözetmeden güçlü bir nüfuza sahip olan bu seçkin şahıs elbette emniyetin 

dikkatini çekecek. Yirminci asrın 30-lu yıllarının sonlarında ve 40-lı yıllarının 

başında yerli emniyet, Hasan Sabri Efendi’nin şahsında bir Atatürkçü, bir 

Turancı, bir Türk milliyetçisi gördüğünü yıllarca takip, sürgün ve işkence ile 

kanıtlama durumuna düşmüştür. Anımsayanlar hala hayatta - Çereşev denilen bir 

Polis görevlisi yıllar sonra övünecek kenarda bucakta uyguladığı işkenceyle. 

Hasan Sabri Efendi’nin parmak uçları ve tırnak altlarına ahşap çivi sokarak, elleri 

üzerine darbeler indirerek avuçlarını açamaz hale getirecekler. “Benim yediğim 

dayağın haddi-hesabı yoktur” diyecek dönüşte öğrencilerine.  

Ömrünün son yıllarında Eğridere Rüştiyesinde müdürlükten alınır. 

Başından indirmediği o bembeyaz sarıkla artık yeni dönem havasına uygun 

görmemeye başlarlar. Cebel ‘de öğretmenlikle ve en son Ak pınar İlkokulu 

müdürlüğü ile meslek hayatı son bulur. Az sonra da 62 yaşında (1950) Hakkın 

rahmetine kavuşur. 

Altmış iki artı altmış iki, eşittir yüz yirmi dört. Altmış iki yıl ömür, 

vefatının 62-ci yılı. İnsanlar hatırlandıkları sürece yaşarlar. Hasan Sabri Efendi 

Bulgaristanlı Türklerin hafızasında yaşamaya devam edecek. Bu büyük değerin 

yaşatılması, bu mükemmel örneğin nesilden nesile devredilmesi şarttır ve bizlerin 

boyun borcudur.  

Ardino Kültür Mirasını Koruma Kurulu olarak Baş Muallimimiz Hasan 

Sabri Efendi’nin aziz hatırasını ayakta tutmamız için etkinlikler düzenledik. 



Bundan 6 yıl önce izi kalmamaya yüz tutmuş kabri yeniden düzenlendi, anısına 

Mevlit okutuldu, Belediye Meclis Salonunda görkemli katılımla Anma toplantısı 

yapıldı. Yaşamöyküsü zengin slayt sunumuyla ekrana yansıtıldı, öğretmen 

arkadaşlarından ve öğrencilerinden hayatta olanlar anılarını dile getirdiler. 

Anısına açılan Şeref Defteri’nde, toplantıya katılanlar fikir, anı, görüş ve ileride 

yapılması gerkenlere ilişkin öneriler paylaştılar. Öğretmenliğe ilk defa ayak 

basan, biri Türk, öbürü Bulgar iki genç bayan öğretmene Hasan Sabri Efendi’nin 

öğrencileri, Hocaları adına Yazılı mesaj sundular:  

 
Hasan Sabri Efendi 

 

“DEĞERLİ GENÇ ÖĞRETMEN KARDEŞLERİMİZ ! 

Biz, Yirminci Yüzyılda Yöremizin Baş Muallimi Hasan Sabri Efendi’yi 

Anma Toplantısına katılan, yüksek erdemlere sahip olan bu şahsın Öğretmen 

arkadaşları ve onun öğrencileri olarak, 

Siz, bu günümüzün Genç Öğretmenlerine, son derece önemli bir çağrıda 

bulunmak istiyoruz: 

Rahmetli Hasan Sabri Efendi’nin kişiliğini, mükemmel fazilet örneğiyle 

halkının da Öğretmeni olmayı hak etmiş olmasını hiç bir zaman unutmadan 

Mesleğinize sadık olun! 

Öğretmenliğin sadece meslek veya kader olmadığını, Öğretmenliğin her 

şeyden önce Sevgi, İnsan Sevgisi olduğunu unutmayın, Sevgili Genç 

Kardeşlerimiz! 

Değerli Hocamız gibi Yüksek Manevi Değerlerimize sahip çıkacağınıza 

kuvvetle inanıyoruz! 

Bu yolda Sizlere Mutluluklar diliyoruz !” 

 

Yapılacakların yapılanlardan defalarca daha çok olduğunu bilincini 

taşımaktayız. Sofya Milli Kütüphanede, ülkemizin değişik kütüphanelerinde, 

devlet ve özel arşivlerde titiz ve derinlemesiye araştırmalar yaparak Hasan Sabri 

Efendi’nin eserlerini bir araya getirip kitap halinde basmak; Şehir Müzesinde 

Hasan Sabri Efendi köşesi düzenlemek; yaşadığı evin duvarına Anma levhası 

koymak gibi vazifeler bizi beklemekte. 

Gönül ister ki, Balkanlardaki Türk Varlığı akademik etkinlikler 

mekanlarından çıkıp genç nesillere sadece derlemeler ve kitaplar olarak gitmesin, 



her ülke ve yörede geniş katılımcı kitlesiyle toplantılar, söyleşiler, fotoğraf 

sergileri düzenlensin.  

“Büyüklük, büyük insanların yolunda yürümektir” diye yazdık 6 yıl 

önce Baş Muallim Hasan Sabri Efendi’yi Anma toplantımıza hazırladığımız 

davetiyelere. 

Mezar taşına da öğrencileri ve tüm yerli halk adına yazıldı: “Diktiğin 

fidanlar meyveye döndü, İzindeyiz Hocam, rahat uyu! 

Bu büyük insanın yolunda yürümeye and içmiş bulunmaktayız. 

Hocamızın izinden yürümeye devam edeceğiz.  

Çünkü bu yol aydınlık yoludur! 

 

Kaynakça: 

1. Проф. Георги Т. Данаилов. „Изследвания върху демографията на 

българите” /София, 1931 г./. 

2. Оsman Keskioğlu. “Bulgaristan’da Türkler”. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1985. 

3. “Mektepliler ile Medreseliler arasında düello”. “Çiftçi Bilgisi” 

Gazetesi, 16 Nisan 1921, Sofya. 

4. “Türk Aile Ocakları Mahvoluyor”. “Deliorman” Gazetesi, 10 Şubat 

1925, Sayı 123. Razgrad. 
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MAKEDON DİLİNDEKİ  

TÜRKÇE ÖYKÜNMELER (CALQUE) VE ÖRNEKLERİ 

 

Abidin KARASU
*
 

I. GİRİŞ 

Bu makalede diller arası etkileşimin sonuçlarından biri sayılan sözdizimi 

düzeyindeki öyküntü (Fr. calque ) konusu, Türkçe ile Makedonca bakımından 

incelenecektir. Makedon dilinde karşılaşılan öyküntü örnekleri, öykünülen dil 

Türkçedeki yapılar gösterilmek suretiyle ortaya konulmuştur. 

Kelime ve kelime grubu düzeyinde her türlü kavram karşılıkları, günlük 

hayatta kullanılan kalıplaşmış ifadeler Türkçedeki yapılara benzetilerek 

Makedoncaya aktarılmıştır. Biz dil biliminde bu olaya “öyküntü” adını 

vermekteyiz. Berke Vardar öyküntüyü: “Bir dilden öbürüne, genellikle sözcüğü 

sözcüğüne çeviri yoluyla içerik ve –bileşik biçimler söz konusu olduğunda- 

sıralanış düzeni aktarma; bu işlem sonunda ortaya çıkan biçim.” şeklinde 

tanımlamaktadır.
1
 Öyküntü (Fr. calque) olayı genel olarak dört düzeyde ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi kelime yapımında öyküntü (leksik öyküntü), 

ikincisi anlamsal öyküntü (semantik öyküntü), üçüncüsü deyim öyküntüsü, 

dördüncüsü de sözdizimi (sentaks) düzeyindeki öyküntüdür.
2

 Bizler 

incelememizde 1. Leksik Öyküntüler 2. Anlamsal (Semantik) Öykünmeler 3. 

Kısmi Öykünmeler başlıkları altında Makedoncadaki Türkçe öyküntüleri 

inceledik. 

Makedonca ve Türkçe 14.yy. dan başlayarak 20.yy.’ın ilk çeyreğine kadar 

kesintisiz bir etkileşim halinde bulunmuşlardır. Türkçe burada “güçlü dil” , 

Makedonca “zayıf dil” dil; yani Türkçe etkileyen Makedonca etkilenen ve alan 

dil olmuştur. Makedonca açısından Türkçe bir “üstkatman dili” (İng. 

Superstratum) olmuştur.   

Çalışmamızı Olivera Yaşar Nasteva’nın “Turskite Leksiçki Elementi vo 

Makedonskiot Yazik” eserinden öyküntülerle alakalı bölümünden yararlanarak 

hazırladık. Verdiğimiz örneklerin çoğu yazılı metinlerden derlenmiştir. Parantez 

içinde kısaltmalarla öykünmenin geçtiği kaynak gösterilmiştir. Bunun ayrı bir 

önemi ve mahiyeti vardır. Yazılı metinlerde görülen Türkçe öykünmeler, 

Türkçenin bu alandaki etkisini tescilidir. 

Buradaki çoğu öykünmeyi internetin vermiş olduğu kolaylıkla arama 

motorlarına yazarak tarattığımız zaman bu öykünmelerin bugün canlı şekilde 

yaşamağa devam ettiğini görmekteyiz. 

                                                           
* Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Öğrencisi, 

abidinkarasu@hotmail.com 
1 Berke Vardar vd., Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, 2. baskı, İstanbul 

1998. S.156 
2  Rozental D. E.; Telenkova, M. A., Slovar-Spravoçnik Lingvistiçeskih Terminov, Moskva 

1976.s. 141-142 
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II. Makedonca-Türkçe Dil İlişkilerinde Öyküntülerin Yeri ve Önemi 

Türk dili en büyük etkisini Balkan coğrafyasında Güney Slav milletlerinin 

dillerine yapmıştır. Bu dillerden biri de Makedoncadır. 1392 yılında Üsküb’ün 

fethiyle bugünkü Makedonya toprakları Türk idaresine girmiş ve bu tarihten 

günümüze kadar kesintisiz süren bir ilişki yaşanmıştır. Bu ilişkinin en önemlisi 

hiç kuşkusuz dilde yaşanmıştır. Makedon dilinde görülen ilk Türkçe unsurlar 

1469 yılında yazılmış olan Vladislav Gramatik’in “Derleme” isimli eserinde 

görmekteyiz.
3
 Bunlar eskiye giderek tespit edebildiğimiz en eski kayıtlardır. Bu 

kelimeler: amir[амир]< emir, beg[бег]<bey, mahala[махала]<mahalle, 

musromanski[мусромански< müslüman(ile ilgili). 

Makedon dili Türkçeden geçen sayıca çok fazla kelimeyle 

zenginleşmesinin yanında; özellikle Türkçe öykünmelerle de zenginleşmiştir. 

Öykünmelerle alakalı az sayıda çalışmaya rastlamaktayız. Leksik alıntılardan çok 

sık bahsedilmiştir, çeşitli Balkan dillerine geçen Türkçe kelimelerin indeksi, 

elimelerin dizini verilmiştir, fakat Türkçeden yapılan öyküntülerden yeterince 

bahsedilmemiştir. 
4
 

Alıntı kelimelerde iç ve dış anlam birlikte aktarılmakla birlikte 

öyküntülerde sadece kelimenin iç anlamı (forme interne) alınmaktadır. Öykünme 

yoluyla yapılan alıntılar normal kelime alıntılarından daha karışık ve zordur. Yani 

bu alıntı çeşidi, iç anlamı açık ve belli olan kelime çeşitlerinden yapılmaktadır. 

Anlamı ve şekli belli olmayan kelimelerin öykünülmesi yapılmamaktadır. 

Yabancı kelimenin (Türkçe kelime) iç anlamının anlaşılabilmesi için o dili iyi 

tanımak gerekmektedir, bu da öykünme için iki dilliliği yani bilingualizmin şart 

olduğunu bize göstermektedir. Türkçe öykünmeler, Makedon dilinin Türkçeyle 

ilişkisinin yanında kültürel, ekonomik, politik temasların bir sonucudur. Asırlarca 

süren ortak yaşam sonucunda Makedonlar Türkçeyi, Türk kültürünü öğrenmişler, 

Türkler de aynı şekilde Makedonları tanımışlardır. Bu temas öykünmelerin 

oluşmasında elverişli bir zemin hazırlamıştır. 

Öykünme sırasında iki aşama gözlenmektedir. Birinci aşamada yabancı 

kelimenin iç anlamı algılanmaya çalışılır. Bu anlaşıldıktan sonra ikinci aşamada 

yabancı kelimenin bir veya daha fazla anlamı alınır. Böylece karşılığında alınan 

kelimenin anlamı genişlemiş, zenginleşmiş oluyor. Sonuç olarak dil kendi 

imkânlarıyla yeni kelimeler kazanmış oluyor. 
5
 

Türkçenin Makedonca üzerindeki etkisinin en önemli göstergesi hiç 

kuşkusuz öyküntülerin yapılmasıdır. Dil etkileşiminin en üst safhası olarak kabul 

edebileceğimiz öyküntülerin bir dilde yer alması iki dilin temasının büyüklüğünü 

göstermektedir.  

                                                           
3 Yordan İvanov, Bılgarski Starini İz Makedoniya, Pod Redaktsiya Na Prof. Bonyo Angelov i Prof. 

Dimitır Angelov, Bılgarska Akademiya Na Naukite, İzdatelstvo Nauka i İzkustvo, 1970, s.136. 
4 Olivera Yaşar Nasteva, Turskite Leksiçki Elementi vo Makedonskiot Yazik, İnsitut Za 

Makedoski Yazik Krıste Misirkov, Üsküp, 2001, s.125 
5 Nasteva, a.g.e, s.126 
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Öyküntüler halk tabakası ve eğitimli kesim, okuma yazması olan kişiler 

tarafından yapılmıştır. Öykünmeleri, edebi öykünmeler (calques litteraires) ve 

halk öykünmeleri (calques populaires) şeklinde ayırabiliriz. Makedon dilindeki 

öykünmeler ağırlıklı olarak halk tarafından yapılan öykünmelerdir. Fakat edebi 

öykünmelerin de sayısı oldukça fazladır. Birçok önemli yazarın - Tsepenkov gibi 

- ikidilli olduğunu biliyoruz. Bu yazarlar özellikle halk edebiyatı eserlerini 

derlerken büyük oranda Türkçe öykünmeleri Makedoncaya kazandırmışlardır. 

Tsepenkov gibi yazarlar Türkçeyi çok iyi tanıdıkları için ondan sadece kelime 

almakla kalmamışlar, kelime grupları, cümle birimleri ve hatta öykünmelerden de 

geniş şekilde istifade etmişlerdir. Öykünmelerin Makedon dilinde, iki dilliliğin 

yaygın olduğu XVIII. ve XIX. yy. da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Türkçe 

kelime ve öykünmeler Makedon leksikolojisi ve morfolojisinin gelişmesinde 

önemli yere sahiptir. Makedon leksikolojisi ve morfolojisi yeni unsurlar ve ifade 

çeşitleriyle zenginleşirken kendi dilinin unsurlarını da bu yeni alıntılar üzerinde 

uygulama olanağı bulmuştur. Dilin kendi yapısının unsurlarını yeni alınan 

unsurlar üzerinde uygulaması onların dilde uzun süre muhafaza edilmesine ve 

kullanılmasını sağlamıştır.
6
 

III. Leksikolojik Öykünmeler 
Makedon diline öykünülen unsurların cinslerine bakacak olursak her 

cinsten kelimenin öykünüldüğünü fakat özellikle isim ve fiillerin öykünüldüğünü 

görüyoruz. Ayrı kelimelerin öykünülmesi sırasında iki aşama görülmektedir. 

Birincisinde var olan kelimenin anlamında bir zenginleşme oluşurken ikincisinde 

yeni bir kelime ve anlamın oluştuğunu görmekteyiz. İki aşamanın da dikkat çeken 

ortak yönü anlamların alınmasındır.
7
 

 Yabancı kelimelere karşılık türetilen yeni kelimeler edebi öykünmeler 

kategorisine örnek gösterilecek öykünme türüdür. Halk dilinde bu tür 

öykünmelere az rastlanır. Bu tür öykünmeler diğerlerine nazaran daha azdır. 

Edebi öykünmeler için her iki dili de iyi bilme ve dili hissetme yetisi 

gerekmektedir.
8
 

1. beşlik > петак, петаче[petak,petaçe] (bir para birimi, beş 

birimden oluşan para) “Поминујат двајца трговци, му дале по е ден 

петак и туку што зел парите...” 

2. ikilik > двojaк[dvoyak] (İki kuruşluk gümüş akçe): " Ке 

ви кажам имањето / Бетлците в шиниците / Двојаците в 

бардаците / Дребни аспри в кесината" (Милад. 338) " Да извадиш 

дребни аспри / Дребни аспри и двојаци" (Шап. I, 3, 93), " За двести 

бели двојаци" (Верков. Песни, 96).  

3. gelincik > невестулка[nevestulka] (bir hayvan türü) 

“gelincik”öykünmesi Makedonya’da geniş bir kullanım alanına 

sahiptir.нестуљка (Ресен), невестулка (Воден), невестулка (Серско), 

невестулка (Прилеп, СбНУ, X, 118), невестуљка и невеешуљчичка 

                                                           
6 Nasteva, a.g.e, s.127 
7 Nasteva, a.g.e, s.127 
8 Nasteva, a.g.e, s.128 
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(Кратово).“невестулка” öykünmesinin yanında “ гелинџик” alıntısının 

kullanıldığı da görülmektedir. 

4. tahtabiti > дрвеница[drvenitsa] "Ceкoj чоек држел по 

jéдна коњска опашка в рака, за да бранит дење от тие животинки, 

а пак ноке живот немале от тавтабиди (дрвеници)" (Прилеп, 

СбНУ, VII, 173). Öykünmenin yanında alıntı kelime de görülmektedir 

“тавтабита”, “тафтабитка” (Ресен), “тафтабита” (Прилеп), 

“тартабица” (Битола) 

5. evlenmek > се удомува, се задомува[se udomuva, se 

zadomuva]: " И децата да си удомам" (Прилеп, Сб. Мин. V, 63)," 

Ке прибере некоа сиромашка, ке се удоми" (К. Ж.), " Je задомил 

дете малечкаво" (СбНУ, XI,b41), " Девојчињавa да си ги удомам, 

друго гајле немам..."  

 

1. İsimler 

1. çiçek > цвеке [tsveke] (bir hastalık türü) Çiçek hastalığını 

ifade eden “çiçek” kelimesinin anlamından yola çıkarak “цвеке” 

şeklinde öykünüldüğünü görüyoruz. Aynı şekilde “çiçek” hastalığının eş 

anlamlısı olan “kızamık” kelimesinin “казамлак” şekli de mevcuttur 

2. yapı > направа[naprava] (bina yapısı ) : " Што ja 

продаде куката? / Што беше лепа направа" (Дебарско, Фол. 2942). 

Öykünmenin yanında kelimenin alıntısıda görülmektedir: "Ах, дочуло ми 

младо мајсторче, бре џанам / Од високана јапија / Фрлило ми тесла 

од пojac" (Битола, Фол. 1840); 

3. vermek > давание[davanie] (vergi vermek anlamında) : " 

Aj што ми биле сељяни душмани / Ми фрљале тешки бре daвáнuja / 

Кому двесте, кому петстотини" (Тетово, Фол. 1915)," Море се 

собрале, се набрале сите стари, гиди чорбаџии, да си фрлат, гиди 

вергијата, вергијата, гиди daвaниja, море, кому двесте, кому 

триста..." (Бегалка, 68). 

4. mal > стока[stoka]: “Грабање стоката и челатта, 

беше...", "Му плени'а малу-многу стока / Малу стока триста кесии" 

(Шап. V-VI, 156), " Алал стока не гини и да загини пак ке ce нajдe" 

(Прилеп, СбНУ, VI, 119); " А, ако беше некоја стока голема..." 

(Прилеп, СбНУ, VI, 101) veya "Што стока е... !". Türkçede sık 

kullanılan şu şekli de görmekteyiz: "Onun ne mal olduğu yüzünden 

belli!" ("Што стока е од лицето му се гледа!").  

5. besleme > ранениче[raneniçe]: (Evlatlık olarak alınarak 

ev işlerinde çalıştırılan kız, besleme kız, beslemelik, beslek) Öykünmenin 

geniş bir kullanım alanı mevcuttur : " Ти се фале левент Нако / 

Кукушкото ранениче / Горничово крштениче" (Милад. 434), " Mиje 

земамо jeднo ранениче без татко и без мaјка да га чувамо и 

изведемо на пут" (Кра- тово), " Сам ранила хранениче / Хранениче 

машко дете" (Верков, Песни) 
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6. gece kuşu > вечерно пиле[veçerno pile] : Öykünme 

“вечерно пиле” şeklinde görülmektedir (Високо), ve нојкно пиле 

(Воден). Öykünmenin yanında alıntı kelime de görülmektedir “гиџе-

кушу” (Сухо) 

7. ayakteri > пот на ногата[pot na nogata] : (Hizmet için bir 

yere gönderilen kimseye verilen ücret, ayak kirası) Öykünmeye 

Tsepenkov’da rastlanmaktayız: "Колку за ajaк (пот на ногата) ми се 

плака бре синко, ке ни речеше..." (Цеп. Авт. 118). Tsepenkov alınıtı 

olarak “ајактере”  kelimesini de kullanmaktadır : " Што пари му 

земаше ајактере на сиромаф да појди...
”
 

8. kaynana dili > свекрвин јазик[svekrvin yazik] : (Dil 

biçiminde yassı ve dikenli dalları olan bir tür kaktüs) (kaynana 'свекрва' 

и dil јазик' : свекрвин јазик).Öykünmeye bugün hala canlı şekilde 

kullanılmaktadır.  

 

2. Fiiller 

1. çıkarmak > вади, извади[vadi,izvadi] (Ekmeğini 

çıkarmak, geçimini sağlamak anlamında): "И друзи работи работила 

полцки, како жниење и копање и друзи работи, само и само да си го 

вади лебот" (Прилеп, СбНУ, XII, 167), "Вистина кажуаше, ама си 

работеше мајсторлук, да си го вади лебот..." (Прилеп, СбНУ, XIV, 

110). “вадачка” ismi de görülmektedir. (" Mojaтa вадачка je малечка" - 

Кратово) ve “вадеж” (" Ако имаш вадеж (печалба) ке има и jaдeж" - 

Прилеп, СбНУ, IV, 179) во значење 'заработка, печалба'. И глаголот 

извади се употребува во исто значење: ``Се што ке извадиме, наполу 

да делиме" (Мега, 132) 

2. bağlamak > врзува[vrzuva] ( Anlaşma imzalamak, 

anlaşmak) "Тек, чифт, си дале зборои, си зеле и си врзале нивната 

работа, што си ja имале за врзување" (Прилеп, СбНУ, XII, 138)  

3. almak > зема[zema] (Evlenmek manasıyla 

öykünüldüğünü görüyoruz) (Ahmet komşu kızını aldı "Ахмет го зеде (се 

ожени) комшиското девоjче"): "...да си ja земам за невеста" 

(Прилеп, СбНУ, XII, 157), "...ама ако ме земите една од вас за маш" 

(Прилеп, СбНУ, XII, 150), "Toj да ja земиш Виша Гркиньа" (Шап. V-

VI, 1). 

4. kırılmak, kırmak > крши (се)[krşi se] (Oyun sırasında 

bükülmek, kırılmak, oynamak, bu analamda öykünülmüştür. Türkçede 

bugün güncel dilde pek kullanılmamaktadır.)" Се крши како некoja 

ченгија" (Прилеп, СбНУ, XIV, 144), " Каде ми се кршиш, Цвето, 

как' фйдан на бафча" (Струшко, Шап. V-VI, 336), "На оро моми 

кршеле снага..." (Крвава риза, 8)
9
  

                                                           
9  Balkan dillerine öykünülen Türkçe anlamlar burada yaşayan Rumeli ağızları vasıtasıyla da 

yapılmıştır. Dolayısıyla öykünülen anlamların bu ağızlarda yaşadıkları şekilleriyle öykünüldüğü de 

göz önünde bulundurulması gereken bir hususiyettir. 
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5. düşmek > пага[para]  (Bir bölüşme sonunda payına 

ayrılma anlamında ) "Делба му се паднало.. " (Шап. VII, 123), "...е бре 

чорбаџи, нели велиш оти си му немал за давање на тoj чорбаџија, 

тебе ти пагат една клетва" (Прилеп, СбНУ, VI, 129), "Кога се 

поделивме мене ми падна една кука и една нива" (Konuşma dilinde) 

“düşmek > пага[paga]” fiilinin çeşitli anlamları öykünülmüştür. 

Bunlardan birkaçını aşağıda göstereceğiz:  

6. düşmek > пага[paga]: (Oyun sonucunda mağlup olmak ) 

"Се грабнале двата да се борат / Се бориле токму три саати /Ни 

Toj пага, ни други пага" (Прилеп, СбНУ, 93), " Една вечер беа 

заватиле да играат, санок што играле и пак не можеле да се 

ендисаат,бидејки обата биле мајстори, ни тоja пагал, ни тој" (Цеп. 

3, 187), " Ни орле пага, ни соклето пага" (Шап. V-VI, 70) 

7. düşmek > пага[paga] (Sırasının gelmesi, sıra 

filancanındır….anlamında öykünülmüş) "Море, ами, не ми пага (да 

дојдам) златна невесто" (К.Ж.), " Oвoj пат, тебе ти се пага да 

викаш гости" (Konuşma dilinde) 

8. düşmek > пага[paga] (zamanın gelmesi, tarihin gelmesi) 

" Bajpaм (ce) пага в недела": " Оваа година Божик се падна в 

четврток" (konuşma dilinde) 

9. tutmak > фака[faka] :  (Para toplamı ...-e varmak, değeri 

olmak) (Aldğım şeyler yüz lira tuttu " Работите што ги зедов (купив) 

чинат (се фатија) 100 лири"): " Куката ме фати два милаони", 

"...сосе астарот и шиењето ми се фати палтото триесет илјади", 

"Одење, идење, го фати oколу пеесет илјади" (konuşma dili) 

10. etmek > чини[çini] (Ви kitap beş lira eder " Оваа книга 

чини пет лири"): " Ej ... колку пари ке ни чинеше кожава да ja 

потурчеа! Колкаво леке за вyјкa е кир Ристакија!" (Антица, 109), 

"Колку чини... (колку кошта). 

 

3. Diğer Öykünmeler 

1. çabuk > брго[brgo]  : "Си било едно момче на име 

Jандреа. Видејки брго било женето, го канил дедо му на гости" 

(Прилеп, СбНУ, XII, 242), " Дал' отдамна о'шол, стара ле бабо, или 

сега бргу ?” (Шап. V-VI, 37) 

2. bir > еден[eden] (Bir güzel ki...) " Едно девойче што 

има, алал да му е!", "Еден дожд што ме фати!" (konuşma dili) 

3. bir > еден [eden] : (“sadece” anlamında öykünülmüştür ) 

: (Her şey bitti, bir bu kaldı " Се се сврши, само ова остана"): " Една 

кожа и коски што му останаа", "Едни очи на мегдан!" (konuşma 

dilinde) 
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4. bir > едно[edno] :(“birinci” “bir yandan” anlamlarında 

öykünülmüştür ) " ...ке се заробело и ке се однесело во нивното 

царство, едно, да се кабардисуа самио цар, оти победил и народот 

от другио цар го заробил, и, друго, заробените ке и продаале на 

големците..." (Прилеп, СбНУ, XIII, 189). Örnekte çok açık şekilde 

“birinci, ilkin” (едно) ve “ikinicisi, diğeri” (друго) kullanışları 

görülmektedir. " Не ми се бендиса куката, едно што е стара, друго 

што е далеку." (konuşma dili) 

5. üst, üstüne > згора[zgora] : (ilişkin, üzerine, dair 

anlamında öykünülmüştür ) “На ова згора, еве што беља го нашла 

свети Петра" (Прик. 130), "На кавгата згора,од двата петла на 

едно буниште, влезе помегу ниф жената..." (СбНУ, XIII, 190), " Е  

мецо, што велиш на ова згора?
 
(Прилеп, СбНУ, V, 188), "...и така на 

тревата вечер додое и мечката со питуле, и во лафосваињето 

одзгора жената му вели мажу je" (Маз. Doc, 308) 

6. üstten üste > згоразгора[zgorazgora]: “Како било и што 

било што се прават тамошните луге штркои, другаш ке ви кажам, 

брака, им рекол Сиљан, сега згоразгора, ви кажувам оти и jac се 

сторив штрк..." (Прик. 161), “Ги прибрав некои летци што ги имав 

скриено, така згоразгора..." (Чашуле, 71) 

7. kısa > кусо[kuso] (“yetersiz”, “gereğinden daha az” 

anlamlarında öykünülm) :"Дали нешту кусо ти беше?" (СбНУ, XII, 

201), "Уште она беше кусо" (konuşma dili).  

 

IV. Deyim, Kelime Grubu Öykünmeleri (Frazeolojik Öykünmeler) 

Türkçeden Makedon diline öykünülen kelime grupları, deyimler, çeşitli 

söz dizimi formları çok sık şekilde görülmektedir. Yıllarca Türkçenin kelime 

vermenin dışında bu alana tesir etmediği düşünülüyordu. Fakat genel kanıdan 

ziyade, Türkçenin Makedon dili üzerinde var olan etkisinin yanında; frazeolojik 

öykünmeler leksik öykünmelerden daha sık görülmektedir. Bunları birkaç Balkan 

dili için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
10

 

Yine üzerinde sıkça tartışılan konularından biri de: “Makedon diline 

yapılan öykünmelerin hangi dil üzerinden geçtiği bahsidir”. Aşağıda 

göstereceğimiz deyim, kelime grubu, ve diğer öykünmeler, kullanış şekilleri 

bizlere bu kalıpların Türkçe üzerinden geçtiğini göstermekte olup var olan 

tartışmaların da yersiz olduğunu göstermektedir.
11

 

1. Deyimler ve Kelime Grupları 

1. akla yakın > блиску до умот [blisko do umot] : (akıl 'ум, 

разум', yakın 'блиску') Öykünme “anlaşılan”, “yaşanabilen”, “kabul 

edilen” anlamlarıyla Mekedon diline kullanılmaktadır. 

2. akıl toplamak > собира ум, бере ум [sobira um, bere um] 

(akıl 'ум', toplamak 'собира') “akıllı olmak”, “akıllanmak” anlamlarında 

                                                           
10 Nasteva, a.g.e, s.139 
11 Nasteva, a.g.e, s.140 
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kullnışı vardır: "...и да си соберемо умо" (Разл. поучит. 188), " 

Собери се умо чупо!" (Маз. Contes 76), "Бери си го умот", "Прибери 

се" (разг.), "...и умот нека си го собира" (Мега, 18) 

3. aklı kesmek > му сече умот [mu seçe umot] (kesmek 

'сече') “anlamak”, “yargılamak” anlamlarında kullanılmaktadır. 

"Ocтaj го, не гибај го, толку му сечи умо" (konuşma dili), "...речи ми 

и от сиромајиот да земам, jac не се лутам, речи, како што ти сечи 

умот му рекло момчето" ( Прилеп, СбНУ, XV, 101) 

4. aklında tutmak > му фака умот[mu faka umot] (tutmak 

'фака, држи', aklında tutmak 'запаметува, не заборава, сфака') "Не му 

фака умот! и толку, не е дека не учи!"(konuşma dili), “Нема ништо 

да речам, честити царе, рекла мечката, вистина така е, арно ти 

фатил умот, и за дека си поумен и појунак од сите, да затоа те 

сторил господ цар" ( Прик. 168) "Како што ми фака умот, ке биде 

таа работа" (konuşma dili), “benim düşünceme göre” anlamıyla : " 

Бре кaj пусто ке се научам, бре татко, коа не ми вака умот, му 

рече детето" (СбНУ, VI, 107) 

5. aklını bozmak > се расипува од умот[se rasipuva od 

umot] (bozmak 'расипува'): "Му вели старецо: Ишча Госпотаго за да 

ми љеп, жош ми се битиса. Ашкетијата рече сам по себе: Ж'е 

расипан од умо”
 
(Маз. Doc, 258), " Кога ми дочу мајка е / От умот 

ке се расипиш" (Милад. 296), "Кога се разбудвам ош ум се 

расипвам" (Милад. 455) 

6. aklı alınmak > му се зема умот[mu se zemat umot] : 

(Aklım alındı “Ми се зеде умот, се онесвестив"): " Од време на време 

му се зема умот и му се пресечуваат и раце и нозе" (konuşma 

dilinde) 

7. gözü kalmak > му останува окото[mu ostanuva okoto]: 

(göz 'око', kalmak 'останува'): " Сите што биле во oдајата, на сите 

во него беа му останале очите" (СбНУ, X, 135), "... видел едно 

утро кaj се капеле во реката три убаи девојки. Очите во ниф бете 

му останале на офчарот, гледајки на нивната убаина" (Прилеп, 

СбНУ, XII, 157), "Во него му остана окото" (Прилеп, СбНУ, XII, 

239), "...видо jeдан голем мисирок, очите ми останаа у него" 

(Кратово) 

8. gözü korkmak > му се уплаши окото[mu se uplaşi 

okoto]: (korkmak 'се плаши'): " Арно ама спорет твојата итрос ти 

што ми ja напраи, ми се уплаши окото" (Прилеп, СбНУ, VIII, 196), 

" Уплашено ми е окото и тоа доста" (Рашанец, 31) 

9. gözüm tutmadı > му фака окото[mu faka okoto] : 

(Gözüm tutmadı "Не ми фати окото, не ми се бендиса"): "Ако ми 

фати окото ке го купам" (konuşma dili); "Многу камил беше за да 

го познае болнио, али ке оздрави, али ке умри. Toj што не му го 
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викаше окото, не го вакаше да го лекуат, чунки непара оздравуеле" 

(Цеп. Авт. 117) 

10. eğri bakmak > со криво око гледа[so krivo oko gleda] 

(eğri 'криво', bakmak 'гледа'): " Со денеска, со утре, народот се со 

криво око гледале на тие три дрвја, дури и на местото, кaj што биле 

пораснати" (Прилеп, СбНУ, VI, 114) 

11. söz açmak > отвори збор[otvori zbor] (söz 'збор', açmak 

'отвора'): " Во едно собрание еднашка беа отфориле збор за 

cамарџијатa..." (СбНУ, XIV, 123), "...и му отишол кaj царот и му се 

поклонил како на цар, и отвориле збор за керка му на царот" 

(Прилеп, СбНУ, XII, 190), "...отвориле збор за..." (СбНУ, XV, 190) 

12. sözünde durmak > стои на збор[stoi na zbor] (durmak 

'стои'): "За што ми на збор не cmoja / Как што си зборот 

имавме?"(Антолопф,73),"...дали стоиш на зборош?" (Мирчев, М. 

Пр.,VIII,4) 

13. sözünü geri almak > зема збор назад[zema zbor nazad] 

: (söz 'збор', geri 'назад', almak 'зема'): " Инатчиjата умират, ама 

зборот назад не си го земат (Поел. 2492), " Царстото ти го 

давам, синко, му рекол цар Давид, ако го сакаш и назат зборот не 

ти го вракам, дури толку jac тебе те милуам" (Прилеп, СбНУ, VI, 

119) 

14. hasta düşmek > падна болен [panda bolen] (hasta 

'болен', düşmek 'пага'): Оттогаш падна болен и не..." (разг.), " Т о ј  

паднал болен...” (Шап. II, 299) 

15. adı çıkmak > му излегува име [mu izleguva ime]  (ad 

'име', çıkmak 'излегува'): " Н а  човек да не му излезе името..." 

(разг.), " Н е  е таква, и излегло името..."  (konuşma dili) 

16. alışveriş > земање давање [zemanye davanye] (almak 

'земе, земаше', vermek 'дава, даваше'): " Н е  можи да се лафи за 

некакво земање-давање...” (Струга). Öykünmeden ziyade alıntısı daha 

fazla kullanılmaktadır: " Jадење, пиење братски, алаш вереш - 

душмански" (Посл. 2569), " Алаш-фереш страшен беше фатило да 

праит и се прочуло по целио грат" (Прилеп, СбНУ, X, 134) 

17. aşağı yukarı > горе-долу[gore dolu] (aşağı 'долу', yukarı 

'горе'): "Горе-долу, ќа ватат два триесет парчиња – рече бабата 

(К. Ж. II, 250), " Ако сум, горе-долу и jac млад, ама како што гледам 

по зборовите, детето е сврзано и прокопсано ке ви биде" (Парите, 

65) 

 

2. Selamlamalar  
 Makedon halk ağızlarında önemli sayıda Türkçe dini kelimeler, eğlence 

ile alakalı kelimeler, argo kelimeler, değişik form ve kalıplar kullanılmaktadır. 
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Bunlardan birçoğu Makedoncaya öykünülmüştür. Fakat bu alanda aynen alınan 

Türkçe kelimelerden ziyade öykünülenler dilde daha uzun ömürlü olmuşlardır.
12

 

1. ne var eski yeni > што има ново ветво[şto ima novo 

vetvo]: (ne var 'што има', eski 'старо', yeni 'ново'): "...кажи нешто, 

што има ново ветво!” (konuşma dili). 

2. Türk kültüründe misafir yolcu edilirken, uğurlanırken 

“iyilikle git ” denilmekte, buna karşılık cevaben “kal sağlıcakla” ifadesi 

kullanılmaktadır. Kültürümüze ve dilimize ait bu kalıp ifadelerin 

Makedon diline de öykünüldüğünü ve ikisinin de aynı şekilde 

kullanıldığını görmekteyiz.  

3. iyilikle git > оди со здрав'е[odi so zdrave]: со здравје : 

(git 'оди, иди' , gitmek, iyilik 'добро'): "Toraj кинисуват за нивјаста 

сички да јодат. Кумот вели: ајди создрави, добар пант, добро 

касмет!" (Верков. 249), "Ходите су здравје, херген Димитрија / 

Халал да ви je..." (Охрид, Шап. I, 126) 

4. kal sağlık ile > седи со здравjе[sedi so zdrave] :"...и - 

седи со здравје, домакине! -му рекла..." (СбНУ, XII, 158), " А  сега, 

седете ми со здравје!" (Блокада, 30), "Сполај ви, cejтe су здравје..." 

(Шап. VII, 209) 

5. gözün aydın > светло ти око[svetlo ti oko] (göz 'око', 

aydın 'светло') " Светло ти око, невесто, па ич не кажуваш..." 

(konuşma dili) 

6. sen sağ ol, siz sağ olunuz (başın sağ olsun)> ти биди 

жив, вие да сте живи[ti bidi jiv ] (sen 'ти', sağ 'жив, здрав', ol 'биди' 

olmak): " Ej, Kaja, колку за овците и бравите многу арни се, иља за 

бравот - ти биди жив, го изгубивме" (Прик. 262) 

7. çoğu gitmiş, azı kalmış > многу било малку 

останало[mnogo bilo malku ostanalo] (çok 'многу', gitmiş 'отишло', az 

'малку', kalmış 'останало'): " Aj, не плачи госпбдарке, не бери гаjле, 

многу било, малку останало, ако не умрам нокеска от пустиов 

котек што го jaдoв, ке видиш утре, оти еден тоар пари ке добиете" 

(Прилеп, СбНУ, IX, 152). 

 

V. Kısmi Öykünmeler 

Makedon dilinde öykünülen kelimeler, kelime grupları, deyimlerin 

yanında; kısmi öykünmelere de rastlanmaktadır. Kısmi öykünmelerde 

öykünmenin yarısı Türkçe yarısı Makedoncadır. Kısmi öykünmelerde unsurlardan 

sadece biri öykünülür diğeri Türkçede kullanıldığı şekilde bırakılır. 

Sıfat ve zarfların öykünülmesinde edat unsuru öykünülmektedir. Fiillerin 

öykünülmesinde Türkçe yapılardaki isim+fiil yapısının fiil kısmı öykünülmekte 

isim olduğu gibi bırakılmaktadır. Deyimlerde (израз) iç anlamı öykünülmektedir. 

                                                           
12 Nasteva, a.g.e, s.147 
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Kısmi öykünmeler genellikle halk öykünmeleridir, yani halk tarafından 

yapılmaktadır.
13

 

 

1. İsimler 

1. arslanağzı > арcланаусти [arslanausti]: (bir cins çiçek)  

(arslan 'лав', ağız 'уста') Bu öykünme Üsküp’te “арсланаусти” şekliyle 

tespit edilmiştir. (MJ II, 6, 142) 

2. hanım eli > анамска рака[anamska raka]: (bir cins çiçek) 

(hanım 'анама', el 'рака') 

3. menkuş çiçeği > убетче[ubetçe] (bir cins çiçek) (menkuş 

'обетка', çiçek 'цвеке'). Ayrıca “мингуши”, “мингушки” kullanışları da 

vardır. 

4. mahalle karısı > маалуша[maaluşa], (karı 'жена'), ( 

“маалуша” öykünmesi, evde durmayan kadın, evden eve gezerek laf 

taşıyan kadın için kullanılmaktadır.) : “Золво, ле, зоре, золво, / гиди ле, 

маалушо.” (М. н. песни, 164); “махаљанка” kullanışı da vardır. 

5. sabır taşı > сабур камак [sabur kamak],(sabır 'трпение', 

taş 'камен'). Bu öykünme bir halk masalında rastlanmıştır. (СбНУ, XIII, 

223) 

6. cep harçlığı < џеп трошок[cep troşok] (harçlık 

'трошок'): " Џеп-трошок ке си задржам а другите пари ги давам на 

мајка ми" (konuşma dili). Öykünmenin yanında Türkçe alıntısı da 

kullanılmaktadır: “...таа да работи и куката да ja гледа, на мажа je 

џеп арчлак да му дава, царската вергиа да плака..." (Цеп. 2, 151). 

“џеппари” ve “трошок параси” kullanışları da vardır. 

7. aşağı mahalle > долно маало [dolno maalo] "Во горна 

мах'ла, во долна” ( Шап. V-VI) Bu kısmi öykünmelerden 

“горномаалец” и “долномаалец” kısmi öykünmeleri türetilmiştir. "Ти 

да кажеш Томшо од ергените / Ергените горномалци" – (Мелоддф, 

41). 

8. mum makası > мум-ножици[mum nojitsi] “Özellikle 

kiliselerde mumları söndürmek için kullanılan bir tür makas” (Етн. Муз. 

Ск.) 

 

2.Fiiller 
 Makedon diline olduğu gibi geçen Türkçe fiillerin yanında, Türkçeden 

öykünülen fiillerde bulunmaktadır. Öykünme sırasında [ isim (veya sıfat)+fiil] 

kalıbı öykünülmektedir. Bu kalıpta isim muhafaza edilmekte fiil tercüme edilerek 

öykünülmektedir. İsme Makedonca ek gelerek Makedoncada fiil türetilmektedir. 

İsim değişmeden kalmakta fiil tercüme edilerek öykünülmekte ve Makedon 

dilinin hususiyetlerini almaktadır (sayı ve cinslik ekleri).
14

 Öykünülen fiilin ve 

ismin yeri her zaman belli değildir, isim fiilden önce veya sonra gelebilir. 

                                                           
13 Nasteva, a.g.e, s.149 
14 Nasteva, a.g.e, s.150 
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Türkçede bu yapılar en çok etmek, olmak fiilleriyle kullanılmaktadır. En fazla 

kısmi öykünmeler bu fiillerle (стори, чини, прави, дава) yapılmaktadır. Bu tür 

öykünmelerin sayısı oldukça fazladır. Aşağıda daha sık kullanılanları 

göstereceğiz.
15

 

1. hazır olmak > стори азар [stori azar] “Манастиро азар 

му се сторил / И требало за да си го светат" (Прилеп, Сб. Мин. II, 

120); 

2. hazır etmek > стори азар[stori azar]  "Беше му 

пратил абер жабарот на свети Петра да ja стори азар керка си" 

(Прилеп, СбНУ, VII, 174) 

3. aşık olmak > стори ( с е )  ашик[stori (se) aşik] " Г о  

пречека и в образ го баци / И го баци, и ашик се стори / Ашик се 

стори на муштулџија" (Милад. 221), " . . . K o j  да го види ашик на 

него да се сторит" (Прилеп, СбНУ, VII, 171); 

4. dava etmek > стори дава[stori dava] : "...откоа беше 

испитал здраво, оти свети Тома ништо не праел, ами само го 

лажел, сторил дава и го клал апс..." (Прилеп, СбНУ, XIV, 110) 

5. defetme > стори деф[stori def] " . . . d a  се сториш 

деф..." (Маз. Doc. 108) 

6. dikkat etmek > стори дикат[stori dikat] "Стопанот 

на таа круша сторил дикат оти еднаш, кога си jaделe млеко и го 

оставиле ваганчето со млеко, излегла една змија..." (Охрид, СбНУ, 

XIII, 182), "Така еднуш, два пати, сториле сетне дикат, и царот 

рекол..." (Охрид, СбНУ, XIII, 216), "Михалчо, синко Михалчо / 

Стори си дикат невестата" (Д. Каписко, Фол. 1264);  

7. alal etmek > чини алал [çini alal]  " . . . a  некојако ви и 

стори инкар, алал не му и чинам, на тој век ке му и сакам; а на тие 

луге што му имам за даваше,немој пара да му дайте, чунки jac алал 

му и чинам и на OBOJ и на другио век." (Цеп. 3, 136) 

8. gayret etmek > чини гајрет [çini gayret] " Кошулата 

арамијска / Не je прана три години / Три години шес месеци! / Чини 

гајрет испери ja" (Beлес, СбНУ, X, 44) 

9. dava etmek > чини дaвuja [çini daviya]  " Ш ч о  е ова 

чудо от тебе / Со Taja пуста тамбура? / Трй села чинат давија, / 

Четфарто село, мартири" (Охрид, Шап. V-VI, 334), се срекава и 

стори дава (cf. бр. 176) 

10. zaptetmek > чини з а п т [ ç i n i  za p t ]  " И м а ш  сина, 

што зап не г о  чиниш / Тук' го пушташ сина по сокаци / По сокаци, 

на новите чешми / На чешмите моми задирае" (Милад. 495) 

11. harç etmek > п р а в и  а р џ [ p r a v i  a r c ]  "...насобра 

покрај себе чапк'ни, м у  даваше набрго вечери, ручеци и друзи от 

мерата надвор арџои по нив правеше" (Цеп. 3, 116) 

                                                           
15 Nasteva, a.g.e, s.151 



 107 

12. idare etmek > прави идаре[pravi idare] “Во врека со 

оваа употреба е и прави економија:" Спечали што ке спечалиш, 

прави економија, пак дојди си да те земиме" (Парите, 43) 

13. müşavere yapmak > прави мушавере[pravi muşavere] " 

...се збирале сите гаоли ceкoja нок и праеле мушавере, кој какво зло 

напраил дента" (Прилеп, СбНУ, VIII, 164), " Се собрале седумдесет 

кралои / Jaдaт, пијат мушавере праат / Еден други сите ми се 

валат / Со јунаство KOJ како што имал" (Прилеп, Сб. Мин. II, 116) 

14. keyfetmek > прави кеф[pravi kef] " Е  jади ме, бре 

волчко, туку барем да ти напраам еден кеф, да ти посвирам со 

гајдава, да не ми ет жиг (мака)..." (Прилеп, СбНУ, VI, 145) 

 

3. Diğer Kelimeler 
 Diğer kelimeler grubunda, kısmi öykünmeler daha az görülmektedir. 

Diğer kelimelerin veya farklı kelimelerin öykünülmesinde göze çarpan bir 

hususiyet Türkçe morfolojik unsurlarının öykünüldüğüdür. Bunların içinden de 

mesela ile, için edatlarının öykünüldüğünü görmekteyiz. Bunun yanında edatlara 

gelen “–саз” ve isimlere gelen “-лак” ekini görmekteyiz. “ile, için, -sız, lık” 

ekleri “со, за, без, -ство” eklerine karşılık öykünülmektedir. 

Türkçe sıfat ve isimlere bu eklerin kattığı anlam, Makedoncaya 

öykünülmesiyle de aynı anlamı Makedonca kelimeler katmaktadır. Burada fark 

Türkçede bu eklerin ikinci unsur olarak yani isim ve sıfattan sonra gelmesi; 

Makedon dilinde ise öykünülen kelimenin önün gelmesidir. Fakat “–lık> -ство” 

eki bu kuralın dışındadır. 
16

Aşağıda bazı örnekleri göstereceğiz. 

kısmet ile > со касмет[so kasmet] ,mukkayet ile > со мукает[so mukaet], 

namus ile > со наму[so namuz] 

Sıfatlarda “-li” ekinin “со” öykünülmesi daha az rastlanmaktadır: 

mühürlü > со муур [so umur], şüpheli > со шубе [so şube], biçimsiz > 

безбичим [bez biçim], lezzetsiz > без лезет [bez lezet], kusursuz > без кусур 

[bez kusur], teklifsiz > без теклиф [bez teklif], merak için > за мерак [bez 

merak], kısmet için > за касмет [za kasmet], abacılık > абаџиство 

[abacistvo], bahçıvancılık> бафчанџиство [bafçanсistvo], ergenlik > 

ергенство [ergenstvo] 

Zamirlerde buna benzer oluşumlar az rastlanmaktadır. Burada kısmi 

öykünme olarak şunların kullanımını gösterebiliriz: хер кој< her kim, хер каде < 

her nerede,  хер колку < her ne kadar  

4. Deyimler ve selamlamalar  

1. Allah sabır versin > Господ сабар да даде[gospod sabar 

da dade] " Госпот сабар да ти даит" (СбНУ, XII, 250) 

 

                                                           
16 Nasteva, a.g.e, s.160 
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2. hayrını görmek > аир да види[air da vidi] " Фала 

ти, и ти аир да видиш од парите" (konuşma dili) " Аирот да му 

видиш" (СбНУ, XII, 250) 

3. hayrını görmemek > аир да не види[air da ne vidi] 

" Коja не лажи, аир да не види" (Прилеп, СбНУ, XII, 241), " Еве jac 

ти го дадоф чивитот со се срце и и ч  око не ми остануат, ако те 

лажам, аир да не видам от коприната, што ке ми ja даиш" 

(Прилеп, СбНУ, XII, 189) 

4. helal olsun > алал да е [alal da e]  " Алал ти крфта, 

Кузмане" (СбНУ, XII, 92), “..на, сега уште овес појади и алал нека 

ти бидиш..." (Прилеп, Сб. Мин. 191);  

5. h a r a m olsun > арам да е [aram da e]  " Арам ти 

било млекото" (Гламји, 39), " А р а м  да м у  е, цело прасе што 

изеде и па гладен си отиде" (Прилеп, СбНУ, XII, 242) 

6. nalet olsun > налет д a  е [nalet da e] “Налет да je 

сета Moja стока / Ког ке немам мое мило брате!" (Милад. 288) 

7. eksik olsun > ексик да е[eksik da e] " Ексик да му je 

и богасто и с е  кога је онолку болен и неолен" (Цеп. 2, 202), " Ексик 

да е и вакоф живот, што живеам јас кога немам нито еден ден да 

се оскрбам и да не се јадосам" (Цеп. 2, 203). Öykünmenin yanında 

Tsepenkov’un alıntı biçimini de kullandığını görmekteyiz: " Ексик 

олсун ваков живот, што живеам jac!" (Цеп. 2, 202) 

8. yazık olsun > јазак да е[yazak da e] " Jазак да ни биде 

- си рекле едниот на другиот..." (Прик. 221) 

9. kabil olsa > да е кабил[da e kabil] " Д а  е  кабил, и 

низ уши да гнети" (Прилеп, СбНУ, XII, 242) 

10. çare değil > не е чаре[ne e çare] " Колку за гемија, 

Сиљане околу нашава земја не е ч а р е  да може да дојде, чунки бијат 

талазите во брегоите и околу наоколу..." (Прилеп, СбНУ, XIV, 

117), " Ja знам оти чудно ви е ова што го кажувам, ама не е ч а р е  

да ве излажам, чунки најпосле испат ке ви го сторам, и ке ве 

уверам" (Прик. 162) 

11. başka çare yok > д р у г о  чаре нема[drugo çare nema] : 

" . . . j a  за да се исчепам од неа, треба да ja супраам и д р у г о  чаре 

нема" (Прилеп, СбНУ, XV, 87)  

12. ziyan yok > нема зијан[nema ziyan] " . . . н е м а  зијан, 

друго ке земеме ..." (konuşma dili) 

13. kabil değil > не е кабил[ne e kabil] “Тога je рекла: не je 

кабил да и пушчиме..." (Охрид, СбНУ, XIII, 198)," А пак на таа 

мандра не беше кабил чувек да прапаре ут ного кучијна" (Верков. 

295) 

14. laf yok > лаф да нема[laf da nema] " Л а ф  да нема, ке 

ти ja свршам таа работа, биди сигурен..." (konuşma dili) 
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15. i k i  laf > два лафа[dva lafa] " К е  ти кажам до два 

лафа / До два лафа, до три збора" (Тиквешко, с. Бесвица, Фол. 

1464), "...почeкај, два лафа да ти речам" (konuşma dili) 

16. halın nasıl, ne haldesin > каков ти е алот[kakov ti e alot] 

" Денес ка г у  м а ш  ало шчо се заеме четири пата?" (Маз. Doc. 

152), “ ...што ти е алот, мори душко, што туку бвкаш?" (СбНУ, 

X, 132).  

 

VI. SONUÇ 

Dil etkileşiminin en önemli safhalarından biri olan öykünmeler aslında 

Türkçenin Makedon dili üzerindeki büyük etkisinin göstergesidir. 

Bir dil kelime düzeyinde sözcük verebilir fakat öykünme aşamasına 

geçilmesi iki dilin arasındaki etkileşiminin zirveye çıktığını göstermektedir.  

Öykünmelerin yapılabilmesi için, öykünme yapılacak dilin bilinmesini 

gerektirmektedir. Makedoncadaki sayıca çok fazla öykünmeler bizlere, Türkçenin 

bu dili konuşan insanlar tarafından iyi bilindiğini ve asırlarca konuşulduğunu 

göstermektedir. Yazılı ve sözlü kaynaklarda tespit edilen öykünmeler bunun 

kanıtı niteliğindedir. 

Öykünmeleri tespit etmek zor ve meşakkatli bir iştir. Özellikle ilgili 

dilleri bilmeyi gerektirmektedir. Aynı zamanda Türkçeyi de bilmeniz 

gerekmektedir. Kanımızca bugün Balkan dillerinde sayıca çok fazla Türkçeden 

öykünülen unsurlar bulunmaktadır. Bunlar, kültürümüzün taşıyıcısı konumunda 

olan dilimizin bu coğrafya üzerindeki önemli izleridir. Onları araştırmak ve tüm 

yönleriyle ortaya koymak Türkiye’deki Türkologların önemli vazifelerinden 

biridir. Ayrıca bu coğrafyada asırlarca var olmuş milletimize karşı, ödememiz 

gereken manevi borcumuzdur. 

  Kelime bazındaki alıntılara büyük yer ayrılmasına rağmen 

öykünmeler üzerinde yeterince durulmamıştır. Özellikle 18.yy başlayarak 20.yy. 

ilk yarısına kadar yazılan Güney Slav dillerindeki eserler üzerinde kapsamlı bir 

çalışma yapılacak olursa Türkçenin Balkan dilleri üzerindeki etkisinin önemli 

göstergesi olan öykünmelerle ilgili zengin bir malzemeye ulaşılacaktır. 

Bildirimizde bir kısmını vermeğe çalıştığımız öykünmelerle Türkçenin bu 

alandaki etkisini göstermek istedik. Daha ayrıntılı ve kapsamlı yapılacak 

çalışmalar sonucunda Türkçenin bu alandaki zenginliği ortaya konulacaktır. 

 

KAYNAKÇA 

NASTEVA, Olivera Yaşar, Turskite Leksiçki Elementi vo 

Makedonskiot Yazik, İnsitut Za Makedoski Yazik Krıste Misirkov”, Üsküp, 

2001. 

KARAAĞAÇ, Günay, Türkçe Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu 

Yay. Ankara, 2008. 

KARAAĞAÇ, Günay, “Alıntı Kelimeler Üzerine Düşünceler”, Türk Dili 

Dergisi, TDK Yay. S. 552, Aralık 1997. 



 110 

YELTEN, Muhammet, Karasu, Abidin, “ Makedon Dilindeki Türkçe 

Kelimeler”, İ.Ü.Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XXXVI, 

İstanbul, 2008. 

VARDAR B. vd., Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC 

Kitabevi, 2. baskı, İstanbul 1998. 

JOHANSON L., Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, çev. 

Nurettin Demir, TDK Yay., Ankara 2007. 

İVANOV, Yordan, Bılgarski Starini İz Makedoniya, Pod Redaktsiya 

Na Prof. Bonyo Angelov i Prof. Dimitır Angelov, Bılgarska Akademiya Na 

Naukite, İzdatelstvo Nauka i İzkustvo, 1970. 

KARACA, Oktay Selim, “Kazak Tükçesinde Sözdizimi Düzeyinde Rusça 

Etkisi”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic, Volume 5/2 Spring 2010 

HASAN, Hamdi, “Bugünkü Makedonca Sözlükte Türkçe ve 

Türkçeleşmiş Kelimeler”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, 20-

26 Eylül, Ankara, 2004, 1355-1366. 

http://www.tdk.gov.tr. 

http://www.belb.net. 

http://recnik.org/mk

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.belb.net/
http://recnik.org/mk


 111 

ÖMER SEYFETTİN’İN BALKANLARDA GEÇEN YILLARI VE 

BALKANLARI KONU ALAN HİKÂYELERİ 

 

Cemile KAYGISIZ
*
 

Giriş 

Türk hikâyeciliğinin ve edebiyatının önemli isimlerinden olan Ömer 

Seyfettin asker bir babanın çocuğudur. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey, 1881 yılında 

görevi münasebetiyle Balıkesir’in Gönen kasabasına gider. Ömer Seyfettin’de 11 

Mart 1884 tarihinde burada dünyaya gelir.
1
 Dört yaşında mahalle mektebine 

kaydolur. Burada eğitim alırken babası Ömer Şevki Bey’in İnebolu ve Ayancık’a 

tayininin çıkmasıyla kısa bir süre de buralarda bulunur. 1892’de annesi ile birlikte 

İstanbul’a gelir ve Yusuf Paşa semtinde bulunan Mekteb-i Osmanî’ye başlar.
2
 

Ömer Seyfettin’in babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey mesleğinin etkisiyle sert 

mizaçlıdır ve oğlunu da sert bir eğitimle yetiştirir. 
3
 Oğlunun iyi bir eğitim 

almasını isteyen Ömer Şevki Bey, oğlunu Eyüp Sultan’daki Eyüp Askerî Baytar 

Rüştiyesi’ne yazdırır. Ömer Seyfettin bu okulda yalnız subay çocuklarının kabul 

edildiği “Sınıf-ı Mahsusa” yerleştirilir.
4

 Buradaki eğitimini tamamlamasının 

ardından sırasıyla Edirne Askerî İdadisi ve Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne’ye gider. 

22 Ağustos 1903’te Harbiye’den mezun olur.
5
 Mezuniyetinin ardından kura 

sonucu İzmir Redif Tümenine bağlı Kuşadası Redif Taburuna tayin edilir. Fakat 

bu tabur, Makedonya’da başlayan Bulgar ihtilâlini bastırmak üzere Rumeli’de 

görevlendirilir. Selanik ve Manastır’a bağlı Pirlepe’ye gönderilir. İsyanın 

bastırılması üzerine Eylül 1904’te taburuyla birlikte Kuşadası’na gider. Üç yıl 

burada görev yaptıktan sonra 1906’da İzmir’de açılan Jandarma Zabitan ve Efrad 

Mektebi’nde öğretmenlik yapar. 1908’de üsteğmenliğe yükseltilerek Üçüncü 

Ordu Nizamiyye Taburları’na nakledilir. Selanik’teki bu ordu merkezinden 

Manastır, Pirlepe, Köprülü, Cumayıbala kasabalarına, Serez vilayetine bağlı 

Yakorit-köyü Bölük Merkezi Sınır Karakolu’na tayin edilir. 1910’da askerlikten 

istifa eder. II. Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine tekrar orduya çağrılır. 

Yunanlılara esir düşer ve Atina’ya yakın Nafliyon kasabasında tutulur. 
6
  

İnci Enginün, Ömer Seyfettin’in bugünlerini şöyle değerlendirmektedir: 

“II. Meşrutiyet’in ilanından sonra III. Ordu’nun Selanik’teki merkezine 

nakledilen Ömer Seyfettin artık Yakorit köyü sınır bölüğü kumandanıdır. Eşkıya 

takibinden geçen çetin günlerinden sonra, kısa süreli görevlerle Balkanlar’ı 

dolaşır. Balkanlar’daki günleri onu, bölge milletindeki uyanışı görmesi 

bakımından derinden etkiler. Milliyetçi duyguların ve düşüncelerin uyanıp 

keskinleşmesi de bu yıllarda başlar. (…) Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine 

                                                           
*
 Selendi Anadolu Öğretmen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, cemilekaygisiz@gmail.com 

1Fevziye Abdullah Tansel, Ömer Seyfettin’in İlk Eser ve Şiirleri, s.52 
2 Rıza Bağcı, Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri, s.109 
3 Müjgan Cunbur, Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri, s.4 
4 Müjgan Cunbur, Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri s.4 
5 Rıza Bağcı, Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri, s.109 
6 Fevziye Abdullah Tansel, Ömer Seyfettin’in İlk Eser ve Şiirleri, s.52 
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yeniden orduya çağrılan Ömer Seyfettin bu günlerde kısa kısa yazdığı 

günlükleriyle, o günlerin iç burkan, acı şartlarını tespit etmiştir. En acı olayları, 

kısa, keskin ifadelerle yazdığı bu ruzname, Balkan Savaşı hakkındaki nice 

incelemeden daha unutulmaz bir etki yapmaktadır.”
7
 

Ömer Seyfettin’in Balkanlar’da edindiği izlenimler; Osmanlı aleyhindeki 

milliyetçilik hareketleri, kurulan komitalar ve onların yaptığı faaliyetlerle ilgili 

gözlemleri sonradan yazacağı hikâyelerin, daha önemlisi fikrî ve edebî alanda 

açacağı yolun hazırlayıcı birikimleri olur.(…) Yazarın Balkanlar’daki savaş ve 

esaret günleri, bu bölgede Türkler aleyhine hızlı ve acımasızca gelişen düşmanlığı 

bizzat gözlemlemesini sağlamıştır.
8
 

Otuz altı yıl gibi kısa bir ömre birçok eser sığdıran yazarın, hikâyeleri İnci 

Enginün tarafından birkaç kümede toplanmıştır: 

1. Tarihî hikâyeler 

2. Konusunu Balkanlar’dan ve Çanakkale Savaşı’ndan alan 

hikâyeler 

Balkanlarda uzun zaman kalan ve Balkanları iyi tanıyan Ömer 

Seyfettin, bir kısmı kendi başından geçen, bir kısmı da arkadaşlarının 

anlattığı hikâyeler yazmıştır. 

a. Balkanlarla ilgili olanlar: Bomba, Beyaz Lale, Nakarat, 

Hürriyet Bayrakları 

b. Çanakkale Savaşı ile ilgili olanlar 

3. Konusunu çocukluk ve gençlik hatıralarından aldıkları 

4. Masal ve Fanteziler 

5. Günlük hayatta rastlanan olaylar ve kişiler.
9
 

Yazarın Balkanlar’ı konu alan hikâyeleri arasına İrtica Haberi, Mehdi, 

Tuhaf Bir Zulüm, Türbe’yi dahil etmemiz mümkündür. 

İrtica Haberi 

Ömer Seyfettin İrtica Haberi adlı hikâyeye “Bir zabitin cep defterinden” 

notuyla başlamıştır ve günlük şeklinde yazılmış, Köprülü bilgisini eklemiştir.  

Hikâyede, yazarın anlatıcı olarak seçtiği kişi, yazarın kendi fikirlerini 

söylettiği kişidir. Anlatıcı ile yazar arasında benzerlikler mevcuttur. Anlatıcı 

arkadaşına emellerinden bahseder. “On iki sene askerlikten ettikten sonra istifa 

edecek ve hoca olacaktım. Gençliğimi orduda geçirdikten sonra ihtiyarlığımı 

mektepte, dershanelerde geçirmek istiyordum…”. Ömer Seyfettin düşüncelerini 

gerçekleştirebilmek için askerlikten ayrılır ve Selanik’e gider.
10

 

Anlatıcı, arkadaşı ile konuşurken bir haber alırlar. Harbiye nazırı ve 

sadrazam vurulmuştur. Bu olay yönetim şeklini yeni değiştiren bir ülke için 

tehlikeli bir durumdur. Bu durum meşrutiyetin iade edilip şeriatın geri getirileceği 

endişesini ortaya çıkarmıştır ve insanları tedirgin etmektedir. Anlatıcının gözünün 

önünde Balkan haritası canlanır. Türkiye’nin parçalandığını görür gibi olur.  

                                                           
7 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Günümüze, s.432 
8 Hülya Argunşah, Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 1, s.16 
9 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Günümüze s.436 
10 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Günümüze s.430 
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Meşrutiyetin tehlikede olması, Sultan Abdülhamit’in tekrar tek başına 

iktidara geçecek olması anlatıcıyı ve asker kesimini tedirgin etmektedir. 

İstanbul’a hareket etme kararı alan ordu hazırlanır, ama gitmeden önce Köprülüde 

miting düzenlenir. Türklerden, Bulgarlardan konuşmacılar Meşrutiyeti savunan 

şeyler söylerler.  

İstanbul’a hareket edilecek olan Cuma günü, hutbede padişahın adının 

geçmediği haberi gelir. Anlatıcı bunun üzerine düşünmeye başlar: “Düşündüm ki 

şimdi İstanbul’da ne kadar vezirler, ne kadar müşirler, ne kadar ferikler, ne 

kadar paşalar, ne kadar yaverler, ne kadar askerler selamlık resmini ifa 

ediyorlar; ona, o meşum ve yıkılmaz kuvvete, Allah’ın memleketimizde otuz iki 

senedir sönmeyen o korkunç ve kırmızı gölgesine perestiş ve tekâpu ediyorlar.” 

Buradaki durum Hürriyet Bayrakları hikâyesindeki duruma benzetilebilir. 

Mülazımın bütün heyecanı ve iyi düşüncelerine rağmen karşılaştığı durum onu 

şaşırtmıştır. İrtica Haberi’nde de İstanbul’a gidip padişaha karşı tepkilerini 

göstermek isterken padişahın bundan haberi bile yoktur. Tıpkı bizdeki bir atasözü 

gibi: Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. 

Anlatıcının yazar ile ortak noktası olduğunu yukarıda belirtmiştik. 

Kahraman anlatıcı meşrutiyeti iade için İstanbul’a gideceklerini ve hazırlık 

yaptıklarını yazıyor. Ömer Seyfettin de Bulgaristan’da görev yaptığı sırada 31 

Mart Vakası üzerine 17 Nisan 1909’da Hareket Ordusu ile birlikte İstanbul’a 

gelmiştir.
11

 

Bomba 

Ömer Seyfettin’in en etkili hikâyelerinden birisi de Bomba’dır.  

Hikâye, bir akşam vaktinde tasvir edilen odayla başlar. Doğacak 

çocuklarını bekleyen Magda ve Boris, içlerindeki sıkıntıdan bahsederler. Yazar, 

Boris’i şöyle tarif eder: “Ancak yirmi beş yaşında vardı. Baba İstoyan’ın bir 

tanecik oğluydu. Sofya’da tahsil görmüştü. Beş sene nihayetinde potursuz ve 

kuşaksız dönen dinç ve güzel Boris babasının evinde çok oturmamış bir gün dağa 

çekip gitmişti. Genç Türkler hiç beklenilmeyen Meşrutiyeti ilan edince o da bütün 

arkadaşları gibi şehre inmiş, silahını hükümete teslim etmiş ve köyüne gelmişti.” 

Yazar ayrıca Boris’in çok çalıştığı bilgisini de verir. Bu çift sosyalisttir, ancak 

sosyalistlerin düşüncelerinin bir hayal olarak kalacağını düşünmektedirler.  

Boris ve Magda konuşurken, Boris Amerika’ya göç edeceklerinden ve iki 

ay önce kapılarına bırakılan nottan bahseder. Bu notta “Ey dinsiz Boris! Vaktiyle 

dağlardan neşretmek istediğin sosyalistliği burada öğretmeye başladın. Hainsin! 

Vatanımızın düşmanısın! Bil ki o hain kafanı balta ile vücudundan koparacak, 

sana uyanların, seni sevenlerin eline vereceğiz. Yahut bize dehalet et. Bizimle 

beraber Balkan’a çık. Büyük vatan için çalış.” yazmaktadır. Amerika’da 

geçirecekleri güzel günleri hayal ederken, Makedonya’yı yamyamlar memleketi 

olarak hatırlayacaklarını düşünürler. Makedonya onlar için “pis ve dar sokaklar, 

sefil ve üryan adamlar… kanlarla lekelenmiş nihayetsiz karlar, kara, müstekreh 

ve keskin baltalar, sonra siyah, müthiş Balkanlar” olarak kalacaktır.  

                                                           
11 Fevziye Abdullah Tansel, Ömer Seyfeddin’in Hayatı, Eseri, İlk Şiirleri, s.52 
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Gecenin ilerleyen saatlerinde köpek havlamalarının ardından kapı çalınır 

ve Baba İstoyan çağrılır. Boris babasını komitacılara göndermek istemez ve 

komitacılarla konuşarak anlaşabileceğini düşünür. Komitacıların yanına gider.  

Magda ve Baba İstoyan endişeli şekilde Boris’i beklerken komitacılar 

Kaptan Raçof, Pançe ve Sandre gelir. Eve girip, Baba İstoyan’dan sattıkları evin 

parasını ister; Magda’yı taciz ederler. Giderken Magda’ya bir paket bırakırlar ve 

bunu saklamasını isterler. Magda bu pakete baktığında onun Boris’in kafası 

olduğunu görür.  

Bomba hikâyesinde Balkanlardaki komitacıları kendi taraflarında yer 

almayan dindaş ve soydaşlarına karşı da acımasızdır. Makedonya, komitacılar 

tarafından cehenneme dönüştürüldüğü için mağdur olan halk, huzur ve refah dolu 

günlere kavuşmanın zor olduğunun farkındadır. Bu karamsar bakış komitacıların 

sadece Türk/Müslümanlara değil, Osmanlı yurttaşı olarak yaşamayı tercih eden 

kendi dindaş ve soydaşlarına da zulmettiğini, onları da karamsarlaştırdığını 

gösterir. Komitacılar kendilerinin tarafında yer almayan dindaş ve soydaşlarını da 

“hain” olarak görüp tehdit ederler.
12

 

Mehdi  

Mehdi adlı hikâye bir ayetle başlar: “Ve likülli kavmin hâd”. Bir tren 

yolculuğu esnasında kompartımanda bulunan yolcuların konuşmaları ile şekillenir 

hikâye. Yazar, hikâyedeki mekân ve kişi unsurlarını “Serez istasyonundan 

bindiğimiz ikinci mevki kompartımanda beş kişiydik. Ve beşimiz de Türk ve 

Müslümandık…” ifadeleriyle verir. Türk halkının yaşadığı sıkıntılı ve zor günleri 

varlıklara da yansıtır yazar. Kargalar, geçen felaket yılının canlanmış da kalmış 

uğursuz ve karanlık damlalarına benzetilir. Trenin camından bakıldığında görülen 

minareleri yıkılmış camiler, minarelerinin üzerine haçlar asılmış köyler, sahipleri 

öldürülen boş ve sürülmemiş tarlalar, Balkan Savaşları’nı ve ölen milyonlarca 

Müslüman halkı hatırlatan görüntülerdir. Böyle bir tablo içinde yer alan 

yolcular/kahramanlar yolculuğun başındaki bir selamlaşmanın ardından yalnız 

esir ve perişan Müslüman memleketlerinde duyulan yakıcı ve dondurucu ağır 

tevekkülün taştan sükûnuyla susmuşlardır.  

Hikâyede bakış açısı olarak kahraman anlatıcı tercih edilmiştir. 

Anlatıcı/yazar diğer kişileri okuyucuya tanıtır. Bunlardan ilki kompartımandaki 

esir ve perişan Müslümanların tevekkülünden taştan sükûnunu bozan ilk kişi ufak 

bir bey olur. Yazar şöyle anlatır bu beyi: “Daha bıyıkları yeni terliyordu. Ellerini 

kaputunun cebine sokmuş, bir şeyden ürküyor gibi başını omuzlarının arasına 

çekmiş, kumral ve ince kaşlarını yukarı kaldırmıştı. Zayıf ve kansızdı. Yüzü 

mâsivadan gölgelenen ruhanî ve mahzun bir beyazlıkla parlıyordu.” Yazarın 

anlatımıyla gözümüzde canlandırabildiğimiz bu ufak bey, aslında savaşlarda 

yitirdiğimiz bir nesli temsil etmektedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 

birbiri ardına girdiği savaşlarda gün gelir on beş yaşında, daha bıyıkları 

terlememiş çocuk yaşta gençler askere çağrılır. Hakeza Ömer Seyfettin’in 

yaşamına baktığımızda, onun da Mekteb-i Harbiye-i Şahane’de okurken 

                                                           
12 Mehmet Güneş, XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer 
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Makedonya’daki isyanın başlaması ile alelacele mezun edilen (sınıf-ı müstacele) 

öğrencileri arasında yer aldığını görürüz.
13

 Ufak beyin duruşu, korku ve endişe 

içinde oluşu, savaşların halk üzerinde bıraktığı psikolojik etkinin sonucudur. 

Savaşlarda kaybedilen eşler, evlatlar; geride kalanların akıbetlerinden haberdar 

olmayışları halkı ürkütmekte, gözlerine çöken hüznü temel sebebi olmaktadır. 

Kahraman zayıf ve kansızdır. Savaşa sonucunda fakirleşen halk yiyecek ekmek 

bile bulamaz. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen Allah’a olan inancını 

yitirmez ve sanki melekler muhafazası altındaymışçasına yüzü nuranî bir şekilde 

parlar ufak beyimizin. 

İkinci kahraman ise bir hocadır. Yazar onu şöyle tarif eder: Beyaz sarıklı, 

siyah cübbeli bir hoca, bir ihtiyar, hasta, mecalsiz ve alacalı bir yığın gibi 

uyukluyordu. Ömer Seyfettin taassup ve bağnazlığa karşı çıkmış, eserlerinde biraz 

da mizahî bir şekilde taasup ve bağnazlığı eleştirmiştir. 
14

 Bu ihtiyar adam, ilim ve 

araştırmadan uzaklaşarak sorgusuz sualsiz bir şekilde yaşamaya başlayan ve 

Osmanlı’nın bulunduğu noktaya gelmesinde etkili olan son dönem din adamlarını 

anımsatmaktadır. Aynı zamanda “hasta adam” olarak tanımlanan Osmanlı 

gibidir. Osmanlı’da altı asır yaşamış, ölümü beklenen hasta bir adam, riayetindeki 

halka söz geçiremeyen bir duruma gelmiştir.  

Üçüncü kişi şişman ve yeni seyahat elbiseleri giymiş, siyah ve alafranga 

sakallı bir beyefendidir. Dördüncü kahramana geldiğimizde ise sarı, uzun boylu, 

son moda bol esvaplı, kuvvetli ve gözleri parlak bir gençtir.  

Yazar kahramanları tanıttıktan sonra kompartımana geri döner ve geçen 

diyalogları verir. Savaş sonucunda Selanik Türklerden çıkmıştır ancak halk bunu 

kabullenemediği için yazar “Bir an için ‘Türkiye idaresindeki Selanik’e 

gidiyorum” hayaline kapılır. Serezli ufak bey kompartımanda konuşmaya 

başlatan ve devam ettiren kişi olarak “Acaba buralarına ne vakit Türk askeri 

gelip alacak?” sorusunu sorar. Yazarın bu soru karşısında 

kompartımandakilerden birinin Yunan hafiyesi olabileceğini düşünmesi dönemin 

sosyal-siyasi bir sorununa işaret etmektedir. 

Bu soruya yazarın siyah ve alafranga sakallı bir beyefendi diye tarif ettiği 

kişi kalın ve al burnunu küçük parmağının uzun tırnağıyla kaşıyarak cevaplar. Bu 

kişi Mülkiye-i Şahane’den çıkmış, on sekiz sene kaymakamlık ve mutasarrıflık 

yapmıştır. Aldığı eğitim ve bulunduğu makamlar onu Müslümanlıktan 

uzaklaştırmıştır. Dinlerin dünya nizamında etkili olduğunu, bir kainatı yıkıp, 

başka bir kainat kurduğunu kabul eder. İslam’ın, Müslümanlığı kabul edenleri 

milliyet kavramlarından uzaklaştırdığını ve karanlık bir taassubun içinde 

yaşattığını söyler. Müslümanların on üç, on dört asır önceki hurafe ve efsanelerle 

çırpındığını; Rusya’daki Türkler, Bosna Hersek, Rumeli, Hive, Buhara, 

Acemistan, Türkistan, Afganistan, Belucistan, Hindistan, Mısır, Trablus, Sudan, 

Tunus, Cezayir, Fas, Sahra-yı Kebir, Zengibar, Cava, Somali, Samatra’yı buna 

örnek gösterir. Sadece Türkiye’nin zayıf bir şekilde de olsa istiklalinin olduğunu, 

buna karşın Hıristiyan devletlerin ilerlediğini ve Müslüman devletleri 

                                                           
13 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Günümüze, s.430 
14 Cemile Kaygısız, Dilin Kullanımı Açısından Ömer Seyfettin’de Mizah, s. 589 
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boyundurukları altına aldıklarını söyler. Müslümanların yaşamaya hakkı 

olmadığını söyler. Hıristiyan devletler, örneğin hikâyenin geçtiği yer olan 

Yunanistan, hür ve medenîdir. Yazarın deyimiyle bu bey ateşli ve mutaassıp bir 

dinsizdir. Müslümanları taassupla suçlarken kendisi de düşüncelerinde 

mutaasıptır. Türklerin de diğer Müslümanlar gibi yakında Hıristiyan efendilerine 

dua edecekleri düşüncesindedir.  

Eski mutasarrıf Türk halkı üzerindeki bu ümitsiz söylemleri üzerine 

kompartımandaki Serezli genç bey, Müslümanların kurtarıcı olarak beklediği 

Mehdi’yi sorar. Söz sırası ihtiyar hocaya gelir, hoca Mehdi’nin kim olduğunu 

açıklamaya başlar. Beklenen on ikinci imam olduğunu söyler. Bütün İslam 

aleminde beklenen Mehdi’nin aslında “çalışmak” olduğunu söyler. Her halk kendi 

mehdisini, kendi kurtarıcısını yetiştirecektir. İslam devletleri, gün gelecek 

bugünkü Hıristiyan devletlerin ulaştığı seviyeye ulaşacaktır. İhtiyar hoca, bu 

müjdeyi Kuran-ı Kerim’in verdiğini söyler.  

Burada Mülkiye-i Şahane mezunu eski mutasarrıfın sözlerinden dönemin 

önemli fikir akımlarından olan İslamcılık’ı dolaylı şekilde eleştirdiğini görürüz. 

Müslümanlığı yanlış algılayan halk kendini tembelliğe bırakmış, kaderine 

hükmetmek yerine kendine sunulanı kabullenmiştir. Oysa ihtiyar hoca, mehdi 

hakkında bilgi verirken aslında İslam’ın yanlış anlaşılan kavramları olan tevekkül 

ve teslimin, doğru anlaşıldığı takdirde Müslümanları doğru ve güzel olana 

yönlendireceğini ifade eder.  

Bu konuşmanın ardından kondüktör eşliğinde kompartımana giren bir 

Rum, yıllarca Balkanlarda yaşamış ve oranın yerlisi olmuş Türklere bakışın ne 

denli değiştiğini gösterir. Türkler ikinci sınıf insan statüsünde 

değerlendirilmektedir ve Rum onların yanına oturmak istemez. İşgüzar 

kondüktörün, ona yer ayarlamasıyla beş türkün bulunduğu kompartımanda –

nerdeyse yatar pozisyonda- oturarak Türklere küfür ve hakaret eder.  

Bu hikâyede, yazarın diğer hikâyelerine nazaran farklı bir durum vardır. 

Ömer Seyfettin, birçok hikâyesinde (Türbe, Tuhaf Bir Zulüm, Tos, Nasıl 

Kurtarmış) taassubu kötüler. Dini, taassup noktasına taşıyan insanlara mizahî bir 

dille yaklaşır. Bu tür hikâyelerinde tarif ettiği insanlar çatık kaşlı, hiç gülmeyen, 

çevrelerindeki insanları azarlar şekildedir. Mehdi hikâyesinde de yazar, hocayı ilk 

olarak genelde tarif ettiği gibi verir okuyucuya. Konuşmaya başladıklarında ise 

ona karşı düşünceleri değişir.  

Hürriyet Bayrakları 

Hürriyet Bayrakları adlı hikâye Ömer Seyfettin’in önemli eserlerinden 

biridir. Bu eserde yazar, Osmanlılık fikrini, Osmanlıcılık anlayışını 

eleştirmektedir. 
15

  

Hikâyede, yazar, kahraman anlatıcı olarak çıkar karşımıza. Bir gürültüyle 

uyanan kahraman, gürültünün sebebinin bir bayram olduğunu düşünür. Ancak 

Osmanlı Devleti, birçok milletten müteşekkil olduğu için hangi milletin bayramı 

diye düşünürken “On Temmuz” olduğunu hatırlar. Yazarın “On Temmuz” 

                                                           
15 Sabahattin Çağın, Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin, s.224 
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hakkında olumlu düşüncelere sahip olmadığı “yalancı inkılabımız, bu kansız ve 

hakikatte ancak manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı düzme Türk 

inkılabı” sözlerinden anlaşılmaktadır. Bayramı seyrettikten sonra Razlık’a gitmek 

için hazırlanır ve yola koyulur. Yolda karşılaştığı mülazımla sohbet ederken konu 

“On Temmuz” bayramına gelir. Mülazım bu günü “bizim en büyük, en şanlı, en 

âli günümüz, en mukaddes millî bayramımız” olarak tanımlamaktadır. Mülazımın 

“millî bayramımız” demesiyle Osmanlı subayı “hangi milletin bayramı” diye 

sorar. Bu soruya “Osmanlı milleti” cevabını verir ve açıklamaya başlar. Osmanlı 

milleti Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, 

Ermeniler, Türklerden oluşmaktadır. Subay da buna karşılık: 

Bir cinsten olmayan şeyler cem edilmez. Mesele on kestane, sekiz, 

armut, dokuz elma… Nasıl cem edeceksiniz? Bu mümkün değildir. ve bu 

imkansızlık nasıl riyazi ve bozulmaz bir kaide ise birbirinden tarihleri, 

ananeleri meyilleri, müesseseleri, lisanları ve mefkureleri ayrı milletleri 

cemedip hepsinden bir millet yapmak da o kadar imkansızdır. Bu 

milletleri cem edip “Osmanlı” derseniz yanılmış olursunuz.  

cevabını verir. Subay eskiden Osmanlı’nın esirleri olan Rumların, 

Bulgarların ve Sırpların Türklerden intikam alacağını ve kardeşleri olan Balkan 

hükümetleri ile birleşeceklerini söyler. Subay ve mülazım hem konuşup hem yola 

devam ederlerken, mülazım heyecanlanarak ileride bir köyü işaret eder ve “Ah 

görmüyor musunuz? Şu köycükte sallanan kırmızı kırmızı hürriyet 

bayraklarını….” der. Subayı köye gitmek için ikna eder. Ancak gittiklerinde 

karşılaştıkları tablo hiç de umduğu gibi olmaz mülazımın. Ve gördükleri “hava 

aldırmak için güneşe asılmış kırmızı biber dizileri”dir. Bu hayal kırıklığının 

ardından mülazım oradaki Bulgarlar selam verir, onların cevabı ise “nezman 

Türkçe bre” olur. Misafirleri hiç umursamaz bir tavır içindedirler.  

Bu hikâyede Osmanlıcığı eleştiren yazar kullandığı hiciv ve ironi ile 

eserin anlatımını etkileyici kılmaktadır.
16

 

Beyaz Lale 

Beyaz Lale hikâyesi şu notla başlar: “Bedbaht Rumeli Müslümanlarına”. 

Serez, Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. Şehrin yağmasını, ahalinin katliamını 

intizam ve usul dairesinde idare etmek daha içeri girilmeden merkez kumandanı 

tayin edilen Binbaşı Radko Balkaneski’nin vazifesiydi.
17

 

Yazar Balkaneski’yi tarif eder. “Bu gayet mükemmel tahsil ve terbiye 

görmüş bir gençti. İdadi devresini İstanbul’da Galatasaray Sultanisi’nde bitirmiş, 

bin dokuz yüzde Sofya Harbiyesinden erkânıharplikle çıkmış, birkaç sene sonra 

ihtiyata nakletmişti. Asil ve zengin bir çiftçi olan babasının bitmez tükenmez 

denilen parasıyla yaşıyor, hayatının bir kısmını çılgın eğlencelerle, bir kısmını da 

millî işlerle, yani Makedonya teşkilatıyla, bomba amirliğiyle geçiriyordu. (…) 

Bütün ruhu, bütün mevcudiyeti mefkûresinde toplanmış, mefkûresinde birikmişti: 

Büyük Bulgaristan İmparatorluğu…” 

                                                           
16 Cemile Kaygısız, Dilin Kullanımı Açısından Ömer Seyfettin’de Mizah, s.586 
17 Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri Hikâyeler 1, s.10 
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Radko Balkaneski, Serez’e girdikten sonra bütün çete reislerini toplatır. 

Çok saçlı, sakalları uzun, vahşi kıyafetli, tepeden tırnağa kadar silahlanmış olan 

çete reisleri geldikten sonra plan yapılır. Şehrin zenginleri bir binada 

toplatılacaktır. Şehrin en büyük fırını hazırlanacak, büyük mahkeme için gerekli 

olan sandalyeler, büyük masa, kırmızı örtü, İncil, ip, zeytinyağı, kerpeten, ustura, 

şiş, vb. malzemeler hazırlanacaktır. Zenginlerin paraları tamamen alındıktan sonra 

yağmaya geçilecek, şehrin Türk kızları askerlere dağıtılacaktır.  

Komitaların arasında en yaşlısı olan Dimço Kaptan, Balkaneski’ye ufak 

çocukları ve kadınları neden öldüreceklerini sorar. İhtiyarlığın, merhamet 

doğurduğunu düşünen Balkaneski açıklamaya başlar: “(…) Biz, büyük 

Bulgaristan için çalışıyoruz. Büyük Bulgaristan’ın içinde düşman kalmamalı. 

Altmış yaşını geçmiş erkeklerin, kırk beş yaşını geçmiş kadınların çocukları 

olmaz. Onlar kum basmış tarlalara benzerler. İşte Büyük Bulgaristan’a düşman 

yetiştirmeyecek olan böylelerini Hıristiyan yapıp bırakacağız. Sekiz yaşına kadar 

olan kızları Bulgaristan’a gönderip köylere, papazlara teslim edeceğiz. Hepsi 

Bulgar olacak. Düşünmek ister. Biz çocukları kesmeyeceğiz. Yarının büyük 

adamlarını keseceğiz. Genç bir kadın, karnından on beş tane düşman çıkarabilir. 

Bir genç kadını, yahut bir kızı öldürmek on beş düşman birden öldürmek 

demektir. Eğer Türkler buralarını aldıkları vakit ihtiyarlarının laflarını dinleyip 

hepimizi kesselerdi bugün bir Bulgaristan olacak mıydı? Biz böylece onları 

önümüze katıp kovalayabilecek miydik? Yanıldılar. Fırsat ellerindeyken 

kadınlarımızı, çocuklarımızı kesmediler. Kesilmeyen Bulgarlar, çiftleşe çiftleşe 

çoğaldılar, kuvvetlendiler. Merhametli, yani zayıf hakimlerinin altından kalktılar. 

İşte şimdi de tepesine bindiler.” 

Merhametsizliğiyle, komitaları bile şaşırtan Balkaneski, geçmişe dönük 

tespitlerle kendini haklı çıkarmakta, yaptıracağı zulümlerin gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Uzun bir nutuk çektikten sonra, bir plan yapar. Sırasıyla, büyük iki 

fırın hazırlanacak, Serez’in en zenginleri toplanacak, camilerdeki antika eşyalar 

toplanarak Ferdinand’a gönderilecek, bazı camiler kiliseye dönüştürülecek, 

bazıları ahır, bazıları da domuz pastırmalarına depo yapılacaktır. Bunlardan önce 

de Türk mahallelerinden yetmiş seksen kadar kadın getirtilecektir. Dimço Kaptan 

kadınların neden getirtileceğini sorduğunda ise “şehrin en güzel kızlarının 

onlardan öğreneceğiz” der.  

Radko Balkaneski komitalara görevlerini söyledikten sonra hükümetten 

ayrılır ve şehrin yeni mutasarrıfı, jandarma komutanı ve polis müdürü ile bir araya 

gelir. Onlarla da bir plan yapılır. Avrupalıların dikkatini çekmemek için, halkı 

kaydetmek için bir araya toplayıp “Türkler bir zabiti vurdular” yalanını 

söyleyerek halkı vuracaklardır.  

Balkaneski onların yanından da ayrılır ve hazırlanan fırının yanına gider. 

Dediği gibi kadınlar getirtilir. Kıyafetlerini çıkarmalarını ister. Hiçbirisi 

çıkarmaya yanaşmayınca bir kadını seçip herkesin gözü önüne getirirler. Önce 

bebeğini, sonra kadını alev alev yanan fırına atarlar. Bunu gören diğer kadınlar 

söyleneni yapmaya başlarlar. Balkaneski, bütün kadınlara, tek tek Serez’in en 

güzel kızlarını sorar. Beyaz hanesinde en çok “Lale Hanım, Hacı Hasan Bey’in 
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kızı”, kumral hanesinde “Naciye Hanım, Müderris Ahmet Efendi’nin kızı”, esmer 

hanesinde “İclal Hanım, Kadri ağa’nın kızı” anılmıştır. Lale Hanım’ı düşünmeye 

başlar. Dimço Kaptan’a Hacı Hasan Bey’i buldurur. Hacı Hasan, Balkaneski’nin 

kendisine gerekli ihtiramı göstermediğini görünce şaşırır. Ondan ev ahalisini 

öğrenir. Sonra, evde sadece Lale kalmak üzere evin boşaltılması emrini verir. 

Hacı Hasan’ı gönderdikten sonra onun evine gider. Lale kapıyı açmak istemez, 

ama Balkaneski evi kontrol amacıyla geldiğini, kendisine hiçbir zarar 

vermeyeceğini temin ettikten sonra Lale kapıyı açar. Balkaneski, Lale ile bütün 

evi gezdikten sonra, ona saldırır. Lale direnir, son olarak da kendini camdan 

atarak ölüme gider. Zalimliğiyle kan donduran Balkaneski, Lale’nin ölüsüne bile 

saygı duymaz. 

Beyaz Lale’de Balkanlar’daki gayrı Müslim unsurların ayrılıkçı 

faaliyetleri, dağa çıkan çetelerin Türklere işkence etmeleri, onları en korkunç 

şekillerde öldürmelerini anlatması bakımından önemlidir.
18

 

Tuhaf Bir Zulüm 

Tuhaf Bir Zulüm hikâyesi hatıra şeklinde kaleme alınmıştır. Kahraman 

anlatıcı içinde bulunduğu zamandan bir yıl öncesinde yaşadığı bir olayı 

anlatmaktadır. Kahraman anlatıcı, Bulgaristan’da gezer ve orayı yeşil sazlı arklar, 

sık gül bahçeleri, alçak tarla çitleri, geniş taraçalı abus evler, arpa ambarlarını 

andıran üslupsuz kiliseler, başları düşük zayıf semerli beygirler, mütefekkir 

eşekler, semiz beyaz kazlar, çamurlu pis domuzlarla tarif eder. Kahraman anlatıcı 

suyun başında çamaşırlarını döven kadınları, evinin önünde ezeli çorabını ören 

hiddetli kızları, “Dobra veçer” diyerek selam veren köylüleri ezelden beridir 

tanıyor gibidir. Bulgaristan’da en sevdiği yer olan kaplıcalıyla meşhur Lajina’dır. 

Burada Koştanof adlı sosyalist bir arkadaşı vardır. Kahraman anlatıcı onunla vakit 

geçirmektedir. Bir gün Koştanof, kahramanımızı eski bir Bulgar diplomatın 

yanına götürür. Bu hikâyede Balkan Türkleri, Bulgar diplomatı Gospodin 

Kepazef’in bakış açışıyla anlatılır.
19

 Diplomat, Bulgarlarla bile Türkçe konuşmaz, 

ana dili Türkçe gibidir. Türklerin hem dillerini, hem de özelliklerini çok iyi 

bilmektedir. “Türklerde hiçbir şey, hiçbir fikir, hiçbir ideal yoktur. Yalnız taassup 

vardır.”der. Ve Türklerin bu taassubundan Bulgaristan’da çok faydalandığını 

söyler ve anlatmaya başlar.  

Gospodin Kepazef, İstanbul’da okumuştur. Bulgaristan hükümeti 

kurulunca, yapılan kongrede halkın çoğunun Türk olduğu görülür. Türkleri yok 

etmek için de katliam düşünülmektedir. Ancak Avrupa’dan çekinilmektedir. 

Gospodin Kepazef’in aklına “tuhaf bir zulüm” gelir. Deliorman’a kaymakam olur. 

Yaptıklarını anlatmaya başlar: “O vakit orada ilaç için olsun bir tek tane Bulgar 

yoktu. Hemen bir aile Makedonya muhaciri getirttim. Kasabaya yerleştirdim. 

Gizli tahsisattan dört lira verdim. On, on beş tane domuz tedarik ettirdim. 

Makedonyalıya: 

- Domuzlarını aç tut. Hiçbir şey verme. Sokaklarda, bahçelerde, 

tarlalarda kendilerine yiyecek bulsunlar!” 

                                                           
18 Sabahattin Çağın, Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin, s.231 
19 Rıza Bağcı, Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri, s.110 
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der. Domuzlar her tarafa yayılınca Türkler kızıp kaymakamın yanına 

gelirler. Domuzların, çeşmelerin yalaklarına geldiğini, tarlalarını eştiğini 

söylerler. O da, domuzların da, keçi, inek, öküz, tavuk gibi hür yaşamaya hakları 

olduğunu söyler. Biz sizin koyunlarınıza kızıyor muyuz, der.  

Türkler, domuzların dolaştıkları yerlere uğramaz olurlar ve göçe karar 

verirler. Topraklarını mallarını ucuz ucuz satarlar. Gospodin Kepazef’de devlet 

adına bunları alır. halk İstanbul’a gitmeye başlar. Köye de Makedonya 

muhacirleri yerleşir. Deliorman’daki durumu gören diğer yöneticiler de aynı 

yönteme başvururlar. Türkler de yüzlerce yıllık topraklarından uzaklaşırlar.  

Türklerin körü körüne kara taassuplarından başka hiçbir siyasi fikirleri 

olmadığını, vatan, yurt, ocak bilmediklerini söyler.  

Kahraman anlatıcı ve Koştanof, diplomatın yanından ayrılırlar. Anlatıcı o 

gece bunları düşünerek uyuyamaz. 

Tuhaf Bir Zulüm’de de Türklere yapılan eziyetlerden bahsedilmektedir. 

Ancak bu hikâyede Beyaz Lale ve Bomba’dan faklı olarak işkenceler görünür 

şekilde değildir. Yavaş yavaş, etkisini sonradan gösterecek şekilde uygulanır. 

Birçok yazar gibi Ömer Seyfettin’in de eleştirdiği taassup, Tük halkında o kadar 

güçlüdür ki, yüzyıllarca üzerinde oturdukları toprağı bile kısa zamanda terk 

edebilirler.  

Nakarat 

Hikâye “Gençliğini Makedonya’da geçirmiş eski bir zabitin hatıra 

defterinden…” notuyla başlamaktadır. Ömer Seyfettin’in de Makedonya’da 

isyanın patlak vermesi üzerine mezun edilerek Makedonya’ya gönderilen insanlar 

arasında yer aldığını biliyoruz.
20

 Ömer Seyfettin, eseri günlük şeklinde kaleme 

almıştır. Yazarın diğer eserlerinde de kullandığı mektup ve günlükler anlatımda 

monotonluğu kırmakta, akıcı hale getirmektedir. Aynı zamanda kendisi de 

Balkanlarda bulunduğu zamanlarda günlük tutmuştur. Günlükte zikredilen yerler 

arasında Pirbeliçe, Velmefçe, Babina bulunmaktadır. 

Kahraman anlatıcı, görevi münasebetiyle gittiği adı geçen yerlerde, yaşam 

şartlarının zor olmasından, kaldığı yerlerin pis oluşundan ve daha önce bulunduğu 

yerde kalanların da aynı dertten muzdarip olduğunu anlatmaktadır. 

Kahraman anlatıcı, konakladığı evin yakınlarında gördüğü güzel bir 

Bulgar kızıyla ilgilenir. kahramanımız odasında, kız evinin bahçesinde 

bulunurken bakışmalar başlar. Daha sonra bu bakışmalara kızın söylediği bir şarkı 

katılır. Kızın söylediğini ilgiyle dinleyen, ıslığıyla eşlik eden anlatıcı, daha sonra 

bu şarkıyı söylemeye başlar. Bu şarkıyı aşk ifadesi sanır. Kız sürekli olarak “Naş 

naş, Çarigrad naş” demektedir. Anlatıcı bu sözleri “seni çok seviyorum” olarak 

tercüme eder kendince. Şarkıda “Balkanlar, Şipka, Meriç” kelimeleri de 

geçmektedir. Bu sözleri de aşk neşidesi içinde yorumlar. Ordunun bölgeden 

ayrılacağı duyulunca, anlatıcı kıza bir hediye göndermek ister. Ama kızı göremez. 

Daha sonra çorbacıdan “Naş naş, Çarigrad naş” sözlerinin anlamını sorar. Çorbacı 

şaşırarak anlamını söyler: “Bizim olacak, bizim olacak, İstanbul bizim olacak”. 

                                                           
20 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Günümüze, s.430 
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Anlatıcı bunu duyunca yıkılır. Kız için düşündüğü şeylerden utanır. Buhran 

geçirir. 

Genç subay âşık olduğu Bulgar kızını zaman zaman kaçırmayı bile 

düşünmüşse de “gaile içinde bocalayan zavallı devletin başına yeni bir müşkilat 

çıkarmak! İş görecek vatana hizmet edecek çağımda, orduyu bırakmak, ateşten, 

müsademeden, harpten kaçmak!” diye içindeki sahip olduğu değerleri de 

hatırlamaktan geri kalmamıştır. “Bulgar kızının Bizim olacak, bizim olacak, 

İstanbul bizim olacak” manasına gelen “Naş naş, Çarigrad naş” nakaratının 

manasını öğrendikten sonra içine düştüğü ıztırabı şöyle anlatır: “Taraçadan, 

yalnız bana değil, bütün milletime karşı savrulan o cesur, metin, o azimkâr 

küfrüyle teşekkür ediyordu. 

(…) Müfrezeyle kuşsuz ormanların içinde keşke bir çeteye rast 

gelseydim. Keşke beni öldürselerdi. Kendime karşı duyduğum nefret, 

vicdanımdaki ateşten azap beni eritiyordu. (…) 

İşte bir haftadır, Velmefçe ormanlarında, kendince mukaddes bir fikir için 

ölen komite papazın o cesur kızıyla aramdaki farkı düşünerek yatıyorum.”
21

  

Subay, “yeniden doğuş” yaşamıştır. Önce milliyet fikrinden habersizdir. 

Bulgar kızının, söylediği şarkının anlamını öğrenmesiyle yeniden doğuş yaşar. 

Azınlıklar arasında gelişen milliyetçiliğin ve Türk düşmanlığının ne derece 

kuvvetli olduğunu anlamıştır.
22

 

Türbe 

Yazar, hikâyeye “Makedonya Hikayelerinden” notu ile başlamıştır ve 

hikâye Selanik’te geçmektedir. Hikâyenin başkahramanı Şefika Molla, kocasını 

otuz yıl önce kaybetmiş, hiç çocuğu olmamış, can yoldaşı Rüküş’le beraber 

yaşayan bir kadındır. Maddi sıkıntısı yoktur, çünkü Selânik’in hastaları ona gelir. 

Yazın bahçesinde dut ağacının altındaki muayenehanesi, kışın kırmızı yün halı 

döşeli minimini bir mescide benzeyen ocaklı, mihraplı odacığı hiç boşalmaz. 

Çeşit çeşit müşterileri vardır. Kısmeti için genç kızlar, imtihana yakın zihinleri 

açılmak için mektepliler, çocuğu olmayan kısır kadınlar , kazanamayan tüccarlar, 

bir şeyini kaybetmiş efendiler, kocalarını kıskanan hanımlar, sevgililerine 

kavuşamayan âşıklar, tezkere alamayan askerler, terfi edemeyen zabitler, 

vereminden firengisine, belsoğukluğuna farklı hastalığı olanlar, kötürümler, 

körler, dilsizler, sağırlar hep Şefika Molla’ya gelirler. Ondan yardım beklerler, 

okuturlar, muska alırlar, kurşun döktürürler. Her gelen, durumuna göre para 

bıraktığı için Şefika Molla kimseye muhtaç olmadan yaşamaktadır. Hiçbir hırsız 

onun evine girmeye teşebbüs edemez. Onun üfürükçülüğü, sofuluğu, büyücülüğü 

kalplere korku salmaktadır.  

Otuz yıldır evinden çıkmayan Şefika Molla, gençlik, çocukluk arkadaşı 

Hacı Gülsüm Hanım ölüm döşeğinde olduğu için onu ziyarete gitmeye karar 

verir. Evindeki tılsımı bozmamak için komşulara bile gitmeyen, en ağır hastaları 

ayağına getirten Şefika Molla, arkadaşı ardı ardına haber yollatınca, helalleşmek 

için gitmeye karar verir. Şefika Molla, Selanik’in ta en yukarısında, harap, 

                                                           
21 Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri Hikâyeler 3, s. 46 
22 Sabahattin Çağın, Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin, s.232 
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küçücük evceğizinde oturmaktadır. Hacı Gülsüm, Selanik’in aşağı tarafında 

oturmaktadır. Selanik , aşağı ve yukarı olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarı Selanik 

daha çok yoksul veya orta halli Müslüman Türklerin yaşadığı bir yerdir. Aşağı 

Selanik, yukarı Selanik’in aksine son derce gelişmiştir. Deniz kıyısındaki bu 

bölgenin çok güzel bir görünümü vardır. Yeni Selanik’te hayat son derece 

moderndir. İhtişamlı yalıları, yeni devlet daireleri, son derece düzgün ve temiz 

caddeleri, tramvayları ile eski Selanik’ten ayrılır.
23

 Şefika Molla’ya göre aşağı 

Selanik Müslüman mahallesi, yukarı Selanik gavur mahallesidir. Hacı Gülsüm’de 

çocuklarına kanmış, Müslüman kadınların da Yahudi kadınlar gibi açık saçık 

gezindikleri Yalılar’a gitmiştir. Kendisinin de oraya gideceğini düşündükçe 

yüzünü buruşturur.  

Yardımcısı Rüküş’le bir saatlik hazırlanmanın ardından eve dualar 

okuyarak ayrılır, yola koyulurlar. Gördüklerine hayret ede ede giderler. Tramvaya 

binmeleri gerekmektedir, ama atsız, öküzsüz, canlı gibi kendi kendilerine koşup 

giden şeytan makinesine binemeyeceklerine karar verip yayan gitmeye başlarlar. 

Şefika Molla’nın küçük bir çocukken bir kere gördüğü Beyazkule çok değişmişti. 

Burası mezarlıkların bozdurularak inşa edilmiş bir yerdi. Bunu hatırlayınca titredi.  

Şefika Molla hızlı hızlı yürürken birden başını kaldırır. Önünde küçük 

kubbesiyle al, yeşil camlı penceresiyle güzel, zarif bir türbe görür. Yeni yapılmış 

bir türbeye benzemektedir. Dua etmek için türbenin yanına gelirler ama saygıdan 

çok fazla yaklaşamazlar. Türbe dediği yere şapkalı, gavurun girdiğini görür. 

Şaşkınlıkla, yakınlardaki bir görevliye böyle gavurların, dinî yereler girmesine 

nasıl müsaade edildiğini sorar. Aldığı cevap çok şaşırtıcıdır. 

“- O belediye abdesthanesidir, içerisine işemek için herkes girebilir.” 

Yazarın Tuhaf Bir Zulüm hikayesinde de üzerinde durduğu taassup, bu 

hikayede de kendini göstermektedir. Otuz yıldır oturduğu evden dahi çıkmayan 

bir kadın, Selanikli Türkler tarafından saygıyla karşılanmakta, ondan şifa 

beklemektedir. Selanik Türkleri, Şefika Molla gibi son derce cahil ve yaşlı bir 

kadından şifa bekleyecek, ona umut bağlayacak kadar eğitimsiz ve modern bakış 

açısından yoksundurlar. Onlar, hayata ve olaylara rasyonel ve bilimsel bakmasını 

bilmeyen geri kalmış bir milletin fertleridir.
24

 

Sonuç  

Ömer Seyfettin’in Balkanlar’ı ele alan hikâyeleri bir arada 

değerlendirildiğinde, askerlik ve esaret dönemlerinde yaşadığı ve gözlemlediği 

olayları kurgulayarak hikâyeye dönüştürdüğü görülür. Yazar anlatımı 

sıradanlıktan kurtarmak, anlatıma akıcılık katmak için çeşitli teknikler 

kullanmıştır. Kahraman anlatıcı/birinci şahıs anlatıcı çoğunlukla kullanılmakla 

beraber hikâyeye, üçüncü kişi olarak gözlemlerin eklediği görülür. Kendisi de 

Balkanlar’da bulunduğu sürelerde günlük tutan yazar, hikâyelerinde de günlüğe 

yer vermiş, bunun yanında hatırayı da kullanmıştır.  

Yazarın Balkanları konu alan hikâyelerinde, özgürlüğün ve rahat 

yaşamanın merkezi olarak Amerika dikkat çekmektedir. Nakarat’ta subay gönül 

                                                           
23 Rıza Bağcı, Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri, s.112 
24 Rıza Bağcı, Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri, s.114 
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verdiği kızı Amerika’ya kaçırmayı düşünür. Ama zavallı devleti başına bir iş daha 

açmamak için vazgeçer. Bomba da ise sosyalist Boris, Bulgaristan’daki evlerini 

sattıktan sonra ihtiyar babası ve güzel karısını alarak Amerika’ya kaçmayı 

düşünmektedir. 

Ömer Seyfettin’de milliyetçilik düşüncesinin Balkanlarda geçirdiği 

yıllarda ortaya çıktığını ve güçlendiğini söylemiştik. Yazarın dekor olarak 

oluşturduğu, anlattığı sahnelerde Bulgar kızlarının gayretli bir şekilde “Milli 

çorap”larını ördüklerini görürüz. Bomba’da Magda, Tuhaf Bir Zulüm’de evinin 

önünde hiddetli bir şekilde ezeli çorabını ören kızlar dikkat çekmektedir. 

Balkan Savaşları’nın ardından Türklerin, yüzyıllarca yaşadıkları yerlerden 

uzaklaştırılmalarına, katledilmelerine sebep olan kişilerin eğitim aldığı yerlere 

bakıldığında, buraların yabancıların açtığı okullar olduğu görülür. Yazar, bu 

yüzden Robert Kolej ve Galatasaray Sultanîsi’nin kapatılması gerektiğini 

düşünür. Beyaz Lale’de acımadan Türkleri öldüren, kadınları ve çocukları 

fırınlarda yaktıran Binbaşı Radko Balkaneski Galatasaray Sultanîsi’nden mezun 

olmuştur. Tuhaf Bir Zulüm’de Bulgaristan’ın bağımsızlığı için mücadele veren 

Gospodin Kepazef İstanbul’da okumuştur.
25

 

Ömer Seyfettin’in askerliği sırasında bulunduğu yerler arasında Manastır, 

Pirlepe, Köprülü, Cumayıbala, Serez vardır. Balkanlar’ı konu alan hikâyelerde 

bahsedilen yerler ise Köprülü, Serez, Demirhisar, Razlık, Sobratya, Lajina, 

Deliorman’dır. Yazar, doğrudan kendi bulunduğu yerleri hikâyelerine konu 

etmiştir. 

Ömer Seyfettin, Balkanlar’da görev yaptığı sürede Balkanlar’da uyanan 

milliyetçilik akımını gözlemlemiştir. Osmanlı Devleti, dağılma sürecinde halkı 

“Osmanlı” üst kimliğinde toplama çabası içinde olmuştur. 1789 Fransız İhtilal’ı 

ile başlayan “milliyetçilik” fikri, herkesi kasıp kavururken bunu en son fark eden 

Türkler olmuştur. Hürriyet Bayrakları, Nakarat uzun zaman gerçeklere göz 

yuman Osmanlı Devleti’nin uyanışını örnekler gibidir. 
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BALKANLI ŞAİRLERİN DİVANLARINDA TARİH 

MANZUMELERİ (16. ASIR) 

 

Fatih KOYUNCU
*
 

 

Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Balkan topraklarında Türkler 

tarihin erken dönemlerinden itibaren yoğun olarak yaşamıştır. Özellikle Osmanlı 

Devleti zamanında bu bölgeye büyük bir ilgi ve akınlar olmuştur. Balkanlarda 

uzun süren Osmanlı hâkimiyeti (1354-1912) bölgede istikrarı sağlamış ve bilim, 

kültür ve sanat gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmasına vesile olmuştur. 

Özellikle 16. asırdan itibaren edebiyat sahasında bu topraklarda birçok şair 

yetişmiştir. Tezkirelerin verdiği bilgilere göre Osmanlı şairlerinin üçte birine 

yakın bir kısmı Balkan topraklarında doğup büyüyen şairlerden oluşur.
1
 Bunlar 

arasında Şem’î, Hayretî, Üsküplü İshak Çelebi, Usûlî, Âşık Çelebi, Taşlıcalı 

Yahya, Mostarlı Hasan Ziyâ’î, Bosnalı Sâbit önde gelen şairlerdendir. Biz bu 

çalışmamızda 16. asırda yaşayan, bugünkü Balkan topraklarında doğan ve yetişen 

şairlerden divanları yayımlanmış olan Şem‘î, Hayretî, Üsküplü İshak Çelebi, Âşık 

Çelebi, Taşlıcalı Yahya ve Mostarlı Hasan Ziyâ’î’nin divanlarında bulunan tarih 

manzumelerini incelemeyi amaçladık.  

Söz konusu tarih manzumelerine geçmeden önce ebced hesabı ve tarih 

düşürme konusunda bilgi vermemizin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

1.Ebced Hesabı: 

Arap alfabesindeki her bir harfin bir sayı değeri vardır. Her harfi bir 

sayıya karşılık gelen Arap harfleri ile yazılı, sekiz kelimeden meydana gelen bir 

hesap sistemine “ebced” adı verilir. Harflerin rakam karşılıklarını kolaylıkla 
ezberleyebilmek için sekiz kelimeden yararlanılır. Bu sekiz kelime: ebced ( بجدا ), 

hevvez ( زوه ), ĥuŧŧî (حطى), kelemen ( نكلم ), sa‘feś (سعفص), ķaraşet (قرشت), ŝeħaź 

 şeklindedir. Tarih düşürme esnasında bu harflerin rakam (ضظغ ) đažıġ ,(ثخذ)

değerlerinden yararlanılarak istenilen tarihe ulaşılır.
 2
Aşağıdaki tabloda her harfin 

sayı karşılığı verilmiştir. 
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ebced hevvez ĥuŧŧį kelemen sa‘feś ķaraşet ŝeħaź đażıġ 

بجدا زوه  نكلم حطى   ضظغ ثخذ قرشت سعفص 

ا=1 =ب2  ج=3  د=4  =ه5  و=6  =ز7  ح=8   

ط=9 ى=10  =ك20  =ل30  م=40  =ن50  =س60  ع=70   

ف=80 =ص90  =ق100  ر=200  =ش300  ت=400  ث=500  خ=600   

ذ=700 ض=800  ظ=900  غ=1000  ب=پ  ج=چ  ز=ژ  =كگ   

 

“Hemen her alfabedeki harflerin çok eskiden beri rakam olarak birer 

karşılığının bulunduğu, bir başka deyişle harflerin rakam yerine de yazıldığı 

bilinmektedir. Bunlar arasında en çok tanınanlar İbranî-Süryânî, Grek ve Latin 

harf-sayı sistemleridir.”
3
 Bununla birlikte ebced hesabı olarak bilinen ve Arap 

alfabesinin ebced sistemine dayanan rakamlar ve hesap sistemi Müslüman 

milletler arasında kullanılmaktadır.  

 

2. Tarih Düşürme: 

Herhangi bir hadise için ebced hesabı kullanılarak o olayın meydana 

geldiği yılı verecek şekilde bir kelime, bir mısra veya bir beyit söyleme sanatına 

tarih düşürme denir. Edebî sanatlar arasında yer alan tarih düşürmeye Klâsik Türk 

Edebiyatımızda “tarih düşürmek, tarih koymak, tarih çekmek veya tarihlemek” 

gibi adlar verilmiştir. Tarih düşüren kişiye “müverrih” veya “tarihçi” adı verilir.
4
  

Tarih düşürme sanatı çok eski bir hüner olduğu için edebiyatımızda ne 

zaman başladığı belli değildir. Ahmet Cevdet Paşa “ Evâ’ilde bu san‘at yok idi. 

Sonraları bir vak‘aya târîh olmak üzre bir kelime yâhûd bir ‘ibâre bulunmak, 

beyne’l-üdebâ de’b ü ‘âdet olmuşdur. Şöyle ki 791 sene-i hicriyyesinde fevt olan 

Hâfız-ı Şirâzî’nin vefâtına târîh olmak üzre, “ħāk-i muśallā” terkįbi bulunmuşdur 

ki ebced hesâbıyla ‘aded-i hurûfu sene-i mezbûreye muvâfıkdır. Ve 803 senesinde 

Timur’un Sivas’ı tahrîb etdiğine “ħarāb” kelimesi târîh düşmüşdür.” demektedir.
5
 

Ancak İstanbul’un fethinden sonra hızlı bir şekilde yayıldığı ve divan şairlerinin 

neredeyse tamamı arasında farklı nisbetlerde ilgi gösterildiği bilinmektedir. Divan 

                                                           
3 Mustafa Uzun, “Ebced”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, c. 10, s. 68. 
4 İsmail Yakıt, a.g.e., s. 62. 
5 Ahmet Cevdet Paşa, Belâgât-ı Osmâniye, haz. Yard. Doç. Dr. Turgur Karabey-Yard. Doç. Dr. 

Mehmet Atalay, Akçağ yay., Ankara 2000, s. 123-124. 
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şairleri arasında tarih düşürme konusunda özellikle isimleri öne çıkmış olanlar 

Hızır Bey, Bursalı Hâşimî, Antepli Aynî ve Surûrî gibi şairlerdir.
 6
 

Tarih manzumeleri sosyal hayatla yakından ilgilidir. Fetih, doğum, ölüm, 

evlenme, sünnet gibi hadiseler ve çeşme, cami, mescit gibi yapı inşâlar üzerine 

tarih manzumeleri kaleme alınmıştır. Bu da başta tarih olmak üzere sanat tarihi, 

mimarî, gemicilik, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji gibi bir çok bilim dalının ilgi 

alanına girebilecek mahiyeti kapsamaktadır.  

Tarih düşürme sanatı için pek çok usûl kullanılmıştır. Bunlardan 

başlıcalarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

2.1. Tam Tarih: Bütün harflerin rakam karşılıkları toplanarak bulunan 

tarihtir. Bulunan tarih eksiksiz ya da fazlalıksız olarak çıkar. Şair bu düşürülen 

tarihin tam olduğunu genellikle bir önceki mısrada ya açıkça ya da ima yolu ile 

ifade eder.  

2.2. Ta’miyeli Tarih: Tarih mısrasının harflerinin sayı değerlerinin 

toplamı, istenen tarih yılını tam vermezse, bir önceki mısrada kaç sayı ilâve 

edileceği veya çıkarılacağı söylenir. Bu tür tarih düşürmeye ta’miyeli tarih adı 

verilir.  

2.3. Mücevher Tarih: Tarih mısrasının yalnız noktalı harflerinin 

hesaplanmasıyla ortaya çıkan tarihtir. Bu tür tarih için “mu‘cem, mu‘accem, 

cevher, cevherî, güher, menkut …” gibi adlar verilir.  

2.4. Mühmel Tarih: Tarih mısrasının yalnız noktasız harflerinin 

toplanmasıyla ortaya çıkan tarihtir. Bu tarih türüne “mühmel, sade, bî-nukat, bî-

nukut” adları da verilir.  

2.5. Katmerli Tarih: Tarih mısrasında verilmek istenen tarihin iki katı 

verilen tarihtir. Bu tarihe “katmerli tarih veya tarih-i dütâ” adı verilir. 

2.6. Lafzen ve Mânen Tarih: Tarih hem harflerin rakam değeriyle 

düşürülür, hem de doğrudan söylenir. Bu tarihe “lafzen ve mânen tarih” adı 

verilir.  

2.7. Lugazlı Tarih: Tarihler, rakam ve şekillerden yararlanmak suretiyle 

bilmece biçiminde sorulabilir. Buna lugazlı-bilmeceli tarih adı verilir.
7
 

 

3. 16. Yüzyılda Tarih Yazan Balkanlı Şairler: 

Şimdi 16. yüzyılda yaşamış, divanları yayımlanan şairler hakkında kısa 

bilgi verip, anılan eserlerindeki tarih manzumelerini inceleyeceğiz:  

 

3.1. Şem‘î: Prizren'de doğmuş olan şairin asıl adı Şem'ullah'tır. Rind ve 

kalender-meşrep olan Şem‘î’nin şairlikten başka bir mesleği yoktur. Mevlevî 

tarikatine mensup olan şair, Türkçe’yi çok iyi kullanmıştır. 1529-30 yılında 

                                                           
6 Şenel Demirel, “Antepli Aynî Divanı’ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme”, Turkish 

Studies, Volume 3/4 Summer, 2008, s. 373-375.  
7 Ayrıntılı bilgi ve örnekler için bkz; Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım 2, Akçağ Yayınları, 

Ankara 2000, s. 531-534; Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 146-149; Yakıt, a.g.e., s. 301-391; Pala, a.g.e., 

s. 438-439. 
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İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarı, Şeyh Vefâ Câmi'i haziresinde olup bilinen tek 

eseri divânıdır.
8
 Şem‘î Divanında yer alan bir tarih manzumesi şudur: 

 

1 Mažhar-ı luŧf-ı Ĥaķ ‘Ali Dedenüñ 

 Rūĥ-ı pāki idecegez rıĥlet 

 

2 Hātif-i ġayb eyledi ilhām 

 Oldı tārįħ “rūĥına raĥmet” [1] (s.131)  

Bu manzume Şeyh Ali Dede’nin vefatına düşürülmüş bir tarihtir. Son 

mısradaki “ruĥına raĥmet” kelimelerindeki harflerin sayı değerleri toplandığında 

H.917/(M. 1511-1512) yılı elde edilmektedir.  

 

3.2. Hayretî: Asıl adı Mehmed olan Hayretî, Âşık Çeleb’nin ifadesiyle 

“şuârâ ve zurefâ menşei” olan Vardar Yenicesi’nde doğdu. Hayatı hakkında 

kaynaklarda verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Düzenli bir tahsil görmemiştir. Bir 

müddet İstanbul’da bulunan şair, yazdığı âşıkâne şiirlerle padişahın dikkatini 

çektiyse de hemşehrisi Hayâlî’nin onu tok gözlü, kimsenin önünde eğilmeyen biri 

olarak tanıtması üzerine, küçük bir tımarın ihsanıyla yetinmiştir. Hayretî de buna 

gücenip Rumeli’ne gitti ve orada serhat beyleri olan Yahyalı beylerinin 

himâyesine girdi. Ömrünün sonuna kadar bu yardımla geçinen şair (1534-35) 

yılında Vardar Yenicesi’nde vefat etmiştir. Kendi yaptırdığı zaviye bahçesine 

yine kendi vasiyeti üzerine gömülmüştür. “Ĥayreti āh devrden göçdi” mısrası 

vefatına tarih olarak düşülmüştür. Divan sahibi bir şairdir.
9  

1 Ĥayretį ol gülşen-i cennet güli 

Ħāke düşdi çün nitekim kāküli 

Söyledi tārįħini dil bülbüli 

Diyelüm āh el-firāķ āh el-firāk [2] (s.127) 

Hayretî divanında bulunan bu tarih, Hayretî’nin sevdiği bir kişinin ölümü 

üzerine yazdığı bir manzumedir. Manzumuenin son mısrasındaki bütün harflerin 

rakam karşılıkları toplandığında H.915/ (M.1509-1510) tarihini veren tam tarihtir.  

 

3.3. Üsküplü İshak Çelebi: Balkanların önemli şehirlerinden olan 

Üsküp’te XV. yüzyılın ikinci yarısında doğmuştur. İshak Çelebi M. 1518’de 

Üsküp’te müderrislik vazifesinde bulunmuştur. Şair, Yavuz Sultan Selim’in tahta 

çıktığı yıllarda (H. 918/M.1512) İstanbul’un edebî çevrelerinde tanınan bir kişi 

idi. Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkış olayını anlatan Selim-nâme adlı eseri 

yazmıştır. 1537’de vefat eden İshak Çelebi’nin bir de Risâle-i İmtihâniyye adlı 

eseri vardır.
10

 

                                                           
8 Murat Ali Karavelioğlu, On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem’î’nin Divanı’nın Edisyon 

Kritiği ve İncelenmesi, Kültür Bakanlığı e. kitap, s.3-4. 
9 Mehmed Çavuşoğlu- M. Ali Tanyeri, Hayreti Divanı, İÜEF Yayınları 1981, s. 10-12. 
10 Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, hzl. İbrahim Kutluk, TTK Basımevi, C. I, Ankara 

1989, s. 154; Mehmed Çavuşoğlu- Mehmet Ali Tanyeri, Üsküplü İshak Çelebi, Divan, MSÜ Fen-

Ed. Fak. Yayınları, İstanbul 1989, s. 4.  
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1     Saña kim śıdķ ile itdüm du‘āyı  

Didi gökden sevākin-i ‘arş āmįn [3] (s.349) 

Bu tarih manzumesini İshak Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta 

çıkması üzerine yazmıştır. İkinci mısradaki harfler toplandığında H.926/(M.1520) yılı 

elde edilmektedir. 

2     Güzel düşdi anuñ ķatline tārįħ  

Yedi düşmen eliyle kendü başın [4] (s.349) 

 

Bu tarih Canberdi Gazali’nin çıkardığı isyan sonucu H.927/(M.1521) 

yılında öldürülmesi üzerine düşürülmüştür. İkinci mısradaki bütün harflerin sayı 

değerleri toplandığında H.927/(M.1521) tarihi çıkmaktadır. 

3    Şehr-i zi’l-ĥiccede ‘azm-i seferüm Şām oldı  

İstedüm yazmaga tāriħini aħşām oldı [5] (s.351) 

 

Üsküplü İshak Çelebi H.942/M.1537 yılında Şam kadılığına 

görevlendirildiğinde bu yılı belirtmek için tarih düşürmüştür. İkinci mısradaki 

“aħşām” kelimesi, ebced hesabıyla H.942/(M.1537) yılını veren bir kelimeli 

tarihtir. 

 

3. 4. Âşık Çelebi: Asıl adı Pir Mehmed olup namı es-seyyid Pir Mehmed 

bin Çelebi’dir. Şiirlerinde Âşık mahlasını kullanmıştır. Dönemin ünlü 

hocalarından (Sürûrî Çelebi, Arabzâde, Ebussuud Efendi gibi) ders almıştır. 1541 

yılında Bursa’ya gelerek burada mahkeme kâtipliği yapmıştır. 1550 yılında Silivri 

kadısı olmuş ve ardından Piriştine kadılığına tayin edilmiştir. Daha sonra çeşitli 

yerlerde kadılık görevinde bulunmuştur. H. 979/(M.1572) yılında vefat eden Âşık 

Çelebi Divan’ında bir tarih manzumesi bulunmaktadır.
11

 

1 Silahdārun aġāsı oldı mirrįĥ  

İde a‘dānı tā tįġiyle tevbįħ  

Cülūs-ı taħta ‘Āşıķ didi tārįħ  

O gün Sulŧān Selįm devrān senüñdür [6] (s.152) 

Bu tarih manzumesi Sultan II. Selim’in tahta geçtiği yıl için 

düşürülmüştür. Düşürülen bu tarih “tam tarih” türündedir. Son mısradaki harflerin 

rakam değerleri hesaplandığında H.974/(M.1566) yılını vermektedir. 

 

3.5. Taşlıcalı Yahya Bey: 16. asrın önde gelen divan şairlerinden olan 

Yahya Bey Taşlıca’da doğmuştur. Arnavutların Dukakin soyundandır. Devşirme 

olarak İstanbul’a getirilmiş, Yeniçeri Ocağı’nda tahsil görmüştür. Kanûnî’nin 

oğlu Şehzâde Mustafa’yı 6 Kasım 1553 yılında Konya Ereğli’si yakınlarında 

boğdurtması üzerine katledilen Şehzâde Mustafa için ünlü bir mersiye yazmıştır. 

Bunun üzerine Rüstem Paşa onu tevliyetten azlettirmiş ve İzvornik sancağına 

sürmüştür. 1582 yılında burada vefat etmiştir. Yahya Bey hamse sahibi bir şairdir. 

                                                           
11 Filiz Kılıç, Âşık Çelebi Divanı, Kültür Bakanlığı e-kitap, s. 3-5. 
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Divan, Kitâb-ı Usûl, Gencîne-i Râz, Şâh u Gedâ, Yûsuf u Züleyha, Gülşen-i 
Envâr adlı eserlerin sahibidir.

12
 

 

1 Didi ehl-i semā aña tārįħ 

 Ķıldı ‘azm-i sümüvv leŧāfetden [7] (s.222) 

Bu manzume devletin ileri gelenlerinden birisinin ölümü üzerine 

yazılmıştır. İkinci mısrasının bütün harflerinin ebced karşılıkları H. 941/(M.1534) 

yılına tekabül eden tam tarihtir.  
 

2 ‘Ayndan ķaŧ‘-ı nažar a‘žam olupdur tārįħ 

 Yapdı bu menzili iĥsān ile şāh-ı Ĥaremeyn [8] (s. 222) 

Kanûnî Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı topraklarına katmasının sonucunda 

İmam-ı Azâm’ın kabrini yaptırması üzerine bu tarih düşürülmüştür. İlk mısradaki 

“a‘žam” kelimesi tarih kelimesidir. Kelimedeki ayn harfi hesaba katılmazsa geri 

kalan harfler H.941/(M.1534) yılına karşılık gelen ta‘miyeli tarihtir. 

   

1 Şāh-ı evreng-i beķā oldı Süleymān-ı velį 

 Cānını eyledi ma‘būdına ol ān teslįm 

 

2 Gitdi Ĥaķ cānibine çünki bu sulŧān-ı ümem 

 Geldi şāh-ı Ĥaremeyn oldı o sulŧān-ı ĥalįm 

 

3 Geçdi ecdād-ı kirāmı yirine şāh-ı ĥasįb 

 Vālį-i ehl-i ‘aŧā şāh-ı cihān Şāh Selįm 

 

4 Salŧanat buldı maĥallini zihi ‘avn-i ‘ıyād 

 Yirine eyledi iĥsānı cihāndār-ı Kerįm  

 

5 Vālį-i ehl-i kerem seyyid-i sādāt-ı ümem 

 Devleti ‘ālį benį Ādeme elŧāfı ‘amįm 

 

6 Ĥākim-i emr-i Nebį a‘lem-i erbāb-ı hüner 

 Mehdį-i rūy-ı cihān sāye-i Raĥmān u Raĥįm 

 

7 Gicesi Ķadr-i münįr ü güni ‘įd-i Mevlā 

Yoldaşı Bārį enįsi ola Deyyān-ı Kadįm [9] (s.223) 

Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu Sultan II. Selim’in tahta çıkması üzerine 

yazılan bu manzumenin her mısrası tam tarih türündedir. Her mısranın ebced 

hesabındaki karşılığı H.974/(M.1566) yılını verir. 

 

                                                           
12 Mehmed Çavuşoğlu, Yahya Bey Divan Tenkidli Basım, İÜEF Yayınları, İstanbul 1977, s. 2; 

Mehmed Çavuşoğlu, Yahya Bey ve Divanından Örnekler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1983, s. 7-21. 
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3. 6. Mostarlı Hasan Ziyâ’î: Şair hakkında kaynaklarda bulunan bilgiler 

hayli sınırlıdır. Hayatı sıkıntı ve yoksulluk içinde geçen Ziyâ’î, H. 992 /(M. 1584) 

yılında vefat etmiştir. Divanı, Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk, Varka vü Gülşah adlı 

eserleri vardır.
13

 

1  Ķavs-i ķuzaĥuñ ‘aynı bir köpri binā itdi  

Var mı bu cihān içre mānendi hey Allāhum  

 

2 ‘İbretle baķup didi tārįħini bir ‘ārif  

İl geçdügi köpriden biz de geçerüz şāhum [10] (s.311) 

 
Şair, bu tarih manzumesini Mostar Köprüsü’nün inşâsı üzerine kaleme 

almıştır. Son mısradaki harflerin rakam karşılıkları toplandığında H.974/ 

(M.1566) yılı elde edilmektedir.  

  

   
1  Pederüm terk-i cihān itdi Ziyā’į dilerin  

‘Afv olup ma‘siyeti cennet ü raĥmet bulsun  

 

2  Ey Ziyā‘į beni ĥasretde ķodı dünyāda  

“Pederüm terk-i cihān eyledi” tārįħ olsun [11] (s.311-312) 

Bu tarih manzumesini Mostarlı Hasan Ziyâ’î babasının ölümü üzerine 

yazmıştır. Son mısradaki “pederüm terk-i cihān eyledi” ibaresindeki harfler H. 

980/ (M.1573) yılına tekabül eder. 

 

1 Murād üzre Murād ibn-i Selįm Ħān  

Cihān mülkinde buldı ‘izz ü cāhı  

 

2  Devām-ı devletini ber-mezįd it  

Serįr-i salŧanatda yā İlāhį  

 

3 Cülūs-ı taħtına bir mįr-i meclis  

Didi tārįħ “heft iķlįm şāhı” [12] (s.312) 
Sultan III. Murad’ın tahta geçmesi üzerine düşürülen bir tarih 

manzumesidir. Son mısradaki “heft iķlįm şāhı” ibaresindeki harflerin ebced 

hesabındaki karşılıkları toplandığında H.982/ (M. 1574) yılına ulaşılmaktadır.  

   
1  Ķodı Emrį suħan iķlįmini ol dem hātif  

Didi tāįħin anuñ “ķanı emįr-i şu‘arā” [13] (s.312) 

  * * * * * 

1 İrişdi emri Allāhuñ müverriħ  

Didi tārįħ “ķanı şā‘ir Emrį” [14] (s.313) 

 

                                                           
13 Müberra Gürgendereli, Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanı, Kültür Bakanlığı e. kitap, s.7-11. 
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16. asır şairlerinden Emrî Çelebi’nin vefatı üzerine Mostarlı Ziyâ’î iki 

ayrı tarih manzumesi yazmıştır. Birinci manzumenin ikinci mısradaki “ķanı emįr-i 

şu‘arā” ve ikinci manzumenin ikinci mısrasındaki “ķanı şā‘ir Emrį” ibaresindeki 

harflerin toplamı H.983/(M. 1575) yılını verir. 

   
1 Bu āb Kevser-āsā şehri müşerref itdi  

‘Uķbāda śāĥibinüñ firdevs ola mekānı  

 

2  Şehrüñ yüzi śuyıdur hem ‘aynı selsebįlüñ  

Yazdılar aña tārįħ “āb-ı ĥayāt-ı ŝānį” [15] (s.313) 

 
Şair Mostara gelen Nâzır suyuna tarih düşürmüştür. Son mısradaki “āb-ı 

ĥayāt-ı ŝānį” ibaresindeki harflerin sayı değerleri toplandığında H.983/ (M. 1575) 

yılı elde edilmektedir. 

   
1 Muśŧafā Beg bir güzel ħayr işledi Allāh içün  

Yapdı bir cāmi‘ ki miŝlin görmemişdür dehr-i dūn  

 

2 Bį-ķuśūr oldı ķuśūr-ı cennet-āsā her yeri  

Ķubbesi ŧāķ-ı sipihr-āsā düşüpdür nįl-gūn  

 

3 Câmi‘üñ bünyādı bir yılda tamām oldı ķamu  

Şād olup mü’minler oldı gebr ü tersā ser-nigūn  

 

4 Hep tamām oldukda āvāz-ı bülend ile ħaŧįb  

İndi minberden didi tārįhini yüźekkirūn [16] (s.313-314) 

Mostarlı Ziyâ’î, Mustafâ Beyin Plevne’de inşa ettiği câmi için tarih 

düşürmüştür. Son mısradaki “yüźekkirūn” kelimesi H. 986/ (M.1578-79) tarihini 

göstermektedir.  

 

1  Ravża-i firdevse ‘azm itdi yine Behlül Beg  

Nefret itdi ĥāśılı bu mülk ü bu maĥśūlden  

 

2  ‘Āķılāne didi bir mecnūn anuñ tārįħini  

Ey dil-i dįvāne gāhį ‘ibret al Behlülden [17] (s.314) 

Behlül Bey isimli bir kişinin vefatı üzerine düşürülmüş bir tarihtir. Son 

mısradaki harflerin sayı değerleri toplandığında H.987/ (M.1579-80) yılı elde 

edilmektedir. 

1 Felegüñ ĥâlini hiss eyledi Şemsį Pāşā  

Ķodı źevķ ü baśar u sem‘i ü şemm ü lemsi  

 

2 Şems-i ‘ömrine zevāl irdi Ziyā’į ol ān  

Didi tārįħ “yine gitdi cihānuñ şemsi” [18] (s.314) 
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Şair, Şemsî Paşa’nın vefatı üzerine bir tarih manzumesi yazmıştır. “yine 

gitdi cihānuñ şemsi” ibaresindeki her bir harfin ebced hesabındaki karşılıklarının 

toplamı H.988/ (M. 1580-81) tarihini vermektedir.  

 

1  Çün Mehmed Beg oldı defter-dār  

Güni ‘įd ü gamı ba‘įd olsun  

 

2  Didi dā‘į Ziyā’į tārįhin  

‘Ömri vü devleti mezįd olsun [19] (s.315) 

 

Bosna’da Mehmed Bey’in timar defterdârı olması üzerine bu tarih 

düşürülmüştür. Son mısradaki harflerin rakam değerleri toplandığında 

H.990/(M.1582-83) elde edilmektedir. 

   
1 İtdükde Ziyā’įyi taķdįr-i Ħudā vā‘iž  

Hātif işidüp didi tārįħini va‘žiyye [20] (s.315) 

 
Mostarlı Ziyâ’î, vâiz olması üzerine bu tarih beytini yazmıştır. İkinci 

mısradaki va‘žiyye kelimesinin ebced hesabındaki karşılığı H.991/ (M.1583-84) 

yılını vermektedir. 

 

4. Tarih Manzumelerinin Türlerine Göre Dağılımı: 

Yukarıda adı geçen şairlerin divanlarındaki tarih manzumeleri tarih 

düşürme türlerine göre incelendiğinde; tarihlerin tamamının mânen tarih türünde 

düşürülmüş olduğu; lafzen ve lugazlı tarihin hiç kullanılmadığı görülmektedir. 

Söz konusu yirmi tarih manzumesinin on dokuzu tam tarih türünde; 

sadece bir tanesi (8 numaralı) ta‘miyeli tarih türündedir.  

İncelediğimiz tarih manzumelerinin çoğunda tarih son mısrada 

düşürülmüştür. Taşlıcalı Yahya Bey’in sekiz numarasını verdiğimiz 

manzumesinin ilk mısrasında ve dokuz numarasını verdiğimiz tarih 

manzumesinde her mısra ayrı bir tarih mısrasıdır.  

Tarih manzumelerinin türlerinin bazen şiirin içinde ya açıkça veya îmâ 

yolu ile ifade edildiği bilinmektedir. İncelediğimiz manzumelerden sadece sekiz 

numaralı tarih beytinde ta‘miyeli tarih olduğuna dair bir ipuçu bulunmaktadır. 

Diğer manzumelerde tarih türüne ne açıkça ne de imâ ile işaret edilmiş, bunun 

tesbiti okuyucuya bırakılmıştır.  

5. Tarih Manzumelerinin Aruz Kalıplarına Göre Dağılımı: 

Aruz Kalıpları Şiir Numarası 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 2,16,17 

Mef`ûlü Fâ`ilâtün Mef`ûlü Fā`ilâtün 15 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 5,8,9,11,13,18 

Mefā‘ilün Mefā‘ilün Fe‘ūlün 3,4,6,12,14 

Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 1,7,19 

Mef‘ūlü Mefā‘įlün Mef‘ūlü Mefā‘įlün 10,20 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzre en çok aruzun remel bahrindeki 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün ile hezec bahrindeki Mefā‘ilün Mefā‘ilün 

Fe‘ūlün kalıbı kullanılmıştır. Bunu yine aruzun remel bahrinden Fā‘ilātün 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün kalıbı takip etmektedir.  

Divanlarındaki tarih manzumelerini incelediğimiz şairler genellikle 

aruzun çok sık kullanılan ve daha az karmaşık olan kalıplarını kullanmışlardır. 

Tarih düşürme sanatının aruz kalıbı harflerin matemiksel değerleri ve anlamlı 

olması kaygıları, şairleri daha yaygın ve kolay kalıpları kullanmaya sevk etmiştir. 

 

6. Tarih Manzumelerinin Kompozisyonu: 

Tarih manzumeleri hangi konuda yazılırsa yazılsın, benzer özellikler ve 

bölümler içerir:  

1. Tarih manzumelerinde başlık önemli yer tutar. Bu sayede kimin için 

veya ne için tarih düşürüldüğü açıkça bilinir: “Merhûm Sultân Süleymân Hân 

Hazretlerinün Oglı Sultân Selîm Şâhun Cülûsına Her Mısra‘ Târîhdür, Târîh-i 

Cisr-i Mostâr , Târîh-i Vefât-ı Keyvân Beg, Târîh-i Vefât-ı Peder, Târîh-i Cülûs-ı 

Pâdişâh-ı ‘Ālem-penâh , Târîh-i Vefât-ı Merhûm Müftî Hˇâce Çelebi, Târîh-i 

Vefât-ı Emrî Çelebi, Mostâra Gelen Nâzır Suyına Târîhdür” gibi başlıkların yer 

aldığı manzumeler olduğu gibi, başlığı bulunmayan tarih manzumeleri de 

mevcuttur.  

2. Tarih manzumesinde söz konusu edilen ölmüş kişi veya tahta çıkan 

sultan için umumiyetle övgü dolu sözler söylenir. Taşlıcalı Yahya Bey Sultan 

Selim’in tahta çıkışı için yazdığı manzumede ondan övgü ile bahsetmiştir: 

 “Ĥākimi-i emr-i Nebį a‘lem-i erbāb-ı hüner 

Mehdį-i rūy-ı cihān sāye-i Raĥmān u Raĥįm” 

 

Mostarlı Ziyâ’î, Behlül Bey isminde bir zatın ölümü üzerine kaleme aldığı 

tarih manzumesinin bir beytinde ondan övgü ile bahseder: 

“Ravża-i firdevse ‘azm itdi yine Behlül Beg  

 Nefret itdi ĥāśılı bu mülk ü bu maĥśūlden” 

Bir kişinin yaptığı hayırlı bir eser için ondan övgü ile bahsedilir. Ziyâ’î, 

Mostara getirilen Nâzır suyına tarih düşürmüştür ve bu hizmete vesile olan için 

övgü sözleri söylemektedir:  

 “Bu āb kevser-āsā şehri müşerref itdi  

‘Uķbāda śāĥibinüñ firdevs ola mekānı” 

3. Şiirin sonunda ise tarih beyti/beyitleri, mısrası ya da kelimesi yer alır 

ve bazı şiirlerde (2,11,18,19,20 numaralı manzumeler) şairin mahlasına da bu son 

beyitte rastlanır. 

 

Sonuç:  

Tarih manzumeleri tarihe ve bir hadiseye ışık tuttuğu, o olayın ne zaman 

meydana geldiğini belirttiği için başta tarih olmak üzere, mimari, sanat tarihi, 

sosyoloji, psikoloji gibi bilim dalları için de önem taşır.  
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Tarih manzumelerinin 16. asır şairlerinin divanlarında çok yaygın 

olmadığı bilinmektedir. Birkaç tarih manzumesinin yer aldığı divanlar olduğu 

gibi, hiç tarih manzumesi ihtiva etmeyen divanlar da bulunmaktadır. Bizim de 

araştırma konusu ettiğimiz 16. asırda yaşayıp divanları yayımlanan ve tarih 

manzumesi kaleme alan Balkanlı divan şairlerinden Şem‘î, Hayretî, Üsküplü 

İshak Çelebi, Âşık Çelebi, Taşlıcalı Yahya ve Mostarlı Hasan Ziyâ’î’nin 

divanlarında toplam 23 tane Türkçe tarih yer almaktadır. Bu tarih manzumelerinin 

dört tanesi (8,10,15,16) yapılan güzel bir inşâ faaliyeti için; dokuz tanesi 

(1,2,4,7,11,13,14,17,18) vefat için; dört tanesi (3,6,9,12) tahta çıkış; üç tanesi 

(5,19,20) tayin hadisesi üzerine yazılmıştır. Yazılan tarih manzumeleri aruzun 

yaygın kullanılan kalıplarıyla kaleme alınmıştır.  

İncelediğimiz tarih manzumelerinden sekiz tanesi (3,4,7,8,9,11,12,16) 

kıt’a-i kebîre, altı tanesi (1,10,15,17,18,19) kıt’a-i sagîre, dört tanesi müfred 

(5,13,14,20) ve iki tanesi (2,6) murabba‘ nazım şekli ile yazılmıştır. 

Yaşanılan asrın bazı hadiseleri için bir delil teşkil etmesi; o dönemde tarih 

düşürme geleneğinin yaygın olup olmaması ve bu manzumelerdeki dil-üslûp 

özelliklerinin bilinmesi açısında tarih manzumeleri üzerine incelenmeler 

yapılmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz.  
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ERKEN DÖNEM OSMANLI SULTAN YAPILARINDA ORTAK 

KULLANIMLAR: BURSA, EDİRNE VE BALKANLARDAKİ MİMARİ 

ÖRNEKLER ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ

 

 

Osmanlı beylerinin, Beyliğin kurulduğu ilk günden itibaren yapı 

eylemlerine başladıkları ve dönemin imar faaliyetinin Osman Bey/Gazi’den 

başlayarak II. Murad zamanına kadar artarak devam ettiği izlenir
1
. 1326’da 

alınmasından itibaren Beyliğin uzun süre başkenti olan Bursa’daki mimari 

yapılanma ise, dönemin mimari dilinin bugün “başkent üslubu” olarak 

tanımlanmasını sağlayan bir anlayışı ortaya koymuştur. Bu üslupta, şehir bazında 

bazı farklılıklar dikkat çeker. Diğer bir deyişle, mevcut başkent üslubu kentlere 

göre bölgesel olarak nitelendirilebilecek yorumlama farklarını ortaya koyar. 

Önemli sayıda mimarlık ürünü ile karşılaşılan bu süreçte, kentlere ve beylere göre 

farklılaşan yapısal dağılım içerisinde konumuz açısından önemli olan, başa geçen 

sultanların başkent Bursa öncelikli olmak üzere, Edirne ve Balkanlarda inşa 

ettirmiş oldukları yapılarında bani olarak oynadıkları rolün çözümlenmesidir. Bu 

konuda vurgulanması gereken en önemli nokta; bir bölgenin yahut bir yerleşimin 

Osmanlı egemenliğine girmesinin, Osmanlı mimarisinin veya Osmanlı sanatsal 

üslubunun da aynı tarihte ortaya çıkmasını gerektirmiyor olmasıdır 

(Yenişehirlioğlu 2006: 251). O halde sultan yapıları aracılığıyla ortaya konması 

gereken, Anadolu-Trakya-Balkanlar şeklinde bir zincirin kurulup kurulamayacağı 

yahut hangi boyutlarda kurulabileceği ve bani olarak sultan tercihlerinin bölge 

özellikleriyle olan bağlantılarıdır.  

Osmanlıların Balkanlarla ilişkisi I. Murad (1360-1389) döneminden 

itibaren kurulmaya başlar. 1362’de Edirne’nin alınması, Rumeli topraklarının 

kapısının Osmanlılara açılmasını sağlar ve bu şekilde Osmanlı sultanları için, 

Balkanlarda da yerleşim politikalarının geliştiği bir dönem karşımıza çıkar. 

Nitekim I. Murad döneminin sonunda, batıda Ohri ve Üsküp’e kadar olan 

topraklar ile Bulgaristan Krallığı’nın Selanik’e kadar olan toprakları ele geçirilmiş 

olur (Uzunçarşılı 2003: 161, 163-168, 175). Sonraki sultanlar zamanında da 

devam ettirilecek olan bu süreçte, I. Bayezid (1389-1402) beylik topraklarını 

batıda Üsküp, güneyde Atina ve doğuda Bulgaristan Krallığı’nın tamamını 

kapsayacak şekilde genişletmiştir. I. Mehmed (1413-1421) batıda Arnavutluk 

sınırına kadar olan bölgeyi almış, II. Murad (1421-1451) ise Balkanlarda Sırbistan 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. 

gunduzsema@gmail.com  
1  Ayrıntılı bilgi için bakınız, E. H. AYVERDİ. İstanbul Mi’mari Çağının Menşei. Osmanlı 

Mi’marisinin İlk Devri. 630-805 (1230-1402), İstanbul 1989; Osmanlı Mi’marisinde Çelebi ve II. 

Sultan Murad Devri 806-855 (1403-1451), İstanbul, 1989; A. DURUKAN. “Kaynaklar Işığında 

Osmanlı Beyliğinde Sanat Ortamı”, XIII. Türk Tarih Kongresi, III. Cilt, II. Kısım, Ankara 2002: 

1103-1159. 
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ve Arnavutluk topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir (Uzunçarşılı 

2003: 357-359; Harita 6).  

Bursa’daki gelişmelerin Balkanlarda nasıl temsil edildiği ve Bursa 

yapılarına Balkanların sağladığı katkı olmak üzere çift taraflı irdelenmesi gereken 

konumuzun ilk örnekleri, Osmanlılara Balkanlar yolunu açan I. Murad’ın inşa 

ettirmiş olduğu eserlerdir. Bilindiği üzere I. Murad, 1389 yılında kazandığı I. 

Kosova savaşı sonunda Kosova’da öldürülmüştür (Neşri 1987: 307). Bu 

nedenledir ki, oğlu I. Bayezid tarafından iç organlarının gömülü olduğu 

Priştine’ye bir makam türbesi yaptırılmıştır
2
. Ele aldığımız konu gereği, ilk 

Balkan seferini yapan ve Priştine’de bir makam türbesi bulunan I. Murad, 

dönemin diğer sultanlarından ayrı bir yere konulmalıdır. I. Murad’ın Bursa’da 

inşa ettirmiş olduğu Şehadet Camii (1360-1389), günümüzde “Hüdavendigâr 

Külliyesi” olarak bilinen yapı topluluğunun merkezinde yer alan Zaviye 

(vak.1385)
3
 ve sultanın Filibe’de inşa ettirmiş olduğu Hüdavendigâr Camii (1360-

1389)
4
 ilişkilendireceğimiz ilk yapı grubunu oluşturur

5
.  

Özgün şekli ile günümüze ulaşamayan Şehadet Camii’nin
6

 eski 

fotoğrafları yapının anıtsallığını gözler önüne sererken, plan şeması hakkında da 

önemli ipuçları verir (Res. 1). Ayverdi’nin yapmış olduğu restitüsyon önerisine 

göre yaklaşık kare planlı yapı, iki haç paye üzerine çift yönlü kemer atılımı ile 

biçimlenen altı birime ayrılmıştır. Bu birimlerden eksendekiler kubbe, diğer 

birimler ise haç tonoz ile örtülüdür. Kuzeyinde ise dört birimli revak düzenlemesi 

yer alır (Res. 2). Yapının, Osmanlı mimarisinde ünik olarak değerlendirilen bir 

                                                           
2 Yapı topluluğu içerisindeki en erken tarihli türbe I. Murad’a (1360-1389) aittir. 14. yüzyılın ikinci 

yarısında iç kalenin batısına, Çekirge’ye doğru gelişimi başlatan, bugün “Hüdavendigâr Külliyesi” 

olarak bilinen I. Murad’ın külliyesine ait yapılardan biri olan türbe özgün şeklini koruyamamıştır. 

Dönem kaynaklarında, I. Murad’ın ölümünün ardından burada yapıldığı belirtilse de, türbenin 

inşasına dair veri bulunmaz (Neşri 1987: 307). Seferde ölen ilk Osmanlı beyi olan I. Murad’ın 

türbesini başkent Bursa’daki külliyesi ile birlikte inşa ettirmesi mümkün olmakla birlikte, daha 

büyük olasılık I. Murad’ın Kosova’da gömüldüğü yere bir makam türbesi yaptırarak babasının 

naaşını Bursa’ya getiren oğlu I. Bayezid tarafından yaptırılmasıdır (Gündüz 2010: 252).  
3 Yapının 1385 tarihli vakfiyesinde, I. Murad’ın Çekirge’de cami, medrese ve imaret yaptırdığı 

belirtilir (Gökbilgin 1953: 219). Bu veri yapının, zaviyeden çok cami olarak inşa edildiğini 

düşündürse de, ters “T” planı dönemin zaviyelerinde uygulanan bir şemadır. 
4 Bugün dahi Hüdavendigâr Camii olarak bilinen bu yapının banisi bazı kaynaklarda II. Murad 

olarak geçmektedir (Kiel 1996: 80). Ancak Ayverdi’nin vurguladığı gibi, mimari özellikleri de göz 

önünde bulundurulduğunda yapının I. Murad dönemine ait olduğu çok rahatlıkla söylenebilir 

(1989a: 299). Buna ek olarak bazı araştırmacılar, taç kapının basık kemeri üzerindeki 1199/1785 

tarihli onarım kitabesine dayanarak bu tarihte yapının yeniden inşa edildiğini kabul etmiş olsa da 

(Kiel 1996: 80), bu dönem için yeniden inşadan çok bir onarımdan söz etmek daha akla yatkın 

gelmektedir (Ayverdi 1989a: 295-303). 
5 I. Murad’ın ayrıca Priştine ve Vıçıntırın’da birer camisi ile yine Priştine’deki bir çeşmesinden söz 

edilebilir (Durukan 2006: 146). Ancak bugün Çarşı Camii olarak da bilinen Priştine Sultan Murad 

Camisi’nin, 1389 yılında I. Bayezid tarafından temelinin atılmış olduğu, II. Murad’ın inşasını 

başlattığı ve II. Mehmed’in ise yapıyı tamamladığı kabul edilir (Vırmıça 1999: 215). Yapının 

mimari özellikleri de bu ifadeyi desteklemektedir. 
6 Hoca Sadettin Efendi bu yapının inşasını “…evvela Saray-ı amire karşısında görkemli bir cami 

yaptırılması yolunda dünyalar kadar değerli ferman çıktı 767(1365/66) yılında bu hayırlı işe 

başlandı” (1999: 130) şeklinde anlatır. 
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şemanın gelişimini ortaya koyan bir düzenlemeye sahip olması oldukça 

önemlidir
7
. Konumuz açısından vurgulanması gereken diğer bir nokta ise, aynı 

plan şemasının sultanın Filibe’de inşa ettirmiş olduğu camisinde de tekrar edilmiş 

olmasıdır
8
. İki şema arasındaki en önemli fark, Filibe’deki camide birim sayısının 

dokuza çıkarılmış olmasıdır (Res. 3). Birim sayısı artmış olmakla birlikte, 

Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Beyliği olmak üzere bir gelişim çizgisi 

ortaya koyan bu plan şemasının Filibe’deki bir yapıda, özellikle de I. Murad’ın 

camisinde karşımıza çıkması bani tercihi ile açıklanabilir.  

Bu iki yapı arasındaki bir diğer önemli benzerlik, her ikisinde de kuzey 

cephe boyunca yerleştirilmiş olan revak düzenlemesidir. Şehadet Camii’nin 

mevcut fotoğrafında da algılanan üç kemer başlangıcı, yapının dört bölümlü bir 

revak düzenlemesinin olduğunu ortaya koyar. Revağın iki yanı düz bir duvarla 

kapatılmıştır (Res. 1-2). Bursa’da Osmanlı dönemine ait günümüze ulaşan en 

erken tarihli Alâeddin Mescid’i ile başlayan bu uygulama, sonraki dönem 

mescitlerinde de uygulanmış ve âdeta bölgesel bir özellik haline gelmiştir
9
. Bu 

uygulamanın, Filibe Hüdavendigâr Camii’nde de benzer şekilde tekrar edilmiş 

olması dikkat çekicidir (Res. 3-4 ). Ancak ilginç olan, I. Murad’ın Bursa’daki 

Hüdavendigâr Zaviyesi revak düzenlemesinin, bu iki örnekten farklı olarak iki 

yanda ikiz kemerle dışa açılıyor olmasıdır. Ters T planı yansıtan bu yapı; alt katı 

zaviye ve üst katı medrese olarak tasarlanan plan şeması, âdeta kilise apsislerini 

andıracak şekilde küçük bir eyvanın güney duvarına yerleştirilen mihrap nişi ve 

iki katlı -alt katı beş kemerli, üst katı ise ikiz kemerli- revak kurgusuyla dönemin 

diğer tüm örneklerinden ayrılır (Res. 5). Yapının özellikle ikiz kemerli 

düzenlemeleri Bizans örnekleri ile ilişkilendirilebilir. Nitekim Makedonya’daki 

Manastır ve Ohri kasabalarını kapsayan geniş bir bölgenin I. Murad tarafından 

Osmanlı Beyliği’ne bağlanmış olması konumuz açısından önemlidir (Uzunçarşılı 

1960: 591). I. Murad bu seferleri sırasında, benzer kemer düzenlemeleri yansıtan 

Ohri Ayasofya (11. yüzyıl) ve Klementi Pantelejmon (14. yüzyıl) kiliselerini 

görmüş ve kendi yapısında uygulatmış olabilir. Bununla birlikte, bir dönem 

                                                           
7 En temel şekliyle “çok destekli plan şeması” olarak tanımlayabileceğimiz bu plan tipi, taşıyıcılar 

üzerine çift yönlü kemer atılımı ile biçimlenen kare veya dikdörtgen birimlerin her birinde bağımsız 

birer örtü kullanılarak oluşturulan düzenlemedir. Bu düzenlemede tonoz çeşitleri ve kubbe gibi 

farklı örtü tercihlerinin ardıl kullanılması ile bir anlamda birim tekrarı ile biçimlenen “çok birimli 

şema” oluşturulmuştur. Bu şemanın ulaştığı son nokta, Bursa Ulu Camii ve Edirne Eski Cami’de 

karşımıza çıkan her birimin kubbe ile örtülü olduğu “eş birimli” çeşitlemedir. Eş birimli 

çeşitlemenin bu iki yapı dışında hiçbir yapıda uygulanmamış olması da şemanın en anıtsal şekliyle 

uygulandığı Bursa Ulu Camii’ni ünik ve ayrıcalıklı kılmaktadır.  
8 Dikdörtgen planlı yapı, dört haç paye üzerine çift yönlü kemer atılımı ile biçimlenmiş dokuz 

birime ayrılmıştır. Bu birimlerden eksendekiler kubbe, diğer birimler ise haç tonoz ile örtülüdür. 

Kuzeyinde ise, yanları kapalı ve örtüsü düz tavan olan bir revak düzenlemesi yer alır. 
9 Bursa Alâeddin Camii (1325), Gülçiçek Hatun Türbesi (1389-1402), İbrahim Paşa Camii (1413-

1421), İbni Bezzaz Camii (1413-1421), Bedreddin Camii (1443), Nalbantoğlu Camii (1421-1451), 

Selçuk Hatun Mescidi (1450), Yiğit Köhne Camii (1421-1451) ve Zeyniler Camii’nin (1421-1451) 

yanı sıra, Bursa Demirtaş (1389-1402) ve Kazeruni (1389-1402) zaviyeleri de bu uygulamanın 

görüldüğü örnekler arasında sayılabilir.  
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kaynağından bir Hıristiyan sanatçının sultan için çalıştığının öğrenilmesi
10

 ve 

yapıda Kıbrıslı-İtalyan sanatçıların çalışmış olabileceği üzerinde durulması 

(Ayverdi 1989a: 259), yapıdaki ikiz kemer kullanımının baninin katkısına ek 

olarak sanatçı aracılığı ile de zaviyeye taşınmış olabileceğini düşündürür. 

Hüdavendigâr Zaviyesi’nde görülen küçük kemerlerin tekrarı şeklindeki saçak 

düzenlemesi de, Balkanlardaki bazı Hıristiyan yapılarında karşımıza çıkan, ancak 

Anadolu’da tercih edilmemiş bir özellik olarak hem yapının Balkanlarla olan 

ilişkisini, hem de Bizanslı sanatçı görüşünü destekleyecek mimari bir veri olarak 

dikkat çeker
11

.  

Hüdavendigâr Zaviyesi’nin cephelerine baktığımızda, bugün iki katlı 

pencere düzenlemesi dikkati çeker. Ancak yapının alt pencerelerindeki bazı 

mimari veriler değerlendirildiğinde, yapıdaki tüm alt pencerelerin orijinalinde 

mazgal olarak tasarlandıkları, muhtemelen Cumhuriyet dönemine ait bir onarımda 

ise genişletilerek bugünkü durumlarına getirildikleri anlaşılır (Res. 6). Osmanlı 

Beyliği cephe düzenlemelerinin en önemli özellikleri dışa açık ve simetrik 

kuruluşlarıdır. Diğer bir deyişle, bu dönem cephelerinde pencerelerin belirli bir 

simetrik düzene göre çift katlı olarak kurgulanmış olmaları dikkati çeker. 

Hüdavendigâr Zaviyesi’nde ise dönem özelliklerinin aksine, medrese bölümünün 

öğrenci odalarına açılan üst pencereleri dikdörtgen, buna karşın alt kat pencereleri 

ise mazgal şeklinde tasarlanmıştır. Bu şekli ile dönem yapılarından farklılaşarak 

dışa kapalı bir düzenleme yansıtan zaviye, I. Murad’ın Filibe’de inşa ettirdiği 

cami ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Filibe Hüdavendigâr Camii’nin 

alt seviyesinde yer alan büyük boyutlu dokuz penceresinin sonradan açıldığının 

bilinmesi (Ayverdi 1989 a, 302-303), aynı baniye ait iki yapıda, Anadolu 

Selçuklu özelliği olan dışa kapalı cephe düzenlemesinin uygulanmış olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir (Res. 4).  

Bursa Hüdavendigâr Zaviyesi’nin sözü edilen tüm farklı mimari 

uygulamalarına karşın, I. Murad’ın yukarıda işaret edilen üç yapısı, taş ve 

tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık teknik inşaları nedeniyle büyük ölçüde 

benzerlik gösterir (Res.1,4-5 ). Bizans coğrafyası üzerinde kurulmuş Osmanlı 

                                                           
10 Hoca Sadettin Efendi’nin I. Murad’ın Bizans Tekfuru’na karşı Yalova’da kazandığı savaşta, “ele 

geçirilen esirler arasında bazı sanatçılar da tutulmuş, öteki ganimetler ve eşya ile birlikte bunlar da 

bağlı olarak yüce padişahın otağına gönderilmişlerdi. Bunların içinde birde becerikli mimar olduğu 

anlaşılınca, onu azad ederek yaptırılan hayır binalarına mimar ve ustabaşı tayin etmişti” (1999: 

129-130) şeklindeki ifadesinden de yola çıkılarak, yapıda Bizanslı (yerel) sanatçıların çalıştığı 

anlaşılır. Buna ek olarak, Hacı Bektaş Veli Vilâyetnâmesi’nin 1624-25 tarihli kopyasında Hacı 

Bektaş Veli’nin türbesi için dile getirilen, “ol zamanda Şah idi Gazi Murad… Burusa’da otururken 

padişah, Hacı Bektaş öldüğünden oldu-agâh, Çok niyaz eyleyüb ağladı Şah, Er’e mimar olmağı 

istedi Şah… Gerçi benna geldi gayet k’ey cihan, Hiç beğenmedi birin Şah’ı cihan, Kapluca 

mimarını itti kabul, Kafiridi liyke üstad idi ol, Adı Niko Madiyan’dı (Yanko Madyan) ol er’ün” 

(Gölpınarlı 1958: 91; Noyan 1986: 450) ifadesi de, yapıda farklı üslup ile mimariden de 

anlaşılabilen yerel sanatçıların varlığını desteklemektedir. 
11 Bizanslı bir özellik olan “kirpi saçak/testere dişi” saçak düzenlemesinin özellikle Başkent Bursa 

yapılarında benimsenmesi ve neredeyse dönemin almaşık teknikteki tüm yapılarında kullanılması, 

Hüdavendigâr Zaviyesi’ndeki küçük kemerlerin tekrarı şeklindeki saçak hattı uygulamasını daha 

özel kılmaktadır.  
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Beyliği’nin mevcut usta potansiyelini değerlendirmiş olduğu her üç yapı için de 

söylenebilir. Ancak bu noktada önemli olan, usta potansiyelinin yanı sıra maddi 

olanakların da dönemin yapısı gereği sınırlı olmasıdır
12

.
 

Kazanılan siyasi 

başarılarla da ilişkili olarak I. Bayezid döneminden itibaren, öncelik imaj 

yapılarında olmak üzere önemli yapılarda düzgün kesme taş ve mermerin inşa 

malzemesi olarak kullanılmış olması dikkat çekicidir. Bu nedenle, I. Murad 

döneminde maddi olanak gerektiren kesme taş malzemenin yalnız sultanın imaj 

yapısı olarak değerlendirebileceğimiz başkent Bursa’daki külliyesinin merkezini 

oluşturan Zaviye’nin giriş cephesindeki paye ve alt kat kemerlerinde kullanılması 

bir tesadüf olmasa gerektir. Bununla birlikte, böylesine anıtsal yapılarda temel 

seviyesi ve beden duvarı köşelerinde statik olarak büyük blok kesme taşların 

kullanılmış olduğu özellikle vurgulanmalıdır.   

Görüldüğü üzere Bursa ve Filibe olmak üzere çok farklı iki coğrafyada 

yer alan aynı sultana ait iki cami hem mimari hem de üslup özellikleri açısından 

büyük ölçüde birbirine yaklaşmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise, 

bazı ayrıntılar dışında yapılardaki mimari özelliklerin Balkan coğrafyasından çok 

Bursa coğrafyasına yaklaşmış olduğu dikkati çeker. Farklı topraklarda yer alan, 

aynı zamanda mevcut Hıristiyan kültürüne âdeta yeni gücü/Osmanlı Beyliğini, bir 

anlamda da İslâmiyeti tanımlayan bu yapıların aynı zamanda Sultan I. Murad’ı da 

simgeledikleri düşünüldüğünde, yapılardaki mimari özelliklerin neden Bursa 

coğrafyasına yaklaşmış olduğu kendiliğinden açıklanmış olur. Ancak ilginç olan, 

Sultanın farklı işleve cevap veren ve Bursa’daki külliyesinin merkezini oluşturan 

zaviyesinin, her ne kadar bir prestij yapısı olarak tasarlanmış olsa da, plan şeması 

dışında birçok mimari özelliği açısından Bizans sanatı ile ilişkilendirilmesidir. 

Sanatçılar gibi farklı etkenlerin varlığı bilinse de, I. Murad’ın Başkent Bursa’daki 

imaj yapısında farklı ve özel olma kaygısı ile bu kullanımlara sıcak bakmış 

olduğu düşünülebilir.  

Konumuzun ikinci grubunu, Sultan I. Mehmed’in (1414-1421) Bursa, 

Edirne ve Dimetoka’daki yapıları oluşturur. Edirne Eski Cami (1414), Dimetoka 

Çelebi Mehmed Camii (1420-21)
13

 ve Bursa Yeşil Zaviye (1421) olmak üzere, üç 

önemli kentteki birer eseri “özel” olarak değerlendirmek sanırım yanlış 

olmayacaktır. Sultanın tahta çıkması sonrasında ilk eserleri arasında yer alan 

Edirne Eski Cami, iki sıra ikişer kare kesitli paye üzerine çift yönlü kemer atılımı 

ile kubbeyle örtülü dokuz birime ayrılmıştır (Res. 7). Osmanlı Beyliği döneminde 

bu şemanın yalnız Bursa Ulu (1399) ve Edirne Eski camilerinde uygulanmış 

olması, Edirne’deki camiyi daha anlamlı kılmaktadır. Bu nedenle, Çelebi 

Mehmed için kardeşi Emir Süleyman’ın egemen olduğu kentte, ancak onun 

                                                           
12 Semavi Eyice’nin son devir Bizans mimarisi için “Büyük bir el emeği isteyen taş işçiliği gittikçe 

önemini kaybetmekte buna karşılık daha az emekle imal edilebilen tuğlalar, binaların kurulmasında 

hakim bir mevki almaktadır” (Eyice 1980: 101) şeklinde vurguladığı gibi, malzeme kullanımı maddi 

olanaklarla birebir ilişkilidir.  
13 Kiel tarafından I. Bayezid’in yapısı olarak kabul edilmiş olsa da, araştırmacının “özgün” olarak 

vurguladığı ve bu nedenle de yapıyla çağdaş kabul ettiği ahşap örtü sisteminin 1420-21 tarihini 

veren ahşap yaşı (1994: 306), yapının I. Mehmed dönemine ait olduğunu tartışmaya yer 

bırakmayacak biçimde kanıtlamaktadır. 
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ölümü (öl.1411) sonrası söz sahibi olabilmesinin göstergesi olarak değerlendirilen 

ve bir anlamda da beylik yarışının kendisinde kaldığını ifade eder nitelikteki bu 

cami
14

, cephe düzenlemesi, bezeme ve malzeme-teknik özellikleri açısından 

Sultanın Dimetoka’daki yapısıyla büyük ölçüde benzerlikler göstermektedir.  

Edirne Eski Cami’deki her birimin kubbe ile örtülü olduğu eş birimli plan 

şemasına karşın, Dimetoka Çelebi Mehmed Camii, dört kare kesitli payenin 

taşıdığı merkezdeki kubbe olmak üzere ahşap tavanla örtülüdür (Res. 7-10). 

Ayverdi payeleri özgün, ahşap örtüyü ise I. Mehmed’in ölümünden 14 ay önceye 

tarihlenen kitabesine dayanarak sonradan tamamlanmış olarak değerlendirir 

(1989b: 140-141)
15

. Kiel ise, ahşap malzemenin 1420-21 tarihlerini verdiğini ve 

bu nedenle de orijinal olduğunu ifade eder (1994: 306). Yapının giriş 

cephesindeki revak düzenlemesinin varlığına işaret eden konsollar, tıpkı I. 

Mehmed’in Bursa’daki külliyesinin merkezini oluşturan zaviyesinde de olduğu 

gibi, Sultan’ın ölümü sonrasında bu yapıda da bazı bölümlerin yarım bırakılmış 

olduğunu gösterir (Res. 11, 15). I. Mehmed’in ölümü ile maddi olanakların 

kesileceği düşüncesi de bu mimari verilere eklendiğinde, örtünün ahşap olarak 

sonradan tamamlanmış olduğu görüşü desteklenir. Bu nedenle, Kiel’in 

vurguladığı gibi ahşap malzemenin 1420-21 tarihini vermesi çok doğal bir sonuç 

olarak karşımıza çıkar. Caminin örtüsü olmadan kullanılması mümkün 

olamayacağı için, hemen aynı tarihlerde örtünün tamamlatıldığı üzerinde 

durulabilir. Bu da ahşap yaşının neden yapı ile çağdaş çıktığı sorusunun cevabı 

niteliğindedir. Dimetoka Çelebi Mehmed Camii’nin kuzey cephesinde yer alan 

konsol ve kemer başlangıçları aynı zamanda, Edirne Eski Cami örneğinde olduğu 

gibi, burada da revağın bulunduğuna işaret eder. Revağın yerinde bulunmama 

sebebi ister yarım kalmışlık, ister tahrip edilmişlik olsun, revak kullanımının 

yapıdaki varlığını değiştirmez. Bu da, caminin tartışmalı olan örtü sistemi bir 

kenara bırakıldığında, iki yapı arasında kurulabilecek ilk mimari ilişki olarak 

önem kazanır.  

                                                           
14  Yapının minber kapısı ve taç kapı üzerindeki kitabelerinde bani olarak I. Mehmed’in ismi 

geçmesine karşın, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, I. Mehmed’in kardeşi Emir Musa’yı yapının 

inşasına başlayan kişi olarak belirtir (1999: 242). I. Mehmed 1413 yılının Temmuz ayında tahta 

çıkmıştır. Caminin kitabesi ise Ocak 1414 tarihlidir. Bu tarihler doğrultusunda, altı-yedi ay gibi kısa 

bir sürede, hem de ciddi bir siyasal karışıklık döneminin ardından böylesine anıtsal bir caminin I. 

Mehmed tarafından inşası yerine, mevcut olan bir yapıyı tamamlatması daha akla yatkın 

gelmektedir. Dönemin siyasal yapısı da caminin birden fazla banili olabileceğini destekler 

niteliktedir. I. Bayezid’in ölümünden sonra ülke oğulları arasında paylaşılmıştır. Emir Süleyman 

Edirne’de, I. Mehmed Amasya’da ve Emir Musa ile İsa kardeşler ise Bursa’da kalmışlardır 

(Uzunçarşılı 1957: 497–500). Bu nedenle, Edirne’de hükümdarlığı onaylanan Emir Süleyman’ın, 

babasının başkent Bursa’daki camisine öykünerek, Edirne’de kendisine yeni bir merkez yaratmaya 

yönelik, kentin Ulu Camisi konumunda böyle bir yapı inşa ettirmek istemesi oldukça doğaldır. 

Sonrasında ise, 1410 yılında kardeşi Emir Süleyman’ı ortadan kaldırarak beylik yarışında önemli 

yol kat eden Musa Çelebi’nin yapının inşasına devam ettiği, Emir Musa’nın ardından Edirne’de tek 

başına sultanlığını ilân eden I. Mehmed’in ise beylik yarışının kendisinde kaldığını ifade eder 

nitelikte yapıyı tamamlattığı düşünülebilir (Gündüz 2011: 158-159).  
15 Ayverdi tarafından, iki paye üzerine çift yönlü kemer atılımı ile altı birime ayrılmış, eksendeki iki 

birim kubbe, köşedekiler ise haç tonozla örtülü şekilde restitüe edilmiştir (Ayverdi 1956: 17). 
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Ancak iki yapı arasındaki en önemli benzerlik cephe kurgularıdır. Daha 

önce de işaret edildiği gibi, Osmanlı Beyliği döneminin dışa açık, simetrik ve iki 

katlı pencerelerin yer aldığı cephe düzenlemeleri, öncelikle Edirne ve Dimetoka 

örnekleri olmak üzere Yeşil Zaviye’de de benzer şekilde uygulanmıştır. Çift katlı 

pencere düzenlemeleri ile dikey yönelişin hâkim olduğu cephe tasarımında en 

önemli belirleyici pencerelerdir. Her iki yapıda da alt seviyedeki pencereler 

dikdörtgen biçimli, büyük boyutlu, sivri kemerli alınlıklı ve bezemesiz silmelerle 

çerçeve içerisine alınmıştır. Yine bezemesiz bir silme içerisine yerleştirilen üst 

seviyedeki pencereler ise alt seviyedekilere göre daha küçük boyutlu sivri kemerli 

ve bezemesizdirler (Res. 12-15). Görüldüğü üzere, cephe kurguları neredeyse 

birbirinin aynısı olan bu iki yapının bezeme özellikleri de büyük ölçüde birbirine 

yaklaşır. Her iki camide de karşımıza çıkan en dikkat çekici uygulama, pencere ve 

kapı kemerlerinin kırmızı-beyaz olmak üzere çift renk taş kullanımıyla 

hareketlendirilmesidir (Res. 12-13). Kırmızı renk taşın sultanın başkent 

Bursa’daki yapılarında görülmemesi, bu kullanımın bölgesel bir özellik olduğuna 

işaret eder. Nitekim Edirne’de sonraki dönem yapılarında da sıklıkla görülen 

kırmızı taş, bu bölgede taş üzerine taş kakma türünde önemli bir işçiliği de ortaya 

koymaktadır. Edirne Eski Cami’nin batı taç kapısında yer alan bu uygulamada, 

kabartma şeklindeki motifler arasında kalan boşluklara kırmızı taş kakmalarla 

biçimlenen aynı bitkisel motifin kırmızı-beyaz tekrarı söz konusudur (Res. 16)
16

. 

Dimetoka Çelebi Mehmed Camii’nin taç kapı kemerindeki benzer bir 

kompozisyonda ise, kırmızı taş kakma yerlerinin boş bırakıldığı, bu nedenle 

kabartma motiflerin tekrarı biçiminde algılanan bir uygulama dikkat çeker (Res. 

17). Kemer yüzeyinde görülen bu uygulamanın en yakın benzeri Edirne’de, Şah 

Melek Camii (1429) kapı kemerinde karşımıza çıkar (Res. 18). Aynı sultana ait 

olmasa da Edirne’deki bir başka yapı ile kurulan bu benzerlik, her iki yapının 

birbirine konum olarak yakınlığı ile açıklanabilir. 

Dimetoka Çelebi Mehmed Camii ile Edirne Eski Cami arasındaki bir 

diğer ortak kullanım, pencere lento ve sövelerindeki mukarnas dizileridir. Eski 

Cami’de giriş cephesi pencerelerinde, Çelebi Mehmed Camii’nde ise giriş 

cephesindeki bir pencerede karşımıza çıkan bu uygulama, Bursa’da ilk olarak I. 

Bayezid’e ait Yıldırım Zaviyesi’nin (1400) yan cephe pencerelerinde, sonrasında 

ise Yeşil Zaviye’nin alt seviyedeki tüm pencerelerinde kullanım alanı bulmuştur 

(Res.19-21). Görüldüğü üzere, Osmanlı döneminde ilk olarak I. Bayezid 

tarafından tercih edilen lento ve sövelerdeki mukarnas dizisinin, daha sonra I. 

Mehmed’in Dimetoka, Edirne ve Bursa olmak üzere farklı kentlerdeki üç 

yapısında da tercihi konumuz açısından anlamlıdır. Bu şekilde bani aracılığı ile 

farklı kentlere taşınan, ancak sonrasında bu bölgelerde tekrarlanmayan bir 

uygulamanın varlığı ortaya çıkar.  

Dimetoka Çelebi Mehmed Camii’nde dikkati çeken bir diğer uygulama, 

doğu taç kapı ve hemen bitişiğindeki pencere kemeri yüzeyindeki zigzag bezeme 

                                                           
16  Bu teknikte, beden duvarının yüzeyine kırmızı renkli taşların kakılmasıyla kompozisyon 

oluşturulmuştur. Edirne Eski Cami batı taç kapısı ile Edirne Üç Şerefeli Cami hariminin batı taç 

kapısı ve pencerelerinde karşımıza çıkan bu teknik, dönemi içerisinde özel bir yere sahiptir 
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ile üçüncü pencerenin kemer yüzeyini hareketlendiren yivlerdir (Res. 22-23). 

Ancak ilginç olan, bu iki bezemenin ne Edirne Eski Cami’de ne de sultanın diğer 

yapılarında karşımıza çıkmayacak olmasıdır. Sözü edilen iki bezemenin en yakın 

benzerleri Orhan Zaviyesi (1336) ile Ulu Cami (1400) olmak üzere yalnız 

Bursa’daki iki yapıda uygulama alanı bulmuştur (Res. 24-27). Bu da, aynı baniye 

ait yapılarda belli ölçülerde farklı etkenlerin devreye girebileceğine bir işaret 

olarak değerlendirilebilir. Bani ve coğrafya gibi belirleyiciler öncelikli olmak 

üzere dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli belirleyici, isimleri ile tespit 

edilebilen sanatçılardır. Dimetoka Çelebi Mehmed Camii, I. Mehmed dönemine 

damgasını vurmuş iki farklı sanatçı adı vermektedir. Bu sanatçılardan ilki, I. 

Mehmed’in lalası olan vezir ve Rumeli beylerbeyi Bayezid Paşa’nın Amasya’daki 

Zaviyesi’nde de (1414-1419) imzası bulunan Togan bin Abdullah’tır
17

. Bu 

nedenle cephe kurgusu, pencere düzenlemesi ve kırmızı-beyaz olmak üzere çift 

renk taş kullanımı ile Amasya Bayezid Paşa Zaviyesi’yle benzerlikler gösteren bu 

iki yapı arasında sanatçı aracılığı ile kurulan bir ilişkiden söz edilebilir. 

Sanatçılardan diğeri ise, I. Mehmed döneminin önemli banilerinden biri olan ve 

kendi yapıları dışında yalnız veziri olduğu I. Mehmed’in üç yapısında imzası 

bulunan Ahi Bayezid oğlu Hacı İvaz’dır. Hacı İvaz, Bursa Yeşil Zaviye’de (1419) 

“yazılarını yazan, planlarını çizen, kanunlarını tespit eden…”, Dimetoka Çelebi 

Mehmed Camii’nde (1421) “Sanatında mahir mühendislerin iftiharı, imarcıların 

kadimi”, Yeşil Türbe’de ise “tedbir sahibi vezir Hacı İvaz’ın delaletiyle 

yapılmıştır” şeklinde kendisini tanıtarak (Tüfekçioğlu 2001: 138, 169), siyasi 

kimliğinin yanı sıra yapım yöneticisi ve sanatçı kimliğini de ortaya koymuş 

olmaktadır. Sultanın emri ile inşa ettirilen bu üç yapının yöneticisi olmasından 

yola çıkılarak, bu yapıların sarayın mimarlık örgütü tarafından gerçekleştirildiği 

ve olasılıkla Hacı İvaz’ın Sultan I. Mehmed’in desteği ile örgütün bu dönemdeki 

baş yöneticisi olduğu düşünülebilir
18

. Böylesine bir sanatçı örgütlenmesinin 

varlığı ise, çok farklı coğrafyalarda yer alan yapılar arasındaki bazı ortak 

kullanımları açıklayabilir. Bu nedenle, Bursa ile Dimetoka arasında kemer 

yüzeyindeki zigzag ve yivli bezeme ile kurulan bu ilişkinin Bursa’yı çok iyi bilen 

                                                           
17 Sınırlı sayıda sanatçı isminin bilindiği Osmanlı Beyliği için özel bir örnek olan bu Zaviye, 

I. Mehmed’in Bursa Yeşil Külliyesi ile birlikte en çok sanatçının çalıştığı bir yapıdır. Yapının 

sanatçılarından “el-muallim” ününü kullanan ikisi, Ebu Bekr ibn Muhammed Hamzatü’l-Müşeymeş 

ve Zeynuddin ibni Zekeriya’dır. “Mimar” ününü kullanmış olan diğer ikisi ise, Ken’an ...Togan ibni 

Abdullah Atik Bayezid Paşa ve Yakup ibni Abdullah’tır (Sönmez 1995: 403-412). Yapıdaki bir 

diğer sanatçı ise, amel-i üstad en-neccar ünlü Mustafa isimli ahşap ustasıdır (Yardım 2004: 61).  
18 Nitekim I. Murad zamanından (1360-1389) itibaren sultan tarafından görevlendirmelerin yapıldığı 

bir sanatçı teşkilatının varlığı kabul edilir (Durukan 2002a: 1111). Aşıkpaşazade’nin Hacı İvaz Paşa 

için, “başka memleketlerden hüner sahiplerini ve üstatları Anadolu’ya ilk o getirmiştir” (1992: 168) 

şeklindeki sözünden yola çıkılarak, Hacı İvaz Paşa’nın merkezi mimarlık teşkilatının ilk başkanı 

olduğu düşünülür (Özbek 1999: 454). Ancak Hacı İvaz’ın, I. Murad döneminden itibaren başladığını 

kabul ettiğimiz saray teşkilatının ilk başkanı olmasından çok, bu teşkilatın I. Mehmed dönemindeki 

başkanı olması ihtimali üzerinde durulması daha doğru bir çıkarım olacaktır (Durukan 2002: 1108; 

Gündüz 2011: 165).  
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Hacı İvaz aracılığı ile taşınmış olduğu çok rahatlıkla söylenebilir
19

. Ancak bu 

noktada önemli olan, banilerin yapıları üzerinde oynadıkları roldür. Hacı İvaz’ın 

da içerisinde bulunduğu bir grup sanatçının çalıştığı Bursa Yeşil Zaviye, Edirne 

Eski Cami ve Dimetoka Çelebi Mehmed Camii ile cephe kurgusu başta olmak 

üzere mukarnas dolgulu lento ve söveler gibi bazı ayrıntılarda benzerlikler 

göstermiş olsa da, taş, ahşap, çini, alçı ve kalem işi bezemeleriyle dönemin tüm 

yapılarından ayrılır
20

. Başkent Bursa’da yer alan ve muhtemeldir ki “sultanlık” ve 

“prestij” eseri olarak düşünülen külliyenin merkezini oluşturan zaviyenin taç 

kapısındaki inşa kitabesi, bu yapının gerçekten süslemeleri ile de vurgulanmak 

istenen imaj yapısı olduğunu ortaya koyar
21

. Kitabesinde de “...fıtratı yaratanın 

sanat eseri ve kudret kuyumcusunun kudret eseri…” şeklinde açık açık 

vurgulandığı gibi, I. Mehmed’in bu yapı üzerindeki katkıları yapıyı ayrıcalıklı 

kılmaktadır.  

Bursa Yeşil Zaviye’ye I. Mehmed’in yüklediği anlam, Edirne ve 

Dimetoka’daki camilerin bezemelerinin yanı sıra malzeme teknik özelliklerinde 

de kendini gösterir. Daha önce de vurgulandığı gibi, Osmanlı Beyliği yapılarında 

tuğla ile taşın birlikte kullanıldığı almaşık teknik dışında, kesme taş ve mermerin 

yapının tamamında inşa malzemesi olarak görüldüğü örnekler de karşımıza çıkar. 

Edirne Eski ve Dimetoka Çelebi Mehmed camilerinde Edirne yapılarının 

vazgeçilmezi olan sarımsı renkteki Kartaltepe Köfeki taşı kullanılmıştır (Ayverdi 

1956: 14). Bursa Yeşil Zaviye ise mermer inşa malzemesiyle bu yapılardan ve 

sultanın diğer bütün yapılarından ayrılır. Yeşil Zaviye için bani tercihi olarak 

değerlendirebileceğimiz bu durum, Edirne ve Dimetoka gibi birbirlerine çok 

yakın konumdaki iki kentte yer alan diğer iki yapı için coğrafi özelliklerin 

devreye girdiğine işaret eder. Başkent Bursa’ya karşın coğrafya olarak Edirne ve 

Dimetoka’nın birbirine çok yakın konumları, bazı mimari benzerlikleri de 

beraberinde getirmektedir. Görüldüğü üzere aynı baniye ait üç yapı 

değerlendirildiğinde bile, coğrafya ile şekil alan bölgesel özellikler, sanatçı ve 

bani tercihlerinin etken olduğu kişisel özellikler ve maddi olanaklar olmak üzere 

çok farklı değişkenlerin göz ardı edilmemesi gerekliliği ortaya çıkar.  

                                                           
19 Sarayın sanatçı örgütlenmesinin başında olduğunu düşündüğümüz Hacı İvaz Paşa’nın bir dönem 

Edirne’de bulunduğu ve burada bir sarayının olduğu da bilinmektedir (Uzunçarşılı 1959: 36-34). 
20Bu külliyede Hacı İvaz dışında, çini ustası Ali bin İlyas Ali, ahşap ustası Ali bin Hacı Ahmed 

Tebrizî ve diğer Tebrizli ustalar çalışmıştır (Tüfekçioğlu 2001: 149, 162, 169). 
21 “...fıtratı yaratanın sanat eseri ve kudret kuyumcusunun kudret eseri, yani bu yüce eser ki Naim 

Cenneti’nin aziz ve alim olan Allah’ın takdiri ile istinsah edilmiş nüshalarından bir nüsha, ahiret 

bahçelerinden dünya hayatının çiçeği ile bezenmiş bir bahçe, dünya süsleri ile meydana getirilmiş 

olan makam, kainat kurulduğundan beri sanatının inceliği ve manzarasının güzelliği ile bütün 

cihana ne kadar iftihar etse, en mamur şehirler bile benzerine kavuşamadıklarından dolayı çekingen 

bir vaziyette karşısında ne kadar utanıp kalsalar yeridir...” (Tüfekçioğlu 2001: 138) şeklindeki 

kitabe metninde, yapının bir kudret eseri olduğu açık açık söylenmekte ve sanatsal inceliği ile 

herkesi etkileyeceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, I. Mehmed’in zaviyesinin içerisine kendisine 

özel, zemini dâhil tüm duvarları çini ve altın yaldız bezemeli bir mahfil yaptırması çok anlamlıdır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Gündüz, “Önemli Bir Siyasi Kimlik ve Sanatsal Kişilik olarak I. Mehmed 

(1413-1421) ve Eserleri” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırma Dergisi, Sayı: 14, 2011/Bahar, 

149-172. 
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Konumuzun üçüncü grubunu ise, sultan II. Murad’ın (1421-1451) Bursa, 

Edirne ve Üsküp’teki yapıları oluşturur. Bursa Muradiye Zaviyesi (1426), Edirne 

Muradiye Zaviyesi (1426), Edirne Üç Şerefeli Cami (1445) ve Üsküp II. Murad 

Camii (1436-37) olmak üzere üç önemli kentteki dört eser, farklı bir benzerliği 

gözler önüne serer. Üsküp II. Murad Camii’nin, geçirdiği bir yangın nedeniyle 

1539-42 yılında Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından aslına uygun 

olarak yenilendiği bilinir. Daha sonra 1712 yılında ise, yine bir yangın sonrasında 

III Ahmed (1703-1736) ve 1910 yılında Sultan Reşat (1909-1918) tarafından 

ciddi onarımlar geçirmiştir (Ayverdi 1989b: 567-569). Bugünkü şekliyle 

dikdörtgen planlı yapı, iki sıra üçer paye ile üç sahna ayrılmıştır ve kirişlemesi 

alttan kaplamalı ahşap tavanla örtülüdür (Res. 28). Caminin kuzeyinde ise, Filibe 

Hüdavendigâr ve Bursa Şehadet camilerinde de görüldüğü üzere, yanları kapalı 

revak düzenlemesi yer alır. Sultanın Bursa ve Edirne yapılarından büyük ölçüde 

farklılaşan bu şema, Merzifon ve Uzunköprü’de bulunan iki cami ile büyük 

ölçüde benzerlik gösterir. Dikdörtgen planlı Merzifon II. Murad Camii (1426), iki 

sıra dörder ahşap taşıyıcı ile üç sahna ayrılmıştır ve kirişlemesi üstten kaplamalı 

ahşap tavanla örtülüdür (Res. 29). Yine ahşap tavanlı olan Uzunköprü’deki 

Ergene Sultan Murad Camii (1443) ise, tavanının iki ahşap direk tarafından 

taşınıyor olması nedeniyle bu yapılardan ayrılır. Osmanlı Beyliği dönemi 

düşünüldüğünde, Ankara’daki bir grup mescit örneği bir kenara bırakılacak 

olursa, günümüze ulaşan ahşap tavanlı camilerin sayısının oldukça sınırlı olduğu 

dikkat çeker
 22

. Bu yapılar arasında Ankara Ahi Elvan (on.1413) ve Ankara-Ayaş 

Ulu (15. yüzyıl) camileri başta olmak üzere Balıkesir Yıldırım (1389-1402), 

Merzifon II. Murad (1426) ve Uzunköprü II. Murad (1443) camileri sayılabilir. 

Kerpiç duvarlı, ahşap tavanlı Ankara mescitlerinin ayrı bir ekol olarak önem 

kazandığı düşünülecek olursa, ahşap tavanlı üç yapıdan ikisinin II. Murad’a ait 

olması önemlidir
23

. Bu yapılara Üsküp’teki II. Murad Camii’nin de eklenmesi ile 

birlikte II. Murad tarafından bilinçli bir tercihin oluşturulmuş olduğuna işaret 

edilebilir. Nitekim ortaya çıkan sonuç, sultanın Merzifon, Üsküp, Uzunköprü gibi 

iki büyük başkent dışındaki camilerinde ahşap tavanın kullanılmış olmasıdır. 

Ahşap tavana ek olarak, plan kurgusu ile Üsküp ve Merzifon gibi çok farklı iki 

bölgedeki birer caminin neredeyse aynı plan şemasına sahip olması da, bani 

tercihine bir işaret olarak düşünülebilir. Üsküp II. Murad Camii’nin ciddi 

                                                           
22 Bunlara ek olarak Orhan Gazi dönemine ait, kertilip birbirine geçirilen uzun kütüklerle çivisiz 

olarak yapılmış “çandı” camilerin varlığı da bilinmektedir. Orhan Gazi’den sonraki Osmanlı Beyleri 

zamanında bu camilere rastlanmamıştır (Ayverdi 1989a: 120). 
2314. yüzyıl sonu ile 15. yüzyıl sonu arasında geçen yaklaşık yüz yıllık dönemde Ankara’da ahşap 

işçiliği ve ahşap tavanları ile öne çıkan, kerpiçten inşa edilmiş çok sayıda ahşap tavanlı mescidin 

varlığı dikkati çeker. Bu yapılar arasında, Eyüp, Geneği, Hacı İvaz, Kurtuluş (Kulderviş), Molla 

Büyük, Örtmeli, Poyracı, Sabuni (Karanlık), Ahi Tura, Ahi Yakup (1392), Balaban, Boyacı Ali, 

Direkli, Gecek (1443), Hacettepe, Hacı Arap (Ahi Arap), Hacı Doğan, Hacı Seyid, Hemhüm, 

Rüstem Nail (Dındın) ve Şeyh İzzeddin mescitleri sayılabilir. Ayaş Ulu Camii (15.yüzyıl) ile bu 

yapılardan Eyüp, Geneği, Sabuni ve Hacı İvaz mescitlerinin tavanları kirişlemesi üstten kaplamalı; 

diğerleri ise kirişlemesi alttan kaplamalı örtü düzenlemelerine sahiptirler (Öney 1971: 25-55; 

Konyalı 1978) 
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onarımlar geçirmiş olduğu bilinmekle birlikte, sözü edilen benzerlik dikkat 

çekicidir.  

Üsküp II. Murad Camii ile kurulabilecek bir diğer ilişki, caminin 

güneyine yerleştirilen iki türbenin varlığıdır (Ayverdi 1989b: 566-568). II. 

Murad’ın, zamanla zaviyesinin çevresine yerleştirilen türbelerle âdeta bir hanedan 

mezarlığına dönüşen Bursa’daki Külliyesi, güneyine yerleştirilen iki türbesiyle 

Edirne’deki Dar’ül Hadis Camii
24

 ve yine güneyindeki gömülerle bir hazireye 

dönüştürülmüş olan Edirne Muradiye Zaviyesi, sultanın üç farklı kentteki dört 

farklı yapısı arasında kurulan diğer bir önemli ilişkiyi gözler önüne serer.  

Sonuç olarak, özellikle I. Murad döneminden itibaren Balkanları da 

içerisine alan bir mimari örgütlenmenden bahsedilebilir. I. Murad’ın yapıları 

incelendiğinde, çok farklı iki coğrafyada yer alan aynı baniye ait yapıların hem 

mimari hem de üslup özellikleri açısından büyük ölçüde birbirine yaklaştığı 

dikkat çeker. Ancak bu benzerlikte özellikle vurgulanması gereken, mevcut 

geleneğin I. Murad aracılığı ile Balkanlara taşınmış olmasıdır. Bununla birlikte, I. 

Murad’ın Bursa’daki yapısında ise bilinçli bir şekilde Balkanlardan taşınan 

Hıristiyan özelliklerinin varlığı vurgulanabilir. Bu da, yeni fethedilen bir bölgede 

kendini ve gelenekçiliğini ortaya koyma kaygısına işaret ederken, kendi 

başkentinde ise daha farklı ve özel olma isteğini düşündürür.  

I. Mehmed dönemi yapıları incelendiğinde ise, aynı bani tarafından 

kullanılan ortak dilin, coğrafya ile şekil alan bölgesel özellikler, sanatçı ve bani 

tercihlerinin etken olduğu kişisel özellikler ve maddi olanaklar olmak üzere çok 

farklı değişkenler aracılığıyla biçimlenmiş olduğu ortaya çıkar. Ana kurgusu ile 

başkent Bursa üslubunu yansıtan Dimetoka ve Edirne’deki iki caminin 

birbirlerine çok yakın konumları, sanat hamisi olarak sultan tercihinin en önemli 

belirleyicisidir. Bununla birlikte, bani aracılığı ile farklı kentlere taşınan, ancak 

sonrasında bu bölgelerde tekrarlanmayan bazı uygulamaların varlığı da dikkat 

çeker. Bununla birlikte, bazı bezeme motiflerinin, Bursa’yı çok iyi bilen mimar 

Hacı İvaz aracılığı ile Dimetoka’daki camiye taşınmış olduğu çok rahatlıkla 

söylenebilir. Ancak bu yapılar için yapılacak en önemli çıkarım, Bursa Ulu 

Camii’ne yaklaşan plan şemaları ve anıtsallıklarının bani I. Mehmed tarafından bu 

camilere verilen önemin en belirgin göstergesi olarak değerlendirilebileceğidir. I. 

Mehmed’in, kardeşleri Emir Süleyman, İsa ve Musa Çelebi ile girdiği 11 yıl süren 

taht mücadelesinin ardından tahta çıkması, Sultanın başkent dışındaki mimari 

eserlerinde de anıtsallık olarak ifadesini bulmuştur.  

II. Murad’ın yapıları incelendiğinde ise, sözü edilen tüm sultan yapıları 

için geçerli olmak üzere, dönem şartlarının bani tercihlerini ciddi anlamda 

biçimlendirmiş olduğundan rahatlıkla söz edilebilir. II. Murad’ın Üsküp, 

Merzifon, Uzunköprü gibi kentlerdeki yapılarının ahşap tavanları ve gösterişten 

uzak sadelikleri, bu camilerin, önceki sultan yapılardan farklı olarak, belli 

ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldıklarına ve bu nedenle de II. Murad’ı tanımlayan 

imaj yapısı niteliği taşımadıklarına bir işaret olarak düşünülebilir. II. Murad zaten 

                                                           
24 Cami tamamıyla yenilenmiştir (Ayverdi 1989b: 282-285). 
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çoktan fethedilmiş olan bu bölgelerde anıtsal yapılar inşa ettirmek yerine, 

başkente adını taşıyacak, diğer bir deyişle kendi ismi ile anılacak ciddi bir imza 

atmak istemiş olmalıdır. Bu nedenle II. Murad’ın, Beyliği’nin siyasi anlamda 

kendini göstermiş olduğu böyle bir dönemde başkent Bursa’daki külliyesini 

yaptırarak geleneği devam ettirdiği, dönemin yeni merkezi Edirne’deki Üç 

Şerefeli Cami ile de adını taşıyan özel bir imza atmış olduğu kabul edilebilir. 

Öyle anlaşılıyor ki, sultan yapıları Balkanlar ile ilişkileri boyutunda 

incelendiğinde, dönem şartlarını yansıtan bir ilişkiler zinciri ortaya çıkar. Dönem 

şartlarına ek olarak bu zincirin en önemli halkalarını baniler oluşturur. Sonrasında 

ise coğrafya, sanatçılar ve maddi olanaklar ile yapıların inşa edildiği kentler en 

önemli etmenler olarak dikkat çeker.  
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RESİMLER 

 
Resim 1. Bursa Şehadet Camii, kuzey cephe (Dostoğlu 2001) 

 

 
Resim 2. Bursa Şehadet Camii Restitüsyon Planı (Ayverdi 1989) 
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Resim 3. Filibe Hüdavendigâr Camii Restitüsyon Planı (Ayverdi 1989) 

 

 

 

 
Resim 4a. Filibe Hüdavendigâr Camii, batı cephe. 
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Resim 4b. Filibe Hüdavendigâr Camii, batı cephe. 

 

 
Resim 5. Bursa Hüdavendigâr Zaviyesi, kuzey cephe 

 

 
Resim 6. Bursa Hüdavendigâr Zaviyesi, doğu cephe, pencere ayrıntısı 
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Resim 7. Edirne Eski Camii Planı (Ayverdi 1989) 

 
Resim 8. Edirne Eski Camii, kuzey doğudan görünüm  

 
Resim 9. Dimetoka Çelebi Mehmed Camii Planı (Kuran 1964) 
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  Resim 10. Dimetoka Çelebi Mehmed              Resim 11. Dimetoka Çelebi  

  Camii, kuzey batıdan görünüm                        Mehmed Camii, kuzey cephe 

 

   

 

 

 

 

            
Resim 12. Edirne Eski Camii, güney cephe   Resim 13.Dimetoka Çelebi Mehmed Camii, batı cephe 
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Resim 14. Bursa Yeşil Zaviye, güney cephe 

 

 
Resim 15. Bursa Yeşil Zaviye, kuzey cephe 
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Resim 16. Edirne Eski Camii, batı kapı                    Resim 17. Dimetoka Çelebi Mehmed Camii,  

                                                                                   taç kapı 

 

 

 

 
Resim 18. Edirne Şah Melek Camii, batı cephe  
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          Resim 19. Dimetoka Çelebi Mehmed  

          Camii, batı cephe, pencere (Ayverdi 1989)           Resim 20. Edirne Eski Camii, kuzey cephe,              

                                                                          pencere 
 

 
 

 

             
Resim 21.                                                                 Resim 22. Dimetoka Çelebi Mehmed Camii,  

Bursa Yeşil Zaviye, kuzey cephe, pencere               batı  kapı 
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Resim 23. Dimetoka Çelebi Mehmed Camii, batı cephe, pencere (Ayverdi 1989) 

 

           
 Resim 24. Bursa Orhan Zaviyesi, Revak kemeri ayrıntısı 

             
   Resim 25. Bursa Orhan Zaviyesi, Revak kemeri ayrıntısı 
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       Resim 26. Bursa Ulu Camii, kuzey cephe, pencere ayrıntısı 

 

 

 
       Resim 27. Bursa Ulu Camii, batı cephe, pencere ayrıntısı 
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Resim 28. Üsküp II. Murad Camii, iç mekân, güney batıya bakış 

 

 

     
  Resim 29. Merzifon II. Murad Camii, iç mekân, mihraba bakış  
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BALKAN GÖÇLERİ BAĞLAMINDA DİL OLGUSU  

Meral MANAV
*                                                             

GİRİŞ 

“Olgu, birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı 

sonuç, vakıadır.”
25

Biz burada daha çok olguyu “sebep” olarak ele alacağız. 

Balkan göçleri de her sosyal olayda görüldüğü gibi çeşitli olgulara 

dayanmaktadır. Balkanlardan Türkiye’ye yönelik göçlerin tarihi 17. yüzyıla kadar 

gitmektedir. Asıl yoğun muhaceret ise 18. yüzyılın başından itibaren yaşanmıştır. 

Hatta 1927 yılına gelindiğinde, 11 milyona ulaşan Türkiye Cumhuriyeti 

nüfusunun, 7 milyonunun göç sonucunda Anadolu’ya geldiği saptanmıştır.
26

 

Doğal olarak bu denli yoğun göç hareketi, pek çok araştırmacının da dikkatini 

çekmiştir. Bu araştırmacılar arasında Osmanlı nüfusu konusundaki çalışmalarıyla 

tanınan Wisconsin Üniversitesi öğretim üyesi, araştırmacı Prof. Dr. 

Kemal Karpat, günümüze kadarki süreci ele alan demografik çalışmasında, göç 

ettirilen Türklerin ve Müslümanların sayısı ile ilgili olarak 9 milyon rakamını 

vermektedir.(Bu ifade de “göç ettirilen” ifadesi önemlidir.) Bunun 7 milyonunu, 

Girit ve Ege Adalarını da içine alan Balkanlardan gelenlerin, 2 milyonunu ise 

Kırım, Kafkasya ve  Arabistan Yarımadasından göç edenlerin oluşturduğunu 

belirtmektedir. Burada iki soru akla gelmektedir: 1. “Rumeli’deki Türkler kendi 

isteğiyle mi göç etti (yoksa göç mü ettirildi)?” 2. “Rumeli’ den Türkiye’ ye 

yapılan göçler altında hangi olgular etkin rol oynamaktaydı?” 

Bu sorularımıza cevap aramak için konuyla ilgili kaynakları taradık ve en 

önemlisi Balkan göçlerinin canlı tanıklarıyla yani göçmen vatandaşlarımızla 

mülakat yaptık. “Göçlerin sebepleri arasında yüzyıllarca egemen unsur olduktan 

sonra, başkalarının ve bilhassa kendi eski tebaalarının egemenliği altında yaşamak 

mecburiyetinin ağır gelmesi varsa da, asıl sebep, Türklerin kalmış oldukları bu 

gibi yerlerdeki yeni hükümetin ve oradaki halkın bunları kaçırıp, mallarını almak 

ve ülkenin halkını tek bir milletten ibaret bırakmak istemeleri ve bunu elde etmek 

için hiçbir baskı ve zulümden çekinilmemesi ağır gelmekteydi.”
27

 Aşağıdaki 

tabloda verilen kaynak kişilerle görüştük ve ses kaydı yaptık.
28

 Onlara diğer 

                                                           
*
 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

25 Türkçe Sözlük, TDK, 10. Baskı, Ankara 2005. 
26 Karpat, H. Kemal, Osmanlı Nüfusu, Timaş Yayınları, Ocak 2010. 
27 Halaçoğlu, Ahmet, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’ den Türk Göçleri (1912-1913), Türk Tarih 

Kurumu Basımevi,  

   2. Baskı, Ankara 1995. 
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unsurlardan ziyade “Göç etme sebepleriniz nelerdir?” sorusunu yönelttik. 

Aldığımız yanıtlar arasında herkesin bildiği baskı, zulüm, dinî ve ekonomik 

sebeplerin yanı sıra Balkanlardan Türkiye’ ye yapılan göçlerin bir başka sebebi 

olarak “dil” olgusu karşımıza çıkmıştı. Ayrıca çeşitli olgulardan dolayı Rumeli 

topraklarındaki halk göçe mecbur edilmişti. Bunu derlediğimiz birkaç metin 

ışığında aktarmaya çalışacağız. Ancak öncelikle kaynak kişiler hakkında bilgi 

vermek yerinde olacaktır: 

Adı Soyadı Yaşı Mesleği 

Öğrenim  

Durumu 

Göç Etme 

Tarihi 

Göç  

Etme  

Yeri 

Basri Bilici 63 

Emekli- 

Muhtar Lise Mezunu 1952 

 

Bulgaristan 

 Münire  

Limanlı             58 Ev Hanımı 

İlkokul                   1956 

Mezunu 

Makedonya- 

Rekalar 

Fikret Viduşlu 83 Emekli 

 

İlkokul 4.  

Sınıfa  

Kadar Okumuş 1960 

 

Yugoslavya 

Mustafa Kader 53 Okul Müdürü 

 

Üniversite  

Mezunu 1970 

 

 

Bulgaristan- 

         

Kırcaali 

  Sami 

Hayırseven 49 Emekli 

 

Lise Mezunu 1989 

 

 

Bulgaristan- 

         

Mestanlı 

  Mümin  

Mustafaoğlu        60 Emekli 

 

Ortaokul 

 Mezunu 1989 

 

Bulgaristan- 

         

Haskova 

  

Beysim Güneş 62 

Ziraat 

Mühendisi 

     Üniversite  

     Mezunu 

     

1989 

 

       Bulgaristan- 

         

Şumnu 

              Erhan Çetin                     

38                  

 

      Şoför         Lise Mezunu 1989 

 

       Bulgaristan- 

         Şumnu 

       

Ziya Okur                             

     

36 

 

Şoför 

 

Ortaokul 

Mezunu 1989 

  

Bulgaristan- 

Şumnu 

  Hasibe  

Çalışkan 

 

53 Ev Hanımı 

 

Ortaokul 1989 

  

Bulgaristan-

Şumnu 

  

     

Mezunu 

       Fahriye 

 Topaloğlu         72       Ev Hanımı 7.Sınıfa                  1989          Bulgaristan- Razgrad 

                                                                            Kadar Okumuş                               
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Fahriye Topaloğlu: 

“…85’ e kadā çok iyidik. Ama sōna bizim adlāmızı değiştirdile. 

Değiştirince kadā, orda durmā hiç istemedik. Dodrişkofumuz Turgut Özal da 

çekti bure. Ölē geldik işte. Çekemedik Bulgar ismimizi. Ya sen Türk’ sün, niye 

senin adını değiştiriyō? Niye dilimizi değiştirmē çalışıyō?...” 

Erhan Çetin: 

“…Orda Mayıs ayında yürüyüşler başladı. Hani herkes ad değiştiriyo 

diye. Değiştirilen isimleri geri almak için grevler yani. Ondan sonra Türkiye ile 

anlaşma yaptılar. Kapıları açtılar. Eşyasını alan geldi. Bulgarca bilmiyōz....” 

Mustafa Kader: 

“..Balkan Harbi ile birlikte bizim Bulgaristan, Batı Trakya, Yugoslavya, 

Kosova buralardan göç edenlerin ilk sebepleri genelde dil- din olayından dolayı, 

orada yaşayan diğer insanlar tarafından yapılan baskılardan dolayı…” 

Sami Hayırseven: 

“…İsimlerimizi değiştirdi. İsimler değişince n’oldu? Bizi Batılılaştırmaya 

başladı. Türkçe konuşmıycaksınız. Kültürünüzü yaşatmıycaksınız. Tamamıyla 

Rumeli (Balkan) topraklarındaki Türkleri silmek amacıyla...” 

Beysim Güneş: 

“…Ad değişimi oldu. Bulgar adı konduğundan herkes kalkıştı. Adımızı, 

dilimizi değiştirmeye çalıştılar…” 

Hasibe Çalışkan: 

“…Şimdi bizi zorunluluk ettirdilē yani. 85. sene, bizim adımızı 

değiştirdilē, Bulgar adı verdilē mesela. Bizim Türk dilimizi batırmak için her şeyi 

yaptı. Hani ölē, ondan zorunlu oldu. Mesela, onun diline çevirmek istedi bizi. 

Mesela, Bulgaristan’ da oturduğumuz için Bulgar diline. Biz doğduk doğalı Türk’ 

üz. Değişik sözümüz var da, Türk olarak doğduk yani. Anamız babamız bölē 

konuşuyōdu. Bölē anca ekmē, suyu böyle şeyleri biliyoduk ama kayı unutmā 

başladık, çok düzgün bilmiyoduk. Şimdi, okuyoduk kitaptan dil bilgisini. E 

anlamıyoduk ki. Ezberden ancak 3 şeyle geçiyoduk. Buraya geldiğmizde kiraya 
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geldik. Dediler ki komşular <bu dili öğrenmişin>. Benim doğuşum bölē, ben 

çabuk alamam ki burasının Türkçe’sini…” 

SONUÇ 

Derlediğimiz metinlerde de görüldüğü gibi Balkan Göçleri’ nin 

nedenlerinden biri olarak sayacağımız diğer unsur da “dil” dir. “Pek çok dil 

öğrenilebilir veya sonradan edinilebilir; fakat yalnızca bir tanesi, bebeklikten bir 

dil topluluğunun üyesi olana kadar geçilen yol ve geçirilen zaman içinde, 

doğrudan doğruya yaşanarak, denemesi yapılarak öğrenilebilir.”
29

 O dil de hiç 

kuşkusuz kişinin ana dilidir. “İnsanoğlunun ilk öğrendiği dil, onun millî dilidir ve 

kendisi de bu dilin millî konuşucusudur.”
30

 Bu noktadan baktığımızda insan 

varlığı ancak dilde yaşayabilir. “Bu yüzden,<Ana yurdumuz, ana dilimizdir> 

demek hiç de yanlış olmaz.”
31

 Balkanlar’ ın çok eski bir Türk yurdu olduğu ve 

Türkçenin buralarda bin yıldan fazla bir zaman konuşulup yazıldığı göz ardı 

edilmemelidir. Diğer Balkan halkları kadar Türkler de bu coğrafyanın yerlisidir. 

Balkan isminin de Türkçe olduğu ve “sarp ve ormanlık dağ” anlamına geldiği 

kabul edilmektedir.
32

 

 Balkanlarda yaşayan Türk halkının ana diliyle okuyup yazamaması, 

Balkan ülkelerindeki yöneticilerin Türkçe isim ve ifadeleri değiştirmesi, Türklerin 

ana dillerinde eğitimini yasaklaması, hükümetin ana dili Türkçe olan yazarlar 

tarafından kullanılan edebî Türkçeyi yabancı kelimeler ile değiştirme çabası 

Rumeli’ den Türkiye’ ye yapılan göçlerinin önemli olguları haline gelmiştir. 

Bulgaristan’ da 1970’ den sonra Türkçe kitabı bulundurmak bile suç 

sayılmaktaydı.
33

Azınlıkların ana dillerini konuşmaları hemen her ülkede izin 

verilen bir husustur. Örneğin; Bulgaristan’ da ilke olarak 1985 yılı başına kadar 

Türkçe konuşmak serbestti. Bu tarihten itibaren 1989 yılı sonuna kadar beş yıl 

Türkçe konuşmak yasaklandı. Konuşanlardan para cezası alındı. Ancak, Bulgar 

idarecilerinin beklentilerinin aksine Türkçenin yerini Bulgarca alamadı.
34

 

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil “Konuştuğun dil, benliğinden bir parçadır. 

Benliğinin şerefine saygı gösterilmesini istemek de hakkındır. Hakkını müdafaa 

et. Unutma ki hak ve hürriyet, bu nimetleri canı gibi seven ve cesaretle müdafaa 

etmeyi göze alan insanların nasibidir.” Gerçekten de insanın konuştuğu dil, 

kişiliğini yansıtmakla beraber kişinin varoluşunu da bize açıklamaktadır. Bu 

açıdan göçmenler aslında Anadolu’ ya göç etmekle öz varlıklarını, kültürlerini, 

kullandıkları dili de yaşatmış olmaktadır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ 

ün de dediği gibi “Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır.” 

                                                           
29 Vossler, Karl, The Spirit of Language in Civilization, London 1951. 
30 Bloomfield, L. , Language, London 1979. 
31 Vossler, Karl, a. g. e., s. 117. 
32 Eren, Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara 1999. 
33 Türbedar, Erhan, Balkan Türkleri Balkanlar’ da Türk Varlığı, ASAM Yayınları, Ankara 2003. 
34 Şimşir, N. Bilâl, Bulgaristan Türkleri (1878-1985), Bilgi Yayınları, Ankara 1985. 
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NECATİ CUMALI’NIN “MAKEDONYA 1900” 

ADLI ESERİNDE BALKANLAR 

Ayvaz MORKOÇ
* 

Giriş 

Necati Cumalı, 1921 yılında Yunanistan sınırları içindeki Manastır 

vilayetine bağlı Florina’da dünyaya gelmiştir. Ailesi Türkiye ile Yunanistan 

arasındaki nüfus mübâdesi ile Türkiye’ye göç ederek İzmir’in Urla ilçesine 

yerleşmiştir. Kendisini edebiyat dünyasına tanıtan şiirlerinin yanı sıra hikâye, 

roman ve tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Roman ve hikâyelerinde ağırlıklı 

olarak Ege bölgesinin kırsal kesiminde yaşayan insanların hayatını dile 

getirmiştir. 

11 hikâyenin yer aldığı “Makedonya 1900”
1
 adlı eserinde Cumalı, 20. 

yüzyıl başlarında Makedonya merkez olmak üzere Balkanlarda cereyan eden 

siyasî ve toplumsal olayları ele almaktadır. 

Bu bildirimizde Makedonya ekseninden hareketle Balkanlarda birlikte 

yaşayan farklı etnik kökene sahip insanların ve özellikle de Türk ve 

Müslümanların Osmanlı Devleti’nin dağılması döneminde maruz kaldıkları 

sıkıntıların ve toplumun kaotik durumunun Necati Cumalı tarafından nasıl ele 

alındığı irdelenecektir. Yazarın gerçek hayattan alınmış bu hikâyelerinden yola 

çıkılarak Balkanların o yıllardaki genel durumu hakkında yorum ve 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

 

Makedonya 1900’ün Muhtevası 

Makedonya 1900 adlı hikâye kitabı, yazarın başta annesi ve babası olmak 

üzere yakın akrabalarının Makedonya’da geçirdiği yıllara ait hatıralarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple eseri, “Özlemleri duygulu 

anlatışlarıyla bana bu hikâyeleri esinleyen Annem Fıtnat ile Babam Mustafa 

Cumalı’nın anılarına” (Cumalı, 1998:8) diyerek ailesine ithaf ettiğini belirtir. 

Yazar, çocuk yaşından itibaren dinlediği olayları yazmak istemiş, ilk 

notlarını yıllar önce alıp hazırlıklara girişmiştir. Ancak sanatında yeterince 

olgunlaşmadığını düşünerek yazmayı ertelemiştir. Zira dinlediği olaylar birer anı 

niteliğindedir. Anıları hikâyeye dönüştürmenin pek de kolay olmadığını 

düşünmektedir. (Cumalı, 1990: 243). 

“Makedonya 1900‘de topladığım öyküler, çocuk yaşımdan başlayarak 

annemden, babamdan dinlediğim olaylardan doğuyor. Uzun yıllar yazmak 

istediğim konulardı. İlk notlarımı 20-25 yı1 önce almaya başlamıştım. Değişik 

                                                           
*
 Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Muradiye Yerleşkesi-MANİSA E-posta: ayvazmorkoc@gmail.com 
1  Necati Cumalı’nın “Makedonya 1900” adlı eseri, Fransa’da Bibliotheque Turque yani Türk 

Kitaplığı kapsamında yayımlanmıştır. Fransa’nın önemli yayınevlerinden biri olan Actes-Sud 

bünyesinde 1998’de Stefan Yerasimos tarafından kurulan koleksiyonda aslında daha çok Türk 

edebiyatının Osmanlı dönemine ait eserler yayımlanmaktadır. Necati Cumalı’nın Makedonya 

1900’ünün basımı ise yayın kurulunun önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda eseri Fransızca’ya 

çeviren tarihçi Prof. Dr. Faruk Bilici’nin önerisi üzerine gerçekleştirilmiştir. (Prof. Dr. Faruk Bilici 

ile söyleşi” Cumhuriyet Kitap Eki 7 Haziran 2007.) 

mailto:ayvazmorkoc@gmail.com
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tarihlerde yazmaya başladım. Yarıda bıraktım. Daha doğrusu yazmamı geriye 

bıraktım. Sanatımda olgunlaşmayı bekledim. Annemden, babamdan dinlediğim 

olaylar genel olarak anı niteliğindeydi. Anıyla öykü ayrı ayrı şeylerdir. Bu anıları 

giderek öyküleştirmeye çalıştım. Kitabımda okuyacağınız öyküler bu çabanın 

sonunda oluştu. 

Aile büyükleri, Florina merkez olmak üzere Makedonya’ya ait hatıra ve 

izlenimlerinden oluşan hikâyelerini çocuklarına uzun uzun anlatmışlardır. 

Çocukluk ve gençlik dönemlerini bu hikayeleri dinleyerek geçiren yazar, daha 

sonra dinlediklerini kısmen kurgulayarak 11 hikayeden meydana gelen 

Makedonya 1900 adlı kitabı oluşturmuştur. Kitapta anlatılanlar, dostluk ve 

kardeşlik ilişkileri içinde yaşayan insanların aşırı milliyetçilik akımları, dil ve din 

ayrılıkları sebebiyle birbirine düşman hale gelmelerinin hikayesidir. (Sütçü 2011; 

573)  

1. Evimiz: Birbiriyle ilişkili olan 11 hikâyenin yer aldığı bu eserin ilk 

hikâyesinin adıdır. Hikâyede önce Florina, mahalleleri, tabiat içindeki yeri ve 

insanlarıyla ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Ardından yazarın mensubu olduğu 

Müslüman-Türk ailesi tanıtılır. Yazarın babasının vatan sevgisinin dile getirildiği 

hikâyede Balkanlarda toprak kaybı yaşayan Osmanlı Devleti’nden de bahsedilir. 

Baba İttihat ve Terakki Partisi’nin gizli faaliyetlerine katılmaktadır. Hikâye, 

1908’deki 2. Meşrutiyetin ilan edilmesinin coşkusunun tasviri ile sona erer. 

2. Babam : Bu hikâyede yazar, gerçekte sevgi ve hayranlık duyduğu 

babasını kişisel özellikleriyle tanıtır. Baba ile oğul arasındaki kimi anlaşmazlıklar 

ve kişilik farklılıkları dile getirilir. Dinine bağlı, sert mizaçlı titiz ve düzenli baba 

ile hayata daha rahat bakan, güzel giyinip eğlenmekten hoşlanan oğlunun zıt 

karakterleri uzun uzadıya anlatılır. Yine hikâyede Lozan anlaşması gereği Batı 

Trakya Türklerinin Batı Anadolu Rumlarıyla yer değiştirmek zorunda kalması iç 

burkucu bir anlatımla ifade edilir. Doğup büyüdüğü Florina’dan ayrılmak 

istemeyen yaşlı babanın zorla Urla’ya yerleştirilmesinin üzüntüsünü yaşadığını 

görürüz.  

3. Dayım: Hikâyede çocuklarına otoriter biçimde davranan, sert mizaçlı 

babaya ile çocuk ruhundan anlayan dayı Rıza Bey mukayese edilir. Tavır ve 

davranışlarıyla olgun bir insan portresi çizen çocukların dayısı Rıza Bey, müspet 

yönleriyle öne çıkarılır. Hikâyenin başından sonuna kadar yazarın ve 

kardeşlerinin dayı sevgisi güzel ifadelerle anlatılmaktadır.  

4. Dilâ Hanım
2
: Bu hikâyede toprak anlaşmazlığı nedeniyle Rıza Bey ile 

bir Arnavut beyinin münakaşası ve Arnavut beyinin öldürülmesi üzerine kurulan 

olaylar dizisi anlatılmaktadır. Arnavut beyinin genç eşi zenginliğiyle ünlü Dilâ 

Hanım, kocasının öcünü almaya yemin eder. Rıza Bey’i yakalayıp öldürmek için 

uzun süre adamlarına takip ettirir. Dilâ Hanım ile Rıza Bey tesadüfen karşılaşırlar. 

Her ikisi de birbirlerine ilgi duymaya başlamıştır. Dilâ Hanım, çok mücadele etse 

                                                           
2 Necati Cumalı’nın “Zeliş”, “Susuz Yaz”, “Boş Beşik” adlı eserlerinin yanı sıra Dila Hanım adlı 

hikâyesi de filme uyarlanmıştır. 1977 yılında çekilen ve yönetmenliğini Orhan Aksoy’un 

müziklerini Cahit Berkay’ın yaptığı filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır rol almışlardır. 
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de bu hislerine gem vuramaz. Rıza Bey, Dila Hanım’la evlenmek istemektedir. 

Dila Hanım, Rıza Bey’i sevmesine rağmen, töreleri de düşünerek ona olumsuz 

cevap verecek ve tabancayla intihar edecektir. 

5. Zole Kaptan’ın Ölümü: Bulgar komitacı Zole Kaptan, yol kesip 

eşkıyalık yapan ve adam öldüren, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki valilerine 

türlü sıkıntılar çıkaran bir kanun kaçağıdır. 1908 yılındaki 2. Meşrutiyetle birlikte 

Osmanlı Devleti sınırları içinde umumi af ilan edilmiştir. Yıllarca dağlarca 

dolaşan Bulgar komitacılar ellerinden silahları bile alınmadan bağışlanmıştır. 

Bunlardan biri olan Zole Kaptan yol kesip cinayetler işlemiş, namlı kanun 

kaçaklarındandır. O, Sadettin’in babasını, gözünü bile kırpmadan adamlarına 

döve döve öldürten acımasız bir katildir. Hikâye Sadettin’in, babasının öcünü 

almak için Zole Kaptan’ı öldürmesiyle sona erecektir. 

6. Kurt Kanı: Bu hikâye bir öncekinin devamı gibidir. Acımasızlığı ile 

tanınan Zole Kaptan’ı öldüren Sadettin’in kişiliğinde meydana gelen değişmeler 

hikâyenin ana eksenini oluşturur. Kanun kaçaklarını etrafına toplayıp liderlik 

ettiği için o artık Sadettin Kaptan olarak tanınmaktadır. Zole Kaptan’ın öcünü 

almak isteyen Bulgar komitacıları, onun peşine düşmüştür. Köy ve şehirlerin 

kendisi için emniyetli olmadığını gören Sadettin dağa çıkmış ve namlı bir kanun 

kaçağı olmuştur. Güzel bir kıza aşık olup onunla evlenmeyi planlayan Sadettin 

Kaptan, Bulgarların kurduğu pusuyu fark edemez ve vurularak öldürülür.  

7. Arif Kaptan ve Oğlu: Arif Kaptan’ın eşi ve 13 yaşındaki kızı Rum 

saldırısında hayatını kaybederler. Arif Kaptan sağ kalan 17 yaşındaki oğluyla 

güvenli bir yere sığınmak düşüncesindedir. Bu sırada köye yeniden saldıran Rum 

askerleri onlara ateş ederler. Arif Kaptan onlara karşılık verince iki asker ölür. 

Uzun süreli kaçaklıktan sonra yakalanan baba ile oğluna idam cezası verilir. Arif 

Kaptan bir plan yaparak askerlerin elinden kurtulur. Arnavutluk yoluyla İzmir’e 

gelirler. Daha sonra milli mücadeleye de katılan Arif Kaptan ve oğlu, Fahrettin 

Altay Paşa’nın İzmir’e ilk giren atlıları arasında yer alacaklardır.  

8. Mavi Tencere: İç karışıklıkların arttığı Makedonya’da çetelerin sayısı 

hızla çoğalmıştır. Yazarın ailesi daha güvenli olduğu gerekçesiyle Florina’dan 

Goriçka’ya geçici süre için taşınır. Aile bütün değerli mücevherlerini mavi bir 

tencerenin içine koyarak gübrelerin arasına saklar. Bir süre sonra tencere ortaya 

çıkar. Yazarın Rum komşuları bu tencerenin içindekiler merak etmektedir. Aile 

bir ay sonra yeniden evlerine dönünce mavi tenceresine yeniden kavuşacaktır. 

9. Uçak: Babası yazarı eğitim için İstanbul İdadisi’ne yatılı olarak 

kaydettirir. Yazar, ömründe ilk kez İstanbul’da görüp hayran kaldığı uçağı 

Florina’daki arkadaşlarına anlatır. Bazı mutaassıp kişiler, anlatılan özellikte bir 

araç olamayacağını, yazarın yalan söylediğini belirterek onu azarlarlar. Birkaç yıl 

sonra Florina semalarında boy gösteren uçakların etrafı bombalaması bile onların 

uçağa karşı menfi bakışlarını değiştirmeyecektir.  

10. Korku: Yazarın yaşadığı bölgede Rum, Bulgar, Arnavut ve Türk 

çeteleri vardır. İnsanlar huzur ve güven içinde değildir. Yazar uzak bir yere 

giderken sabaha karşı bir grup Rum askeri ile karşılaşır. Aralarında çatışma 

çıkacağını, Rumların bu ıssız yerde kendilerini öldürebileceğini düşünerek korkar. 
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Oysa Rum askerleri beklenenin aksine ona dostça davranmıştır. Bu durum yazarı 

mutlu etmiştir. 

11. Bazen Bir Savcı: Yazar İzmir’in yakında işgal edileceğini, 

Florina’daki Rumların da Türklere saldıracağını haber alır. Türkler, büyük bir 

tedirginlik içinde kendilerine yapılacak saldırıyı bertaraf etmek için hazırlıklara 

başlamıştır. Florina savcısı Rumların saldırı hazırlığını haber alınca olaya 

müdahale eder. “Bir tek Müslüman’ın bile kılına zarar gelmeyecek. Onlara 

saldıracaklar karşısında beni bulur” deyince Rum çapulcular Türklere 

saldırmaktan vazgeçerler.  

Başka bir ifadeyle, Bazen Bir Savcı’da Türklerin üzerine oynanan çirkin 

oyunlar (Çelik, 2006: 13) bir hikâye formu içinde dile getirilmektedir.  

 

Makedonya 1900’de Mekanlar 

Anlatma esasına dayanan edebi metinlerde kimi zaman tarihten, kimi 

zaman da coğrafi bölgelerden söz edilir. İtibari alem oluşturmanın ya da 

kurgulamanın hareket noktasının dış dünya olduğu söylenebilir. Zira, dış dünyaya 

ait gözlemler, insanın muhayyilesinde yoğrularak şekil almaktadır. Bu durumda 

ya tarih, ya geçmişte kişinin bizzat yaşadığı hatıralar ya da efsane biçimindeki 

anlatmalar devreye girer. Oluşturulan olay örgüsünün usta yazarların elinde iyi 

biçimde sahneye konması gerekmektedir. Bu mekandır. Eseri vücuda getiren 

temel çatışmaları ancak mekanlar bünyelerinde barındırmaktadır. Necati 

Cumalı’nın Makedonya 1900 adlı hikaye kitabında da bir yönüyle Balkanların 

tarihi konusunda itibari alem meydana getirdiği söylenebilir.(Çelik, 2006: 8) 

“Öykülerim Manastır ile Selanik arasındaki üç yüz kilometrelik bir 

çizginin yakınlarında geçiyor” (Cumalı, 1990: 244) diyen Necati Cumalı’nın bu 

eserindeki 11 hikâyenin, 8’inde ana mekân Florina’dır. 

Şair yönünü bildiğimiz Necati Cumalı, Makedonya’nın tabiat 

güzelliklerini anlatırken etkili ifadelere başvurur. (Cumalı, 1998: 43). 

İlk yazdı. Sağlıklı bir insanın kanının kaynadığı günlerdi. Yola 

çıkmadan önce dağ havasını özlediğini duydu. Katırtırnakları, erguvanlar 

açmıştı. Dağ yolu, şimdi, sarı çiğdemler, pamukçuklar, daha sayısız yayla 

çiçekleri ile renk renk, kekiklerin, kedinanelerinin kokularıyla soluk 

alınmasına doyulmaz tazelikteydi. 

Necati Cumalı, Makedonya’nın şehir, kasaba, köy, dağ, orman, çay, göl, 

tarla ve arazi gibi mekanlarını kimi zaman en ince ayrıntılarına varıncaya kadar 

anlatır. Sözü edilen mekanlar, okuyucunun karşısında gerçekten duruyormuş gibi 

tasvir edilir. Başta Florina olmak üzere yerleşim yerleri canlı tablolar şeklinde 

gözler önüne serilmiştir. (Cumalı, 1998: 8). 

Florina, Psoderi dağının eteklerinden inen derin bir koyağın 

ağzında ovaya karıştığı yerde kalır. Dere, koyağın dibinden akar, iki 

yanında yayılan bağlar, mısır tarlaları, elma, armut, vişne bahçeleri 

arasında yatağını gittikçe genişletip derinleştirerek Florina’ya varır. 

Dere Florina’nın içinde taşkınlara karşı taştan örülmüş iki yanında iki 
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yüksek set arasında yüz, yüz elli adım arayla kasabanın iki yakasını 

birbirine bağlayan küçük küçük köprüleri geride bırakarak akar. 

Yazar, dağ, tepe, çay gibi mekanlardan başlayarak kasabanın tasvirine 

geçer. Kasabayı mahallelerine varıncaya kadar ayrıntılarıyla anlatır. Ardından 

objektifini bir sinema filmi çeker gibi yakın plana yöneltir. En nihayetinde 

Müslüman mahallesindeki kendi evinin odalarından söz eder. (Cumalı, 1998: 9). 

Evimiz, çarşıdan gelirken Rum mahallesinin sonunda Müslüman 

mahallesinin girişinde kalırdı. Bütün Müslüman evleri gibi Bağdadi idi. 

Bitişiğindeki çift katlı, taş, Rum evi yanında yine de güzel duracak kadar 

uyumlu, gösterişli bir evdi. Avlu kapısından girince solda selamlık, sağda 

ahır vardı.  

Cumalı, 1900’lü yıllardaki coğrafi adları gerçeğine uygun biçimde açık ve 

anlaşılır olarak yazmıştır. Kitap vasıtasıyla bilhassa Makedonya coğrafyasını 

adeta elimize harita alarak tek tek görebilmekteyiz. Bu durum Cumalı’nın kitabı 

yazmadan önce titiz bir ön çalışma ve coğrafi hazırlık yaptığını göstermektedir. 

Eserde günümüzde değiştiğini tahmin ettiğimiz çok sayıda Türkçe yerleşim 

ismiyle karşılaşmaktayız. Türkçe isimleri şu şekilde sıralayabiliriz: Yenice, 

Yenişehir, Kaylar ve Karaferye kasabaları ile Sarımeşe köyü, Sarıgöl köyü, Cuma 

köyü, Çalcılar köyü, Serfice köyü, Çotul köyü.  

Kitapta Makendonya’da Türkçe olmayan yerleşim isimlerinin epey fazla 

olduğu görülür: Perleşevitsiya, Bogradiç, Goriçka, Zeleniç, Poteska, Kastorya, 

Kato Kline, Vodena, Alasonya bunlardan bazılarıdır.  

Hikayelerin gerçekliğini vurgulamak için Ohri, Prespa, Rudnik, Nosel, 

Ostrovo gibi gölleri yakın çevresi ile birlikte tasvir eden Cumalı, Psoderi, Malinka 

ve Malarika dağlarını da tabiat güzellikleriyle anlatmaktan geri durmamıştır. 

 

Balkanların Görünümü ve Toplumsal Olaylar 

Necati Cumalı, Makedonya hakkında Viran Dağlar
3

 romanında 

anlattıklarını Makedonya 1900 adlı eserinde tekrarlamaktadır. Yazar, Makedonya 

ile ilgili ilk bilgilerini anne ve babasından almıştır. O, hem Viran Dağlar 

romanında hem de Makedonya 1900 adlı eserinde yakın çevresindeki insanlardan 

duyduğu yaşanmış olayları muhayyilesinde kurgulayarak anlatmaktadır. (Çelik, 

2006: 12) 

Necati Cumalı, Makedonya 1900 adlı hikâyeler kitabında bu bölgede 

yaşayan insanların Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki hayatlarını anlatır. 

20. yüzyılın başlarında bütün Balkan coğrafyasında kaotik bir ortam hâkimdir. 

İnsanlar birbirini boğazlamaktadır. (Cumalı, 1998: 75-76) 

Ölümle sarmaş dolaş yaman bir dönemdi o dönem… Bellekleri 

yangın, ölüm, ırza geçme hikâyeleriyle doluydu… Sabah erken evlerinden 

                                                           
3 Viran Dağlar romanı, Le Dernier Seigneur de Balkan” (Balkanların son Beyi) adıyla Fransızcaya 

çevrilmiştir. 2004 yılında ise Fransa, İspanya, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya ortak 

yapımcılığında televizyon filmi olarak çekilmiştir. (Necati Cumalı, Viran Dağlar, Cumhuriyet 

Kitapları, İstanbul 2011, 484 s.) 
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sapa sağlam çıkan erkeklerin gece yarısından sonra ölüsü kapısına 

bırakılır ya da yol kıyısında ölü bulunduğu haberi gelirdi. 

 Makedonya’da yaşayan Türk ve Müslümanların bir kısmı atalarının 

neredeyse 500 yıldır yaşadığı, kendilerinin doğup büyüdüğü toprakları terk etmek 

zorunda kalmıştır. Pek çok insan sefalet içinde göç yollarına koyularak 

Anadolu’ya ulaşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Makedonya 1900 eseri Balkan 

coğrafyasının Türklerin elinden çıkışının hikâyesidir. Hikâyelerde evlerini 

kaybetmiş insanlar, yakılmış köyler, kurşuna dizilmiş insanlar tam bir gerçeklikle 

ve başarılı biçimde anlatılır. (Cumalı, 1998: 76) 

Genç kızlar, kadınlar zevk için, salt kirletilmiş olmak için 

kirletilirdi. Ölüler gözyaşlarıyla gömülür, ırzına geçilen kadınlar 

arasında delirenler, kendini öldürenler olurdu. Kaç kuşaktır yaşadıkları 

köylerinden nereye yerleşeceklerini, ne iş tutacaklarını bilmeden göç 

ederlerdi. 

“Zole Kaptan’ın Ölümü” hikâyesinde Rumeli şehirlerinde farklı din ve 

etnik kökene sahip insanların birlikte yaşadığı ve kimi ortak noktalar taşıdığı şu 

sözlerle anlatılır: 

Pazar yeri bütün Rumeli kentleri gibi her dinden her dilden 

karışık insanlarla doluydu. Müslüman, Ortadoks, Katolik, Yahudi, Türk, 

Rum, Bulgar, Sırp Ulah, Ermeni, Gürcü, Çingene… Tepkilerine bakılırsa 

bütün bu insanlar dinlerine, dillerine göre değil, sürdürdükleri yaşayış 

biçimine göre karşılamışlardı hürriyetin ilanını. Küçük toprak sahibi 

köylü, esnaftılar çoğunlukla. Türk, Rum, Bulgar da olsalar küçük 

köylülerin, esnafın sorunları, dertleri ile yoğrulup biçimlenmişlerdi.  

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki nüfuzunu ve topraklarını yitirişini 

anlatan eser, bu durumun oradaki insanlar üzerinde hâsıl ettiği menfi duygu ve 

düşünceleri dile getirmektedir. Bazı batılı devletler Balkanlarda asırlar boyu 

birlikte yaşayan farklı dil ve dinlere mensup insanları kışkırtarak birbirine 

düşürmüştür. Milliyetçilik akımı yanlış biçimde yorumlanarak yüzyıllar boyunca 

birlikte yaşayan insanları düşman hale getirmiştir Yakın komşular bile birbirini 

boğazlar olmuştur. 

Osmanlı Devleti dış devletlerin de baskı ve zorlamalarıyla 1908 yılında 2. 

Meşrutiyeti ilan eder. Bu ilk etapta bütün Balkan coğrafyasındaki topluluklar 

tarafından sevinç ve gösterilerle karşılanır. Osmanlı Devleti hürriyetin ilanı ile 

birlikte genel bir af çıkarır. Ancak alelacele çıkarılan bu affın pek çok menfi 

neticeleri görülmeye başlar. Zira yıllarca Osmanlı devletine karşı isyanlar çıkaran 

komitacılar ellerindeki silahlar bile alınmadan bağışlanmışlardır. Bu vahim 

neticeler doğuracak uygulamayı Cumalı, Zole Kaptan’ın Ölümü adlı hikâyede şu 

şekilde dile getirmektedir: (Cumalı, 1998: 71-72) 

Komitacılar, yine komitacıydılar. Yılardır dağlarda dolaştıkları 

kılık kıyafetleriyle iniyorlardı kentlere. Çifte çite tabancalar, bıçaklar, 

sıralı kalın deri kuşakları, omuzdan bele çapraz fişeklikleri ile ayakta 

dolanan birer küçük cephanelik gibiydiler… Tepeden tırnağa silahlı, 
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yıllardır evlerini, ambarlarını yaktıkları, yakınlarını kurşunlayıp 

öldürdükleri insanların gözü önünde çalımlı çalımlı dolanıp duruyorlardı. 

Osmanlı Devleti’nin kolluk kuvvetleri, silahları ellerinden alınmadan affa 

uğrayan komitacıları yeniden suç işlediklerinde ele geçiremez olmuştur. Devletin 

otoritesi tamamen kaybolmak üzeredir. Namlı komitacıların başı olan bazı kişiler, 

yerli işbirlikçilerin gözünde kahraman gibi görülmeye başlamıştır. O dönemde 

komitacıların başı olan kişilere “kaptan” denmektedir. Zole Kaptan bir Bulgar 

komitacısıdır. Türklere, hatta Rumlara büyük zararlar vermekte, Bulgarlar 

dışındaki diğer etnik toplulukları Makedonya’dan göçe zorlamaktadır. (Cumalı, 

1998: 73) 

Bazen Kaptan’ı yakalamak için yaklaştıkları bir Rum ya da Türk 

köyünü karşıdan alevler içinde görürlerdi. Köye girdikleri zaman, 

yıkıntılar arasında dumanlar tüten, damları, kapıları, pancurları içindeki 

yatak yorgan, daha başka eşyaları yanmış evler ve ahırlarla 

öldürülenlerin sağda solda kalmış ölülerini görürlerdi. 

19. yüzyılda Balkan coğrafyasında milliyetçilik akımı önü alınmaz 

düşmanlıklar çıkarmadan önce etnik topluluklar arasında hoşgörü ortamı 

hâkimdir. Manastır Selanik gibi şehirler her çeşit insanın birlikte yaşadığı 

yerlerdir. (Cumalı, 1998, 124) 

Selanik her dilden, her dinden her çeşit insanın kaynaştığı bir 

kentti o dönemde. Doğu Akdeniz’in Marsilya’sı olarak anılırdı. 

Makedonyalı, Teselyalı, Giritli Rumlar, Müslüman Türkler, Bulgarlar, 

Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, Çingeneler, Fransız askerleri omuz omuza 

dolaşırlardı sokaklarında 

Bazen Bir Savcı hikâyesinde çok okuyan, kültürlü, ince düşünceli ve 

hoşgörülü bir Rum vardır. Bu kişi terzi Arsenios olarak tanımaktadır. Hümanist 

bakış açısına sahip Arsenios, Balkanlı tüm etnik unsurlara eşit mesafede duran 

herkesin saygı duyduğu bir kişidir: (Cumalı, 1998: 170) 

O da yalnız Terzi Arsenios olarak karşılardı bütün tanıdıklarını. 

Onun içindir ki her ulustan Balkanlılar kavgasız gürültüsüz bir araya 

gelirdik onun dükkânında. Daha doğrusu dini ne olursa olsun, Ortadoks, 

Müslüman, Rum, Bulgar, Sırp, Ulah, Arnavut, Türk bir arada kavgasız 

gürültüsüz yaşamak isteyen Balkanlıların uğrağıydı onun dükkânı. 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti tarafından yaklaşık 500 yıl boyunca yönetilen ve pozitif 

ayrımcılık yapılan Balkanlar, fethedildikten bir süre sonra kültür ve medeniyet 

merkezine dönüşmüş, farklı etnik ve dini unsurların birlikte serbestçe yaşadığı 

Türk vatanı haline gelmiştir. Balkan coğrafyasındaki insanlar yüzyıllar boyunca 

barış ve kardeşlik içinde yaşamışlardır. 19. yüzyılda yaygınlaşmaya başlayan 

milliyetçilik akımı, batılı sömürgeci devletlerin kışkırtmalarıyla olağan çizgisinin 

dışına çıkarak uyum halinde bulunan halkları birbirine düşman haline getirmiştir.  

Makedonya 1900’de anlatılanlar, günümüzden yaklaşık yüz yıl kadar 

önce Balkanlarda gerçekten yaşanmış hadiselerdir. Hikâyeler aracılığı ile 
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yaşanılan tüm olumsuzluklar, acı ve korkular objektif bir bakış açısıyla tasvir 

edilmektedir. Bu yönüyle eser, tarihi boyutu ile de kendini göstermekte, insanların 

kısa bir zaman sürecinde yaşadığı acıları, kaybettiği insani değerleri gözler önüne 

sermektedir. Yazar, eserde mübadele öncesinde Makedonya ve Florina’da 

yaşananlarla ilgili menfi hadiselerle birlikte müspet hadiseleri de anlatır. 

Necati Cumalı bu kavgaları taraf tutmadan dile getirmektedir. O, Balkan 

coğrafyasındaki toplulukların birbirleriyle barış içinde yaşamasını arzu etmiştir. 

Bu yönüyle Hırvat İvo Andriç, Bulgar Yordan Yonkov, Yunan Nikos Kazancakis, 

Rumen Panait İstrati gibi hümanist yazarların bakış açılarına yaklaşır. 
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17. YÜZYILDAKİ BALKAN FETİHLERİNİN 

BOSNALI SÂBİT VE FEVZÎ’NİN TARİH  

ANZUMELERİNDEKİ GÖRÜNÜŞÜ 

     Yasemin ERTEK MORKOÇ
*
 

Giriş 

17.yüzyıl, Osmanlı tarihinde duraklama dönemi olarak nitelenen bir 

asırdır. Yüzyılın sonunda ise Avusturya-Venedik-Lehistan ve Rusya ile yapılan 

Karlofça antlaşması ile (1699) gerileme devrine adım atılmış, Osmanlı ordusu ve 

bürokrasisi ağır darbe almıştır. Osmanlı devletini duraklama devrinden gerileme 

devrine sürükleyen 17. yüzyıl, bu nedenle savaş ve kuşatmalarda kısmî ve sınırlı 

sayıdaki zaferlerin yanı sıra çoğunlukla bozgun ve yenilgiyle neticelenen ya da 

anlaşmalarda toprak kaybı ile sonuçlanan olumsuz bir sürecin yaşandığı zaman 

dilimi olarak dikkat çeker. Özellikle askerî, siyasî, bürokratik alanda kendini 

gösteren bu bozulma yüzyılın sonuna doğru daha belirgin hale gelir.  

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve Avrupa tarafındaki mücadelelerine 

17.yy’da Rusya da dahil olur. Bilhassa sürekli güçlenen bir devlet olarak Rusya, 

Lehistan seferlerinden sonra Osmanlı’nın karşısına sıklıkla çıkmaya başlar. 

Rusya’nın kuzeyden gelip Tuna’ya inerek Balkanlardaki hristiyan halkı kışkırtma 

planı ve bu konudaki çabaları (Uzunçarşılı 4.c, 1.bölüm 1988: 76) Osmanlı 

Devleti’ni Macarlar, Avusturyalılar, Venedikliler kadar zorlar. Dolayısıyla bu 

süre içinde Balkanlar ve civarındaki mücadeleler etrafında Ruslarla da çekişmeler 

başlayacak ve Osmanlı-Rus orduları karşı karşıya gelecektir. O dönemde 

Ukrayna, Polonya ile Rusya arasında paylaşılamayan bir bölgedir. Ukrayna’da 

lider olabilmek için mücadele eden Kossak Doroşenko’nun Osmanlı Devleti’nden 

yardım talep etmesi ve bunun üzerine Osmanlı ordusunun Ukrayna’ya girmesi 

Osmanlı-Rus savaşına sebep olur. Zira Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz üzerindeki 

kontrol gücü olması ve Orta Avrupa’daki çıkarları açısından son derece önemlidir 

(Acar 2009: 138). Osmanlı Devleti’nin, Lehistan’dan Podolya’yı aldıktan sonra, 

Kazaklar üzerindeki hâkimiyetleri ile Ukrayna’ya yayılma teşebbüsleri 1678’de 

Ruslar ile Osmanlılar arasında ilk büyük çatışmaya yol açmıştır (Aka 2009: 23). 

17. yüzyılda başlayan bu Rus tehlikesi doğal olarak aynı yüzyıl içinde eser veren 

divan şairlerinin tarih manzumelerinde de kendisini açıkça göstermeye başlar.  

17. yüzyıl siyasî ve askerî tarihinin karışık ve iniş-çıkışlarla dolu bu 

durumu, hiç şüphesiz o dönemin Osmanlı edebiyatına da yansımış, tarih ile 

edebiyatın kesişme noktalarından birini oluşturan tarih manzumelerinde şairlerin 

diliyle ve sanatçı bakış açısıyla yorumlanarak ele alınmıştır. Tarih manzumeleri, 

sosyal hayatla bağları en kuvvetli olan ve sosyal hayatın farklı yönlerine ışık tutan 

bir türdür. ( Demirel 2008: 374) Bilindiği gibi tarih manzumeleri genellikle 

şairlerin divanlarında ayrı bir başlık altında toplanan, anlattığı olayın gerçekleştiği 

tarihi, sonunda ebced hesabıyla veren ve genellikle kıt’a nazım biçimiyle yazılan 

şiirlerdir. Tarih söyleme aynı zamanda zekâ gücüne dayalı, uğraştırıcı, zor bir 
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yetenek işidir. Edebiyatımızda tarih düşürme sanatının zirvesine ulaşan, tarihlerini 

irticâlen düşürmek gibi üstün bir kabiliyete sahip olan Sürûrî (1752-1814), bu 

türün en önemli temsilcisidir. (Canım 2009: 114,119) İstanbul’un fethinden sonra 

bu şehrin ilk kadısı olan Hızır Bey, tarih düşürme sanatının öncülerinden kabul 

edilmektedir. Fatih döneminden dolayısıyla Hızır Bey’den önce söylenen 

tarihlerin müverrihleri bilinmemektedir. (Yakıt 1992: 129-130) Şairler, tarih 

manzumelerine, kendilerince önemli gördükleri veya iz bırakan toplumsal, 

kültürel, siyasî, tarihî veya şahsî pek çok konuyu dâhil etmişlerdir. Şairlerin 

yaşadığı dönemde gerçekleşen savaşlar, fetihler, anlaşmalar, cami, çeşme, hamam 

vb. bina yapımları, evlenme, doğum, ölüm, sünnet, azil, atama gibi ya toplumun 

çoğunu ya da sadece şairin özel hayatını ilgilendiren durum ve olaylar tarih 

manzumelerine konu olabilir.  

“Tarih manzumesi” kavramını, nazım biçimleri açısından, bu çalışma 

çerçevesinde biraz daha genişleterek ele almış bulunuyoruz. Bildirimizde 17. 

yüzyıldaki Balkan fetihlerinin, yine aynı yüzyıldan birbirinin çağdaşı olan Bosnalı 

Sâbit ( d.1650 sonrası-öl. 1712) ve Fevzî (d.1638-öl.1679) adlı şairlerin 

divanlarında yer alan tarih manzumelerinden yola çıkarak bir değerlendirmesini 

yapmaya çalışacağız. Ancak, özellikle Sabit’in, dönemin Balkanlar ve civarındaki 

tarihî olaylarıyla bağlantılı olan kasidelerini de çalışmamıza ilave ettik.  

17. yüzyıl edebî yönüyle ve şair bolluğu ile de dikkat çekicidir. Bu 

yüzyılda Nef’î, Nâbî, Nailî, Neşâtî, Şeyhülislam Yahyâ, Nev’izâde Atâyî, Fehîm-i 

Kadîm, Şeyhülislam Bahâyî, Mezâkî, Ganîzâde Nâdirî gibi pek çok ünlü şairin 

yetiştiğini görüyoruz. Siyasî ve askerî karışıklık ve bozulmalar edebî hayatı 

olumsuz yönde etkilememiş, tam tersi Türk edebiyatı 16. yüzyılda ulaştığı doruk 

noktasını ve başarıyı bu yüzyılda da devam ettirmiştir.  

17. yüzyılda eser vermiş şairlerin divanlarını gözden geçirdiğimizde, 

Balkanlar ve civarının tarihi açısından dikkat çeken en azından bir-iki şiir 

örneğinin mutlaka bulunduğunu fark ettik. Bu konuda yaptığımız taramada 

gördük ki, Fehîm-i Kadîm, İsmetî ve Nedîm-i Kadim Divançesi hariç, gözden 

geçirebildiğimiz divanların pek çoğunda ya bir Balkan seferi, ya o bölgedeki bir 

kale fethi, ya da bir barış anlaşması şiirlere bir şekilde konu olmuştur. Bu konuda 

sadece tarih başlığı altında yer alan şiirler değil, diğer nazım biçimleri de gözden 

geçirilmiştir. Zira kasideler de sıklıkla söz konusu içerikte olabilmektedir.
1
  

Çalışmamıza konu olarak seçtiğimiz Bosnalı Alaeddin Sâbit’in divanında 

bulunan tarih manzumeleri Balkanlarla doğrudan ya da dolaylı olan beş ayrı tarihî 

olayla ilgilidir. Bu yönüyle manzumelerinin gösterdiği çeşitlilik ve ayrıca Bosna 

doğumlu bir şair oluşu kendisini diğer şairlerden ayırmamızda başlıca sebeptir. 

Fevzî’nin divanında ise yine aynı şekilde üç ayrı tarihî olayın ele alınması ve 

bunların Balkanlarla ilgili olması her iki şairin bir çalışma altında ele alınmasını 

sağlamıştır. 17. yüzyıldaki bütün şairlerin divanlarındaki tarih manzumelerinin 

                                                           
1 Konuyla ilgili olarak taranabilen 17. yy. divanları şunlardır: Nef’î, Nâilî, Nâbî, Neşâtî, Şeyhülislam 

Yahyâ, Nev’izâde Atayî, Fehîm-i Kadîm, Mezâkî, Azmizâde Hâletî, Nedîm-i Kadim, Cevrî, İsmetî, 

Fevzî, Sâbit divanları. 
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değerlendirilmesi bu türdeki bir çalışmanın sınırlarını aşacağından, konuyla ilgili 

olarak sadece Sabit ve Fevzî’nin şiirlerinin irdelenmesi uygun görülmüştür.
2
 

Bosnalı Sâbit ve Fevzî 

Sâbit ve Fevzî’nin divanları üzerine yapılmış olan çalışmalarda her iki 

şairin biyografisi ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu sebeple burada amacımız adı 

geçen şairlerin baştan sona yaşam öyküsünü vermek değildir. Sadece en belirgin 

özellikleriyle kısaca hatırlatmayı gerekli görüyoruz. 

Sâbit, Bosna’nın Uziçe Kasabası’nda doğmuş olup asıl adı Alaeddin’dir.
3
 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 17. yüzyılın ortalarında doğduğu 

tahmin edilir. İlk eğitimini Bosna’da aldıktan sonra öğrenimini ilerletmek için 

İstanbul’a gelir. Kaptan-ı Deryâ Seydizâde Mehmet Paşa’ya intisap ettikten sonra 

çevresi genişler ve kendini tanıtma imkânı bulur. Hayatının hemen hemen tamamı 

çeşitli yerlerdeki kadılık vazifeleriyle geçer. 1712 yılında İstanbul’da vefat eder. 

Sâbit, orijinal ve yerli kalmaya dikkat etmiş, şiirlerinde atasözü ve deyimleri 

fazlaca kullanmıştır. Ancak bazen garip ve basit sözlere de yer vermiş, 

zevksizliğe düşmüştür. Karacan, Sâbit’in edebî şahsiyetinin gelişmesinde Nef’î, 

Bâkî ve Nâbî’nin etkili olduğunu ifade eder. Kasidelerinde Nef’î, üslubunda Bâkî, 

gazellerindeki hikmetli söyleyişlerinde ise Nâbî’nin tesiri hissedilir. Ancak 

gazellerinde hikemî tarzda yazarken soğuk ve kuru kalmıştır. (Karacan 1991: 

17,13) Sâbit’in Divan’ından başka, Zafername adlı, Sultan II. Süleyman 

tarafından Avusturya seferine çağrılan Kırım Hanı Selim Giray ‘ın Rus ve Leh 

ordusuna karşı kazandığı zaferi tebrik amacıyla yazılan eseri, Edhem ü Hümâ 

Mesnevisi, Derenâme, Berbernâme adlı değişik, alışılmışın dışında müstehcen 

konularda kaleme aldığı ve daha sonra Enderunlu Fâzıl ve Enderunlu Vâsıf gibi 

şairlere de misal teşkil edecek mesnevileri, 43 beyitlik Amrü’l-Leys adlı bir 

manzumesi ve bir de manzum ve mensur karışık olarak kaleme aldığı Hadîs-i 

Erbain tercüme ve tefsiri vardır.
4
 

17. yüzyıl şairlerinden Fevzî’nin divanı da tarih manzumeleri yönüyle 

dikkat çekicidir. Tezkirelere göre 17.yy.da yaşamış Bosnalı ve İstanbullu olmak 

üzere iki ayrı Fevzî varmış gibi görünmekle beraber, araştırmalar göstermektedir 

ki bunlar mahlas benzerliğinden dolayı birbirine karıştırılmış olup aslında bu 

yüzyılda yaşamış tek bir Fevzî’den söz etmek mümkündür. Zira Bosna’da 

doğduğu söylenen şair Fevzî, daha sonradan İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Bu 

nedenle bir zaman sonra İstanbullu olarak anılması olasıdır. Tezkirelerde verilen 

şiir örnekleri aynı divan nüshalarında karşımıza çıkmaktadır. Fevzî Divanı 

üzerine, tespit ettiğimiz kadarıyla dört ayrı üniversitede, birbirini takip eden farklı 

                                                           
2 Sabit ve Fevzî’nin şiirlerinin tespitinde şu çalışmalardan faydalanılmıştır: Turgut Karacan, Bosnalı 

Alaeddin Sâbit Divanı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 1991; Yunus Kaplan, 17. Yüzyıl 

Şairlerinden Fevzî Divanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Samsun 2008 (http:// www.belgeler.com aracılığı ile). 
3 Şairin hayatı ve edebî kişiliği ile ilgili bilgiler Turgut Karacan’ın hazırladığı divan neşrinden 

alınmıştır. 
4  Ömer Faruk Akün’ün İslam Ansiklopedisi “Sâbit” maddesinde bu son eserin varlığından söz 

edilmektedir. Ancak Karacan, bütün aramalarına rağmen bu esere tesadüf edemediğini belirtir. 

http://www.belgeler.com/
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yıllarda dört ayrı lisans üstü tez hazırlandığı görülmektedir.
5
 Ayrıca Fevzi Divanı 

üzerine doktora tezi hazırlayan Yunus Kaplan’ın, tezinin özeti mahiyetindeki bir 

makalesi de yayımlanmıştır.  

                                                           
5 Bu akademik çalışmalar kronolojik olarak şöyle sıralanabilir: Fazilet Çöplüoğlu, “Fevzî (17.yy.) 

Divanı Tenkidli Metin-İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Ahmet Arı), Isparta 2006; Özer Şenödeyici, “Fevzî Divanı-

İnceleme-Metin-İndeks, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 

(Danışman: İsmail Hakkı Aksoyak), Ankara 2006; Nilgün Doğramacı, “Fevzî Divanı (17.yy.) 

Metin-Biçimsel ve Sevgilinin Güzellik Unsurları ve Aşığa Etkisi Üzerine İçerik İncelemesi”, 

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Zehra Toska), 

İstanbul 2007; Yunus Kaplan, “17.yy. Şairlerinden Fevzî Divanı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi (Danışman: Turgut Karacan), Samsun 

2008; aynı yazar, “17. yy. Şairlerinden Fevzî, Hayatı ve Divanı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Volume ¼, Summer 2008, s. 328-367. 

Dördü de Fevzî Divanı üzerine yapılan bu lisansüstü tez çalışmalarından ilk ikisi 2006 yılında 

tamamlanmış yüksek lisans tezleridir. Aynı yıl farklı üniversitelerde (Süleyman Demirel ve Gazi 

Üniversiteleri) bitirilmiş olan bu tezlerden Fazilet Çöplüoğlu’na ait olanda, tezkirelerde iki ayrı 

Fevzî’den söz edildiği halde bunların karıştırılmış olabileceğine dair bir bilgi ve açıklama 

bulunmamaktadır. Araştırmacı, şairi, “İstanbullu Mehmet Fevzî” olarak tanıtmaktadır. Aynı yıl yine 

Fevzî ve Divanı üzerine Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans tezini tamamlayan Özer Şenödeyici ise 

ilk kez tezkirelerde Fevzî ile ilgili çelişkilere dikkat çeker. Şenödeyici, 17.yy.da yaşamış Bosnalı 

Fevzî ile İstanbullu Fevzî’nin mahlas benzerliğinden dolayı tezkire yazarlarınca karıştırılmış 

olabileceğini ileri sürer. Ancak yine de ikisinin aynı Fevzî olduğu konusunda emin değildir. 

Kendisini bu düşünceye sevk eden Salim Tezkiresi’nden elde ettiği bir bilgidir. Salim Tezkiresi’nde 

biri Maraşlı, biri Trabzonlu, diğeri de nereli olduğu belirtilmeyen üç ayrı Fevzî’den söz 

edilmektedir. Salim, nereli olduğu belirtilmeyen bu Fevzî’nin adının Mustafa olduğunu ve Şeyh 

Selami Efendi’den inabet alarak tasavvuf yoluna girdiğini belirtmiştir. Bu açıklama, Şeyhî Mehmet 

Efendi’dinin Vekâyiü’l-Fuzalâ’sında Fevzî ile ilgili verdiği bilgiyle örtüşmektedir. İşte Özer 

Şenödeyici, buradan yola çıkarak, Salim Tezkiresi’nde nereli olduğu belirtilmeyen adı Mustafa olan 

ve Vekâyiü’l-Fuzalâ’da da tanıtılan bu Fevzî’nin Bosnalı Fevzî olması gerektiğini, tenkitli metnini 

hazırladığı ve tezinin konusunu oluşturan Fevzî’nin de İstanbullu Mehmed Fevzî olduğunu ileri 

sürer. (age., s. 16-17) 

Yine Fevzî ve Divanı üzerine 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Nilgün Doğramacı’nın 

hazırladığı yüksek lisans tezi, özellikle Fevzî’nin divanını metin-biçimsel incelemesiyle aynı konuda 

hazırlanmış diğer tezlerden ayrılmaktadır. Ancak çalışması, Fevzî’nin biyografisi ile ilgili verdiği 

bilgiler bakımından, kendisinden bir yıl önce tamamlanan Özer Şenödeyici’nin tezine ve 

kendisinden bir yıl sonra tamamlanacak olan Yunus Kaplan’ın doktora tezindeki açıklamalara 

yaklaşır. Doğramacı’ya göre; “Ya biri Bosnalı, öbürü İstanbullu olan iki şair, mahlaslarının aynı 

olmasından dolayı birbirine karıştırılmıştır ya da doğumu Bosna olan Mehmet isimli tek şair vardır, 

İstanbul’a yerleştikten sonra İstanbullu olarak anılmaya başlamıştır.” (age., s.6) 

Fevzî Divanı üzerine yaptığı doktora çalışmasını Doğramacı’dan bir yıl sonra 2008’de tamamlamış 

görünen Yunus Kaplan da, tezkirelerde karşımıza çıkan Fevzîlerdeki karışıklıktan söz eder. Onun da 

kanaati aslında ayrı ayrı tanıtılan bu iki Fevzî’nin aynı kişi olması ihtimalidir. Zira Bosnalı olarak 

gösterilen Fevzî de sonradan İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Kaplan, aynı düşüncesini, yine 2008’de 

tezinin özeti mahiyetinde hazırladığı bir makalede de belirtir. (agm., s.331) 

Fevzî Divanı üzerine 2006-2008 yılları içinde üçü yüksek lisans, birisi doktora olmak üzere 

hazırlanan dört ayrı akademik çalışmada dikkatimizi çeken ve bizi şaşırtan en belirgin özellik ise 

araştırmacıların aynı konu ve şair üzerine inceleme yapmış olmalarına rağmen birbirlerinden haberli 

görünmemeleridir. Bu noktada, en azından Fevzî’yi inceleyen son iki araştırmacıdan beklenen, 

kendilerinden önce aynı konuda çalışan araştırmacıların adını anmış ve yaptıkları tezleri 

irdeleyebilmiş olmalarıydı. 
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Fevzî’nin ismi ve mahlası etrafındaki belirsizlik bir tarafa, kaynaklarda 

hayatı ile ilgili verilen bilgilerin de yetersiz olduğunu görürüz. Tezkirelerde 

Bosnalı Mehmet Fevzî için “Sultânî Divanı kâtiplerinden” denmesi kâtiplikle 

geçimini sağladığını düşündürmektedir. 1678’teki Çehrin Seferi’ne katıldığını 

divanındaki bir tarihten öğrendiğimiz gibi, özellikle Kandiye Kale’sinin fethi için 

kaleme aldığı tarihlerdeki canlı tasvirlerden bu fetihte de bulunmuş olabileceği 

ihtimali kuvvetlenmektedir. (Doğramacı 2007: 9) Tarih manzumelerinde 

bahsettiği sefer ve fetihlere kâtip sıfatıyla katılmış olabileceği ileri sürülebilir. 

Divanındaki doğum ve sakal bırakma tarihlerini düşürdüğü bir manzumesinden 

h.1048/ m.1638 yılında doğduğunu anlıyoruz. Ölüm tarihi ise tezkirelerde h.1090/ 

m.1679 olarak belirtilmektedir. Divanı’ndaki verilerden yola çıkarak şairliği 

hakkında şunları söylemek mümkündür: Vecdî, Nâilî, Nef’î, Fehîm-i Kadîm, 

Şehrî adlı şairlere nazireler yazması, bizi, onlardan etkilendiği ya da onları örnek 

aldığı düşüncesine götürürken, şiirlerinde kendi şairliği hakkında ileri sürdüğü 

görüşler bunun tersini gösterir gibidir. Fevzî, şiirde yeni bir çığır açtığını, genç 

şairlerin kendisini takip etmesi gerektiğini söyleyecek kadar iddialı ve kendinden 

emindir. Ona göre, anlamlı ve yeni sözler söylemekteki kabiliyetini, çağdaşı olan 

şairlerde ve kendisinden önce şiir yazmış olanlarda görmek imkansızdır. Bu 

nedenle kendisini “hazır-cevâb”, “suhandân”, “kand-fürûş”, “tûtî”, “üstâd” bir şair 

olarak değerlendirir. (Kaplan 2008 b: 337) 

Bosnalı Sâbit’in Tarih Manzumelerine Göre Balkan Fetihleri 

Bosnalı Sâbit, 1650 yılından sonraki bir tarihte doğmuş olabileceği 

düşünüldüğünden, yaşadığı dönem içerisinde 1712 yılına kadar sırasıyla Sultan 

IV. Mehmet, II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa devrini ve III. Ahmet’in de 

saltanatının son yıllarını görebilmiştir. Hayatı beş farklı padişah devrine denk 

gelen Sâbit’in divanında bu nedenle tarihlerin ya da daha genel şekliyle tarihî bir 

olayı anlatan şiirlerin geniş yer aldığı söylenebilir. Bizzat tarih düşürdüğü şiirleri 

dışında kasidelerinin de önemli bir kısmı tarîhî olaylarla ilgilidir.  

Divanında “Tevârîh” başlığı altında 44 ayrı tarih manzumesi 

bulunmaktadır. Bu manzumelerden sadece ikisi Balkanlarla ilgilidir. İlki 

Nemçe’nin fethi üzerine yazılmıştır. Sâbit’in aynı konuda ayrıca Karlofça 

Barışı’ndan söz ettiği bir de kaside kaleme aldığını görüyoruz. Diğeri “Târîh-i 

İnhizâm-ı Mosko der Zamân-ı Ahmed Hân” başlığını taşıyan 1712 yılında 

Ruslarla yapılan Prut Savaşı’nı konu edinen 15 beyitlik kıt’a-i kebîre formundaki 

tarih manzumesidir. Aynı tarihî olayla ilgili divanında 43 numaralı bir kaside de 

bulunmaktadır. 86 beyitlik bu kaside “Tarih-i İnhizâm-ı Mosko Berây-ı Ahmed 

Han” başlığını taşır. 

 Nemçe fethi ile ilgili tarih manzumesi kıt’a-i kebîre formunda olup 24 

beyittir. (Târîh-i Feth-i Tâbûr-ı Nemçe der Vakt-ı Sultan Mustafa) Sâbit, şiirine 

Sultan II. Mustafa dönemindeki bu fethin müjdesiyle başlar: Ne güzeldir ki, 

Allah’ın kudretinin kılıcı olan Sultan Mustafa, Nemçe’nin taburunu kahır 

darbesiyle bozmuştur: 

 “ Habbezâ seyf-i yedul’lâhî ki Sultan Mustafa 

  Darbet-i kahr ile bozdı Nemçe’nin tâbûrını” (T.8, B.5) 
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Fetih, zafer şiirlerinde genellikle karşılaştığımız savaşa veya sefere 

kutsiyet kazandıran tasvirleri burada da görmekteyiz. Sultan Mustafa iki âlemin 

sultanı olan Hz. Muhammed’in sancağını kucağına alıp, sınırsız sayıdaki 

yiğitlerini kol kol savaşa salmıştır: 

 “ Sancak-ı Sultân-ı kevneyni alup âgûşına 

  Saldı kol kol cenge şehbâzân-ı nâ-mahsûrını” (T.8, B.3) 

Düşmanın sayıca çokluğuna karşın üstesinden gelinmesi mübalağa ile 

anlatılır. Şeytanın taraftarı olan yetmiş binden fazla bozguna uğratılmış kâfir kahır 

ateşi ile yakılıp yok edilir: 

 “ Âteş-i kahrı İlâhî hizb-i şeytânun temâm 

  Yakdı yetmiş binden artuk kâfir-i makhûrını” (T.8, B.8) 

Düşmanın yenilgisi, kılıç darbesiyle burnu kesilen insanın bozulan 

çehresinin görüntüsüyle ilgi kurularak anlatılır: 

 “ Cengde burnı külüngâsâ kırıldı kâfirün 

   Sil-i şemşîr bozdı çehre-i menfûrını” (T.8, B.23) 

Şiirin son beytinde düşürülen H. 1108 tarihi (m. 1697) Osmanlıların 

Karlofça Antlaşması’ndan iki yıl önce Balkan cephesinde Avusturyalılarla 

yaptıkları savaşlar silsilesinde elde ettikleri bir başarıya gönderme yapmaktadır:  

 “ Yazdı Sâbit levh-i mahfûza kalem târîhini 

 Bozdu Sultan Mustafa bu düşmenün tâbûrını” (1108) (T.8, B.24) 

Aslında Osmanlı Devleti’ni Karlofça Antlaşması’na götüren süreç, 1683-

1699 yılları arasında bazen Osmanlı’nın lehine, çoğunlukla da aleyhine 

sonuçlanan bir dizi fetih ve savaşlar silsilesidir. Bu süre içerisinde Avusturya-

Venedik-Lehistan-Rusya etrafında dört cephede mücadele eden Osmanlı Devleti 

bu yoğun dönemden arada birkaç zaferi istisna kabul edersek genel anlamda 

mağlubiyetle ayrılır. Karlofça Antlaşması, Osmanlıların askerî kuvvetinin zaafını 

ortaya koyan, sonuçları ağır bir antlaşmadır. Nemçe karşısında Viyana önündeki 

bozgun, devletin asırlardan beri elde ettiği yerleri 16 sene içinde elden çıkarmıştır. 

Macaristan, Erdel, Podolya (Şimdi Ukrayna’da bir bölge), Mora, Bosna gibi 

önemli yerler düşman eline geçmiştir.  

Sâbit, Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa övgüsünde yazdığı kasidesinde 

(Medh-i Hüseyin Paşa Berây-ı Sulh-ı Nemçe) aslında Osmanlı Devleti için 

yenilgi ile sonuçlanan ve dış siyasette önemli prestij kaybına sebep olan Karlofça 

antlaşmasını olumlu değerlendirmesiyle dikkat çeker. İleri görüşlü ve tecrübeli bir 

sadrazam olan Amcazâde Hüseyin Paşa, artık elden çıkmış olan yerlerin geri 

alınmasının mümkün olmadığını anlamıştır. Dört farklı cephede yıllardır süren bu 

mücadelenin devam ettirilmesi askeri ve hazineyi daha çok yıpratacağı ve 

Osmanlı ülkesinde iç huzuru bozacağı için savaşa son verip antlaşma yapılmıştır. 

Bu nedenle dış siyasette önemli bir kayıp olan bu antlaşma, Sâbit’in de 

yorumundan anlaşılacağı üzere ülke içinde halk nazarında bir ferahlama ve sevinç 

vesilesidir. 90 beyitlik bu uzun sulhiyye kasidesinde özellikle baştan 21 beyitlik 

bölüm ile 7 beyitlik tegazzül bölümlerinde, sulh etrafında oluşturulmuş hayâller 

zengin imgelerle karşımıza çıkmaktadır.  
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Sulhiyye kasideleri, klasik kaside örneklerinin dışında bir girişle başlar. 

Doğrudan konuya giriş söz konusudur. Konuya giriş ise genellikle bir şükürle 

olur. Bu şükrü, savaşın son bulup barışın sağlanması yolunda bir sevinç olmasının 

yanında, padişahın yenilse de övgüye layık bulunması, toprak kaybı yaşansa da 

yine içinde bulunulan durumu kabulleniş şeklinde algılamak mümkündür. 

(Rahmanguliyev 2007: 41-42) Kasidenin ilk beytinde savaşa son verilerek barışa 

gidişin müjdesi verilir ve şükr edilir. Artık sulh şerbetini içmek helâl, savaş 

şarabını içmekse haramdır: 

“ Şükr-i Bârî ki be-fetvâ-yı imâm-ı İslâm 

Şerbet-i sulh helâl oldı mey-i ceng harâm” (K.41, B. 1) 

Bundan böyle savaş aletleri iz bırakmasın diye, keskin kılıç, boyunlara 

muska bağlamıştır. Beyitte “hamâ’il” kelimesi tevriyeli kullanılarak, ilk etapta 

kılıcın kayışla bağlanması sezdirilmiştir. Ancak şairin asıl kastettiği artık savaştan 

bir iz kalmaması, bunun için de boyunlara muska asılması, muskanın insanları 

savaştan korumasının beklenmesidir: 

 “Ȃlet-i harb eser itmemek içün min ba’d 

  Bağladı gerden-i ecsâma hamâ’il samsam” (K.41, B.11) 

Sâbit, kasidesinin tegazzül bölümünde âşık ile ma’şûk arasındaki ilişkiyi, 

savaşta iki saf arasındaki mücadeleyle anlatmaya çalışır. Şair, sevgilinin kâfir yan 

bakışı ile savaşa kalkışmışken, yine sevgilinin anber renkli siyah zülfü şairin 

gönlüne mülâyimlik verir ve onun gönlünü barıştan yana çevirir. Sevgilinin yan 

bakışı kılıçtır, keskindir, delicidir. Ȃşık öldürücü, yaralayıcı yan bakışla 

karşılaşınca onunla savaşmak gerektiğini düşünür. Ancak sevgilinin anber kokulu 

siyah saçları aşığı etkiler, onu kararından caydırır ve ister istemez sevgiliye dostça 

yaklaşmasını sağlar: 

 “Kâfir-i gamzen ile itmiş iken harbe kıyâm 

 Sulha çekdi dili zülf-i siyeh-i anber-fâm” (K.41, B.22) 

İki ordu arasındaki sulh, Sâbit’te âşık ile ma’şûğun öpüşmesi hayalini 

canlandırır. Böylece ülfet meclisinde bûselik makamı çalmaya başlar: 

 “Sulh idüp âşık u ma>şûkı öpüşdürmişler 

 Bûselikdür çalınan meclis-i ülfetde makâm” (K.41, B.24) 

Kasidenin tegazzül bölümündeki diğer bir beyitte, şair savaşan taraflardan 

birini sevgilinin saçı, diğerini ayva tüyleri olarak düşünüp ilginç bir imge 

oluşturur. Zülfü ve hattı birbirinden ayırmak ve aralarındaki fitneyi, çekişmeyi 

sonlandırmak, işve süsleyicisinin tarağına kalmıştır. Tarak araya girerek zülfün ve 

hattın birbirine dolaşmasını engeller. Burada işve süsleyicisinin tarağı, sanki 

savaşan tarafların arasını düzeltmeye çalışan, barış için uğraşan kişileri sembolize 

etmektedir. Karlofça sulhünü sağlayan, kasidesinde övdüğü Sadrazam Amcazâde 

Hüseyin Paşa’ya bir gönderme olarak düşünülebilir: 

 “Şâne-i mâşıta-i şîve girüp mâbeyne 

 Fitne-i zülf ü hatun hayr ile buldı encâm” (K.41, B.27) 

Kasidede tegazzülün son beyti, artık girizgâha geçileceğinin de işaretini 

vermektedir. Beyitte Sâbit, zamanın İskender’i ile Sadrazam Amcazâde Hüseyin 

Paşa’yı kastetmiş olmalıdır. Zamanın İskender’i, anlaşmazlık Ye’cüc’ünün 
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fitnesini ortadan kaldırmış, böylece barış setini kuvvetlendirmiştir. Burada “ahd” 

kelimesini hem devir, zaman hem de antlaşma-sözleşme anlamında düşünmek 

mümkündür. Kur’ân-ı Kerîm’de de adları geçen kıyamete kadar bütün dünyayı 

fesada verecek olan Ye’cüc Me’cüc kavmine bir telmih vardır. İskender, 

fesatlarından zarar gören halkla bu kavmin arasındaki seti kuvvetlendirmiş ve 

onların fitnesine son vermiştir: 

 “Zabt idüp fitne-i Ye’cüc-i şikâkı virdi 

 Ȃştî seddine İskender-i ‘ahd istihkâm” (K.41, B.28) 

Kaside görüldüğü gibi barışı ve uzlaşmayı kaçınılmaz göstermekte, 

gerekliliğine dem vurmaktadır. Nâbî’nin ve Sâbit’in sulhiyye kasidelerini 

incelediği çalışmasında Ali Fuat Bilkan’ın da belirttiği gibi, özellikle 17. yüzyılın 

sonu ile 18. yüzyılın ilk yarısında yazılan pek çok edebî eserde, savaşlardan 

usanmış, askerî sisteme güveni kalmamış, barışı tek çare olarak görmeye başlayan 

“yorgun Osmanlı”nın bu yöndeki insânî duygularına şahit olmaktayız. (Bilkan 

2006: 96) 

Karlofça Antlaşması üzerine, Sâbit’in çağdaşlarından olan ve şiir sanatı 

olarak etkisinde kaldığı Nâbî’nin yine Amcazâde Hüseyin Paşa övgüsünde 

yazdığı bir sulhiyye kasidesi bulunmaktadır. Ali Fuat Bilkan, Sâbit’in söz konusu 

sulhiyye kasidesini, Nâbî’nin yazmış olduğu kasideye nazire olarak 

göstermektedir. (Bilkan 2006: 91) 
6

 Mahmut Kaplan, Nâbî’nin yazdığı 

                                                           
6 Ali Fuat Bilkan, Nâbî ve Sâbit’in sulhiyye kasidelerini incelediği çalışmasında Sâbit’in yazdığı 

kasideyi Nâbî’ye nazire olarak göstermekle beraber, ele aldıkları sulh konusunu farklı 

belirtmektedir. Bilkan’a göre, Nâbî, sulhiyye kasidesini Karlofça Antlaşması için Amcazâde 

Hüseyin Paşa övgüsünde yazmıştır. Ancak Sâbit’in yazdığı sulhiyye kasidesi yine Hüseyin Paşa 

övgüsünde yazılmakla beraber 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile ilgili olarak 

gösterilmiştir.  

 Turgut Karacan, Bosnalı Sâbit’in divanını neşredip incelediği çalışmasında Sabit’in ele 

aldığı bu sulhün h. 1110 (m. 1699) yılında Lehistan ile yapılan barış antlaşması olduğunu ve Vezir-i 

a’zam Hüseyin Paşa için yazılmış bulunduğunu ifade eder. (Karacan 1991: 81) Sulhiyyeler üzerine 

bir yüksek lisans tezi hazırlayan Bayram Rahimguliyev de Sâbit’in sulhiyyesinin, aşağıda bizim de 

ileri sürdüğümüz sebeplerden dolayı Karlofça Antlaşması üzerine yazılmış olduğunu belirtir. 

(Rahmanguliyev 2007: 2) Kanaatimize göre de Sabit’in yazmış olduğu sulhiyye kasidesi Karlofça 

Antlaşması ile ilgilidir. Çünkü her iki anlaşmanın yapıldığı tarih, anlaşmaları imzalayan vezir-i 

a’zamların sadarette bulundukları devir, şairlerin yaşadıkları dönem, ayrıca yine her iki şairin söz 

konusu sulhü Amcazâde Hüseyin Paşa övgüsünde dile getirişleri kanaatimizi güçlendirmektedir. 

Sâbit, 3 Şaban 1124 (m. 5 Eylül 1712)’de vefat etmiştir. (Karacan 1991: 9) Pasarofça Antlaşması ise 

1718 yılında yapılmıştır. Buna göre Sâbit’in ömrünün, Pasarofça Antlaşması’nın yapıldığı devre 

yetmediği kesindir. Pasarofça Antlaşması imzalandığında sadarette Sadrazam Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa bulunmaktadır. Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa ise, 1697-1702 yılları arasında 

sadarette bulunmuş, dört devletle (Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya) Karlofça antlaşmasını 

yapmış (1699), uzun süren savaşların neticesinde kötü duruma düşmüş olan memleketin kalkınması 

için çalışmış, beş sene süren sadaretinde hayırlı işler görmüştür. Sadrazamlıktan çekildikten bir süre 

sonra Ağustos 1702’de vefat etmiştir. (Uzunçarşılı 1988: 446 [c. 3, b.2]) Hüseyin Paşa 1702 yılında 

vefat ettiğine göre, 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması’na bir katkısı olduğu 

düşünülemez.  

 Tarihî açıdan dikkati çeken bu çelişki ve karışıklık, Sâbit’in kasidesinin başlığında söz 

ettiği “Nemçe Sulhü” tabirinden kaynaklanıyor olabilir. Nemçe, Osmanlılar tarafından Avusturya ve 

Avusturyalı yerinde kullanılan bir tabirdir. (Pakalın 2004: 676 [c.2]) Karlofça Antlaşması başta 
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sulhiyyenin nesip bölümünü incelediği araştırmasında, Nâbî’nin bu sulh ile 

aradığını bulamadığını düşünür. Bu antlaşma Osmanlı için geçici bir tutunma 

noktası olmuş ama gerilemenin önüne geçememiştir. (Kaplan 2003: s. 60) 

Sâbit’in “Tevârih” başlığı altında yer alan ve dolayısıyla Balkanlarla ilgili 

olduğunu düşündüğümüz diğer bir tarih manzumesi ise Sultan III. Ahmet 

döneminde 1711 yılında Prut Antlaşmasıyla son bulan Osmanlı-Rus savaşını konu 

edinir. ( “Tarih-i İnhizâm-ı Mosko Der-Zamân-ı Ahmed Han”) Rus Çarı Deli 

Petro, Boğdan’a girip oradan Tuna’ya inmek, dolayısıyla Eflak ve Boğdan’dan 

faydalanmak suretiyle Rumeli’de isyana hazırladığı hristiyanların 

ayaklanmalarıyla işini kolaylaştırmayı planlamaktadır. Bu sebeple 1711 yılının 

haziranında Çar’ın ordusu Boğdan’a girip Prut Nehri’ni geçerek Yaş’a gelir. 

Osmanlı ordusuyla Prut Nehri kenarında savaşır. Çar, zor durumda kalmasına ve 

Osmanlılar tarafından sıkıştırılmasına rağmen Baltacı Mehmet Paşa’nın sulh 

kararı ile savaş son bulur. (Uzunçarşılı 1988: 78-83 [c.4, b. 1]) 

15 beyitlik kıt’a-i kebîre formunda yazılmış olan söz konusu tarih 

manzumesinde Sâbit, savaşı Osmanlının kazandığını, Kral-ı Moskovî veya Çar-ı 

Mosko olarak nitelediği Deli Petro’nun zor durumlara düştüğünü, aman dilediğini 

belirtir. Hile ormanının hızlı gidişli tilkisi olan Deli Petro, kendini beğenirken 

Osmanlıya postunu kaptırmıştır: 

 “Bir hücûmında Kırâl-ı Moskovî sadr-ı güzîn 

 Kahr idüp dünyâda tahsîl itdi ecr-i uhrevî”  (T.21, B.5) 

 

 “Çâr-ı Mosko postunı virdi bilürken kendüyi 

 Bîşe-zâr-ı ihtiyâlün rûbeh-i çâpük-revi”    (T.21, B.7) 

 

 “İsteyüp dîn-i Muhammed aşkına ahir amân 

 Çıkdı çarh-ı çârüme feryâd ü zâr-ı İsevî”   (T.21, B.11) 

 

 “Müjde geldi nazm-ı târîhe mutâbık Sâbitâ 

 Bozdı Sultan Ahmedün ceyşi Kral-ı Moskovî” (1123) (T.21, B.15) 

 

Prut savaşı ile ilgili olarak Sâbit’in kaleme aldığı 86 beyitlik bir kaside de 

bulunmaktadır. Kıt’a-i kebîresinde savaşı bir çeşit özetleyen Sâbit, kasidede geniş 

bir biçimde savaş sahnelerine yer verir. Kasidede dikkati çeken önemli bir husus 

vardır. Aslında Prut savaşıyla Rus ordusu ve Çar çok zor durumlara düşürülmüş, 

son bir hücumla Rusların tamamen hezimete uğratılması mümkünken, Sadrazam 

Baltacı Mehmet Paşa’nın, Çar’ın köşeye sıkıştığı için yaptığı sulh teklifini kabul 

etmesi, savaşı kesmesi, Prut savaşının çok büyük bir zafer olarak algılanmasına 

gölge düşürmektedir. Zira Prut Antlaşması’nın şartları Ruslar açısından çok da 

ağır hükümler değildir. Prut Antlaşması köşeye sıkışmış olan Rus ordusuna sıkıntı 

vermemiş tam tersi rahatlamalarını sağlamıştır. Durum böyle iken Sâbit’in 

                                                                                                                                                 
Avusturya olmak üzere Venedik, Lehistan ve Rusya’nın da dahil bulunduğu bir antlaşmadır. Aynı 

şekilde Pasarofça Antlaşması da Avusturyalılarla yapılmıştır. “Nemçe” kullanımı, her iki anlaşmada 

da Avusturya yer aldığı için karışıklık yaratmış olabilir. 
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kasidesinde daha çok Osmanlının savaş kudretini övmesi, Çar’ın yaşadığı korku 

ve sıkıntıların betimlenmesi ve savaşın büyük bir zafer olarak algılanması ön 

plandadır. Aynı yaklaşımı tarih manzumesinde de görürüz. Özellikle kasidede 

Çar’ın çaresizliği, köşeye sıkışmışlığı, ümitsizce sulha sığınması ve Baltacı 

Mehmet Paşa’nın sözüne bağlanması ilginç betimlemelerle verilir.  

Padişahın büyük komutanı yüz akı ile savaşı kazanır. Çarın yüzü, nilüfer 

yaprakları gibi mosmor olur. Deli Petro, bozguna uğramış taburunun zindanında 

çaresiz kalmış, kapana düşmüş hain bir tilki gibidir. Seslerin en çirkini ile 

uygunsuz bir perdeden eşek bağırışı gibi bir ses çıkararak amân diler. Talihsiz 

çarın bu tedbir ile canı kurtulur. Ordu kumandanının sözünün sığınağı gibi emin 

bir yer bulur. Çarın, komutanın (Baltacı Mehmet Paşa’nın) sulh sözüne sığınışı, 

Ashab-ı Kehf’in sığındıkları mağarayı çağrıştırarak telmih yapılır: 

 “Bir yüz aklık itdi serdâr-ı cenâb-ı pâdişâh 

 Mosmor oldı rûy-ı Çâr evrâk-ı nîlüfer gibi” (K.43, B.37) 

 

 “Mahbes-i tâbûr-ı makhûrında nâ-çâr oldı Çâr 

 Bir kapan-üftâde hâ’in rübeh-i muztar gibi” (K.43, B.41) 

 

 “Eyledi bir perde-i nâ-sâzdan âheng-i zâr 

 Enkerü’l-esvât ile bang-i girîv-i hâr gibi” (K.43, B.42) 

 

 “El-amân feryâdı ile bir şefî’-i mücbirün 

  Zeyline itdi teşebbüs şer’-i peygamber gibi” (K.43, B.43) 

 

 “Cânı kurtuldu bu tedbîr ile Çâr-ı müdbirün 

 Bir emîn yir buldı Kehf-i ahd-i ser-asker gibi” (K.43, B.44) 

 

Kasidenin 62. beytinin 2. mısra’ında ebcet sayıları ile tarih düşürülerek, 

Prut Savaşı’nın h. 1123 (m. 1711) olan tarihi verilmiştir: 

“Dil-güşâ târîhdür âsâr-ı feth ü nusrete 

 Geldi üç miftâh Sultân Ahmede güller gibi” (1123) (K.43, B.62) 

 [Fetih ve başarının izlerine gönül açıcı bir tarihtir: “Sultan 

Ahmed’e üç anahtar güller gibi geldi.”] 

 Sâbit’in divanındaki kasidelerinden bir diğeri Vezir-i a’zam 

İbrahim Paşa için yazılmış olup, Paşa’nın Bosna serhaddinde düşmanla yaptığı 

savaş anlatılmaktadır. Sâbit’in bir dönem Bosna kasabası kadılığında 

bulunduğunu biliyoruz. Ancak divanındaki 30 numaralı Vezir-i a’zam Kalaylı 

Ahmed Paşa için yazdığı bir kasidesinden öğrendiğimize göre Bosna kadılığı 

sırasında çok sıkıntı çekmiştir: 

 “Virdiler Bosna’da mansıb diyü bir câ-yı azâb 

  Göricek hâtıra vâdî-i cehennem geldi” (K.30, B.26)   

 O yıllarda Avusturya istilası altında bulunan Bosna’daki kadılık görevi 

ona bir kazanç getirmez. Kendisi de Bosna doğumlu bir şair olarak memleketinde 

yaptığı kadılıktan memnuniyetsizliği şaşırtıcıdır. O yıllarda bu bölgenin savaş ve 
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istilalarla dolu bir görünüm arz etmesi, maddî-manevî huzursuzluk kaynağı oluşu 

bu olumsuz bakışın bir sebebidir denebilir. Turgut Karacan, Vezir-i a’zam 

İbrahim Paşa için yazılmış olan bu kasidenin Ruslarla bir muharebeye temas 

ettiğini ve şairin Bosna’da iken bu kasideyi yazdığını belirtir. (Karacan 1991:80) 

İbrahim Paşa’nın bıçağının zehirli suyu zalimlerin ateşini söndürmüştür. Bosna 

serhaddindeki mağrur düşmanı kahr etmiştir. Bahsedilen İbrahim Paşa’nın o 

dönemlerde vezir-i a’zam bulunan Kara İbrahim Paşa olması kuvvetle 

muhtemeldir. Ancak Sâbit’in kasidesini, Bosna’da kadılık yaptığı 1700’lü yılların 

başında değil de, daha İstanbul’a gelmeden önce Bosna’da ikâmet ettiği yıllarda 

yazmış olabileceğini düşünüyoruz. Zira Bosna kadılığına denk gelen yıllarda 

sadarette olan bir İbrahim Paşa’nın mevcudiyeti söz konusu değildir: 

 “Vezîr-i a’zâm İbrahim Pâşâ-yı mu’azzam kim 

  Söyündürdi mezâlim âteşin zehr-âb-ı sâtûrı” (K.21, B.16) 

 

 “Nühustîn âyet-i te’yîd-i kudsîdür ki kahr itdi 

 Diyâr-ı Bosna serhaddindeki küffâr-ı mağrûrı” (K.21, B.22) 

Sâbit’in divanında “Berây-ı Selîm Giray Hân-ı Kırım” başlığını taşıyan 

63 beyitlik kasidesi, Kırım Hanı Selim Giray’ın Ruslarla yaptığı savaşı kazanması 

üzerine kendisini kutlamak üzere yazılmıştır. Selim Giray, 1688 yılında Sultan II. 

Süleyman tarafından Boğdan, Eflak, Erdel ve bütün Rumeli hristiyanlarının 

isyanlarını ve bunlara karşı alınacak tedbirleri konuşmak üzere Edirne’ye davet 

edilir. Selim Giray bir ay Edirne’de kaldıktan sonra Kili’deki ordugâhına döner. 

Ruslar Kırım Hanı’nın memleketinde bulunmamasını fırsat bilip taarruza geçince 

Selim Giray, Rusların üzerine süratle gider ve onları yenip Kili’ye geri döner 

(1688). Kırım Hanı Selim Giray o dönemde Osmanlılara olan desteği ve askerî 

yardımı ile büyük tehlikelerin atlatılmasını sağlamış önemli bir isimdir. 

(Uzunçarşılı 1988: 515-516 [c.3, b.1]) Sâbit, Selîm Giray’ın Ruslarla yaptığı bu 

savaşı mübalağalı bir biçimde anlatır. Selim Giray’ın zaferi Hayber’in fethine 

benzetilir. Selim Giray’ın kahramanlığı Hayber fethindeki başarısıyla tanınan Hz. 

Ali’nin yiğitliği ile bir tutulur. Selim Giray dinsiz düşmana öyle bir saldırmıştır ki 

düşmanın göğsünün içine çelik hançer gibi işlemiştir. İnâyet rüzgârı esince Selim 

Giray, Moskov’un taburunu kül misâli tozutmuştur. Kahredilen o lanetli düşmanı 

bucak bucak kaçırıp memleketlerini konak konak yakıp berbat etmiştir: 

 “Adûya arza kılup dest-bürd-i Kerrârı 

 Anıldı Gazve-i Hayber kadar bu feth ü güşâd” (K.7, B.2) 

 

 “Urûk-ı düşmen-i bî-dîne şöyle girdün kim 

 Derûn-ı sîne-i a’dâya hançer-i pûlâd” (K.7, B.7) 

 

 “Esince bâd-ı inâyet mehebb-i nusretden 

 Tozıtdı tâbûrını Moskovun misâl-i remâd” (K.7, B.36) 

 

 “Bucak bucak kaçurup ol la’îni kahren-leh 

 Yakup memâlikin itdi konak konak ber-bâd” (K.7, B.37) 
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Sabit Divanı’ndaki 23. kaside Merzifonlu Kara Mustafa Paşa adına 

yazılmış olup Çehrin Kalesi’nin IV. Mehmet zamanındaki fethiyle ilgilidir. H. 3 

Recep 1089 (m.12 Ağustos 1678)’de fethedilen Çehrin Kalesi Sadrazam 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın metaneti ve soğukkanlılığı sayesinde ele 

geçirilebilmiştir. Kale ele geçirilinceye kadar Osmanlı ordusu tehlikeli günler 

atlatmıştır. Çehrin kuşatması, Rusların kuvvetli ve tehlikeli bir düşman olarak 

gelişmekte olduğunu göstermesi bakımından Osmanlı devletini düşündürecek bir 

durum arz ediyordu. Aslında Çehrin Kalesi alınmış, ancak düşman orduları 

bütünüyle bozguna uğratılamamıştır. Mevsim geçtiği ve orduda zahire azaldığı 

için kale alındıktan sonra ordunun dönüşüne karar verilmiştir. (Uzunçarşılı 

1988:429-432 [c.3, b.1])
7
  

Kasidede, Merzifonlu Mustafa Paşa, Avusturya hükümdarına kılıcını 

çekerek mucize gösterecektir. Tıpkı Hz. Musa’nın Firavun’a karşı ışıklı görünen 

parlak eli gibi. Viyana ayaklar altına alınıp büyük Roma fethedilmelidir. Kızıl 

Elma alınmalıdır. Zira emr-i elzem budur. Kızıl elma Osmanlılar tarafından 

Roma’ya verilen addır. Eski devirlerde Türkün zafer gayesi, fütuhatın serhaddidir. 

Sâbit bu noktada ideal olan hedefi amaçlamaktadır. Çünkü Viyana ele geçirilirse 

Avrupa içlerine ilerlemek daha olay olacaktır. Çehrin’de Mustafa Paşa’nın 

gösterdiği mertlik, cihan durdukça, yeşil dokuz gök katının levhasının süsü 

olacaktır. Her ne kadar, Ruslar Mustafa Paşa’nın kılıcının darbesini görüp sulh 

etmişlerdir ama Rus diyarı kavga ve gürültüden titremektedir: 

“Çıkar şemşîri görsün mu>cizâtı Nemçe Çâsârı 

 Yed-i beyzâ-yı tîg arz idecek Fir>avn-i uzmâdur” (K.23, B.23) 

 

 

“Beçi pâmâl idüp Romiyetü’l-kübrâsını feth it 

 Kızıl Elmasın al kim emr-i elzem anı almadur” (K.23, B.25) 

 

 “Husûsa vak’a-i Çehrinde izhâr itdügün merdî 

 Cihân turdukça zîb-i levha-ı nüh-tâk-ı hadrâdur” (K.23, B.30) 

 

 “Egerçi sadme-i tîgun görüp sulh ittiler ammâ 

 Dahi Mosko diyârı lerze-nâk-ı şûr ü gavgâdur” (K.23, B.31) 

 

Fevzî’nin Tarih Manzumelerine Göre Balkan Fetihleri 

Fevzî’nin Divanı’ndaki Balkanlarla ilgili tarih manzumeleri Bosnalı 

Sâbit’te olduğu gibi çok sayıda ve çeşitli konularda değildir. Kasideler 

bölümünde, içinde Balkan tarihini ilgilendirecek şiir yoktur. Divanının tarihler 

bölümünde ise bu hususla ilgili üç ayrı konuda yazılmış dört tarih manzumesi ile 

                                                           
7Bu kuşatmanın sebebi, Kazak Hatmanı Doreşenko’nun Osmanlı himâyesinde olarak Lehlilerden 

alınan Ukrayna’ya sahipken, Osmanlıdan yüz döndürüp Ruslarla anlaşarak Çehrin Kalesi’ni Ruslara 

teslim etmesidir. 
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karşılaşıyoruz. Bunlardan biri Sâbit’in de şiirine konu ettiği Çehrin Seferi ile ilgili 

olan, 6 beyitlik gazel formunda yazılmış bir şiirdir. Bu şiirin en önemli özelliği, 

Fevzi’nin savaş meydanını değil, seferden sonra memleketine geri geldiğinde 

karşılaştığı acıklı durumu dile getirmesidir. Fevzî, Çehrin Seferi’ne bizzat 

katılmıştır. Bunu, tarih manzumesinin başlığından anlıyoruz. (Tarih-i Vefât-ı Ehl 

ü Iyâl Ez Ta>ûn Hengâm-ı Avdet-i Sefer-i Çehrin) Fevzî’nin Sultânî Divânı 

kâtiplerinden olması bu sefere kâtip sıfatıyla katılmış olabileceğini 

düşündürmektedir.  

1678 yılındaki bu seferden dönüşünde Fevzî, acı haberlerle karşılaşır. Eşi 

ve kızları veba salgınında ölmüş geriye bir tek 17 aylık oğlu kalmıştır. Bu tarih 

manzumesi sefer ve fetihlerin iç burkan öte yüzünü göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir. Aylar süren bazen yılları bulan askerî seferler birçok fedakârlık ve acı 

tecrübeleri de beraberinde getirmekte, dramlara vesile olabilmektedir. Sefer 

dönüşünden kısa bir süre sonra Fevzî de vefat eder (1679). Manzumeden 

anlaşıldığına göre acı haber seher vakti bir ulak tarafından getirilir. Haberi getiren 

kişinin kim olduğu belirtilmemiştir ancak ulağın üzüntüsünden Fevzî’yi ve 

ailesini tanıyan bir yakını veya komşusu olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Fevzî, 

gazeli, ulakla karşılıklı konuşma şeklinde düzenlemiştir. Bu diyalogta Fevzî’nin 

metanetli ve sabırlı, haberi getiren kişinin ise heyecanlı ve üzüntülü olduğunu 

görüyoruz. Ulak “Feleğin yapıp ettiklerinden haberdâr olsan” diyerek söze 

başlayınca Fevzî “Hayrola” der. Haberci “Hayırdır fakat âh hep kızların öldü 

gitti.” diyerek feryat eder. Bu noktada Fevzî’nin verdiği cevap ilginçtir. Bu ölüm 

haberini son derece soğukkanlı bir biçimde ve kadere razı olan sağlam bir 

müslüman kimliğinde karşılar. Hatta ulağı âh ettiği için uyarır, “Edebi terk etme. 

Hüküm Allah’tandır. Kadere razıyız.” der. Ulak eşinin de öldüğünü, geriye bir tek 

on yedi aylık bir oğlu kaldığını haber verir. Gazelin makta beytinde Fevzî, 

şükrederek şu tarihi söylediğini belirtir: “ El-hamdü-li’l-lâh yüküm hafiflendi.” 

Tarih h.1089 (m.1678) yılını göstermektedir: 

  “Peyâm ile gelüp kâsid-i sehergâh 

  Didi vaz>-ı felekden olsan âgâh 

 

  Didüm hayr ola didi hayrdur lîk 

  Memâlîk-i benâtun gitdi hep âh 

 

  Didüm âh eyleme terk-i edebdür 

  Kazâya râzıyuz el-hükmü li’l-lâh 

 

  Benâtun defni nev>-i mekremetdür 

  Memâlîki de ta>vîz eyler Allâh 

 

  Didi ehlün de gitdi şimdi ancak 

  Bir oğlun kaldı heft-deh mâha çün mâh 

 

  Didüm hamd iderek ey Fevzî târîh 
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  Hafiflendi yüküm el-hamdü-li’l-lâh (1089) (T.22) 

 

Fevzî’nin tarih manzumeleri içinde Kamaniçe Kalesi’nin fethi ile ilgili 13 

beyitlik kıt’a formunda yazılmış bir şiir de bulunmaktadır. ( Târîh-i Feth-i 

Kamaniçe) Kamaniçe Kalesi, Sultan IV. Mehmet’in 1672 mayısında (1083 safer) 

hareket ettiği Lehistan Seferi’nde ele geçirilmiştir. Kalede Leh kuvvetlerinden 

başka Avusturya ve Rus kuvvetleri de vardır. Kuşatmanın onuncu günü kale zapt 

edilir. (Uzunçarşılı 1988: 422-423 [c.3, b.1]) Kamaniçe Kalesi’nin alınışı aynı 

yüzyılda Nâbî’nin ve Mezâkî’nin şiirlerine de konu olmuştur. Fevzî, 

manzumesinin giriş beytinde Sultan IV. Mehmet’i yüceltir: Dinin direği, 

müslümanların ordusunun komutanı olan Sultan Mehmet, deniz ve karanın 

kahramanı, yeryüzünün en büyük padişahıdır. Sertliğine, çetinliğine bakmadan 

Kralın tahtına kast etmiştir. Kamaniçe Kalesi altına konarak top ile haber 

gönderir. Onuncu günde ansızın amân dilenir. Düşmanların elçisi kaleden çıkarak 

barış ister. Fevzî, fethe katılan Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa için de övücü bir 

beyit söylemeyi gerekli görmüştür. Sultan Mehmet’e hitâben “Eşi benzeri 

olmayan Allah, seni öyle bir koruyup elinden tuttu ki, sana taze akıllı, yardımcı 

bir vezir gönderdi.” diyerek Fazıl Ahmed Paşa’yı da taltif eder. Tarih 

manzumesinin sonuna h. 1083 (m. 1672) tarihi düşürülmüştür: 

“Sultan Mehemmed rükn-i dîn serdâr-ı ceyş-i müslimîn 

 Şâhen-şeh-i rûy-ı zemîn ol kahramân-ı bahr ü berr”   (T.20, B.1) 

 

 

 “Bakmadı sa>b ü sahtına kasd itdi Kralun tahtına 

 Kondı Kamâniçe altına top ile gönderdi haber”   (T.20, B.3) 

 

 “Onuncı günde nâ-gehân irdi sadâ-yı el-amân 

 Çıkdı resûl-ı düşmenân aldı amân selm-eser”     (T.20, B.5) 

 

“Hem ol Hudâ-yı bî-nazîr zıllıne olup dest-gîr 

 Sevk itdi sana bir vezîr akl-ı nev ü hâdî-aşer”     (T.20, B.8) 

 

“Bin seksen üçde râyegân aldı Kamâniçe Kal’asın 

 Sultân Mehemmed Cem-sipeh sâhib-kırân-ı cengver”(T.20, B.13) 

 

Fevzî’nin yaşadığı dönemde önemli sayılan, fethi büyük sevinç yaratan 

tarihî olaylardan biri de Kandiye’nin fethidir. Fevzî’nin bu fetihle ilgili olarak 

tarih manzumeleri içinde biri 4 beyitlik kıt’a, diğeri 33 beyitlik kaside olmak 

üzere iki ayrı şiiri bulunmaktadır. Kasidesi de tarihleri arasında yer almaktadır. 

Girit’in Kandiye Şehri, IV. Mehmet döneminde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 

tarafından 1667 Mayısında kuşatılır. Kuşatma 1669 yılı ağustos sonlarına kadar 

sürer. Sonunda Venedik ile sulh yapılır. İki buçuk yıl süren bu kuşatma sırasında 

yarım milyona yakın şehit verilmiş, binlerle yüz binlerle ifade edilebilecek askerî 

araç-gereç harcanmıştır. Bu kadar uzun süren zahmetli kuşatmanın sonunda 
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Kandiye’nin ele geçirilmesi başta Sultan IV. Mehmet olmak üzere devlet ricâli ve 

halk tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanır. (Uzunçarşılı 1988: 419-

421 [c.3, b.1])
8
 

Divanındaki 18 numaralı tarihi “Kandiye Fethine Tarihdür” başlığını 

taşıyan kaside formundaki şiiridir. Kasidede Fevzî’nin söyledikleri daha çok iki 

ana başlık altında toplanabilir: İlki kuşatmayı gerçekleştiren Fazıl Ahmet Paşa’nın 

büyüklüğü, yeteneği ve başarısının anlatıldığı, ikincisi ise Kandiye Kalesi’nin ele 

geçirilmesinin zorluğunu, muhkem bir kale oluşunun dile getirildiği beyitlerdir. 

Gazi Mehmet Han’ın saltanatının veziri devlet ve dînin kuvveti Hazret-i Ahmet 

Paşa Avrupalılardan Kandiye Kalesi’ni almıştır. Doğrusu cihânda sikkeyi 

mermere kazdırmıştır. Kandiye öyle bir kaledir ki ne gövdesi ne duvarı bellidir. 

Dağ gibi, her taşı kule, her kulesi de dünya kadar büyüktür. Dünyada böyle 

sağlam bir kale daha yoktur: 

 “Ȃsaf-ı saltanat-ı Gâzî Mehemmed Hânı 

 Bâzû-yı devlet ü dîn Hazret-i Ahmed Paşa” (T.18, B.4) 

 

 “Kandiye Kal’asını aldı Frencden âhir 

 Sikkeyi mermere kazdurdı cihânda hakkâ”  (T.18, B.9) 

 

 “Ne beden bellü ne dîvâr cebelvâr ancak 

 Her taşı kule ve her kulesi gerdûnâsâ”  (T.18, B.11) 

 

 “Böyle bir hısn-ı metîn olmaya dünyâda dahı 

 Böyle bir feth-i mübîn itmeye bir kal’a-güşâ”  (T.18, B.17) 

 

Kasidenin son üç beytinden Fevzî’nin, Kandiye kuşatmasında da 

bulunmuş olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Zira bu beyitlerde Fevzî, perişan, 

şaşkın ve hüzünlü bir şekilde, gamlı bir gönülle orduyu baştan sona seyr ü temâşâ 

ettiğini, bütün İslam askerlerini sevinçli görüp “Yâ İlâhî insanların sevincine bâis 

ne ola ki?” dediğini bundan sonra ise hâtif’in ona fetih müjdesi verdiğini 

anlatmaktadır: 

 “Dil-i gamgîn ile ser-geşte vü hayrân u hazîn 

 Orduyı seyr ü temâşâ iderek ser-te-pâ”   (T.18, B. 31) 

 

 “Cümle-i asker-i İslâmı görüp şâd didüm 

 Yâ İlâhî ne ola bâ>is-i şâdî-i verâ”      (T.18, B.32) 

 

 “Kasd-ı târîh ile hâtif didi Fevzî müjde 

 Eyledi Kandiyeyi feth Ahmed Paşa (1080)  (T.18, B.33) 

                                                           
8  Ancak Uzunçarşılı Kandiye kuşatmasının sonunda yapılan sulhun bazı şartlarının Osmanlının 

aleyhinde olduğunu ve bilhassa bu sulh ile Dalmaçya kıyısındaki Kilis’in Venediklilere 

bırakılmasının Kandiye’nin düşman elinde kalmasından daha ağır bir durum arz ettiğini ileri sürer. 

Uzunçarşılı’ya göre “Kandiye Kalesi, sırf Vezir-i a’zamın bir şeref meselesi yaparak gayret ve ısrarı 

ve tabii olarak kumandanların da onunla aynı fikirde olmaları neticesinde elde edilmiştir.” 
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Fevzî’nin Kandiye fethine dair yazdığı 4 beyitlik tarih kıt’ası da ( Târîh-i 

Diger Berây-ı Feth-i Kandiye) Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın övgüsüyle başlar. 

Paşa, isminden dolayı Peygamber efendimiz ile adaş gösterilir. Kuşatma, 

Fevzî’nin bildirdiğine göre 830 gün sürmüştür. Sonunda düşman amân dilemiştir: 

 “Kıldı sa>âdetle çün Kandiye üzre sefer 

 Pey-rev-i Hak Hazret-i sadr-ı semiyy-i habîb 

 

 “Bedraka-i fırka-i asker-i İslâm olup 

 Bahri bile geçdiler nasr ile feth-i karîb 

 

 “Heşt sad u sî rûz ceng olınup âkıbet 

 Düşmen amân didi vü minbere çıkdı hatîb 

 

 “Fevzî di târîh ü sad hamd ü senâ eyle kim 

 Kandiyenün fethini eyledi Mevlâ nasîb (1080) (T.19) 

 

Sonuç 

Bosnalı Sâbit, yaşadığı devirde Osmanlı siyasetine olumlu ya da olumsuz 

etkileri bulunan pek çok fetih, sefer veya barış antlaşmasını, toplumunun aynası 

bir sanatçı gözüyle en geniş biçimde ele alan divan şairlerinden biridir. Öyle ki 

aynı savaş veya sulh ile ilgili divanı içinde hem kaside hem de tarih bulmak 

mümkündür. Bu nedenle konuyla ilgili incelememizde tarih manzumelerini 

kasidelerinden ayrı düşünmedik. Hatta Balkanlarla ilgili tarih manzumelerinin 

sayısı sadece iki iken, kasideleri bu konuda daha zengin malzeme sunmaktadır. 

17. yüzyıldaki Balkan fetihleriyle ilgili olarak yaptığımız incelemede bu 

yüzyıldaki şair divanlarında “tevârih” bölümleri dışında, kasidelerin de 

araştırmacılara tarihî yönden kaynak olabileceğini gördük. 

Sâbit ve Fevzî’nin tarih manzumeleri bize, Rusya’nın 17. yüzyılda 

Balkanlara inme politikaları çerçevesinde ciddi bir tehlike olarak Osmanlının 

karşısına çıkmaya başladığını göstermektedir. Rusya ile yapılan muharebe ve 

sulhlar özellikle yüzyılın sonuna doğru artış göstermektedir.  

Aylar hatta yıllar süren sefer ve kuşatmalar, Osmanlı ordusunun ve dış 

siyasetinin zayıflaması, savaşlardan sürekli galibiyetle dönüşe olan inancın artık 

yitirilmeye başlanması ve savaşların yarattığı bıktırıcı hava, barışı, sulh 

antlaşmalarını Osmanlıya özletmeye başlamıştır. Fevzî’nin, Kandiye’nin yaklaşık 

iki buçuk yıl süren kuşatmasının ardından fethedilişi üzerine hem kaside hem de 

kıt’a formunda iki ayrı şiir yazması bu konuda toplumun hassasiyeti ve 

rahatlamasını yansıtması yönüyle dikkat çekicidir. Savaşlar zaferle sonuçlanmasa 

dahi, üstelik ciddi toprak kayıplarında bile tarih manzumelerinde gördüğümüz 

kadarıyla sulha gidiş, halkı ve devlet adamlarını memnun eder hale gelmiştir. Bu 

durum ister istemez savaştan barışa geçilmesi münasebetiyle yazılan sulhiyye 

şiirlerinin de önünü açmıştır. Barış artık, sonuçları ne olursa olsun, Osmanlı 

toplumu için zafer addedilmeye başlayacaktır. 
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ADAKALE'DEKİ TÜRK VARLIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI 

Gülten ABDULLA NAZARE
*
 

 Balkan Savaşlarının sonunda Rumeli Diyarı topraklarından çoğu 

kaybedilirken, Osmanlı sınırlarının oldukça uzağında kalmakla beraber Osmanlı 

Devleti’ne bağlı olup özellikle de Türk Tarihinde asırlarca mühim bir yer edinmiş 

olan bir ada kalmıştı. O da Tuna Nehri üzerinde yer alan ADAKALE'ydi. Bir 

zamanlar Tuna Nehri üzerinde yer alan ve günümüzde ise nehir suları altında 

kalmış olan tarihi Ada zaman içerisinde “Kalleh”, ''Caroline Adası'' ve '' Yeni 

Orşova'' gibi isimler almıştır. Fakat bugüne kadar gelmiş olan, “Ada Kallehh'' ismi 

sonsuza dek kalıcı olmuştur. 

'' Tuna'nın Kızı Batık Adakale'' başlıklı yazısında Hülya EDE, şu satırlarla 

duygularını dile getirmektedir: ''Sanki Tuna'nın başında mücevherlerden işlenmiş 

bir şark (doğu) tacı gibiydi...'Adakale' ne güzel bir ad.''  

Tuna Nehri üzerinde, Romanya sahasına 300 metre, Sırbistan tarafına ise 

400 metre mesafede olup uzunluğu 1800 metre, genişliği ise 400 metre olan 

Adakale, beş yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin karakolu olmakla beraber 

gümrük görevi de gördü. 

Türkler,  Adakale’ye 15. yüzyılda, Rumeli’nin fethiyle birlikte yerleştiler 

ve 1967 yılına yani, Çavuşesku ile Tito’nun Tuna üzerine bir baraj inşa etmek 

üzere anlaşmalarına kadar da nüfusun çoğunluğunu oluşturdular. 

Ve kaçınılmaz son; baraj yapılır ve Adakale sular altında kalır. 

Artık yeryüzünde izi kalmamış olan tarihi, kültürel eserler ve insan 

hayatına dair menkıbeler yalnız film şeritleri, üç-beş belge ve kartpostlarda 

varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

Adakale’nin Coğrafi Konumu 

Tuna Nehri, Macaristan'dan doğar ve Eflak Ovası' na yaklaşır, Karpat 

Dağları ile Balkan Dağları’nın ortasından geçerek Orşova Kasabasına doğru 

akarak yolun ortasında Diktörgen biçiminde, 1.600-1700 metre uzunluğunda ve 

500-600 metre genişliğinde akarak Adakale ismini taşıyan adayla buluşmaktadır. 

Adanın iklimi son derece nemli olmakla beraber ılıktır. Kışları iklim oldukça sert 

olup Tuna buz tutar ve işte o zaman ada,  dünya ile tüm bağlantısı kopmuş bir 

                                                           
* Aşağı Tuna Türkleri Kültür Derneği Başkanı- ROMANYA 
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parçacık halini almaktadır. Fakat bahar geldiğinde ise ünlü ressamların çizdiği bir 

şaheser tablo görünümüne bürünmektedir. Akasyalar, kavaklar, incirler, 

manolyalar; rengârenk açan, mis kokulu güller, leylaklar, envai çeşit bahçe 

çiçekleri Kale manzarasını süslemektedir. 

Adanın Tarihi 

 Tuna Nehri üzerindeki trafik ve ticareti kontrol eden ve stratejik bir nokta 

olan ada, 1691 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir. 

 1878 Berlin Antlaşması’nda teslim edileceği tarafın kayda alınması 

unutulduğu için 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması ile Romanya'ya teslim 

edilmiş ve o tarihten 1965 yılına kadar bir Türk adası olarak adlandırılmıştır. 

1960'lı yılların sonlarına kadar adada 600 civarında Türk'ün yaşadığı 

bilinmektedir. XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Tuna Nehri kıyılarına hakim 

olmuşsa da Adakale bu sınırlar dışında kalmış bir öksüz görüntüsü sergilemiştir.   

Adanın Osmanlılar tarafından ne zaman fethedildiği tam olarak 

bilinmiyor. Yalnız bazı bilgiler adanın Osmanlı fethi öncesinde bir korsan yatağı 

olduğunu göstermektedir. Ada, ancak 17.Yüzyılda, yani çevresinin tamamen 

Osmanlı toprağı olmasından yaklaşık 2 asır sonra arşiv belgelerine yansır. Bu 

sırada Adakale, Avusturyalıların eline geçmiştir ve Belgrad'ın yeniden 

fethedilmesinin ardından sadece 400 kişilik bir birlik gönderilmek suretiyle 

1691'de geri alınır. Ada uzun süre Osmanlıların Avrupa’daki önemli savunma 

noktalarından biri olur. 18. yüzyıl başlarında yeniden Avusturyalıların eline geçen 

Adakale, 1738'de, Sultan I. Mahmud döneminde Osmanlı sınırlarına tekrar dahil 

edilir. Mühimme Defteri'ndeki bir kayıtta Adakale bizzat padişahın diliyle, "kilid-i 

memleket-i Erdel ve Macar ve miftah-ı ül kât-ı Belgrad ve Tamşıvar" yani, 

“Macaristan'ın kilidi ve Sırbistan ile Romanya'nın anahtarı” diye zikredilmiştir. 

Osmanlı Devleti “93 Harbi” ile beraber bölgedeki topraklarını kaybetmesine 

rağmen Berlin Antlaşması'nda ismi geçmediği için Adakale, Osmanlı idaresinde 

kalmaya devam etmiştir. Adada yaşayan halk II. Meşrutiyet'in ilanından sonra 

yapılan seçimlere de katılmıştır. 12 Mayıs 1913'te Avusturya-Macaristan 

tarafından işgal edilen ve Macaristan kısmına bağlanan Adakale, 1923 Lozan 

Antlaşması ile Romanya idaresine bırakılmıştır. 

Adakale 1967'de Romanya ve Yugoslavya'nın Tuna Nehri üzerinde 

ortaklaşa inşa ettiği barajın suları altında kalmıştırı. Adada yaşayan Türklerin 

büyük bir kısmı Türkiye'ye,  az bir kısmı ise Köstence, Timişoara, Orşova, Maçin 

ve Bükreş'e göç etmişlerdir. 



 

 

Osmanlı kaynakları Avusturyalılarla Osmanlıların Adakale için on yedinci 

yüzyılın sonlarından başlayarak giriştikleri muharebeleri anlatır. Sefername-i 

Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa adlı imzasız bir tarih kitabı, Musaffa’nın Belgrad ve 

Adakale Seferi ve Zaferi, Mehmed Raşid’in Raşid Tarihi, Silahtar Fındıklı 

Mehmed Ağa’nın Tarih’i, Mehmed Suphi’nin Tarih’i bu kaynaklar arasındadır. 

1956’da adada ele geçen ve Bükreş’teki Devlet Arşivi’nde saklanmakta 

olan Adakale belgeleri 1878-1923 dönemiyle ilgilidir. 5500’ü Türkçe, geri kalanı 

Almanca, Fransızca, Romence, Sırp-Hırvatça, Bulgarca belgelerle birlikte aşağı 

yukarı 8000 parça belgeden oluşmaktadır bu arşiv. Türkçe belgeler de, iktisadî ve 

siyasî ilişkiler, hukukî anlaşmazlıklar ve ada halkı arasındaki ilişkiler hakkındadır. 

Türkolog Mihail Guboğlu 1962’de Revista Arhivelor’da yayımlanan“Arhiva 

insulei Ada-Kale si importanta ei” başlıklı makalesinde arşiv belgelerinin içeriğini 

tanıtmıştır. Daha önceki dönemlerin Vidin Kadı Sicillerinde de on yedinci 

yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadarki dönemin belgeleri vardır. Bulgaristan 

devlet arşivinde de adayla ilgili Türkçe belgeler yer almaktadır. 

Ben Profesör H. Dj. Siruni ile işbirliği yaparak Adakale arşivini araştırıp 

orada bulunan Türkçe belgelerin çevirilerini düzenleme fırsatı buldum. Olumsuz 

şartlar yüzünden belgeleri yayımlama projesinden vazgeçmek zorunda 

kaldığımızda çalışmamızı nerdeyse tamamlamıştık. 

 Adanın tarihi hakkındaki bir başka değerli kaynak da Allen 

ZwangilHertz’in 1973’te yayımlanan The Emergence of Ottoman Adakale1688-

1753 adlı monografisidir. Adanın 1736-1739 dönemi ve o dönemin ada halkına 

ilişkin belgeleri Dapontés’in Ephéméridesdaces ou chronique de la guerre de 

quatre ans adlı eserinde, daha geniş bir dönemin belgelere dayanan zengin 

kaynakları da Hurmuzaki’nin Documente privitoare la istoria românilor adlı geniş 

derlemesinde yer almaktadır. Çavuşesku döneminde, 1968 yılında sona erdi kale 

hayatı. Baraj yapımı nedeniyle Adakale’nin imhasına karar verildiğinde, aslında 

500 yıllık bir Türk tarih ve medeniyeti’nin katline de ferman çıkarılmıştır! Ada 

sakinlerine karar tebliğ edilir ve Adakale’yi boşaltmaları istenir… Burada yaşayan 

Türklere çeşitli tercihler sunulur. İsteyen Türkiye’ye isteyen Köstence’ye 

taşınır… Ancak buradaki huzuru bir daha asla bulamazlar. Pek çok Adakalelinin 

kahrından öldüğü anlatılır!.. 1970 yılında Adakale’nin tamamen boşaltılmasıyla 

birlikte, buradaki tarihi eserlerin bir kısmı Tuna Nehri’ndeki Şimyan Adasına 

nakledilir. 

Adakale Halkının Yaşamı 
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Ada halkı belli bir miktarda buğday, mısır eker, çeşitli meyveler ve 

özellikle de üzüm yetiştirirlerdi. Adakale’nin lokumu ve kahvesi çok meşhurdur. 

Ev önlerinde bin bir çeşit yapılan lokumların lezzetine doyum olmazmış. Lokumu 

gibi kahvesi de dillere destanmış.  Her evin köşesinde birer hamam; biri kadınlar, 

diğeri erkeklere hizmet edermiş. Radyolar durmaksızın Türkiye programları 

seslendirirmiş.  Zaman zaman Münir Nureddin Selçuk’ların, Müzeyyen 

Senar’ların, Zeki Müren’lerin güzel sesleri duyulur ve bir avuç Türk bu türküleri 

ezberler, kendilerini avuturlarmış. Bildikleri bir hakikat vardır o da; Türkiye ve 

İstanbul’un hemen orada, yanı başlarında olduğudur. 

Adakale’nin meşhur erenleri, evliyaları da vardır: Miskin Baba, Bıçakçı 

Baba, Eren Baba ve daha niceleri… Ada halkı, minareden yükselen ezan sesiyle 

uyanmakta ve onunla da uyumaktadır. Tuna Nehri’nin ortasında tarifsiz bir 

heyecan kol gezmektedir; 1 Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı tükenmiş, 

Balkanlar, Osmanlı Devleti’ne veda etmiş, Osmanlı topraklarında yeni bir Türk 

devleti doğmuş, Lozan Anlaşması’nın sonunda ne olmuşsa olmuş Adakale’nin 

statüsü değişmemiştir. Tuna Nehri’nin ortasındaki küçük ve sevimli ada yine bir 

Türk adası olarak kalmıştır. 

 Garipliği içerisinde sakin ve masallardan kopup gelmiş bir görüntü 

sergileyen adada bir hastane, belediye binası, kültür evi, sinema salonu, kırtasiye, 

anaokulu, postane, kütüphane, iki mağaza, ekmek fabrikası, tütün ve sigara 

fabrikası, lokum ve şeker fabrikaları bulunmaktaydı. Spor alanları da eksik 

değildi. Kültür evinde toplanırlar, Romen, Türk, Sırp halk oyunlarını oynar, kış 

gecelerini bu şekilde geçirirlerdi,  Jön Türkler'in  de büyük etkileri olmuştur. 

Türklerin eğitimi ve kültürünün yükseltilmesi için başta modern bir okul ve daha 

sonra da bir kütüphane açılmıştır. Ancak bugün bunlardan bir iz kalmamıştır. 

Tamamı sular altında kalmıştır. Onlarla birlikte efsaneler, masallar, türküler ve 

gizemler… hepsi ama hepsi suların derinliklerine hapsolmuştur. 

Tarihi Buluşmalar 

1921yılında General Averescu, o dönem Romanya'nın başbakanıdır ve 

adayı ziyaret eder.  Adanın zenginlerinden biri olan Ali Kadri Beyle 1927 yılında 

açılacak olan sigara fabrikasının projesini çizerler. 

1925yılında Romanya Bakanı Angelescu, adaya gelir ve meslek okulunu 

açar. Okulda terzilik,  dokumacılık ve diğer ev işi meslekler öğretilecektir. 



 

 

En büyük kazanç, 04 Mayıs 1931 yılında gerçekleşir. O gün Romanya 

Kralı II. Carol, Sırp Kralı Alexandru ile görüştükten sonra adayı ziyaret etmeye 

gelir.   Yanında o zamanın Başbakanı ve büyük tarihçi Nıcolae Lorga 

bulunmaktadır.  Ali Kadri, İsmail Turhan adanın belediye başkanı, Ömer Fevzi'nin 

bahçesinde Kralı karşılarlar.   Tatlılar, incir rakıları ve hatta babası Kral 

Ferdinand’ın içtiği fincandan kahve içer. Kral o kadar ferahlar ki o gece adada 

kalır.  O güne kadar adada yaşayan Türkler gümrük vergi ödememekte, askerlik 

yapmamakta, kışlık odunlarını ücretsiz almaktadırlar. Sonrasında yeni haklara 

sahip olurlar ve o gün  ‘Müslüman Cemiyeti’nin kurulmasına izin verilir ve Ali 

Kadri başkan seçilir. Söylentilere göre Ali Kadri sonraki dönemde her hafta Ulu 

Önder Atatürk'le görüşmeye başlamıştır.   

''Müslüman Cemiyeti’ Türklerin hayatına büyük katkılar sağlamıştır.  

Ancak Komünist dönemin gelişiyle, bazı ada sakinleri kendilerine sunulan 

makam, mansıp ve menfaatlerini korumak amacıyla cemiyet çalışmalarını 

ispiyonlamışlardır.  Bunlar arasında Orşova’da yaşayan ve ismini taşıyan biri 

vardı: Berkoviç.. 

 Cemiyet sahtekârlıklarla suçlanır. Hâlbuki cemiyetin elde ettiği gelirlerin 

%25’i fakirlere dağıtılmaktadır... Ayrıca Adakalelilerin yıllık gelirleri 8miliyona 

ulaşmıştır.  Demek oluyor ki bu tür menfaatperestler tarihin her döneminde olmuş 

ve olmaya da devam edecektir. 

Lozan Antlaşması gereği adada yaşayan Türkler, Türkiye 'ye 

gideceklerdir, fakat bu uygulamaya konmaz ve o tarihten itibaren Türkler için 

kara günler başlar… 

Komünizm Dönemi 

Adada Yaşamış Olan Bir Yerlinin Hatıralarından; 

''Adada yaşadığım döneme ait önemli bir olay olarak Stali'nin ölümünü 

hatırlıyorum.  Tüm halk Kültür evine toplanmıştı. Biz çocuklar, ağlamaya 

başladık.''Babamız ölmüş, bize kim bakacak?” diye hüngür hüngür ağlıyorduk.  

Bir de Türklerin bir gece vakti apar topar sınır dışı edilmelerini hatırlıyorum.  

Mehmet Kadri tüm ailesi ile birlikte zengin oldukları, toprak sahibi oldukları, 

tütün fabrikası sahibi oldukları için çok sayıda aileyle birlikte hatta hoca da dahil 

olmak üzere ya dışlandı ya da hapse atıldı.  Sırp tarafında dikenli bir duvar vardı. 

Kapalı bir kampta yaşantımızı geçiriyorduk,  alışmıştık.  Sünnetçi Memece Ağa 

vardı. Hem berberlik hem dişçilik hem de sünnetçilik yapıyordu.  Ölünce oğlu 
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geçti yerine. Turistler her gün gelir, adayı gezer, akşam saat 20.00 olunca da 

dönerlerdi. Çünkü adada otel yoktu. Biz de hısım akrabada kalmak istersek polis 

ve gümrük memurlarına haber vermek zorundaydık. Birçoğu Sırplara kaçtılar. 

Bugün oldu hala adamızı özlüyorum. Zaman zaman Orşova'ya gider, Tuna'nın 

ortasını izlerim ve bir hayal alemi içerisinde güzel adamızı görmeye çalışırım. 

 Ada İçin Felaket Çanları Çalıyor 

  Ada-Kale'nin hayatına son verecek olan işaret görünmeye başlamıştı. 

1956 yılında Romanya ve Yugoslavya arasında Demir Kapı adlı hidro-elektrik 

santralinin inşası için protokol imzalanır.  Fakat 07Eylül 1964 yılında çalışmaların 

başlatılmasına karar verilir.   Adalılar taşınmak hususunda çok zor karar verirler. 

Kiremit çatılı, beyaz boyalı, kârgir evleri; tek minareli camileri şimdi ne olacak? 

Soran sorana. Baraj projesi başladığında halk kaleye doluşup kararı protesto 

ederler; "Biz adamızı terk etmeyiz, gidersek eğer Türkiye'ye gideriz!" diye 

Çavuşesku'ya hitaben bir toplu dilekçe hazırlarlar. Ancak,  "Bizi Tuna'ya döker; 

balıklara yem eder!" korkusuyla veremezler. Ada halkından 36hane Köstence'ye, 

2 hane Temeşvar'a, 12hane Bükreş'e, gerisi de Türkiye'ye göç eder. 1972'de inşası 

sona eren Demirkapı Barajı, Adakale'yi suların karanlığına gömüverir. 

Ada-Kale'nin yeniden yaşatılması için bir fırsat doğar.  Tanınmış Romen 

akademisyen C.S. Nıcolescu Plopşor, ilgili Komünist Parti yetkilerine gider ve 

Ada- Kaleh'teki mezarlığı, kale camiini, Recep Ağa'nın evini, Miskin Baba türbesi 

ve birkaç yerleşim yerini nehir üzerinde bulunan Şimiyan Adasına taşımak üzere 

proje yapar ve fon ister. Şimiyan Adası fazla uzak olmayan ve Drobeta Turnu 

Severin şehrinin karşısında yer almış bir adadır. 1967 yılında, Dr. Mişu 

Davidescu'nun söylediklerine göre Ada-Kaleh’nin sökülmesi için 26milyon Lei (o 

zamanın parası) tahsis edilir ve ortaçağ kalesinin taşları sökülür, sayılır, 

mezarlıklar açılır, kemikler beyaz torbalara konulur,  mezar taşları, Miskin Baba 

Türbesi, evler, cami ve diğerleri Şimiyan Adasına taşınır, yeniden inşa edilmeye 

başlanır. Maalesef 10 yıl sonra, 1977 yılında, fon için ayrılan ödenek biter... 

Koruma programı durdurulur. Şimiyan Adası’na nakledilen kale surları, türbeler 

v.s. kaderine terk edilir. Nöbetçi askerlerin akşam vakitlerinde sarhoş olup Miskin 

Baba Türbesinin taşlarına ve diğer eserlere ateş ettiklerini, atış talimi yaptıklarını 

anlatırlar! Bir başka görevli ise Osmanlı’dan kalan kale surlarının sökülerek ev 

yapımında kullanıldığını anlatmaktadırlar ve “Kendi tarihinize ve eserlerinize 

niçin sahip çıkmıyorsunuz?” diye anlamlı ve yaralayıcı soruyu yöneltmektedirler.  

Aslında bunu duyarsız kalan yetkililerimize sormak gerekmektedir. 



 

 

Ada'yı Ziyaret Eden Tarihi Şahsiyetler: 

-Herodot 

 -Evliya Çelebi 

-Julles Verne 

-Grimm Kardeşler 

-Hans Christian Andersen 

Ada-Kale’nin Sırları 

  Acaba Atila'nın mezarı Ada-kaleh'de miydi? 

Tanrının Kılıcı Attila’nın mezarının Tuna Nehri’nde esrarengiz bir adada 

olabileceği söylenirdi. Ada’nın su üstünde kalan kısmında 1 saatlik bir yürümenin 

ardından, Attila’nın mezarı diye bilinen tepeye varılır. Tuna Nehri’nin ortasındaki 

bir adada, doğal sebeplerle yüksek bir tepenin oluşması imkânsızdır. Topograflar 

da aynı şeyi söylemektedir. Demek oluyor ki, bu tepe sonradan oluşturulmuştur. 

Yasak adada bugün, Attila’nın mezarıyla ilgili olarak tarihçilerin verdiği bilgilerle 

bire bir örtüşmektedir. Bazı kaynaklara göre Attila 453 yılında, zifaf gecesinde 

genç eşi tarafından zehirlenerek öldürülmüş daha sonra altın ve gümüşten 

yapılmış bir tabuta konularak Tuna Nehri’ndeki bir bölgeye defnedilmiştir.  

Askerler miğferleriyle nehirden mezara kum taşımışlardır. Mezarın yapımında 

çalıştırılan askerler daha sonra öldürülmüşlerdir çünkü Attila, mezarının 

bilinmemesini vasiyet etmiştir. Yasak adadaki yüksek tepe, tarihçilerin anlatımıyla 

uygunluk göstermektedir. Üstelik bölge halkı da yüzyıllardır Attila’nın mezarının 

bu adada olduğuna inanmaktadır. 

Kimdir Miskin Baba? 

Ölüm Tarihi - 1270 (1851)     Mezar taşındaki hitabe -1320 (1901) 

 Bazı rivayetlere göre, Miskin Baba olarak tanınan ermiş, Kırgız 

soyundan Buhara Hanlığı’na bağlı zengin bir prensin sülalesinden gelmektedir. 

1786 yılında 30 yaşına gelmiş olan Prens bir rüya görür. Tuna'nın en anaforlu 

yerinde bir ada vardır ve oraya gitmesi emredilir.  Uyanır uyanmaz Buhara Prensi, 

Allah’ın emrini yerine getirmeye söz verir. Böylece tüm varlığını fukara insanlara 

dağıtır, dostları ve ailesiyle vedalaşarak yola çıkar. İlk önce Belgrad kalesine 

ulaşır. O zamanlar Kale Osmanlı hakimiyetindedir. Prens, vali tarafından büyük 
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bir şerefle kabul edilir. Güzel davranışlarından dolayı kendisine Belgrad Kadılığı 

görevi verilir. Çok geçmeden Prens oradan ayrılmaya karar verir. Adayı arayacak 

ve bulacaktır. Vali emir verir ve Belgrad Kalesi’nin 12 kapısı kapanır. Çok 

geçmeden Kapı bekçileri gelir ve: '' Aman hükümdarım, 12 kapıdan Prens bir 

anda çıkıp gitti. Onu durdurmak mümkün olmadı.'' O an vali anlar ki Prens bir 

ermiştir. Prens uzun bir yolculuğun sonunda nihayet Ada- Kale'ye ulaşır.  Ayakları 

kan-revan içinde, elbiseleri toz toprak, yırtık dökük, beti benzi atmış ve güneşten 

yanmıştır.  O günden itibaren ölene dek adada Miskin Baba ismiyle hayatını 

sürdürmüştür. 1932 yılında Adakale’nin Hafız Üzeyir Hoca şunları anlatır: '' Bir 

gün Miskin Baba'ya neden bu adayı seçtiğini ve yaşamaya karar verdiğini 

sorduğumda şu cevabı aldım: “İnsanların iyi düşünceler ve güzel duygular içinde 

yaşaması için Allah(C.C)  bu adayı yarattı. Bana da atalarımın tahtını terk etmemi, 

buraya gelip insanlara iyiliği ve mutluluğu öğretmemi emretti.'' Hakikaten de 

öyleydi. Miskin Baba, Müslüman demez, Hıristiyan demez, herkesi hoşgörü 

içinde görür, onlarla sohbet eder ve herkes için bir güzel söz bulurdu.  Kimseden 

bir şey istemez. Herkes için bir tedavi bulurdu. Kerametleri de çoktu. Ölümü 

yaklaşınca hocaya gider ve şunları söyler:'Gelecekler ve cesedimi Buhara'nın 

Büyük Camiine, atalarımın yanına gömmek için almak isteyecekler. Sakın 

vermeyiniz. Hayatta kaldığım sürece nasıl ada sakinlerine faydalı olmuş isem, 

ölümümden sonra da faydalı olmak isterim,'' der. 

Denir ki bazen geceleri adanın olduğu yerde, bir kayık içinde Miskin 

Baba'nın ilahi sesleri duyulurmuş. 

  Adakale Eserleri Koruma Altında: 

-  Demir Kapı Arkeoloji Müzesi Etnografi Bölümünde Ada- Kaleh evleri 

sergilenmektedir. 

 - Adakale’nin  cami halısı  Köstence Kral Camii’nde bulunmaktadır. 

 -Adakale’nin camii minaresinin üst tarafı Bükreş Camii’ni süslemektedir. 

 Tarih, kültür bir milletin hafızasıdır. Kimlik ise o yere ait nitelik ve 

özellikleri tanımlar. Koruma bireyler düzeyinde algılanmalıdır. Kültür 

varlıklarımızın, restorasyonlarımızın eksikliği, ustalarımızın yetersizliği, bütün 

bunlar mimari açıdan yaşanan sorunlardır. 



 

 

Kongreler,  Sempozyumlar yapıyoruz.  Türk Tarihi Eserlerinin korunması 

üzerine konuşmalar yapıyoruz. Fakat ne yazık ki icraat noktasında hiç birini 

yerine getirmiyoruz. Maalesef, kendimiz söylüyor, kendimiz işitiyoruz… 

 Tuna Nehri’nin kenarında bir tarih müzesinde, Adakale’de yaşayan 

Türklere ait birkaç parça eşya: elbiseler, resimler, çaydanlıklar, ay yıldız nakışlı 

işlemeler… Tuna Nehri’nin ortasındaki beş asırlık bir Türk Medeniyetinden 

geriye kalan bu eşyalara baktıkça, Adakale’nin sokaklarında yankılanan çocuk 

cıvıltıları, camide tilavet edilen Kur’anı, kahvelerde içilen köpüklü Türk kahvesi 

adeta bir film gibi gözümde canlanıyor. Güneşli bir günde evlerin önünde içilen 

Türk kahvesinin kokusu ve nehirden geçen vapurların sesleri bugün bir hayalden 

öte değil.  Geriye sadece fotoğraflar ve tatlı hatıralar kaldı. Köklü bir tarihe sahip 

olan adanın güzellikleri sonsuzluğun karanlıklarında kayboldu. Kültürümüzü 

yaşatmak zorundayız, Tuna'nın doğduğu yerde bu nehri kendilerince anlamlı 

bulan ülkelerin adları ve anıtları var ve yine maalesef ki bizim ne adımız var ne de 

sanımız. Neredeyse 1500 sene at koşturduğumuz, mücadeleler verdiğimiz Türk 

Yurduna bugün haritalardan ve resimlerden bakmak içimi acıtıyor, yüreğimi 

kanatıyor. 

 Bildirimin ses getireceği ümidiyle sizleri selâmlıyor, sabırla dinlediğiniz 

için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun! 
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SANCAK HALK MUZİĞİNDE OSMANLI ETKİSİ 

 

                                             Naka NİKŠİĆ
*
 

   Nezihe ŞENTÜRK
**

 

 

Sancak'ı Yakından Tanımlama 

Balkanlar, kültürel çeşitlilik ve kültürel kaynaşmaya dayanmaktadır. 

Burada, kültürel anlamda diğer bölgelerden farklılaşan, bir zamanlar Doğu ve 

Batı Roma İmparatorluğu'nun hududunun geçtiği, ilk Sırp devletinin kurulduğu, 

Osmanlı ve Avusturya-Macaristan idaresininde kalmış olan, İslam ve 

Hıristiyanlığın iç içe geçtiği bir bölge bulunmaktadır. Bu bölge, Sancak'tır ve çok 

kültürlü ve çok uluslu bir muhitin sembolü olmuştur. 

Yeni Pazar Sancağı ya da günümüz konuşmasında sadece Sancak, 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 123 sancak'tan biridir. Bugün, farklı din ve 

milliyete sahip insanlar arasındaki günlük yazışmalarda Sancak kelimesi sadece 

Yeni Pazar Sancağı için kullanılır. Bu isim, uluslararası anlaşma ve sözleşme 

metinlerinde, resmi tezkere metinlerinde, pek çok Avrupa günlük ve süreli 

yayınlarında ve özel müzakerelerdeki rapor ve makalelerde yer edinmiştir ve 

Sancak ismi tüm Avrupa milletlerinin sözlük ve terminolıjisine girmiştir.  

Sancak kelimesi Türkçe'dir ve bayrak anlamına gelmektedir. Bu kelime 

askerî ve idarî bir birime işaret etmektedir. Sancağın başında, askeri ve sivil 

yetkiye sahip ve atanırken sultandan etrafına muayyen sayıda askerin toplandığı 

bir bayrak/sancak teslim alan sancak-beyi bulunmaktaydı.  

Yeni Bazar Sancağı'nın topraksal sınırları, Yeni Bazar, Tutin, Syenitsa, 

Nova Varoş, Priboy, Priyepolye, Plyevlya, Rojaye, Berane, Plav, Gusinye, 

Kolaşin, Mitrovitsa, Vişegrad, Rudo ve Çayniçe'yi kapsamaktaydı. Diğer bir 

deyişle Yeni Bazar Sancağı bugün Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova ve Sırbistan 

bünyesinde kalan toprakları kapsamaktadır. 

Sancak'ta İslam dinine mensup, etnik olarak Boşnak nüfus yaşamaktadır. 

 

Sancak'taki Kültüre Osmanlı Kültürünün Etkisi 
Sancak bölgesinde Osmanlıların asırlar süren varlıkları, Boşnak nüfusun 

ve elbette Sancak'ta yaşayan tüm diğer halkların kültüründe derin ve silinmez 

izler bırakmıştır. İslamî öğreti, insanların yaşam tarzlarının değişimine, giyimde, 

kapalı meskenler ve diğer gereksinimlerin yüksek duvarlar içinde olması 

formunda yansımıştır.  

Yüksek surlu hisarlar, kuleler ve cami, medrese, hamam, han ve çeşme 

gibi sosyal öneme sahip yapılar inşa edilmiştir. Mevcut camiler, hamamlar, 
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çeşmeler, türbeler, mezar nişanları/kitabeleri ve Boşnak nüfusun dilinde Türk 

dilinin etkisi
1
 ile ortaya çıkmış olan Türkçe sözcükler, gramatik yapılar ve sentaks 

Osmanlı kültürünün bu bölgedeki varlığına şahitlik etmektedir.  

Sancak'ın elverişli coğrafî konumu ve buradaki yollar kavşağı, bu bölgede 

iyi bir ticarî ve aynı zamanda kültürel karşılaşmalara katkı sağlamıştır. Sancak'a 

sadece ticarî meta değil, çeşitli bölgelerden şarkılar-türküler de katılmıştır. Bu 

şarkılar söylenmiş, süslenmiş ve yerli halka uyarlanmış ve sonra bu yeni şekliyle 

yoluna devam etmiştir. 

Bu çalışmada, Sancak'ta büyük ölçüde tükenmekte olan müzik 

geleneğiyle mevcut literatürün analizi aracılığıyla Sancak'taki müzik kültürüne 

Osmanlı kültürünün etkisini ortaya koymaya çalışılacak mevcut eserlerin 

analizinden yararlanılacaktır. Amacımız, bu çalışma ile Sancak'taki müzik 

geleneğini geniş kapsamlı olarak incelemek değil, daha çok bazı yeni araştırmalar 

için çıkış noktaları göstermektir.  

Başlıca Eserler 

Osmanlı kültürünün Sancak'taki müziğe etkisinin hissedildiği unsurları 

ortaya koyabilmek için öncelikle bu bölgedeki müzik geleneğinin formlarını 

ortaya koymak gerekmektedir. Öncelikle bu çalışma için başlıca eserleri kısaca 

tanıtmaya çalışacağız. 

Sancak'taki şarkılara ilk bilimsel ilgi, Homer destanlarının sözlü 

karakterini kanıtlamak amacıyla eser toplamak adına 1934-35 yılında 

Yugoslavya'da ikamet etmiş olan Milman Parry ve birlikte çalıştığı Albert Lord 

tarafından gösterilmiştir. Parry'nin koleksiyonundaki terennüm edilebilir 

malzemenin musiki yönüyle başlangıçta Columbia Üniversitesi'nin o zamanki 

profesörlerinden George Herzog meşgul olmuş, ancak daha sonra bu işi tanınmış 

Macar bestekar ve piyanisti Bela Bartòk’a bırakmıştır. Bartòk, Albert Lord ile 

birlikte 1951 yılında, toplanan 11.000 lirik şarkıdan 75'inin metinleri ve 

transkripsiyonlarını içeren Yugoslav Halk Şarkıları
2
 başlıklı kitabı yayınlamıştır.  

Sırp etno-müziği ile ilgilenen Miodrad Vasiljević, Sancak melodileri ile 

ilk defa XX. yüzyılın kırklı yıllarında karşılaşmıştır. Bunları, Plyevalya (Osmanlı 

dönemindeki adıyla Taşlıca) doğumlu bir öğretmen olan Riste Marjanović ve 

Priyepolye doğumlu olan karısı Jelena’dan kaydetmiştir
3
. Bunlardan duyduğu 

eserlerin kendisinde uyandırdığı ilgi ile Vasiljević, birkaç defa Sancak’a gider. 

Topladığı yaklaşık 500 lirik şarkıdan oluşan eserleri Narodne melodije iz 

Sandžaka
4
 (Sancak’tan Halk Ezgileri) adıyla 1953 yılında yayımlamıştır.  

Miodrag Vasiljević, daha sonra 1960 yılında Hamdija Šahinpašić 

(Hamdiya Şahinpaşiç) ile işbirliği yapmış, ondan 300 lirik şarkı kaydetmiş ve 

bunları Югославские народные песни из Санджака başlığı ile 1967’de 

Moskova’da yayımlamıştır. 

                                                           
1 Bu sahanın yeterince araştırılmadığı ve araştırılması gerektiği kanaatindeyiz.  
2 B. Bartòk, A. Lord, Yugoslav folk music, State University of New York press; New York, 1978. 
3 M. Vasiljević, Narodne melodije iz Sandžaka, SAN, Beograd 1953, Predgovor. 
4 M. Vasiljević, , Narodne melodije iz Sandžaka, SAN, Beograd, 1953.  
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Vasiljević araştırmalarından sonra, Sancak’ta Peşter-Syenitsa yaylası 

folkloru üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Narodne melodije peštersko – 

sjeničke visoravni (Peşter-Syenitsa Yaylası Halk Ezgileri) koleksiyonunda 

etnomuzikolog Petar Vukosavljević müzik eserleri ile ilgilendi.
5
 Bu koleksiyonda 

halk ezgileri yanında Peşter Yaylasında, halk çalgıları, halk oyunları ve halk 

giysileri de yer almaktadır. 

Şarkılar ve Halk Oyunları 

Sancak’ta her şarkı terennüm edilebilir (şartlara, geleneklere, bir müzik 

aletinin olup olmamasına bağlı olarak) hem vokal hem de vokal-enstrümantal icra 

edilirdi. Epik, lirik ve lirik-epik şarkılar söylenirdi. 

Boşnaklarda epik şarkılara büyük ihtimam gösterilmiştir. Ramazan ayı 

boyunca insanlar hanlarda ya da ev toplantılarında bir araya gelirler ve bütün gece 

epik şarkılar dinlerlerdi. Uzunluğu sebebiyle bir şarkının bütün gece söylendiği 

zamanlar olurdu. Yarı profesyonel şarkıcıların repertuarlarında en az 30’ar şarkı 

olurdu.
6

 Şarkılar, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yaşam tarzı sebebiyle, bu 

bölgedeki gayrimüslimlere de yakın olan, güzide ve işlenmiş Oryantalizm ile 

zengindi. Boşnaklarda epik şarkılar 'gusle' eşliğinde ve iki şekilde söylenirdi. 

İlkinde, şarkıcı bir dizeyi söyler ve tamamen farklı dizeyi çalar. Diğerinde, şarkıcı 

aynı melodiyi söyler ve çalar; dizenin başlangıcında ve sonunda sesini tonikten 

daha pest bir sese düşürür ve ikili ses yaratır.
7
 

Lirik şarkılar günlük yaşamın ve işlenin ayrılmaz parçasıydılar. Bu 

bölgede, tören, düğün ve aşk temalı lirik şarkılar mevcuttur. Buradaki tören 

şarkıları yıl içindeki döngülerden ve yaşamın devirlerinden söz etmektedir. 

Yukarda değinilen kaynaklara göre Boşnaklar, koyun güderken, toprağı işlerken, 

arı (oğul arı) “yakalarken”, ot biçerken, hasat ederken, diğer tüm işleri yaparken, 

halay çekerken
8

 şarkı söylerler, ancak dini bayramlarda şarkı söylemezler. 

Boşnakların hayattaki döngüler ile ilgili şarkıları düğün şarkıları, ninniler, nükteli 

şarkılar ve büyülü şarkılardır.                   

Şehirlerde Boşnaklar tek sesli şarkı söylerler, yaylalarda/ovalarda ise 

genellikle iki sesli söylenir. Peşter yaylası halkı bu ezgileri günlük hayatta, 

birlikte neşe ile söylerler. Orada tek sesli şarkı söyleme son derece nadirdir. 

Birlikte koyun güderken çobanların şarkılarını yarıştırmaları, şövalye yarışları ve 

boğa güreşlerine, müşterek şarkı terennümü eşlik eder. 

Sancak halk geleneğinde boğa güreşlerinden sonra kutlama yapılırdı ve 

bu kutlama sırasında galip olan kendi boğasını yüceltir ve mağlup olanı, 

'(h)eganje/doliganje' adı verilen özel şarkı söyleme tarzı ile yererdi.  

'(H)eganje' yanında, kısa süreli seslerin şekillendirdiği, şahinlerin 

haykırışlarını hatırlatan, haykırarak şarkı söyleme de kaydedilmiştir. Yapılan iş ile 

                                                           
5  P. Vukosavljević, O.Vasić, J. Bjeladinović, Narodne melodije peštersko – sjeničke visoravni, 

Radio Beograd, Beograd, 1984. 
6Ramazan ayında her gece için bir tane.  
7 Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu, 1989, s. 212. 
8 Halay eşliğinde söylenen şarkılar.  



 

 

ilgili, arı-oğulu yakalama ve büyü yapma-bozma ile ilgili pek çok şarkı da 

kaydedilmiştir.  

Sancak’ta düğün ve insan hayatındaki önemli olaylar çok sayıda ezgiler 

ile şekillenmektedir. Düğün şarkılarının en yaygınları düğün alayı şarkılarıdır.  

Sancak bölgesinde çok sayıda 'sevdalinka' kaydedilmiştir. Sevdalinka 

XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar yoğun olarak gelişmiştir. 

Sevdalinkalarda, ansızın ve uzun bekleyişlerden sonraki karşılaşmalar, sevgilinin 

evlenmesi karşısında hüzün, sevilmeyen ile evlenme, beğenilme arzusu, inat, 

sabır, yalnızlık, sarhoşların/akşamcıların münzevi yaşamı gibi konular 

işlenmektedir. Sevdalinka ile, uzak bir yere ve yaşlı biriyle evlenmenin üzüntüsü 

ve geride bırakılan delikanlı ve genç kızın acısı ifade edilir. Bunlarda, nükteli aşk 

diyaloğundan alaya kadar giden mizah da görünür. Ses baskınken, saz, “arkadan” 

şarkıyı takip eder ve şarkıcının her eksiği hemen farkedilir.
9
  

Sancak Şarkılarında Osmanlı Kültürünün Etkisi 

Sancak’taki halk, bölgedeki yabancı olan müziksel özelikleri sıklıkla 

kendisine uydurur. Halk, bu bölgelere Osmanlılarla gelmiş olan şarkıları, 

bilinmeyen kelimeleri, yabancı kahramanların isimlerini kendi kahramanlarının 

isimleriyle değiştirmek suretiyle yeniden biçimlendirmiştir. Bu tür şarkılar çoktur 

ve burada Sancak Boşnakları arasında Zaplakala Šećer – Đula (Örnek 1.) olarak 

bilinen Tuna Nehri şarkısı ele alınacaktır. Tuna Nehri’nde Osman Paşa’nın 

Plevne’deki askeri başarısı anlatılırken, Zaplakala Šećer – Đula şarkısında Šećer 

– Đule /şeker Gül’ün Plevne’de askeri ile birlikte muhasara altındaki Osman 

Paşa’ya olan aşkı anlatılmaktadır. 

                                                           
9 A. Softić, Marginalije uz Knjigu Jugoslovenske narodne pjesme Sandžaka, iz zbornika sa naučnog 

skupa : Seoski dani Sretena Vukosavljvića, Prijepolje, 1982, s.39. 
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Zaplakala šećer Đula! 

Zaplakala šećer Đula 

Osman paše vjerna ljuba! 

- Đe s Osmane, đe ci more, 

Za tobom me glava bole! 

Evo mene, šećer Đulo, 

Oko Plevne i Sofije, 

Dušman me je opkolio 

Svu mi vojsku porobio 

AĞLADI ŞEKER GÜL! 

Ağladı şeker Gül, 

Osman Paşa’nın sadık aşkı 

-Neredesin ey Osman, neredesin, bre 

Derdinden ağrımakta başım! 

İşte buradayım, ey şeker Gül 

Plevne ve Sofya civarında 

Düşman sardı etrafımı 

Tutsak etti tüm ordumu. 

Örnek 1: Zaplakala šećer Đula
10

 

Diğer taraftan, Sancak 1912-1913 Balkan Savaşlarına kadar Türk 

idaresinde olduğundan, Türk dili bundan sonra da uzun süre yerel nüfusun 

konuşmasında aktif kullanımda idi. Bundan dolayı, günümüzde pek çok şarkı 

Türk dilinden sözcüklerle doludur. Böyle şarkılardan biri Akšam geldi şarkısıdır 

(Örnek 2). Metinde акшам - akşam, гелди –geldi, механа – meyhane, душманке 

– düşman kızları, севдах – sevda kelimeleri tekrarlamaktadır.  

                                                           
10 M. Vasiljević, Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka, Moskva, 1967, s. 26 



 

 

 
Akšam geldi 

Akšam geldi, sunce zađe 

na tvom licu još sija 

Da mi je se nagledati 

Jarkog sunca kraj tebe! 

“A što ćeš se nagrijati 

Jarkog sunca kraj mene, 

Kad ti ideš u mehane, 

Te dušmanke miluješ!” 

İli i’šo il’ ne i’šo, 

Moj je sevdah kraj tebe, 

İl’me hoćeš, İl’me nećeš, 

Moj je sevdah zat tebe! 

AKŞAM GELDİ 

Akşam geldi, güneş batar 

Senin yüzünde hala parıldar 

Ah bir bakabilsem 

Yanındaki yakıcı güneşe 

“A niçin bakacaksın 

Yanımdaki yakıcı güneşe 

Meyhaneye gittiğinde 

Ve düşman kızları sevdiğinde!” 

Gidersin ya da gitmezsin 

Benim sevdam seninle 

Beni istersin istemezsin 

Benim sevdam seninle! 

 

Örnek 2: Akšam geldi
11

 

Sancak Boşnaklarının şarkılarının yaklaşık % 12’si makamsaldır.
12

 

Bunları, Il’je vedro, il’oblačno (Örnek 3) şarkısında görülebileceği üzere artık 

ikili, geniş nefesli cümleler ve aralıklar, ayrıca zengin melizma karakterize 

etmektedir. Aslında zengin melizma, Osmanlılar vasıtasıyla bu bölgelere gelen ve 

Sırp nüfusun artık ikili düz şarkılarından Boşnak şarkılarını ayırt eden bir vasıftır.  

                                                           
11 M. Vasiljević, Narodne melodije iz Sandžaka, SAN, Beograd, 1953, s.102. 
12 M. Vasiljević, Narodne melodije iz Sandžaka, s. XLIV. 
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Il' je vedro, il' oblačno 
Il' je vedro, il' oblačno il' je tamna noć 

il' je sunce, ili mjesec il' je bijel dan  

Nije vedro ni oblaćno nit je tamna noć 

vec je ono Sokolovic, mlad Ibrahime. 

Zanio se, ponio se u najlepši grad 

Zanio se, ponio se, što je lijep, mlad 

Što on ljubi sultaniju, sultan Zulejku. 

 

On je ljubi, ona njemu jednom govori: 

-Sad će doći stara majka, naći će nas 

tu, 

Pa će reći mome bratu sultan 

Ahmedu! 

U to doba sultan Ahmed stiže iz lova, 

Pa govori mladi Ibro Sokoloviću: 

Ko ti dade zlatne ključe od harema 

mog? 

-Dala mi ih tvoja seja i poljubca dva, 

A do zore kol’ko beše nisam broj’o ja! 

Tad izgubi rusu glavu mlad Ibrahime, 

Mrtva glava progovara: “Zbogom 

Zulejka!” 

BERRAK MI BULUTLU MU? 

Berrak mı, bulutlu mu ya da karanlık mı gece 

Güneş mi, ay mı ya da apaçık gün mü 

Ne berrak, ne bulutlu ne de karanlık gece 

Sadece Sokoloğlu, genç İbrahim 

Daldı gitti hayallerinde en güzel şehre 

Sultan’ın kardeşini, sultan Zuleyka’yı sevecek 

kadar gençti, güzeldi, daldı gitti düş alemine. 

 

Öper onu [sultanı], o [sultan] birden konuşur: 

-Şimdi gelecek yaşlı annem, bulacak burada bizi 

Ve diyecek biraderim sultan Ahmed’e! 

 

O vakit sultan Ahmed avdan gelir 

Ve der ki genç Sokoloğlu İbro’ya 

- Kim verdi sana altın anahtarlarını haremimin? 

 

 

- Kızkardeşin verdi onları bana ve iki buseyi 

Sehere kadar ne kadar oldu saymadım ben! 

O zaman kaybeder gür saçlı başını genç İbrahim, 

Cansız başı dile gelir: “Elveda Zuleyka!” 

Örnek 3: Il' je vedro, il' oblačno
13

 

                                                           
13 M. Vasiljević, Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka, Moskva, 1967, s. 28. 



 

 

 

Sancak Oyunlarında Osmanlı Kültürünün Etkisi 

Sancak bölgesinde dört gruba ayırdığımız çok sayıda halk oyunu 

kaydedilmiştir: orske, şövalye, çoban ve ev ziyaretleri veya eğlence oyunları. 

Bizim için en ilginci şarkı eşliğinde icra edilebilen ve o zaman 'kolanje' denen ya 

da enstrüman eşliğinde 'kolo' adı verilen ev toplantılarındaki oyunlar, dahası 

eğlence oyunlarıdır. Olivera Vasić, Boşnaklarda şu oyunları kaydetmiştir: 

Muhacer kolo, Rijtko, Sitan tanec, Skeja, Stara turska trojka, Trojka, Tursko kolo, 

U dvoje, U troje, U četvoro, Alaturka.
14

 

Narodne melodije peštersko – sjeničke visoravni (Peşter-Syenitsa Yaylası 

Halk Ezgileri) koleksiyonunda Ala Turka oyunun aşağıdaki özeliklerine 

rastlanmıştır (Örnek 4): 

 
Örnek 4: Alaturka

15
 

 

Adımlar: 

I. tertip 

Sekizlik için yerinde sol ayakla bir adım 

Sekizlik için yerinde sağ ayakla bir adım 

Dörtlük için yerinde sol ayakla bir adım  

II.tertip 

Sekizlik için sol ayakla kısa adım, sağ kenar 

Sekizlik için yerinde sağ ayakla bir adım 

Dörtlük için yerinde sol ayakla bir adım  

III.tertip 

Aynen ikinci gibi 

IV.tertip 

Dörtte ikilik için yerinde sağ ayakla iki adım 

 

Çalgılar: 

Müzik enstümanları Sancak halkının hayatından önemli bir role sahipti. 

Gusle, saz, def, darbuka, davul (goč) ve zurna (zurla), kaval ve çeşitli basit ve 

kompleks çalgılar eşliğinde şarkı söylenirdi. 'Şargiya' (dört telli bir bağlama türü) 

tipik bir köy enstümanı iken saz şehir geleneğine aitti.
16

 

                                                           
14 P.Vukosavljević, O. Vasić, J. Bjeladinović, Narodne melodije peštersko – sjeničke visoravni , s. 

191. 
15 P.Vukosavljević, Vasić, O. I Bjeladinović, J., Narodne melodije peštersko – sjeničke visoravni, s. 

217. 
16 D. Golemović, Narodna muzika Jugoslavije, Nota, Kanjaževac, 1989, s. 60-61. 



 

209 
 

Saz, şargiya, darbuka ve def gibi bu bölgeye 

Osmanlılar vasıtasıyla gelmiş olan enstrümanlar, 

kendi ses özellikleri ile şarkı ve oyunların melodik 

ve ritmik anlamda zenginleşmesine katkı 

sağlamışlardır.  

 

 

 

 

Resim 1: Yerel Kıyafetlerle Bir Boşnak Enstirümantal Müzik Grubu 

Sonuç: 

Sancak'ta kaydedilmiş müzik eserlerinden, günümüzde de yerel nüfusun 

günlük repertuarını oluşturan şarkılardan ve etno-müzikoloji bilgisinden yola 

çıkarak, Sancak Boşnaklarının müziğinde Osmanlı kültür izlerinin varolduğu ve 

ayrıca günümüzde de yaşamaya devam ettiği sonucuna varabiliriz. Bunlar, 

oyunların ve şarkıların ritmik-melodik yapısında ve metinlerinde ve ayrıca müzik 

enstrümanlarında görlmektedir. Bu çalışma ile az da olsa Sancak Boşnaklarının 

müzik geleneğini tanıtmayı başardığımızı umuyor ve araştırmacıları bu sahada 

yeni araştırmalar yapmaya davet ediyoruz.  
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500 YILLIK KARDEŞLİĞİN MİMARI  

FATİH SULTAN MEHMET HAN VE AYVAZ DEDE 

 

Kefayettin ÖZ 

 

   Osmanlı Balkanlardan ayrılalı yüzyıl oldu; hatta Balkan coğrafyasının 

bazı daha önce ayrılmıştı. Bu zaman içerisinde dünya savaşları, oradaki Türklerin 

zorunlu göçü, yeni rejimler, yasakçı yönetimler Osmanlı’nın izlerini silmek için 

uygulanan cebri metotlar beş yüz yıl beraber yaşayan Balkan coğrafyasındaki 

halkların birbiriyle irtibatını koparmıştı. Doksanlı yılların başında Balkanlarda 

ortaya çıkan özgürlük iklimi sonucu yeni devletler ortaya çıktı ve gördük ki yüz 

yıldır unutturdukları zannedilen hiçbir şey unutulmamış. 

   Makedonya’nın Gostivar ili Banisa Kasabasında Türk milli takımının 

maçlarında köy meydanına televizyon konuyor, Türk bayrakları ile beraber 

insanlar hep beraber maçı seyredip galibiyette mutlu olup gurur duyuyorlar.              

Bulgaristan’ın güneyinde Rodop dağlarının arasında, Pomak Müslümanların 

yaşadığı Sırnitsa kasabasında orayı ziyaret eden Manisa Valisi’nin elini öpmek 

için ısrar eden onlarca yaşlı insanın varlığı; kuzey Yunanistan’ın bir şehrine kültür 

çalışmasına giden bilim heyetine oradaki insanların “Siz burada iken buraları 

daha mutlu imiş” demeleri; Kosova’da Türk milli maçlarından sonra ellerine Türk 

bayraklarını alıp Priştina ve Prizren’de yollara dökülen Arnavut’lar ve diğerleri… 

  Türk’lerin Hırvatlar ile yaptıkları maçlarda, Mostar’da Sırplar ile yaptığı 

maçlarda, Banyaluka’da insanların Türk bayrakları ile yürümesi, Sarayova‘nın 

içinde bütün sokakları dolduran coşku kortejleri; Haziran ayının sonunda Ayvaz 

Dede şenliklerinde atlar dâhil her yerin Türk bayrakları ile donanması ve bu yeşil 

beyaz-kırmızı beyaz bayrakların altında insanların huzur duyması, gurur duyması 

caba nedendir?.. 

 Nedeni 500 yıllık kardeşlik.. 

 Dünya var olduğundan beri insanoğlunun fethetme duygusu ve arzusu 

hep olmuştur. Tarih geçmişten beri fetihleri, fatihleri, imparatorlukları, 

medeniyetleri, zaferleri hezimetleri yazagelmiştir. İşte bu tarihi şahsiyetlerinin en 

büyüklerinden biri de Fatih Sultan Mehmet Han’dır. Onun Balkanlar, bilhassa 

Bosna hayalini ve gerçekleştirmesini, beş yüz yıldır devam eden kardeşliği, bir 

araştırmacı seyyah gözüyle anlatmaya çalışacağım; daha doğrusu Balkanların, 

Balkan halklarının bizi nasıl gördüklerini anlatmaya çalışacağım. 

  Mehmet genç bir şehzade iken Saruhan sancağına vali olarak gönderilir. 

Devlet adamlığı eğitimini burada almaya başlar. Kısa süre sonra babasının 

padişahlığı ona bırakması ve sonrasında Balkanlarda yaşanan savaş ortamı sonrası 

tahtı babasına bırakıp yeniden Manisa’ya döndü. İtikbalde fethetmek istediği 

yerlerde, Balkan coğrafyasında -bilhassa Bosna topraklarında- da fizikî fetih 

öncesi manevi fütuhatın, kalıcı olmanın sırrı olduğunu çok iyi bildiğinden, buna 

göre yapılanma hareketine başladı. 

 Fatih’in Valiliği sırasında Akhisar kazası bir ilim, âlim, müderris, keşif- 

keramet sahibi kanaat önderlerinin merkezi olmuştu. Kayıtlara göre 8 adet civarda 
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nam salmış medreseye sahipti. Bunun yanında Horasan erenlerinin de ikâmet 

ettiği, dergâh kurduğu yerlerdendi. Ayvaz Dede, Karacaahmet Dede, Seyitahmet 

Dede, Şeyh İsa, İlyas Çelebi bunların en bilinenleridir. 

 Ayvaz Dede, Fatih tarafından müritleri ile birlikte bu manevî fütuhatı 

tamamlamak için bu coğrafyaya gönderilmiş. O zamanın başkenti durumunda 

olan Travnik kentinin yakınlarında dergâhını kurmuş. Çevresinde oluşan yerleşim 

yerine de Akhisar ismini vermiştir; Bu isim 1945’e kadar muhafaza edilmiş, bu 

tarihten itibaren Prusac adı ile anılmaya başlanmıştır. Hâlâ Boşnaklar her iki ismi 

de kullanmaktadır. Ayvaz Dede, çevresiyle uyumlu davranışı, yardımseverliği, 

medeni insan ilişkisi, insana sevgi ile bakması, ihtiyacı olan herkese dini ve 

milliyetini gözetmeksizin yardım etmesi ile gönülleri kazanmış, herkesin 

hürmetini kazanmış ve çekim merkezi olmuştur. Yerleşmesinden 30 yıl sonra, 

Boşnak’ların yaşadıkları susuzluk sırasında, kırk gün kesintisiz dua etmesi 

sonucunda suya kavuşan Boşnaklar, toplu olarak Müslüman olmuştur. Bu dönem 

Sultan Mehmet’in Bosna topraklarının fethini tamamladığı, Frensizken 

mezhebine ve diğer inanç sahiplerine özgürlük ortamını sağladıktan sonra 

gerçekleşmiştir. Halihazırda bu ferman dünyanın ilk inanç ve özgürlük belgesi 

olarak muhafaza edilmekte, geçerliliğini korumaktadır. 

  Balkan coğrafyasında yaptığımız gezilerde değişik yerlerde Horasan 

erenlerinin isimlerine, mekânlarına rastladık. 1995 Bosna katliamı sonrası buraya 

yaptığımız ziyaretlerde Ayvaz Dede adına hemen hemen her yerde rastladık. 

Çünkü Ayvaz Dede Bosna direnişine de beş yüz yıl sonra katkıda bulunmuştu:  

Savaşın başlarında Boşnak kardeşlerimiz organize olmadan önce direnişin 

örgütlenmesinde harekete geçemediği bir dönemde Aliya İzzetbegoviç rüyasında 

Ayvaz Dede’yi görür. Ayvaz Dede ona “Baki, Baki” diye seslenir. Sebeb-i 

hikmetini sorar. Ayvaz Dede de “Peygamberimiz, Mekke’de ve Sarayova’da ezan 

sesi susmadan dünyanın sonunun gelmeyeceğini buyurmuştur. Onun için Bosna 

Baki kalacaktır” der. Bilge Kral bu rüyasını direniş radyosundan anlatır. İşte o 

zaman gerçek direniş başlar. Bütün Müslümanlar o şanlı özgürlük mücadelesine 

girişirler. 

Ayvaz Dede hakkında araştırmalarımızda Osmanlı vakıf kayıtları, Şeyh 

İsa ve ardılı İlyas Çelebinin yazdıkları, Ayvaz Dede’nin ardılı Hasan Kâfî 

Akhisarî’nin eserleri, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ekrem Hakkı Ayverdi 

beyefendinin 1956 yılında yayımlanan Balkanlardaki Türk İslam Eserleri 

çalışmasından; aynı yıl Vakıflar dergisinde yayımlanan çalışmasından, 

Bosna’daki filolog ve ilahiyatçılardan yaralandık. Son zaman araştırmalarında 

bilhassa Hasan Kâfî Akhisarî’nin eserleri ve onun kurduğu vakfın incelenmesinde 

Ayvaz Dede’nin Saruhan sancağı Akhisar kazasından irşat için bu topraklara 

geldiği yazmaktadır. Yine aynı dönem Saruhan Akhisar’ında yaşayan çağdaşı 

Şeyh İsa ve ardılı ve oğlu İlyas Çelebi’nin yazdığı eserlerde, Sultan Mehmet’ten 

itibaren Sultan Süleyman zamanına kadar padişah iradesi sonucu, Akhisar ve 

çevresinden Balkanlar’a irşat gayesiyle birçok gönül eri gönderildiği 

yazılmaktadır. Hatta yine Akhisar’da mukim mürşitlerden bir kısmı İran, Bağdat 

ve Mısır taraflarına da gönderilmiştir.  



 

 

  Ayvaz Dede Boşnaklar için sadece inanç önderi değildir. Bosnalının 

bugünkü onurlu yaşamının da sigortasıdır. 1995 yılında savaşın bitimi ile 

Bosna’ya gitme imkânı bulunca ilk karşılaştığımız kişiler oranın Türk filolog 

akademisyenleriydi. Prof.Dr. Amira Hanım, Doç.Dr. Leyla Macit, Cemalettin 

Latiç, Macide Djeliloviç, Nusret Colo gibi münevverlerden Ayvaz Dede’nin hâlâ 

Bosna insanlarının manevî önderi olduğunu ve kardeşlik duygusunun mimarı 

olduğunu öğrendik.  

Yine nereye gitsek Fatih için “dünyanın sultanı Mehmet Han” diye 

bahsediyorlardı. Daha sonra Travnik, Donya Vakuf ve Akhisar (Prusac) yerel 

yöneticileriyle, bilhassa imam ve müftüler ile görüştük. Onlardan ilahiyatçılar 

arasında sözlü olarak Ayvaz Dede anlatımını tespit ettik. Bu konuda Akhisar 

Handan Ağa camii imamı Sakıp Began öncülük etti. Ayvaz Dede şenliklerinde 

görev alan Bosna’nın değişik şehirlerinin imamları ile görüştük. Akşam zikrini 

yöneten Sinanoba tekkesi şeyhi, Nakşi Şeyhi, Mevlevi şeyhi ile görüştük. Hasan 

Kâfî’nin mezarının bulunduğu meydanda yapılan zikri ve hususiyetini öğrendik. 

Bosna’da önemli bir yeri olan Merhamet Vakfı da büyük yardımda bulundu. 

Başkanları Hayrüddin Sahiç, Prof.Dr. Faruk Dalagija ve Mukadder Tanoviç 

Ayvaz Dede’nin toplumda nasıl tanındığını öğrenmemizde büyük katkıları oldu. 

   2006 yılında Trt belgesel Kanal yöneticisi Mehmet Akif Erbaş Bey ile 

birlikte Bosna da Akhisarlı bir Anadolu ereni Ayvaz Dede belgeselini çektik,2010 

da TRT ile bu şenliklerin değişik yönünü kayıt altına aldık,2011 yılında yine 

şenlikleri Türkiye Akhisar’ından hareketle daha çok toplum kültürüne etkisi ve 

Bosna halkının etnografyasındaki etkilerini göz önüne alarak belgeselle dik 

hâlihazırda TRT Belgesel kanalında fasılalar halinde yayınlanıyor. 

  Bu araştırma gezilerimize Prof.Dr Himmet Konur, Doç.Dr. Sezai Küçük, 

Doç.Dr. Ramazan Muslu’da katıldı. Bu akademisyen arkadaşlar ile Ayvaz Dede 

şenliklerinin dini ritüellerini ve halkın bunun kutlama şeklini, yapılan ayinin 

Türkiye Akhisar’ında yapılan Çağlak ve Şeyh İsa şenliklerinde(553 yıllık) yapılan 

dini icraat ile benzerliklerini tespit ettik. Bu akademisyenlerin önemli özelliği 

Şeyh İsa nın Menakıpnamesini hazırlayan ve Şeyh İsa dönemini inceleyen 

akademisyen olmaları yaptığımız tespitlerin ne kadar sağlıklı olmasına yardımcı 

olmuştur, yine Prof.Dr. Mehmet Aydın (Gazi), Doç.Dr. Süleyman Akkuş’da 

(Sakarya) Şeyh İsa çalışmaları ile bize bu konuda yardımcı oldu. 

  Ayvaz Dede ilgili eksik kalan yanlarımızdan biri Bosna haricindeki 

coğrafyada etkilerinin tespitidir yine Türkiye Cumhuriyeti olarak sahip çıkmak 

onun adı altında Türk’ler ile Boşnakların kardeşliğini inanç ve kültür hayatımız 

sokmalıyız hepimiz muhteşem medeniyetimiz ile guru duyuyoruz ama bunu nasıl 

yüzyıllardır yaşadığını bilmemiz gerekiyor çünkü bu sayede medeniyetimiz 

Balkan coğrafyasında bir hilal gibi parlar. 

     Şeyh İsa şenlikleri 553 (Mayıs ayında yapılıyor bir hafta sürüyor) 

yıldır yapılıyor; şenliklerin başlangıç şekli nevruz bayramı gibi başlıyor her gün 

insanların birbirine ikramı ağırlaması, ağırlayan ve ağırlananın karşılıklı 

birbirlerine duaları, hep beraber Şeyh İsa’yı karşıladıkları yere yaya ve atlı 

gidişleri dualarla keşkek karma, Kuran’ı Kerim okunması Şeyh İsa nın vasiyetinin 
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okunması ve dua edilmesinden sonra beraber yemek yeme; cirit, değnek 

gösterileri, yağlı güreş müsabakaları,folklor gösterileri yapılır ve şenlik hitama 

erer. 

   Ayvaz Dede şenlikleri Türkiye Akhisar’ından çok daha görkemli 

kutlanmaktadır çünkü yüzyıllardır (503) sadece Bosna Akhisar’ının değil tüm 

Bosna’da tüm Bosnalıların katılması ile kutlanmaktadır, yaklaşık yirmi gün süren 

bu şenlikler Haziran ayının son haftasında hareketlenir Bosna nın her yerinden 

şehrinin bayrak ve flamalarını taşıyan atlılar yola çıkar; giyimleri beş yüzyıllık 

Türk Boşnak Müslüman giyiminin yansımasıdır. Her kafilede yeşil beyaz 

ayyıldızlı bayrak bulunur birçoğunda da kırmızı beyaz ayyıldızlı bayrakta 

bulunur, kafile her geçtiği yerde mutlaka konuk edilir yemek verilir atları 

yemlenir ve bu kafileye oradaki kafile katılıp Donya Vakuf’doğru dualar ile yola 

çıkar. 

Tüm kafileler Cumartesi günü Donya Vakuf a gelerek kalabalık halkın 

alkışları arasından geçerek Bosna Müftüsünün ve diğer hoca efendilerin 

huzurunda Sancak merasimi yapılır. 

Bu merasimden sonra kafile 6 km ötedeki Akhisar(Prusac)’a doğru yola 

çıkar Akhisar’a varıldığında bütün kafilelerin kendilerini tanıtan bayrak ya da 

alem leri Handan Ağa cami’inde kayıt altına alınır muhafaza edilir. Cumartesi 

akşamı Hasan Kafi Akhisari’nin kabrinin bulunduğu meydanda yatsı namazından 

sonra bütün kanaat gruplarının önderlerinin katılımı ile zikir yapılır. 

Zikir bütün halkın ve misafirlerin katılımı ile katılımı ile yapılır bir kısmı 

da seyrederek zikre iştirak etmiş olur. 

Pazar sabahı kafile başkanları Handan Ağa cami’in önünde toplanır 

buradan kendilerini tanıtan bayrak ve flamaları alan harekete hazırlanır.Atlıların 

hareket etmesi ile yaklaşık yedi km.lik yürüyüş başlar atlılar marifetlerini 

göstererek toplanmış büyük kalabalığın arasından yürürler;Ayvaz Dede’nin 

kabrinin yanından huşu içinden geçerler musalla meydanından büyük yürüyüş 

başlamış olur. 

Kafilenin başında son zamanlarda Bosna bayrağı ile askeri birlik, 

arkalarında müftü ve hoca efendiler, devlet adamları ve yerli yabancı protokol yer 

alır bunların arkasında son zamanlarda Türkiye Akhisar ekibi,diğer katılan 

misafirler,kafile kafile gelmiş olan Boşnak guruplar ve binlerce kişi yürüyüşe 

geçer. 

Devlet adamları, protokol ve hoca ve müftüler Ayvaz Dedenin keramet 

gösterip kırk gün başında dua edip yarılan kayanın içinden geçerek kayanın 

çıkışına gelinir, burada Kuran okunur dua edilir ve biraz üst taraftaki namazgâh 

meydanına çıkılır. 

Namazgâh meydanında atlılar atlarını ağaçlara bağlamış binlerce kişi 

kurulan büyük kürsünün karşısında yerini almış heyetin gelmesini bekler. Hocalar 

ve protokol kurulan kürsüde yere otururlar takdimci Ayvaz Dede ve onun büyük 

değerinin kardeşlik etmenin, kardeş olmanın Allah’ inancın güzelliğinden 

bahsedilir Bosna’nın Müslüman devlet başkanı konuşma yapar yada en büyük 

temsilcisi konuşmayı yapar ilahiler okunur kuranı kerim okunur katılanlar için 



 

 

şehitler için, Ayvaz Dede için Müslümanlar için dua edilir; öğle namazı topluca 

kılınır. Namazgah meydanı hafif meyilli ormanların arasında her tarafı yeşil bir 

yerdir binlerce insanın beraber namaz kılması ezanın dağlarda ormanlarda 

yankılanması binlerce ağzın aynı anda amin demesi insanın kendinden geçmesine 

huşu içersinde Allaha teslim olmasına neden olur. 

Namaz sonrası insanlar etrafındaki tanıdığı ya da tanımadığı kişilere 

kardeşi imiş gibi saygı ve hürmet gösterir sarılır tebrik eder ve herkes yavaş yavaş 

inişe geçer bu arada Akhisar’da(Prusac) kalanlar Ayvaz Dede ve Hasan Kafi 

Akhisari’nin mezarını ziyaret edip dua ederler, bir kısmı alışveriş yapar kimileri 

kurulu olan lokantalarda kuzu çevirme yer, kasabanın meydan olan her yerinde 

akordeon eşliğinde yerel oyunlar oynanır beraber hareketli halaylar çekilir kimi 

zaman sayısı yüzleri bulan halay halkaları oluşur. 

Birbirinden ayrılan insanlar seneye yeniden buluşmak üzere sözleşirler, 

Akhisar’ın etrafındaki yollar bilhassa Donya Vakuf Travnik istikameti 

kalabalıklaşır atlıların bu yoldan geri dönüşü sanki Osmanlı ordusunun Avrupa 

ortalarına doğru ilerleyişi gibidir. 

Ayvaz Dede şenliklerine katılanlar üzerlerinde oluşan etkinin ne 

olduğunu Sarayova’ya döndüğünde çok daha iyi anlar: Başçarşı, sebil, Gazi 

Hüsref bey camii ve şadırvanı, saat kulesi, dış duvarındaki iki çeşme, sultan 

camii, börekçiler cevap(köfte)dükkânları, bakırcılar çarşısı, Latin köprüsü ve son 

bir kez daha ziyaret edilen Aliya’nın mezarı, daha çok dikkatimizi çeken yeşil 

beyaz bayraklar insana yabancı değil aslında bu toprakların insanı olduğunu 

hissettirir, etrafındaki tanımadığı insanlara kardeşlik duygusu ile bakar. 

Bosna’dan Ayvaz Dede’den dönen her kimse tarih kitaplarında 

okudukları muhteşem Osmanlı medeniyetinin ancak o zaman ne olduğunu anlar. 

Bizlerin yüzyıl önce “bitti” dediğimizi, milyonların “hayır bitmedi, biz hala 

Osmanlıyız; biz hala kardeşiz, biz hala size bağlıyız” demesini unutamaz, dünya 

görüşünde mutlaka değişiklik olur ya da daha önceki görüşünden farklı 

düşünmeye başlar. 

İşte o an kendi kendine sormaya başlar beş yüz yıldır yitip gitmeyen bizi 

sevip saygı, hürmet duymalarına sebep olan şey nedir diye! 

Cevabını kendi verir: “Kardeş olma duygusu” 

Kimi görse Bosna’da, ençok duyduğu sözcükleri söyler: 

“ALLAH’A EMANET” 
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HÜSEYİN RACİ EFENDİ’NİN HİCRET-NÂMESİ 

 

Vicdan ÖZDİNGİŞ
*
 

 

“Aziz-i kavm idik a’da zelîl kıldı bizi. 

Esir-i bend-i belâ vü sefîl kıldı bizi. 

Bî- gayri hakkin atıp habse bir nice eyyâm, 

Mudîk-i ye’s u sitemde alîl kıldı bizi” 

 

Hüseyin Raci’nin hayatını kendi yazdıklarından öğrenebildiğimiz kadar 

biliyoruz. Asıl adı Hüseyin Raci, babasının adı Hasan, dedesinin adı ise 

Mustafa’dır. Eski Zağra’da yerleşmiş bir ailenin çocuğu, iyi bir eğitim görmüş, 

müderris ve müftülük yapmış, bir şair, bilim adamıdır. Zağra’da bir evi ve fırını 

vardır.( H.Raci,s.13) 

Eski Zağra’da müftülük ve rüştiye muallimliği yapmıştır. H. Raci Efendi 

93 Harbi sırasında muallimlik yaptığını belirtir. 

Yazar, Rusların Eski Zağra’ya girmesinden sonra kasabanın ileri 

gelenleriyle beraber hükümet konağında hapis olunmuştur. Süleyman Paşa 

kuvvetlerinin kasabayı kurtarması üzerine serbest kalmış, hicretin başlaması ile de 

ailesiyle birlikte İstanbul’a göçmüştür. 

Bu olay sırasında sekiz yaşında olan, Necmi Raci adında bir oğlunun 

olduğunu yine yazardan öğreniyoruz. 

Şairin, eserini son şekline koyduğu 1313 (1896) yılında yaşadığı ve 

kitabın oğlu tarafından yayınlandığı 1326(1910) yılından önce vefat etmiş olduğu, 

anlaşılıyor. Şairin vefatı,1902 olarak verilmiş fakat kaynak gösterilmemiştir. 

Yazar ve ailesi H.1294/ 1877 ağustosunda İstanbul’a hicret etmiş ve 

dostlarının arzusu üzerine kitabını yazmıştır. Maarif Vekaleti’nin de izni ile 

bastırılmak üzere iken Plevne’nin düşmesi(10 Aralık 1877) bu iş geri bıraktı. 

Bundan sonra da eser üzerinde çalışan yazar bazı ilaveler ve düzeltmeler yaparak 

kitabını oğlu Necmi Raci’ye bıraktı.1313/1896 ( H. Raci,s.13) 

Vaka sırasında sekiz yaşında olan oğlu Necmi Raci Bey ise kitabı ancak 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, 1326/1910 bastırabilmiştir. Baskıya, günümüz 

yazısına Ertuğrul Düzdağ çevirmiştir. Tercüman 1001 Temel Eser 24, tarihsiz 

olarak basılmıştır. 

Eser üç bölümden meydana gelir. 

1.Tarihçe-i Vak’a-i Zağra: Burada Eski zağra’nın istilası anlatılır. 

Yazar, Rusların Tuna’ya geçmelerinden itibaren Eski Zağra’ya gelen haberleri, 

kasabadaki durumu, Bulgarlar’ın yaptıklarını, Rus işgalini, Rus zulümleri, 

Süleyman Paşa ordusunun gelişini, hicreti, göç perişanlığını anlatır. Bunların 

tamamı yazarın bizzat gördüğü veya duyduğu olaylardır. Bu bölüm hatıra türünde 

yazmıştır. 

                                                           
*
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2. Herc ü merc-i Kıt’a-i Rumeli: Bu bölümde Herc ü merc-i Kıt’a-i 

Rumeli anlatılır.93 Harbi’nin Rumeli cephesindeki askeri harekâtı ele alınır ve 

değerlendirilir. Bu sırada yapılan hataları ve bunların neye mal olduğunu belirtir. 

Ayrıca yine hicretten ve zulümlerden bahseder. Bu kısım daha ziyade Süleyman 

Paşa’yı tutan ve temize çıkarmaya çalışan bir dille yazılmış olup tarafsızca 

değildir. Nemci Raci Bey’in kitaba yazdığı “Naşirin ifadesinden”,eserin 

tamamının Süleyman Paşa tarafından 1885 görüldüğü anlaşılıyor. Yazar da 

“Müellifin ifadesinde” “doğru sözlü bir kumandanın eseri okuyarak, yanlış ve 

noksanların tashihi için kendisine bilgi verildiğini” söylemektedir. Bu bakımdan 

eser, askerî harekâta dair olan bahislerinde tarafsız değildir. (H.Raci. s.14)       

Ruslar XVIII. yüz yılın başlarından itibaren, özellikle, Osmanlı 

Devleti’nin zayıflamasından da faydalanarak, önce Karadeniz’in kuzeyini ele 

geçirerek sonra da Kafkaslara, Boğazlara ve Balkanlar’a kısaca Osmanlı 

sınırlarından güneye inmek politikasını gütmeye başlamıştır. Böylece İstanbul ve 

Boğazlara yaklaşmayı amaçlamıştır (Karal, s.73)ile 93 Harbi diye de bilinen ve 

ayrıca 1787- 1792 Osmanlı- Rus savaşlar sonucunda Türkiye’ye kitleler halinde 

göçler başlar( İpek, s.1) . H. Raci, eserinde bu göçü ele alınır. 

3.Hicret-name’dir: Üçüncü bölüm ise üzerinde durmak istediğimiz 

Hicret name’dir. Hicret- name, 364 beyitlik manzum bir eserdir. Eserde, 

Zağra’dan İstanbul’a olan göç ve yolda çekilen eziyetler anlatılır. 

Haluk Dursun, “Bozgun ve Muhaceret” adlı makalede, H. Raci Efendi ve 

kitabını şu ifadelerle “1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı içinde vuku bulan 

Balkanlar’daki ilk büyük muhacereti, ailesiyle yaşayan birisi olarak, gördüklerini 

ve çektiklerini “Tarihçe-i Vak’a-i Zağra” adlı eserinde kaleme almıştır. “Hicret- 

name, hicreti, Rumeli’de başımıza gelenleri, birinci elden, anlatan ve okuyanı 

elem ve kedere boğan bir eserdir” değerlendirir (Dursun,7 Nisan1999 Zaman 

Gazetesi). Rusya’nın, Bulgaristan Türkleri’ne saldırması, Rus askerî politikasının 

pratik, bilinçli ve acımasız bir amacı idi. Bulgaristan’daki Türk varlığına son 

vermek için cinayet işleme ve dehşet saçma yolunu takip etmişlerdir. Böylece, 

Türkleri öldürerek veya ölüm korkusuyla yurtlarından kaçırmayı amaçlamışlardır. 

Bu iş içinde en uygun güç olarak Kazakları görmüşlerdir (Arslan, s.50 ). 

İşte, Hüseyin Raci Efendi’nin Hicret-namesi’nde, Rus- Bulgar işbirliğini 

ve Türklerin göçe zorlanmasını, göçün insanlar üzerindeki olumsuz etkileri 

Balkanlar’dan, yerinden -yurdundan, evinden -barkından edilip hükümet 

merkezine yani İstanbul’a gelen insanlar ve onların karşılaştıkları zorluklar, 

çektikleri sıkıntılar dile getirilir. Hicret-name mesnevi nazım şekliyle yazılmış ve 

her beyit kendi arasında ( aa,bb,cc,dd,ee..) kafiyelidir.Aruzun” Fâilâtün, Fâilâtün, 

Fâilün” ile bazen de “Feilâtün, Feilâtün, Feilün” ( remel) kalıbıyla yazılmıştır. 

Şair, klasik mesnevi kuralına bağlı kalarak, manzumeyi, “giriş bölümü, konunun 

işlendiği ve sonuç bölümü” olmak üzere üç bölüme ayırmış ve mesnevisinin adını 

ve yazılış tarihini ise sonuç bölümünde belirtmiştir 

“Hamdülillah bu Hicret-nâme 

 Erdi hitâma Hudâ kıldı sehîl “    B.356 

“Elhamdülillah ki Huda’nın yardımı ile Hicretname tamamlandı.” 
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“Dedim itmâmına bu târîhi 

Nâme-i hicretim oldu tekmîl “  ( 1296 /1879)  B.364 

       

 “Eserin bitişi için şu tarihi söyledim: “Nâme-i hicretim oldı tekmîl” 

 

Hicret-namelerde hicret anlatılır. Hicretin sözlük anlamı ise,” 

memleketten memlekete göç. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç 

etmesi ki, İslam takviminde tarih başı sayılır (Devellioğlu, s.439). Hicret-name 

ise, Hz. Muhammed’in hicretini ya da göç konusunu anlatan türe verilen addır. 

“Diğer bir deyişle, hicret etme. Müslümanların dinlerini yaymak, İslam 

irşadında bulunmak için bir yerden başka bir yere gitme anlamında da kullanılır. 

Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke’de Müslümanlar barınamaz hale 

gelmişlerdir. Bu sebeple 2. Akabe Biatinde Hz. Peygamber(s.a.s) ve 

Müslümanların Medine’ye hicretleri de kararlaştırılmıştır. 622 yılında Medine’ye 

hicret başlamıştır. Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde, din uğruna, evini- 

barkını, malını- mülkünü, ailesini, kabilesini, akrabasını, bütün varlığını 

Mekke’de bırakarak peygamberin izniyle hicret etmişlerdir. Mekke’den 

Medine’ye göç eden Müslümanlara da “Muhacir” adı verilmiştir. (DKAP,s.31) 

Bu tür eserler, ekseriyetle Hz. Muhammed hakkında olmakla beraber, değişik 

başlıklar altında çeşitli şahısların göçlerini de anlatabilir( Güzel, s.260 ). 

Bizde ise,“Göç” teması, destanlar devrinden itibaren Türk edebiyatında 

geniş yer tutan temalardan biridir. Tarih boyunca Türkler’in çok farklı 

coğrafyalara yayılmaları ve tarihte hareketli bir hayata sahip olmaları; yaşadıkları 

coğrafî mekânları zaman zaman isteyerek veya zorunlu olarak değiştirmeleri, 

Türk edebiyatına yaygın olarak konu olmuştur. Balkan Harbi’nden sonra yaşanan 

göçler gibi daha yakın zamanda yaşanan göçler de Türk edebiyatında yankı 

bulmuştur. Şiir, hikâye, roman, tiyatro gibi edebî türlerde ve sinema dünyasında 

ortaya konulan “göç” temalı eserler tespit edilmeli ve bunlar üzerinde ayrıntılı 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 Balkanlardan yapılan göçler, bizzat göçmen konumundaki sanatçılar 

tarafından edebiyata aksettirildiği gibi Türkiye’de yaşamakta olan kişilerce de 

eserlere konu edilmiştir.(Şenel, s.32 ) 

Hüseyin Raci Efendi’nin yazdığı “Zağra Müftüsü’nün Hatıraları “ bu tür 

eserdir. Şair eserinde Balkanlar’dan, İstanbul’da gelen göçmenlerin karşılaştıkları 

zorluklar ve sıkıntılar, açık anlaşılır bir dille anlatır ve mesnevinin giriş 

bölümüne, “Besmele” ile başlar. 

 

“Zîver-i serlevhâ-yı nazm-ı kadîm 

BİSMİLLÂHİR RAHMANİR RAHÎM” 

B.1 

“Bismillahirrahmanirrahim ki, O,en eski nazmın, Kur’an-ı Kerim’in 

başlığının süsüdür”. 

Besmeleden sonra tevhit ve münacaat bölümüyle manzume devam eder. 

Burada, şair, yüce Allah’ın gücünden ve büyüklüğünden söz eder. Âlemi bir anda 



 

 

var ettiği gibi, bir anda yok edebileceği, bildirilir. Allah’a duyulan inanç ve iman, 

ilk 25 beyitte, yansıtılır. Aşağıdaki beyitlerde de bu iman derinliğini görürüz. 

 

“Nağme-i şîrîn-i mehâmid-edâ 

Zemzeme-i şükr ü senâ ve duâ” B.2 

 

“Hazret-i Hallâk’a sezâdır hemîn 

Kadir ü Kayyûm u cihân-âferîn” 

B.3 

“Bütün Hamd-i eda eden şirin neğmeler, şükür, dua ve sena zemzemeleri, 

Kadir ve Kayyum olan cihanın yaratıcısı Hazret-i Hallâka yaraşır.” 

 

“Mâlik-i mülk-i dü-cihânyân odur 

Nâzım-ı manzûme-yi devrân odur” B.4 

“Dünya ve ahret mülkünün sahibi ve devran eden kâinat manzumesinin 

kurucusu odur.” 

“Dilediği bendesini şâh eder 

Her ne eder ise o Allah eder” B.5 

 

“Mihr ü meh ü encümü kıldı çerâg 

Şa’şa’alandı bu yüce nüh otağ “ 

B.8 

Hamd ve eda, şükür ve senadan sonra, mülkün sahibi, kâinatın kurucusu 

Allah ne isterse yapar. Dilediğini şah, kimini zelil edip inletir, kimini sultan, 

kimini de geda yapar. Allah’ın büyüklüğünden söz ederek, âlemi bir anda var 

edeceği gibi bir anda yok edeceğini bildirir.  

Şair duygularını: 

“Sonsuz kudretin şimşeği, lütfeden eli ve kahreden kabzası, güneşi, ayı ve 

yıldızları yaktı, çerağ kıldı. Bu yüce dokuz otağ şaşalandı. Cisimlerin cümbüşü ve 

kâinatın sükûneti, duran ve gezen her şey onun arzusunun eseridir. Hilal menziller 

geçip sonunda bedir olur. Vuslat ay’ı kıymet bulur, sabah güneşi gündüzü ışıtır, 

ay ise geceyi süsler. Kuru ve yaş, soğuk ve sıcak, iyi ve kötü nizama girer. 

Esintiler Allah’ın rahmetini müjdeler; sabah, ilahi feyzi ve bereketi yayar. 

Böcekleri ve kuşlar ahenk ile öter; cansız yapraklar ölçü ile raks ederler. Katreyi 

umman ve zerreyi parıltılı kılan Allah’tır. İnsanı, konuşturan, yükselten, akıl, zekâ 

ve fazilet vererek seçkin kılan odur. Âlemi bir anda yok eden ve tekrar kuran 

odur. Allah zalimleri sevmez, adilleri sever, dış görünüşe değil gönüllere nazar 

eder. İnsan aklı onun hikmetini kavrayamaz; hayır ve şer kudretine bağlıdır. 

Bazen semavi afetlerle, bazen savaşlarla nice kimsenin kanı dökülür, onun kahrı, 

hercümerce sebep olur, bir ayaklık yere bin kişi girer. Yeryüzünü gülistan eder, 

fakat soğuk ve sıcakla da cehenneme çeviri. Yaz ve kış, sevinç ve matem, akşam, 

sabah ve parlak gün hep ondan olur” diyerek devam eder, Allah’a tam bir 

teslimiyetle tevhit inancını dile getirir. Teslimiyetini bir din adamı gözüyle ele alır 

ve bir kul olarak Allah’a sığınır. 
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“Cünbüş-i ecrâm u sükûn-ı esîr 

Şîvesine sâbit ü seyyâr esîr”B.9 

 

“Kat’ı menâzil edip âhir hilâl 

Bedr olur kadir bulur mâh-ı visâl” B.10 

 

“Şems-i duhâ gündüzü tenvîr eder 

Bedr-i semâ geceyi tevkîr eder” B.11 

 

“Katrâyı ummân kılan zâtıdır 

Zerreyi tâbân kılan zâtıdır” B.15 

 

“Nutk ile insânı serefrâz eden 

Akl u zekâ fazl ile mümtâz eden” B.16 

 

“Âlemi yek lâhzada berbâd eder 

Lemh-i basarda yine icâd eder” B.17 

 

“Âlemi bir anda yok eder ve tekrar kurar.” 

 

“Zâlimi sevmez sever âdilleri 

Zâhire bakmaz gözetir dilleri” B.18 

 

“Hikmetine ermez ukûl-i beşer 

Kudretine beste bütün hayr ü şer” B.19 

 

“Kahrı zuhûru sebeb-i herc ü merc 

Bin ayak olur bir ayak yerde derç”  B.21 

 

“Sayf ü şitâ mâtem ü ferhân olur 

Şâm u seher rûz-ı dırahşân olur”B.23 

 

“Kabza-i kahrında zebûn kâinât 

Lutfu verir halka ümmîd-i necâd” B.24 

 

“Kahrının kabzasında kainat çaresizdir; halka kurtuluş ümidini verir.” 

“Kulların afv eyle eyâ zât-ı pâk 

Mazhar-ı lutf eyle vü kılma helâk”B.25 

 

 “Ey Allahımız! Kullarını affet, lütfuna mazhar kıl, helak etme.” 

Tasliye-i mefhar-ı kâinât 

Aleyhi ekmelü’t- tahiyyât 



 

 

Başlığı ile kâinatın yaratılışı sebebi sayılan peygamberimize yönelik 

duyguların dile getirildiği beyitler izler. 42. beyte kadar Hz. Muhammed’in de 

hicret ettiği hatırlatılır. 

“Gevher-i yektâ-yı salât u selâm 

Olsun o fahr-ı rusüle ber- devâm” B.26 

 

“Salât ve selamın eşsiz incileri, en seçkinleri, daima, peygamberlerin 

övüncü Hazret-i Resul’e olsun.” 

 

“Seyyid-i sâdât-ı nebî bü’l- beşer 

Nûr-ı cemâliyle cihân buldu fer” B.27 

“O bütün peygamberlerin seyidi, beşerin efendisidir, cihan onun 

cemalinin nuruyla aydınlandı.” 

“Ahmed ü muhtâr u imâm-ı rusül 

Fahr-ı cihân bâis-i îcâd-ı küll” B.28 

“O, Ahmet ü Muhdar’dır, peygamberlerin imamıdır, cihanın övüncü ve 

kâinatın yaratılış sebebidir”. 

 

“Pâdişeh-i efser-i levlâk odur 

Hem sebeb-i hilkati eflâk odur” 

B.29 

“Sen olmasaydın âlemi yaratmazdım” hitabıyla taçlanan sultan odur. 

Feleklerin yaradılış sebebi odur.” ifadeleriyle efendimiz övülmüştür. 

Ayrıca Miraç’a çıkışı, Onun peygamber olarak gelişi, halka fayda ve 

şükrü tamamlamak için olduğunu belirterek, peygamberimizin de 622’de 

Mekke’den Medine’ye hicret ettiği hatırlatılır. Peygamberimiz, ümmeti uğrunda 

nice zahmet ve eziyetlere katlandığı belirtilir. Çünkü hicret İslam devletinin 

kuruluşuna yol açan harekettir. Bundan dolayı bize peygamberimizden sünnettir. 

Şair aşağıdaki beyitte bunu ifade eder. Hicret mevzunda peygamberden yardım 

dilenerek, elinden tutmasını ister. 

 

“Gurbet ü hicret değil âr ümmete 

Hicret anın sünnetidir millete” B.34 

“O da hicret etmiştir, hicret ve gurbet Onun sünnetidir ve ümmetine ayıp 

değildir.” 

“Râci-i eltâf u atâdır fakîr 

Ey şeh-i levlâke sen ol dest-gîr” B.42 

“Bu fakir(yazar), lütuf ve ihsanlar Raci’si(dileyen)dir.Ey Şeh-i Levlâke 

olan peygamber,sen benim elimden tut.” 

Mesnevi’de giriş bölümünde, devletin ileri gelenlerine yazılan methiye ile 

diğer kısımlar ve sebeb-i telif bölümü bulunmamaktadır. Naat’tan sonra 

mesnevinin asıl bölümü olan konunun işlendiği bölüme “Âgâz-ı Kelâm-ı fi 

Beyân-ı Muhâcerât-ı Enâm” “Halkın Göç Ettiğini Beyana Başlama” başlığıyla 

asıl konuya geçilir ve 43. beyitten itibaren halkın göçe zorlanması, anlatılır.  
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“Gurbet ü hicret değil âr ümmete 

Hicret anın sünnetidir millete” B.34  

 

“İster isen iki cihânda necât 

Tut yolunu ver ona her dem salât “ B.37 

 

“Dünya ve ahrette kurtuluşa ermek istersen, O’nu her zaman hürmet ve 

dua ile an.” 

“Osmanlı kuruluşundan yaklaşık altmış yıl sonra Balkanlar’a geçen 

Osmanlı beş altı asrı aşan bir zaman bu coğrafyaya hükmetmiştir. Türkler 

yaklaşık 500 yıl Balkan milletleriyle huzur içinde yaşamıştır. Fransız ihtilalı ve 

dış güçler bu huzur ortamını bozmuştur” (Akgün, s.2 ). Ruslar XVIII. yüz yılın 

başlarından itibaren özellikle Osmanlı Devleti’nin zayıflamasından da 

faydalanarak, önce Karadeniz’in kuzeyini ele geçirerek sonra da Kafkaslara, 

Boğazlara ve Balkanlar’a kısaca Osmanlı sınırlarından güneye inmek politikasını 

gütmeye başlamıştır. 

1787-1792 yılları arasında cereyan eden Osmanlı Rus savaşının ardından 

gidenlerin dönüşü gözlenmeye başlamıştır. 1924’teki mübadeleye değin yaklaşık 

yüz otuz yıllık sürede yüz binlerce insan bu coğrafyayı terk ederek Anadolu’ya 

sığınmış, binlerce insan ise yollarda vefat etmiştir. Muhacirler, atalarının beş yüz 

yıl önce gidip yurt edindikleri bu coğrafyayı terk etmenin hüznünü, elemini hicret 

namelerde ya da göç şiirleri, şehir mersiyeleri ismiyle yazdıkları eserlerinde 

anlatmışlardır.  

Yahya Kemal bu hususu, “Zağra Müftüsü, Raci Efendi, doksan üçte, 

General Gurko’nun Eski Zağra’ya ilk defa nasıl girildiğini, Müslümanların çoluk 

çocuk, kadın, ihtiyar nasıl kesildiklerini, sonra Süleyman Paşa ordusunun 

“melekü’s-siyâne” koruyucu melek gibi yetişip Eski Zağra’yı nasıl kurtardığını, 

Müslümanların cehennemi, mağlubiyetten sonra da ikinci ve son felaketi, 

İstanbul’a doğru o acıklı hicreti, yolda çekilenleri, İstanbul’da göçmenlerin 

hallerini, perişanlıklarını bütün sahneleriyle yaşadıklarını ve gördüklerini anlatır” 

diyerek değerlendirmiştir. 

 ““93 Muhacereti” olarak da tarihimize geçen bu göç dalgası 

Balkanlar’dan Anadolu’ya ilk kitlesel göç hareketidir. 93 Harbi’nin ilk 

günlerinden başlamak üzere masum Türk halk kitlelerine karşı girişilen acımasız 

katliam gayr-i insanî mezalim haline dönüşmüştür. Katliamlardan kurtulabilenler, 

işgal edilmeyen bölgelere, Rumeli ve İstanbul istikametlerine doğru mal ve 

mülklerini terk etmiş olarak sadece canlarını kurtarabilmek amacıyla göç etmeye 

başlamıştır”(İpek, s.5). “Doğu Rumeli’den Türk askerinin çekilmesiyle birlikte 

Doğu Rumeli’deki Türkler de bölgeden büyük ölçüde göç etmiştir” ( Baş, s.24 ). 

“93 Harbi’nin sonrasında 600.000’den fazla Türk’ü göçe zorlamış, savaş 

esnasında 350.000 Türk vahşice öldürmüştür” (A.Akgün,s.2). “Türk tarihinin ve 

Türk insanının vicdanında Bulgar mezalimi ve 93 göçleri olarak yer alan bu 

büyük yıldırma politikası günümüze kadar devam etmekte olan Türk tarihinin en 



 

 

acılı ve en unutulmaması gereken sayfalardan birini teşkil etmektedir” (N. 

İpek,s.10). 

Hüseyin Raci Efendi, “bu fakir, lütuf ve ihsanlar Raci’sidir. Ey şeh-i 

Levlâke olan peygamber, sen benim elimden tut” der ve peygamberimizden 

yardım talep eder. Daha sonra duygu ve düşüncelerini ve hicret olayının sebebini 

de açıklar. Ruslarla Bulgarların Müslümanlara ansızın saldırdıklarını, onların 

evlerine baskın yaptıklarını, hapsettiklerini, halkın ağlayarak yollara düştüklerini 

öğreniriz. H. Raci içinde bulundukları durumu, zorluk ve sıkıntıları, sade bir dille 

anlatır ve” Halkın Göç Ettiğinin Beyanına Başlama” başlığı ile şöyle der: 

“Ey vatanından olan âvâreler 

Hicret ile hasta ve bî-çâreler” B.43 

“Ey vatanından mahrum kalan, hicret yüzünden hasta ve çaresiz olan 

avareler.” 

“Mâmeleki düşman elinde kalan 

Zengin iken bir pula muhtaç olan” B.44 

“Malı mülkü düşman elinde kalarak, zengin iken bir pula muhtaç hale 

hale gelenler.” 

“Her ne emir olsa eden inkıyâd 

Hıfz-ı vatan uğruna germiş kanad” B.45 

 

“Gaflet ile memleketinden mukîm 

Bilmedi varmış bu azâb-ı elîm” B.46 

diye sürdürür. Bundan sonra, Ruslarla Bulgarların Müslümanlara ansızın 

saldırdıklarını, onların evlerine baskın yaptıklarını, Müslüman halkın da ağlaşarak 

yollara düştüklerini ifade eder. Aç, açık sabiler ile terki vatan eden analar, 

çocuklarını yolda karlar üzerine atmak zorunda kalmışlar. Pek çok insan soğuktan 

ölmüştür. 

 “Hayrete düşmüştü soğuktan cihân 

Bir gece Balkanı geçip nâgehân” B.47 

 

“Rus ile Bulgar-ı sitem pîşeler 

 Etti hücum âh o bed-endişeler” B.48 

 

“Zalim ve kötü niyetli Ruslar ve Bulgarlar, çok soğuk bir gecede Balkan’ı 

geçerek, ansızın hücum ettiler.” 

 

“Titreyerek gece yarısı hemîn 

Çıktılar evden hepisi pür-enîn” B.49 

 

“Terk-i vatan etmeye mecbûr olup 

Eşk-i tehassür dökerek dûr olup” B.50 

 

“Vatanlarını terk etmeye mecbur olup hasretle ağlaşarak uzaklaştılar” 

“Yalın ayak çıplak ve açlık ile 



 

223 
 

Yollara düşmüştü sabîler bile” B.51 

 

“Gâh koşar gâh düşer nâtüvân 

Cümle soluk soluğa ez-bîm-i cân” B.52 

 

“Attı kucaktan çocuğun anneler 

Kaldı kar üstünde o dür- dâneler” B.53 

 

“Karda donup yolda kalan bî- hisâb 

Görmedi bu tarzda dehr inkılâb” B.54 

 

“Rûz-ı haşir sanki üfürüldü sûr 

Yevmeizin yüb’asü men filkubûr”B.55  

 

“Düşmen-i bî- din ise ta’kîb eder 

Bulduğu ma’mûreyi tahrîb eder” B.56 

Vatandaşlar perişan bir haldedir. Evlatları ailelerinden ayrılırlar. 

Merkezdekiler bu göç kafilelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerler. Bu 

zavallı insanları demiryolu idaresi kabul etmez. Bir süre beklemek zorunda 

kalırlar. Sonunda gerekli emir verilir. İşte o sırada tren haftada bir kere 

Edirne’den İstanbul’a gitmemektedir. Göçmenlerin kimisi hasta, kimisi lohusadır. 

Hatta trende doğum yapan bile olur. Kimisi de İstanbul’a varmadan ölür. Böylece 

yollarda eksile eksile, öle kala binlerce kişi İstanbul’a ulaşır. 

 

“Edirne’den Sirkeci’ye dinle sen 

On iki saatte gelirken tren”B.66 

 

“Gelmez idi haftada bile bu yol 

Yollar ise meyyit idi sağ u sol” B.67 

 

“Böylece yollarda telef ola ola 

 Düştü nice bin kişi İstanbul’a” B.73 

 Yazar yaşadıklarından bir kesiti, şöyle yazmıştır. “1294 hicri senesi 

Cümâdelâhire’si ve 1293 mali yılı Haziranın 12. günleri, mağrur düşman, Tuna’yı 

geçerek Ziştovi’yi zapt etti. Burayı koruyan askerlerden dört yüz kadar 

Müslüman’ı al kana boğdu. Ahali ağlayarak şaşkın ve perişan yollara düşüp 

dağıldı. Yatak Köyü halkını tamamen katliam ettiler. Servi ahalisi dahi 

Ziştovililer’den beter bir halde, ninni ve türkülere, şefkat kucaklarında beslemekte 

oldukları, ömürlerinin meyvesi çocuklarını yollara atarak, Şipka Balkanı’ndan 

aşıp Kızanlık’a döküldüler” ( H. Raci,s.62 ) “Haziran on üçünde Tırnova şehrinin 

istila edildiği söylenirken, Gabrova’nın zaptı haberi geldi, Kalofer ve Hayın Köyü 

taraflarından bazı Kazakların görüldüğü de belirtilmiştir ( H. Raci, s.63).” Kutsal 

mekânların minber kapısı ve mahfil trabzonları tahrip olundu. İnsan ve hayvan 

pislikleriyle müminlerin secde gahi telvis edildi. Kur’an-ı Kerim ve cüzleri parça 



 

 

parça edilerek ayaklar altına atıldı. Vallahu azizün- zuntikam!(H. Raci,s.92) 

Rusya’nın Bulgaristan Türkleri’ne saldırması, Rus askeri politikasının pratik, 

bilinçli ve acımasız bir amacı idi. Bulgaristan’daki Türk varlığına son vermek için 

cinayet işleme ve dehşet saçma yolunu takip etmişlerdir. Böylece Türkleri 

öldürerek veya ölüm korkusuyla yurtlarından kaçırmayı amaçlamışlardır. Bu iş 

için de en uygun güç olarak Kazakları görmüşlerdir ( Arslan,s.50). 

Vatandaşlarımız, Balkan Savaşları’ndan Birinci Dünya Savaşı’na kadar 

geçen sürede Balkanları terk etmek durumunda kalmış, her terk ediş bir hikâye, 

bir masal ve biten bir rüyayı beraberinde taşımıştır. Rumeli’nin ilk kopuşlarının 

yaşandığı 93 Harbi şahitlerinden Raci Efendi Hicret-name’ye şöyle devam ediyor: 

 

“Verdi bu ahvâl-i esef- iştimâl 

Ehl-i Stanbul’a begâyet melâl” B.74 

 

“İnsan olup etmez olur mu keder 

Vak’a ise mermere tesîr ede” B.75 

 “Olanlar mermere bile tesir eder, insan “olan hiç keder etmez mi?” 

 

“Sirkeci’ye koştu siğâr ü kibâr 

Hizmet ederler idi bi’l-iftihâr” B.76 

 

“Mülkiyenin âferin efrâdına 

Erdi muhâcirlerin imdâdına” B.77 

 

“İngiliz erbâb-ı hamiyetleri 

Sâika-i şefkat u gayretleri” B.78 

 

İstanbul halkı, başlangıçta bu insanlardan ve bu olaydan son derece 

etkilenmiştir. Büyük küçük herkes Sirkeci garına koşar, Herkes onların 

yanındadır. Zengin, yoksul, genç, ihtiyar, coluk çocuk demeden yardım ederler. 

İngiliz hamiyet sevenler ve kibar insanlar da onlara yardım eder, evlerine alır ve 

eşyalarını sırtlarında taşır. Ev verilemeyenlere ise yatacak yer gösterirler. Ne var 

ki aileler göç sırasında parçalanmış, baba ve ana Anadolu’ya gitmiş, oğul ve kızı 

İstanbul’a gelmiş ya da İstanbul’da kalmış pek çok aile vardır. 

 

“Vâlid ü medâr gidip Anadol’a 

Oğul kızı geldiler İstanbul’a”  B.96 

 

“Ağlayarak birbirin arar gezer 

Nâleleri yüreği üzer ezer” B.97 

 

“Ana baba günü kıyâmet-nişân 

Tuttu felek kubbesin âh ü figân” B.98 
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“Doldu muhacirler sokaklar kamu 

Câmi ve mekteplere de koydular” B.100 

 

“Öyle güzel mâbed-i feyz-âverân 

Pislik ile ahıra döndü hemân” B.103 

 

“Âh o rutûbetle bürûdetten âh 

Hastalanıp öldü çoğu vâh vâh” B.108 

 

“Gitti bu vech ile nice mâl ü cân 

Vâh yazık ortada kaldı ziyân” B.109 

İstanbul’da bütün sokaklar, camiler ve okullar göçmenlerle dolar. Bir 

kısmına yer bulunamaz. Kötü şartlarda yağmurda, rüzgârda kaldırım üstünde, 

kimileri de tuğla üstünde aç ve çıplak yatar. Bu yüzden kötürüm olan, isale 

yakalanan, vereme tutulan, soğuktan, rutubetten hastalanmış,  ölmüştür. O 

güzelim mabetler pislik içinde kalmış, her taraf kirlenmiştir. Bu kadar kalabalık 

olan bir yerde temizlik söz konusu olamaz. Raci Efendi, bu durumu şöyle tasvir 

ediyor. 

“Dehşet ile ehl-i Stanbul hele 

İçlerine düşmüş idi velvele” B.114 

 Ruslar, Yeşilköy’e kadar gelmişler. Amaçları ise İstanbul’u almak, 

buraya yerleşmek ve Müslümanları yok etmektir. 

“Geldi Ayastafanos’a Rûsiye 

Sıktı ahâliye o rûy-i siyeh” B.115 

 

“Maksadı İstanbul’u almak idi 

Mahv edip İslâm’ı, o kalmak idi” B.116 

 

“Yerlilerin hep çoğu havf ettiler 

Üsküdar’a Çamlıca’ya gittiler” B.117 

 

“Beyhude a’dâya verildi futûh 

Sekte gelip kalmadı bir işte ruh” B.118 

 

Türk, Pomak ve biçare Kıptiler acımasızca vapura doldurulup acele ile 

kadını kocasından ayırıp yakın uzak demeden deniz yoluyla Asya’ya sürdüler. 

Çerkez’i ve Tatar’ı Anadolu’ya gönderilmesi… 

“Türk, Pomak, Kıpti-i bî-çâregân 

Vapura istif edilir bî-emân” B.123 

 

“Zevceyi zevcinden ayırıp hemîn 

Sürdüler Asya’ya baîd ü yakîn” B.124 

 

“Çerkezi Tatarı umum üzre heb 



 

 

Attılar Anadolu’ya der-akeb” B.125 

Öte yandan düşman” dcccal huylu, zalim, yağmacı, merhametsiz ve 

dinsiz” müfsitlerden oluşmaktadır. Yolda yetiştikleri kervanları soyarlar, 

rastladıkları evleri yıkar ve yakarlar canlarını kurtarabilenler ise yollara düşer. 

“Düşmen-i din yıktı bu ma’mûreyi 

Eyledi rüsvâ nice mestûreyî” B.129 

 

“Din düşmanları bu mamureyi yıktılar; nice Müslüman kadınına tecavüz 

ettiler.” 

“Oldu yarım milyon ehâli telef 

Yer gök eder âh bu hâle esef” B.130. 

“Yarım milyon ahali öldü. Ah bu hale yer gök esef etmektedir.” 

 

“Hetk olup ırzı nice bîçâregân 

Süt kuzusun attı kar üzre ziyân” B.131 

“Nice Zavallıların ırzına tecavüz edildi. Masum yavrular kar üzerine atılıp 

ziyan oldu.” 

“Mâbed-i İslâm ü mekaabîrleri 

Gazino kârhâne yapıldı yeri” B.132 

“İslam mabet ve mezarlarının yerine gazino ve çarşı yapıldı.” 

“Kim idi bu zulm-i sariha sebeb 

Lâ’net o bed-tıynete bilmem aceb” B.133 

 

“Bu apaçık zulme sebep olan kim idi? O kötü tıynetliye lanet olsun!” 

 

“Hud’a-i adâ o dilâverleri 

Rumeli’den eyledi tard ü beri” B.126 

“Düşman hilesi bu yiğitleri Rumeli’den sürüp uzaklaştırdı. Halkı 

korumayı taahhüt edenler, sorup arayamadılar, giden gitti milletin hamisi olan 

ulular ve devletliler, millete bakmadılar.” 

“Hâmi-i millet o kerim ulular 

Bakmadılar millete devletlular” B.128 

 

“Zengin iken rağbetimiz var idi 

Hatırımız her biri sorar idi” B.152 

 

“Pâ idi bunlar vatanında temiz 

Burada pis oldu o kavm-i azîz” B.153 

 

“Vergi verirken hepimizdik ağa 

Pâk, temiz terbiyeli beybaba” B.154 

 

“Eylediler halkı, dilenci yazık 

Aç ölüyor cümle yok ekmek azık” B.155 
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“Hayf İstanbul bizi gördü sakîl 

Def’imize her dem aranır sebîl” B.156 

İstanbul, göçmenleri yerleştirmede, sahiplenmede elinden geleni yapsa da 

böylesine büyük bir göçe karşı hazırlıklı değildi. Osmanlı İmparatorluğu bu 

konuda aciz kalır, göç eden bu vatandaşları görmez oldu, onlara kaba davranmaya 

başlarlar, kendi memleketlerinde horlanmaları, itilip kakılmaları onlara ağır gelir. 

Göçmenleri def etmek için çareler aranır. Hamamlara alınmaz, bürokrasi işleri 

yapılmaz. Devlet kapılarını boşa aşındırırlar. Oysa bu insanların çoğu 

memleketlerinde bolluk içinde yaşamağa alışmışlardı. Böyle davranışları hak 

etmemişlerdi. Bunlar vergisini veren saygın kimselerdi. İmaret ve devlet 

kapılarında sürünmeyi istemezler. Şair içindeki durumu göz önüne getirerek 

bundan ders alınmasını istercesine “Bu gün bana, yarın sana” diyerek düşmanın 

Osmanlı üzerindeki niyetine de işaret eder. 

“Yüz çevirip başladılar câ-be-câ 

Pis muhâcir demeğe nâ-revâ” B.157 

“Herkes onlardan yüz çevirir. Hatta haksız olarak göçmenlere “pis 

muhacir” diye hitap ederler.” 

“Bana bugün ise yarın da sana 

İğne ise sana çuvaldız bana” B.164 

 

“Besledi beş yüz sene İstanbul’u 

Devleti te’yîd kıldı Rumeli” B.242 

 

“Devleti millettir eden pür- şükûh 

Milleti teşkîl kılan bu gürûh” B.243 

 

“Milleti hor görme a devletlü sen 

El ayak olmazsa ne işler beden” B.244 

 

“Çeşm-i hakaaretle bu baktıkların 

Pis muhacir adı taktıkların” B.248 

 

“Sa’yi misâfirleri it’am hep 

Hem de bu her bir gelene am hep” B250 

 

“Kendi redif oğlu nizamaskeri 

Vergi filandan dahi durman geri” B251 

 

“Allah için kimi doyurdun buyur 

Âdem isen sen de bir aç doyur” B.252 

 

“Ülkeyi mahv etti hatiâtınız 

Yerlere geçsin kuru dârâtınız” B.256 



 

 

Allah kimseyi evinden yurdundan ayırmasın, kimseyi muhtaç etmesin. 

Şair, göçmenlerden de kendini düşünen, dalavere yapan, kendi menfaatini 

düşünen çıkarcı kişilerin olduğundan yakınmıştır. 

“Dâr ü diyârından uzak edip âh 

Eylemesin kimseye muhtâç ilâh” B.182 

 

“Tab’ı denî küfr eder ammâ dili 

Zîr-i begalde haçı Hacı Deli” B.207 

 

“Kötü huylu, ağzı pis ve haçı koltuğunun altında: Hacı Deli” 

“Hızr ya İlyas sanırdık hami 

Alçak imiş bilmez idik hey gidi” B.210 

 

“Biz onu ya Hızır ya da İlyas sanırdık, hey gidi! Meğer alçağın biriymiş.” 

“İşte muhacirlere verip ezâ 

Başladı tahkîre ganî ve gedâ” B.213 

 

“Evden atan yolda söğer oldular 

Bazı komisyonda döğer oldular” B.214 

 

Aşağıdaki beyitlerde ise şair, yetimlerin, çaresizlerin, bir lokma yiyeceğe 

muhtaç olanların durumlarını anlatır. 

 “Bâb-ı imârette durur dîde-dûz 

Âh o eytâm ü erâmil-i acûz” B.220 

“Ah o yetimler ve çaresiz dullar, imaret kapısında, gözlerini dikip öyle 

dururlar.” 

“Bir kaşıcık çorba ve nân- pâre 

Göz atıyor bir pula bir pâreye” B.221 

“Bir kaşıcık çorbaya, bir ekmek parçasına, bir pula, hasret çekiyorlar.” 

 

“Sen de bu ahvâlden al ibreti 

Aç gözünü ber- tarâf et gafleti” B.226 

“Sen de bu olanlardan ibret al; gafleti bırak, gözünü aç.” 

Eski Zağra Müftüsü Hüseyin Raci Efendi, din devlet, millet 

bütünleşmesini ele alır, bundan gafil olmamak gerektiğini belirtir. 

“Hangimiz ıslâhımız ettik emel 

Çektiğimiz bil ki ceza-yı amel” B.297 

“Hangimiz kendimizi ıslah etmeyi düşündük? Bil ki çektiğimiz 

ettiğimizin cezasıdır.” 

“Etmez isen dine riâyet eğer 

Mahv olur elbette o millet bite” B.298 

“Eğer bir millet dine riayet etmezse, elbette mahvolur biter.” 

“Gayri beşerden bize imdâd yok 

Gerçi muhâcirlere isnâd çok” B.312 
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“Eylese her nerde fenalık zuhûr 

Hep o muhâcir adına okunur” B.313 

H. Raci, göçmenler hakkında şunları da ifade ediyor: Artık insanlardan 

bize fayda yok. Muhacirlerin aleyhinde çok şey söyleniyor. Nerede bir fenalık 

olsa hep göçmenlerden biliniyor. Hicret faciamız, geceleri, tiyatroda eğlence 

oldu.” 

“Fâcia-i hicretimiz geceler 

Oldu tiyatroda eğlenceler” B.314 

 

“Böyle feci oyunu seyre gelen 

Hangi yürektir biz ile eğlenen” B.316 

 

“İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa önce bize dost görünürlerdi, sonra 

memleketimizi bölüşmek için birleşirlerdi. Vatan gitti, başımıza türlü felaketler 

geliyor. Ama sabredelim, mutlu günler de gelir elbet” der. 

 

“İngiliz Alman ve Nemçe Frans 

Fâidesiz kongre yâ konferans” B.324 

 

  “Dost idiler neylediler sonra bak 

Devleti taksime edip ittifâk” B.329 

 

“Gitti vatan türlü felaket gelir 

Sabr edelim subh-ı saâdet gelir” B.334 

 

Şair, 337. Beyitten itibaren, milleti ve dinimizi, Cenabı Hak daima 

korusun, onun yolunda gidelim, suçumuzu ve hatamızı itiraf edelim diyerek, 

hikâyeye şöyle devam ediyor. 

“Hazretine hâlimizi arz etmeğe 

Yok yüzümüz dergehine gitmeğe” B.342 

 

“Verme o bî-rahm eline bizleri 

Kılma musallat o keremsizleri” B.343 

 

“Eyleme muhtâcına muhtâc aman 

Sensin o ehram-i şeh-i rûz-resân” B.344 

 

“Hubb-ı vatan meyve-i imândandır 

Hâk-i vatan sürme-i çeşmândır” B.345 

Yazar Allah’a hamd ü sena ile peygambere salat ve selam eder. 355. 

beyitten sonra sonuç bölümüne geçer. Raci Efendi bu bölümde eserini Allah’ın 

yardımıyla tamamladığını bildirdikten sonra anlattıklarının şiir ve efsane 

zannedilmemesini söyler, bunların delile muhtaç olmayan doğru haberler 

olduğunu ifade eder, hatta nice fıkrayı yazmaktan utandığı için kaleme 



 

 

almadığını, yani yazmadığını belirtir. Bu olayın bir benzerinin görülmediğini ve 

yaşanmadığını vurgular. Milyonlarca sefil halkın acılarını yüce Rab’in dindirmesi 

için yalvarır. Bütün arzularının Allah’ın rahmetine kavuşmak olduğunu belirterek, 

”Nâme-i hicretim oldu tekmîl” mısraı ile eseri 1296 yılında yazdığı tarihi de 

düşürmüştür. 

Hamdülillah bu Hicret-nâme 

Erdi hitâma Hudâ kıldı sehîl B.356 

 

Dedim itmâmına bu târîhi 

Nâme-i hicretim oldu tekmîl 

1296 /1879  B.364 

93 Harbi sırasında Rumeli Müslümanlarının çektiği acılara bizzat tanıklık 

eden yazarın ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmesi, hicret öncesi ve hicret sonrası 

yaşadıklarını yazmışt realist ve naturalist bir eserdir.  

Atamız,”Âciz eserimin edibler arasında ele alınacak kadar bir meziyeti 

yoksa da, içindekiler okunmaya değer bulunmuştur”.demiştir, bu şah esere. 

93 Harbinin gerçeklerinin bilinmesi tarihe ışık tutması bakımından 

önemlidir. Y. K.Beyatlı’ın da dediği gibi “Bu kitap, Türklerin vatan edebiyatında 

en samimi, yüksek bir şah eserdir”. 

Arif Nihat Asya "Zağra Müftüsünün Hatıraları"nı okuyup, ondan ilham 

alarak bir mersiye yazmış. O kadar güzel, bizi anlatıyor, o kadar derdimize 

tercüman oluyor ki! 

İşte bakınız:  

"Huda, ki ruz-i ezelden asil kıldı bizi  

Resul-i Ekrem'e bir gün vekil kıldı bizi:  

Taraf taraf, yedi iklimi Hakk'a da'vette  

Delil kıldı bizi;  

Sonra bilmem ne oldu: Baht-ı siyah,  

Hacil kıldı bizi…  

Ve hacaletle büktü boynumuzu  

Ve melul ü melil kıldı bizi…  

Düştü bir bir kopup, kanadlarımız…  

"Aziz-i vakt idik… A'da, zelil kıldı bizi."          

“Garka-i cürm ü hata, hayır dua muhtâcı 

Nustafa-zâde Hasan- zade Hüseyin Râci” Allah’ın rahmeti üzerinize 

olsun. 
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HAYRETÎ, USÛLÎ VE HAYÂLÎ DİVANLARINDA 

YER ADLARI VE BALKANLAR 

 

Erdem Can ÖZTÜRK
*
 

 

Hayretî’nin asıl adı Mehmed olup şair, Mehmed Şah ve Mehmed Çelebi 

namlarıyla da anılmıştır. Vardar Yenicesi’nde dünyaya gelen şairin doğum yılı 

bilinmemektedir. Sipahî olan Hayretî’nin şairliği hakkında tezkireler, ittifakla, 

övgü dolu ifadeler kullanmaktadır. Şiirlerinin akıcı olduğu, mânâ derinliklerine 

sahip olduğu, zevk bakımından başarılı olan şiirlerinin hepsinin aynı seviyede 

olduğu tezkirelerin ortak kanaatidir. Hayretî Divanı’nın tenkitli metnini 

yayımlayan Çavuşoğlu ve Tanyeri de bu kanaatleri doğru bulmaktadır. 1534 

yılında vefat eden şair Vardar Yenicesi’nde medfundur.
1
  

Usûlî, hakkında pek çok tezkirede bilgi bulunmakla birlikte bunların 

hemen hepsi birbirini tekrar eder mahiyette ve kısa bilgilerdir. Şairin asıl adı 

Ayvansarâyî’ye göre Abdullah’tır.
2
 Garîbî Tezkiresi’nde ise ismi Derviş Ali 

olarak kayıtlıdır
3
. Mısır’a giderek İbrahim Gülşenî’ye intisab eden Usûlî, şeyhinin 

vefatı üzerine memleketi Vardar Yenicesi’ne dönmüştür. Burada Gülşenîliği 

yaymaya çalışan şairin şiirlerinin çoğunluğu tasavvufî mahiyettedir. Nesîmî’nin 

önemli bir takipçisi olarak kabul edilen Usûlî’nin hayatında olduğu gibi 

şiirlerinde de derin bir tasavvuf etkisi görülmektedir. Şair 1538 yılında vefat 

etmiştir.
4
  

Hayâlî’nin doğum yılı da diğer iki şair gibi bilinmemektedir. Vardar 

Yenicesi’nde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mehmed, lakabı ise Bekâr Memi’dir. 

Defterdar İskender Çelebi, Sadrazam İbrahim Paşa ve daha sonra da Kânûnî 

Sultan Süleyman’ın himayesi altında şiirler yazmıştır. Ali Nihat Tarlan, 

eserlerinden hareketle, Hayâlî’nin ciddi bir medrese eğitimi almadığını 

bildirmektedir.
5

 Bununla birlikte Hayâlî, yine Tarlan tarafından, Fuzûlî’nin 

ardından 16. asrın en büyük şairi olarak vasıflandırılmıştır.
6
 Gerek tezkireler 

                                                           
* Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Muradiye-

MANİSA. erdemcanozturk@gmail.com  
1 Hayretî hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Mustafa İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, AKM 

Yay., Ankara 1994, s. 208-209; Rıdvan Canım, Latîfî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, 

AKM Yay., Ankara 2000, s. 240-242; Filiz Kılıç, Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, Suna ve İnan 

Kıraç Vakfı, İstanbul 2010, s. 639-643; Mehmed Çavuşoğlu – M. Ali Tanyeri, Hayretî Divan 

Tenkidli Basım, İst. Üniv. Ede. Fk. Yay., İst. 1981, s. X-XVII; Cemal Kurnaz, TDVİA, “Hayretî”, 

İstanbul 1998, C.17, s. 5-7. 
2 Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmuâ-i Tevârih, Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1985, s. 160. Ayrıca 

bkz. Âdem Ceyhan, “Usûlî’nin Hadis ve Vecize Terümeleri”, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 

S. 30, İstanbul 2003, s. 147-188.  
3 İsrafil Babacan, Garîbî Tezkiresi, İmge Yay., Ankara 2010, s. 88. 
4 Usûlî hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. İsen, age., s. 193; Canım, age., s.175-177; Kılıç, age., s. 

344-348; Mustafa İsen, Usûlî Divanı, Akçağ Yay., Ankara 1990, s. 11-23; Ceyhan, agm., s. 147-

188. 
5 Ali Nihat Tarlan, Hayâlî Divanı, Akçağ yay., Ankara 1992, s. 14. 
6 Tarlan, age., s. 13. 

mailto:erdemcanozturk@gmail.com


 

 
 

233 

gerekse edebiyat tarihleri Hayâlî’nin birinci sınıf şairlerden olduğu konusunda 

ittifak etmektedir. Şair 1556/57 senesinde Edirne’de vefat etmiştir.
7
  

Hayretî, Usûlî ve Hayâlî aynı şehirde doğup, aynı devirde yaşamış 

olmakla birlikte aynı şiir meclislerinde de bulunmuş arkadaşlardır. Bunu, 

Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ yazarı Âşık Çelebi’nin Hayâlî’yi anlatırken verdiği şu bilgiden 

öğreniyoruz: “Usûlînün ve Hayretînün musâhib ü hem-demi idi”
8
. 

 

1.1. Hayretî Divanı’nda Yer adları: 

Hayretî’nin divanında geçen, Balkanlar haricindeki, yer isimleri Kerbela, 

Horasan, Isfahan, Çin, Mısır, Ken‘an, Moğolçin, Bîsütun, Rumili, Necef, Hoten, 

Hind ve Bedahşan’dır. 

Bu şehirlerden Kerbela, her zaman Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi 

hadisesine telmihen kullanılmıştır. Hz. Peygamber’in çok sevdiği torunu ve âl-i 

abâ’dan olan Hz. Hüseyin şehit edilmesi Müslümanlar üzerinde büyük üzüntü 

meydana getirmiş ve bu durum Hz. Hüseyin’in şehadeti ile ilgili üzüntülerin dile 

getirildiği pek çok şiir yazılmasına vesile olmuştur. Bununla birlikte doğrudan 

Hz. Hüseyin’in ve etrafındakilerin şehadetini konu edinmese de Müslümanlar 

arasındaki en üzücü hadiselerden sayılan bu hadiseye telmihte bulunan pek çok 

şiir mevcuttur. 

Hayretî Divanı’nda da Hz. Hüseyin’in sadık taraftarları ile birlikte şehit 

edildiği Kerbela olayı sıkça yâd edilmiştir: 

Biz Hasan 'ışkına içdük zehr-i gam 

Biz Hüseyn-i Kerbelâyî cânlaruz K.6 

 

Yâ Rab bi-hakk-ı ân şeh-i mesmûm-ı râh-ı Hak 

Yâ Rab bi-hakk-ı şâh-ı şehîdân-ı Kerbelâ M.1 

 

Isfahan, divan şiirinde genellikle sevgililerin gözlerine çektikleri “sürme” 

ile tenasüp içinde kullanılmaktadır. Isfahan’ın tozu, tıpkı bir sürme gibi 

sevgililerin gözlerine çekilir. Hayretî’nin şiirlerinde de Isfahan bu özelliği ile 

kullanılmıştır. Horasan bölgesi ise idarecileri, şahları ile anılmıştır. 

Geniş bir coğrafyaya hakim olan Çin, kapsadığı coğrafi alanlar ve 

alanların yerel özellikleri dolayısıyla şiirlerde birden fazla vasfı ile yer 

bulabilmiştir. Çin, “Âhû-yı Çîn”, “ol büt-i Çîn” örneklerinde olduğu gibi divan 

şiirinin yaygın teşbih unsurlarından olan “Misk Keçisi” ve “put kadar güzel 

sevgilileri” vesilesiyle divanda yer bulmuştur. 

Mısır ülkesi ile Ken‘an bölgesi birlikte ve Hz. Yusuf’un kıssasına telmih 

için kullanılmıştır. “Ahsenü’l-kasas” namıyla meşhur olan Hz. Yusuf’un kıssasına 

pek çok telmih yapıldığı gibi bu hadiseyi anlatan müstakil eserler de kaleme 

                                                           
7  Hayâlî hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 212-215; 

Canım, age., s. 254-255; Kılıç, age., s. 1541; Ali Nihat TARLAN, age.; Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey 

Divanı Tahlili, KB Yay., Ankara 1987; Mustafa Tatçı, TDVİA, “Hayâlî”, İstanbul 1998, C. 17, s. 

61-62. 
8 Kılıç, age., s. 1541. 
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alınmıştır. Hayretî de bu kıssaya gönderme yaparak Mısır ve Ken‘an 

coğrafyalarını şiirine almıştır. 

Moğollar, tarihteki en büyük yağmalardan birini yapmıştır. Devrin en 

önemli kütüphanelerinin, kültür merkezlerinin yağmalanması özelde Türk ve 

İslâm, genelde ise dünya kültür tarihinde büyük tahribata sebep olmuştur. Bu 

yönüyle tarihe geçmiş olan Moğollar, Moğolçin, sevgilinin yağma yapan ve 

âşıklarını tarumar eden gözleriyle bir ilgi dairesi içinde kullanılmıştır.  

Bîsütun dağı, Ferhad’ın deldiği dağ olarak Hayretî Divanı’na girmiştir. 

Rumeli ise Osmanlı coğrafyasının genel adı olarak şiirlerde zikredilmiştir.  

Necef, Hz. Ali’nin sabah namazını kılarken şehit edildiği ve türbesinin 

bulunduğu yerdir. Hayretî Divanı’nda “Şâh-ı Necef” ve “bedr-i Necef” 

terkipleriyle iki yerde Hz. Ali’ye telmih yapılmaktadır. Hz. Ali, bir beyitte 

Necef’in şahı olarak tavsif edilirken, diğer bir beyitte de parlaklık saçan, gece 

karanlığında yolları aydınlatan bir dolunay gibi aydınlık kaynağı sayılmıştır. 

Hoten, Çin bahsinde zikredildiği gibi, bilhassa kendisinden misk kokusu 

çıkarılan âhûlarıyla; “misk” göndermesiyle birlikte kullanılmıştır. Hind, 

sevgilinin “saç ülkesi” olarak benzerlik ilişkisiyle ele alınmıştır. Hind insanlarının 

esmer tenli olması, sevgilinin siyah saçları ile bir teşbih dairesinde 

düşünülmüştür. Bedahşan, Asya’da bir hanlık
9

 ismi olup Hoten ve Çin 

örneklerinde olduğu gibi misk ve anber teşbihiyle divanda yerini almıştır. 

 

1.2. Hayretî Divanı’nda Balkanlar: 

Hayretî Divanı’nda Balkan coğrafyasından Belgrad, Üsküp ve Vardar 

kullanılmıştır. 

Belgrad, “Sırpça ak kale demektir ve Sırbiyyenin merkez-i idâresidir. 

Tuna nehri ile Save nehrinin iltikâ eyledigi mahalde bulunduğundan mevki‘i 

gâyet mühim ve kal‘a ve istihkâmâtı fevka’l-gâye meşhurdur.”
10

 Hayretî’nin 

divanında musammatlar arasında yalnızca bir manzumede geçmektedir. Bu şiirde 

şair, Belgrad şehrinin temellerinin sağlam olması, şehrin korunması; içindeki 

bütün mahbupların dünya durdukça var olması hususunda Allah’a dua etmektedir. 

Hayretî, ayrıca Cennet’e benzettiği şehrin bir benzerini daha görmediği 

söylemektedir: 

 İlâhî bu Beligrad'un esâsın üstüvâr eyle 

İçinde cümle mahbûbın cihân durdukça vâr eyle 

Belâ-keş Hayretî'nün cânın anlara nisâr eyle 

Nazîrin görmedüm yârân bu şehr-i cennet-âsânun M.33 

 

Üsküp, “Kosova vilâyeti dâhilinde ve Pirizrin şehrinin on sekiz sâ‘at 

bu‘dında, Vardar nehri kenârında bir güzel şehirdir.”
11

 Bu şehir de yine şairin 

gazellerinin birinde, bir beyitte geçmektedir. Vardar nehrinin kenarında bulunan 

şehir, şiirde de bu nehirle birlikte kullanılmıştır. Hayretî sevgilisine “Ey sevgili, 

                                                           
9 Ahmed Rifat, Lügât-i Târîhiyye ve Coğrâfiyye, İstanbul 1299, C. 2, s. 75. 
10 Ahmet Rifat, age., C. 2, s. 133. 
11 Ahmet Rifat, age., C. 1, s. 168. 



 

 
 

235 

Üsküp şehrini benim başıma dar etme, gözlerimin yaşını Vardar nehri gibi akıtma. 

Lutf et, gitme, gel.” diye seslenmektedir: 

Hayretî'nün başına Üsküp şehrin tar idüp 

Gözleri yaşını Vardar itme lutf it gitme gel G.245 

 

Vardar
12

, yer adı ve nehir olarak şairin üç ayrı gazelinde birer beyitte 

anılmıştır. İlk örnekte Hayretî, Vardar’ı (Vardar Yenicesi) memleketi olması 

vesilesiyle kullanmıştır. Sevgiliye seslenilen beyitte şair: “Ey Vardar, her nerede 

isen seni görmek için yüzümün üzerinde süzülen göz yaşları gibi sürünerek (sana 

gelmek isterim).” demektedir: 

Eşk-i çeşmüm gibi yüz üzre sürinüp niçe gün 

Kanda isen seni görem gibi Vardar yine G.402 

 

Bir diğer beyitte şair kendisine seslenmektedir: “Ey Hayretî, dünyanın 

gamından, kederinden kurtulmak istiyorsan çalış; göz yaşının yüz üzerinde akıp 

gittiği gibi Vardar’a git.” Burada aynı zamanda gözyaşı ile Vardar nehri arasında 

da bir benzerlik kurulmuştur: 

Gam-ı dünyâdan el yumak dilersen Hayretî cehd it  

Gözün yaşı gibi yüz üzre var Vardar'a 'azm eyle G.415 

 

Vardar’ın kullanıldığı son beyitte şair, diğer iki kullanıma benzer bir tablo 

çizmektedir. Hayretî bu beyitte de yine kendisine seslenir: “Ey Hayretî, gözünün 

yaşı bol bol akarak âlemi bir denize çevirmeden önce, şimdi kan ağlayarak 

Vardar’ı görmeli.”  

Yaşı gözümün eylemedin 'âlemi deryâ 

Ey Hayretî kan ağlayu Vardar'ı görem mi G.458 

 

2.1. Usûlî Divanı’nda Yer Adları: 

Usûlî divanında Balkanlar dışında Karaman, Isfahan, Çin, Maçin, Çiğil, 

Tatar, Bağdat, Ken‘an, Şam, Rum, Hindistan, Acem, Mısır ve Yesrib 

geçmektedir. 

Karaman, Mevlânâ’nın memleketi olarak anılmıştır: 

Bin niyaz ile sabâ ben hâk-i pâdan yüz sürü  

Hazret-i Monlâya varırsan Karaman yolların G.94 

 

Isfahan, Çin ve Maçin ile birlikte kullanılmıştır. Daha önce bahsettiğimiz 

gibi sürmesiyle meşhur olan Isfahan, Usûlî Divanı’nda da bu yönüyle yer 

almaktadır: 

 İzin tozu gibi kuhl-i cevâhir görmedi hergiz 

Gezen hep Çîni Mâçini gören mülk-i Sıfâhânı G.129 

 

                                                           
12 Şemsettin Sâmi, Kâmûsu’l-A‘lâm, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996, C. 6, s. 4655; Ahmet Rifat, 

age., C. 7, s. 227. 
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Yine Çin, Mani’nin resimleri ve minyatürleri vesilesiyle bir güzellik 

timsali olarak ele alınmıştır. Anadolu (Rum), Çin’le mukayese edilerek ondan 

üstün tutulmaktadır. Aynı beyitte Tatar da meşhur miski ile anılmıştır: 

Rûm içinde Çîn adın anmak hatâdır şimdi kim 

Her kenâra râyegân olmuş durur müşk-i Tatar K.13 

 

Bu beyitteki hatâ kelimesinin yazılışı Hıtâ yani “Çin” kelimesinin yazılışı 

ile aynıdır. Burada şairin bu kelimeyi özellikle seçtiğini söylemeden geçmek 

eksiklik olacaktır. 

Put gibi güzelleriyle ile meşhur olan Çin ve Çiğil, divanda bu yönleri ile 

de geçmektedir. Gönüldeki put misali tapılası güzelin bir eşinin Çin ve Çiğil’de 

dahi bulunmadığı ifade edilerek sevgilinin güzelliğine ve emsalsiz oluşuna vurgu 

yapılmıştır:  

Yine bir büt misâl et deyr-i dilde 

Ki misli olmaya Çîn ü Çiğilde K./s.51 

 

Bağdat, Bayezid-i Bistamî ve Cüneyd-i Bağdadî vesilesiyle Usûlî 

Divanı’nda yer almıştır: 

Kul olmayan gam-ı aşka velâyet şâhı olmazmış 

Gerek Bağdâd şehrinde Cüneyd ü Bâyezid olsun G.99 

 

Ken‘an, Hayretî’nin şiirlerinde olduğu gibi Uslûlî Divanı’nda da Hz. 

Yakub ve Hz. Yusuf ile tenasüp hâlinde kullanılmıştır. 

Her kimin bir sencileyin Yûsuf-ı Ken’ânı yok 

Gönlü bir Mısr-ı fenâdır kim anın sultânı yok G.62 

 

Bilmezem yâ Rab ki peyki Yûsufun kandan gele 

Seyle verdi dîde-i Ya’kûb Ken’ân yolların G. 94 

 

Şam ve Rum coğrafyalarının ikisinin birlikte şairin gezip dolaştığı yerler 

arasında zikredildiğini görmekteyiz: 

Kulun seyr eylemişdir Rûm u Şâmı 

Begendi lîk bir âlî makâmı 

 

Divan şiirinde “tûtî” şeklinde ve sıkça kullanılan papağan, “Afrika ve 

Hind ve Amerika’da envâ‘ı bulunan ma‘rûf kuş...”’tur
13

. Bu sebeple Hindistan, 

papağanı ile meşhur olmuş ve şiirlerde bu yönüyle çok kez kullanılmıştır. Usûlî 

Divanı’nda da Hindistan bu yönüyle zikredilmiştir: 

Tûtî-yi nâtıkayı Hind-i ademden çıkarıp 

Yine mir’at-ı tecellî ile gûyâ kılalım G.85 

 

                                                           
13 Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2005, s. 899. 
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Acem ülkesi ile Medine’nin Hz. Peygamber’in hicretinden önceki ismi 

olan Yesrib aynı beyitte ve birlikte kullanılmıştır: 

Ey muhît-i kulzüm-i cûd-ı sehâ kân-ı kerem 

Gevher-i ummân-ı Yesrib hâce-i mülk-i Acem M./s.79 

 

Mısır ülkesi, Ken‘an örneğinde olduğu gibi Hz. Yusuf vesilesiyle 

divandaki yerini almıştır: 

 Şâh-ı aşkın taht-ı dilde hükm ederdi cân gibi 

Mısr iline Yûsuf olmamış idi sultân henûz G.39 

 

2.2. Usûlî Divanı’nda Balkanlar: 
Usûlî Divanı’nda Balkan şehirlerinden, yalnızca şairin doğum yeri olan 

Vardar Yenice’si geçmektedir. Yenice, Lügât-i Tarihiyye ve Coğrafiyye’de “bir 

çok memleketlerin nâmına ‘ilâveten yâd olunur. Selânik’de Vardar Yenice’si, 

Drama’da Yenice-i Karasu... gibi”
14

 şeklinde tarif olunmuştur. Bununla birlikte 

Usûlî’nin Divanı’nda kast edilen Vardar Yenicesi’dir. Çin, daha önce de 

bahsedildiği üzere Mani, resim ve minyatürleri dolayısıyla güzellik timsali olarak 

anılmaktadır. Şairin doğum yeri olan Yenice ile bu şehirden geçen Vardar nehri 

Çin ile kıyas edilmekte ve Çin’den üstün tutulmaktadır. Bu durum, şairin doğum 

yeri Vardar Yenicesi’ni ne derece kıymetli bir yer olarak gördüğünün işaretidir: 

Yenice şehridir Vârdâr içinde 

Ki misli ne Hıtâda var ne Çînde D./s.45 

 

Yine bir başka beyitte Yenice, dilberlerinin güzelliği vesilesiyle 

anılmıştır. Bu güzellerin “kamudan yeğ” olduğu, benzerlerinin bulunmasının 

hayli güç olduğu ifade edilmiştir: 

Yenice şehrinin dilberlerini  

Serîr-i hüsnde serverlerini 

 

Ögüp a'lâlarını beglerini  

Güzellikde kamudan yeğlerini D./s.50 

 

Yenice, son olarak bir manzumede, daha ziyade türkülerde kalıp ifade 

olarak kullanılan, “seher yeli” ile anılmıştır. Şair, Yenice’den esen seher yelinden 

haber beklemektedir: 

 

Yeniceden esen seher yelleri  

Bana sultân Mustafâ’dan haber ver  

Unutdu mu gurbetteki kulları  

Bana sultân Mustafâ’dan haber ver M./s.94 

 

 

                                                           
14 Ahmet Rifat, age., C. 7, s. 667. 
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3.1. Hayâlî Divanı’nda Yer Adları:  

Hayâlî Divanı’nda, Balkanlar haricinde, pek çok yer adı geçmektedir. 

Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi Hayâlî Bey Divanı Tahlili
15

 isimli eserde mevcut 

olduğu için, tekrara düşmemek adına, isimlerini saymakla yetiniyoruz: Hind, 

Bengale, Çin, Maçin, Hoten, Mısır, Babil, İran, Isfahan, Horasan, Câm, Mekke, 

Medine, Merve, Hayber, Kerbela, Necef, Şam, Halep, Bağdat, Kudüs, Yemen, 

Aden, Bahreyn, Basra, Badehşan, Kıpçak, Türkistan, Turan, Keşmir, Semerkand, 

Sebzevar, Şirvan, Rum, Rum İli, İstanbul, Galata, Ok Meydanı, At Meydanı, Yedi 

Kule, Aydın, Manisa, Karaman, Akşehir.  

 

3.2. Hayâlî Divanı’nda Balkanlar: 
Hayâlî’nin divanında geçen Balkan yer adları Engürüs

16
, Leh

17
, Çeh

18
, 

Bân
19

, Karadağ
20

, Korona
21

, Vardar ve Edirne’dir
22

.  

Bunların şiirlerde nasıl kullanıldıklarına bakıldığında Engürüs 

(Macaristan)’ün Leh, Çeh ve Bân ile birlikte kullanıldığı görülmektedir. Bu 

bölgeler bir vesile ile gidilip görülmesi gereken yerler olarak aynı mısrada 

zikredilmiştir.  

Yüzümüz üzre varalım dediler 

Engürüs’ün Leh’in Çeh’in Bân’ı K.16 

 

Karadağ, ismiyle cinas ilgisi içinde kullanılmıştır. Kara=siyah, dağ=dâğ 

(yara) anlam ilişkisi göz önünde tutularak vücuttaki siyah yaralar “kara dâğ” 

(Karadağ) olarak vasıflandırılmıştır: 

Hayâlî tende bir dâğ-ı siyehsüz olımaz zîrâ 

Kadîmîden benim şâhım o benden Karadağıdır G.176 

 

Korona da Balkan şehirlerinden olup Süleyman Han’ın, doğu zaferinin 

müjdelendiği bir beyitte Alman beyinin başına dar edilecek yer olarak şiirde yer 

almaktadır: 

Korona başına teng olan Alaman beginin 

Şark mağlûb olıcak tâc-ı Kara Han-şekil K.8 

 

Şairin doğum yeri olan Vardar, bir gazelde zikredilmiştir. Bu şiirde şair 

kendisini Vardar’da bir köşede ibadete çekilmiş olarak göstermiştir. Hayâlî, 

“Vardar’da inzivaya çekilip dünyadan el etek çektiğimden beri Türkistan’a sultan 

olduğumu hissediyorum” demektedir. 

Ey Hayâlî edeli Vardar elinde i'tikâf 

                                                           
15 Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey Divanı Tahlili, KB Yay., Ankara 1987. 
16 Ahmet Rifat, age., C. 1, s. 282.  
17 Şemsettin Sâmi, age., C. 6, s. 4038. 
18 Şemsettin Sâmi, age., C. 3, s. 1887. 
19 Ahmed Rifat, age., C. 2, s. 46. 
20 Ahmed Rifat, age., C. 5, s. 285. 
21 Ahmed Rifat, age., C. 6, s. 39. 
22 Ahmed Rifat, age., C. 1, s. 107. 
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Kendimi gûyâ ki Türkistâna hakan eyledim G.365 

Edirne, şairin bir gazelinde redif olarak kullanılmış olup vezin gereği 

“Edrine” şeklinde kasr yapılmıştır. Bu gazelin matla beytini almayı yeterli 

görüyoruz: 

Çün şitâ faslında tuğyân eyler âb-ı Edrine 

 Ey gönül seylâb-ı meyle ol harâb-ı Edrine G.499 

Yine bir başka gazelde Edirne, İstanbul ile kıyas hâlinde geçmektedir. 

Şair, İstanbul’un zevkinin Edirne’de bulunamayacağını söyleyenlere Tunca’yı 

işaret ederek Edirne’nin İstanbul’dan geri kalır bir yanının olmadığını 

söylemektedir: 

Keştî-i bâdeyi gel Tuncaya karşı çekelim 

Ey diyen Edrinede zevk-i Sitanbul olmaz G.205 

 

SONUÇ: 

Hayretî, Usûlî ve Hayâlî divanlarına baktığımızda genel olarak şehir ve 

bölgelerin meşhur özellikleri bakımından tenasüp, teşbih ve telmih ilgisi dâhilinde 

şiirlerde yer aldıklarını görmekteyiz. Bir eserin yazarı ve devriyle ayrı 

düşünülemeyeceği de göz önünde tutulduğunda, sanatkarları ve onların eserlerini 

içinde bulundukları sosyal çevreden ayrı düşünmek mümkün değildir. Gelenek-

görenekleri, kültürleri, inanç ve yaşam tarzları gibi yaşadıkları coğrafya ve sosyal 

çevre de şairlerin eserlerine yansımıştır. 

Söz konusu divanlardaki yer adlarından Çin, Isfahan, Ken‘an, Kerbela 

gibi bölgeler divan şiirinin klâsik mazmun, telmih ve teşbihler dünyası içinde 

kullanılırken; Belgrad, Korona, Leh gibi Balkan şehirleri somut mekan olarak 

kullanılmıştır. Özellikle Vardar Yenice’si şairlerin hasret duydukları, “sıla” 

hasreti çektikleri memleketleri olarak kullanılmıştır. 

Balkanlarda bulunan Belgrad, Üsküp, Vardar Yenicesi, Engürüs, Leh, 

Çeh, Bân, Karadağ, Korona ve Edirne türlü alakalarla, yukarıda tek tek izah 

edildiği üzere, söz konusu divanlarda yerlerini almıştır. Bunlardan Vardar 

Yenicesi türlü münasebetlerle birçok kez kullanılırken; Belgrad, Üsküp, Engürüs, 

Leh, Çeh, Bân, Karadağ ve Korona birer kez zikredilmiştir. Edirne ise bir 

manzumede İstanbul ile kıyas edilmekle birlikte bir gazelin de redifi olarak 

kullanılmıştır. 
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BALKAN SAVAŞLARI’NIN SİYASAL, SOSYAL, EKONOMİK VE 

ASKERİ NEDENLERİ 

 

Özcan PEHLİVANOĞLU
*
 

 

Savaş alanlarındaki bozgunların çeşitli nedenleri vardır. Bunların başında 

siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri nedenler gelir. Milli gücün, ölçülü ve iyi 

yönetilememesi, iç ve dış siyasette anlamsız ve boş hedefler izlenmesi, milli 

çıkarların doymak bilmeyen eller tarafından kullanılması, bizim gibi sosyal ve 

iktisadi açıdan geri kalmış toplumlarda, bağımsızlığın kaybedilmesine kadar 

gidebilir. 

Bu açıdan bakıldığında, Türk Milleti yakın tarihimiz olarak kabul 

edebileceğimiz 1912 – 1922 arasında on yıl boyunca savaşmış ve bağımsızlığını 

büyük mücadele ve kanla ödenen bedelle sağlayabilmiştir. Bu on yıllık sürecin 

başlangıcı da 08.Ekim.1912 tarihinde başlayan ve 1.5 milyon insanımız ile 

168.000 kilometrekare toprak yitirdiğimiz Balkan Savaşlarıdır. 

Bu veya dünya tarihindeki diğer savaşların birden fazla nedeni bulunur. 

Burada Balkan Savaşları’nın farklı nedenlerine değineceğiz. 

 

Siyasal Nedenler 

Dünya üzerinde kurulu bütün devletler, yakın ve uzak coğrafyaları 

hakkında, eylemler içeren bir düşüncenin sahibidirler. 

Bir devletin ve onun vatandaşlarının, bulundukları coğrafya üzerinde 

rahat, mutlu, güvenli ve istikrarlı yaşayabilmeleri için, o devletin onların bir takım 

temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu ihtiyaçlar, ya kendi coğrafyasının ya da 

başka coğrafyaların kaynaklarından sağlanır. Eğer kendi coğrafyanızın 

kaynakları, ihtiyacınızı karşılamaya yetmiyorsa, başka coğrafyalardaki kaynak 

arayışı başlamış olur.  

Farklı devletler, her zaman birbirleri için tehdit unsuru oluşturur. Stratejik 

açıdan devletler için, bu tehdit unsurunun ortadan kaldırılması ya da zayıflatılması 

gerekir.  

Balkan Savaşları’na bu açıdan bakınca, Balkan coğrafyası ile ilgili, 

dönemin güçlü devletleri İngiltere, Fransa, Rusya ve hatta İtalya’nın zamana 

yayılan, sürekli ve istikrarlı bir politikası vardır. Bu politikaların, kesiştiği nokta 

Müslüman Türklerin ve Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nun Balkanlardan 

atılmasıdır.  

Bunun için 1821 Mora İsyanı ile belirgin bir şekilde düğmeye basılmıştır. 

Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nu yönetenlerin, kendileri hakkında belirlenen ve 

uygulamaya konulan, Balkanlara ilişkin politikalar hakkında bilgi sahibi olup 

olmadıkları şüphelidir. Ancak birileri mutlaka farkındadır ki; Osmanlı – Türk 

İmparatorluğu Sened-i İttifak’tan başlayarak II. Meşrutiyet’e uzanan bir dizi 

reformu, Balkanları da elde tutabilmek amacıyla gerçekleştirmiştir.  

                                                           
*
 Av. Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanı 
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Bu reformların amacı, Osmanlı – Türk İmparatorluğu’na karşı, Balkan 

halklarını öne koyarak bazı taleplerde bulunan Rusya, İngiltere, Fransa gibi 

ülkelere karşı politika üretmekti. Ancak sonuca bakıldığında bunda pek başarılı 

olunduğu söylenemez. 

Balkan Savaşları aslında bir sonuçtur. Bu savaşlardan 35 yıl önce 

yaşanmış olan ve “93 Harbi” olarak anılan Osmanlı – Rus Savaşı başlamadan 

önce, Avrupa Devletleri, Bosna Hersek ve Bulgaristan’da bir takım düzenlemeler 

istiyordu. Türk tarafı doğru politikalar izleyemeyince, Avusturya – Macaristan 

imparatorluğu Bosna – Hersek’i kendi ülkesine katıverdi. Akabinde 

Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı geldi. Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nun; Ege 

Denizi’ne ve oradan da Akdeniz ile okyanuslara çıkmasına ve de Orta Doğu ile 

deniz yolu vasıtasıyla ilişki kurmasına engel olmak isteyen dönemin güçlü 

devletleri; Girit’te Türklere karşı yapılan olaylar karşısında büyük bir sessizliğe 

bürünerek, Yunan tarafının yanında yer aldı. Böylece Girit, Osmanlı – Türk 

İmparatorluğu’nun elinden çıkmakla kalmadı, İtalya’nın Trablusgarb konusundaki 

ekonomik isteklerine karşı İtalyanlarla uzlaşarak siyasal egemenliğimizi korumak 

yolunu tercih etmek varken, savaşın tercih edilmesi felakete giden yola siyasal 

anlamda bir taş daha döşemek gibi oldu. 

Bütün bunlar, Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nu yönetenlerin dünyanın 

gidişatını iyi okuyamaması ve içinde bulundukları vahim durumu kavrayamaması 

nedenleri ile gerçekleşmiştir. Ayrıca Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nun 

yönetimde büyük tartışmalar ve parti kavgaları vardı. Ordunun içine siyaset 

girmişti. Bu nedenle olayın siyasal nedenlerini incelerken Balkan Savaşları’na 

hem galip hem de mağlup tarafın içinde bulunduğu siyasal şartlar açısından ayrı 

ayrı bakmak gereklidir. 

“Rumeli’yi Neden Kaybettik” adlı eserinde Mahmut Muhtar Paşa bu 

durumu “... üç yüzyıldan beri çeşitli bozgun, acınacak durum ve eğitimsizlik 

aynası olan tarih sayfalarımıza bakmayarak, sürekli altı yüzyıllık şan ve şereften 

söz edip, yüksekten uçarak kendimizi aldatmaktan bir an bile geri kalmadık. 

Bilimden, sanayiden, ticaretten yoksun, yoksulluk ve sıkıntı içinde bulunan ve 

çeşitli unsurlardan oluşmuş ve millet bilincini oluşturan dayanaklardan yoksun, 

siyasal yaşamını sürdürmesi ancak diğer devletlerin birbirleri ile dalaşmasına 

dayalı, toprakları büyük ancak gücü küçük bir devletçikten başka bir şey 

olmadığımızı anlamak istemedik” diye anlatmaktadır. 

Balkan Savaşları, başta Rusya olmak üzere mülksüzleştirme ve 

Türksüzleştirme politikası ile Balkanlar üzerinde planları olan İngiltere, Fransa, 

İtalya gibi devletlerin amaçlarına ulaştıkları ve Balkanların Türklerin elinden 

çıkışıyla nihayetlenen bir savaş olmuştur. 

 

Sosyal Nedenler 
Balkan Savaşları’nın, sosyal nedenlerini anlayabilmek için elimizde çok 

az sayıda eser olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz mağlubiyetleri çok fazla öne 

çıkaran bir millet değiliz. Ancak az sayıda yazılmış hatırat, biyografi, hikaye, şiir, 

makale bize dönemin sosyal koşulları hakkında bilgi vermektedir. Dönemim 
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sosyal koşulları; savaş öncesi, savaş sırası ve savaş sonrası diye üç bölümde 

incelenmelidir. Falih Rıfkı Atay “Batış Yılları” adlı eserinde bu üç dönem içinde 

önemli saptamalar yapmaktadır. 

Her ne kadar dönemin büyük devletleri için öncelikli amaç Osmanlı – 

Türk İmparatorluğu’nu Balkanlardan atmak idiysede nihai amaç Osmanlı –Türk 

İmparatorluğu’nu yıkarak topraklarını paylaşmak ve kendilerine yüzyıllardır 

sorun olmuş olan Türkleri, sürekli sürekli kontrol altında tutabilecekleri bir yapı 

oluşturmaktı. 

Bu amaçla hareket eden devletler Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nun 

sosyal hayatını da bozmak için bir takım politikaları hayata geçirmişti.  

Osmanlı Devlet bürokrasisi, I. ve II. Meşrutiyet ile birlikte sıkıntılı bir 

sürece girdi. Ağır bir ekonomik sıkıntı yaşayan ve kurtulmaya çalıştıkça daha da 

batan bir devlet görüntüsü veren Osmanlı, bürokrasisini ehliyet ve liyakat 

esasından ziyade, baskı ve rüşvetle oluşturduğu için ülkenin sosyal yaşamına 

yoksulluğun yanında düzensizlik, doğruluktan ayrılış ve haksızlıkta egemen oldu. 

Böylece ülke yönetimine karşı, hoşnutsuzluk ve güvensizlik giderek çoğaldı. 

Köylü toplum yapısının, canından başka koruyacak ve savunacak bir şeyi 

kalmadı. Bu durum bezgin bir toplum yapısının ortaya çıkmasına neden oldu. 

Eğitimin istenilen düzeyde ve kalitede olmaması, bigisiz bir toplum 

oluşmasına sebebiyet verdi. Dini hayatta hurafeler ve batıl itikadlar etkili olmaya 

ve sosyal yaşama tesir etmeye başladı. Dönemin hadiselerini bizzat yaşayan Fatih 

Kerimi’nin “İstanbul Mektupları” adlı eseride, Balkan Savaşları süresince 

İstanbul halkının içinde bulunduğu sosyal şartlara ve belirttiğimiz hususlara 

ilişkin önemli somut bilgiler içermektedir... Büyük Türk hikayecisi Ömer 

Seyfettin’de tuttuğu günlükten ibaret olan “Balkan Harbi Hatıraları”nda, “hala 

kendimi bir manevraya gidiyor sanıyorum” diyerek aslında Türk insanının haline 

ortaya koymuş oluyordu. 

Nihayetinde Balkan Savaşları neticesinde Türk milleti büyük bir şaşkınlık 

içindedir. Daha düne kadar kendi toprağı bildiği onca şehir kaybedilmiş, 1.5 

milyon insan “soykırım” olarak nitelendirilebilecek şekilde katledilmiş ve bir 

milyonun üzerinde insan başta İstanbul olmak üzere Anadolu topraklarına göç 

etmiştir.  

Bu her devletin ve toplumun kolayca kabul edebileceği ve sindirebileceği 

bir olay değildir. Dolayısıyla ekonomik neticeleri ve bu neticelerin sosyal yaşama 

yansıması söz konusudur. İstanbul’a ve Anadolu’ya gelen Rumeli Muhacırları; 

kıtlaşmış ekmeğin bir kez daha bölünmesi sonucunu doğurmuş ve sosyal yaşam 

kültürel sentezle biraz daha değişim ve gelişime uğramıştır. 

Onun için her kaybedilen Türk toprağında olduğu gibi “Rumeli’nin kaybı 

üzerimizde daha fazla bir tarih acısı bıraktı, gönlümüzde bir milli gurur yarası 

açtı. Nice Türkler için onun bizden ne kadar farklı, onarılmaz bir acı ve yara 

olduğunu yıllarca sonra Makedonyalı Atatürk’ün gözyaşlarından anlamıştım” 

diyen Falih Rıfkı Atay, aslında bu travmanın sosyal yaşamımıza etkisini 

vurgulamaktadır. Kolay değil; evlatlarını yitiren anne ve babalar, kocalarını 



 

 244 

yitiren dul kadınlar, öksüz kalan çocuklar; açlık, yokluk, yoksulluk ile sosyal 

yaşamımızı, tesirleri bugüne varır şekilde etkilemişlerdir. 

 

Ekonomik Nedenler  

Osmanlı – Türk İmparatorluğu, batıda yaşanan sanayi devrimini 

ıskaladığı için birçok konuda geri kalmış, kendisine karşı yürütülen politikalara 

karşı politika geliştiremediği için, ekonomik yaşamını kendi geleceğini tehdit 

eden devletlere karşı verdiği, ekonomik imtiyazlarla sürdürmüştür. 

Osmanlı – Türk Devleti, 18.Yüzyıldan itibaren, sadece askeri ve siyasi 

gücünden değil ekonomik gücünden de çok şey kaybetmiştir. Avrupa, özellikle 

coğrafi keşifler sonucu deniz aşırı sömürge imparatorlukları kurmuş ve bu sayede 

mali ve sınai açıdan Osmanlı’ya göre büyük ölçüde gelişmiştir. Avrupa, 

ekonomisinin güçlenmesi sayesinde, bilim ve teknolijide hızla ilerlerken, Osmanlı 

– Türk Devleti tarım, sanayi ve ulaştırmada kayda değer bir gelişme 

gösterememiştir. Böyle oluncada ordusu için gerekli olan, teknolojik yenilenmeyi 

sağlayamamıştır. 

Balkan Savaşları sırasında mevcut olan ekonomik tablonun başlangıç 

sürecini, iktisat tarihçileri en az 200 yıl geriye götürmektedir. 

Osmanlı – Türk İmparatorluğu’nda iktisadi faaliyetin bel kemiğini tarım 

oluşturuyordu. Ancak tarım çok ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Keza hayvancılıkta 

perişan bir haldeydi. Maden işletmelerinin sadece % 16’sı Türk ve Müslümanlar 

tarafından işletiliyordu. Savaşa gidenler sadece müslüman Türklerdi. Bu da 

devleti besleyen ana nüfusun ekonomideki etkisini zayıflatıyordu. Osmanlı’da 

1884 yılında yapılan nüfus sayımına göre bu günkü sınırlarımızda 12.5 milyon 

insanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu nüfusun savaşlarda kırılması, 

etkilenmesi, hastalanması zaten zayıf olan üretime daha da darbe indiriyordu. 

Ekonomisi zayıf düşmüş olan devlet, zaman zaman memur, asker ve 

emeklilerin maaşlarını ödemekte zorlanıyor ve bu ödemelerini yabancı banker 

veya bankalardan aldığı borçlarla kapatıyordu... Ekonomisi bu kadar üretimsiz ve 

zayıf olan Osmanlı – Türk Devleti, dıştan ve içten gelen saldırılara karşı daha da 

mukavemetsiz hale gelmişti. 

 

Askeri Nedenler  

Dönemin büyük devletleri olan Rusya, İngiltere, Fransa ve diğerleri, 

Balkanlar hakkındaki hedeflerini tek başlarına tahakkuk ettiremezdi. Çünkü hiç 

biri diğeri lehine Balkanlardaki dengenin bozulmasını istemiyordu. Bu sebeble 

“büyük”lük hayallerini kafalarına soktukları Yunanlıları, Bulgarları, Sırpları ve 

Arnavutları Osmanlı’ya karşı birleştiren politikalar yürüttüler. Balkan devletlerini 

yönetenlerde bunu tarihi bir fırsat olarak, kendileri açısından doğru algıladılar ve 

askeri açıdan değerlendirerek Osmanlı’ya karşı saldırdılar. Çok iyi motive 

olmuşlardı. Türk’e karşı yürütülen ırkçı anlayış büyük bir azgınlığa ulaşarak tavan 

yapmıştı. Toplam nüfusu 4.3 milyon olan Bulgaristan, Rumeli’deki Osmanlı’nın 

1. ve 2. Orduları’nın toplamından daha fazla asker çıkardı. Osmanlı – Türk 

Devleti’nin seferber edebildiği 303.000 askere karşı, iyi yetiştirilmiş 350.000 
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kişilik bir kuvvetle hücum etti. Buna Yunan, Karadağ ve Sırp askerleride 

eklenince Osmanlı karşısındaki güçlerin toplam sayısı 725.00’e ulaştı. Ayrıca en 

az bir ordu değerindeki Yunan Donanması’nı bunlara ilave etmek gerekir. 

Osmanlı – Türk Devleti’ni yönetenlerin ataleti karşısında Averof muharebe 

gemisini filosuna katan Yunan Donanması, 16 yeni muhribi ve diğer gemileriyle 

Rumeli’ye yapılacak yeni kuvvet sevkini engelledi, Haliç’te çürütülen Osmanlı 

Donanması, Çanakkale Boğazı’nda Yunan Muhriplerince iki kez geriye 

püskürtüldü. Osmanlı Demiryolları bölük pörçük ihtiyatları, Trakya’ya 

taşıyıncaya kadar savaşın kaderi çoktan belli olmuştu. 

Savaşın çıkacağını kestiremeyen ve gaflet, dalalet hatta ihanet içinde olan 

Osmanlı yönetimi, savaş öncesinde Ekim 1912’ye kadar, ordu kadrosunun 

yaklaşık üçte birini teşkil eden 75 bin askeri terhis etmesi hala siyasi ve askeri 

çevrelerde tartışılan bir konudur. 

Askeri günlük siyasi tartışmalardan etkilendiği ve bizzat siyasetin içinde 

bulunduğu tarihi bir hakikattir. Ayrıca askeri açıdan uygulanan yöntemlerinde 

yanlış olduğu genellikle uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. Örneğin 22 – 23 

Ekim 1912 tarihinde Doğu Ordusu gibi hazırlıksız sayılacak bir ordunun, silah ve 

sevk üstünlüğüne sahip düşman karşısında taaruza geçmesi tam bir felakete yol 

açmıştır. 

Ordunun üst kademesindeki fikir ayrılıkları ve irtibat kopukluğu savaşın 

kaybedilmesinin önemli nedenlerindendi. Ayrıca Balkan orduları iyi eğitimliydi. 

Özellikle askeri açıdan gece taarruzların da çok başarılı oluyorlardı. 

Balkan Savaşları’nın nedenleri elbette siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri 

nedenlerle sınırlanamaz. Daha birçok nedeninin olduğu muhakkaktır. Bunların 

ayrı ayrı ele alınarak bilimsel açıdan incelenmesi, tarihin epeyce karanlık içinde 

kalmış olan, bu sayfasının aydınlanmasına ve insanlık tarafından daha iyi 

anlaşılmasına sebebiyet verecektir. 
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ESKİ İNANÇ YERLERİNİN KÜLTÜR ORTAKLIĞI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

(Azerbaycan ve Makedoniya materyalleri esasında) 

 

Mehseti İSMAYIL
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Mifopoetik Düşünce 

Milli etnik geleneklerin ritual ayinlerle sergilenmesi kutsal ögelere bakış 

masal, efsane, avsun, mitoloji metnlerde ifade olunmaktadır. Filoloji mezmun 

kazanmış bu nümuneler eski düşünceni yansıtıyor. Eski inançlar –Tengriçilikden 

İslama geçişte halkın bin yıllık hafızasıyla, farklı isimlerle taşınmakla yeni 

kültürel boyut kazanmıştır.  

Bölgedeki eski inanç yerleri ve ziyaret kültürünün ortak tarafları aynı dine 

sahip olan insanların eski inanç kültürüne bağlı olmanın yanısıra pek çok ortak 

unsur taşımaktadır. Türk toplumu bulunduğu coğrafyalarda aynı sosyo-kültürel 

etno-kültürel benzerliklere sahiptir.  

 

Ayni Nitelikli Inanç Yerleri, Benzerlikler 

Türbe ve açık alanları ziyaretlerle bağlı sorulardan aydın olmuştur ki, bu 

yerleri ziyaretin sebep ve amacı da farklıdır. Haftanın farklı günlerine tesadüf 

eden ziyaretlerin dağıtılan ihsan yiyeceklerinin manası vardır. Bir kısım ziyaret 

yerlerine ise şifa bulmak amacıyla gidiliyor. Sadık Baba Türbesi İştipde türk 

mahallesinde bulunuyor ve insanlar şifa bulmak amacıyla gidiyorlar. Ziyaret 

sırasında türbeden su ve toprak alınır. Arzu ve istekleri gerçekleştiğinde toprak 

iade ediliyor (Ercan, 2006: 59). Göstivar şehrinde bulunan Arslan Dede 

Türbesinin inanc sebeblerini anlatan rivayetine göre Yunan müharibesinde Aslan 

Dede şehit düşmüşdür. Sonra başka bir savaşda askerler onu kendilerine yardım 

ederken görmüş ve kaldığı yeri sormuşlar. Arslan Dede şuan türbesinin 

bulunduğu yeri tarif etmişdir. Askerler savaştan sonra buraya gelmiş ve türbeyi 

görmüşler. Türbenin bulunduğu yerde de nur gözüküyormuş (Ercan, 2006: 43). 

Radoviş şehrindeki Koca Babalar türbesi için anlatılanlarda rüya motifi 

mevcutdur. Türbe Hıristiyanlar tarafından işgal edilmek istenmiş fakat türbede 

yatan ermişler, Hıristiyanların rüyasına girerek; yıkıldığı takdirde başlarına büyük 

felaketlerin geleceğini söylemişlerdir. Bundan dolayı da türbenin yıkılmasından 

vazgeçilmiştir (Ercan, 2006: 95). Benzer inam yerleri Azerbaycanda da 

bulunmaktadır. Nahçivandan derlediğimiz inamlara göre köy mezarlıklarında 

bulunan “Kümbez” adlandırılan yerlerde mübarek insanlar defn edilmişler. Bu 

mezar sahipleri için halk; ”burada peygamber evlatları uyuyor” tabiri 

kulanmaktadırlar. Sorğulardan aydın olmuştur ki, uyumak fiili burada ölümsüzlük 

anlamında işlenmektedir. Uyumağın küçük ölüm ritueli olduğu kanaatinde olan 

insanlar ifade manaları ile mümin, Tanrıya yakın insanların rüyada olduğu 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr. Azerbaycan Bilimler Akademisi 



 

 248 

inancındadırlar. Bilim insanları, savaşlarda şehit olanlar kabir evinde geçici rüya 

ile uyutulmuşlardır. Rüya Kitabi-Dede Korkut destanından da belli olduğu gibi, 

“küçük ölüm”, yani “geçici ölüm” olarak bilinmektedir. Eski oğuzlar rüyanı ölüm 

şeklinde görmekle rüya ile ölümü aynı biçimde karakterize ediyorlar. Ölüm 

çağdaş düşüncede sonlu, rüya ise-sonsuzdur. Yani ölmekle insanın hayatı 

tükeniyor, rüya ölümü ise geçit sürecidir ve insan uykusundan -kalıcı olmayan 

ölümünden ayılıyor. Demek, oğuzlara göre arkaik tesevvürlerde ölüm rüya 

gibidir, yani insan uykusundan ayıldığı gibi ölümden de ayılır. Buradakı durum 

inisiasiya merasimleri yönünden şerh olunmalıdır. İnisiasiya merasimlerinde 

insanın ölüp yeniden dirilmeyi rüya gibi düşünülmüşdür. Bu gibi inanc yerlerini 

ziyaret edip dualar etmekle, çeşitli hastalıklardan şifa bulunacağına ve dileklerin 

yerine yeteceğine inanılır.  

Araştırmacı E.Salih Osmanlıların Balkanlara yerleşmesinden önce İslam 

adına gönülleri feth eden tasavvuf erbabı onlarla birlekte de bu topraklara gelerek 

yol kavşaklarında kurdukları tekke ve zaviyelerde yaptıkları fealiyetlerle 

insanların sevgisini kazandıklarını bildirmiştir (Salih, 2010: 311). Gelenler dinle 

birlikde inanc kültürünü de getirmişlerdir. Makedonyada Vurtok köyündeki, 

Vurtok Tekkesinde, İştipteki Abdi baba türbesinde, İştipin Cumali mahallesindeki 

Gani Baba Türbesi-tekkesinde çeşitli nedenlerle ziyaretler yapılmaktadır. Buraya 

gelenler nezir bırakarak bir gece önceden bekletilen sudan içip ellerini ve 

yüzlerini yıkarlar. Türbede bulunan okunmuş su ile hastaların ya da oraya gelen 

ziyaretçilerin şifa bulacağına inanılır (Ercan, 2006: 48-55). Sabırsız Baba 

türbesinende ise türbede yatan kişinin kimliği belli diğil. Türbenin ziyaret amacı 

parası, malı çalınanların bir an önce bulması ve şifa isteğidir. Türbe İştip 

merkezinde tek bir odadan oluşan bir yapı içerisinde bulunuyor. Hasan Baba 

türbesinden de su ve toprak alınıyor. İnama göre burada yatan Dedeler bu sulara 

devamlı okumaktadırlar (Ercan, 2006: 59-60). Makedonyada yapılan ziyaretler 

sırasında iki mezar arasından geçme, tesbihten geçirilme, ziyaret makamında 

dualar eşliğinde bekletilen suyun hastalara içirilmesi bizim tesbit ettiğimiz bölge 

inançları ile variyan teşkil etmiş oluyor. Aynı ve ya benzer olan ismi mechul, 

sosial yaşamın tüm sorunlarını içeren inam yerleri, inanç şekil, isim ve rituel 

ayinler Nahçivan bölgesinde de bilinmektedir. “Sütlü nine” adlı inanç yeri 

bölgenin hemen hemen bir çok yerinde bulunmaktadır. Şahbuz ilçesinin Badamlı 

köyündeki “Sütlü nine” sütü olamayan ve ya az olan bayanlar tarafından ziyaret 

olunmaktadır. Köyün yukarı kısmında bulunan inam yerine önceden kavurulmuş 

buğday döke-döke gidilir. Burada bulunan delikli taştan sütü olmayan bayana su 

içirilir. Taşın karşı tarafında durmuş diğer bayanlar evden getirdikleri kavurulmuş 

buğdayı sütü olmayan bayana yedirir ve su içirirler. Bundan sonra ayin bitmiş 

sayılır (Halk yaddaşının izleri, 2005: 130). Deliktaş piri Babek ilçesinin Sirab 

köyü yakınlığında bulunmaktadır. Pir tebii kayadan оlan dairevi oval оyukdan 

ibaretdir. Bura yеrli ahali tarafından mukaddes sayılarak ziyaret еdilir. Pirin 

yakınlığında minеral su kaynakları vardır. Pir taş ve su inancı ile bağlıdır. Bu 

arazide bulunan arkeoliji bulgular е.ə. I minilliye aitdir. Delikli taş hem de “Sütlü 

nine” adı ile bilinir. Sütü olmayan bayanlar bura buğday ve su götürürler. Taşın 
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üzerine buğday dökerek Allaha dua eder ve kendi çocuklarına rızık-süt isterler. 

Nahçivan merkezinde Şahab mahallesinde “Sütlü nine” inanc yeri ile ilgili 

anlatılanlara göre sovyet döneminden önce burada bayan görüntülü taş 

bulunmuştur. Sütü olmayanlar gelinler burada bulunan kuşlara yiyecek getirir 

böylece sütlerinin olacağına inanırmışlar. Böyle taşların gökden geldiği ve 

günahsız yavrulara da sütün onlar tarafından gönderildiği inancı bölgede 

yaygındır. Sözlü metnlerde, inanç kültüründe süt önemli unsur olarak 

bilinmekdedir. Burada türk mitolojisinde kaotik başlanğıc sayılan su süt inancı ile 

yanaşı işlenmişdir. Şahbuz ilçesinin Nurs köyünde bulunan bulakların suyunu şifa 

kaynağı olarak görülmesinin çeşitli rivayetleri anlatılmaktadırlar. İnama göre 

bulağın suyundan içen kanser hastaları bile şifa bulmuşlar. Şahbuz ilçesinin 

Karababa köyünde orta mahallede bulunan Kızdırma bulağı pir adlanmaktadır. 

Kızdırma hastalığı olan çocuklar bulağın suyu ile şifa bulurlar. Bölgedeki 

inançlardan biri de bulak, kehriz, çay, göl gibi sulu yerlerin kutsal olduğu inançı 

yaygındır. Bazı bilimsel araştırmalar maddi ve canlı varlık suyun gözle 

görünmeyen sırlarını aşkarlamışdır. Tokio Ümumi Problemler Enstitütü başkanı 

Masaru Emoto suya ilgili araştırmalarından sonra bildiriyor ki, su insanın 

psikoloji enerjisini fikirlerini, hislerini, sesleri- dua, müzik, sohbet ve s. kendinde 

tutuyor. Su çok geniş magnit dalğaları spektrine ve reaksiyon vermek 

hüsusiyetine sahipdir. Yani halkın maddi varlıklara yanaşma şekli ve inamı sade 

bir hipotez diğildir. Halk akar suyun gözesinden su götürür, suyun temiz gitmesini 

sağlamak için suyu çirklendirmezler. Böyle akar sularda bulaşık yıkamak, suya 

tükürmek günah olarak görülmektedir. Ordubad ilçesinin merkezinde ve köylerde 

çok sayıda mahalle kuyuları, evleri biri- birine bağlayan yeraltı su kehrizleri, 

bulaklar bulunmaktadır. Halk bu yerlerin kutsallığına inanmaktadır. Ordubad 

bölgesinde düğünden sonra gelinler mahalle kuyusuna götürüler; “sularımız 

senindir” şeklinde bir taabir kulanırlar. Bu gelinin geldiği ocağa sahipliyi, soy 

artımına işare anlamı taşıyor.  

 Bir kısım ziyaret yerleri tarihin eski dönemlerine ait olduklarını 

bulundukları mekan, isim, inanç kaynağını oluşturan efsane ve rivayetlerle 

anlatma tarzı ile biliniyor. Halk arasında veng adlanan dağlık açık alanlarda 

bulunan ziyaret mekanlarının türkolog H. Mirzeyev eski dönemlerde bengü, 

benigü, benü, mengü, menü şeklinde olduğunu ve bu kelimenin taştan yazılı, 

tükenmeyen edebi yapıt gibi anlamlar içerdiğiini kayd ediyor. Bu kelimenin 

sonrakı dönemlerde şekil olarak degişmesini ise türk dillerindeki ünlü ünsüz 

degişmelerile alakalandırıyor. Bu manada ü ünlüsü düşmüş, e açık e (Azerbaycan 

türkcesindeki ə) ünlüsüne, b, m ünsüzleri ise kelime içinde v ünsüzüne geçit 

almıştır (Mirzeyev, 1997: 208) Vəng ismi dünya türkologlarının esaslandırdığı 

sözlükte türk dillerine mahsus olduğu yazılmıştır (Drevnetyurkskiy slovar, 1969: 

94-95, 341-342). Azerbaycanda bulunan bir çok ziyaret yerlerinin farklı inanç 

şekilleri mevcutdur. Yüksek tepelerde taş kalaklanmış daire şekilli inam yerinde 

ve ya bina bulunan yerlerde üç ve ya yedi defa dönülmesi gerekir. Umma-şişme-

göz kalması halinde (bir yiyecek kokusu ve görüntüsünden insanların yüzünde 

şişkinlik ve hararet oluşması haline “umsuk oldu”, “şişdi” deniyor) yedi evden 
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pay almak, mezarlıktan, veng adlandırılan inanç yerinin toprağından götürüp 

hastanın sırtından vurmakla hastalık geçermiş. Yedi defa pir etrafında dönülmesi, 

yedi pir ziyareti, yedi kere ihlas suresinin tuza okunup üflenmesi, yedi eve ihsan 

dağıtılması eski inanç pir ziyareti kültürüne aitdir. Gostivar şehrinde bulunan 

Vurtok Halveti tekkesi bu gün türbe olarak ziyaret ediliyor. Türbe ziyareti üç defa 

tekrar olunmakla dileğin hasil olacağı inancı vardır. Üç mezar etrafında üç defa 

dönülmektedir. Meydin baba türbesi de şifa niyetine ziyaret edilmektedir. Türbe 

etrafında üç defa dönüldükden sonra ayakucundan öpülür (Ercan, 2006: 48-58). 

Eski inanç yeri-pirlerin 3-5-7 rakamları ile seciyelendirilmesini görmekteyiz. 2-3 

pirin yakın olup kendilerini ziyaret ettikleri, beşlik şeklinde ziyaret olunmaları bir 

de yedi rakamı ile ifade olunduğu en çok bilinenler arasında yer almaktadır. 

Sonsuz kemiyyet anlayışından önce belli bir adet say sistemi olmuştur. Önceleri 

insanlar üçlük say sistemi ile üç alem tasavvuruna sahip olmuşlar. Üç çokluk 

anlayışı bildirdiyi için de sihrli ve kutlu sayılmıştır. Sözlü metnlerde üçlü say 

sisteminin örneklerine çok rastlıyoruz. Masallarda üç şahzadelerin olması, 

deyimlerimizde; “atalar üçden deyip” şeklinde olayların tekrarlanması ve sair 

numuneleri örnek vere biliriz. Onluk say sisteminden önce türk halklarında beşlik 

say sistemi mevcut olmuşdur. Beş sayı el barmaklarını bildiriyor. Paleolit 

devrinde say sistemi yedilik sayı ile olmuş, gameri hesapla ay 28 günle 

sınırlanmışdır. Ay dört fazadan geçiyor ve yedi günde değişir ve yedigünlük hafta 

hesabı bununla bağlıdır (Adilov, 1984: 26). Yedi sayının inam şekillenmesi ay 

kultuna bağlı olmakla eskiden insanların dini-mitoloji düşüncesine hakim 

olmuşdur. Yedi rakamı sihir ve avsun rakamı olması buna bağlıdır.  

 İnançların sözlü edebiyatda yer alması deyim, efsane, rivayet şekilnde 

ifade olunması onun kalıcı olmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyor.  

 Efsaneye göre bu köyde yoksul bir aile kendilerine ev yaptırmış ama 

paraları olmadığından evin orta direğini diktirememişler. Adam karısına “hanım 

evin sadece orta direği eskik. Eğer onu da yaptırsaydık eve göçeriz” demiş. 

Küçük kız da babasına “evin direği ben olayım demiş”. Sonra aramışlar küçük 

kızı bulamamışlar. Bakmışlar evin orta direği kendiliyinden olmuş. O gece baba 

direğin dibinde uyumuş. Gece gaipten ses gelmiş. “babacığım beni arama. Dilek 

kapısı açıkmış. Benim dileğim kabul oldu. O günden bura dilek kapısı 

adlandırılmış (Türk dünyası efsanelerinde değişme motifi, 1997: 369-370). İnanç 

şekli olan aynı isimli pir ziyaretgah Nahçivanda Culfa ilçesinin Kazançı köyünün 

güney istikametinde bulunmaktadır (İsmayıl, 2008: 84). Azerbaycanda 

evlenemeyen bekarlar için “dama direk, dibek taşı” ifadesi kulanılmaktadır. 

Demek, burada efsane ve deyim biri -birini tamamlayan, inanç kaynağını 

oluşturan sebep gibi görülüyor.  

Makedonyada bulunan ziyaret yerleri tekke-türbe olarak 

adlandırılmaktadır. Azerbaycanda eski inam yerleri ümumi bir adla pir adlanır. 

Pir sözünün azerbaycan tükcesindeki leksik anlayışı eski, yaşlı, kadim olarak 

bilinmekdedir. Eski inamları ifade eden pirler geçmiş inamların mecmusu ve yeni 

dini anlayışları kendisinde yansıtmaktadır. Türklerin yaşadığı coğrafi arazilerdeki 

inanc kültürünün ortaklığında hiç bir sınırlama yoktur. Sadece söz ve rituellerin 
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detal ayrıcalıkları mevcuttur. Sefer Baba türbesi Vinisa kasabasının Peklana 

köyünde bulunuyormuş. Türklerin bu köyden göç etdikten sonra hristiyanlar 

mezarı yok etmek istemişler lakin çeşitli felaketlerden sonra vazgeçmişler. Sefer 

babanın ermişliği ile bağlı anlatılan rivayetler bizim Azerbaycanda derlemiş 

olduğumuz söylemlerin aynı ve ya benzeridir. Rivayete göre Sefer Baba, çobanlık 

yaptığı dönemlerde, yaşadığı Peklana Köyünde, içi boş bir meşe ağacı varmış. 

Kendisine her gün köyden yemek getirenler Sefer Baba’nın yemeğini yemediğini, 

o içi boş olan meşe ağacına gittiğini görmüşler. Merak edip, meşe ağacının içine 

girdiklerinde içeride çeşitli yiyeceklerle karşılaşmışlar. Bu olaydan sonra Sefer 

Baba’nın ermiş biri olduğuna inanmaya başlamışlar. Sefer Baba, muhalifleri 

tarafından öldürülmek istenmiştir. Mensur Nuredini eserinde, Sefer Baba’nın 

kendisine tuzak kurarak kafasını kestiklerini, Sefer Baba kesilen kafasını yerden 

alarak ilerlemeye devam ettiğini ve bugün türbesinin bulunduğu yerde mezarının 

yapılmasını istediğini söylemektedir (Ercan, 2006: 71). 

Azerbaycanda Ordubat ilçesinde bulunan çoğu sayda inam yerleri ile ilgili 

rivayetlerde mezar sahiplerinin ermişliğine dair aynı inanc söylenmektedir. Ermiş 

kişiler önceden öleceklerini söylemiş kutlu hayvan keyiğin kendilerine kefen, hoş 

kokulu ağac getireceğini. İnsanlara dağıtılacak ihsanların kendiliğinden 

bulunduğunu bildirmişler. Yahut ermişliğin ifadesi bollukla izah olunur. Ermiş 

insan dokunduğu su yağa, pekmez bala dönüşüyor. Kara Şeyh (Piri bey) türbesi 

ile ilgili anlatılanlara göre bu köye her ramazanda biri dişi, biri erkek, iki geyik 

gelip, bu geyiklerden dişi olan geri döner, erkek olansa kendini feda eder. Geyiğin 

eti bütün köy halkını doyururmuş. Bu olay her sene Ramazan ayında 

tekrarlanarmış. Yine bir ramazan ayında geyikler gelmişler; fakat bu sefer köy 

halkı erkekle beraber, dişi geyiği de yakalayıp yemiş. Bu olaydan sonra köye bir 

daha geyikler gelmemiş. Nahçivanda dağlık köylerde bulunan inam yerlerine 

geyiklerin ziyaret amaclı gittikleri ile ilgili çeşitli rivayetler anlatılmaktadır. 

Ordubat ilçesinin Tivi köyünde bulunan Anabat piri ile bağlı rivayetde deniliyor 

ki, bu inanç yeri sözü sayılır imanlı mümin bir kişinin adıyla bağlıdır. O, 

ölümünden önce karısına benim ihsan rızkım kendiliyinden gelecek, qapıda 

avların görünmesi de buna işarettir demiş (El sözü, yurd yaddaşı 2010: 23).  
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“Ov”-sözü Azerbaycan türkçesinde hem isim gibi hem de avlanmak fiili 

olarak kullanılıyor. “Ov” –geyik ve dağ geçisine verilen ümumi bir addır. Ziyaret 

yerleriyle ilgili rivayetlerde “ov”ların-dağ geçisi ve geyiklerin gelişi en yüksek 

makam, inanç yerinin kutsallık alameti olarak görülmektedir.  

 
 

 

 
 

Nahçivanda deniz seviyesinden 3907 m yükseklikde bulunan Gemikaya 

bölgesindeki kayaüstü tasvirlerde diğer hayvan tasvirlerinin yanı sıra geyiğe de 

rastlıyoruz. Arkeolok prof. V.Bahşeliyev orta tunç devrine ait boyalı kaplarda da 

çok sayda geyik resmi bulunduğunu bildirmişdir (Bahşeliyev, 2007: 664). Tarihi 

Azerbaycan toprakları Göyçe gölü etrafında bulunan boyalı kapların yüzerinde de 

dinamik hareket vaziyetinde olan geyik sürüsü tasviri vardır (Kuşnareva, 1993: 

114). Nahçivan bölgesinde Yaycı nekropolundan aşkar olunan monoxrom boyalı 

küpler üzerinde rastlanan bu tip geyik tasvirleri i.ı. III minilliyin sonu –II 

minilliyin evveline ait edilmişdir (Belli, Bahşeliyev, 2001: 58-60). Eskiden 

insanların tasarufat hayatında önemli yer alan maral insanların düşünce 

dünyasında da önemli yere sahib olmuş inamlar sisteminin bir halkasını 

oluşturmuşdur. Geyikler inanç yerlerini ziyareti sırasında itaat ve ihsan anlamında 

“boynoz bırakması” gibi deyimler vardır. Bölgede maral (geyik), dağ geçisi ve 

diğer hayvan boynozları kötü nazardan korunmak için kulanılmaktadır. Ziyaret 

sırasında geyiklerin boynoz bırakmasının hangi anlama geliyor soruları tarihi 
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mitoloji şuurun alt katlarını, düşüncede sembolleşen ve objektif oluşturan 

bilgilere doğrü yöneltiyor. Gemikaya tasvirlerinde de maral ve dağ geçisinin 

boynozları şahelenmiş biçimde verilmişdir. Billindiği gibi eskiden efsanevi 

obrazlar boynozlu, neheng tasvir olunuyor. Devler, masal kahramanları, 

Makedoniyalı İskender şah olsa da boynozu vardı. Boynoz tasviri sanat 

eserlerinde- halılarda, keçelerde rast gelinmekdedir. Boynuz ve ya boynuzlu 

hayvanların kellelerinin, evlerin giriş kapısından asılması sembolik karakter 

taşımaktadır. Evlerden boynuz asılmasının bir anlamı kuvvet ve güc birliğinin 

ifadesidir. Diğer manalarda ise boynoz bulunduğu evi nazardan korur ve şer 

kuvvelerden uzak tutar. Sanatşünas L.Kerimov “boynoz” adlı nakış elementinin 

Karabağ, Gence halı mektebinin çeşni örneği olduğununu yazıyor. Halı ustaları- 

sanatkarlar bedii düşünceleri ile boynoz elementini stilize edilmiş formada 

belirgin bir çerçevede eğri hatlarla işlenmiş büyük biçimde dokumuşlar. İki 

şekilde bir yanlara açık şekilde, bir de buruk formada, ucları biri- birine yakın, 

hilal şeklinde verilir. Birinci tasvir kuvvet ve cesaret ikinci astronomik mana, 

sema cisimlerini sembolize ediyor. (Kerimov, 1981: 34). İnam yerlerinde kutlu 

hayvanların boynoz bırakması alamet olarak iki anlam taşımaktadır. Birincisi güç- 

kuvvet, sitayiş etmek, ikincisi kutlu hayvanların mansup olduğu ve geçid yaptığı 

diğer dünyanı temsil etmek. Kara Şeyh baba türbesine kendini feda eden geyiğin 

geçid mekanı ile Azerbaycandan derlenen maral efsanelerindeki maralın sağına 

gelmesi ve yok oluşu arasında benzerlikler vardır. “Kara ner” adlı inanç yeri ile 

bağlı anlatılan rivayette deyilir; bu yer kutlu ocak adlanmasına sebeb ocaktan kara 

nerin çıkması olmuştur. Sonra burada bir karı- koca yaşamaya başlar. Ev sahibi 

bayan her gün eve süt dolu kabla geliyormuş ve bir gün kocası gizlice onu takip 

etmeğe karar verir. Adam karısının sakin bir yerde maral sağdığını görür. Kadın 

kocasını görünce; “keşke görmeseydin” der ve marala çevrilip sürünün ardınca 

gider. Başka bir rivayette anlatıldığına göre Göydağın yaylalarında marallar otlar 

Göybulağın suyundan içip helal bir kadının kapısında sağına gelirlermiş. 

Mahpeyker adlı bayan onları türkü ile çağırırmış; “Maral çeşde tökülsün, sütü 

teşte tökülsün”. Anlatılanlara göre marallar bu türküyü çok severmişler 

(Azerbaycan mitoloji metnleri 1988: 63). Azerbaycan sözlü edebiyatında maral 

(geyik) insanların sosial yaşamında rol alan kosmik varlık – mediatordur. Maral 

sürülerinin geybden inmesi rızkın Tanrı tarafından verildiğini gösterir. Bu rızkı 

(süt) insanlara yetişdiren ise maral-kadındır. Efsanelerden ve inançlarla bağlı 

rivayetlerden anlaşılır ki, maral (geyik) Göy alemi ile de bağlıdır. Geyiklerin 

inanç ve metnlerdeki obrazlılık karakteri onu yaşadığımız dünya ile o biri dünya 

arasında vasıtaçı- mediator olduğunu gösteriyor. Yasakların bozulması ile maral 

göklere yükselir ve ya kadın marala dönüşür. Türk mitolojisinde yasaklar önemli 

yer tutur. Yasakların bozulması kaosu ifade ediyor. Geyik inancını formalaştıran 

diğer bir efsaneye göre, çinlilerle savaşdan kurtulan dört yiğit yurtlarından uzak 

kalır... sabah günün ilk işınlarıyla ala keyiği takip ederler ve kapalı bir yere 

rastlarlar. Keyikler ve insanlar dört yüz yıl burada yaşayıp artarlar. Bir gün çoban 

kurdun keyiklerden birini parçaladığını görür... İnsanlar kurdu takip edip 

mağaradan dışarı çıkarlar (Seyidov, 1990: 76-77).  
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Mezar Ziyaretgahlar 

Bakü etrafında bulunan Sofi Hamit ziyaretgahı ve mezarlığı azerbaycan 

türklerinin etnik düçünce sisteminin geniş boyutda ifadesini göstermekdedir. 

Mezarlık tam bir inanclar sistemi, sözlü edebiyat, dini-rituel ayinlerin 

mecmusundan ibaretdir. Sofi Hamit mezarlığı ölümü simgeleyen mezar taşlarının 

maddi yapısının ebedi yaşam sahibi ruhla birliğini sergiliyor. Mezar sahipleri fani 

dünyadan cism olarak ayrılıp ebedi dünyasına-ruhlar alemine fanı dünyada 

bıraktıkları ameller, kazandıkları kimlikle gidiyorlar. Burada mezarlar üzerine bu 

dünyada kazandığı sanatla, ölümünü doğuran sebebleri anlatan resmler 

işlenmişdir.  

  

 
Sofi Hamit mezarlğı insanların geçmiş ve geleceğini yansıtan etnokültür 

dünyasını ifade eden resmlerle zengindir. Araşdırmacı Betti Bleyer ve Ferid 

Elekberli yazır ki, Sofi Hamit mezarlğı ölümle bağlı fikirlerin ve ona olan 

münasibetlerin saxlandığı bir yerdir (Bleyer, B, Elekberli, F., 2005: 3-18). 

Buradakı mezar taşları yüzerine ölen kişilerin kazandığı peşe ve sanatdan ilave 

inançlarla bağlı olan resmler de vardır. İlan ve karşısına süt konulmuş tabak bazı 

meyve resimleri dağ maralı, genç yaşta ölmüşse bir cüt aşk kuşu tasvirleri 

bulunmaktadır. Mezarlğın bu şekilde sergilenmesi aslında eskiden mevcut olmuş 

mezar rituel ayinleriyle bağlıdır. Demek inanç yerlerinin bulunduğu alan diğil 

düşüncede oluşan fikir ve ziyaretin amacını belirleyen rituel ayin önemlidir. 
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 İster Künbez, isterse Sofi Hamit mezarlığı ve diğer farklı adlarla 

bildiğimiz kabir mekanlar onu gösteriyor ki bu gün kayd edilen inançlar eskiden 

mezarlıkta yapılan defn adetleri buradakı rituel ayinlerle alakalıdır. Erken demir 

devrine ait ikinci Sarıdere nekropolunda mezarların toprak örtüyünde defn adeti 

ile bağlı gil kap parçaları, ocak, kül kalakları, hislenmiş gil parçalar burada 

yemekle müşayet olunan ayinler geçirildiğini gösteriyor (Bahşeliyev, 2002: 24). 

Nahçivanda Kolanı yaşayış yerinin doğusunda erken demir devrine ait nekropol 

da bulunmaktadır. Burada taş kutu tipli mezarlarda taş levha yüzerinde kazılmış, 

stilize edilmiş insan tasviri vardır. Süvari resminin ön tarafında aypara arxa 

tarafta yılan resmi kesişen dalğalı hatlarla verilmişdir. İkinci resmdeki figurun iki 

kısma ayrılmış daire şekilli baş, yukarı hissede buynuzvari çıkıntılar dalgalar 

vardır. Mezar taşlarında rast gelinen bulguları arkeolok prof. V.Bahşeliyev 

insanların diğer dünya hakkındakı tasavurları ile ilgili olduğunu resimlerin bazı 

detallarının Kafkas, ve Sibir kayaüstü tasvirlerinde rastlandığını bildirmiştir 

(Bahşeliyev, 2002: 36). Burada insan başı üzerinde çukur daire şeklinde Güneşi, 

sema cisimlerini sembolize etmekdedir.  

 
SONUÇ 

Tebliğimizde ayrı-ayrı bölgelerde yaşayan Türk toplumunun tarihi zaman 

aşamasını aynı ahengle, merhalelerle geçtiğini benzer ve ya farklı toponomik 

isimler kullanmasına rağmen sosyo-kültürel yakınlığının boyutları üzerinde 
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incelemelerle- inançlar, ritueller, eski inanç yerlerini ziyaret kültürü üzerine 

değerlendirmelerle bölgenin zengin kültür ortaklığı üzerine ağırlık verilmişdir. 

Eski türk inanç sisteminin günümüze taşınması farklı ayinlerin detal ayrıntılarının 

birleşimi ile müşayet olunuyor. Kültür benzerlikleri, mevsimi ayinler, doğa ve 

insan ilişkileri, doğaüstü güclere inam beşeri anlayış olup her toplumun kendi 

düşüncesini- mitoloji şüurdan tarihi şüura geçiti formalaştırıyor. Bu geçitler 

zaman, mekan, mevzu, mevzu şekillenmesi bakımından sonsuzdur. Eski mitoloji 

düşüncenin transformasiyası varlık aleminin değişmeyen kanunları, inkişafı 

demektir.   
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GİRİŞ 

Halk tıbbı (ethnomedicine, folk medicine) insanların hekime ve modern 

tıbbın imkânlarına ulaşamadığı ya da çeşitli sebeplerle bilimsel tıbbın 

uygulamalarından kaçındığı durumlarda, hastalıklardan korunma ve sağaltım 

amacıyla tatbik edilen pratikleri kapsar. Bunlar kuşaktan kuşağa aktarılan, bu 

nedenle de geleneksel hale gelmiş çeşitli teşhis ve tedavi yöntemlerini içerir.  

Halk tıbbı aynı zamanda bağlı bulunduğu kültürün bir parçasıdır; halka ait 

iyileştirme pratikleri, nesilden nesile aktarılarak oluşmuş, biriktirilmiş bilgilerin 

ürünüdür. Alışkanlıklar, deneyimler ve pratikler nedeniyle geleneksel bilgiye 

dayanır ve toplumdaki herkes az ya da çok bu bilgilere sahiptir.
1
  

Geleneksel hekimlikte hastalıkların nedeni ve algılanışı ile modern tıptaki 

tedavi, algılanış ve yöntemler birbirinden farklıdır. Hastalık tedavisi amacıyla 

kullanılan ürünler ve yöntemler toplumsal tecrübenin nesilden nesile aktarılması 

yoluyla öğrenilir. Teşhis maksadı ile kullanılan araçlar, yeri geldiğinde tedavi 

materyali olarak görülür (inci-incileme vb). Yaşanılan yerin çevresinde bulunan 

hayvansal, bitkisel ve mineral kökenli materyallerden yapılan ilaçlar ve dinsel-

büyüsel yöntemler temel iyileştirme araçlarıdır.  

Çocuklarda hastalık ve ölümler, biyolojik etkenler, yetersiz sağlık 

hizmetleri, sosyoekonomik durum, hijyen, anne yaşı, annenin eğitim düzeyi, 

sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve etkinliği ve fiziksel ortam gibi faktörlerden 

etkilenmektedir. Çocuk sağlığının korunması için çocuk bakımında birinci 

derecede sorumlu olan annenin çocuk bakımı hakkında eğitilmesi gereklidir.  
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Bunun yanında çocuk sağlığına zararlı bazı geleneksel uygulamalar 

çocuğun etkin tedavi almasını engelleyerek iyileşmesini geciktirmekte, hatta kimi 

zaman ölümüne neden olmaktadır. Kırık üzerine katran ve yumurta sarılması, 

kulağa pişmiş soğan konulması, sarılıkta hastanın alnından kan alınması, dilinin 

altındaki bağın kesilmesi, pişikte çürümüş ağaç kabuğu tozu kullanılması gibi 

uygulamalar buna örnek olarak verilebilir.
2 

Böyle durumlarda sağlık çalışanlarının topluma vereceği sağlık hizmetini 

planlarken toplumun geleneklerini tanıyor olması ve onları dışlamadan sağlığa 

zararlı olabilecek gelenekler konusunda nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini de 

dikkatten uzak tutmaması gerekir.                        

Halk hekimliği uygulamalarının tespiti, toplum sağlığı ile geleneklerin 

ilişkisini ortaya koyma çabası olmasının yanında ayrıca Halk sağlığı, Modern Tıp, 

Türk kültürü, Botanik, Fitoterapi vb. alanlar açısından önemli veriler sağlayan 

araştırmalardır.  

Yapmış olduğumuz bu araştırma “Göçmen topluluklarda günümüzde 

bilinen ve uygulanan geleneksel hekimlik uygulamalarının tespiti” projesinin pilot 

araştırmasıdır. 

Çalışmamızda Karaağaçlı beldesinde yerleşik Bulgaristan göçmenlerinin 

(Pomak) çocuk bakımına yönelik olarak bildikleri ve uyguladıkları geleneksel 

hekimlik bilgileri araştırılmıştır. 

Çalışma sonunda, çocukluk döneminde hastalıklardan korunma, tedavi ve 

bakım amacıyla bilinen ve uygulanan çeşitli yöntemler tespit edilmiştir. Bunlar 

arasında; bebeğin el ve ayaklarının düzgün olması için kundak yapılması, yeni 

doğanın ileride sabırlı olması için üç ezan beklendikten sonra emzirilmesi, pişik 

olmasın diye yeni doğanın tuzlanması, karın ağrısı için bebeğin karnına soğan 

lapası, tarhana lapası, ısıtılmış kepek sarılması ve siğil tedavisinde atın salyasının 

kullanılması sayılabilir.  

Araştırma sonuçları, bu bölgede yaşayan bireyler arasında kent merkezine 

çok yakın (10 km) mesafede ve modern tıp olanaklarına kolaylıkla ulaşabilir 

konumda olunmasına rağmen, pek çok geleneksel hekimlik uygulamasının 

günümüzde de canlılığını muhafaza ettiğini, fakat bir kısmının bilindiği halde 

uygulanmadığını ortaya koymuştur.  

 

MATERYAL METOD: 

Çalışma alanımız Manisa merkez ilçeye bağlı Karaağaçlı beldesidir. 

Ulaşım kolaylığı ve Pomakların Manisa’da en yoğun olarak yaşadığı bir yer 

olması nedeniyle Karaağaçlı beldesi çalışma alanı olarak seçilmiştir.. Bu beldenin 

sakinleri ekseriyetle Bulgaristan Blagoevgrad şehri, Gotse Delchev ilçesi ve 

köylerinden (özellikle Kornitsa köyünden) farklı tarihlerde ülkemize göç eden 

bireylerden oluşmaktadır. Belde halkı tarafından bilinen çocuk bakımına yönelik 

yöresel uygulamaların tespiti amacıyla 28 sorudan oluşan bir anket formu 

hazırlanmıştır. Formun doldurulması aşamasında yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Fakültemizde topluma dayalı eğitime önem verilmektedir. 

Öğrencilerin ileride hizmet vereceği toplumu şimdiden tanımasını kolaylaştırmak 
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için bu çalışmaya katılımları sağlanmış ve anketlerin uygulanması fakültemiz 

birinci ve ikinci dönem öğrencileri tarafından yapılmıştır. Öncelikle yaşı, 

deneyimi, bilgisi gibi özellikleri nedeniyle halk arasında bilinen ve tanınan, konu 

hakkında bilgi sahibi kişilerle görüşülerek, geleneksel Pomak kültürü içinde bu 

alandaki uygulamaların neler olduğu tespit edilmiş, daha sonra beldede yaşayan 

genç, orta yaşlı ve yaşlı bireylerin söz konusu folklorik bilgiye hangi oranda sahip 

oldukları, uygulayıp uygulamadıkları sorulmuştur. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA: 

Aşağıda çalışmaya katılan kadınların çocuk bakımında tercih ettikleri 

uygulamalar verilmiştir. Bazı katılımcılar birden fazla geleneksel yöntem 

uyguladıklarını bildirmişlerdir.  

Çocuğa kundak yapılmalı mı, neden? Sorusuna, 40 kişi (%42,6) elleri 

ayakları düzgün olsun, 16 kişi (%17) rahat uyusun diye yapılmalı şeklinde cevap 

vermiş; 21 kişi (%22,4) ise rahat büyüsün diye kundak yapılmamalı demiştir. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçların elde 

edildiği görülmüştür.
5-7,8,15

 Örneğin Manisa Nüfus ve Sağlık Araştırması 1999 

verilerine göre Manisa’da kundak yapma oranı %73’dür.
7
 Araştırmamızda ise bu 

oran %82 çıkmıştır. Özyazıcıoğlu tarafından yapılan çalışmada annelerin eğitim 

düzeylerinin artmasıyla birlikte kundak yapma uygulamasının azaldığı 

görülmüştür.
3
 Göker tarafından yapılan araştırmada Riketsli olguların     ( 

Raşitizm ) %75’inde kundak yapma hikayesi olduğu, ülkemizde güneş ışığından 

bolca faydalanmak mümkün olduğu halde, yanlış geleneksel uygulamalar (kundak 

yapma, bebeklerin yüzünü örtme, bebeklerin dışarı çıkarılmaması) nedeniyle, 

riketsin hala bir halk sağlığı problemi olarak devam ettiği tespit edilmiştir.
4
 Bunun 

dışında kundaklamanın doğuştan kalça çıkığı gibi ortopedik sorunlara yol açtığı 

da bilinmektedir. 

Yeni doğan bebeğin ilk ne zaman emzirilmesi gerektiği sorusuna, 60 kişi 

(%63,9) ağız sütü boşa gitmesin, anne sütü çabuk gelsin diye hemen emzirilmeli 

demiştir. 22 kişi ise (%23,4) sabırlı olsun diye üç ezan beklendikten sonra 

emzirilmeli cevabını vermiştir. Nevşehir-Kapadokya’da yapılan bir araştırmada 

doğumdan sonra hemen (ilk 1 saat içinde) emzirilme oranı %54’dür.
5
 

Özyazıcıoğlu tarafından yapılan araştırmada ise üç ezan beklendikten sonra 

emzirme oranı %64’dür. Ancak bu beklemenin anne bebek arasındaki ilişkinin 

erken dönemde başlamasını engellemesi ve anne sütünün gelmesini geciktirmesi 

gibi olumsuz etkileri olabileceği belirtilmektedir.
3
  

Yeni doğan bebeğe tuzlama yapılmalı mı sorusuna 77 kişi (%81,9) evet 

demiş ve tuzlama yapma sebebi olarak, ağzı kokmasın, terlemesin ve pişik 

olmasın diye ifade etmiştir. Çalışkan tarafından yapılan araştırmaya göre 

tuzlanma oranı %17,5’dur.
5
 Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmış çalışmalarda 

ve Makedonya’daki Müslümanlar arasında, bebeklerin tuzlanması yaygın olarak 

görülmektedir.
6-9

 Bu uygulama bebeğin cildini tahriş ederek enfeksiyona yol açma 

riski taşımaktadır.  
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Yeni doğan sarılığı zamanında doğan bebeklerin %60-80’inde olur ve bu 

ekstrauterin hayata adaptasyonu yansıtan normal bir durumdur. Ancak çok sık 

olmamakla birlikte bilirübinin kan beyin bariyerini geçmesi durumunda beyin 

hasarı ortaya çıkabilir.
12

 Erken müdahale edilmeyen durumlarda, beyin hasarı 

sonucu motor ve zeka gelişim geriliği ile işitme, görme sorunları oluşabilir. 

Elazığ, İzmir-Naldöken, Ordu, Gaziantep bölgeleri ve Girit ve Saha Türkleri 

arasında çocuğun sarılık olması durumunda sarı örtü örtmek, banyo suyuna altın 

koymak, kan akıtmak, çocuğun kendi idrarını içirmek gibi uygulamalar tespit 

edilmiştir.
6,8,13-16

 Çalışmamızda çocuğun sarılık olması durumunda ne yapıldığı 

sorusuna 53 kişi ( %56.4) çocuğun yüzüne sarı tülbent örtüldüğünü ya da sarı 

kıyafet giydirildiğini, 10 kişi (%10.7) çocuğa sarı çiçek isimli bitkinin çayından 

içirildiğini, 8 kişi (%8) içine miras altın atılan su ile banyo yaptırıldığını ifade 

etmiştir.  

Halk arasında bağırsak kurdu olarak bilinen ve çok sık görülen parazitler 

fekal-oral yolla bulaşır. Ürogenital sisteme geçerek kronik hastalıklara yol 

açabilirler. Hijyene önem verilmeli ve ailenin tümü tedavi edilmelidir.
12

 

Çalışmamızda çocuğun dışkısında bağırsak kurdu görüldüğünde, 12 kişi (%12.8) 

çocuğa tuzsuz kabak çekirdeği verildiğini, 6 kişi (%6.4) darı kaynatıp suyunu 

içirdiğini belirtmişlerdir. Altan’ın Manisa yöresindeki Yörüklerde yaptığı 

çalışmada ise kabak çekirdeği, sarmaşık ve ekşi nar yedirildiği ifade edilmiştir.
2
  

Çocuklarda diş çıkarmanın normal zamanlaması ortalama 6.-12. aylar 

arasında değişebilir. Diş çıkarken bazen dişetinde mavimsi bir renk değişikliği 

olur. Buna çıkış (patlama) hematomu denir ve normal bir süreçtir. Bu dönemde 

çocuklarda huysuzluk ve salyanın ağızdan akması gibi daha genel belirtiler de 

görülür.
12

 Çocukların dişi çıkarken oluşan rahatsızlıklarda ne yapıldığı sorulmuş, 

14 kişi (%14.9) çocuğun eline yeşil soğan ya da pırasa verildiğini, 11 kişi (%11.7) 

kaşıyıcı dişlik verildiğini söylemişlerdir. Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ ve 

Adana yörelerinde yapılan çalışmalara göre; çocuğun diş çıkarması çeşitli 

törenlerle kutlanır. Bu kutlamada yiyeceği kutsama, çocuğun rızkını artırma, 

bereketi çoğaltma gibi dileklerle beraber çocuğun dişinin sağlam olması isteği de 

yer alır. Hedik diş çıkarma kutlamasında ikram edilen yiyecektir. Mısır, buğday 

ve nohut kaynatılarak hazırlanır. Kaynatma sırasında mısır, buğday ve nohutun 

patlayarak açılması diş etinin patlayıp açılmasına benzetilmektedir. Bu yönüyle 

pişirilen aşın analojik amaçlı büyüsel bir özellik taşıdığı söylenebilir. Bizim 

çalışmamız ile benzerlik gösteren diğer araştırma sonuçlarına göre; Ordu 

yöresinde de bu dönemde diş kaşıyıcı kullanılır.
15

 Kars ve Erzurumda dişin 

çıktığını ilk gören kişi tarafında çocuğun gömleği yırtılır ve bu işlemin diş 

çıkarkenki acıyı azaltacağına inanılır.
8,17

 Makedonya’daki Müslümanlar arasında 

ilk dişin çıkmasını kutlamak için, çocuk yere serilen beyaz bir yaygı üzerine 

oturtulur. Daha önce hazırlanmış olan toz şekerle karıştırılmış hedikten bir avuç 

çocuğun başından serpilir. Önüne de makas, Kur’an ve altın konulur. Çocuk bu üç 

nesneden hangisini seçerse ona göre gelecekteki mesleği hakkında yorum yapılır. 

Kur’an’ı alanın okumuş olacağı, makası alanın (kız ise) ev hanımı, işinde hünerli, 
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becerikli olacağı, (erkek ise) terzi olacağı, altını seçen kız ise zengin bir kocaya 

varacağı, erkek ise ilerde zengin olacağı kabul edilir.
9
  

Kabızlık; dışkılamada zorlanma ve iki hafta ya da daha uzun süren 

gecikme olarak tanımlanır. Hastalık değil hastalık belirtisidir. Bebek ve 

çocuklarda çoğu kez fonksiyoneldir. Muayenede yapısal bir nedenin yokluğu 

anlaşıldıktan sonra fonksiyonel kabızlık tedavisi uygulanır.
12

 Fonksiyonel 

kabızlığı olan çocuklarda tedavi yumuşatma(lavman), idame(lavman, diyet ve 

davranış değişikliği) ve geçiş(lavmanın dereceli olarak kesilmesi) olarak üç 

aşamada yapılır. Sabun köpüğü toksik olabileceği için önerilmemektedir.
12

 

Çalışmamızda çocuk kabız olduğunda ne yapıldığı sorulmuş, 36 kişi (%38.3) 

sabunu fitil şeklinde uygularız cevabını vermiş, 19 kişi (%20.2 ) zeytinyağı 

içirdiklerini belirtmiştir. Altan’ın çalışmasına göre Manisa yörük köylerinde de 

kabızlık tedavisinde sabun fitil haline geririlerek makattan uygulanmakta, ayrıca 

zeytinyağı ve çiğ acı kekik otu verilmektedir. İstanbul, Balıkesir, Urfa, 

Gümüşhane ve Sivas yörelerinde ise badem yağı, topalak, zeytinyağında 

bekletilmiş incir, makar adıyla bilinen bir çeşit toprak, dut pekmezi, sinameki 

kullanıldığı kayıtlıdır.
2
  

Kas iskelet travmaları çocukluk çağı yaralanmalarının %10-25’ini 

oluşturur. Bu travmalar, kemik kırıklarına, ligament burkulmalarına ya da daha 

seyrek olarak eklem çıkıklarına ( en çok dirsek ekleminde ) neden olabilir. 

Çocuklar kırıklara kemiklerinin damarlanmadan zengin, süngerimsi, plastik yapısı 

ve düşük mineralizasyonu nedeniyle yetişkinlere göre daha eğilimlidirler. Kas 

iskelet yaralanmalarına yaklaşımda genel ilke, ödemin en aza indirilmesi 

(dinlenme, buz, kompresyon, elevasyon-yükseltme), hareketsiz kılma, ağrıyı 

dindirme ve ortopediye sevk gerektiren durumların tanınmasıdır. Sinir-damar 

sıkışması, açık kırıklar ve çıkıklar ortopedi konsültasyonu gerektiren acil 

durumlardır.
12

 Çalışmamızda çocuklarda kırık çıkık olduğunda ne yapıldığı 

sorulduğunda 25 kişi (%26.6 ) çıkıkçıya gittiklerini, çıkıkçının da zeytinyağı ya 

da sabun ile ovarak kırık ya da çıkığı yerine getirdiğini ve üzerine buğday lapası 

sardığını belirtmişlerdir. Elazığ yöresinde çocukların sınıkçıya götürüldüğü, 

kırığın kaynaması için yumurta ile un karışımı ya da zeytin çekirdeği ile üzümün 

dövülerek kırık bölgeye sarıldığı, Saha Türkleri arasında kırılan kemiklerin 

düzeltildikten sonra süyek ile (tahta, mukavva destek) bağlandığı, çıkıkta saman 

kırıntısı ve yosundan lapa yapılarak kırık bölgeye sürüldüğü ve kayın ağacı ile 

bağlandığı kayıtlıdır. Ayrıca Adana’da buğday kepeği kaynar su ile karıştırılarak 

kırık bölgeye sarılmakta, Ardahan’da rendelenmiş yumurta akı ile sabun 

karıştırılarak, Posof’ta ise yumurta akı ile katran karıştırılarak ve kırık bölgeye 

sürülmektedir.
2,13,16

  

Kızamık, deride ve mukozada görülen kırmızı döküntülerle karakterize 

viral bir hastalıktır. Kızamık belirtilerini alerjik reaksiyonlardan ayırmak gerekir. 

Aynı zamanda hayati tehlike yaratan ve tedavi edilebilen hastalıkların 

düşünülmesi de önemlidir.
12

 Çoğu sağlıklı çocukta her hangi bir sekel bırakmadan 

iyileşir. Destekleyici veya kesin tedavinin sağlanması ile komplikasyonların 

(nörolojik sekel vb) önüne geçilmesi esastır. Ateşe müdahale önemlidir. Aşılama 



 

 262 

ile çocukları hastalıktan korumak gereklidir.
12

 Çalışmamızda kızamık geçiren 

çocuğa ne yapıldığı sorulduğunda, 25 kişi (%26.6 ) kızamık şekeri veya tatlı 

yedirildiğini, 10 kişi (%10.6) evin kapısına, odanın içine, ballı su serpildiğini, 

çocuğun ayak tabanına alnına, ağzına ve gözüne bal sürüldüğünü (evin içi tatlı 

olsun zira kızamık tatlıyı sevmez) belirtmişlerdir. Manisa Yörük köylerinde 

pekmez, şekerli su, lokum, Ağrı’da kızamık şekeri yedirilir ve kırmızı elbise 

giydirilir, Uşak’ta hasta sıcak tutulur, acı ekşi verilmez, Posof’ta hastalık azmasın 

diye anne çamaşır yıkamaz, sabun ezmez ve ateşe yaklaşmaz, Urfa’da mercimek 

kepeği ile koyun kuyruğu yakılır ve hastaya koklatılır.
2
 

Pişik, çocuklarda genellikle bebek bezinin kapladığı alanda ortaya çıkan 

bir dermatitdir. Görülme sıklığı %7-35 oranındadır. En fazla 9-12. aylarda 

görülür. Artmış deri ıslaklığı, aşırı sürtünme, idrar ve dışkının yol açtığı irritasyon 

ile mikrobiyal enfeksiyonlar bu dermatitten sorumludur.
12

 Dermatite yol açan 

etkenin bilinmesi önemli ise de tedavi genellikle aynıdır. Öncelikle irritasyon ve 

ikincil enfeksiyonun önlenmesi gerekir. Bebek bezi sık değiştirilmeli ve bölge 

suyla veya hafif bir temizleyici ile temizlenmelidir. Merhem ve krem deriyi 

irritanlar ve nemden korur. Bu yöntemlerle başarı elde edilemediği durumlarda 

sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
12

 Yaptığımız çalışmada, 43 kişi (%45.7) 

“ısıtılarak asiti uçurulan” zeytinyağını pişik bölgesine sürdüğünü söylemiştir. 

Kapadokya yöresinde pişik kremi, pudra ve zeytinyağı kullanıldığı ve ayrıca 

toprağa yatırma işlemi uygulandığı, İzmir-Naldökende katı yağ ve zeytinyağı 

kullanıldığı, Manisa Yörük köylerinde çürümüş ağaç kabuğu toz halinde pişik 

bölgeye sürüldüğü, Pudra, zeytinyağı ve aktoprak kullanıldığı, Artvin Yusufelinde 

çocuğun saklanan kakasının banyo suyu ile karıştırılarak yıkandığı kayıtlıdır.
2,5,13

  

Yanıklar termal (ısı), kimyasal ya da elektriksel ajanların neden olduğu 

doku hasarıdır. Bütün yanıklarda tedavide ağrının giderilmesi, yara bakımı, şok 

tedavisi ve korunması, enfeksiyon kontrolü, beslenmenin sağlanması önemlidir.
19

 

Uygun tedavi, yanığın alanına ve derinliğine bağlıdır. Birinci derecede yüzeysel 

yanıklarda önce su ile soğutma uygulanır. Daha sonra antimikrobiyal yumuşatıcı 

bir losyon ya da krem kullanılır. İkinci ve üçüncü derece yanıklar hekim izlemi ile 

tedavi edilir.
12

 Çalışmamızda çocuklarda yanık oluştuğunda ne yapıldığı 

sorulduğunda 10 kişi (%10.6) kireç suyu ile zeytinyağı karıştırıldığını ve yanığa 

sürüldüğünü. 12 kişi (%12.8) ise yanık bölgeye çiğ patates konulduğunu 

belirtmiştir. Manisa Yörük köylerinde domates suyu, yoğurt, soğuk su, tavuk 

yumurtası yağı, kara eşek kanı, zeytinyağı ve kireç kaymağı, Posof’da sabun, 

çamur, makine yağı, Konya’da kızdırılmış pekmez, Erzurum’da yumurta yağı , 

Sivas’da sabun, sümük, salça ve zeytinyağında eritilmiş balmumu Elazığ’da 

erimiş mum ile zeytinyağı karışımı, yoğurt, pekmez sürülür.
2,13

 

Dil gelişimi çocuğun yaşı, konuşulan dil ve sosyal etkileşimler gibi birçok 

faktörden etkilenebilen dinamik bir süreçtir. Normal konuşma gelişimi yaşamın 

ilk 4-5 yılında düzenli bir şekilde olur. Çocuklarda konuşma gecikmeleri sıklıkla 

2-3 yaşına kadar tanınmaz. Gecikmedeki en sık neden işitme kaybıdır. Bunun 

dışında zekâ geriliği, genel gelişim bozukluğu, psikolojik sorunlar, sık televizyon 

izleme ve kardeş kıskançlığı da geç konuşmaya sebep olarak gösterilebilir. Erken 
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tanı, daha sonraki bilişsel fonksiyonları ve uzun dönemdeki dil gelişimini 

belirleyen en önemli faktörlerden birisidir.
12

 Konuşma gelişimini hızlandırmak 

için daha fazla sevgi ve ilgi gösterilmeli, soru sorulmalı, 0-3 yaş döneminde 

mümkün olduğunca az tv seyrettirilmeli, masal anlatılmalı ve ninni söylenmelidir. 

Çalışmamızda çocuğun konuşması geciktiğinde, 11 kişi (%11.7) çocuğun dil 

altının kesildiğini ya da şişlendiğini, 11 kişi (%11.3) bülbülün su içtiği kaptan 

çocuğa su içirildiğini söylemiştir. Niğde Kemerhisar yöresinde dillerinin altındaki 

parça kesilir ve yerine sarımsak sürülür. Yine de konuşmazsa çocuk parpılatılır. 

Erzincan yöresinde ahıra götürülür ve hayvanların bağlandığı urganla bağlanır.
17

 

Elazığ’da “ziyarete götürülür” ve ziyaretin anahtarı çocuğun ağzına sürülür, kuşun 

su içtiği kaptan su içirilir, dilinin altı kesilir.
13

 Makedonya Müslümanları arasında 

Cuma günleri imamın hutbe okuduğu sırada, hocalar tarafından kâğıda yazılmış 

bir dua bir kaleme sarılarak çocuğun sağ eline verilir ve hutbe okunduğu esnada 

çocuğun o duayı yalaması istenir. Bu uygulama ile çocuğun dilinin çözüleceğine 

ve konuşmaya başlayacağına inanılır.
9
  

Elde edilen verilerin, Pomak kültürüne ait genel ve sık rastlanan 

uygulamalar olup olmadığı konusunda bu aşamada kesinlik ifade edilemez. 

Bunun yanında araştırma yapılan beldede Pomaklar dışında unsurların yaşamakta 

oluşu ve kültürlerarası etkileşim nedeniyle uygulamaların tamamen Pomak 

kültürüne ve geleneklerine ait olduğu da söylenemez. Ancak bilgisine başvurulan 

kaynak kişilerin birçoğunun 60 yaşının üzerinde olması ve Türkçeyi konuşamıyor 

olması (görüşmeler tercüman aracılığı ile yapılmıştır.) tespit edilen geleneksel 

uygulamaların Pomak toplumunda en azından yakın dönemde elde edilen bilgilere 

dayanmadığını ortaya koymaktadır. Ülkemizin farklı yörelerinde yaşamakta olan 

Pomaklar arasında yapılacak geniş çaplı araştırmalar sonucunda, çocuk bakımına 

yönelik olarak sahip oldukları tıp folkloruna ait bilgilerin en azından Türkiye 

Pomaklarına ait ve bu kültürün ürünleri olabileceği söylenebilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Araştırmamızda tespit edilen birçok uygulamanın, modern tıp açısından 

bir anlam ifade etmediği görülebilir. Bu da tıbbi antropolojinin; toplumların 

hastalık açıklamalarına ilişkin analizi ile uyumludur. Buna göre dünyada var olan 

toplulukların hastalıkları açıklama biçimleri ile modern tıp biliminin kabul ettiği 

açıklamalar arasında pek az ortak nokta bulunmaktadır. Bu toplulukların dini ve 

dini olmayan inançları ile hastalık açıklamaları arasında daha çok bağlantı 

vardır.
21

 

Sonuç olarak:  

1. Aileler, çocukların sağlığa ve hastalığa ilişkin sorunlarında, modern 

tıbbın imkânları yanında geleneksel tedavi seçeneklerini de uygulanabilir 

bulmaktadırlar. 

2. Halk arasında bilinen ve uygulanan bazı yöntemlerin 

sürdürülmesinde sağlık açısından sakınca olmaması durumunda, bunlar kültürel 

bir öğe olarak değerlendirilmelidir. 
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3. Kültürel özelliklerin sağlık ve hastalık davranışlarına etkisi nedeniyle 

farklı kültürlere sahip olan insanların sağlık gereksinimlerinin de farklılık 

gösterebileceğinin bilinmesi önemlidir. 

4. Zararlı olduğu düşünülen bazı geleneksel uygulamaların, konunun 

ilgililerinden yardım alarak önlenmesi, doğru ve yanlış geleneksel uygulamalar ile 

ilgili olarak sağlık çalışanlarının halkı bilinçlendirmesi gerekmektedir. 

5. Sağlık çalışanlarının öncelikle kendi toplumunun kültürel değerlerini 

tanıması, farlılıkları kabul etmesi ve sağlık bakımını planlarken toplum yapısını 

dikkate alarak uygun hale getirebilmesi önemlidir.  
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Çocukların Bakımına Yönelik Uygulanan Geleneksel Yöntemlerin Listesi:  
 

Liste 1. Kundak yapma gerekçeleri; 

1. Elleri ayakları düzgün olsun.  

2. Rahat uyusun.  

3. Adettir, kırk gün kadar yapılır. 

 

Liste 2. Yeni doğan bebeğin erken emzirilme gerekçeleri; 

1. Aç kalmasın ve anne sütü çabuk gelsin diye hemen emzirilir. 

2. Çocuk sabırlı olsun diye üç ezan bekletilir. 

3. Ağız sütü boşa gitmesin diye hemen emzirilir. 

 

 Liste 3. Yeni doğan çocuğun tuzlanma gerekçeleri; 

1. Ağzı kokmasın, teri kokmasın, pişik olmasın.  

2. Kemikleri sağlam olsun.  

3. Mikroplar kırılsın.   

 

Liste 4. Karnı ağrıyan çocuğa yönelik yapılan uygulamalar;  

1. Sırtına ve karnına sıcak zeytinyağı ile masaj yapılır.  

2. Çörekotu yağı ile sırtı ve karnı ovulur. 

3. Rakı (ev yapımı) - zeytinyağı karışımı çocuğun karnına 

sürülür. 
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Liste 5. Çocuğun tırnaklarının kesilme zamanı 

1. Kırkı çıktıktan sonra kesilir. Eli hünerli olsun hırsız uğursuz 

olmasın diye.  

2. Kırkı çıktıktan sonra kesilir çünkü önce kesilirse şeytantırnağı 

çıkar.  

3. Kırkı çıktıktan sonra kesilir. Bereketli olsun diye de saklanır.  

 

Liste 6. Kulak ağrısı olan çocuğa geleneksel yaklaşım  

1. Zeytinyağı, Anne sütü, Pırasa suyu, Soğan suyu kulağa 

damlatılır.  

2. Haşlanmış elma kulağa konur. 

3. Eğer çocuk erkekse, kız çocuk emziren bir kadının sütü 

ağrıyan kulağa sağılır. Kulağı ağrıyan kız ise tam tersi yapılır. 

 

Liste 7. Sarılık olan çocuğa geleneksel yaklaşımlar 

1. Sarı tülbent örtülür(kundak sarısı). Sarı kıyafet giydirilir. 

2. Babasının iç çamaşırı giydirilir. Mikrop mikrobu kırar. 

3. Üzüm hoşafı, Papatya çayı, limon suyu, Kadife çiçeği(sarı 

çiçek) çayı, Pekmez, Şekerli ballı su, ılık su içirilir. 

 

Liste 8. Altını ıslatan çocuğa yapılanlar 

1. Sık sık çişe tutulur. 

2. Ayak bileklerinden tutulup baş aşağı sallanır. 

3. Sıcak toprağa sarılır (idrar yollarını sıcak tutsun diye) 

 

Liste 9. Ateşi yükselen çocuğa yapılanlar  

1. Limonun ortasına aspirin koyup ısıtılır. Eriyen aspirin ve 

limon suyu karışımı ile bebeğin vücudu ovulur. 

2. Sirkeli su ile ovulur. 

3. Sirke ile aspirin karıştırılır. Bununla ıslatılan bez çocuğun 

göğsüne konulur. 

 

Liste 10. Çocuğun dışkısında barsak kurdu görüldüğünde  

1. Kırmızıturp rendelenir suyu sıkılır. Üç hafta süre ile günde üç 

defa içirilir. 

2. Tuzsuz kabak çekirdeği yedirilir.  

3. Zeytinyağı içirilir. 

 

Liste 11. Çocuğun gözünde itdirseği çıktığında yapılanlar 

1. Gözüne fiske vurulur. İki defa İtin gö….ne, itin gö…ne 

denilir. 

2. Ailedeki en son doğan çocuk dua okur.( İhlas, Fatiha ) 

3. Okunmuş yeşil bitki(herhangi bir ot) sürülür. 
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Liste 12. Çocuk diş çıkarırken ne yapılır 

1. İlk gören kişi bebeğe atlet kilot alır. 

2. Dişi ilk gören kişinin atletinin omzu yırtılır. Ve o kişi bebeğe 

hediye alır.  

3. Dişini kaşısın diye, Eline sert oyuncak, diş kaşığı, ekmek 

kabuğu, yeşil soğan, pırasa, salatalık verilir.  

 

Liste 13. Çocuk kabız olduğunda yapılanlar 

1. Sabun fitil yapılarak uygulanır. 

2. Sardunya dalına zeytinyağı sürülerek fitil gibi uygulanır. 

3. Badem yağı zeytinyağı veriyordum. Sulu gıdalar veriyorum. 

Liste 14. Çocuk ishal olduğunda yapılanlar 

1. Pirinç lapası – suyu yedirilir.  

2. Haşlanmış patates yedirilir. 

3. Tuzlu şekerli bol su verilir. 

 

Liste 15. Kırık çıkık olduğunda yapılanlar 

1. Çıkıkçıya gidilir. 

2. Pirinç – bulgur lapası sarılır.  

3. Yumurta akı ile sabun karıştırılır, bir gazlı beze konularak 

kırık alana uygulanır. ( alçı gibi olur ). 

 

Liste 16. Kızamık geçiren çocukta yapılanlar. 

1. Tatlı gıdalar, kızamık şekeri verilir. 

2. Soğuğa çıkarılmaz. 

3. Çocuk koyun postuna sarılır. Bu post gece dışarı atılır. Sabah 

geri alınır. 

 

Liste 17. Çocukta pişik olduğunda yapılan uygulamalar 

1. Zeytinyağı ısıtılarak asiti uçurulur ve pişiğe sürülür. 

2. Çürük tahtaların tozları pişiğe sürülür. 

3. Kil ezilir pişiğe sürülür. 

 

Liste 18. Siğil tedavisinde 

1. Siğil sayısı kadar arpa okunur. Siğiller okunan arpalarla çizilir. 

Arpalar soğana batırılır. Soğan kurudukça siğil gider. 

2. Isıtılmış süt sürülür. 

3. Okunur (Fatiha ve İhlas yada siğil duası ). 

 

Liste 19. Uçuk çıktığında yapılanlar 

1. Kırmızı ruj, Diş macunu, İncir sütü, Zeytinyağı , Sarımsak, 

Ekmek sodası (bikarbonat) sürülür, tuz basılır. 

2. Annenin saçının ucuna bal sürülür ve uçuğun üzerine 

değdirilir. 
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3. Sıcak çay bardağı bastırılır. 

 

Liste 20. Yanık olduğunda yapılanlar. 

1. Çiğ patates rendelenir ve yanık bölgeye sarılır. 

2. Yanan bölge ıslatılır tuz serpilir. 

3. Lavanta yağı, Kantaron yağı, Susam yağı, Zeytinyağı,  

   Yoğurt, Yumurtanın beyazı, Salça sürülür (3-4 gün). 

 

Liste 21. Geç yürüyen çocuklara yapılanlar 

1. Hoppalaya asılır. (tavana asılan yaylı bir ip). 

2. Poğaça pişirilir. Çocuğun başının etrafında çevrilir. Daha 

sonra bu poğaçalar mahallenin çocuklarına dağıtılır. 

3. Caminin etrafında gezdirilir. 

 

Liste 22. Geç konuşan çocuklara yapılanlar 

1. Bülbülün su içtiği kaptaki sudan çocuğa içirilir. 

2. Ocağa götürülür. Orada dilinin altına ağaç yaprağı sürülür. 

3. 7-9 ayrı Kurban dilinden kavurma yapılıp çocuğa yedirilir. 

 

Liste 23. Fıtık görülen çocuklarda yapılanlar 

1. Demir para, bal mumu ile bağlanır, bir tülbent ile sıkıca sarılır. 

2. Fıtık üzerine toprak solucanı konur. 

3. Salatalık bağlanır. 
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TARİHTE OHRİ VE ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER 

 

                   Eyüp SALİH
*
 

 

Ohri’nin tarihi 

Ohri, Makedonya’nın güneybatısında, Arnavutluk sınırında bulunan ve 

aynı ismi taşıyan Ohri gölünün (Akgöl) kıyısında kurulan bir şehirdir. Zengin bir 

tarihe sahip olan Ohri şehri, M.Ö. Roma İmparatorluğu döneminde Lihnidos 

ismiyle anılan “Dessaretia” eyaleti olarak, idari ve ticari merkezi haline gelmiş. 

Romalılar, Adriyatik Denizi kıyısındaki Durres şehri (Arnavutluk)  ile İstanbul’u 

birbirine bağlayan Via Egnatia yolunu inşa ederler. Lihnidos, bugünkü Ohri 

üzerinden geçen bu yol sayesinde tüccarların ve zanaatkârların ilgisini çeker ve 

gelişmesine hız kazandırır. 

576 yılında geçen deprem Lihnidos şehrini tamamen yıkar. Bu bölgeye 

VII. yüzyılda Slavların yerleşmesiyle yeniden şehir kuruluyor ve ilk kez 

“Constantinople 4.Konsülü (879-880)’nün piskoposluk rezidansı tarafından Ohrid 

ismiyle anılır.  

XIV’ üncü yüzyılda Ohri, Hıristiyanların din ve kültür merkezidir. Aziz 

Kiril ve Metodiy kardeşlerin 9. y.y. Slav ve Ortodoks Hıristiyanların kullandığı 

Kiril Alfabesinin kullandığı alfabe, Ohri Okulunda okutulmuştur. 

Ohri, uzun bir dönem değişik iktidarlar değiştirmiş, Bizans, Bulgar, Sırp 

egemenliklerinden sonra Sultan I. Murat döneminde, 1385 yılında Çandarlı 

Hayrettin Paşa tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılır. Süleyman Çelebi 

zamanında Ohri’ye ilk Sancak Beyi olarak 1406 yılında Aydın Beyi Cüneyd Bey 

tayin edilmiştir. Cüneyd Bey, 1410 yılında buradan ayrılmıştır. 

Ohri’de yaşayan Hıristiyan halkı Ohri Gölü kıyısında yükselen varoşta 

(kale içi) yaşıyor. Tarihin çeşitli dönemlerinde, şehri korumak için üç sıradan 

surlar inşa edilmiş, Varoşun en yüksek yerinde de 958-1014 yılları arasında 

Makedonya kıralı olan Çar Samoil ismiyle anılan surlar bulunur.  

Ohri, Osmanlı hakimiyeti altına geçince Rumeli Eyaletinin üç büyük 

sancağından biri olur. Tarih boyunca çeşitli idari teşkilatlanmalar içinde, bazen 

Sancak merkezi, bazen kaza merkezi olarak geçmiş olan Ohri, 1826 yılında 

Rumeli Eyaleti dağılınca Manastır Eyaletinin kazası olmuştur.  

Osmanlıların ilk yerleşim yeri olarak Varoş’un (Kale içi) en yüksek 

bölgesinde “İmaret” adı altında ki alanda kurulur. Bu yerde eski Bizans 

döneminden kalma ve yıkıntı halinde bulunan eski bazilikalar üzerinde 1491 

yılında Fatih Sultan Mehmet’e adanmış, halk arasında İmaret camii, çeşitli 

yazılarda ise Hünkâr camii veya Fatih Sultan Mehmet camii, Ohrizade 

Sinanuddin (Sinan )Yusuf Çelebi tarafından inşa edilmiş. İmaret camii etrafında 

kervansaray, mektep, zaviye, aş evinden oluşan bir külliye de kuruluyor. 

Ohri, Arnavutluk içlerine düzenlenen saldırılar için üs olarak kullanılmış. 

1464’te Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Arnavut kökenli İskender Bey 

                                                           
*
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tarafından ele geçirilmeye çalışan şehir, Akçahisar'a Venedik kuvvetleri 

yerleştiğinden Arnavutluk'ta Osmanlılara karşı büyük bir tehdit oluşur. Bu 

durumda Ohri sancak beyi Balaban Paşa, İskender Bey'e karşı taarruza başlar, 

1464 ve 1465 yıllarında devam eden bu çarpışmalardan sonra Ohri yine Osmanlı 

hakimiyetine girer. 

Osmanlılar Ohri’ye yerleşerek var olan kiliselerden Aya Sofya kilisesinin 

bir kubbesine küçük bir minare, iç kısmına da mihrap ve minber yerleştirerek 

cami olarak kullanılmıştır. Diğer kiliseler ise Hıristiyanlar’ın kullanımına 

bırakılmıştır. 

Osmanlılar surların dışına çıkarak düzlük alanda mahalleler kurmuşlar. 

İbadet etmeleri için merkez camileri ve mahalle mescitleri de inşa etmişler. 

Aradan bir yüzyıl geçmeden bile Ohri şehri İslam merkezi haline gelir. Tasavvufî 

İslâm anlayışının yayılmasıyla tekkeler ve zaviyeler de inşa ediliyor. 

Evliya Çelebi, Ohri’de aşağı şehir olarak adlandırdığı yerleşim bölgesinde 

17 adet mahallenin olduğunu, bunlardan 10’un Müslüman, 7’sinin Hıristiyan 

mahallesi olduğundan bahsediyor. Müslüman mahallelerinden Ohri-zade 

mahallesi, Tekke mahallesi, Kuloğlu mahallesi, Haydar Paşa mahallesi, Koca 

Siyavuş Paşa mahallesi, Zulmiye mahallesi, Haci Hamza mahallesi, İskender Bey 

mahallesi,Yunus Voyvoda mahallesi, Koçi Bey Mahallesi, Emin Mahmut 

Mahallesi ve Kara Hoca Mahallesi gibi belli başlı seçkin mahallelerin isimleri 

seyahatnamede zikredilmektedir.  

Tabiat güzelliklerinin yanında, eski zamanlardan beri mimari eserleriyle 

de ünlü olan bu şehirde farklı kültürleri yansıtan eserlere rastlanmaktadır. 1670 

yılında Ohri’yi ziyaret eden Evliya Çelebi, tarihî eserlerinden söz ederken: 17 

cami, 17 mahalle mescidi, iki adet bilgin medresesi, bunlardan başka 7 mektebi, 

üç adet hanı, iki adet özel ve umum hamamı, 150 adet dükkânın bulunduğu çarşı 

ve bedesteni; 7 adet mükellef ve müzeyyen ilim sahiplerinin toplandığı 

kahvehanelerinin varlığından bahis açmıştır (Zıllıoğlu, 1985: 462-463).  

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, Ohri-zade ailesinde misafir 

edildiğinden söz eder. Ohri’ de ki yaşamla ilgili, halkın meşguliyetiyle ve var olan 

tarihi eserleri de yazıyor. Ohri’nin önemli bir dini merkezi durumunda olduğunu, 

var olan camilerden de söz ederken Haci Kasım camii, Kuloğlu camii, Haydar 

Paşa camii, Haci Hamza camii, Aya Sofya camii, Sultan Süleyman Han Tekke 

camii, Zulmiye camii ve iki minareli Hünkâr camii’nden anlıyoruz. 17 adet 

mescitten söz ederken İskender Bey mescidi, Yunus Voyvoda mescidi, Koçi Bey 

mescidi, Emin Mahmut mescidi, Çarşı mescidi, Çınarlı mescidi, Kara Hoca 

mescidi isimleri ile anıyor. 

Seyahatnamesinde Ohri’de Sultan Süleyman Han medresesi ile Siyavuş 

Paşa medresesinin bulunduğunu söyleyen Evliya Çelebi, iki medrese binası 

arasında bir tane kervansaray ve iki tane hamamın, Ohri-zade hamamı ve Gazi 

Hüseyin Paşa hamamı ve 77 adet özel hamamın varlığından bahsediyor ve üçüncü 

Yukarı hamam vardır. Kervan saraylardan Küçük Pazar kervansarayı (40 ocaklı), 

Ohri-zade kervansarayı ve ismi bilinmeyen bir kervansaray da vardır. Evliya 

Çelebi, Dördüncü Sultan Murada gelinceye kadar burada para kesilirdi. 
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Darphanesi, aşağı kalede Paşa Sarayı yakınındadır. Hakir, ayarı halis akçesini 

gördüm, diyor. Üzerinde (Sultan Ahmet bin Mehmet Han azze nasruhu duribe fi 

Ohri ) yazılı idi diyerek bir darphaneden söz ediyor. 

Makedonya’nın incisi olarak vasıflandırılan Ohri ve çevresinin tabii 

güzelliklerini, millî edebiyatın öncülerinden Ebûbekir Hâzım Tepeyran (1864-

1947) da bir hikâyesinde: Gayet lâtif zümrütler ortasına pek mâhirâne 

yerleştirilmiş beyaz bir elmas-pâre gibi yeşil, mürtefî dağlar arasında tekevvün 

etmiş olan Ohri Gölü mevkiinin her türlü letâfeti, saf, berrak suları, câ-be-câ açık, 

koyu mâi hâreleri; müşa şa a serv-i sîmînleri nazar-rübâ akisleriyle hakikaten 

temâşâsına doyulmaz bir belde-i tabiattır. (Hayber, 1988: 107-108) şeklinde 

anlatır. 

Osmanlı döneminde Ohri’de, eğitimin 7 Sibyan mektebinde sürdürüldüğü 

çeşitli kaynaklarda yazılıdır, fakat sadece 5 mektebin ismi geçmektedir. Ohri-zade 

Sinanuddin Yusuf Çelebi mektebi, Yunus Voyvoda mektebi, Ağa mektebi, Hacı 

Musa Efendi mektebi ve Hüseyin Efendi mektebi. Daha sonra, öğrencilerin 

yüksek öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak “Ruşdiye” adında bir mektep açılmıştır. 

Ohri’de, medreselerden Eski Siyavuş Paşa medresesi, Süleyman Han 

medresesi, Zeynelabidin medresesi, Ahmet Şerif bey medresesinden başka Daru’l 

-Kurra ve Daru’l – hadis aynı yerde olup burada Kuranı Kerim sadece “Hafs” 

kıraatiyle öğretilmiştir. Bu medresede kendi zamanında Kuranı Kerim tilaveti ve 

tecvidini en iyi bilen Hafsal –Karı lakabıyla bilinen Hafız İbn Ömer Müderris 

olmuştur.  

Kazasker defterine göre, H.996 / 1588 tarihinde Ohri’de Hamza Bey 

medresesi mevcuttu. Bu medresede Muslihiddin Efendi ve Ahmet Efendi 

müderrislik yapmıştır. 

Ortodoks mezhebinin merkezi olarak kabul edilen Ohri’de çok sayıda 

tarihî kilise de bulunmaktadır. Bu kiliselerde bulunan tarihî eserlerin yanında, 

bizzat kiliselerin yapıları ve Hıristiyanlıkla ilgili sayısız duvar ve tavan resimleri 

vardır. Bunların bozulmaması için, Ohri Gölü’nün su seviyesinin aynı kalmasına 

özen gösterilir. Göl suyunun seviyesi, Struga’da gölü terk eden Dirim Irmağı’nın 

taşıdığı suyun düzeni ile dengelenir. (G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Merkezi, Ohri Arşivi Türkçe Yazmalar Katalogu, Makedonya, Bahar - 

2007 Sayı 41) 

1800-1830 yıllarında Ohri,  Vezir Ahmet Paşa’nın oğlu Celaleddin 

(Celadin) beyin hükmüne giriyor. Celaleddin bey, Çar Samoil kalesinin iç 

kısmında güney bölgesinde 1808 yılında “Yukarı Saray” isimle anılan bir saray 

inşa eder. Onun döneminde şehre su getirerek çok sayıda çeşmeler açmıştır. Ohri 

merkezinde ki çınar ağacının yananda H.1237 Miladi 1821/ 22 yılında çıkarılan 

çeşmenin kitabesinde şöyle yazılıdır. 

Hamdülillah kıldı ihsan fazl ile Bari Hüda 

Kim müyesser oldu bu hayrata ol sahib seha 

Gün gibi âlemde meşhur ismi paki sahibül hayr 

Mir Celalüddin bin Asaf vezir Ahmet Paşa 

Ol selim-üt-tab’a Hak tevfikini kıldı refik 
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Fi sebilillah eyledi şehr için çok çeşme icra  

Bi nazir oldu bu çeşme ab-ı safi selsebil 

Oldu bu hayrata razı Hazret-i Şah-ı Kerbela 

Bulmadı ab-ı hayatı rub-ı meskunda Skender 

Buldu ancak talii ol zati pakin Hızrasa 

Olsun ikbalü saadetle o zat-i muhterem 

Ruy-i Arz oldukça sakin su-be su hem cari-i ma 

Binde bir düşmez Fehima böyle tarih-i mücevher 

Ab-ı hayatla itdi hep şehri yeniden Hayy-ü ihya 

 

Not: Şair Süleyman Fehim (1789-1846) tarafından yazılmıştır. 

1846 yılında Ohri Sancağı’nın Kaymakamı Şerif Bey olur. Şerif bey Hacı 

mahallesinde yeni bir medrese Ahmet Şerif Bey Medresesi inşa eder. Medresede 

9 odada 14 talebe ikamet ediyor. Medreseye ait H.1262 Miladi 1846 yılında ki 

kitabede şöyle yazılıdır:  

Kaim-mekaam-ı zül kerem ulvi himem Hatem şiyem - Bezl-eyledi vafir 

direm ali himem Şerif bey 

Nev medrese kıldi bina çok vakf vakf-etti ana - Ol ma’den-i cuda ü seha 

ali-himem Şerif Bey 

Ol sahib-ül hayrat emir bezl eyledi mal-i kesir - Dershane yaptı la nezir 

ali himem Şerif Bey 

Hayrat idüp ol nik-nam makbul idüp Rabbül enam - Ba’de dü alemde be-

kam ali-himem Şerif Bey  

Ocağı şen abad bad evlad ile dilşad bad - Hayratı ile adı yad ali-himem 

Şerif Bey 

Olsun muvaffak ba’d ez in bunın gibi hayr-i güzin -Yapsın o mir-i kam-

bin ali-himmet Şerif Bey 

Dershane yaptı hub bes görmeri misl hiç kes-Sal-i cedid-i feyz-res ali-

himem Şerif Bey 

Tarihle müjde herkese rast-ü çebü pişü pese -Bünyad idüp nev medrese 

ali-himem Şerif Bey seneh 1262 

Bu medrese yıkılmıştır. Kitabe 8 satır üstüne 8 beyit talik yazı iledir. 

Ahmet Şerif Bey’in vakfiyesi de mevcuttur: Medreseye bitişik 5 dükkan, 

Bunların karşısında 3, Hacı Hamza Camiine muttasıl 6, Aynı yerde 1, Hacı Kasım 

mahallesinde 12, Hacı Kasım mahallesinde 9 dönüm mülk ev, Ohri’de İmaret 

Bahçe denilen müştemilatiyle beraber mülk sebze bahçesi, Resne nahiyesinde 

Manastır Caddesi üzerinde Kruşye yerinde senevi iki yüz para mukataalı arsa yeri 

üzerine han, Manastıra tabi Beçkarice kariyesinde 0.5 dönüm bağçeli iki yüz para 

mukataalı 3 değirmen, İmarette kullanmak üzre 22 kazan, 20 kapaksız büyük 

sahan, 1 büyük güğüm, 1 küçük güğüm,1 kevgir,1 demir kepçedir. Hayır şartları 

ise: Zemin mukataaları 400 para, tevliyet senevi bin kuruş. Nezaret 4000, 

Medreseye 4000, Aşure 500, aşçıya 20. Mevlid, Kuran, Kelimei tevhid çeken 10 

kişeye 300, 64 adat ekmek günde 32, 30 kuruş helada kandil hizmeti için ayda 3 

okka zeytinyağı, irad fazlası tamirata ayrılacaktır. Medresede 9 odada 14 talebe 
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ikamet edecektir. Tarihi 1262 17 Şevval (7 Teşrinievvel 1846 ) olup 14 şahid 

imzalamıştır.  

Pir Mehmet Hayati Halveti Tekkesi’nin bahçesinde defnedilen 

Kaymakam Şerif Bey’in ruhi için yapılan kabir taşında:  

Huvel hallakul Baki 

Istablı amire müdürlügi 

Payelülerinden Ohri sancağı kaimi makamı 

Sabık merhum ve magfuruleh 

Şerif Ahmet beyin ruhuna fatiha  

Fi seneti 1269 

Şerif Beyin 1852/ 1853 yılında vefat ettiğini gösteriyor.  

Balkanların tarihsel sürecini yaşayan Balkan Savaşı (1912-13) esnasında 

29 Kasım 1912’ de Sırp ve Karadağ askerleri tarafından Ohri ele geçiriliyor ve 

1913 yılında Londra Anlaşmasıyla Sırbistan’ın egemenliğine bırakılarak 527 

yıllık Osmanlı hakimiyeti sona eriyor.     

Osmanlı döneminde Balkanlarda en eski vakfiyelerden biri de Ohri’de, 

Ohri-zade Sinanuddin Yusuf Çelebi’ye ait vakfiye bulunuyor. 

Ohri-zade Sinanuddin (Sinan) Yusuf Çelebi Ohri Kadısı Mahmud’un 

oğludur. Ohri Varoşunun en yüksek yerinde İmaret’te Fatih Sultan Mehmet’e 

adanmış Hünkâr Camiini -halk arasında İmaret camii olarak anılan camii- inşa 

etmiştir. Evliya Çelebi bu camiden söz ederken “yukarı hisarda bir tepecikte 

kurşunla kaplı, kubbesi tahtalı ve onun minaresi güçlü malzeme ile Ohri-zade 

camii bulunur” yazıyor.  

Ohri’ nin eski ailelerinden olan Ohri-zade ailesinden 1670 yılında Ohri’yi 

ziyaret eden Evliya Çelebi söz etmektedir. Ohri’nin en zengin ailelerinden olan 

Ohri-zade ailesine ait olan bir sarayın, mektep, hamam ve kervansarayın 

varlığından söz eder. 

Şaban ayının son günlerinde 896 yılında (29.06-08.07.1491) Arapça 

yazılan vakfiye belgesinin uzunluğu 6.43 metre (yazı 3.47 metre) ve 30 santimetre 

genişliğindedir. 

Ohri Tarih Arşivinde vakıfnamenin ilk kopyası bulunuyor.  

Sultan Tuğrası ile başlayan Vakıfnamede bu kopyanın gerçek 

vakıfnameye uygun olduğunu, kelime kelime, nokta nokta aynı olduğunu, hiçbir 

kelimenin ve hiçbir noktanın değiştirilmediğine dair Rumeli Kazaskeri Mehmet 

oğlu Ebu Saud tarafından tasdik edilmiştir. 

Vakıfnamenin devamında dünyanın baki olmadığını, herkesin bu dünyada 

yolcu olduğu ifade edilerek Kuranı Kerimden Müzemmil (73) Süresinin 20 

ayetinde ifade edilen “Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah 

katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz.” bölümü 

zikredilmiştir. 

Yazının devamında Peygamber efendimizin şu hadisi şerifi yer 

almaktadır: İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak üç amelin (sevabı) kesilmez: 

Sadaka-i cariye (kamu yararına sadaka), faydalanılan bir ilim ve arkasında 

kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakmak. 
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Ohrizade Sinanuddin Yusuf Çelebi, Allah’ın rahmetini ümit ederek Ohri 

merkezinde “Müslüman yetim çocuklarının eğitim görebilmeleri için ve onurlu 

fakihler için” zaviye ve mektep yaptırmış. Onları da masraflarını karşılamak 

kaidesiyle vakfetmiş. Amel defterinin açık kalması için Ohri’den 14 kilometre 

uzak olan Usturga nahiyesine ait Vranişte ve Lajani köylerinde ki arazilerini 

vakfiyeye kaydetmiştir. 

Koyunlarının satışından elde ettiği 10 bin gümüş dirhemi de vakfiyeye 

teslim etmiştir. Ohri’ye yakın Meşeişta köyünden geçen Trebişa nehri üzerinde 

bulunan 6’tı değirmeni ve Ohri merkezinde 16 dükkanı vakfiyeye dahil etmiştir. 

Ohri’ye yakın Çekoştina bölgesinde bulunan üzüm bağı bahçesini ve 

geniş bir alanı kapsayan tarım arazisini işletme aletleriyle vakfetmiştir. 

Yunanistan’ın Kuzeyinde Karaferya kasabasında bir han ve ona bağlı 

dükkanları da vakfiyeye dahil etmiştir. 

Vakfiyede, Ohri-zade Sinanuddin Yusuf Çelebi’nin vefatından sonra 

Vakfın kimler tarafından nasıl idare edileceğine dair çok açık ve net bilgiler 

sunuluyor.  

Ayrıca, açıklandığı ve kayda alındığı gibi vakfın çalışması için 

çalışanların Allah tarafından mükafatlandırılacağı yazılmıştır. Vasiyeti 

değiştirenler hakkında da Bakara süresinin 181’inci ayeti yazılıdır: 

“Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu 

değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir”. 

Vakfiyenin sonunda ise vakfiyede yazılanlara şahitlik yapanların isimleri 

şöyle kaydedilmiştir:  

Ohri kadısı Hamiduddinin oğlu Şemsuddin ef. 

Ohri’de eski kadılardan Nuruddin ef. 

Kruya kadısı Şeyh Akbik’in oğlu Nimetullah Çelebi ef. 

Şemsuddin’in oğlu Hızır Çelebi ef. 

Mesud El – Haraci’nin oğlu Muhyiddin ef. 

Hacı İbrahim’in oğlu Hacı Ali Çelebi ef.  

Hacı İbrahim’in oğlu Hacı Ahmed ef. 

Hacı İbrahim’in oğlu İsmail ef. 

Abdülhayy’in oğlu Emir Hayruddin ef. 

Mustafa’nın oğlu Durmuş ef. 

Sinan bey El Cundi’nin oğlu Mustafa ef. 

Karagöz Yusuf’un oğlu Mehmed ef. 

Vakfiyede Arapça yazılmış üç cümle de yer almaktadır: 

İnsanın ahlaklı olması, altından daha değerlidir. 

En iyi miras, güzel ahlaktır,güzel hal en iyi dosttur. 

Konuşmanın en güzeli kısa ve öz olanıdır.  

Osmanlı devletinde iki sadrıazam Ohrili’dir. Ohrili Hüseyin Paşa, Sultan 

İkinci Osman Han (Genç Osman) döneminde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı 

devlet adamıdır... 

On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından olan Ohrili Hüseyin Paşa, 

bir timarlı sipâhinin oğludur. Bostancı Ocağında yetişti. Bostancıbaşılık, Yeniçeri 
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Ağalığı ve Rumeli Beylerbeyliği yaptı. Vezirlikle Dîvân-ı Hümâyûnda 

bulunurken Güzelce Ali Paşanın yerine 1621 senesinde Veziriâzam oldu.  

Sultan İkinci Osman Hanın Lehistan Seferinde de bulunan Hüseyin Paşa, Hotin 

önündeki savaşta meşhur gâzilerden Karakaş Mehmed Paşanın düşmana hücumu 

esnâsında, ona yardım etmeyerek şehid düşmesine sebep olduğu iddiasıyla 

sadrazamlıktan azledildi...  

İkinci Osman vakası sırasında Dilaver Paşanın Yeniçeriler tarafından 

öldürülmesi üzerine ikinci defa Veziriâzamlığa getirildi. Ancak isyan giderek 

büyüdü. Sultan Osman, Üsküdar’a geçip Bursa’ya gitmek istediyse de Hüseyin 

Paşa ile Bostanbaşı bunu uygun bulmadılar ve Pâdişâhın Ağa Kapısına gitmesini 

istediler...  

Hüseyin Paşa Şehzâdebaşı’ndaki Yeniçerileri iknâ ederek Sultan Osman 

Han’ı Ağa Kapısına götürdü. Ancak Osman Han, Ağa Kapısından alınıp Orta 

Câmiye götürüldüğü esnâda Hüseyin Paşa’yı yakalayan âsiler derhal oracıkta 

öldürdüler. O ölüm anında;  “Yoldaşlar, pâdişâhınız ocağınıza sığındı, mürüvvet 

sizindir, pâdişâhınızı bu hakârete lâyık görmeyin!” diye yalvardı.  

Sultan İkinci Osman Han “Yeni Odalar”a getirildiği sırada yolda Hüseyin 

Paşanın cesedini görünce ağlayarak; “Bu mazlum bî-günâh idi. Her zaman bana 

kul hakkında iyilik söylerdi. Bunun sözünü dinleseydim başıma bu işler 

gelmezdi!” demiştir.  

Ohrili Hüseyin Paşa, Beşiktaş’ta Yahyâ Efendi Türbesi mezarlığına 

defnedildi. Kaptan-ı Derya Ohrili Hüseyin Paşa, Akdeniz seferinden dönerken 

Gelibolu’ya uğramış, ancak Gelibolu Mevlevihanesi Şeyhi Azade Mehmet 

Dede’yi ziyaret etmeyi unutmuştur. Ohrili Hüseyin Paşa Gelibolu’dan İstanbul’a 

yola çıkar çıkmaz şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve geri dönmek zorunda 

kalmıştır. Deniz sakinleşince yeniden yola çıkmış, fırtına yeniden başlamıştır. 

Ohrili Hüseyin Paşa bu olayı bir gönül kırıklığına bağlamış “galiba Gelibolu 

erenlerinden birini ziyaret etmeyi unuttuk” diyerek sorup, soruşturmuş ve Azade 

Mehmet Dede Efendi’yi ziyaret etmediğini öğrenmiştir. Bunun üzerine Azade 

Mehmet Dede’ye giderek kusurunun bağışlanmasını istemiştir. Azade Mehmet 

Dede de donanmanın yola koyulması ve devam etmesi için dua etmiştir. Bunun 

ardından da donanmanın bir daha fırtınaya tutulmayacağını söylemiş, sadaret 

mührü ile payelendirilip, saraya damat olacağını Hüseyin Paşa’ya müjdelemiştir.  

Ohrili Hüseyin Paşa İstanbul’a dönüşünden kısa bir süre sonra Güzelce 

Ali Paşa’nın ölümü üzerine sadrazamlığa getirilmiş, sonra da damatlığa layık 

görülmüştür. Ohrili Hüseyin Paşa bunları Azade Mehmet Dede’nin kerametine 

bağlamış ve bir şükran borcu olarak da İstanbul’da Beşiktaş Mevlevihanesini 

yaptırmıştır. Bundan sonra Azade Mehmet Dede’ye rica ederek bir süre Beşiktaş 

Mevlevihanesi’nde şeyhlik yapmasını istemiştir. Azade Mehmet Dede bu isteği 

kırmamış  

  İkinci sadrazam da Ohri’li Arabacı Ali Paşa, II. Ahmet saltanatında, 19 

Ağustos 1691-27 Mart 1692 tarihleri arasında altı ay yirmi dokuz gün sadrazamlık 

yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 
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Kadı Ali Paşa olarak da bilinen sadrazam medrese tahsili görüp icazet 

aldıktan sonra, imamlıktan başlayarak bazı nahiyelerde naiplik yapmış daha sonra 

Koca Halil Paşa ve Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa dönemlerinde kethüdalığa 

yükselmiştir. 1689’da Yeniçeri Ağası, 19 Ağustos 1691'de sadrazam olmuştur. 

Görevinden azledildikten sonra ilk önce Gelibolu'ya, ardından da Rodos'a 

sürülmüştür. 1693 yılında Rodos'ta ölmüştür.  

II. Meşrutiyet mücadelesinde Makedonya’nın önemli merkezlerinden 

birisi de Ohri’dir.  

Süleyman Kâni Bey’in Ohri Kaymakamlığı görevi sırasında Yüzbaşı 

Mısırlı Aziz Bey Ohri’de bir “Cemiyet-i İslamiye” kurmuştur. Yüzbaşı Aziz Bey, 

Bulgar komitecilerinin verdikleri zararlara Müslümanların da aynı şekilde karşılık 

vermeye hakları olduğunu her fırsatta dile getiriyor ve ortak bir tavır için teşvikte 

bulunuyordu. Halkın sabrı taşmış olduğundan eşraftan bazı kişilerle Aziz Bey 

arasında “zarara zarar, kana kan” esasına dayalı bir “Cemiyet-i Hususiye-i 

İslamiye” kurulması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Mayıs 1907'de kurulan ve 

idare heyetini Yüzbaşı Aziz Bey, Debreli Muharrem Ağa, Ohrili Sami, Şaban 

Ağazade Lütfi, İsmail Ağazade, Sabri Efendilerin oluşturduğu bu cemiyet önce 

icraat için beş kişilik bir İslam çetesi teşkil etmiş daha sonra bu sayı yediye 

çıkarılmıştır. İlk icraat olarak 22 Temmuz 1907 günü bir Müslüman çiftliğine 

saldıran üç Bulgar pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Daha sonra da bu tarz 

eylemler devam etmiştir. Bulgarlar, verilen karşılık üzerine Meşrutiyetin 

ilanından üç ay önce saldırılarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Ohri’ deki bu 

İslam Cemiyeti Nisan 1908’e kadar faaliyetlerine devam etmiş, bu tarihten sonra 

İttihat ve Terakki Cemiyeti perde arkasından çıkarak işleri doğrudan ele almıştır. 

İttihat ve Terakki teşkilâtlanma aşamasını Ohri’de bu şekilde takibata uğramadan 

rahat geçirmiştir.  

İttihat ve Terakki cemiyetinin kurucuları arasında Ohri’li Eyüp Sabri Bey 

bulunmaktadır. 1876 yılında dünyaya gelen Eyüp Sabri Bey Harp Okulu’nu 

bitirdikten (1894) sonra Dördüncü Ordu emrinde Balkanlarda çete savaşlarına 

katıldı. Komutanı olduğu Ohri Redif Taburu ve Resne Tabur Komutanı Niyazi 

Bey ile birlikte binlerce kişiyi silahlandırdı. 23 Temmuz 1908’ de Müşir Tatar 

Osman Paşa’yı, Manastır’daki karargahını basarak Ohri’ye götürdü. 10 Mayıs 

1910’da ordudan istifa etti. İttihat ve Teraki’nin genel merkez üyeliğine seçildi. 

1914’te Teşkilat-ı Mahsusa görevlisi olarak gönderildiği Rumeli’de Frasızlar 

tarafından tutuklanıp Malta’ya götürüldü. Serbest bırakılınca Eskişehir’e yeryeşti. 

Birinci TBMM’ye Eskişehir milletvekili olarak seçildi. Yeşilordu Cemiyeti’nin 

kurucuları arasında yer aldı. 1923’te Meclis dışında kaldı. 1926’da Atatürk’e karşı 

düzenlenen İzmir Suikastı’yla ilgili olarak bir kısım eski İttihatçılarla birlikte 

İstiklal Mahkemesi’nde yargılandıysa da suçsuz bulundu. 1935 – 1950 arasında 

Çorum milletvekili olarak Mecliste yer aldı. 16 Ağustos 1950 yılında İstanbul’da 

vefat etti. Şişli Abide-i Hürriyet mezarlığında defnedildi. Bir kısım anılarını, “Bir 

Esirin Hatıraları”, “Gaziantep’te İngiliz Tecavüzünün Başlangıcı ve Türk 

Üserasına Zulüm ve İşkenceler” adıyla yayımlandı.  
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Manastır Askeri İdadisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sınıf arkadaşı 

Ohri’li Bekir Hıfzı’yı görüyoruz. Yine Atatürk’le 3 yıl Harbiye’de aynı sırada  

Erkân-ı Harbiye’de beraber okumuş ve aynı yılda mektepten mezun olmuş olan 

Kemal Ohri’ li de vardır. Atatürk’e dair hiçbir yerde bulunmasına imkân olmayan 

çok kıymetli hatıralarını yazdırmıştır. Çanakkale cephesinde Kurmay Heyeti 

içinde yer almıştır. Önemli görevlerde bulunan Ohri’li Kemal Bey, 22 Mayıs 

1915 tarihinde 3. Kolordu Harekât Şube Müdürü Binbaşı olarak düşman tarafında 

yaptığı görüşmeler sonucu 24 Mayıs tarihi için Anzak karargahında bir ateşkes 

anlaşması imzalanır ve şehit olan askerlerin defin işleri bu tarihte gerçekleştirilir. 

Ohri’li Kemal Bey 1957 yılında vefat etti.  

Ohri’li Nafiz Bey de Sadaret yaveridir. Balkan Harbi'nin en ağır 

döneminde 23 Ocak 1913'te vuku bulan Bâbıâli Baskını, bir grup İttihatçı 

tarafından gerçekleştirildiğinde Sadarete (Başbakanlığa) girilmek istenirken 

engelleme teşebbüsünde bulunan Sadâret Yâveri Ohrili Nafiz Bey öldürüldü.  

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Orgeneral Kemal Atalay 1910 

yılında Makedonya’nın Ohri şehrinde dünyaya gelmiştir. Jandarma Genel 

komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığı yapan Atalay 2000 yılında vefat etti. 

Osmanlı hâkimiyetinin çeşitli dönemlerinde Ohri’de çok sayıda eser inşa 

edilmiştir. Çeşitli belgelerde, Ohri’de ki camilerden Aya Sofya camii (Fethiye 

camii’ nden 1997 de minber çekilmiştir), Haydar Paşa camii ve türbesi 1456 

(1490) Emin Mahmut camii( sekizgen ), Kuloğlu camii – Mehmet Çelebi camii 

(sekizgen ), Çelebi camii, Hasan Bey camii, İskender Bey camii, Sultan Murat 

Han camii, Yunus Voyvoda Mescidi, Emin Mahmut Çelebi Mescidi, Mesih Bey 

Mescidi, Haci Kasım camii, Ali Paşa camii, Ohrizade camii, Haci Hamza camii, 

Haci Turgut Camii (1466), Manastır Camii, Hacı Hüseyin Cami, Karabey Cami, 

Zeynelabidin Paşa Cami ve Halveti Hayati Tekkesi, Süleyman Bey camii 

Muallimhanesi Vakfı, Zincirli Tekke (Kadiri Tekkesi), Nişancı Çelebi Evkafı, 

Keşanlı Cami (Koca Hızır Bey Keşan’da ki çiftliğini vakfetmiştir), Saru Saltuk 

Baba Türbesi 

Ohri’de her camiye ait vakfiyeleri de varmış. 

Bugün Ohri’de Osmanlı döneminden kalan camilerin isimleri ise şöyledir: 

Zeynel Abedin Paşa Camii- Pir Mehmet Hayati Halveti tekkesi, Ali Paşa 

Camii, 1573 tarihinde Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış, fakat 1823 yılında 

Belgrad Veziri olan Maraş’lı Ali Paşa tarafından onarıldığı için onun adıyla 

anılıyor. 

Haci Hamza Camii, Emin Mahmut Camii (sekizgen), Kuloğlu Camii – 

Mehmet Çelebi Camii (sekizgen), Göl Camii, Haydar Paşa (Selvili) Camii, Haci 

Turgut Camii 

Keşanlı Camii (Koca Hızır Bey Keşan’da ki çiftliğini vakfetmiştir), Kara 

Bey Camii. 

Türbeler 

Evliya Çelebi Ayasofya Camii’nin yanında Şehit Hazinedar Türbesinden 

söz eder. Bugün o türbe’ den hiçbir iz bulunmamaktadır. 
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İmaret Camii’nin yanında üzeri açık L harfi biçiminde Ohrizade 

Sinanuddin Yusuf Çelebi ve oğlu Mustafa Çelebi’ ye ait türbe bulunuyor. Yusuf 

Çelebiye ait mezar taşında 4 satırlık kitabesi mevcuttur: 

İntekale el –merhumu’l –magfur Sinan Çelebi 

Fi san-i aşere min şehri Recep sene seman 

Ve tis-in ve semanie mie fi yevmi ehadin beyne 

Salavati’l –mağribi ve’l-işa-i 12 Recep 898 

Kitabede Sinan Çelebi’ nin miladi 19 Nisan 1493 tarihinde vefat ettiği 

anlaşılmaktadır. Bu yıl bu türbe onarıldı. 

Şehir merkezinde Pir Mehmet Hayati-Halveti türbesi (ölüm tarihi hicri 

1180, miladi 1766) ve yanında Zeynelabidin Paşa Camiin minare dibinde 

Zeynelabidin Paşa ve zevcesinin kabirleri bulunmaktadır. 

Zeynelabedin Paşa’ ya ait kabrin baş taşında şöyle yazılıdır: 

Kad irtihale el merhum 

Bin yüz altmış 

Recebüşşerifin ol üçüncü nuyu 

Darı fenadan  

Darı bekaya intikal edip 

Reca’yı afv kan 

Ohri sakinlerinden  

Zeyn Bin İslam Bey 

Merhumun ruhuna 

Fatiha meassalavat 

Sene 1160  

Ayak ucundaki kabir taşında şöyle yazılıdır:  

Men ki nevaned 

Dua ümit darem 

Raanki nübdei günühkarım 

Zeynel Beg İbnu İslam Beg 

Merhumlar için Fatiha meassalavat 

Sene 1160 

Haydar Paşa camii bitişiğinde Camii inşa eden Haydar Paşa türbesinde 3 

kabir bulunuyor. 

Göl kıyısında Sazlık mahallesinde Yunus Voyvoda camii yanında Dalga 

baba (kesik baş) türbesi. İlk Sırp döneminde yıkılmıştır. 

Ali Çelebi Mahallesinde ( Saray mahallesi) Şeyh Hasan Hayati Halveti 

tekkesi ve Şeyh Hasan türbesi varmış, yıkılmıştır. 

Ali Çelebi Mahallesinde Cihangir tarikatına mensup Şeyh Kaylule tekkesi 

( Garipler tekkesi) ve türbesi, yıkılmıştır. 

Ali Çelebi mahallesi, Ak baba türbesi bulunuyor. 

Haci Turgut Mahallesinde Şeyh tak tuk Kaplan baba tekkesi ve türbesi, 

yıkılmıştır. Yakın bir yerde İsmail baba türbesi de bulunuyormuş, yıkılmıştır.  

Ohri’nin Güneyinde 29 km. uzaklıkta Aziz Naum kilisesi ve kabir yeri 

bulunuyor. Hasluck’un yazdığına göre, bu mezar Bektaşilerin kutsal ziyaret 
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yeridir. Şemsettin Sami de, meşhur eseri Kâmûsu'l-a'lâm'da Bektaşi dervişlerinin 

Ohri gölü kenarında bir manastırda bulunan Sent Naum'un mezarına Sarı 

Saltuk'un mezarı gözüyle bakarak ziyaret ettiklerini yazmaktadır. 

G. M. Smith de Yugoslavya-Arnavutluk sınır gerginliğinin henüz 

yaşanmadığı yıllarda Arnavutluk’taki Müslümanların Ohri’ye gelerek 

manastırdaki mezarı Sarı Saltuk diye ziyaret edip dualar okuduklarını 

yazmaktadır. Bu durum 1947-1948 yıllarına kadar devam etmiştir. G. M. Smith, 

Makedonya’daki Türklerin mezarda yatan kişinin Sarı Saltuk olduğuna 

inandıklarını ve Saltuk’un Sveti Naum ile arkadaş olduklarını söylediğini de 

kaydetmektedir. 

Ohri nüfusu 

 XVI. Asrın başlangıcında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-

1566) Ohri’de 3750 kişi(750 hane), bunlardan 2500 kişi (500 hane) Hıristiyan, 

1250 kişi (250 hane), Müslüman, (Hanede 5 kişi var hesabıyla belirlenmiş). 

1582 yılında yapılan sayıma göre 2697 vergi veren olarak kaydedilmiş. 

(İnstitut za nacionalna istoriya-skopye. Ohrid i Ohridsko niz istorijata Kniga II) 

1833 Yılında yapılan bir sayımda 1100 hane, bunlardan 700‘ün üzerinde 

Hıristiyanlara ait olduğu yazılıdır. 1836 yılında Ami Bue ‘ye göre Ohri’de 6000 

nüfusun var olduğunu yazıyor. 1889 Türk istatistik’ inde 11848 nüfustan 5408 

Müslüman nüfusu (Türk-Arnavut), 6440 ise Hıristiyan nüfusudur. Sırp 

döneminde 31.01.1921 yılında ki sayımda Ohri nüfusu 9587 kişidir. Türk 

3676’dır. Yugoslavya döneminde 1953 sayımında 12646 kişiden Türk nüfusu 

3667 kişidir. 2002 nüfus sayımında toplam 55749 kişiden, 2268 Türk’tür.   
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Hazim Şabanoviç- Evliya Çelebi-Seyahatname 

İnstitut za nasionalna İstoriya-Ohrid i Ohridsko niz istoriyata Kniga II 

Atanasiye Uroşeviç- Ohri coğrafya monografisi 

Osmanlı sadrazamları 

İstanbul’da mevlevihaneler 

Gelibolu mevlevihanesi 

Çanakkale savaşlarında önemli kişiler 

Çanakkalede Türk tarafındaki subaylar  
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GÖÇÜN FİKRİ KAZANIMLARINDAN DOĞAN  

UNUTULMUŞ BİR YAYIN ORGANI: 

TÜRK DÜNYASI DERGİSİ 

 

Nihal GONCA SONYILDIRIM

 

Giriş 

Göç, toplumsal düzeni etkileyen insanları sosyal, ekonomik, psikolojik 

yönlerden çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakan tarihsel bir olgudur. Tarihin her 

döneminde yaşanan göç hareketleri benzer özellikler gösterir. İnsanlar kimi 

zaman daha iyi yaşam standartları için kimi zaman ise karşılaştığı zulüm, 

ayrımcılık, siyasi-dini-etnisiteye bağlı baskı, silahlı çatışma gibi sebepler 

yüzünden göç etmişlerdir.  

Dünya Mülteci Meselelerini Araştırma Derneği (Assocuation for the 

Study of the World Refigee Problem) (AWR)’nin 1967 yılında İstanbul’da 

yapılan kongresi esnasında Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun 

sunduğu “Göçün Sebepleri ve Türk Göçleri” başlıklı raporda belli başlı göç 

nedenleri olarak; 

1.  Tabiî afetler, 

2.  İşsizlik, 

3.  Nüfus artışı 

4.  Başka yerlerde daha kolay kazanç sağlama fikri, 

5.  Mezhep anlaşmazlıkları dolayısıyla huzursuz ve baskı altında 

hissetmek, 

6.  Savaşlarda ölüm ve zulüm korkusu duymak, 

7.  İktisadi baskıdan kaçmak, 

8.  Dini ve milli sebeplerden dolayı imha hareketine maruz kalınacağı 

fikri, 

9.  Siyasi bahanelerle göçe zorlanmak, 

10.Mübadele edilmek  

gösterilmiştir.
1
 

Osmanlı Devleti’nin zayıflaması ile başlayan anayurda göç hikayesi, 

çeşitli zamanlarda özellikle savaşlardan sonra tekrarlandı. İkinci Dünya Savaşı 

ertesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye olan göçler de artmıştır. Kurulan 

iki kutuplu dünya düzeni içinde geniş coğrafyaya yayılmış olan Türkler, 

yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Anayurtlarına doğru hareket etmeye başlamışlardı. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada göç ve mülteci hareketlerinden 

kaynaklanan sorunları çözmek üzere kurulan Dünya Mülteci Meselelerini 

araştırma Derneği’nden esinlenilerek Türkiye’de 1954 yılında Türk Göçmen ve 

Mülteci Dernekleri Federasyonu kurulmuştur.  

Federasyonunun kuruluş ve faaliyetlerini Federasyon Başkanı Dr. Naim 

ÖKTEM bir röportajında şu şekilde anlatmıştır: 

                                                           
 Dz.K.K.lığı Güney Deniz Saha Komutanlığı, Tarih Uzmanı, nihalgonca@mynet.com 
1 “Göçün Sebepleri ve Türk Göçleri”, Türk Dünyası Dergisi, sayı:6, ss.35-40 
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“Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu 1954 senesinde 

kuruldu. Kuruluşunun sebebi, İkinci Cihan Harbinde her yerde olduğu gibi Türk 

bölgelerinde de muhaceret ve ilticanın geniş mikyasta artmasıdır. Avrupadaki 

kamplarda kalan muhtelif Türk dünyasından gelen göçmenler muhtelif vesilelerle 

ve yollarla Anayurda, Türkiye’ye geldiler. Asya’nın diğer bölgelerinden 

Mançurya’dan, Doğu Türkistan’dan Afganistan’dan ve diğer bölgelerden 

Türkiye’ye muhaceret akını başlamıştı. Anayurt Türkiye’de toplanan 

soydaşlarımız evvelce kurdukları dernekleri federe halde toplamayı düşünmüşler 

ve 1954 senesinde birleşerek “Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri 

Federasyonu”nu kurmuşlardır. Bu da hükümetin dikkat-i nazarını çekti ve 1960 

senesinde umum menfaatlere hadim bir dernek olmasını kabul etti. 

Federasyonumuza 1962’den bu yana hükümetimizce yardım tahsisatı 

bağlanmıştır. Federasyonumuz 1966’nın Mayıs ayında 12. senei devriyesini 

dolduracaktır. Federasyonumuzun faaliyetleri göçmen ve mülteci soydaşlarımızı 

muhtelif tesir ve telkinlerden kurtararak memlekete intibaklarını, Atatürk 

ilkelerine bağlı olarak yetişmelerini, kültürel ve sosyal gelişmelerini sağlamak 

için çalışmaktadır.”
2
 

1964 yılında Federasyon dahilinde bulunan dernekler Azerbaycan 

Yardımlaşma Derneği, Batı Trakya Göçmenleri Yardımlaşma Derneği, İdil-Ural 

Türkleri Sosyal Yardım Derneği, Göçmenlere Yardım Derneği, Kırım Türkleri 

Yardımlaşma Cemiyeti, Kuzey Kafkas Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 

Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği, Vardarlılar Yardımlaşma Derneği, Doğu 

Türkistan Göçmenleri Derneği olarak dokuz tanedir.
3
  

Türk Dünyası Dergisi yazarlarından Şerafettin YÜCELDEN, 

Yugoslavyadan göç etmiş bir Türk’tü. Bir yazısında “Dış Türlerle ilgilenmek en 

basit ahlak kaidesi ve insanlık bakımından zaruri, milliyetçilik bakımından elzem 

olmakla beraber, Türk dünyasının kalesi ve yegane özgür devleti Türkiye 

Cumhuriyetini koruma başta ve asli görevimiz olmalıdır”
4
demiştir. YÜCELDEN 

bu sözüyle federasyonunun ve derginin göçen ve kalan soydaşlarımıza olan 

alakasını ve Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını çok güzel bir şekilde 

özetlemiştir.  

Türk Dünyası Dergisi’nin Yayın Hayatına Başlaması 

Anadolu’ya yapılan göç hareketlerinin sonuçları hep olumsuz yönleriyle 

hatırlanırken bir araya gelen aynı kaderin temsilcilerinin fikri ortaklıklarının 

olumlu sonuçları da göz ardı edilmemelidir. Bu ortaklıkların meyvelerinden biri 

de Türk Dünyası Dergisidir. 

 Derginin ilk sayısı Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayacak şekilde 1966 

yılında İstanbul’da yayınlanmıştır. 1979 yılına kadar 14 yıl boyunca aralıksız 

olarak yayınlanmaya devam etmiştir. 1979 yılında 53. sayısının (Nisan-Mayıs-

Haziran 1979) içinde, 54. (Temmuz-Ağustos-Eylül 1979) ve 55. (Ekim-Kasım-

                                                           
2 “İstanbul Radyosu Kültür Yayınlarında Göçmen Konusu Ele Alındı”, TDD, sayı 1, s.14 
3 Federasyon tarafından 2 Nisan 1964 tarihinde Türkistanlılar Yardımlaşma Derneği Başkanlığına 

gönderilen belge. No.19 
4 Şerafettin YÜCELDEN, “Onbeş Yılın Düşündürdükleri”, TDD, sayı 13, s.4 



 

 282 

Aralık 1979) sayısının da yer almasıyla yayın hayatı son bulmuştur. Bu sayıların 

yanında 31. sayı ( Ekim-Kasım-Aralık 1973) ile 32. sayı (Ocak-Şubat-Mart 1974) 

arasında “Kıbrıs’ta Türkün Zaferi” başlıklı bir Özel Sayı neşredilmiştir. Bu sayıda 

Kıbrıs Harekatıyla ilgili parlamento ve hükümet kararları, demeçler, yayın 

organlarından seçilmiş haber ve yorumlar yer almaktadır.  

Derginin imtiyaz hakkını elinde bulunduran Necmettin DELİORMAN, 

dergiyi çıkartamadığı için 19.01.1966 tarihide derginin imtiyaz hakkını Türk 

Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonuna devretmiştir. Türk Dünyası 

Dergisi’nin yeni imtiyaz sahibi federasyon adına, Başkan Dr. Naim ÖKTEM 

olmuştur.
5
 25. sayı ile birlikte Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu 

adına Hadi ERGİN derginin imtiyaz sahibi olmuştur. Ahmet AYDINLI, 

RÜSTEM KURTBELEN de yıllar içinde derginin imtiyaz sahipleri olmuşlardır. 

Derginin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini Selahattin YILDIZ üstlenmiş, 9. 

sayıdan itibaren bu görevi Şerafettin YÜCELDEN ile birlikte yürütmeye 

başlamıştır. 14. sayıdan son sayıya kadar Yazı İşleri Müdürlüğü görevini 

Şerafettin YÜCELDEN yerine getirmiştir. Onun ardından aynı görevi derginin 

yayın hayatının sonuna kadar Batu KARABAY yürütmüştür. 38. sayıda Teknik 

Sekreter adıyla Sadettin TOPUZOĞLU derginin yayın kadrosuna katılmıştır. 43. 

Sayı ile birlikte Redaksiyon Kurulu kurulmuş ve Sadettin TOPUZOĞLU, Yahya 

ÇAĞATAY, Selahattin YILDIZ, Mehdi ÇETİNBAŞ, Hızırbek 

GAYRETULLAH, Hikmet YURDAGÜL, Necati HOCAOĞLU bu kurulda yer 

almışlardır. Dergi, önceleri İstanbul’da Halk Matbaası’nda, sonraları ise yine 

İstanbul’da Otağ Matbaası tarafından basılmıştır.  

Dergi kapağı karton olup, sayılarda farklı renkler tercih edilmiştir. 

Koleksiyon, İzmir Milli Kütüphanede dört ciltte toplanmış olarak bulunmaktadır. 

İlk sayılarda iç kapak çizgi ile ikiye bölünmüş ilk bölümde yayınlayan, imtiyaz 

sahibi, yazı işleri müdürü, fiyat, adres ve matbaa bilgileri, ikinci bölümde ise, 

içindekiler yer almıştır. 9. sayı ile birlikte içindekiler bölümü için ilk sayfa 

ayrılmıştır. 

Türkçe yayınlanan derginin 9. sayısı (Nisan-Mayıs-Haziran 1968) ile 

birlikte “İçindekiler” bölümü Türkçe-Fransızca yayınlanmaya başlanmış, 10. 

sayıda Türkçe “İçindekiler” in ardından Fransızca bir “Özet” ve “İçindekiler” 

bölümü eklenmiştir. 12. sayıda “Protest of the Crimean Tatars” isimli İngilizce bir 

makaleye de yer verilmiştir.  

Derginin her sayısında iç kapakta Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk’üm 

Diyene”, Mete’nin “Nerede bir Türk varsa orayı candan seveceksin” sözleri yer 

almıştır. Dergi herhangi bir sayfa kısıtlaması olmaksızın ortalama 60 sayfa olarak 

basılmıştır. 

Yazarlar 

Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun resmi yayın organı 

olan derginin yazar kadrosunun büyük kısmını federasyon dahilinde bulunan 

derneklerin ileri gelenleri oluşturmuştur. Federasyonun başkanlarından Kadircan 

                                                           
5 “Teşekkür”, TDD, sayı 1, s.62 
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KAFLI, Naim ÖKTEM, II. Başkanlarından Selahattin YILDIZ idareciliğin 

yanında yazar olarakta dergiye katkı sağlamışlardır. Şerafettin YÜCELDEN, Kul 

Mehmet, Necmettin DELİORMAN, Ahmet KAYIHAN Balkanlarla ilgili en sık 

yazı yazanlardandır. Bunlardan başka Türklerin bulunduğu memleketlerden gelen 

mektuplar, ulusal basından alınan bazı yazı ve yazı dizileri, akademisyenlerin 

yazıları, şiirler, fıkralar derginin yazınsal içeriğini oluşturmuştur.  

Dergide işlenen konuların nüvesini göç eden veya Anayurttan uzak çeşitli 

baskılar altında hayatını idame ettirmeye çalışan Türkler oluşturmaktadır. Dergide 

Batı Trakya, Kuzey Kafkasya, Tuna Boyu, Deliorman, Batı Balkan Türkleri, 

Kırım ve Dobruca Türkleri, Doğu Türkistan, Yugoslavya, İdil-Ural Türkleri, 

Özbek Türkleri, Yakut ve Suriye Türklerinden alınan haberler kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

 Türkçülük üzerine fikri yazılar kaleme alınmış, Kaşgarlı Mahmut, Ziya 

GÖKALP gibi bu fikrin doğuşu ve gelişmesinde büyük katkıları olan ilim 

insanlarını tanıtıcı makaleler yayınlanmış, çeşitli diyarlarda bu fikre hizmet eden 

aydınlar vefat yıldönümlerinde anılmıştır. Türkçülük ve bununla ilgili terimler 

hakkında tartışmalar kaleme alınmış ve açıklamalar getirilmiştir.
6
 

Bunların yanısıra derginin diğer yazı konuları arasında ise federasyon 

dahilinde bulunan derneklerin folklor geceleri hakkında yazı ve fotoğraflar, 

derneklerin idare heyetlerinin belirlendiği kongrelerin zamanını ve sonuçlarını 

duyurma, dernek yürüyüşü ve çelenk koyma törenlerini kamuoyuna duyurmak, 

devlet yetkilileri ile görüşen federasyon yetkililerinin yanında olup sonuçları 

aktarmak, Türk yurtlarının münevver şahsiyetleri ile ilgili bilgiler vermek, çeşitli 

coğrafyalardaki Türk Kültür Mirası ile ilgili tanıtım yazıları hazırlamak 

bulunuyordu. Bu şekilde sadece maziyi yadeden bir dergi değil günceli yakalayan 

bir iletişim organı olma misyonunu da yüklenmiştir.  

Göç eden Türklerle ilgili olarak yapılan çalışmalar başta Köyişleri 

Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar, dernekler ve federasyonun çabaları ile 

yürütülmeye çalışılmaktaydı. Göç zor bir konu olmakla birlikte belli bir dönemi 

içeren sorunlar sürecidir. Yeni gelenlerin yerleşmeleri tamamlanana kadar iaşe, 

ibade, eğitim, sağlık konularının halledilmesi için tüm kurumlar insanüstü 

gayretler göstermişler, ancak zaman zaman aksamaların olmasının önüne 

geçememişlerdir. Türk Dünyası Dergisi, bu aşamalar ve çözüm arayışları ile ilgili 

yayınlar yaparak, kamuoyunu bilgilendirmiştir. 

 Göçenlerin yanısıra memleketlerinde kalıp çeşitli baskılarla yaşamaya 

çalışan soydaşlar da Türk Dünyası Dergisi’ne konu olmuştur. Hatta yayınlanan 

yazıların toplamına bakıldığında en büyük yeri alan konu olmuştur diyebiliriz. 

Balkanlardaki Dış Türklerin Yaşantılarının Türk Dünyası Dergisi’ne 

Yansımaları 

Bu kapsamda göç veren Balkan ülkelerinde kalan Türklere şiddeti 

ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte çeşitli baskılar uygulanmıştır. Bu 

ülkelerde ortak olarak Türk kelimesinin kullanılmasından sakınılmıştır, Türk 

                                                           
6 “Bütün Türklük Ne Demektir?”, TDD, sayı 3, s.20 
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yerine Müslüman sözü genel kullanıma girmiş, çeşitli kısıtlamalarla Türkçe 

konuşulmasının önüne geçilmeye çalışılmış, özellikle Pomaklar, Torbeşler ve 

Boşnaklara Türk olamadıkları, Slav ırkına mensup oldukları telkin edilerek bu 

insanlardan taraftar yaratma çabası göze çarpmaktadır. Türklerin içinden 

menfaatlerinin cazibesine kapılıp, milletlerinin aleyhine faaliyetler içinde 

bulunanlar da olmuştur. Bu kişiler kimi zaman saldırı olaylarına katılmış, kimi 

zamanda basın-yayın organları ile Türk milliyetçiliği aleyhinde propaganda 

yazıları yazmış ve yayınlamışlardır. Bu ülkelerdeki Türk halkı sistematik olarak 

sosyal ve kültürel alanlarda zayıflatılmış, ihtiyaçları göz ardı edilmiştir.  

Balkanlarda Türklerin yaşadığı sıkıntılardan genel hatlarıyla yukarıda 

bahsedilmiştir Şimdi bu sıkıntıların detaylarına ülkeler özelinde bakmaya 

çalışalım. 

Bulgaristan  

Türk Dünyası Dergisi’nde Balkan ülkelerinde yaşayan Türklerle ilgili 

olarak yayınlanan haberler sıralamasında Bulgaristan, Batı Trakya ve Yugoslavya 

ilk sıralarda yer almışlardır. Bulgaristan Anayasası din ve vicdan hürriyetini 

tanıdığı halde, uygulamada bunun tamamen zıddı hareket edilmiştir. Komünist 

Parti ve hükümet organları ibadeti ve dini adetleri yasaklamış, ibadet edenlere 

işkence edilmiş, hatta bu yüzden işten çıkarılanlar olmuştur. Sünnet gibi 

vazgeçilmez dini vecibeler dahi yasaklanmaya çalışılmıştır. Bulgaristan’da 

yüzyıllar süren Türk egemenliği süresince tarih ve kültür alanında birçok birikim 

yapılmış ancak bunlar kayıt altına alınamadığından tam yerleri ve sayıları 

bilinememiştir. Baskıcı idare altında camilerin büyük bir kısmı yıkılmış, bir kısmı 

da müze veya depo haline getirilerek kültür mirasında kayıplar meydana 

getirilmiştir.
7
 

Radyo ve basında Türkiye ve Türklük aleyhtarı propaganda yapılmıştır. 

Türkler daima hakir görülmüş, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmış, daima 

ağır, tehlikeli ve az ödenen işlerde çalıştırılmışlardı. Sekiz saat olması gereken 

çalışma saatleri, ağır çalışma koşullarında, 18 saat olarak uygulanmıştır. Türk 

gençleri, askerlik vazifelerini yerine getirmişler, ancak Bulgar gençleri “Sıra 

Ordusu”nda askerlik yaparken, Türkler koşulları ağır olan “İşçi Ordusu”nda 

yapmak zorunda bırakılmışlardır.
8
 

Yıllar geçtikçe bölgede Türk halkına baskı giderek artmıştır. Balkan 

Savaşlarından sonra Rodoplar denilen bölgenin büyük bölümü, Bulgaristan’da 

daha küçük bölümleri ise Yunanistan ve Yugoslavya sınırlarında kalmıştır. 

Rodoplardaki Türk nüfusunun önemli bir bölümünü teşkil eden Pomaklara en çok 

baskı yapanlar ise Bulgarlar olmuştur.
9
 

Süleyman Sipahioğlu’nun yazısında Rodoplarda yaşayan Pomakların, 

Kuman Türklerinin Balkanlara inen ve burada yerleşen boylarından olduklarına 

ancak Bulgar hükümeti tarafından Türk soyundan gelmediklerinin iddia edilerek 

                                                           
7 Necmettin DELİORMAN, “Bulgaristan’da Türkler ve Türk Eserleri”, TDD, sayı 3, ss.14-17 
8 “Bulgaristandan Gelen Son Haberler”, TDD, Sayı 12, s.14 
9 Refet RODOPLU, “Rodop Türklerinin Perişan Hali Ne Olacak?”, TDD, sayı 25, s.25 
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milliyetlerinin değiştirilmeye çalışıldığı hatta bu sürecin katliama kadar vardığı, 

katilamın mesulleriyle birlikte aşağıdaki satırlarla kamuoyuna duyurulmuştur. 

“Rodoplarda özellikler Pomaklara yönelik olarak milliyet değiştirme 

girişimi, Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi 17.07.1970 tarih ve 549 sayılı 

“gizli tedhişle milliyet değiştirme kararı” ile resmi nitelik kazanmıştır. 13 ve 18 

Mart 1972 tarihleri arasında 4-5 gün süren kanlı katliamların hazırlayıcıları da 

bu kararı alan Paşmaklı Valisi Dimitrof, Paşmaklı milletvekili Mitko Grigorf, 

Paşmaklı Bulgar “Milli İstihbarat Seksiyonu” şefi Kur. P. Alb. Kamenof, bölge 

polis şeflerinden Çekerof Kostandin ve yardımcısı Tranpof gibi kişilerdir.”
10

 

Dergide Bulgaristan’da yaşayan Türkleri sorunlarının yanısıra bu 

sorunlara çözüm bulma çabalarından da bahsedilmiştir. 1973 yılında Libya’da 

toplanan İslam Devletleri Dışişleri Bakanları Kongresi’ne, Türkiye’de yaşayan 4 

milyon Rodoplu Türkün kararlı tavrı ile hazırlanmış 20 sayfalık rapor ulaştırılmış 

ve dünya nezdinde sorunun duyurulmasına çalışılmıştır. Ancak bu girişim Türk 

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından gündeme alınmamıştır.
11

  

Batı Trakya 

Batı Trakyadaki Türk varlığını garanti altına almayı amaçlayan Lozan 

Anlaşması’nın ilgili hükümleri göz önünde bulundurulmayarak bölge halkı baskı 

altında yaşamaya zorlanmıştır. Bu konuya Türk Dünyası Dergisi’nin “Batı 

Trakya’da Türk Ghetto’su” isimli makalesinde şöyle değinilmiştir. “Batı 

Trakya’da Lozan Anlaşması yürürlükte değildir. Yunanlılar orda kedinin fareyle 

oynadığı gibi oynamaktadırlar. Türk okullarının isimlerini değiştirip onlara 

Rumca isimler koymaktadırlar. Öğretmenleri değiştirip, Türk çocuklarını 

Rumlaştırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Türklerin mahsullerini 

Rumlarınkine verdiklerinden daha düşük fiyata zorla almaktadırlar. Hele 

Kuzey’deki birçok Türk köylerini, sözde askeri bölge ilan ederek, adeta bir 

Varşova Ghetto’su haline sokmuşlardır. Oralara girip çıkan yoktur. Burada 

olanlardan Ankara dahil kimsenin haberi yoktur. Çünkü Türk elçisi oralara 

birkez gidecek olsa Rumların Türk kızlarını nasıl kirlettiklerini, askeri istimlak 

bahanesiyle Türk topraklarının nasıl alındığı ve bunun karşılığında herhangi bir 

ödeme yapılmadığını, Lozan anlaşması uyarınca “iki Türk köyü arasına Rum 

köyü kurulamaz” maddesinin işlemez olduğunu tüm dünya kamuoyu öğrenir.”
12

 

Batı Trakya, o dönemde askeri birliklerle çevrilmiş, adeta kuşatılmış bir 

haldedir. Buraya bir seyahat yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Yılmaz 

ÇETİNER’in yazı dizisi Türk Dünyası Dergisi tarafından da yayınlanmıştır. 

Bölgede özellikle öğretmenleri yıldırmaya yönelik hareketler söz konusudur. 

Öğretmenler öğrencilerine Türkçe “Günaydın” dedikleri ya da bazı derslerde 

Türkçe konuştukları için karakollara çekilmişler, darbedilmişlerdir. Bazı 

öğretmenler hiç iş bulamamışlar, böylece eğitim sisteminin çökmesi, insanların 

                                                           
10 Süleyman SİPAHİOĞLU, “Rodoplu 2 Milyon Türk İmha Olma Tehlikesi Karşısında”, TDD, sayı 

25, s.12 
11 Ahmed KAYIHAN, “Rodop Türklerinin Davası İslam Devletleri Dışişleri Bakanları 

Kongresinde”, TDD, sayı 31, s.13-14 
12 “Batı Trakyada Türk Ghetto’su”, TDD, Sayı 8, s.43 
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milli bilinçlerinin oluşmaması amaçlanarak asimilasyon hedefinin gerçekleşmesi 

için çalışılmıştır.  

Batı Trakya Türk azınlığının yerleşik olduğu İskeçe, Gümülcine ve 

Dedeağaç illerinin şehir ve köylerindeki bazı okulların tabelalarında “Türk 

İlkokulu” yazanların indirildiği, “Müslüman İlkokulu” yazanlara ise 

dokunulmadığı bildirilmiştir.
13

  

1920’li yıllarda 325 bin dolaylarında olan Batı Trakya’da yaşayan Türk 

nüfusu, 1970’li yıllarda 125 bin civarında kaydedilmiştir. Lozan Anlaşması ile 

bölgedeki varlığı güvenlik altına alınmış olan Türklerin popülâsyonunun yıllara 

göre ters orantılı olması bölgede uygulanan nüfus eritme politikalarıyla doğru 

orantılı bir seyir göstermiştir.
14

 

Yugoslavya 

Federal bir devlet olmakla birlikte asıl temelini milliyetçilik üzerine atan 

bir ülkede kalan ve azınlık statüsünde değerlendirilen Türkler çeşitli baskılar 

yaşamışlardır. Yugoslavya’da yaşayan Türkler’in diğer Balkan ülkelerinden farklı 

olarak dini ve milli baskıya maruz kalmadıkları, Komünist düzenin getirdiği 

ölçüde sosyo-ekonomik baskı altında oldukları düşünülmektedir. Ancak Türk 

Dünyası Dergisi’nde bu konuyla ilgili yazılara baktığımız zaman yüzyıllarca Türk 

yönetiminde kalmış bu coğrafyada “Türk” sözüne tahammül edilemediği 

anlaşılmaktadır.  

Şerafettin YÜCELDEN farklı makelelerinde bu konulara değinmiştir: “ ... 

İdare bazı Türkçe yayın yapan dergi ve gazetelerin yönetimlerini elinde 

bulundurur ve zaman zaman bunlara Türkiye aleyhine yayın yaptırır. Türkler bu 

tarz yayınlara kuşkuyla bakarlar ve bunları okumazlar. ...Yugoslavyadaki Türkçe 

eğitim veren okullarda komünizm ve Slavlığa bağlılık telkin edilir. Bilhassa 

Türkiye’ye olan sevgiyi ortadan kaldırmaya azami gayret gösterilir. Türk 

okullarında okutulan kitaplar hep Makedoncadan veya Sırpçadan Türkçeye 

çevrilmiştir. Bir zamanlar Türkiye’den kitap getirtilmişti. Matematik kitaplarında 

dahi kapitalist propagandası bulunduğu gerekçesiyle kitaplar yasaklandı. 

Okullarda Türk tarihi ve coğrafyasının öğreten milliyetçi öğretmenler tehdit 

edildiler. “Büyük Türk” sözünü kullandığı için hırpalanan öğretmenler oldu. Türk 

okulları diğer faaliyetler gibi dış ülkelere karşı kullanılan propaganda 

vasıtasından başka birşey olamamıştır. Devlet kademelerinde görevli Türkler de 

Türk halkının yararına birşeyler yaptıklarında sürgünlerle karşılaşmışlardır. 

Yugoslavya Bulgaristan ve Yunanistanla karşılatırılarak daha serbest politika 

güttüğü ile ilgili düşünceler bir yanılsamadan ibarettir. Yugoslavya yönetimi dış 

ülkelerle olan bağlantılarında komünist taraftarı Türkleri kullanarak buradaki 

Türklerin refah içinde yaşadığı düşüncesini oluşturur ancak içerde baskıcı 

tavrına devam eder. Yugoslavya’nın hakimiyetinde yaşayan azınlıklara milli 

bayramlarında bayrak çekme izni verdiğine dair haberler, bunu deneyen 

Arnavutların eylemlerinin kanlı şekilde bastırılmasıyla son bulmuştur.”
15

 

                                                           
13 “Yunan Kurnazlığı”, TDD, sayı 25, s.25 
14 “Batı Trakya Türküne Sistemli Yunan Baskısı” TDD, sayı 28, s.22 
15 Şerafettin YÜCELDEN, “Yugoslavya’da Türklük Tehlikede”, TDD, sayı 16, ss.24-28 



 

287 
 

“... Yugoslavya’da eğitim yoluyla gençlik maziden kopartılmaya 

çalışılmaktadır. Tarih şuuru ve dil topyekün bir yıkılma hareketi ile karşı 

karşıyadır. Türk okullarında Atatürk öğretilmezken Tito ve Lenin baştacı, 

edilmekte, Türklerin maneviyatlarını kırmak için sistemli bir şekilde aşağılık 

duygusu aşılanmaktır.”
16

 

“... 1945 yılında Yugoslavya’nın Rusya siyasetine yakınlaşmasıyla 

Türkiye aleyhinde propaganda organı olarak dönemin Türkçe yayınlanan 

gazetesi “Birlik”i kullanmaya çalışmış ve “Bosfor Düdükçüsü” isimli hakaret 

dolu yazıyı burada yayınlatmak istemiştir. Çalışanların buna yanaşmaması yavaş 

yavaş işlerinden uzaklaştırılmaları ve yerlerine yönetime yakın kimselerin 

yerleştirilmesiyle sonuçlanmıştır.”
17

 

“Ekrem Hakkı AYVERDİ, Vakıflar Dergisi’nin 3. Sayısında 

Yugoslavya’da yapılmış Türk abideleri hakkında şu bilgiyi vermekedir: “Bosna-

Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da 3500 cami ve mescit, 1500 mektep, 

300 medrese, 400 tekke, 1000 çeşme, 500 han, 200 hamam, 25 misafirhane, 5 

türbe, 40 saat kulesi, 15 bedesten, 60 imaret, 40 kervansaray, 15 kütüphane, 1000 

sebil, 25 darülhadis, 25 darülkurra, 100 köprü ve 50 kale vardır.” Ancak bunlar 

Yugoslavya’nın Osmanlı-Türk hakimiyetinin bütün tesirlerini ve izlerini ortadan 

kaldırma politikasına uygun olarak kimisi ilgisiz bırakılarak zamanın bu izleri 

silmesi beklenmekte, kimi cami ve medreseler depo olarak kullanılmakta, birçok 

eserin kitabesi yok edilmektedir. Böyle maddi unsurlar ortadan kaldırılabilir. 

Ancak Yugoslavyada Osmanlı-Türk bakiyesi halkın ortak noktası dindir. Dil 

birliği olmayan bu unsurlar ortak din çatısı altında buluşmaktadırlar. Fakat 

Yugoslavyadaki idarecilerin ana hedefi toplam Türk nüfusunu az göstermek 

olduğu için sayımlarda anadili Sırpça olanları Sırp, Hırvatça olanları Hırvat, 

Makedonca konuşanları Makedon olarak göstermişlerdir. Bu uygulamaya karşı 

çıkan Boşnaklar ise bu sayım istatistiklerine eşine ender rastlanan bir kategori ile 

girmişlerdir. Müslüman. Bir dinin milliyet yerine kategorize edilmesi art niyetli 

bir davranış değil midir?”
18

 

Yugoslavya’da yaşayan Türklerin sıkıntılarından biri de, Yugoslavyadan 

göçmek isteyen Türklerin mallarını satmalarına ve paralarını Türkiye’ye 

getirmeleri konusunda yaşadıkları zorluklar olmuştur. Mallarını zaten düşük 

fiyata satmak zorunda kalan soydaşlarımızın paraları tükenene kadar 

alıkonuldukları, işlemlerin kasten yavaş yapıldığı, baskı gördükleri ile ilgili 

haberler üzerine federasyonca, Yugoslavya’ya bir seyahat yapacak olan dönemin 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL’e bir bilgilendirme telgrafı 

çekilmiştir. Telgrafta iki ülke arasındaki münasebetlerin bu sorunları gidermeye 

yönelik olması ricasında bulunulmuştur.
19

 

                                                           
16 Şerafettin YÜCELDEN, “Kominist, Yugoslavya’da Türk Okulu”, TDD, sayı 17, s.24 
17Şerafettin YÜCELDEN, “Üsküp’te Çıkan Birlik Gazetesi”, TDD, sayı 15, s.24 
18 Şerafettin YÜCELDEN, “Yugoslavya’nın Türk Siyaseti”, TDD, sayı 18, s.22 
19 “Federasyonumuzun Dışişleri Bakanlığına Çektiği Telgraf”, TDD, sayı 5, s.53 
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Yugoslavya ile ilgili olarak Türk Dünyası Dergisi’nde yayınlanan 

yazıların büyük bir bölümü Yücel Teşkilatı, Yücel Şehitleri ve onları anma 

törenleri oluşturmuştur. 

Bildirimiz ile ele aldığı konular ve dönem bakımından tüm Türk 

Dünyası’ndan Türkiye’ye göçenlerin ve tüm Dış Türklerin sesi olmayı amaçlayan 

Türk Dünyası Dergisi’nin yazın politikası konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu 

yüzden dergide yer alan Balkanlarla ilgili haberlerden küçük özetler, derlemeler 

hazırladık. Dergi, Balkanlardaki Türklerin sesini duyurmakta çok kararlı bir tutum 

içinde olmakla birlikte, bir yerden sonra tekrarlara girmiş ama yinede savunduğu 

fikirlerden ve bunların takipçisi olmaktan yılmamıştır. Bu alanda çalışan tüm 

araştırmacıların ilgisini bekleyen bir hazine olarak beklemektedir.  
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“MAHALLEDE NELER OLUYOR?”:  

XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA MANASTIR ŞERİYE 

SİCİLLERİNE YANSIYAN MAHALLELERE AİT BİLGİLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Şahin SONYILDIRIM
*
 

 

Giriş 

Mahalle tabiri, Osmanlı Devleti’nde farklı anlamları bünyesinde 

barındırıyordu. En yaygın kullanılan anlamıyla mahalle; birbirini tanıyan, bir 

ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içerisinde olan 

kişilerin meydana getirdiği topluluğun yaşadığı yerdir
1
. Tarih biliminin, geçmişte 

yaşanan gündelik hayatı inceleme alanın içinde eskiye göre daha fazla ele 

almasından sonra mahalle hayatı üzerine incelemeler de artmıştır. Bu incelemeler 

neticesinde artık Osmanlı Devleti döneminde mahallenin tanımı, kent 

yönetimindeki yeri gibi bazı konularda genel bir anlayış oluştuğu söylenebilir: 

aynı ibadethaneye giden ve bu ibadethanenin çevresinde oluşturulmuş hanelerinde 

yaşayan cemaat.
 2
 

Yukarıdaki anlamı dışında arşiv kayıtlarında mahallenin geçtiği belgelere 

bakıldığında mahallenin, vergi verenlerin kategorize edildiği bir mali birim 

olduğu da görülmektedir. Buna göre birçok vergi mahalle birimi temelinde 

toplanıyordu. Kentin ödemesi beklenen vergi sahip oldukları hane sayısına göre 

mahallelere taksim edilmekteydi. Daha sonra da her mahalle kendisine düşen 

vergiyi kent idaresine vermekle yükümlü tutuluyordu. Sahip oldukları hane 

sayısına göre toplanacak verginin yazıldığı belgeler, klasik dönemde tahrir 

defterleriyken incelemesini yaptığımız 18. yüzyılda yerini avarızhane kayıtlarına 

bırakmıştır. Bu kayıtların birer sureti ilgili kadılıktaki sicil-i mahfuza 

kaydedilmekteydi. Dolayısıyla sicil kayıtlarına yansıyan verilerde mahalle, mali 

birim olma yönüyle de karşımıza çıkmaktadır. Mahallede yaşayan kişilerin toplu 

olarak belli bir meblağdan sorumlu tutulmaları, bu kişilerin birbirlerini karşılıklı 

                                                           
*
 Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Doktora 

Öğrencisi/İBB Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Kent Tarihi Araştırma Görevlisi- 

ssonyildirim@gmail.com 
1  Ergenç, Özer;“Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerindeki Bazı 

Düşünceler”, VIII. T.T. Kongresi, Ankara, 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler, II.Cilt, 

Ankara, 1979 s. 70 
2 Şehir tarihi çalışmalarının hemen hemen hepsinin mahalleyle ilgili bölümlerinde mahalle tanımı 

Özer Ergenç’in yaptığı bu tanımlamayı esas almaktadır. Aynı yazar ayrıca mahalleyi aynı mescitte 

ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte ikamet ettikleri şehir kesimidir.” şeklinde de tanımlar. 

Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s.145 ayrıca bkz. Özer Ergenç, “Osmanlı 

Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel 

Yönetimler I, ed. Vecdi Akyüz, Seyfettin Ünlü, İstanbul 1996 içinde, ss.407-417, s.408 Halil İnalcık 

ise mahalle tanımına Gayr-i Müslimleri de kapsayacak bir yorum getirerek tanımlamayı 

genişletmiştir: “Mahalle, bir mescid, kilise ya da sinagog etrafında yerleşen ve kendine özgü bir 

kimliği olan organik bir birlik, bir topluluktur.” Halil İnalcık, “Istanbul” The Encyclopaedia of 

Islam, C. IV, Leiden 1978, s.234 
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olarak denetlemesini pekiştiren bir işleyişti; çünkü komşulardan birisi vergisini 

ödemeyecek olsa, diğerlerine düşen meblağ daha ağır olacaktır. 

Osmanlı döneminde mahallenin başka bir anlamı da içinde bulunduğu 

şehirlerin temel yönetim birimi olmasıdır. Bu yönetim biriminin toplumsal 

merkezi Müslüman mahalleleri için cami veya mescittir. Özellikle akşam ve yatsı 

namazları mahallenin bütün erkeklerinin katılmasıyla kılınmakta bu nedenle 

mahalle ahalisi cemaat olarak anılmaktadır. Camiye sürekli gelme mahalleli için 

komşularının gözü önünde kendisinin tanınır ve güvenilir olup olmadığının bir 

ölçüsüdür.
3 
Mescidin önemine paralel olarak din görevlilerinin mahalle yönetimde 

önemli rolleri vardır. Bir yerde mahallenin idaresinden bu din görevlileri sorumlu 

gibidir. Sicillerde de bu görevlilerin sorumluluklarını aktif bir şekilde yerine 

getirdikleri görülmektedir. İncelediğimiz sicillerde imam, müezzin, hatib gibi din 

görevlilerinin şahit oldukları ya da vekalet yaptıkları kayıtların sayısı 66’dır. Bu 

görevlilerin, sicillerde, özellikle yetim kalmış çocukların vasi tayini, kimsesiz ya 

da güçsüz durumda kalmış kişilerle daha önce suça karışmış kişilerin tövbe 

etmeleriyle
4
 ilgili şer’i uygulamalarda şahit ya da vekil olarak görev aldıkları

5
 

kaybolan kişilerin mallarına kayyım olarak atandıkları
6
 görülmektedir. İmamların 

aile birliğini ya da kişilerin ahlakını korumak gibi sosyal sorumlulukları da vardır.  

Mahallede oturanlar aynı zamanda bir birlerine müteselsilen kefillerdir. 

Bu herhangi bir asayiş olayı vuku bulduğunda tüm mahalleli bundan sorumlu 

olduğu anlamına gelir. Tüm mahallelinin cezalandırılacağını bilmesi suçluların 

ortaya çıkarılmasında herkesin gönüllü olarak gayret göstermesi sonucunu 

doğurmaktadır. Kolektif bir çabayla mahalle bazında sağlanacak huzur ve düzen, 

mahallelinin birbirleri üzerindeki otokontrolünün bir sonucu gibidir. Konuyla 

ilgili örnekler ileride verilecektir. 

Mahalleyi ifade eden bu tanımlamaları 18. yüzyılın ilk yarısında Manastır 

kentinde aramak, mali, askeri, idari birçok değişikliğin yaşandığı 18. yüzyılda 

sosyal yapının nüvesini oluşturan mahallelerde toplumu bir arada tutan 

değerlerdeki değişiklik olup olmadığını ortaya koymak için girişilen bu bildiride 

kaynak olarak, Balkanlara ait en geniş sicil koleksiyonu olan Manastır şer’iye 

sicillerinin 18. yüzyılın ilk yarısına ait olan 23
7
 adet defterine yansıyan yaklaşık 

1200 belge kullanılmıştır. Bu belgeler mahallenin geçtiği her türlü şer’i, idari ve 

                                                           
3 Ergenç, Özer, Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine. Osmanlı Araştırmaları, 

IV, 1984, ss.69-78 
4  MŞS.32_4a/4 Firuz Bey mahallesinde oturan ve eşkıyalık yaptığı bilinen Tırpancı oğlu diye 

tanınan Hasan bin Hüseyin’in tövbesini sicile kaydettirdiği gün şahit olarak Firuz Bey Mahallesi’nin 

imamı Mutafa Efendi de hazır bulunmuştu.  
5 MŞS.31-14b/1 Hamza Bey Mahallesisi sakinelerinden Ümmü Gülsüm bint-i İbrahim kocasından 

ayrılmak üzere dava açıyor. Şahitlerden biri de imam İsmail Çelebi 
6 Kayyım olmayla ilgil üç belge vardır. Bunlardan birinde Kara Oğlan Mahallesi sakinlerinden iken 

kaybolan İboşzade İbrahim Efendi adlı kişinin geriye kalan mallarına İmam İsmail Efendi ibn-i 

Halil kayyım nasb olunuyor. MŞS.39-6a/2 
7  Aslında 18. yüzyılın ilk yarısına ait Manastır şer’ye sicili sayısı 24tür. Fakat oldukça uzun, 

çetrefilli ve dramatik bir hikayesi olan sicillere ulaşma çabamız sonunda elde ettiğimiz sicil 

fotokopilerinin bir kısmının hangi deftere ait olduğunun bilinemeyecek bir hale gelmesinden dolayı 

43 numaralı defteri, ciddi bir bilimsel hataya mahal vermemek adına değerlendirme dışı tuttuk. 
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mali nitelikteki kayıtlardan oluşmaktadır. İncelemeye esas olan dönem aralığında 

sicillerde geçen hüküm sayısının toplamı 5620’dir. Yani mahalleler hakkında veri 

içeren belgelerin sayısı toplam belge sayısının %20’sinden fazladır.  

 

18. Yüzyılın İlk Yarısında Manastır’da Mahallelerin Durumu 

Mahalle, günümüz Balkan dillerinin hepsinde var olan ve genel itibariyle 

mahala şeklinde yazılıp okunan bir kelimedir.
8
 Günümüz Makedoncasında ise 

mahalle tabiri yerine kullanılan maalo (маало), mahalle kelimesinin form 

değiştirmiş halidir. Maalo; şehrin yada köyün içinde ayrı bir topluluk oluşturan 

yer
9
 anlamına gelir. Bu anlam bizim mahalleyi tanımlarken kullandığımız anlamla 

aynıdır. Balkan dillerinde mahallenin ortak bir kelime olmasının altında, uzun 

süre bir arada yaşayan farklı kültür ve dillere sahip insanları bir paydada 

buluşturması yatıyor olmalıdır. 

Mahallelerini incelediğimiz Manastır şehri, Pelister
10

 Dağ’ının eteğinde 

ve Dragor
11

 Çayı’nın iki yakasını içerisine alacak şekilde kurulmuş, çok sayıda 

köprüyle
12

 birbirine bağlanmış bir fiziki görünüme sahiptir. Mahalleler Dragor’u 

kesecek şekilde konumlanmışlardır. Çevresinde geniş olmamakla birlikte ziraat 

yapılacak alanları mevcuttur. Özellikle bağların fazlalığı göze çarpmaktadır. 18. 

yüzyıldada da şehrin sınırları içinde konumlanmış üzüm bağlarının varlığı 

sicillere yansımaktadır.
13

 

1382’de Osmanlı topraklarına katılan Manastır kenti, sahip olduğu ticari 

ve askeri önemden dolayı fethedildiği günden itibaren gelişerek büyümüştür. Bu 

gelişim ve büyüme kendisini fiziki anlamda da göstermiştir. Özellikle şehir 

merkezine yerleşen Türk-Müslüman nüfusun
14

 etkisiyle kısa sürede yeni 

mahalleler kurulmuştur. 1460’da altı Müslüman bir Hıristiyan Mahallesi varken, 

bu sayı 1530’da yani altmış yıl gibi bir sürede 21Müslüman mahallesine, 9 da 

                                                           
8  Boşnakça, Karadağca, Bulgarca, Sırpça ve hatta Slav dili olmayan Rumencede bile mahala 

tabirinin kullanıldığı bilinmektedir. AKTAŞ, Ayfer; “Günümüz Rumencede Türkçe Kaynaklı 

Kelimeler” Türk Dili, TDK, 9/2007, s.487 (s. 484-495.) 
9. Zoze Murgoski, Reçnik na Makedonckiot Yazik, Skopje, 2005, s.380 
10  Eski haritalarda ve bazı kaynaklarda Perister şekilde geçmesine rağmen günümüz 

Makedonyasında Pelister olarak yazılır ve okunur 
11 Eski haritalarda ve bazı kaynaklarda Drahor şeklinde de yazılmaktadır. 
12  Evliya Çelebi Dragor üzerinde on ağaç ve kargir köprü olduğunu söyler. Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi, C.5, Yay.Haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, İbrahim Sezgin, s.307 Sicillerde 

de köprülerden bahsedilmektedir. MŞS.31-11b/1 “Medine-i Manastır mahallatından Oğul Paşa 

mahallesinde Taş Köprü kurbunda 2 göz asiyab-ı dakik…”  
13 Bağcılık Manastır Kazasında çok önemli bir uğraştır. Bu uğraşın şehir sınırları içinde bulunan 

uygun yerlerde de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu yerlerden birisi sicillerde “derun-ı şehrde Çingene 

Bağları dimekle maruf bağlar” şeklinde geçmektedir. MŞS.39-16b/1 
14 1468 tahririnde 295 Müslüman 175 Hırıstiyan hanesi (Yahudi hanesi yoktur o nedenle Gayr-i 

Müslim denmemiştir) varken yaklaşık altmış yıl sonra Müslüman hanesi 640’a ulaşmış Hıristiyan 

hanesi ise 171’e gerilemiş 34 de Yahudi hanesi kaydedilmiştir. 1569’da ise 687 Müslüman hanesine 

karşılık Hıristiyan hanesi 148’e gerilemiş. Bu dönemdeki Yahudi hanesi ise 285’tir. Bu konuda 

detaylı bir tablo için bkz. Bahaeddin Yediyıldız, Atatürk ve Manastır Sempozyumu: Bildiriler, 

Manasır-Bitola, 12-13 Ekim 1998, s.35 
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Gayr-i Müslim mahallesine ulaşmıştır. Giderek sayılarının arttığı görülen 

Manastır mahalleri, 1622’de en üst rakamı olan 32 Müslüman mahallesine 

ulaşmıştır. Hıristiyan mahalleleri ise 1544 en yüksek sayı olan 12’ye yükselmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil:1 18.yüzyıla kadar Manastır’daki Müslüman Mahallelerin Adetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil:2 18.yüzyıla kadar Manastır’daki Gayr-i Müslim Mahallelerin 

Adetleri
15

 

 

18. yüzyıla ait mahalle verilerini ise şer’iye sicillerine yansıyan 

kayıtlardan öğrenebiliyoruz. Bu dönemde sicillere yansıyan mahallelerin sayısının 

1530lardaki sayıya geri döndüğü görülmektedir. İncelenen sicil defterlerinde 

“Medine-i Manastır mahallâtından
16

”, “Medine-i Manastır Kazası 

mahallâtından
17

”, “mahallât-ı şehr-i Manastır
18

” tabirlerinden sonra görülen 

mahallelerin sayısı 21dir. 

Bu dönemde sicillere yansıyan mahallerin isimlerinin hepsi Türk-

Müslüman unsurlara işaret eden isimler taşımaktadır. Tablo 1’de görülebilecek 

olan bu mahallerin adları incelendiğinde, Kasım Çelebi Bey, Eyne Bey, Hamza 

Bey, Sinan Bey, Azab Bey, Emir Çelebi Bey, Yakub Bey ve Kara Oğlan gibi 

geçmişte yaşamış akıncı beylerinin ve gazilerin isimlerini taşıdığı görülebilir. Bu 

gazi ve fatihlere ait mahalle isimlerinden çoğu 19. yüzyılda da mahallelerin adı 

olarak kullanılmaktaydı.
19

 

                                                           
15 Şekil1 ve Şekil 2 için bkz. Çağ, Galip; 16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Hâkimiyetinde Manastır 

Şehri, Sakarya, 2009 Yayınlanmamış doktora tezi, s. 174 
16 MŞS.52-4a/1 
17 MŞS.37-3a/1 
18 MŞS.34-40b/1 
19 Mehmed Tevfik, Manastır Vilayeti Tarihçesi, Manastır, 1327. s.86 
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Tablo 1: 18. Yüzyılın İlk Yarısında Sicillerde Geçen Manastır 

Mahalleleri  

Tahrirlerde ve Zabıtlarda Geçenler
20

 Sadece Zabıtta Geçenler 

Dımışki Bey 

Ali Çavuş 

Hamza Bey 

Kara Debbağ 

Emir (Emir Çelebi)
21

 

Firuz bey 

Oğul Paşa  

Eyne (İne) Bey 

Yakub Bey 

Kara Oğlan 

Kasım Çelebi
22

 

Hüseyin Subaşı 

Sinan Bey 

Azab Bey 

Balı Voyvoda 

İskender Bey  

Zindanî 
23

 

Hatuniye
24

 

Köpek
25

  

Kıptiyan mahallesi
26

 

Yunus Bey
27

 

 

18. yüzyılın ilk yarısında Manastır’daki mahalle sayısının geçmişe göre 

düşmüş olduğu görülmektedir. Bu durumun altında, yukarıda açıkladığımız 

Osmanlı Devleti’nde mahallenin içerdiği anlamlardan biriyle yakın ilişki vardır. 

“Bir mescitte ibadet edenlerin oluşturduğu kent birimi” tanımlanmasına göre 

sicillerdeki mali belgelerde geçmeyen ama zabıtlarda geçen mahalleler sanki 

bazılarının atlandığı ya da yeni bir mahallenin doğduğu gibi bir algıya sebep olur. 

Oysa mahalle olarak düşünülen ve mali kayıtlarda olmayan bir yer, kişinin 

yaşadığı “mahalli” en net şekilde belirtmek daha açık bir ifadeyle kişinin ikamet 

ettiği yerin adresini tespit için verilmiş detay bir bilgidir. Eğer bu konuya dikkat 

edilmezse sanki yeni bir mahalle kurulmuş gibi düşünülebilir.  

Manastır sicillerinde geçen Zindanî Mahallesi yukarıda bahsedilen 

duruma iyi bir örnektir. MŞS.35-1a/2’de belirtilen satışta satıcının adresi olarak 

Zindanî Mahallesi kaydedilmiştir. Oysa mali kayıtlarda böyle bir mahalle yoktur. 

İncelenen sicillerde toplam iki defa ismi geçen bu yerle ilgili ikinci belge
28

 

incelendiğinde Zindanî mahallesi olarak belirtilen yerin karşılığı olarak aynı adı 

taşıyan bir mescidin bulunduğu yerin kastedildiği görülebilir. Bu tür yerler 

zamanla gelişip tam anmalıyla bir mahalleye de dönüşebilir. Nitekim Zindanî, 

sicillerde karşımıza çıktıktan yaklaşık yüz elli yıl sonra Manastır’ın önemli 

mahallelerinden biri olarak kayıtlara geçecektir. Fakat bu sefer ismi Türkçeleşmiş 

                                                           
20 Sicillere yansıyan vergi toplanmasına ilişkin emirlerden sonra yapılmış dökümler tahrir olarak 

adlandırılmıştır. Zabıt kelimesiyle ise tahrir ve diğer idari yazışmalar dışında kalan tüm şer’i 

muameleye ait belgeler kastedilmektedir. 
21 MŞS.52-9a 
22 MŞS.31-9b/3 
23 MŞS.35-1a/2, MŞS.44-1b/5 
24 MŞS-38 
25 MŞS.47-47b/2 
26 MŞS.31-10a/2 Kıptiyan Mahallesi tahrir dökümlerinde görünmese de Kıptiyan başlığı altında 

verdikleri vergi ayrıca belirtiliyordu.  
27 MŞS.32_41b/1 
28  MŞS.44-1b/5-15 Şaban 1147/10 Ocak 1735 tarihli belgede Zindani Camii müezzini, camii 

müezzinine vekil tayin ediliyor.  
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şekliyle, Zindancı olarak yazılacaktır
29

. Bu türden mahallere bir başka örnek de 

Yunus Bey mahallesidir. Bu mahalle sadece bir belgede geçmiştir.
30

 Sicillerde 

Türbe nam mahal
31

 olarak geçen yer ise daha önceki yıllarda bir mahalle olduğu 

tahrir kayıtlarından anlaşılıyor.
32

 Fakat 18. yüzyılda ise mahallenin dağıldığı ve o 

yerde kimsenin yaşamadığı faili meçhul bir cinayetin konu edildiği belge 

sayesinde ortaya çıkıyor. Sözü edilen belgeye göre; Kara Debbağ Mahallesi’nde 

oturan Mahmud bin Mehmed adlı kişi mahkemeye gelerek oğlunun, “medine-i 

mezbure kurbunda” bulunan ve kimsenin mülkü bulunmayan Türbe nam 

“mahalde” sağ böğrüne giren tüfek kurşunuyla yaralandığını ardından da 

öldüğünü söyleyip keşif yapılmasını talep ediyor. Türbe mahallesinin durumu 

ayrıca şehrin varoşunda bulunan mahallelerin değişik sebeplerden terk edilip ya 

şehir içine ya da başka şehirlere gidildiğini de düşündürtmektedir. Özellikle 

kazanın köylerinde görülen yoğun eşkıyalık faaliyetlerinden rahatsız olan halkın 

bu yerleşim yerlerini boşaltmak zorunda kaldığı düşünülebilir. 
33

 

Adres tespiti için verilen mahallerin tersine sadece bir tahrirde varlığı 

görülen İskender Bey Mahallesi’nin durumu ise daha farklıdır. İskender Bey 

Mahallesi ismini sadece bir tahrirde görüyoruz. 21 Zilhicce 1133/13 Ekim 1721 

tarihli tahrirde, “1133 senesi Zilhiccesinde umur-ı mühime için” Manastır’a gelen 

Kapucubaşı Ahmed Ağa’ya verilen 1430 Guruş, Ahmed Ağa konağında kalan 

Elhac İbrahim Ağa’ya verilen 40 Guruş, Katip konağında kalan voyvoda Elhac 

Abdi Ağa’ya 10 Guruş toplamda verilen 1480 Guruşun halktan toplanması 

isteniyor. Bu işlem için yapılan dökümde İskender Mahallesi 480 akçe gibi çok 

düşük bir katkı yapmasına rağmen mahalle listesi içinde gösterilmiştir. İskender 

Bey Mahallesiyle ilgi bu kayıttan başka doğrudan bir şer’i muamele yoktur ancak 

8 Rebiülahir 1163/15 Mayıs 1750 tarihli bir berat suretinde
34

 İskender Bey 

Camii’nin hatibinin öldüğü yerine yeni bir hatib atandığını görüyoruz. Bu da 

mahallenin ilişkilendirildiği bir caminin varlığını ortaya koyuyor. 

Sicillere yansıyan avarız, imdadiye, bedel-i nüzul, celebkeşan gibi 18. 

yüzyılda sıkça alınan vergilerin dökümlerini içeren mali belgelerde, geçmiş 

dönemlerde, tahrir defterlerinde yapıldığı gibi, mahallelerde Müslim - Gayr-i 

Müslim ayrımına göre bir tasnif yapılmamıştır. Sicillerdeki vergi tahrir 

dökümlerinde; karyelerden Müslüman olanlarla olmayanlar belirtilmiş olmasına 

rağmen mahallelerde böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Sicilde yazılan tahrir 

suretlerinde şu sıra izlenmektedir; mahallelerin dökümü, köylerin dökümü, 

muafların dökümü. Bunlar yapıldıktan sonra “müselman-ı şehr” “kefere-i şehr” 

                                                           
29 Sarı, Mucize Ünlü, Manastır Vilayeti’nin Sosyal ve İdari Yapısı 1873-1912, Samsun 1996, s. 40 

Yayınlanmamış y.lisans tezi 
30  MŞS.32_41b/1 “Medine-i Manastır mahallatından Yunus Bey mahallesi sakinelerinden Ayşe 

bint-i Mehmed…” 
31 MŞS.37-17b/1 
32 Çağ, a.g.t. s. 146 
33 MŞS.37-8a’da eşkıyalık faaliyetlerinin şehir merkezindeki hanelere sirayet ettiği anlatılmaktadır. 

Ayrıca aşağıda detayı verilen MŞS.30_16b/1’da da halkın ekserisinin firarından yada ölümünden 

bahsedilmektedir. 
34 MŞS.52-30 
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“yahudiyan” “kıptiyan” gibi başlıklarla vergi mükelleflerinin dini ve içtimai 

yapıları ayrıca vurgulanmış ve başlıkların altında vergi miktarları not edilmiştir.
35

 

Bu nedenle ismi geçen yirmi bir mahallenin Müslim mi gayr-i Müslim mi olduğu 

doğrudan anlaşılamamaktadır. Bunun nedenleri ilerleyen bölümlerde izah 

edilmeye çalışılacaktır. İlk etapta söylenecek şey; hukuk zemininde kendilerine 

ait dinin kuralları çerçevesinde yaşama izni verilen Gayr-i Müslimlerin, müstakil 

mahallerindeki faaliyetlerini kendi iç hukukları bünyesinde çözmüş 

olabilecekleridir. Bu nedenle sorunlarını kadıya yansıtmamış olabilirler. Eğer 18. 

yüzyıldan önce ve 19. yüzyılda olduğu gibi müstakil Gayr-i Müslim mahallesi 

varsa bunları 18. yüzyıla ait siciller dışındaki arşiv kayıtlarında aramak 

gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen Müslim – Gayr-i Müslim ayrımına gidilmemesini 

açıklayan sicillere yansıyan belgelerden çıkan önemli sonuçlardan biri bu 

dönemde mevcut yirmi bir mahalleden 12’sinde Müslüman ve Gayr-i Müslimlerin 

beraber yaşamakta olduğudur. Geçmiş yıllarda ise bu sayının 3 olduğunu 

biliyoruz.
36

 Tablo: 2 incelendiğinde Gayr-i Müslim sakinleri olan bu 12 mahalle 

dipnotlarında bu sakinlere ait örneklerle beraber verilmiştir. Bu veriler 

mahkemeye başvuran davacı/satıcı ya da davalı/alıcı konumundaki kişilerin adres 

tespitine dayanarak yapılmıştır. Sicillerde geçen mahallelerin tümünde 

mahkemeye başvuranların çoğunluğunu Müslüman isimlerine sahip mahalleliler 

oluşturmaktadır. Bu nedenle Müslüman unsurlara ait örneklere gerek 

görülmemiştir. 

Tablo 2: Müslüman ve Gayr-i Müslimlerin Birlikte Yaşadığı Mahalleler 

Dımışki Bey
37

 Kara Debbağ
38

  Hüseyin Subaşı
39

  Firuz Bey
40

 Oğul Paşa
41

   

Yakub Bey
42

 Eyne Bey
43

 Ali Çavuş
44

 Kara Oğlan
45

 Sinan Bey
46

 Zindanî 
47

 

Kıbtiyan
48

 

                                                           
35 MŞS.32_49a/2,  
36 Bu üç mahalle, Dimışki Bey, Hüseyin Bey ve Türbe nam-ı diğer Sozandolid’dir. 16. ve 17. 

yüzyıllarda bu mahallerde ortak yaşam sürdürülmekydi. Çağ a.g.t. s. 179 
37 MŞS.42-46b/2 “medine-i Manastır mahallatından Dımışki Bey mahallesinde mütemekkin iken 

bundan mukaddem mürd olan Semerci Kostadin veled-i Yovan’ın…” MŞS.47-44a/2 numaralı 

belgede ise Görgö bint-i Kosta adlı kadın, vasisi olduğu, ölen oğlunun çocuğu için mahkemeden 

kendisine nafaka tayin edilmesini istiyordu.  
38MŞS.36_11a/1 Mahalle sakiniyken ölen Rose adlı kadının reşit olmayan oğlu Reste’ye babası 

Görgö vasi tayin ediliyor 
39MŞS.31-9b/3 Hüseyin Subaşı mahallesinden Nikola veled-i Metre yapılacak seferde arabacı olarak 

kiralanıyor. 
40MŞS.41-47b/2 “Medine-i Manastır’da Firuz Bey mahallesinden Veliko oğlu Rafzan nam kimesne 

dellal nasb olunduğu bu mahalle kayd şod” 
41 MŞS.31-9b/2 Mahalle sakini Kürekçi Görgö nam zımmi 
42MŞS.39-9b/2 Mahalle sakini Despino bint-i Tırpeko çocuğunun nafakası için aynı mahallede 

bulunan mülkünü satıyor ve MŞS.45-10a/6’da ise Yovanko adlı Hıristiyan kadın Müslüman olup 

Fatma ismini alıyor 
43 MŞS.37-13a “…Eyne bey mahallesi sakinlerinden Reste veled-i Despo…” 
44MŞS.42-4b/3 Mahalle sakini Eletono bint-i Duno adlı kadın İstanbul’da Ahırkapı’da oturan kocası 

Yovan veled-i İstoyko’dan mektuplaşma yoluyla boşanıyor. 
45 MŞS.38-96a/4 Kara Oğlan mahallesinde sakin Üstüban veled-i Güşo 
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Bu noktada Firuz Bey mahallesine bir parantez açmak gerekecektir. 21 

Ramazan 1125/11 Ekim 1711 tarihli bir belgede
49

 mahallede oturan Gayri 

Müslimlerin hepsi mahkemeye gelerek mahallede bulunan ve kullanmakta 

oldukları kilisenin harap olduğunu ve onarım gerektirdiğini söyleyip bunun için 

izin verilmesini istiyorlar. İfadelerinde Manastır’ın fethinden bu yana kiliseyi 

kullandıklarını ve bu mahallede sakin olduklarını ifade ediyorlar. Mahkeme, 

mahallenin ekseriyetinin zımmi olduğunun bilindiğini bu nedenle de onarıma 

ruhsat verildiğini belirtiyor. 

Manastır’da Müslim-Gayr-i Müslim ortaklığında yaşanan mahallelerin -

alışılmışın dışında- fazlalığıyla ilgili nedenlerden biri ihtida yani din değiştirme 

vakalarındaki artışla alakalandırılabilir. Makedonyalı araştırmacı Limanoski’nin 

yaptığı çalışmaya göre özellikle 16. yüzyılda tüm Makedonya kentlerine yayılan 

bir ihtida hareketi göze çarpmaktadır. Yazarın 1993’te neşrettiği İzlamizacijata i 

Etniçkite Promeni Vo Makedonija
50

 adlı eserinde verdiği tabloya göre 1569’da 

Manastır şehrindeki Müslümanların üçte birinden fazlası mühtedi sıfatını haizdir. 

Yazar bu hareketin 17. yüzyılda yavaşladığını ama sürdüğünü belirtmektedir. 

Ayrıca mahallelinin bir birine olan güveni, Müslüman ve Gayr-i Müslim cemaatin 

yıllarca bir arada yaşamasından kaynaklanan karşılıklı itimat duygusu da bu ortak 

yaşamın yaygınlığına anlam verilmesini sağlayabilir. 

 

Tablo 3: 1569 yılında Manastır’da Müslüman Nüfus ve Mühtedilerin Bu Nüfus 

İçindeki Oranları
51

 

Şehir Merkezinde Köylerde Toplam 

Müslm. 

Hane 
   Mühtedi Oran % 

Müslm. 

Hane 

M

Mühtedi 
Oran % 

Müslm 

Hane 
Mühtedi 

O

Oran % 

6

08 248 40.8 561 6 9 1.169 304 6 

 

Tablo 3 incelendiğinde kentin merkezinde neredeyse yarısının din 

değiştirmesi söz konusudur. Oldukça fazla olan bu sayının üzerinden 

düşünüldüğünde, bu kişilerin Müslüman olduktan sonra ayrı mahallelere geçmesi 

kolay ve ekonomik bir iş olmadığından varlıklarını bulundukları mahallede 

sürdürmüş oldukları sonucuna varılabilir.  

Mahalle konusunda gayr-i Müslimlerin içinde bulunduğu duruma yakın 

bir pozisyon da Manastır’da yaşayan Yahudilere aittir. Çok uzun zamandır burada 

                                                                                                                                                 
46 MŞS.36_2a/6 Mahalle sakini Ekmekçi Metre veled-i Rosen  
47 MŞS.35-1a/2 Mahalle sakini Lazor veled-i Gropo adlı gayr-i Müslim, kocasının vekil olduğu 

Rabia bint-i Abdullah’ın Bukova köyündeki bağını alıyor.  
48 MŞS.31-10a/2 Kıptiyan cizyedarı İbrahim Ağa’nın ölen kişinin mirasından beytülmale 

devredilecek kısmı aldığını görüyoruz. Ayrıca MŞS.31-10b/1’de Elhac Murad adlı Kıpti ölen eşinin 

mirasından hakkı olan payı istemek için mahkemeye başvuruyor.  
49 MŞS.36_2b/3 
50 Limanoski, Niyazi, İzlamizacijata i Etnichkite Promeni Vo Makedonija, Skopje, 1993 
51  Limanoski, a.g.e. s.212 ayrıca bu konu hakkında bir değerlendirme için da bkz. Nick 

Anastasovski, Contestations Over Macedonian Identity 1870–1912, Melbourne, 2005 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, ss.55-91, Ayrıca bkz.Çağ, a.g.t s.122 
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yaşayan Yahudilerle ilgili bu uzun yaşamışlığa rağmen, ne sicillere, ne vergi 

kayıtlarına müstakil bir Yahudi mahallesi yansımamıştır. Sicil kayıtlarına göre 

Yahudiler gruplar halinde kent içindeki değişik yerlerde yaşıyorlardı. Kendilerine 

ait Yahudihane mevcuttu.
52

 Bu Yahudihane çarşıda bulunmakta idi.
53

 Bazı 

Yahudiler burada ikamet etmekteydiler.
54

 Yahudihanede oturanlar olduğu gibi 

Derviş Kadı avlusunda da barındıkları görünüyor.
55

 İbadethanelerinin çevresinde 

bir mahallenin kurulmamış olması açıklama bekleyen sorulardandır. 

Mahallelerin nüfuslarını belirlemek içinse şer’iye sicilleri bize net bilgi 

veremedi. Tablo 4’te görüleceği gibi bu yüzyılda hane sayıları gerçek haneleri 

ifade etmemekteydi.
56

 Bu hanelerin kaç gerçek haneye tekabül ettiğine dairse 

açıklama bulunamadı. Mahallelerin nüfusunu belirlemedeki güçlüğün yanında 

Manastır kazasının genelinin nüfusunu sicillere dayanarak saptamak da çok 

güçtür. Bunun sebebi gerek eşkıya saldırılarıyla bunalan gerekse devletin artan 

vergi taleplerini karşılayamaz durumda kalan kaza sakinlerinin firar etmeleri 

gösterilebilir. Bu durumu açıklayan bir belge sicillerde yer almaktaydı: 1 

Rebiülevvel 116/4 Temmuz 1704’e ait bu belge bir tahrir suretidir.
57

 Bu tahririn 

açıklama bölümünde, Manastır kazası Kethüdayeri olan Ahmed Ağa marifetiyle 

toplanması istenen 1116 senesine ait bedel-i nüzul ve avarız bedellerinin 

toplanamadığı belirtiliyor. Sebep olarak ise “kaza-i mezburun 734 ve 2 buçuk süls 

nüzul hanesi ve 564 ve 2 süls avarız hanesi olup lakin kaza-i mezburun ekser 

reayası badettahrir aher kazaya firar ve kimi dahi fevt olup baki kalan reaya dahi 

zaifülhal olub…” şeklinde bir açıklamaya yer veriliyordu. Açıklamada yer alan 

ekser reaya tabiri firar eden yada ölenlerin sayısının ciddi boyutlarda olduğunu da 

vurguluyordu. Sonuç olarak sadece mahallelerde değil kazaya bağlı diğer 

birimlerde de yoğun bir nüfus azalması olduğu göze çarpmaktadır.  

Tablo 4’teki verilere orantısal bir gözle bakılırsa Kara Debbağ 

Mahallesi’nin hane bazında en büyük mahalle olduğu, sadece bir kez tahrirlerde 

yer bulan İskender Bey Mahallesi’nin ise en küçük mahalle olduğu söylenebilir.  

                                                           
52 MŞS.31-4b/2 “…Büyükavlu demekle maruf Yahudihane…” 
53 MŞS.36_14b/3’te yer alan ve bir dükkan satışını gösteren belgede satılan dükkanın cephelerinden 

biri de Yahudihaneydi. “…bir tarafı El-hac Osman dükkanı, bir tarafı Abdi Sipahi dükkanı, bir tarafı 

Yahudihane ve taraf-ı rabii tarik-i ‘amla mahdud bir bab bakkal dükkanı…” 
54 MŞS.47-52b/3 “Medine-i manastır yahudihanesinde mütemekkin…” 
55 MŞS.38-95b/5 “Medine-i Manastır’da Derviş Kadı avlusunda kain Yahud taifesi…” 
56 Miktarlar bölgeden bölgeye de farklılık göstermekteyse de A. Tabakoğlu bir avarız hanesinin 3-

10 gerçek hane arasında değiştiğini ifade etmiştir. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 

1998, s.180; Özer Ergenç Ankara Şehri’nde XVI. yüzyılın ikinci yarısında 1 avarız hanesinin 5 

gerçek hane olduğunu belirtmiş, Yusuf Oğuzoğlu ise Konya Şehri’nde XVII. yüzyılın ikinci 

yarısında 1 avarız hanesinin 10 gerçek haneye isabet ettiğini ifade etmiştir. Konya Şehri hakkında 

çalışmalar yapmış olan Yusuf Küçükdağ ve Muhiddin Tuş, Oğuzoğlu’nun tespitine katılmıştır. 

Ergenç, Konya, s.52; Oğuzoğlu, Konya, s.38; Muhiddin Tuş, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya, 

1756-1856, (AÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1993, s.121; 

Yusuf Küçükdağ, Lâle Devri’nde Konya, (SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora 

Tezi), Konya 1989, s.75 
57 MŞS.30_16b/1 
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Tablo: 4 Avarız Hanelerine Göre 18. yüzyılın ilk yarısında Manastır 

mahallelerin büyüklükleri 

Mahalle Hane Rub’ 

Dımışki Bey 1  

Ali Çavuş 3  

Hamza Bey 2,5  

Kara Debbağ  

Kara Tabbak
58

 

3,5  

Emir, Emir Çelebi
59

 3  

Firuz Bey 2  

Oğul Paşa 2  

Eyne Bey (İne Bey) 2 3 

Yakub Bey 2  

Kara Oğlan 2  

Kasım Çelebi
60

 1 3 

Hüseyin Subaşı  3 

Azab Bey 1  

Bali Voyvoda  3 

Sinan Bey 2  

İskender Bey
61

  1 

 

 

 

Mahalleden Yansıyanlar 

Bu bölümde mahallelerin sicillere yansımasıyla ilgili verileri 

değerlendirilecektir. Ayrıca mahalle yaşamıyla ilgili örnekler de paylaşılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 MŞS.31-35b 
59 MŞS.52-9a 
60 MŞS.31-9b/3 
61MŞS.39-108a, doğrudan bir şer’i muamele kaydı olmamakla birlikte MŞS.52-30a’da yer alan bir 

berat suretinde “İskender Bey camii” lafzı geçiyor. Söz konusu mahallenin çevresinde kurulduğu 

cami olması muhtemeldir. 
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Tablo 5: 18.Yy İlk Yarısında Mahallelerin Sicillerdeki Aktiflik 

Durumları 

 

Mahalle 

Sicillerdeki geçiş sayısı 

Zabıt Tahrir 

Dımışki Bey 20 17 

Ali Çavuş 78 18 

Hamza Bey 63 18 

Kara Debbağ  

(Kara Tabak)
62

 

99 18 

Emir, (Emir Çelebi)
63

 121 18 

Firuz Bey 65 18 

Oğul Paşa 38 18 

Eyne Bey (İne Bey) 115 18 

Yakub Bey 90 18 

Kara Oğlan 63 18 

Kasım Çelebi 67 18 

Hüseyin Subaşı 9 17 

Azab Bey 33 17 

Balı Voyvoda 26 18 

Sinan Bey 64 18 

Yunus Bey
64

 1 - 

Köpek
65

 2 1 

Zindanî 
66

 1 - 

İskender Bey
67

  - 2 

Hatuniye
68

 1 - 

Kıptiyan Mahallesi
69

 2 - 

 

Tablo 5’te, 18. yüzyılın ilk yarısında Manastır’da sicillerinde tespit edilen 

21 mahallenin aktiflik durumlarıyla ilgili veriler yer almaktadır. Bu mahallelerden 

Dımışki Bey, Ali Çavuş, Hamza Bey, Kara Debbağ, Emir, Firuz Bey, Oğul Paşa, 

Eyne Bey (İne Bey), Yakub Bey, Kara Oğlan, Kasım Çelebi, Hüseyin Subaşı, 

Azab Bey, Balı Voyvoda ve Sinan Bey mahalleri diğer 6 mahalleye nazaran daha 

aktiflerdir. Bu altı mahallenin sadece birkaç kere sicillere yansıdığı görülüyor.  

                                                           
62 MŞS.31-35b sadece bu belgede Kara Tabak olarak tazıldığı görülmüştür. 
63 MŞS.52-9a’da adı Emir Çelebi olarak geçmiştir. Emir Çelebi Bey bir akıncı beyidir. 
64 MŞS.32_41b/1 
65 MŞS.47-47b/2 
66  MŞS.35-1a/2, MŞS.44-1b/5 ayrıca MŞS.38-14a/1 şahitler içerisinde katip olan İbrahim 

Efendi’nin sıfatı “Zindani”dir 
67MŞS.39-108a, doğrudan bir şer’i muamele kaydı olmamakla birlikte MŞS.52-30a’da yer alan bir 

berat suretinde “İskender Bey camii” lafzı geçiyor. Söz konusu mahallenin çevresinde kurulduğu 

cami olması muhtemeldir. 
68 MŞS-38 
69 MŞS.31-10a/2 
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Mahalleler içerisinde en aktif olanı 121 şer’i muamele kaydı ve 18 tahrir 

dökümünde adı geçen Emir Mahallesi’dir. Eyne Bey ve Kara Debbağ onu takip 

etmektedir. Aktifliği fazla olan mahaller kuruluşu gerilere giden mahaller olması 

bakımından oturmuş bir düzene sahip olduklarına işaret edebilir. Mahallerin 

sicillerde görüldüğü en fazla konu tereke kayıtlarıdır. Mahallelerde toplam 342 

tereke kaydına rastlanmıştır. Bu rakam toplam 958 olan zabıt sayısının %35,6’sına 

tekabül eder. Bazı mahallerde bu oran daha yüksektir. Örneğin 121 kez şer’i 

muamele kayıtlarında ismi geçen Emir Mahallesi’ne ait belgelerin 55’i terekelere 

aittir. 9 kayıt bulunan Hüseyin Subaşı Mahallesi’nde tereke kayıtlarının sayısı 

6’dır. Tereke kayıtları dışında sicillere ağırlıklı olarak yansıyan diğer konular ise; 

vasi tayini, nafaka, talebi, mülk satışı gibi konulardır. Asayişle ilgili belgelerin 

sayısı ise oldukça azdır.  

Bu konulardan mülk satışıyla ilgili belgeler incelendiğinde satışın genelde 

aynı yerde oturanlar arasında yapıldığı sonucuna ulaşılıyor. Ağırlıklı olarak aynı 

mahallede yaşayanlara yapılan bu satış tercihlerinin bilinçli mi yapıldığı tam 

olarak bilinmesi zor bir durumdur. Mahalleyi bilen, mahallece de bilinen kişilere 

mülkleri satmada, istenilen meblağın ödenmesinin yanında, mahallenin genel 

asayişini korumak istemenin de etkisi olmuş olmalı.  

Mahalle yaşantısında önemli bir ayrıntı olan kefalet konusu da sicillerde 

aktif olarak görülmektedir.
70

 Bilindiği gibi mahalleye yeni biri geldiğinde 

mahalleden birinin kefaleti eskiden beri sürdürülen bir uygulamadır. Bu dönemde 

sicillere yansıyan kefil istemeye yönelik belgelerin sayısı 27dir. Şehirlerin 

güvenliğin sağlanması Osmanlı merkezinin önemle üzerinde durduğu konulardan 

biridir. Şehir içi güvenlik söz konusu olduğunda bunu sağlamak amacıyla alınan 

önlemlerden belki de en önemlisi-yukarıda da belirtildiği gibi- mahalle halkının 

birbirine kefil olmalarıdır. Çünkü işlenen suçların failleri bulunamadığı 

durumlarda cezanın tüm mahalle halkından alınması kuralı tüm mahalleli 

bilmekteydi. Böylelikle faili bilinmeyen olayların sayısında bir düşme sağlanacağı 

gibi daha sonra ceza ödememek amacı ile mahalle halkının şüphelendikleri pek 

çok olayı kadıya götürecekleri düşünülebilir. Bu tür bir örnekte, Kasım Çelebi 

Mahallesi’nden Hüseyin mahkemeye gelerek, bundan kırk dokuz gün önce 

Ramazanın ikinci günü gece yarısı evine giderken İbrahim Ağa’nın kapısı önünde 

Kara Debbağ Mahallesinden Mustafa yolunu kesip sol kolunun pazusundan, sağ 

elinin üç parmağından, sağ kulağından kılıç ile darp edip yaralıyor. Sol kolu 

bundan dolayı iş görmez hale geliyor bundan dolayı kişiden diyet istiyor. 

Davalıya sorulunca olayı inkar ediyor. Bunun üzerine aynı mahallede oturan Abdi 

Çelebi bin Elhac Hüseyin ve Ahmed Çelebi ibn-i Halil’in şahadetleriyle durum 

açıklanıyor.
71

 Eğer şahitler olmamış ve durum açığa kavuşturulmamış olsa 

mağdurun diyet isteği tüm mahallelice karşılanmak zorunda kalabilirdi.  

                                                           
70 MŞS.36_2a/6 Sinan Bey Mahallesinde oturan Ekmekçi Metre veled-i Rosen, Taşo adlı zımmiye 

kefil oluyor. MŞS.45-11a/5 Sinan Bey mahallesinden Ramazan Sipahi oğlu Mustafa’ya karındaşı 

Mehmed kefil oluyor. 
71 MŞS.39-12a/1  
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Faili meçhul kalan bir olayda ise mağdur yada mağdurun yakını 

mahkemeye başvurup tüm mahalleliden diyet talep edebiliyordu. Böyle bir örnek 

25 Zilhicce 1132/28 Ekim 1720 tarihli bir belgeye yansımıştır. Ali Çavuş 

Mahallesi’ndeki evinde otururken nereden geldiği belli olmayan tüfek kurşunuyla 

vurulup yaralanan ardından da ölen Ümmügülsüm bint-i İbrahim adlı kadının, 

kocası, çocukları ve halası mahkemeye başvurarak suçlunun bulunmasını 

istemişlerdir. Fakat suçlu ortaya çıkmayınca ölen kadının akrabaları mahalleliden 

diyet talep ediyorlar. Mahkeme, mahalle halkının maktulenin akrabalarına 6000 

akçe ödemesine karar veriyor.
72

 

Bunların yanında bir kişi geçmişte eşkıyalık dahi yapmış olsa 

mahallelinin kefaletiyle kendisinden emin olunan bir kişi olarak o mahallede 

yaşayabiliyordu. Böyle bir örneğe Firuz Bey Mahallesi’nde rastlanıyor. 3 

Muharrem 1119/6 Nisan 1707 tarihli belgede eşkıyalık yaptığı bilinen 

Tırpancıoğlu diye tanınan Hasan bin Hüseyin’in kadı ve şahitler huzurunda tövbe 

ediyor. Tövbesi zahir olan bu kişinin affedildiği bildiriliyor. Fakat asıl önemli 

nokta olan nefsine kefil olunması şartını yerine getirdikten sonra ıtlak oluyor yani 

serbest bırakılıyor. Kendisine kefil olan kişi ise aynı mahallede oturan Süleyman 

bin Hasan.
73

 Bu yolla suçlulara, tövbe etmeleri durumunda topluma kabul 

edilebilecekleri mesajı da verilmiş olabilir.  

Tabiidir ki her eşkıyalık olayı da tövbe ile affedilecek boyutu aşmış 

olabilir o tür durumda ise ceza verme yoluyla caydırıcılığın sağlanmaya çalışıldığı 

anlaşılıyor. Böyle bir örnek 7 Rebiülevvel 1126/23 Mart 1714’te yaşanıyor. 

Yakub Bey Mahallesi’nde oturan Bölükbaşı Sadık Ağa mahkemeye gelip yol 

kesen eşkıyası olduğu tespit edilen Mile veled-i Nikola’nın adlı şakinin 

arkadaşları Nikola veled-i Sepran, Miloş veled-i İstefan vesair şakilerle insanların 

yollarını kesitklerini ve bazı kimesnelerin geceleyin menzillerin basıp ve 

sahiplerini katl ve malların yağmaladıklarını adet edindiklerini ve bu şekilde 

meşhur olduklarını söylüyor. Mile veled-i Nikola’ya durum sorulduğunda her şeyi 

kabul ediyor. Yaptıkları işin detaylarını anlatıyor. Buna göre bir köyü basıp 

çobanını çifte kurşunla öldürdüğünü itiraf ediyor. Mahkeme Mile’nin asılarak 

öldürülmesine karar veriyor.
74

 Bu davanın hemen arkasından görülen dava da ise 

Mile veled-i Nikola’nın arkadaşlarından Nikola da eşkıyalıktan suçlu bulunarak 

sağ eliyle sol ayağının, mafsallarından kesilmesine karar veriliyor
75

 

Mahalle sakinlerine dair verilere bakıldığında mahalle sakinleri ayırt edici 

yönleriyle sicillerde yer almaktaydı. Bu ayırt edici yön bazı kişiler için şehirde 

sahip oldukları idari görevi vurgularken, bazı kişiler için mesleklerinin ifade 

edilmesiyle tanımlanıyordu. Seyyid, şeyh gibi dini, sipahi, bölükbaşı, ağa gibi 

                                                           
72 MŞS.39-38b/1 
73 MŞS.32_4a/4 
74 MŞS.36_11b/1 
75 MŞS.36_11b/2 
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askeri, Kıpti gibi etnik ve hatta Boşnak
76

 gibi günümüzde milliyet ifade eden 

sıfatlara sahip kişiler mahallede oturuyorlar. Manastır mahallelerinde kişiler, 

mensubu bulundukları ailenin namıyla da tanımlanmaktaydı. Bu ailelerden 

bazıları; Haşimzadeler ya da Haşim Efendizadeler, Bayrakoğulları, Ağazadeler 

Hacızadeler, Dedezadeler, Sakazadeler, Şükrüzadeler, Sinanzadeler, 

Kapucuzadeler, Pendarzade’dir. Ağazadeler ve Haşim Efendizadeler scillerde en 

aktif görünen ailelerdir. Özellikle şahitlik ve vekilliklerinin çokluğu bu ailelerin 

bilinen ve güvenilen aileler olduğuna işaret etmektedir.
77

  

Evliya Çelebi, şehir halkını anlatırken Ba‘zılar Menasitr yazarlar, zîrâ 

ebü'l-kelâm ve hattât ve şâ‘ir ve fusehâ-yı bülegâ ve ulemâ-yı sulehâsı çokdur, 

ammâ şehir sûhtevâtları ol perîşânî serçe yuvası destârlarıyla beline pala korte-

lasın takup eşkıyâlık etdiklerinde avâm-ı nâs eyle sefâheti edemezler. Pâk mahbûb 

dilber köçekler hep anlardadır. Kahvehâneden ve güft u gûy mesâvî hânelerden 

çıkmayup zemm ü nemm ve lu‘b u lehve meşgûllerdir. Ve Arnabud eşkiyâları dahi 

çokdur, ammâ cemî‘i halkı yârândan şûh şengül ve sebük-rûh âdemlerdir ve ankâ 

bâzergânları ve hacıları gâyet çok olmağile gâyetü'l-gâye hayrât [u] hasenât 

yapmağa mâyillerdir. İfadeleriyle bir sosyal profil çizer. Evliyanın dediği gibi 

şehirde kimi zaman eşkıyalık yapan Arnavudların
78

 bulunduğu, içki içip şehir 

çarşı ve pazarlarında insanlara sarkıntılık eden kişilerin
79

 yarattığı olayların 

çokluğu yanında hacı
80

, efendi, çelebi gibi dini ünvalar taşıyanların da bir o kadar 

çok olduğu görülüyor. Bu bakımdan farklı yaşam tarzındaki insanları bir arada, 

hoşgörü içinde yaşadığı bir kentle karşılaşıyoruz.  

Mahallelilerin geçim kaynakları ise şehir hayatının gerektirdiği ama kırla 

da alakayı koruyan dönemin sanayi ve teknolojik durumunun izin verdiği, genelde 

el işçiliğine dayalı iş kollarıyla sağlanmaktaydı. Sicillerde geçen mahallelilere ait 

meslekler şunlardır. Ekmekçilik (habbaz), simitçilik, ayakkabıcılık, portacılık, 

nalbandlık, iplikçilik, terzilik, bakkallık, takunyacılık, kürekçilik, kuyumculuk, 

sabunculuk, bıçakçılık, atarlık, berberlik, hancılık, bazdarlık, çubukçuluk, sakalık, 

arabacılık, debbağlık, meşincilik, odunculuk. Bunlar yanında giriş bölümünde 

söylendiği gibi kentin içinde ve çevresinde mevcut alanlarda ziraate dayalı işler 

de mahallenin geçim kaynakları arasındaydı. 

 

                                                           
76  MŞS.42-46b/2 Vefat eden Kostadin’in mülkü üzerindeki anlaşmazlık sonrası satılan mülkün 

hudutları belirtilirken “bir taraftan Boşnak Hasan menzili, bir taraftan Petre zımmi menzi ve 

tarefyn-i tarik-i amm ile mahdud mülk menzil…” 3 buçuk sene önce 6500 akçeye satılıyor 
77 Haşim Efendizadeler sicillerde 39 yerde, Ağazadeler ise 42 yerde geçmiştir 
78 MŞS.39-10b/2 Manastır’da yaşayan Arnavud taifesi, MŞS.31-58b/1’de geçen davada şahitlerden 

biri Ali Arnavud olarak yazılmıştır. 
79 MŞS.32_18a/2 Manastır’ın merkezindeki meyhanelerde şarap içenlerin çıkıp çarşı ve pazarda 

dükkan içlerinde müşterileri ve ehl-i ırzın çocuklarını ve kendilerini elle taciz edip bazılarının da 

ehl-i fesada dönüşecek hareketler yaptıkları konusunda Rumeli valisinin buyuruldusunda uzun 

süreler ve çoğu kereler bu hareketlerin sürdüğü de belirtilmekteydi. 
80 Sicillerde geçen isimlerin iki yüzünden fazlasının önünde El-hac sıfatı vardır. Ayrıca terekelerde 

genelde ölüm sebebi yazılmadan paylaşıma geçilmesine rağmen kişi hacca giderken öldüyse bunun 

özellikle belirtildiği görülmüştür. MŞS.50-25a/2  
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Mahalle sakinlerinin oturduğu evlerin ise genelde yol başlarında ve 

yüksek duvarlarla çevrili bir şekilde inşa edildiğini tespit edilmiştir. Mahremiyet 

oldukça önemsenmekteydi. Bunun ihlalinde mahkemeden gönderilen bilirkişi 

beraberindekilerce olayı yerinde tespit edip varsa mahremiyetin ihlalinin 

düzeltilmesini sağlıyordu. Böyle bir örnek 3 Şevval 1133/28 Temmuz 1721 tarihli 

bir belgede yer almaktadır. Tüfenkçizade Abdi Ağa bin Ahmed Ağa mahkemeye 

başvurarak bahçesinin içinde çiçek bahçesi ve meyve ağaçları arasında harem 

bahçesi olduğunu ve buranın da duvarla çevrili olduğunu belirtikten sonra davalı 

duvarın, bahçeye bakan yönüne üç adet pencere koymak istediğini söylüyor. 

Yerinde yapılan keşifle durumun davacının anlattığı gibi olduğu tespit edilip 

ilmiye ricalinden olduğu unvanından anlaşılan davalı Umdetülulema Hüseyin 

Efendi ibn-i Süleyman pencere açmaktan men ediliyor.
81

  

Mahalle sakinleri kentli olarak mahkemeyi kaza dışında yaşayanlara göre 

daha yoğun kullanmışlardır. İncelenen defterlere yansıyan belgelerin 958 mahalle 

sakini yani şehirli kişilerin başvurusu varken kaza dışından yapılan başvuruların 

sayısı 192dir. Aradaki bu farklılığın sebebi şüphesiz ki mahallenin mahkemeye 

olan mesafesinin karyelere göre yakın olması, kadıya yansıyan işlemlerde alınan 

harçları ödemeye şehirlinin gücünün daha fazla yetmesi yanında mahkemenin 

bulunduğu mekanın şehirde olması mahallelinin bir nebze de olsa “kentlilik 

bilinci” içinde davranışının da göstergesi olabilir. Bu bilince örnek olarak Derviş 

Kadı avlusunda kalan Yahudi taifesinin içme suyunu kirletmeye yönelik 

davranışını mahkemeye intikal ettirmeleri gösterilebilir. Kamu sağlığını 

ilgilendiren böyle bir konuda sorunu kendileri halletme yoluna gitmeyip hukuk 

üzerinden uyarılmalarının sağlamak önemsenmesi gereken bir davranıştır.
82

 

Sonuç 

Manastır kentinde 18. yüzyılın ilk yarısında mahallelerin genel özellikleri 

ve yaşantılarından yansıyan veriler klasik Osmanlı mahalle yaşantısının birçok 

yönüyle burada uygulandığını göstermektedir. Kefillik müessesinin aktifliği, 

mahalle düzeninin sağlanması için gösterilen gayret, uygunsuz davranışlarda 

bulunanların mahalleden ihracı Osmanlı mahallesinin genel özellikleri olarak 

Manastır’da uygulanmaktadır. İstisna olarak Müslümanlarla Gayr-i Müslimlerin 

beraber yaşadıkları mahallerin fazla olması gösterilebilir. Bu istisnanın Manastır 

kentine özgü mü yoksa dönem itibariyle başka kentlerde de örnekleri bulunup 

bulunmadığı konusu ayrı bir araştırmanın konusu olabilir. Devletin ve 

mahallelinin bu duruma bir itirazı olmaması, beraber yaşantının sorun çıkardığına 

yönelik asayiş olaylarının yok denecek kadar az olması bu yaşantı modelinin 

kabul gördüğüne işaret etmektedir. Birlikte yaşamın yaygınlığı aynı zamanda 

farklı dinlerden olan kişilerin bir birlerine olan güvenlerinin sağlanmış olduğunu 

göstermesi bakımından da dikkate şayandır. Birlikte yaşamın bu denli 

yaygınlaşması belki de genel Osmanlı mahalle çizgisini kendine göre 

şekillendiren bir Balkan mahallesinin varlığına bir işaret de olabilir.   

                                                           
81 MŞS.39-8a/2 
82 MŞS.38-95b/5 
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GİRİŞ 
İnsanlık tarihinde kültürel gelişmenin en üst boyutu, yazılı kültür ile 

sembolize edilir. Atlı bozkır kültürü sayılan Türk kültürü, devlet ve imparatorluk 

kurduğu için yazıyı kullanmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Göçebe 

kavimlerin yazı bilmedikleri iddası, Türkler için geçerli değildir.
1
 Üç kıtada tarih 

boyunca geniş sahalara yayılan Türkler, gittikleri yerlerde bir çok kültür 

merkezleri meydana getirmişler, temas ettikleri çevrelere göre çeşitli yazılar, 

çeşitli alfabeler kullnamışlardır.
2
 Gerek Hunlar’ın, gerekse Hunlar’ın egemen 

oldukları coğrafyada ve onların dağılmalarından yüzyıl kadar sonra ortaya çıkan, 

Göktürkler’in yazıyı kullandıklarını tarihi kaynaklardan kesin olarak 

öğrenmekteyiz. Lakin, Hunlar ile ilgili yapılan olumsuz spekülasyonların yanında, 

sözde Hunlar’ın okuma yazma bilmedikleri hakkındaki iddialar da, elde edilen 

yeni bulgularla geçerliliklerini yitirmektedir. Mesela “Üç Hükümdarlık 

Tarihi”nde, Çin ile eski Kamboçya hükümdarlığı Fu-nan arasında, karşılıklı 

elçilerin gelip gittiği yazılmaktadır. Çin elçisi Kamboçya’da 245-250 yılları 

arasında kalmış, onun yanında bulunan Kang Tai, ülkesine döndükten sonar Fu-

nan Hükümdarlığı hakkında bilgi vererek “Kitapları var, onları arşivlerde 

saklıyorlar. Yazı şekilleri Hunların yazılarına benziyor.” demiştir.
3
 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait 

elyazamaları ve belgelerden ibaret olan Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü 

arşivlerinde yüz milyondan çok belge bulunmaktadır. Ayrıca sadece İstanbul’da 

30’a yakın kitaplığın bulunduğu ve bu kitaplıkların olağanüstü zenginilği hayret 

verirken, gerileme dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu için Avrupalılar, bu 

İmparatorluğun ortaçağdan sonra hiçbir gelişme göstermemiş olduğunu 

savunmaları hayret edici. Bu durumda insan ister istemez bir kıyaslama yapmak 

hissine kapılır. Fransa kralı Charles V ‘in ölümünde, kitaplığında 1200 elyazması 

olduğunu, bunun son derece yüksek bir miktar sayıldığını, bu nedenle de 

‘kitaplık’ının o dönemin seçkin aydınlarını çeken bir yer durumuna geldiğini 

anımsatmakla yetinelim.
4
  

 

 

 

 

                                                           
 Üsküp Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Asistanı 

еnes.saban@hotmail.com 
1 Zelyut, Rıza, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği, Ankara 2008. s. 262  
2 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları / 23. Baskı / İstanbul, Şubat 1999 / bk. 

XXVII 
3 Zelyut, Rıza A.g.e. s. 262  
4 Roux, Jean – Paul, A.g.e. s.26  
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Makedonya Türk Ağızları Çalışmaları  
  

Makedonya Cumhuriyeti dünden bugüne dünya’nın değişik 

medeniyetlere ev sahibliği yapmıştır. Makedonya, dolayısıyla Balkan Yarımadası, 

çeşitli halkaların göçleri sayesiyle oldukça içiçe girmiş, birbirine karışmış bir 

bölgedir.
5
 Zira topraklarında birçok dilden kavimleri ve değişik dinlere mensup 

ulusları barındırdığından, tarih akışı içerisinde olduğu gibi, günümüzde de kendi 

sınırları dahilinde bulunan birçok ulus burasını halen kendi anavatanı olarak 

benimsemeye devam etmektedir. 

Balkan Yarımadasında, özellikle Makedonya’dan başka, dünyanın hiç bir 

yerinde bu denli değişik etnik kökenli kavimleri bir ülkede iç içe, bir arda 

yaşadıklarını görmek mükün değildir. Dilbilimci Prof.Dr. Berke Vardar’ın “Genel 

Dilbilimi Dersleri” çeviri kitabında, bu durumu doğrularcasına, Makedonya’da 

birçok dilin konuşulduğu ve bu dillerin bir arada bulunduklarını şu sözlerle 

anlatmaktadır: “Makedonya’da her türden dile rastlanır: Türkçe, Bulgarca, Sırpça, 

Yunanca, Arnavutça, Rumence vb. Bunlar bölgelere göre değişik biçimlerde 

birbirinin içine girmiştir. Türkçe’nin Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkındaki 

çalışmalar, Balkan dil bilimi alanıyla en öncelikli konulardan biridir. Türkçenin 

Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkında pek çok çalışma olmasına karşın
6
 

Makedonya Türk ağızlarındaki yabancı diilerin etkisi hakkında çalışmalar için 

ayni şeyi söylememiz yanlış olur, hele mevzu bahis Osmanlıcaysa. Bu konu 

hakkında günümüze dek yapılan araştırmalar ve yazılan makaleleler malesef 

yetersizdir. Bundan hareketle araştırmasını yaptığımız konunun temel amacı 

dilimizde Osmanlı döneminden günümüze dek Makedonya Türkleri’nce 

kullanılmakta olan Osmanlıca (Arapça ve Farsça) kökenli kelimelerin tespitini 

yapmaktır. Özellikle bu çalışmaya Kalkandelen, Gostivar, Ohri, Resne, 

Valandova ve diğer şehirleri de ekleyerek Makedonya Türkleri’nin Türkçe’sine 

sızmış olan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin, hangi şekilde ve hangi 

alanlarda daha yoğun olarak kullanıldıklarını tespit etmek temel 

amaçlarımızdandı. 

Biçim bakımından Türkçe’ye giren Ar. ve Far. kökenli kelimelerin büyük 

bir kısmını çeşitli alanlarla ilgili isimler ve isim soylu kelimeler oluşturmaktadır. 

Bu kelimeler Gostivar başta olmakla beraber, Makedonya’nın değişik şehirlerinde 

(Kalkandelen, Ohri, Resne vs) yaşayan türklerin ağızlarında da bulunmaktadır. 

dinle, tabiatla, köy, şehir ve insan hayatıyla ilgili bir sürü türden kelime çeşitlerin 

geniş bir alana yayılmış olduklarını görmekteyiz. Bu kelimeleri birkaç noktaya 

ayıyarak derlenen metinlerle beraber bu bölgelerle ilgili yapılan dil çalışmalarını 

da kaynak olarak kullnıp (doktora ve yüksek lisans tezleri) yabancı kökenli (Ar. 

ve Far.) kelimeleri az da olsa göstermeye çaba harcadık. 

                                                           
5 Hafız, Nimetullah, Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türk Varlığı ve Onlarla İlgili Yazma Eserlerin 

Durumu, BAL-TAM Türklük Bilgisi”Sayı. 10 / Mart-2009, Prizren. s.7 
6Vıctor A. Frıedman, ‘Makedonya ve Civarı Bölgelerde Balkan Türkçesi’ HİKMET İlmi 

Araştırmalar Dergisi / yıl 3; Mayıs 2005 / Sayı 5 / ADEKSAM Eğitim, Kültür, ve Sanat Merkezi / 

Gostivar-Makedonya. s. 9 
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1. İsimler  

a) Din ile ilgili olan isimler: Ulusumuz İslam dinini benimsemesinden 

sonra, özellikle Arapça kişi isimlerinde büyük bir artış söz konusu olmuştur. Bu 

artış bütün Türk Dünyası için söz konusu olduğu gibi, doğrudan doğruya 

Makedonya Türk ağızları için de geçerlidir. Bu durumu daha iyi izah etmek için, 

aşağıda vermiş olduğumuz isimler araştırmamızdaki konuşmacıların isimlerinden 

ibarettir: 

Ör: Asie < Asiye (2’ci kon.), Muammet < Muhammet (3’cü kon.), Celal < 

Celâl (6’cı kon.), Daut < Davut (43’cü kon.), Enver (8’ci kon.), Şerie < Şeriye 

(9’cu kon.), Selam (10’cu kon.), Zülkader (11’ci kon.), Mazlum < Mazlum,
7
 

Memet < Mehmet (12’ci kon.), Berat (13’cü kon.), Adem (17’ci kon.), Zinur < 

Zinnur (20’ci kon.), Şaban (21’ci kon.), Üsam < Hüsam (22’ci kon.), Semi < 

Semih (23’cü kon.), Salie < Saliye (26’cı kon.), Üsein < Hüseyin (30’cu kon.), 

Mirsad (31’ci kon), Tarik (32’ci kon.), Münüp (33’cü kon.), Nalan (34’cü kon.), 

Ruveyde (41’ci kon.), Abdülselam (42’ci kon.), Sebaet < Sebayet (46’cı kon.), 

Müdesire (50’ci kon.), Yaser (51’ci kon.), Kâşif (54’cü kon.), Bünyamin (55’ci 

kon), Rami < Rahmi (61’ci kon.), Zeide < Zeide
8
 … devam etmektedir.  

Örneklerden hareketle, çalışmamız 64 kişiden ibaret olduğu halde Türkçe 

isimlerin sayısı 7’yi geçmezken, geri kalan kişi isimlerinin büyük çoğunuluğunu 

Arapça isimler oluşturmaktadır. Sözün kısası, Arapça kişi isimlerine a’dan 

başlayarak z’harfine kadar, hiçbir harfi atlamadan örnek vermek mümkündür. 

Ar. ve Far. isimler halkın büyük bir çoğunluğuna yayılmış olmakla 

beraber, genelde dinle ilgili konuşmalarda kullanılan dinî terimlerin de 

azımsanmıyacak derecede çok olduğunu aşağıda sunmuş olduğumuz şu 

örneklerde görebiliriz:  

Ör: Alla < Allah (Ar.), alal < helal (Ar.), aram < haram (Ar.), azap < 

azap (Ar.), caiz < caiz (Ar.), cemaat (Ar.), cenaze (Ar.), cenem < cehennem
9
 

(Ar.), din (Ar.), ecel (Ar.), ezan (Ar.), esselat (Ar.), farz (Ar.), gâur < gâvur 

(Osm. < Ar.), afız < hafız (Ar.), güna < günah (Ar.), hüri < hûri (Ar.), ibadet 

(Ar.), imam (Ar.), iftar (Ar.), imsak (Ar.), kâfir (Ar.), kâmet (Ar.), kandil (Ar.), 

kaza (Ar.), Kur’an (Ar.), kurban (Ar.), maşer < mahşer (Ar.), Müslüman (Ar.), 

namaz (Far.), nafile (Ar.), peyganber < peygamber (Far.), rametli < rahmetli 

(Ar.), rukû (Ar.), rekaat (Ar.), saf (Ar.), salavat (Ar.), sevap (Ar.), sünet < sünnet 

(Ar.), süfür < sahur (Ar.), şeytan (Ar.), tübbe < tövbe (Ar.), uruç < oruç (Far.), 

valla < vallah (Ar.), Yasin (Ar.), zina (Ar.)... vb. 

b) Tabiatla ilgili olan isimler: Tabiatla ilgili olan kelimeler arasında 

meyvelerden başlayarak sebzelere, hayvanlar, tıp, kıymetli taşlar, renkler ve 

kokular, coğrafya ve çiçeklerle ile değişik kavramlarda Ar. ve Far. isim ve isim 

                                                           
7 Ibrahim, Nazim, Турскиот говор во Валандовско,Докторска Дисертација / Скопје 2007. s. 455 

   
8 Ахмед, Октај, Морфосинтакса на Турските Говори од Охридско-Преспанскиот Регион / 

Докторска Дисертација / Скопје 2004. s. 313   
9 Ахмед, Октај, Фонетски и Лексички Карактеристики на Тирскиот Говор во Ресен и 

Ресенско, Магистерска Теза / Скопје 2001. s. 102 
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soylu kelimelere rastlamak mümkündür. Aşağıda bir kaç noktadan ibaret bazı 

kavramlarla ilgili örnekler verilmiştir:  

b.1. Meyveler: armut < armud (Far.), badem (Far.), dut (Far.)
10

, leblebi 

(Far.), urma < hurma (Far.)
11

, nar (Far.), ceviz (Ar.)…vb. gibi. 

b.2. Sebzeler: patlican < patlıcan (Ar.), bamya (Ar.), borani (Far.), 

karpus < karpuz (Far.)…vb.gibi. 

b.3. Hayvanlar: beygir (Far.), bülbül (Far.), çakal (Far.), fil, maymun 

(Ar.), oros < horoz (Far.), leylek (Far.), zürefa < zürafa (Ar.)… vb.gibi. 

b.4. Tıp: ilaç (Ar.), ap < hap (Ar.), ameliyat (Ar.), kalp (Ar.), ciger < 

ciğer (Ar.), midde < mide (Ar.)…vb. gibi.  

b.5. Kıymetli taşlar: elmas, safir, yakut, zümrüt ...vb. gibileri 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, GYTA’da kullanılan kıymetli taş 

isimleri arasındadırlar. 

b.6. Renkler: beas < beyaz (Ar.), mavi (Ar.), kırmızi < kırmızı 

(Ar.), pembe (Far.)...vb. gibi.  

b.7. Çiçekler: karanfil (Ar.), gül (Far.), menekşe (Far.), 

lâle(Far.)
12

, sümbül (Far.)...vb. gibi. 

c) Köy ve şehir hayatıyla ilgili olan isimler:  Şehir ve köy 

hayatıyla ilgil kelimeler arsında mimarcılık, evin iç donanımı, ticaret, 

zanaatlar ile yemek terimleri gibi alanlardan kelimeler bulmak 

mümkündür.  

c.1. Mimarcılıkta: bina (Ar.), cami (Ar.), cadde (Ar.), cam (Far.), 

duvar (Far.), amam < hamam (Ar.), merdüven < merdiven (Far),
13

 astane 

< hastane (Far.), kale (Ar.)
14

, kule (Ar. 13/8,10), kubbe (Ar.), küşk < köşk 

(Far.), minare (Ar.), pencere (Far.), saray (Far.)...vb. gibi. 

c.2. Evin iç donanımı: külüm < kilim (Far.), batanie < battniye 

(Ar.), ali < halı (Far.), sofra (Ar.), saan < sahan (Ar.), tabak (Ar.), legen 

< leğen (Far.), küp (Ar.), filcan < fincan (Ar.), maşa (Far.), raf (Far.), 

perde (Far.)…vb. gibi.  

c.3. Zanaatlar: terzi (Far.), nalbant (Ar. na‘l + Farç bend), saatçı < 

saatçi(Ar.)
15

 …vb. gibi. Bu noktaya usta (Far.), kalfa (Ar.), çirak < çırak 

(Far.) kelimlerini de eklemeye uygun bulduk.  

c.4. Yemek: aşure (Ar.), çorba (Far.), küfte < köfte (Far.), kebap 

(Ar.), meze(Far.)
16

, pilaf < pilav (Far.), büryan < biryan (Far.), reçel 

(Far.), turşi < turşu (Far.), sirke (Far.), şeyker < şeker (Far.), kadayif < 

kadayıf (Ar.), ouva < helva (Ar.), lokum(Ar.), pengir < peynir (Far.), 

yani < yahni (Far.) …vb. gibi.  

                                                           
10 İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 210 
11 İbrahim Nazim, A.g.e. s. 298. 
12 Nasteva-Yaşar Olivera, Turskiot Govor vo Gostivarskiot Kraj, Zbornik za Gostivar 1970. s. 288. 
13 Ахмед, Октај, Морфосинтакса на Турските Говори од Охридско-Преспанскиот Регион / 

Докторска Дисертација / Скопје 2004. s. 273 
14 İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 149. 
15 İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 290. 
16 Nastev-Yaşar Olivera, A.g.e. s. 290. 
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Geri kalan Ar. ve Far. kökenli isim ve isim soylu kelimelerler 

hayatın her alanında rastlamak mümkündür.  

Ör: acuze (Ar.), aco < amca (Ar.), akıl (Ar.), akreba < akraba 

(Ar.), aps < hapis (Ar.), asker (Ar.), ayle < aile (Ar.), ava < hava (Ar.), 

baçe < bahçe (Far.), bag < bağ (Far.), can (Far.), cep (Ar.), çeiz < çeyiz 

(Ar.), çifçi < çiftçi (Far.), çarşi < çarşı (Far.), çiyne < çene (Far.), çoban 

(Far.), çorap (Ar.), damat (Far.), dinar (Ar.), dükn < dükkan (Ar.), dünya 

(Ar.), ecine (Ar.), emanet (Ar.), evlat (Ar.), fiyat (Ar.), furun < fırın 

(Osm.), futa (Far.), gaytan < kaytan (Ar.), hıdırlez < hıdırellez (Ar.), 

insan (Ar.), israf (Ar.), kader (Ar.), kalem (Ar.), kafes (Ar.), kantar (Ar.), 

kave < kahve (Ar.), kenef (Ar.), kira (Ar.), kispet (Ar.), kitap (Ar.), 

koliba < kulübe (Far.), kibrit (Ar.), kumbara (Far.), küşe < köşe (Far.), 

küv < köy (Far.), leke (Far.), makas (Ar.), mal (Ar.), marama (Ar.), 

mermer (Ar.), mum (Far.), misa
17

fir (Ar.), nem (Far.), nika < nikah (Ar.), 

nişan (Far.), niyet (Ar.), nokta (Ar.), pazar (Far.), pelivan < pehlivan 

(Far.), pare < para (Far.), peşkir (Far. 37/17), ruh (Ar.), ruya < rüya 

(Ar.), saat (Ar.), sabun (Ar.), sadaka (Ar.), sayfa < sahife (Ar.), şami 

(Far.), şeer < şehir (Far.), şişe (Far.), tata < tahta (Far.), tayare
18

 < 

tayyare (Ar.), temena <temenna (Ar.), tüfek (Far.), uruç < oruç (Far.), 

usta (Far.), ümür < ömür (Ar.), virane (Far.), zayre < zahire (Ar.), zeer < 

zehir (Far.), zil (Far.), zincir (Far.), zurna (Far.), zülüf (Far.)…vb. gibi 

öenekler daha da çoğaltırılabilir.  

Ayrıca, yaptığımız araştırmada Makedonya Türk ağızlarında çoğu kişi 

adlarının Allahın isim ve sıfatlarıyla birlikte “din” kelimesiyle kurulmuş Arapça 

isim tamlamaları halindedir. Aşağıda sıralamış olduğumuz isim tamlamalarına 

oldukça sık rastlanmaktadır:  

Ör: Abdü’l-bâki > Abdülbaki < Abdülbâki (Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin 

kendisi için sözkonusu olmadığı.) 

Abdü’l-fettâh > Abdülfeta < Abdülfetah (Zafer kazanmış, üstün gelmiş, 

fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah'ın kulu. (bkz. Fettah). 

Allah'ın isimlerindendir.) 

Abdü’l-vehhâb > Abdülveab < Abdülvehab (Çok çeşitli nimetleri daima 

bağışlayan Allah'ın kulu. Vehhab, Allah'ın isimle-rindendir.) 

Ör: Nimetu’l-lah > Nimetulla < Nimetullah (Allah’hın nimeti) 

Sadu’l-lah > Sadulla < Sadullah (Tanrının kullu, talihli kıldığı kimse.) 

Emru’l-lah > Emrula < Emrullah (Allah'ın emri.) 

Ör: Kerame’d-dîn >Keramedin < Kerameddin (Kerem bağış ihsan lütuf 

sahibi,  

 dinde üstün mertebelere ulaşan, keramet sahibi derviş veli.) 

Şerafe’d-dîn > Şerafedin < Şerafeddin (Dinin şereflisi, büyüğü.) 

                                                           
17 Ахмед, Октај, Морфосинтакса на Турските Говори од Охридско-Преспанскиот Регион / 

Докторска Дисертација / Скопје 2004. s. 272 
18 Kurtişeviç, Hamza, Küftelık Sogan, DERE Dergisi / Sayı:2. Yıl: 2. Bahar: 2003 Yukarı Banisa – 

Gostivar. s. 44 
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Kemale’d-dîn > Kemaledin < Kemaleddin (Din'de olgunluğa eren, dinin 

son derecesi.) 

Farsça tamlamalar ise Arapça’ya nispetle çok az kullanılmaktadır. 

Yapmış olduğumuz saha çalışmasında ve konuşmalarda yalnızca birkaç Farsça 

tamlamayla karşılaştık.  

İman-i kıt (İmanı, zayıf ve kıt olan)  

Nimet-i küfran (Nankörlük etmek. Allah'ın ihsan ve inayetine mukabil 

teşekkür etmeyip fiilen veya kavlen inkâr etmek)  

 2. Sıfatlar 

 Bu kadar yabancı isim kalabalığı ardından Türkçe diline, dolayısıyla 

Makedonya Türk ağızlarına da giren Ar. ve Far. kökenli kelimler arasında 

sıfatların da geçmiş olması pek doğaldır. İsimlerden sonra dilimzde en 

kalabalık bölümü sıfatlar  oluşturmaktadır. Sıfatlar, çok kabarık sayıda 

görülen ve fonetik değişmelerin dışında fazla bir değişiklik 

göstermeyerek çok geniş sahada kullanılmaktadırlar.  

Ör: acami < acemi (Ar.), ayin < hain (Ar.), badiava < bedava 

(Far.), batal < battal (Ar.), beas < beyaz (Ar.), berbat (Far.), beter 

(Far.), budala (Ar.), canbaz (Far.), cümert < cömert (Far.), çift (Far.), 

çirkin (Far.), divane (Far.), dost (Far.), duşman < düşman (Far.), edepli 

(Ar.), erbap (Ar.), esnaf (Ar.), fesat (Ar.), fitne (Ar.), fukara (Ar.), gafil 

(Ar.), gaur < gavur (Osm. < Ar.), haram (Ar.), asta < hasta (Far.), ayvan 

< hayvan (Ar.), ibret (Ar.), ikbal (Ar.), kuvetli
19

 < kuvvetli (Ar. 6/3), 

inaetçi < inatçı (Ar.), itiyar < ihtiyar (Ar.), kafir (Ar.), kırmızi < kırmızı 

(Ar.), kibar (Ar.), kor < kör (Far.), lafazan (Far.), leş (Far.), makul (Ar.), 

mavi (Ar.), mayoş (Far.), mazun < mahzun (Ar.), mibarik < mübarek 

(Ar.), münafik < münafık (Ar.), müzevir (Ar.), nazik (Far.), payk < pak 

(Far.), pembe (Far.), rametli < rahmetli (Ar.), rezil (Ar.), safi (Ar.), sakin 

(Ar.), şeyker < şeker (Far.), temiz (Ar.), zaif < zayıf (Ar.)…vb. gibi 

örnekler daha da çoğaltırılabilir.   

3. Zarflar 

Makedonya Türk ağızlarında Arapça’dan ve Farfarsça’dan mada 

oldukça kabarık sayıda zarflar da mevcuttur.  Dilimizde yer alan bu 

yabancı kökenli zarfları dört noktada göstermeyi uygun bulduk:  

a. Zaman zarfları 

b. Yer zarfları 

c. Miktar zarfları 

d. Nitelik zarfları 

   

a. Zaman zarfları: Fiillerin yada fiilimsilerin anlamlarını zaman 

bakımından belirleyen kelimelerdir.  

- dayma < daima (Ar.): Ör: Baba benım kaldırdi beni nısı 

dayma...< Babam, beni dayma kaldırdığı gibi…  

                                                           
19 Bekir A, Karikatür, EKOL Aylık İlmi Edebi Dergisi, Yıl:4 Sayı:6 Haziran 2002. s.38 



 

311 
 

- zaman (Ar.): Ör: Bu olay oldi ne zaman idım alti yaşında. < Bu 

olay ben altı yaşındayken oldu .  

- peşin (Far.): Ör: Peşin üç gün sürürdi bayramlar . < Bayramlar 

eskiden üç gün sürüyordu.  

- sefte (Ar.): Ör: a em sefte binerdım trene. < İlk defa tirene 

biniyordum.  

- asla (Ar.): Ör: O günler hayatımda asla ne unutmaycim günler 

oldi. < O günler hayatımda asla unutamayacağım günler oldu .  

- bazi < bazı (Ar.): Ör: Varidi bizım evde bazi kapilar çok eski…  

< Bizim evde çok eski bazı kapılar vardı…  

- ebbedi (Ar.)< hiçbir zaman: Ör: Oni ebbedi unutamam. < Onu 

hiçbir zaman unutamam.  

- emen < hemen: Ör: Beni emen doktora. < Beni hemen doktora.  

- sabayle < sabahleyin (Ar.): Ör: Gittım sabayle işe. < Sabhleyin 

işe gittim.  

- evel < evvel (Ar.): Ör: Anlaştık hem bir altopuz firmasiyle da 

evel. < Önceden bir otobüs firmasıyla da anlaştık .  

b. Yer zarfları: Filleri yada filimsileri yer bakımından belirli 

duruma koyan zarflardır.Makedonya Türk ağzında Ar. ve Far.’dan hem 

derlediğimiz metinlerde hemde yapmış olduğumuz araştırmada hiçbir yer 

zarfına rastlayamdık.  

c. Miktar zarfları: Bunlar miktar bildiren zarflardır. Bölgemizde 

kullanılan yabancı kökenli miktar zarfların başlıcaları şunlardır:  

- iç < hiç (Far.): Ör: iç fermetmezler kimsey. < hiç kimseyi 

takmıyorlar.  

- fazla (Ar.): Ör: Eskiden nısı Bayntsa küvi çifçilikle fazla 

ugraşırdık. < Banisa köyü gibi, eskiden daha çok çiftçilikle uğraşıyorduk.   

    

- tamam (Ar.): Ör: Tamam dedık, oldi bu iş. < Tamam, bu iş oldu 

dedik. ç. Nitelik zarfları: Bunlar hal ve tavır ifade eden zarflardır. 

Makedonya Türk ağızlarında’da kullanılan Ar. ve Far. nitelik zarfları 

aşağıda sunulan örneklerde görebiliriz.  

- aşikâre (Far.): Ör: Aşikâre güsterırdi ki satıli sudiya . < 

Hakemin satılı olduğu aşikârdı.  

- badiava < bedava (Far.): Ör: Badiava dırler bunlar… < Bunlar 

bedavadır.  

- beraber (Far.): Ör: Babo’yle beraber bindım arabaya, gelırsık 

bereysıne. < Babo’yle baraber arabaya bindim, bu tarafa geliyoruz .  

- biki < belki (Ar. bel + Far. ki): Ör: Keşke divırsaydım, biki 

gelmezdi iş bu dereceye. < Keşke söyleseydim, belki iş bu dereceye 

gelmezdi.  

- galiba (Ar.): Ör: Senın karin galiba açlıktan oflar...! < Karın 

açlıktan ofluyor galiba.  
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- güam < güya (Ar.): Ör: Ben iyım güyam asker Osmanlilar’ın, 

lazim gidelım harba. < Güya Osmanlı askeriyim harba gitmemiz lazım .  

- illa < ille (Ar.): Ör: A gene dadanmiştırler illa bamya, ne ise kabul ettık 

< itiraz ettiler illa bamya olucak diye, neyse biz kabul ettik.  

- ususi < hususî (Ar.): Ör: Bunlar zengin, hemen yarındasi 

yaptırırler ususi bir altın topi. < Bunlar zengin, ertesi gün hususî bir 

alatın topu yaptırıyorlar.  

- keşke (Far.): Ör: Nalet olsun boyle kaymak, pişman oldum ne 

gittım, keşke gitmesaydım. < Lanet olsun böyle kızak yapmaya, gittiğime 

pişman oldum, keşke gitmeseydim.  

- nafile (Ar.): Ör: Çabaladiler ama nafile, biz çok korktuk hem kimse 

bize inanmazdi, ne ise sonunda sakinleştık hem yattik. < Çabaladılar ama nafile, 

biz çok korktuk hem kimse bize inanmazdı zaten, neyse sonunda sakinleştik ve 

yattık.  

- safi < sadece (Ar. ikinci anlamı): Ör: Nısı yedım safi ouva biraz 

hem çiktım gidiyım. < Sadece helva yedikten sonra gitmek için çıktım. 

  - tevekili < tevekkeli (Ar.): Ör: Demezler tevekili ne kinlersın oni 

yapar evlatlar. < Boşuna demiyorlar, en çok nefret ettiğin şeyi çocukların 

yapar. - zaten (Ar.): Ör: Hem bizım Abdüladi (aramızda çagırırsık Babo) abe 

dinmedi, zaten dır cok lafazan hem şakaci, hem öyle bir ortam açın bulur dinmez. 

< Bizim Abdülhadi (aramızda Babo diye hitab ediyoruz) susmadı, zaten 

çok konuşan biri, hele oyle bir ortamda hiç susmaz .  

- zor (Far.): Ör: Babalık kovdi “hay kopar kafani, benım var gendi 

zorum senınle ugraşamam.” < Kayınpederim kovdu “ seninle uğraşamam, kendi 

zorum var, defol burdan.”  

4. Ünlemler 

Yukarıda sunulan örneklerden görüldüğü gibi, dilimize hemen hemen her 

alandan Ar. ve Far. kökenli kelimeler girmiş bulunmaktadır. Durum böyle olunca 

dilimize Ar. ve Far.’dan geçmiş olan ünlemlere de yer vermeyi uygun 

bulduk. Yaptığımız araştırmada Gostivar ve diğer şehirlerde yaşayan 

Türkler’in dillerinde kullanılan ünlemeleri aşağıdaki örneklerle 

göstermeye çalıştık: 

- aman (Ar.): Ör: Aman, be koyşi sen anlamişın yanlış beni! < Aman 

be komşu sen beni yanlış anşamışsın!  

- amin < âmin (Ar. âmîn < İbr.): Ör: Kırslardi cami amin derken 

cemaat! < Cami, cemaatin amin sesleriyle inliyordu!  

- aferim < aferin (Far.): Ör: Aferim sana, çok isla yaptın! < Sana 

aferin olsun, çok iyi yaptın!  

- aşk (Ar.) olsun: Ör: Aşk olsun, güzel iş yapmişın! < Aşk olsun, 

güzel iş yapmışsın!  

- bismilla < bismillah (Ar.): Ör: Hı atlayım bismillaiyle, da ilk neka 

attım ayak kara, güt-baş yerde! < Besmeleyle atlayım derken, kara ilk adımı 

attığım anda düştüm!  
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- dikat < dikkat (Ar.): Ör: Çok da opasnodır dikat et! < Daha 

tehlikelidir, dikkat et!  

- elamdülla < elhamdüllilah (Ar.) : Ör: Elamdülla doyduk! < 

Doyduk elhamdüllillah!  

- estakfurulla < estağfurullah (Ar.): Ör: Tübbe estakfurulla! < 

Tövbe estağfurullah!  

- evalla < eyvallah (Ar.): Ör: - O adam ne sürür üküzlerle - evalla! < 

Öküzlerle süren adam - eyvallah!  

- gayret (Ar.): Ör: gayret kardaş az kaldi! < gayret et kardeş az 

kaldı!  

- insaf (Ar.): Ör: Kaldırin be oynamayin be, ama yok meramet yase 

insaf imansızlarda. < Kaldırın be oynaşmayın ama, ne merhamet ne de insaf var 

imansızlarda!  

- işalla < inşallah (Ar.): Ör: İşalla gene nasip olur boyle bayin gezi 

yapalım komplet nasıl ne idık! < İnşallah yine böyle komple bir gezi 

yapmamız nasip olur!  

- meraba < merhaba (Ar.): Ör: Meraba be kardaş! < Merhaba be 

kardeş!  

- subanalla < suphanallah (Ar.): Ör: E subanalla < Hey 

suphanallah!  
- maşalla < maşallah (Ar.): Ör: Maşalla desınler selvi boyuna! < 

Selvi boyuna maşallah desinler!  

   

SONUÇ 

Dilimizi ilericilik-gericilik gibi politik ve gereksiz çatışmlara alet 

etmekten ve tasfiyecilik saplantısından kurtararak, dilimizi yüzyılların 

oluşturduğu bugünkü canlı yapısı ile geliştirip, çağdaş dünya koşullarının gerekli 

kıldığı yeni söz ve terimlerin dil uzmanlarınca üretebilmesi için bu gibi 

çalışmaların gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Her dil kendi doğal yasalarına 

göre, durmadan değişmekte yada yenilenmektedir. Geçmişte sık kullanılan bir 

kelime yada deyim, günümüzde şu yada bu sebepten dolayı aynı ölçüde itibar 

görmediği gibi, bugünün dilinde de sık kullanılan bir kelime, gelecekte herhangi 

bir nedenle kullanılıştan düşebilir. Bu da bir dilin değişmekte olduğu gerçeği ve o 

dilin hiçbir zaman diliminde salt olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Dilimize 

girmiş yabancı kelimlerin özellikle Arapça ve Farsaça kökenli sözlerin bir din ve 

kültür dönemini yansıttıkları
20

 gerekçesiyle dilden atılmamaları tartışmaya açık 

mahiyetteki konular arasındadır. Bu konudaki en güzel değerlendirmeyi dil 

devrimi uygulamalarının yöntem yanlışı yüzünden ortaya koyduğu bazı 

aksaklıklara bakarak Atatürk’ün kendisi yapmıştır. “Yeni Türkçe sözler teklif 

edebiliriz. Bu yönde ısrarla çalışmalıyız. Fakat bunları Türk dilinin olgunlaşma 

seyiıne bırakmalıyız. Birkaç gün önce Ahmet Cevat Bey’e söyledim “ketebe”, 

                                                           
20 Korkmaz, Zeynep, Türkçe’nin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslararası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler, 

Türk Dili- Türk Dili ve Edebiyat Dergisi / Sayı: 602 / Şubat 2002. s. 106  
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“yektübü” Arabındır; “katip”, “mektup” Türkündür” sözleri, bu açıdan ne kadar 

anlamlı ve yol göstericidir.
21

  

Ümidimiz gelecek yıllarda Türkçemizi yabancı kelimelerin 

hakimiyetinden kurtarıp ve günümüzde çağdaş sayılan medeniyetlerin her 

sahadaki kavramlarını anlatabilecek bir duruma getirmektir. Dilimizi bir yandan 

sadeleştirmek, bir yandan da var olan potansiyelini ortaya çıkarıp dünyada hüküm 

süren büyük bir ilim ve kültür dili haline getirip çağdaş seviyeye ulaştırrmaktır. 

Sözün kısası, dilimizi yozlaştırıcı yabancı söz hayranlığı ve özentisinin yerine, 

anadili sevgisi ve bilincini aşılmak, yöre halkını bu konuda bilinçlendirmek 

gerekmektedir.  

Hem Türk hem de İslam değerlerini kapsayan tarihimiz ve bu ikili mirasın 

halefleri olarak üzerimize düşen görevlerin başında: Türk dünyasının İslamlıktan 

önceki dönemlerini, oluşturdukları imparatorluklar ve kültürlerini araştırarak, (ki 

yumuşak karnımızı bu dönemnlerin oluşturduğu düşüncesindeyiz) Türk tarihinin 

Osmanlıyla başlamadığı ve sadece Osmanlı’dan ibaret olmadığı, Osmanlı 

döneminden çok daha önce de var olduğumzu, imparatorluklar kurarak adeta 

dünyayı titrettiğimizi, soyumuzun varlığı Hunlara, daha da gerilere dayandığına 

dair bilgiler tarih kitaplarında mevcuttur.
22

 Müteakiben de, eski Türk ve Osmanlı 

dönemine ait Türk eserlerinin araştırılıp incelenmesinde hata payını en aza 

indirgeyerek bu eserlerin propagandasını (batılı milletler gibi) profesyonel bir 

şekilde yapıp, tüm dünyaya benimsetmek de boynumuzun borcu olmalıdır. Bu 

güne kadar gün ışığına kavuşmamış gerçekleri müşterek adımlarla ortaya 

çıkarmak, yabancıların dayatmalarıyla da, yüzyıllardır bize ve dünyaya empoze 

edilen Türklere ilişkin gerçek dışı iddialarla yapılan olumsuz propagandalar ile; 

sanki de Türkler’in barbar, vahşi, uygarlıktan uzak, yanlızca savaşan, düzen 

bozan, kendilerinden önceki uygarlıklardan kalan her şeyi yakıp-yıkmış, 

ulusallaşamamış, medeni değerler karşısında ilgisiz, azınlıkları Türkleştiren ve 

İslamlaştıran, zorba bir millet olarak gösterilmeye çalışıldı. Kimilerine göre de, 

Türk tarihinin Osmanlıyla başladığı ve giderek İslam diniyle bütünleşmesi 

sonucu, dolayısıyla Arap ve İran dil ve kültürünün etkisi altında gerektiğinden 

çok kalınarak, kendi benliğini unutup, kendi diline ve kültürüne hizmet 

sunmasının gerektiği yerde, dolaylı olarak Arap ve Fars dil ve kültürlerine hizmet 

veren konuma gelmesi, Osmanlı döneminde Türk dilinin yavaşça eridiği, kendini 

Arap ve Fars dillerine teslim ettiği, kendine Türk diyenlerin bile oluşan bu yeni 

dili anlamkta zorlandığı, bazan da hiç anlamdıkları ileri sürülmektedir. Gerçi bu 

son görüşe katılmamak yanlış olur, lakin bu durumu da bilimsel araştırmalarla 

leğimize çevirmemizin mümkün olduğu kanısındayız.  

 Ulu Türk milletinin ve bir zamanlar dünya hakimiyetini elinde 

bulunduranların torunları olarak, böylesine zengin bir tarihin her milletin 

çocuklarına nasip olmadığı bilincine varıp, emanet aldığımız değerleri bir yük 

gibi değil de, paha biçilemez bir hazine, bir rehber gibi algılamamız 

gerekmektedir. Geçmişte cereyan etmiş olaylara ışık tutan, bu günlere nerden ve 

                                                           
21 A.g.e. s. 108-109  
22 Roux, Jean – Paul, A.g.e 
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nasıl geldiğimizi anlatan, istikbalimizin daha parlak ve sarsılmaz temellere 

oturtulması bakımından, var olan ve gün ışığına kavuşmayı bekleyen yeni Türk 

tarihi verilerinin değeri ölçülemez servet niteliğinde olduğunu unutmamalıyız. 
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TERBİYE OCAĞI MECMUASI 

                                                       Ünal ŞENEL
*
 

Terbiye Ocağı, Bulgaristan’da 1906- 1934 yılları arasında faaliyet 

gösteren, yaygın adıyla “Türk Öğretmenler Birliği” olarak bilinen, resmi adı ise 

“Bulgaristan Muallimin-i İslâmiye Cemiyet-i İttihadiyesi” olan derneğin yayın 

organıdır. Başlığın altında “Terbiyevî, ilmî ve içtimâî mecmua” ibaresi yer 

almaktadır. Mecmua, 1921 ve 1922 yıllarında Şumnu’da 10 sayı olarak 

yayımlanmıştır. Daha çok eğitim konularına yer verilen mecmuada, eğitici ve 

öğretici mahiyetteki manzumeler de bulunmaktadır. Terbiye Ocağı, Bulgaristan 

Türklerinin eğitim ve kültür hayatında önemli tesirler ortaya koyan bir yayın 

organı olarak değerlendirilebilir.  

*** 

1909’da Bulgar Çarlığı’nın kuruluşu ve 1912-1913 yıllarında Balkan 

savaşlarıyla birlikte Rodop Dağlarıyla Tuna Nehri arasındaki bugünkü 

Bulgaristan’ın bulunduğu coğrafyada Türk hakimiyeti sona ermiştir. 

Bundan sonraki dönemde Bulgaristan sınırları içinde yaşayan Türkler, her 

bakımdan zorlu ve çileli bir hayat yaşamışlardır. 

1920’li yılların başlarında iktidarda bulunan Çiftçi Partisi döneminde 

Türkler kısmen rahat bir hayat sürmüşlerdir. Bu dönemde okullar açılmış ve 

Türkçe gazetelerin sayısında artış olmuştur. 

1921-1928 yılları arasında hizmet veren Darülmuallimin (Türk Öğretmen 

Okulu) ve 1922-1947 yılları arasında hizmet veren Medresetü’n-Nüvvab’ın 

(Nüvvab Mektebi) açılmasıyla Bulgaristan’da Türkler arasında münevver bir 

zümre ortaya çıkmış; böylece basın-yayın hayatı da canlılık kazanmıştır.
23

  

Terbiye Ocağı’nın yayımlandığı 1921-1922 yıllarında Osman 

Keskioğlu’na göre Bulgaristan’da 1712 Türkçe eğitim-öğretim yapılan okul vardı 

ve bu okullarda yaklaşık 60 bin civarında öğrenci eğitim görüyordu.
24

 

1934 yılına kadar Filibe’de 5, Şumnu’da 3, Sofya’da 3, Varna’da 2, 

Razgrad’da 1 ve Rahova’da 1 Türkçe baskı yapan matbaa bulunmaktaydı. Bu 

rakamlar Bulgaristan Türklerinin o yıllardaki bilgi ve kültür birikimleri hakkında 

dikkate değer ipuçları vermektedir. 1990 yılına kadar Bulgaristan’da yayımlanan 

gazete ve dergi sayısı yaklaşık 200’dür.  

Bulgaristan Türklerinin kurduğu eğitim ve kültür alanındaki en önemli 

teşkilatlardan birisi Muallimin-i İslâmiye Cemiyet-i İttihadiyesi’dir. Daha sonra 

Türk Muallimler Birliği adını almıştır. 

                                                           
* Yrd.Doç.Dr. , Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü   

      unalsenel@windowslive.com 
23 Ünal Şenel, “Bulgaristan Türkleri’nin Basın Hayatı”, Dünden Bugüne Rodop-Tuna Türklüğü 

Paneli Bildirileri, İzmir, 2003, s.66 
24 Osman Keskioğlu, Bulgaristan’da Türkler, Ankara, 1985, s.67 
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Aydın zümreler büyük ölçüde bu çatı altında toplanarak geniş kitleler 

aynı hedeflere yönlendirilmiştir. Bu önemli kuruluş 1906 ile 1933 yılları arasında 

varlığını sürdürmüş, birçok kültür faaliyeti ve kongreler düzenlemiştir.
25

 

Cemiyetin adı 1928 yılında Lom şehrinde yapılan 19. Kongrede “Türk 

Muallimler Cemiyeti” adını almıştır. 

*** 

Türk Muallimler Birliği’nin yayınladığı Terbiye  Ocağı (1921-1922) ve 

Türk Muallimler Mecmuası (1923-1925) Bulgaristan Türklerinin eğitim ve kültür 

tarihinde çok önemli yere sahiptir. 

Şumnu’da Terakki Matbaası’nda basılan Terbiye Ocağı’nın başlığı altında 

“Terbiyevî, İlmî ve İctimâî Mecmûa” ibaresi yer almaktadır. 

Yayımlayan kurum ve yayın süresi de şu ifadelerle belirtilmiştir: 

“Bulgaristan Muallimin-i İslâmiye Cemiyet-i İttihâdiyesinin Tercümân-ı Efkârı 

olup on beş günde bir çıkar.” 

4. sayıdan itibaren “mevkut olarak çıkar” ibaresi yer almıştır. 

Derginin ilk sayısı 8 Eylül 1921, son sayısı 1 Mayıs 1922 tarihini 

taşımaktadır.
26

 

Dergi toplam olarak 10 sayı çıkmıştır. 25 Şubat 1922 tarihinde 6. ve 7. 

sayılar birleştirilmiş ve tek sayı olarak yayımlanmıştır. 

Derginin yazı işleri müdürü Besim Hilmi’dir. 

Yazarları arasında ise şu isimler yer almaktadır: Başyazar durumunda 

Besim Hilmi (Çakaloğlu), Hasip Safveti, Şumnulu Osman Nuri, Kırcaali-Ali 

Rıza, Selim Sırrı, Siraceddin, Yaşar Nezih, M.Masum, Akif Mehmet. Ayrıca 

Yusuf Ziya ve Mehmet Emin’in manzumelerine de iktibas yoluyla yer verilmiştir.  

Yayımlanış Gâyesi 

Derginin yayımlanış gayesi şu başlıklar altında toplanabilir: 

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim hakkındaki bilgilerini geliştirmek, öğretme 

teknikleri hakkında bilgilendirmek; öğretmenlerin problemlerini gündeme 

getirmek ve çözüm yolları göstermek; sağlıklı ve şahsiyetli öğrenciler yetiştirmek. 

“Yazıcılar Heyeti” tarafından yazılan “İlksöz”de “muallim 

arkadaşlarımızın bilgileri ile ders ve terbiyeye dâir malumatlarını ziyadeleştirmek 

ve geçinme meselesinde uğradıkları zorlukları şerh ve tahlil ederek tedavileri 

çarelerini göstermeye çalışmak hususunda risâlemizin görebileceği vazifenin 

ehemmiyetini izaha hâcet yoktur.” denilmektedir.
27

  

Ayrıca eğitimle ilgili dergilerin daha önce yayımlanmayışının olumsuz 

sonuçları da şöyle dile getirilmektedir: “Memleketimizdeki Türk halkı başka 

milletlere karşı - hatta Bulgarlara karşı bile - bütün bütüne ibtidâî bir halde olarak 

                                                           
25 Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, 

Ankara 2002, ss. 107-114 
26 Hüseyin Memişoğlu’nun Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi’nde derginin 1921-1923 yılları 

arasında yayımlandığı kaydedilmiştir. (s.143) Bu bilgi doğru değildir. 
27

 Terbiye Ocağı, nr. 1,8 Eylül 1921, s.1 
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tanıtan bir sebep mâhiyetini almış ve bu suretle halkımızın ilerleme muhitini 

daraltmaya bâdî olmuştur.
28

  

Yayın heyeti, milletin geri kalmışlığını eğitime bağlamakta ve 

gelişmenin-kalkınmanın da eğitimle olacağına inanmaktadır. 

“İlksöz”de halkın içinde bulunduğu durum ve öğretmenlerin vazifeleri de 

şu bakış açısıyla değerlendirilmektedir: 

“Uzun müddet vurulmaya çalışılan dalâlet aşısı sayesinde, bu dünyadan 

istifa etmiş, fakat henüz istifası kabul olunmamış bir vaziyette bulunan pek zavallı 

ve mâsum halkımıza yaşamanın gâyesini, saâdetin mânâsını, insanlığın 

güzelliklerini tanıttırarak bütün insanlık dünyasının kurtuluşuna çalışmak hep 

sizin zayıf ve ezgin sırtınıza yükletilmiş yüklerdir.” 

Yazıda geri kalmışlığın sebebi olarak “eskilikçi ve ananeci terbiye” 

anlayışı gösteriliyor. Yeni eğitim metotlarıyla “ailelerin sağlam ve saadet getirici 

temeller üzerine kurulup dinç, çevik ve becerikli adamlar yetiştirilmesi” 

hedefleniyor. 
29

 

Muhteva 

Bu hedefler doğrultusunda, dergideki yazılar birtakım genel başlıklar 

altında yayımlanmıştır: Terbiyevî Kısım, Edebî Kısım, Bilinmesi Lâzım Doğru 

Sözler, Cemiyet Hayatı, Maarif Hayatı, Kavânin ve Nizâmat, Tarih, Rûhî Terbiye, 

Latîfe, Usûl-i Tedris, Meslekî Hikâye, Edebiyat, Maarif Siyaseti, Halkçılık, 

Hıfzısıhha, Lisan Meselesi, Mektep Hayatı. 

Yukarıdaki üst başlıklar altında yayımlanan yazıların muhtevasını şu 

başlıklar altında toplayabiliriz:  

-Eğitimle ilgili haberler 

-Eğitim hayatının genel meseleleri 

-Eğitimle ilgili teorik bilgiler 

-Öğretmenlerin meseleleri 

-Öğretme yöntemleri 

-Örnek dersler: “Kelimenin Keşfi”, “Cümlenin Keşfi” 

-Öğretmen derneklerinin kongrelerinde alınan kararlar 

-Atasözleri 

-Öğretici şiirler 

-Sağlık bilgileri 

Dergiyi çıkaran kişilerin ve yazar kadrosunun pedagoji alanındaki 

bilgilere belirli ölçülerde sahip oldukları ve batıdaki gelişmeleri de takip ettikleri 

anlaşılmaktadır. Yazılarda batılı filozofların eğitime ilişkin görüşlerinin 

değerlendirilmesine geniş yer verilmektedir. 

Dergide bir takım prensipleri velilere, öğretmenlere ve öğrencilere 

kazandırma çabası dikkati çekmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanmıştır: 

“-Evlenmenin ve ailenin doğurduğu saadet kadar hakiki ve devamlı bir 

saadet olamaz. 

                                                           
28

 Terbiye Ocağı, nr. 1, 8 Eylül 1921, s. 1-2 
29

 Terbiye Ocağı, nr. 1, 8 Eylül 1921, s. s. 3-4 
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-Evlatlarınızı kendiniz için değil, millet, insaniyyet için terbiye ediniz.  

-Terbiyecilikte hüner, çocuğu dayağa el sürmeden terbiye sahibi etmektir. 

Dayak insan yavrusunu alık yapar. 

-Çocuklarınızı okuttuğunuz gibi kızlarınızı da okutun, çünkü okumuş bir 

erkekle kör câhil bir kız hiçbir vakit mesut bir aile teşkil edemezler. 

-Mektepte, sokakta, evde çocuğa “filan millet fenadır” deme; çünkü bütün 

bir millet hiçbir vakit fena olamaz. Bir millette fenalar da vardır iyiler de…”
30

  

Çocuklara yalan söylenmemesi gerektiği öğretilirken, buna evvela 

büyüklerin uymalarının zaruri olduğu gerçeği, çocuğuna bu konuda öğüt 

verdikten sonra yalan söyleyen babanın yer bulunduğu bir fıkra ile anlatılıyor:
31

  

Eğitim Anlayışı  
Terbiye Ocağı dergisindeki yazıların büyük bir bölümü eğitimin mahiyeti 

üzerinedir. Bu konudaki yazılarda, bilhassa öğretmenlerin mesleklerine bakış 

açılarının genişletilmesi ve misyonlarının daha çok farkına varmalarının 

sağlanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Dergide “mektepçilik” kelimesi “eğitimcilik” anlamında kullanılıyor ve 

Hasip Safveti eğitimciye şu sorumlulukları yüklüyor: “Mektepçi kelimesinden, 

halk çocuklarının ve hatta bir kısım halkın ictimâî, iktisâdî, medenî ve terbiyevî 

ihtiyaçlarını hazırlamak işiyle meşgul olan kimseyi, yani muallim ve mürebbiyeyi 

anlamaklığımız icâb eder.”
32

 

“Mektepçi demekle, taze gençliği hayata hazırlayan, hür ve müstakil 

vicdanlı yapmağa çalışan; kuvvetli, metanetli, azim ve iradeli ve cesaretli olmağa 

sevk eden; maddî ve manevî terbiyeyi aşılayabilmek için taze gençliğin zayıf 

noktalarını teşhis ederek onları muhtelif vasıtalarla besleyen ve kuvvetlendiren, 

insanın kendi emeğiyle yaşamasındaki zevkin lezzetini tattıran, onları medenî ve 

içtimâî terbiyeye tedricen yaklaştıran vakarlı ve çok mülayim bir şahsiyet 

tasavvur ediyoruz.”  

Aynı yazıda, öğretmenin, çocukların istidat ve kabiliyetlerini 

keşfetmelerinin önemine de vurgu yapılmaktadır.
33

 

Derginin yazı işleri müdürü Besim Hilmi’ye göre: “Terbiye işleriyle 

uğraşanların mâlumudur ki mektep, “geleceğin” beşer cemiyetini teşkil etmeye 

namzet olan yavrulara yalnız üç beş eğri büğrü harfle, beş on rakam öğretmek için 

tesis olunmuş bir müessese değildir. Mektep denilen mukaddes yapının 

kuruluşundaki gâye, küçükleri terbiye ve bilgi sahibi edip onları “yetiştirmek” 

yani yarının efradını “hayat adamı” olarak hazırlamak etrafında toplanır.” 
34

 

Hasib Safvetî’ye göre mektep, “zâlim ve gaddar yaşayış kanunlarının 

ortasında hak ve adalet namına iş görmek, ilmi ve fenni tamim suretiyle insanlara 

                                                           
30

 Terbiye Ocağı, nr. 2, 1 Teşrinievvel 1921, s.29 
31 Terbiye Ocağı, nr. 6-7, 25 Şubat 1922, s.90 
32 “Bizde Mektepçilik”, Terbiye Ocağı, nr. 1, 8 Eylül 1921, s.5 
33 Terbiye Ocağı, nr. 2, 1 Teşrinievvel 1921, s.3 
34 Çolakoğlu Besim Hilmi, “Usul-i Tedris”, Terbiye Ocağı, nr. 6-7, s.90-91, 25 Şubat 1922 
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kuvvet ve salah vermek için yükselmiş, insan evlatlarını faal, müteşebbis, cesur 

ve kendi ekmeğini kendi kazanabilir bir hale getirmek için” vardır.
35

 

H. Safvetî’ye göre mektep öyle olmalıdır ki çocukları “kemâle, insanlığa 

ve umûmî kardeşliğe yükseltsin, hayata hazırlasın, çocuğun bedenini, ruhundaki 

kuvvetleri, zekasını ve kabiliyetlerini ibtidâîlikten ve karanlık uçurumlardan 

kurtarsın, aydınlığa ve nura çıkarsın… Velhasıl onlarda gizli duran melekâtın 

hepsini işleterek çocuklara büyük maksatlar ve yüksek gayeler takip edebilecek 

cesareti ve imanı versin!..”
36

 

“Esasen bu asırdaki  terbiye fenninin gayesi de: “Kendi vicdanına mâlik 

hür şahsiyetler yetiştirmek ve fertlerde hâl-i sükûnette olan kabiliyetleri harekete, 

faaliyete getirmek”ten başka değildir.”
37

 

Bu gayeye ulaşılabilmesi için de yazarın eğitim sisteminin bütününe 

yönelik teklifleri de bulunmaktadır: 

Hasib Safvetî’nin “Mektepler Hükümete Ait Olmalı Mı?” başlıklı 

makalesinde, böyle olması halinde öğrencilerin hükümetlerin farklı politikalarına 

bağlı olarak sürekli farklı metotlarla yetiştirileceğini; hür fikirli ve vicdanlı 

vatandaşlar yerine adeta birer asker gibi yetiştirilecekleri ifade ediliyor. Bu 

düşünceden hareketle okulların millete ait olması gerektiği vurgulanıyor. 

Amerika’da uygulanan sistem örnek gösteriliyor.
38

 

Besim Hilmi, Hasib Safveti’nin eğitim siyaseti hakkındaki görüşünü 

destekleyerek hükümetlerin “siyaseti mektep programlarına kadar nüfuz ettirerek 

“şovenizm” bataklığına çevirmişlerdir.” diyor; buna bağlı olarak, “Muallimler… 

millî (!) gayeye hizmet etmedikleri takdirde kadro harici bırakılmaktadırlar.” 

ifadelerini kullanıyor.
39

 

 Yazının devamında, “Hükümetlerin kan kokan siyaseti gelecek kuşağın 

hazırlanmakta olduğu terbiye ocaklarına, mekteplere girmemeli, mektep denilen 

bu yüce yapı insanlığa uzak olan gayelerden temiz ve berî bulunmalıdır.” 

deniliyor.
40

 

 Besim Hilmi: “Bir mektep, hakikaten bir halk mektebi olabilmek için, bir 

taraftan halkın mektebi olabilmek için, bir taraftan halkın mecburi tahsil 

çağındaki bütün yavrularını kucağına almalı, diğer taraftan ise, bu yavruları 

hakiki yaşayışa, yani istihsal hayatına, iş ve emek yaşayışına alıştırmalı ve 

vereceği terbiyeyi bu hayat vasıtasıyla vermelidir. Bu son husus ise ancak “iş 

mektebi” esaslarının hayata tatbikiyle meydana gelebilecektir.  

 Bu ifadelerden, Bulgaristan Türkleri tarafından mesleki eğitimin 

öneminin o yıllarda fark edildiği anlaşılmaktadır.  

Maarif nezaretinin ilkokullar için yayımladığı talimatname de dergide yer 

alıyor. Bu talimatnamede öğretmenin sınıfa hâkim olmasının önemi 

                                                           
35 Hasib Safvetî, “Bizde Mektepçilik”, Terbiye Ocağı, nr.1, 1 Şubat 1922, s.6 
36 Terbiye Ocağı, nr. 1, s.7 
37 Hasib Safveti, Terbiye Ocağı, nr.4, s.55 
38

 Terbiye Ocağı, nr. 8, 10 Mart 1922, s.113-117 
39

 Terbiye Ocağı, nr. 9,  1 Nisan 1922, s. 128-129 
40
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vurgulandıktan sonra bunun yöntemleri üstünde duruluyor ve eğitimin temel 

prensipleri maddeler halinde sıralanıyor. Bunlardan bazıları şöyledir: 

-Muallim, en ufak bir nizamsızlığın bile önünü almalıdır. 

-Çocuklara verilecek emirler, açık, katî, kısa ve iyi düşünülmüş olmalıdır. 

-Emirler birbirine zıt veyahut uygunsuz olmamalıdır.  

-Bir emir icrâ olunmadıkça başka bir işe başlanmamalıdır. 

-Muallim çocukları tehdit etmemelidir. 

-Muallim bağıra bağıra söz söylememelidir. 

-Muallim, çocuklarla eğlenmemelidir. Çünkü çocuklarla eğlenecek olursa, 

ya kaba cevaplar alır veyahut latife yapayım derken istemeyerek onların nefretini 

kazanmış olur.  

-Usluluk demek, alelıtlak “intizam” demek değildir… Çalışmaktan elbette 

bir uğultu hâsıl olur… Uğultusuz bir dershane, talebesi çalışmayan bir dersane, 

ölü bir dersanedir. 

-Usûl-i terbiyede en iyi kaide: çocukların üstüne çok düşmemek, onları 

izaç edecek derecede üzerlerine varmamak ve o emir ve nizâmâta riayet etmek 

şartıyla onları hareketlerinde hür bırakmaktır. (nr.2, s.4-6 )  

 Türkçenin doğru yazılması ve konuşulması için dergide “kelime” ve 

“cümle”nin doğru kullanımına yönelik örnek dersler yer alıyor. Bununla beraber 

öğretmenlere bir hatırlatmada bulunuyor: “Cümle neye derler? Kelime nedir? gibi 

suallere cevap teşkil eden kuru tariflerle talebe meşgul edilmeyecek” denilerek 

bol bol örnekler üzerinde durulması tavsiye ediliyor.
41

 

Öğretme yöntemi bakımından öğretmenlere parçadan bütüne gitme 

yöntemi tavsiye edilerek “basitten mürekkebe gitmek, çocuk ruhuna ve tabiat-ı 

eşyaya en uygun bir usuldür.” deniliyor.
42

 

Beden eğitiminin önemi vurgulanarak haftada bir buçuk saatlik ders 

saatinin yetersiz olduğu belirtiliyor. 

Dergide örnek derslere de yer verilerek öğretme metotları daha belirgin 

hâle getiriliyor. 

Çocuk Terbiyesi 

Hasib Safvetî  “Bizde Mektepçilik” adlı seri makalesinin dördüncüsünü  

“Çocuk ve Çocukluk Devreleri Esnasında Aile Terbiyesi” bahsine ayırmıştır. 

Yazar, bir çocuğun doğumdan üç yaşına kadarki davranışlarını ve ruhî gelişimini 

dikkatle gözler önüne sermekte ve aile büyüklerine düşen görevleri 

belirtmektedir. Yazara göre çocuk ilk aylarda “çok eşya, çok renk, çok manzara 

ve hadise ile karşılaştırılmalıdır.” Çocuk hareket etmeye başladıktan sonra ise 

“cesaretsiz ve korkak yapmamak için tehlike anından başka zamanlarda serbest 

bırakılmalıdır. Bu tarz hareketin, çocuğa cesaret, teşebbüs ve azim kazandırmakta 

tahmin edilemeyecek kadar faideleri vardır.”
43

 

                                                           
41

 Terbiye Ocağı, nr. 9,  1 Nisan 1922, s.139 
42 Besim Hilmi, “Usûl-i Tedris”, Terbiye Ocağı,  nr.6-7, 25 Şubat 1922, s.93 
43

 Hasib Safveti, Terbiye Ocağı, nr.5, 1 Şubat 1922 s.83 



 

 322 

Hasib Safveti’ye göre çocuk korkak, azimsiz ve iradesiz 

yetiştirilmemelidir.
44

 

Ona göre çocuk konuşmaya başladığında “yavruya en sevimli ve lüzumlu 

lügatleri belletmeli ve öğrenilen kelimelerin telâffuzuna ve âhengine fevkalâde 

ehemmiyet vermelidir.”
45

 

Ebeveynler, “masum yavrunun fena hüviyetler kazanmasına mâni olmalı” 

ve onlarda istenilen davranışların gelişmesi için “sözle ve nasihatla değil, iyi ve 

faideli şeyleri yaptıra yaptıra ve bizzat yapa yapa teşekkül ve tesis edeceğini 

katiyyen bilmelidir.”
46

 

Selim Sırrı, çocukluklardaki korkunun ortadan kaldırılması için nasıl bir 

yöntem uygulanması gerektiği konusunda şu görüşlere yer vermektedir: 

“Meselâ bir çocuğa karanlıkta kalmakta hiç tehlike olmadığını anlatmak 

için onu zorla bir karanlık odaya kapatmak veya kurbağadan korkuyorsa hayvanı 

tutup zorla eline vermek katiyyen câiz değildir. 

Ruso karanlıktan korkan çocukları bu itiyaddan geçirmek için onların 

gözlerini bağlamak suretiyle oyunlar tertip etmeli. Odada lambayı söndürüp 

çocuklara körebe oyununda olduğu gibi tuttukları insanların kim olduğunu 

keşfettirmeli, diyor.”
47

 

Yazar aynı yazıda, başkalarından korkmayı ortadan kaldırmak için de, 

çocukların iyi beslenerek sinirlerinin kuvvetlendirilmesini, spor yapmalarını, hatta 

boks yapmalarını tavsiye ediyor.
48

 

“Çocukların Emzirilmesi” başlıklı haberde anne sütüyle beslemenin 

önemi vurgulanarak hayvan sütü ve hazır mamalarla beslenen çocuklarda ölüm 

oranının hemen hemen üç kat fazla olduğu istatistiklerle ortaya konuluyor. 

Kongre Haberleri  
Dergide, Şumnu Muallimin-i İslâmiye Cemiyeti Heyet-İdaresi tarafından 

“23 Eylül 1921 Cuma günü Muallimin-i İslâmiye Cemiyeti’ni umûmî içtimâı 

olduğundan, bütün âzâ ve âzâ yazılmak istenen muallimler bu tarihte Şumnu’ya 

davet olunurlar.” şeklinde bir davetiye yer almaktadır.
49

  

Bulgaristan Muallimin-i İslâmiye Cemiyet-i İttihadiyesi’nin 13-16 

Temmuz 1921 tarihlerinde Kızanlık’ta toplanan 12. Kongresi’nin ayrıntıları 

hakkında bilgi veriliyor. Kongrenin açılışını heyet-i merkeziye reisi Osman Nuri 

Efendi yapıyor. 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1920 yılında vefat eden 

Filibeli Hafız Hasan Efendi için fatiha okunuyor. Ardından seçim yapılıyor. 

Kongreye 64 temsilci katılıyor. Oturum başkanlığına Şumnu’dan Süleyman Sırrı 

Efendi, Kızanlık’tan Mehmet Zeki Efendi yardımcılığa, Kırcaali’den Ali Rıza 
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Efendi sekreterliğe seçiliyorlar. Daha sonra Kongrenin seyri hakkında bilgi 

veriliyor. 

Derginin 2. sayısında Çakaloğlu Besim Hilmi’nin 12. Kızanlık 

Kongresi’nde sunduğu bildiriye de yer veriliyor. Bildiride “hedonizm” ve 

“enerjizm” akımları karşılaştırılıyor ve hedonizmin “noksan ve yanlış” olduğu 

vurgulanıyor.
50

  

Dergide, Bulgaristan Muallimin-i İslâmiye Cemiyet-i İttihadiyesi’nin 13-

16 Temmuz 1921 tarihlerinde Kızanlık’ta toplanan 12. Kongresi’nin 

tutanaklarının bir bölümü yayınlanıyor. Kongrede Süleyman Sırrı, Hafız Abdullah 

Fehmi, Osman Nuri, Besim Hilmi, Muharrem Yumukof, Hüseyin Avni, Ahmet 

Talat, İsmail Hakkı, Tevfik Fikret, Muharrem Hilmi adlı delegelerin görüşleri yer 

alıyor.
51

   

Öğretmenlerin Dayanışması  
Öğretmenlerin Cemiyet’e üye olmaları için dergide sık sık uyarılarda 

bulunuluyor. Öğretmenlerin içinde bulundukları zorlukları aşabilmeleri için ortak 

hareket etmeleri, teşkilatlanmaları ve haklarını birlikte aramaları gerektiği 

vurgulanıyor. Bu doğrultuda, “Muallimleri bugünkü açlık ve çıplaklıktan ancak 

birlik ve mücadele kurtaracaktır. Muallim arkadaşlar, birleşiniz!”
52

; “Terbiye 

Ocağı için vereceğiniz üç lefe acımayınız! Terbiye Ocağı sizin mücadele 

bayrağınızdır!”
53

 gibi sloganlar da dergide yer almaktadır. Bir başka çağrı da 

şöyledir: 

“Köy Muallimleri, 

Paslı köy köşelerinde can sıkıcı bir sürgün hayatı yaşayan sizlere 

kasabadan, payitahttan, maarif nezaretinden, müfettişliklerden ve daha birçok 

yerlerden sağlam haberler getirecek yalnız Terbiye Ocağı’dır. Terbiye Ocağı’na 

vereceğiniz abone parasına acımayınız.”
54

  

“Türk muallimi, şimdiki acınacak halden ancak kuvvetli teşkilat ve 

cesurane mücadele sayesinde kurtulabilecektir. O halde, bütün muallim arkadaşlar 

iş başına! Yaşasın Muallim Birliği!
55

  

Şumnu ve Razgrat’ta öğretmenlerin beş aydan beri maaşlarını 

alamadıkları için grev yaptıkları ve grevin dokuz gün sürdüğü kaydediliyor.
56

 

Şumnu’da 6 Kanunusani 1922 tarihinde toplantı yapan öğretmenler 

bilhassa çektikleri maddi sıkıntıları dile getirerek maaşlarının yetersizliğini 

vurguluyorlar. Yayımladıkları kararnamede “zaten hiç mesabesinde olan 

aylıklarımızın gayr-ı muntazam surette (4-5 ay ara ile) ödenmesi biz Türk 

muallimlerini pek zor bir vaziyete sokmaktadır.” denmektedir. 
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Maarif-i İslâmiye Encümenleri tarafından maaş ödenmesi yerine devlet 

memurlarına ödenen tarzda maaş ödenmesi, emeklilik haklarından Türk 

öğretmenlerin de yararlanmaları gerektiği talep ediliyor.
57

 

Sosyal Tenkit 

Osman Nuri’nin “Mazide Türkler” başlıklı yazısında “Türkler girdikleri 

yerleri yakıp yıkmadılar, mamur ettiler. İdarelerine aldıkları kavimleri yok 

etmediler, korudular… Masum kanı akıtmadılar; mazlum âhı almadılar; kimsenin 

vicdanına dokumadılar; kimsenin diline, dinine ilişmediler. Meselâ oturduğumuz 

Bulgaristan, Türkler gelmezden evvel bir Bulgar memleketi idi. Sekizinci asr-ı 

hicri nihayetlerinde, dokuzuncu asır evâilinde zabt ettiler. Memleket bir Türk 

memleketi oldu. Fakat Bulgarlara, ahaliye kimse dokunmadı… Osmanlılar 

isteseydiler o devr-i azametlerinde… Bulgarları kim koruyabilirdi?”
58

 sorusundan 

sonra yazının devamında Niğbolu’daki eserlerin sayısı, Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnâmesi’ne dayanılarak nakledilmektedir. Hâlihazırda ise bu eserlerin, 

özellikle camilerin yok edildiği, nüfusun da dörtte  bire düştüğü ifade ediliyor. 

Dergide hayat pahalılığından şikâyet eden yazılar sık sık yer alıyor. Hayat 

pahalılığı yanında sosyal ve ekonomik meseleler de eğitim hayatından yola 

çıkılarak fıkralarla tenkit ediliyor.
59

 

Maarif Kanunnamesi’nin ibtidaiye mektepleri ile ilgili maddeleri 

yayımlanıyor. Türk mekteplerine yapılan yardımın adaletli olmadığı örneklerle 

ortaya konuluyor.
60

  

Besim Hilmi, “Mekteplerin Masrafını Kim Çekmeli” başlıklı yazısında 

“mektepler mensup olduğu halkın diliyle konuşmalı” diyor ve “bunun için de 

derslerin ana diliyle okutulmasını yasak eden” anlayışla mücadele edilmesi 

gerektiğini belirtiyor.
61

  

“Bulgaristan’da Türk Mektepleri” başlıklı yazıda “Çiftçi Bilgisi” 

gazetesinin 5.sayısında çıkan bir yazıdan yapılan alıntıya istinaden Türk 

okullarının durumu şöyle naklediliyor: 

 
Sene Mektep adedi Muallim adedi Talebe adedi 

1920 1275 1595 57.873 

1922 1437 1755 60.925 

 

Bu istatistikî bilgilerin yanında, köy okullarında eğitimin eski usulde 

yapıldığı; Türk okullarında neredeyse her okula birer öğretmen düştüğü; Şumnu, 

Ruscuk ve Varna’da okul, öğretmen ve öğrenci sayısında azalma olduğu ifade 

ediliyor.
62
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Cemiyetin Kızanlık Kongresi’nde söz alan Şumnu temsilcisi Besim 

Hilmi, öğretmenlerin maddi durumlarının vahim olduğunu ifade ettikten sonra 

şunları söylüyor: 

 “Muallimin karnı tok, sırtı pek olmadıkça ondan ne mânen yükselmek, ne 

de ictimâî faaliyet beklemek abestir. Şimdiden sonra haklarımızı aramak için 

mücadeleye hazırlanmalıyız. Korkaklık karın doyurmaz.”
63

 

Kırcaali’den A.Rıza’nın yazdığı meslekî hikâyede, köy öğretmenlerinin 

hem öğretmenlik hem imamlık, hem berberlik ve kahvecilik yaptıkları anlatılarak 

içinde bulundukları şartların zorluğu dile getirilmektedir.
64

 

Yazarlar tarafından özeleştirinin de çekinmeden yapıldığı dikkati 

çekmektedir. Öğretmenlerin yetersizlikleri yaşanmış olaylara dayanılarak 

anlatılıyor. Darülmuallimin’den Akif Mehmet’in yazdığı “İnsanlık Hâli” başlıklı 

yazıda, bir köy ilkokulunu ziyaretleri esnasında sınıfa girdiklerini, öğretmeni 

kürsüde uyur halde buldukları ifade ediliyor.
65

  

Edebî Kısım  

Halkçılık üst başlığı altındaki “Millî Hazineler” adlı yazıda öğretmenlerin 

“halkın arasında söylenen türkü, darb-ı mesel, felsefî sözler ve his ve ahlâkî 

masalları kayd ve tespit ederek” dergiye göndermeleri talep ediliyor.
66

 

Mehmet Emin’in “Ne Zaman” adlı manzumesinde ilim, hukuk, sanat ve 

medeniyetin büyük gelişmeler sağlamasına rağmen insanlığın hâlâ kötülüklerden 

kurtulamadığı vurgulanarak  yaşanılan dönemden şikâyet ediyor: 

 “Asrın yine felsefesi birbirini yemektir!.. 

 İşte çekiç örs üstünde: Kine hizmet ediyor, 

 Kürsülerin nutukları “kuvvetindir hak” diyor; 

 Hâlâ Sezar tarihi okuyoruz demektir!..”
67

 

Mehmet Emin, “Bırak Yapma” manzumesinde de elindeki demirden 

hançer yapacağını söyleyen bir gence şöyle nasihatlerde bulunuyor: 

 “O şeyler ki insanlığa ziyandır; 

 Sen onlardan ellerini sakındır. 

 Sen her vakit iyileri sev, acı; 

 Kötülere olma sakın yardımcı!.. 

  Elindeki o demirden orak yap; 

  Şunlardan da saban, keser, nacak yap; 

  Kazma, kürek, her şey… Dövsün çekicin,  

  Yalnız bunu, yalnız bunu dövmesin!..”
68

 

                                                                                                                                                 
62

 Terbiye Ocağı, nr. 6-7, 25 Şubat 1922, s. 105-106 
63

 Terbiye Ocağı, nr. 8, 10 Mart 1922, s. s.126 
64

 Terbiye Ocağı, nr. 6-7, 25 Şubat 1922, s.100-105 
65 Terbiye Ocağı, nr. 10, 1 Mayıs 1922, s.158-159 
66

 Terbiye Ocağı, nr. 8, 10 Mart 1922, s. 117-118 
67 Terbiye Ocağı, nr. 2, 1 Teşrin-i evvel 1921, s.1 
68 Terbiye Ocağı, nr. 2, 1 Teşrinievvel 1921, s.2 



 

 326 

Tedrisat Mecmuası’ndan alınan Siraceddin imzalı manzumede, intikam 

duygusunun kişiye verdiği zarar mizahi tarzda anlatılmaktadır.
69

 

Yaşar Nezih’in “Râh-ı Maişet” adlı manzumesi Nevsal-i Milli” mecmuasından 

alınarak 10. sayıda yayımlanıyor. Şiirde hayatın zorluğu melankolik bir söyleyişle 

dile getiriliyor.
70

  

 Yusuf Ziya’nın Şen Kitap adlı eserinden alınan “Harp Zengini” ve “Harp 

Fakiri” başlıklı şiirler derginin 10.sayısında yer alıyor. Şiirlerde dünya harbi 

yıllarında zengin olan cahil ve kurnaz kişilerle bunların fakirleştirdiği zarif kişiler 

karşılaştırılarak anlatılıyor. 

M. Masum, “İmlâmız” başlıklı yazısında “Şimdi bir kelimeyi beş kişi altı 

türlü yazıyor! Bu hâl, okuyanı da şaşırtıyor, yazanı da…”
71

 diyerek imla 

konusundaki kargaşayı dile getiriyor ve yazarlarla uzmanların bu konularda 

mutabakata varmaları ve okullarda yapılan öğretimin de onların kararına tabi 

olması gerektiği belirtiliyor. 

Şumnu’ya gelen ve İstanbullu olduğunu iddia eden bir tiyatro kumpanyası 

şöyle eleştiriliyor: 

“Dört kişiden ibâret olan aktör ve aktristlerin bir tiyatro sahnesine 

yakışmayacak kaba ve bîedebâne etvâr ü kelimat kullanmaları tiyatrodan az çok 

anlayanların şiddetle gözüne batmakta idi.”
72

 

Değerlendirme  

Terbiye Ocağı, Bulgaristan’da yirminci yüzyılın başlarında yaşayan Türk 

öğretmenlerin, pedagojik birikimlerinin ve milletine, kültürüne karşı sorumluluk 

duygularının ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteren bir meslekî dergidir. 

Dergide eğitim sisteminin bilimsel temellere dayandırılması; öğrencilerin, 

eğitimcilerin ve bütünüyle halkın her yönden seviye kazanması ve çağın 

gerektirdiği medenî boyuta ulaşılması doğrultusunda yazıların yer aldığı 

görülmektedir. 

Özellikle okul öncesi döneme ve ilköğretime ilişkin yazıların ağırlıklı 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu yazılardaki eğitim- öğretim metotlarının 

günümüzde de değerlerini koruduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.  

Bunların yanında, Bulgaristan Türklerinin 1920’li yıllara göre, temel 

insan hakları bakımından çok daha gerilerde olduğu dikkate alındığında, bu 

durumun insanlık adına ilerleme değil, gerileme olduğunu üzülerek ifade 

etmeliyiz.  Çağımızda hâlâ yüz yıl önceki sorunlarla karşı karşıya olunması da 

ülkeleri yönetenlerin, münevverlerin ve pedagogların üzerinde düşünmeleri ve 

çözüm üretmeleri gereken bir husustur. 
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HARABATİ BABA TEKKESİ VE TOPLUMSAL İŞLEVİ 

                                                                         Orhan TERZİOĞLU
*
 

Makedonya’nın batısında Kalkandelen-Tetova’da bulunan görkemli 

kuruluş, Sersem Ali Baba Dergahı olarak da bilinmektedir. Genel olarak 

anlatılanlara uygun söylenceye göre Kanuni Sultan Süleyman dönemimde Mir-i 

Miran baş vezir rütbesinde olan zat, Hacı Bektaş Dergâhı’nı ziyaretle derviş 

olmaya karar verir ve Padişahtan müsaade arz eder. Kanuni durumu değerlendirir 

ve kendisine ‘vezirliği bırakıp dervişliği istediğine göre sersem oldun” der ve 

müsaade eder. Hacı Bektaş Dergâhı’nda hizmetten sonra Balkanlara yola çıkar ve 

Kalkandelen’in yakınına gelip yerleşir ve irşad eder. 1538 de vafat ettiğinde türbe 

ve dergâh yapılır. 18. yüzyıl sonunda Maraş’tan Muharrem adlı bir baba 

tarafından ruhi keşif yoluyla bulunur. 

Balkanlara geçtiğinde sürekli bir kandil görür, ışığı takiple bulduğu bu 

yere yerleşir ve giderek dergâh oluşur. Osmanlının buradaki valisi olan Rıza 

Paşa’ya  oğlu olacağını ve çıkacağı seferden başarıyla döneceğini söyler. Seferde 

bu öngörüler gerçekleşir ve döndüğünde tekkeyi yaptırır. Paşa tarafından 

düzenlenen (1214 hicri – 1799) miladi tarihli vakıf senedinde Kalkandelen, Tiran 

ve İstanbul’daki vakfiyeler belirtilmiştir. Bu belgeler dikkate alındığında dergâhın 

1700’lerin sonlarında yapıldığı ifade edilebilir. Etrafı yüksek taş duvarlarla çevrili 

olup dört yönde de kapısı vardır. Ancak batıdaki örülmüştür. Ana kapı oldukça 

görkemli olup üzerinde  

“Ya müfettih-ül ebvab / Eftah lena hayr-ül-Bab’’ yazılıdır. Günümüz 

Türkçesiyle “Ey bütün kapıları açıcı / hayır kapısını aç” anlamındadır. Girişte 

insana “buradan geçiyorsan hayra, iyiliğe yöneleceksin” denmektedir. Sersem Ali 

Baba’nın makamının bulunduğu ana türbe yanında Recep Paşa’nın üzeri doğa 

desenleri ile bezeli lahdinde (1237 H. - 1822,1823 M.) ölüm yılı olarak 

belirtilmektedir. Diğer yanda ise son 250 yıl içinde posta oturmuş Dedelerin 

Sinleri bulunmaktadır. Bu yapının kuzeyinde Meydan odası yer almaktadır ve 

tavanı, duvarları bezemelidir. Hemen yanında harem binası ve de bir kule 

bulunur. Kuzey - kuzey batı yönünde Aşhane ve Mihman (Misafir evi) yer alır. 

Anbarlarsa tahrip olmuştur. Güneye yöneldiğimizde dikdörtken çatılı ince 

işelemli şadırvanı görürüz. Hemen yanında kenarları açık tavanda oymalarla bitki 

desenleri zengin görünümlü olarak işlenmiş yaz meydanı vardır. 

 

Ana bina girişinde: 

 “Ey sen ki yüksek mânâlara erişmek istiyorsun 

              Bu an’ın fırsat olduğunu anla 

              Saatler geçiyor, bugünü yarına bırakma” 

satırlarıyla başlayan, insanı her geçen an daha iyiye ve hakikate doğru bir an bile 

kaybetmeksizin yolculuğuna devam etmeye yönelten eğitsel ifadeler 

bulunmaktadır.  

                                                           
*
 Prof.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 



 

 328 

Osmanlı dönemindeki iç karışıklıklar bu bölgeyede yayıldığında 

duvarların dışında çatışmalar sürse de Dergâhda dinginliğin barışın ve kardeşliğin 

eğitimi sürdürülmüştür. Dergâh, Balkan Bektaşilerinin 500 yıldan bu yana 

insanlık eğitimini sürdüregelmiştir. 1940’lı yıllarda rejim değişikliğinde 

kapatılmış, daha sonra otel-restoran olarak kullanılmıştır. 

Agustos 2003’te gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, İpsala-Selânik -Üsküp 

yolu ile gittiğimiz tekkede Postnişin Tahir Emini Baba’dan meydan, inanç, 

toplumsal hizmet konularında geniş bilgi alındı ve sunuma hazırlandı. Tüm 

hizmeti geçenlere saygı olarak bu belgeler toplumumuzla paylaşılmak istendi. 

Vesselâm. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MAKEDONYA TÜRKLERİNİN 

EVLENME DÜĞÜNÜ GELENEKLERİ 

 

                                                                                        Zeynel TURAN
1
 

GİRİŞ 

Bütün milletlerin kendine has sosyal normları (görenek, gelenek, âdet, 

örf, töre) vardır. Bunlar nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmekte ve 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyal normlar, halkın geçmişi ve halkın düşüncesi ile sıkı 

sıkıya bağlıdır.  

 

Gelenek görenekler, örf ve adetler, inançlar, insan topluluklarını bir arada 

yaşatan, onların geçmiş ile bağlarını kuran kültür unsurlarıdır. Kültürün içinde, bir 

milletin değer yargısı, düşünce tarzı, inanç sistemleri yer alır.  

 

Türk kültürü açısından aile, temel unsurdur ve toplumu oluşturan en 

küçük birimdir. Bundan dolayı, ailenin kuruluş aşaması çok önemlidir. İnsan 

hayatında doğum, evlilik ve ölüm olmak üzere üç önemli geçiş dönemi olup, bu 

üç dönemin her biri çeşitli ritüelleri bünyesinde barındırır. Doğum ve ölüm 

bireyin iradesi ve inisiyatifi dışında olmasına karşın evlilik bireyin bizzat katıldığı 

bir uygulamadır. Bunun içindir ki; insan hayatında önemli bir devre olarak kabul 

edilen evliliğin her safhası bütün toplumlarda az veya çok önem taşımaktadır. 

Toplumda yuva veya aile kurmaya aday genç insanlar, evlilik neticesinde aile 

kurumunu meydana getirirler. Toplumların temel taşı olan ailenin kurulması 

sırasında tatbik edilen pratikler de önemlidir.  

 

Aile ile ilgili terim ve kavramlara Türk kültür tarihinin binlerce yıllık 

geçmişinden beri rastlanıyor olması, ailenin geçmişten günümüze Türk 

toplumunun temel yapısal kurumlarından birisi olduğunu göstermektedir. 

 

Toplumsal yapının temel taşlarından olan aile kurumu, tarihteki bütün 

değişmelere ayak uydurabilmiş ve varlığını korumuş bir müessesedir. Çeşitli 

kültürler içindeki şekil zenginliği yanında, hepsi için ortak karakter ve 

fonksiyonlar, çok büyük benzerlik gösterir, bu bakımdan, aile, evrensel bir 

olgudur. Ailenin evrensel niteliği, onun toplumsal işlevinden ileri gelmektedir. 

Ailenin işlevleri, insan neslinin üretilmesi ve devam ettirilmesi, çeşitli kurallar 

sistemi yoluyla üyelerinin aile içi ve aile dışı ilişkilerini yönlendirmesi, nihayet 

bir sosyalizasyon birimi olarak toplumsal ilişkiler sisteminin göreli bir denge 

içinde sürdürülmesidir.  

Yasal olarak belirlenmiş hak ve sorumluluklar çerçevesinde bir erkek ile 

bir kadınının birlikte yaşama karar ve iradelerini ifade eden bir anlaşma olarak 

tanımlayabileceğimiz evliliğin, bu formel tanımı, olgunun sosyolojik boyutunu 

                                                           
1 Okutman, Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 
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açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Çünkü işin toplum ve kültür boyutu, hak ve 

sorumlulukları, evlilik kararının oluşmasını ve evliliğin gerçekleştiriliş şeklini de 

kuşatan bir konuma sahiptir. Yani evlilikte, örf ve adetlerin, kültürel geleneklerin 

izin verdiği ölçüde bir bireysellik söz konusudur. Bunu evlilikle ilgili, toplumsal 

uygulamalarda açıkça görmek mümkün olmaktadır.  

 

Türk ailesinin sosyokültürel yapısında evlilik tarzlarından aile içi 

ilişkilerin yerleşmesine kadar onu karakterize eden unsurların pek çoğunun İslam 

öncesi döneme kadar uzandığı söylenebilir. Özellikle düğün ve nişan gibi 

törenlerde İslam öncesi dönemden kalan adet ve geleneklerin izlerine rastlanmak 

mümkündür.  

 

Evlilik kurumu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini ve 

fonksiyonlarını sürdürmektedir. Kıza ve erkeğe yeni bir sosyal statü kazandıran 

evlenme, aileler arasında kurulan dayanışmayı, toplumsal ve ekonomik ilişkiyi 

düzenlemesi açısından her zaman toplumun her kesiminde önemli bir olay olarak 

görülmüştür. Evrensel bir özellik taşıyan evlenme ve çevresinde gelişen olaylar, 

dünyanın her yerinde bağlı bulunduğu kültür tipinin gerektirdiği kurallara ve 

kalıplara uyularak gerçekleştirilir.  

 

Evlenme dediğimiz geçiş döneminin en belirgin özelliği Düğün 

merasimidir. Onun için düğünün geleneksel değerlere ve kurallara uygun bir 

biçimde kutlanmasına çaba sarf edilir. Anadolu Türk Halkı için düğün, kuralları 

toplum tarafından belirlenerek kesinleştirilmiş kutsal bir törendir. Düğün, bir 

halkın hayat tarzını, bir toplumun hayat görüşünü, aile-nikâh münasebetlerini 

anlamaya yardım eden en önemli törenlerden biridir. Kökleri ile en eski çağlara 

uzanan düğün gelenekleri, insan hayatında önemli bir yere sahip olup, insanlık 

tarihinde bütün İnançların, dinlerin izini taşımakta ve en eski şekliyle günümüze 

halk edebiyatı eserleri aracılığı ile ulaşan değeri biçilmez geleneklerden biridir.  

Geleneksel düğün, farklı aile ve toplum görüşlerini, folklor öğelerini 

kapsayan büyük bir eğlencedir. Gerçekte düğünler nikâh olayını 

görkemleştirmekte ve karı kocanın birleşmesini yasal bir zemine oturtmaktadır. 

Birleşme hem ailenin, hem ekonominin büyümesine yardımcı olur. Düğün 

gelenekleri nesilden nesile geçen adetlere, sosyal yaşama, ailenin durumuna 

bağlıdır. Söz kesimi ve nişan gibi önemli diğer aşamalardan sonra düğün, 

sosyolojik olarak çoğu gerekliliği yerine getiren bir niteliktedir. Aile kurumunun 

toplumca onayı olarak da değerlendirilebilecek düğün Anadolu’nun her yerinde 

belli başlı uygulamalarla kutlanmaktadır.  

Kültür unsurları, elbette zamana ve çevrenin şartlarına uyarak, bazı 

değişiklikler gösterir ya da kısmen eriyip yok olabilir. Fakat bazıları da vardır ki, 

yüzyıllardır Türk milletince ortaya konulup, ana vasıfları korunarak günümüze 

dek devam ettirilmişlerdir. 
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Balkanların coğrafi konumu, etnik yapısı, din, dil ve kültürel 

özellikleriyle Makedonya, en karmaşık bölgelerinden biridir. Burada doğal olarak 

yaşayan Türkler, birbirinden farklı kültürlerin aynı toplumsal mekânda karşı 

karşıya gelmeleri sonucunda ve karma evliliklerin oluşmasıyla da birlikte, 

kültürel etkileşim ve az da olsa değişimlere de uğramıştır.  

Topluluklar, bulundukları coğrafyadan göç etmiş olsalar bile; bu kültür 

unsurlarını, gelenek ve göreneklerini, adetlerini yeni yurtlarına taşımaktadır, 

Makedonya’da yaşamış ve Türkiye’ye göç etmiş Türkler de buna iyi bir örnek 

teşkil etmektedir. 

Makedonya’dan göç etmiş Türklerin evlenme gelenekleri 

Makedonya Türkleri, adetleri, örfleri ve geleneklerini olabildiğince canlı 

tutarak, kültürel kimliklerinin devamını ve aktarımını nesillerce 

sağlayabilmişlerdir. Özellikle her düğün, sanki buradaki Türk varlığının bir kez 

daha zenginleştiğini duyuran renkli bir folklorik gösteriye dönüşmektedir.  

Makedonya da, bir düğünün birtakım ön hazırları vardır ve bunları 

genelde toplumun önde gelen insanları görürler. Burada düğün birkaç safhadan 

oluşur;  

1. Düğün öncesi gelenekleri (Kız isteme, söz kesme, nişan) 

2. Düğün ( Kız ve erkek tarafında düzenlenen törenler, bunlarla ilgili 

çeşitli inançlar) 

3. Düğün sonrası gelenekler ( Gelin getirme, duvak açma, dünür 

yemeği, erkek tarafının kız tarafında ağırlanması).  

Kız İsteme ve Söz Kesme 

Evliliğin ilk aşaması olan bu dönem birçok aşamayı içinde 

barındırmaktadır. Bu süreç; gelin veya güvey seçimi, görücülük, kız isteme ve söz 

kesimini içine almaktadır. Evlenecek çiftlerin seçimi konusunda ilk girişim erkek 

tarafının, kız seçmesi ile başlar.  

Makedonya Türklerinde, evlilik yapabilmek için evlilik yapacakların yedi 

göbek akrabalıkları sayılır ve akrabalıklarının olmaması gerekir. Yakın akraba 

evliliğinin yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Amca, teyze, hala, dayı 

çocukları birbirleriyle evlenemez. Aralarında birbirleriyle kaçma da olamaz. 

Bunlar her zaman birbirlerinin bacı-ağabeyi olarak kabul edilir. Yedi kuşak veya 

soydan yakın akrabalarla evlilik olmaz. Bunun nedeni büyük oranda doğacak 

çocukları zayıf veya sakat olacağı inancıdır. Ayrıca, komsularla bile evlilikler 

yapılması uygun görülmez. Onlar her zaman aileden birileri sayılır. Bu gibi 

evlilikleri gerçekleştirenler her zaman toplumdan dışlanır. 

Üsküp’te, her delikanlı, her genç kız evlenme çağına geldi mi, ona uygun 

bir kız bulunması için harekete geçilir. Görücülük ilk önce kız tarafına haber 

vermeksizin misafirlik tarzında başlar. Kızın evine, erkeğin kız kardeşi, teyzesi, 

yengesi gibi yakın hısımları giderler ve kızı süslenmemiş olarak ev haliyle 

görürler.  

Kalkandelen’in Tearce yöresinde yaşayan Türklerde genelde, evlenecek 

çiftlerin ailesinin uygun gördüğü evliliklere izin verilir. Yani eğer kız veya 

erkeğin ailesi bu evliliğe karsı olursa, kız ve erkek birbirlerini beğenmiş olmasına 
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rağmen evlilik gerçekleşmez. Aksi halde aileler arasında büyük bir düşmanlık 

oluşur ve bu düşmanlık bazen aylarca, hatta senelerce sürermiş.  

Kız hususunda bir karara varıldıktan sonra kız istenmeye gidilir. Kızı 

istemeye giden kişiye “Stroynik” denir. “Stroynik” (dünür) olacak kişi genelde 

hem erkeğin hem de kızın ortak tanıdık ya da akrabalarından biri olur.  

Kız istemeye gidip gelmeler üç kez tekrarlanır ve kız evine herhangi bir 

gün veya gecede gidilmezdi çünkü toplumun inançlarına uygun olarak böyle 

hayırlı işler için uygun olan gün ve geceler vardır. Örneğin; Pazar günü ve gecesi, 

Pazartesi gündüz, Çarşamba gecesi, Perşembe gündüz ve gecesi, Cuma gündüz. 

Bu sayılan gün ve gecelerin haricinde kız istemeye gidilmezdi. Bu gelenek 

günümüzde bile hem orada, hem Türkiye’de devam etmektedir. İlk iki ziyarette 

kız verilmez çünkü kız evi naz evi olduğundan söz akdi üçüncü ziyarete bırakılır.  

Bundan sonra kızın ailesi, erkeği tanıyanlara başvurarak onun nasıl bir 

aileden yetiştiğini, nasıl biri olduğunu soruşturmaya başlar. Eğer erkek hakkında 

olumsuz bir intibah edinilirse ‘Stroynik” in ikinci gelişinde bir sebep ortaya 

atılarak kendisine kızı henüz vermeye niyetleri olmadığı söylenir. Eğer erkek 

hakkında iyi bir intibah edinilirse, “Stroynik’ten biraz daha zaman istenilir.  

“Stroynik” in üçüncü sefer ziyaretinde sadece yaşlılar değil, erkek evinin 

tüm akraba, komşu ve dostları da eşlik ederler. Oğlanın babası, kız evine varınca 

ocağın etrafına oturur ve ateşi karıştırır. Eski Türk inançlarında kutsal sayılan 

ateşin karıştırması, yeni bir “Ocak” kurulacak olması bakımından özel anlam 

taşımaktadır. 

Kız evinde kahve ikramından sonra erkek tarafının en yaşlısı “Allahın 

emri ve Peygamberimizin kavli üzerine” diye başlayan konuşmasını yapar ve evin 

kızını kendi oğullarına ister. Kız evinin en yaşlısı ise, “Allahın emri Peygamberin 

kavli başımız üzere ve hayırlı olsun” der. Ardından oğlan evinden getirilen lokum 

ikram edilir. Sözün kesildiğini kesin bir biçimde kanıtlamak için Stroynik, kızın 

vermiş olduğu “söz mendilini” erkek evine götürür. “Söz mendili” kızın kendi 

işlediği oyalı bir mendildir.  

Nişan 

Evlenmelerine müsaade verilen gençleri, söz kesiminden sonra bekleyen 

aşama nişandır. Nişanın nasıl ve ne zaman yapılacağı ya söz kesiminde ya da söz 

kesiminden bir süre sonra aileler tarafından belirlenmektedir.  

Nişan günü tespit edildikten sonra, nişan hazırlıkları başlar ve her iki 

tarafta karşılıklı olarak hediyeler hazırlarlar. Nişan hediyeleri olarak erkek tarafı 

kıza elbise, iç çamaşır, terlik ve yüzük alır. Kız tarafı da erkeğe iç çamaşırı, takım 

elbise, terlik,kravat, gömlek ve yüzük alır. Nişan merasimi kız evinde gerçekleşir.  

Alınan hediyeler nişan tepsisine dizilir. Erkeğe gidecek hediye tepsisini 

kız, kıza gidecek olanı da erkek alır. Bu hediyeler dışında kız, erkeğin yakınlarına 

bohçalıklar hazırlar. Bohçalıklar erkeğin babasına, annesine, kardeşlerine 

gönderilir. Bohçalara iç çamaşır, çorap, gömlek, kumaş gibi şeyler konulur. Aynı 

şekilde erkek de kızın yakınlarına bir şeyler gönderir. Tepsiler genelde kuşluk 

vaktinde götürülür. (Saat 14.00 gibi). Her iki ev ahalisi o gün sohbet ve eğlence 

içinde bir kaç saat geçirirler. Bu esnada çay, pasta, lokma, limonata vs. dağıtılır. 
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Erkeğin yakınlarından kızlar def çalıp, türkü söylerken Kadınlar da halay çekerler. 

Def çalan kadınlara “Davnacı” denilmektedir. Bu arada erkeğin ablası ya da 

yengesi kıza getirmiş oldukları hediyeleri gösterirler. Bu arada kızın hazırlamış 

olduğu hediyeler de gösterilip erkeğin evine gönderilir. 

Rekalar bölgesinde Aileler nişan yüzüklerini kendi aralarında takarlar 

örneğin, gelinin yüzüğü kendi evinde kendi ailesinden bir büyüğü tarafından, 

erkeğin yüzüğü de kendi evinden kendi ailesinden bir büyüğü tarafından takılırdı. 

Bu gelenek 1980’li yıllara kadar sürdü, 1980’li yıllardan sonra nişan merasimleri 

salonlarda danslı balo şeklinde yapılmaya başlanmıştır.  

Kına 

Türkiye’nin her tarafında yaygın olan kına yakma geleneği, Türkiye 

dışında Kıbrıs, Makedonya, Kerkük, Gagauz, Kazak, Kırım-Kuzey Kafkasya 

Türklerinde de bazı küçük farklılıklarla yakılmaktadır.  

Doğu Makedonya’da yasayan Türklerde kına, türküler esliğinde yakılır. 

“Vurun gelin kınasını, ağlatmayın anasını” gibi türküler söylenir. Kızın anasının 

gelin giderken ağlamaması için teselli edilir. Kına yakılırken kızlar geline ayna 

tutarlar. Bazıları ise aynayı gelinin basına koyarlar.  

Üsküp’te kına gecesi Cuma akşamı yapılır. Kına kızın evinde yakılır. 

Fakat eğlence her iki evde de olur. Kına, bir çömlek kab içinde çay ile karıştırılıp 

hazırlanır. O akşam kızlara yemek verilir. Hatta gelin adayının yakın arkadaşları o 

gece orada kalabilir. Kına yakılırken türkü söylenir. Bu söylenen türkülerle kızı 

ağlatırlar, çünkü bu, kızın baba evinde geçirdiği son gecedir. Kızın başı kırmızı 

başörtü ile örtülür.  

Kocacık, Makedonya’da Türklerin yerleştiği önemli bir yerdir. Burada da 

“kına gecesi” yapılmaktadır. Çarşamba akşamı, kız evinde gelin kızın elleri ve 

ayakları bileklere kadar kınalanır. Kınaya karıştırılan paralar, ertesi gün gelinin 

yoksul arkadaşlarına dağıtılır.  

Makedonya Türklerinde kına gecesi kız evinde, düğünden üç gün önce 

olur. Gostivar ve çevresinde önceden kına gecesi Salı günlerinde yapılır, 

Çarşamba günü ise gündüz yapılan yemekli kına gece, Perşembe ise düğün 

yapılırmış. Salı günü aksamı yakın kadın akrabalar ve kızın yakın arkadaşları 

davet edilir. Gelin kınası, onun bekâr arkadaşlarınca yakılır. Ana-babası sağ olan 

kızlar tercih edilir. Bunun nedeni, gelinin kocasının erken vefat etmemesi yani, 

gelinin genç yasta dul kalmamasıdır.  

Gelini süsleyen kadına ‘Tellak” denir. Kızın başına, duvağının üzerine 

büyük bir ayna konulur. Aynaya hediyeler bırakılır, para atılır. Bu törene “Nişan 

Atma” denilir. Anadolu’da nişanı atma “Nişan Bozma” anlamındadır. Düğünlerde 

ve bilhassa gelin süslenmesinde aynayı Anadolu Türklüğünde de görmekteyiz. 

Aynayı “Mafez Atma”da da görüyoruz. Oğlan evinin kadınları kına gecesinden 

evvel kız evine giderler. Yapılan merasimde kızın başının üzerine ayna konulur 

ve davetliler aynaya hediye koyarlar.  

Kına eğlencesi, gecenin geç saatlerine kadar sürer. Bu sırada oğlan 

evinden gelen çerezler yenir. Gecenin ilerlemiş bir saatinde kız yakınları oğlan 
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evine gider, tavuk alır. Kına konma sırasında ise gelini ağlatacak türküler 

söylenir. Makedonya’da bu âdet aynı şekilde uygulanmaktadır.  

Valandova ‘da, kına gecesinde “Testi Kırma” uygulaması yapılır. Hora 

tepen gençler ve kadınlar 3-5 tur döndükten sonra elindeki testiyi yere vurup 

kırar, bunu diğerlerinin testi kırması izler. Bazıları testilerinin içine ceviz 

koyarlar, testi kırılınca çocuklar bu cevizleri toplarlar. Bunun nedeni ise eski 

Türklerdeki “Saçı” karşılığıdır. Bir nevi hayır duası almaya, birilerini 

sevindirmeye yöneliktir. Kına erkek tarafından hazırlanır ve erkek tarafından yeni 

evlenen gelinler, bekâr kızlar ve erkek tarafının kadınlarından oluşan yakın 

akrabaları, gecenin merasimi dolayısıyla, genelde sim islemeli kırmızı renkte 

savlar giyerler ve kızın evine gitmek için hazırlık yaparlar. Kayın valide bu gece 

merasimi dolayısıyla yaptırmış olduğu kırmızı renkte saltaları (kaftan) geline 

götürür. Kınayı getirenlere “Kanarçina” denilirdi. Geline bu özel giysiler 

giydirilir ve başı da kırmızı bir duvak ile örtülür. Kına yakıldıktan sonra Birkaç 

saat sonra yine kınayı yakan kızla beraber yakılan kınanın yıkanması için 

bahçedeki çeşmeye ve yakındaki akarsuya gidilir. Kınanın akarsuda veya çeşmede 

yıkanması, gelinin ömrünün su gibi akması ve uzun olması içindir.  

Davet  

Davet için haftan günü olan Cuma’dan evvel gelen pazartesi günü her iki 

tarftan okuyucular çıkar, ilk önce güveyi tarafı okuyucusu, kızın evine gidip 

düğüne okur. Kız karafının okuyusu da buna müteakip güveyinin evine gider 

düğüne davet eder.  

Davetler okuyucular tarafından yapılır. Hazırlanmış listeler onlara teslim 

edilir. Erkekleri tayin edilen erkek, kadınları ise iki küçük kız okuyucu seçilir ve 

davetleri onlar yapar. Tearçe’de yaşayan Türklerde kızlar, daireler-defler 

eşliğinde komşulara, köy halkına, yakın akrabalara gidip düğüne davet ederler. Bu 

davete yürüyerek, şarkı, türkü esliğinde gidip evden eve gezip ev sahibinin 

selamını ileterek düğüne davet ederler.  

 

Rekalar bölgesinde ise köy halkı, davul zurna eşliğinde oğlan evinden 

yaşlı bir bey ve gençler eşliğinde kapı kapı dolaşarak düğüne davet edilirdi. Bu 

davet etme olayı günümüzde de yörede aynı şekilde devam etmektedir. 

Türkiye’de ise davetler, davetiye ile yapılmaktadır. Davet bitince davul zurna 

ekibine yemek verilir. Akşam saatlerinde ise yakın akraba ve komşulara yemek 

ziyafeti verilir. Gece oyunlar onanır ve eğlenilir. Cumartesi sabahı davul zurna 

eşliğinde tekrar eğlence başlar. Cumartesi günü eğlence devam ederken bir 

yandan da komşu evlerde yemek yenilecek ve misafirlerin kalacakları odalar 

hazırlanır. Yemek yenilen odalara yörede “Konak” denilir. Öğlen namazından 

sonra ailenin ileri gelenlerinden bir grup (Baba ve Dede hariç) ellerinde gelinin 

giyeceği gelinliği davul ve zurna eşliğinde kız evine götürürlerdi. Bunlara 

“Kumovi” denirdi. Fakat Kumovi günümüzde kaldırılmıştır.  

Düğün  

Düğün gününün en karakteristik anı “Svatovi”nin (Gelin Alayı) gelin 

almaya gitmesidir. Erkek tarafının ailesi ve dostları yakalarına yeşil bir çam dalını 
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takarak, kız evine giderler (Çam uzun ömrü, yeşil, barış ve huzur ve muradın 

sembolleridir).  

Öğle namazından sonra gelin alayı ve davul zurnalarla gelini almak için 

yola çıkılırdı. Atları varsa damadın erkek kardeşleri veyahut yakınları 

üzengilerinden tutup giderler. En önde kaynata ve damadın akrabaları giderler. 

Gelin almaya giderken en az 3 at hazırlanırdı, bu atlardan biri gelin için, diğer 

ikisi de gelinin çeyizi içindir.  

Eskiden ise gelin almaya faytonla gidilirmiş. Faytonu çeken atlar 

çiçeklerle süslenip üzerlerine kumaş atılırmış. Bugün sadece daha kırsal yerleşim 

yerlerinde atlar kullanılır. Atlar da süslenir ve köyün etrafı davul zurna eşliğinde 

gezilir.  

Kız evine varıldığında, ailenin en yaşlı kadını gelini sorar ve beyaz 

gelinliği giymiş gelin kız odasından çıkar, bu sırada bir küçük erkek çocuk gelinin 

üzerine leblebiler atar. Bu leblebileri bekârlar şans ve kısmet açıklığı dileğiyle 

toplar. Misafirlere şerbet ve lokum ikram edilir ve her alan kişi tepsiye para 

bırakır. Ancak koçalki’nin bir ferdi bardağı geri vermez ve saklar, ta ki gelini alıp 

evden çıkınca, bardağı herkese göstererek taşa atar ve kırar. Bunun manası, “kızın 

annesi değil bardak patlasındır.  

Gelinliğini giyen kıza babası kuşağını bağlar ve gelin kızını öper, 

vedalaşır. Vedalaşma bittikten sonra baba kızını alıp evden çıkarır. Kapının 

önünde bekleyen atın üzerine sağ ayağı ile bindirilir ve gelin, damat evinden 

gelen svatovi’lere teslim edilir. Bu gelenek Reka’da günümüzde de devam 

etmektedir. Ancak Türkiye’de sadece at üstünde gelin alınmamaktadır.  

 Önce resmi nikâha gidilir ve geçilen yollardan değil de başka bir yoldan 

oğlan evine gelinir. Eve ulaşan ilk kişiye kayınvalide bir bohça ve para armağan 

eder bu Müjdeliktir.  

Valandova yöresi Türklerinde gelin kaynanası ve kaynatasının yardımı ile 

attan indirilir. Attan indirilen gelinin kucağına 1-3 yaşlarında bir erkek çocuğu 

verilir. Gelin çocuğun başını okşayıp ona hediye verir. Daha sonra damat tıpkı 

Anadolu’nun birçok yerinde uygulandığı gibi gelinin başından aşağı çerez serper. 

Bu uygulama kansız kurban niteliğinde bir sacıdır. Damat ile gelin gerdeğe kadar 

hiç görüşmezler. Ayrıca, Gelin araba veya attan indirilirken önünde bakır bir 

tepsinin içine su dökülür ve bu tepsi içine gelin basar. Bunun anlamı, evliliğin su 

gibi tertemiz, doğrusu sorunsuz geçmesidir.  

Gelinin başını, kaynana, damadın akrabası iki erkek çocuğa gül dalı ile 

açtırır. Buna duvak açma denir. Bu esnada geline hediyeler verilir. Gelin yüzü 

açma Anadolu’da hediyelerle olur. Bazen damat ve bazen de kayınvalide açar.  

Gelini, kayınvalidenin getirdiği bir ayna karşılar. Gelin ve damat aynada 

birbirlerine bakarak kapıya doğru yürürler. Eşikten geçen gelinin bir koltuğuna 

kuran, diğerine ekmek konulur. Gelinparmaklarına bir tabak bala batırarak, evin 

giriş kapısının üstüne üç kez sürecektir. Bunun anlamı da hayatlarının tatlılık 

içinde geçmesidir. Küçük bir erkek çocuğun yatağın üstünde bırakıldığı odasına 

giren gelin ve güvey beş dakika sonra çıkarlar ve el öperler. Artık bütün gün ve 

gece sürecek olan düğün başlamıştır.  
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Damat Tıraşı 

Damat tıraşı geleneği yüzyıllardan beri devam eden bir gelenektir. Damat 

tıraşı canlı müzik eşliğinde yapılır. Evin bahçe kapıları açılır ve müziği duyan 

davetli davetsiz tüm erkekler, daha ziyade gençler tıraş gecesine katılır. Tıraşlar 

bahçede açık alanda yapılır. Berber o gece halayların çekildiği bahçenin ortasına 

masasını kurup, gelen davetlilerden isteyene ücretsiz sakal tıraşı yapar.  

Tıraş yapacak kişiye kayınvalide tarafından basma gömlek ve havlu 

hediye edilir. Bu hediyeler bele ve omuza bağlanır ve tıraş bitene kadar üzerinde 

kalır. Tıraş başladığında takı başlamış olur. Önce baba gelip öper ve bahşiş verir. 

Sonra sırasıyla anne, kardeşler ve düğünde bulunan tüm konuklar damada bahşiş 

verirler. Bir yandan da tıraş merasimine özel ezgileri davul zurna ekibi aralıksız 

çalar.  

Bundan sonra fon müziği esliğinde damat oturduğu sandalye ile beraber 

havaya kaldırılıp bahçe içinde gezdirilir ve böylece tras gecesi sona erer. Damat 

arkadaşlarıyla vedalaşır ve herkes evine gider. 

Gerdek 

Tıraş gecesinin sonunda köy imamı evin yaşlıları ile birlikte eve gelir, 

damat ve sağdıçları ile evin erkekleri hoca efendinin arkasında saf tutarlar. Hoca 

nikâh duasını okuduktan sonra damadın sırtına hafifçe vurur, damat babasının ve 

yaşlıların elini öper ve arkadaşları eşliğinde gerdek odasının önüne gelir. Damat 

gerdek öncesi baklava yer. Buna baklava bozumu denir. Burada arkadaşları 

tarafından hafifçe hırpalanır ve kapıyı açıp odaya girer.  

Debre yöresi Türkmenlerinde, gelin, gerdeğe girmeden önce, kayın 

validesi onu ocağa götürür ve kafasını ocağa üç defa vurur gibi yapar. "Böylece 

bu ocağın kutsiyetini ve bereketini unutma, yeni mesul sensin, demiş olur." 

Güvey odaya girince gelin odada tek başına bekler. Güvey odaya girdikten sonra, 

gelinin yüzü hemen açılmaz. Damat, gelinin yüzünü açarken, geline hediye takar. 

Bu hediyeye, “Yüz görümlüğü” denir. Yüz görümlüğü takıldıktan sonra gelinin 

yüzünü açılmasının uğuruna inanılır. Gelin damadın elini öper.  

Debre’de gelinin odasına gelinin annesi açık bir kilit koyar. Bu kidili 

gelinle birlikte damat kapatır. Böylece bağlanmaya karşı tedbir alınmış olur.  

Güvey gerdeğe girmeden önce gelinin duvağında namaz kılar. Bu 

namazla ilgili bilgiler düğünden önce aileleri tarafından çocuklara verilir. Gerdek 

öncesi yatakta küçük bir erkek çocuğa takla attırılır ki çocukları tez ve erkek 

olsun. Ertesi gün sabah erkenden kızlar türkü söyleyip def çalarlar, gelinin dışarı 

çıkmasını beklerler. Gelin odadan çıkınca kaynana odaya girip “nişan” ister. Bu 

nişan gelinin bakire olup olmadığını kanıtlar. Üsküp’teki Türk halkı için bu çok 

önemlidir. Fakat damat gelinin bakire olmadığını önceden biliyorsa o zaman 

gelinin gönderilmesi söz konusu değildir. Kimi zaman da erkeğin gerdeğe 

girememesi olayı görülür ve gerdeğe girmesi ertesi akşama ya da ondan sonraki 

akşamlara ertelenir. Gelin odadan çıkınca kadınlara ve kızlara başörtü ya da çorap 

dağıtılır. 0 sabah, gelinin annesine, kadınlardan biri tarafından “simit poğaça” 

(bazı yerlerde o gece kullanılan çarşaf) götürülür. Bu gelinin bakire olduğunu 

kanıtlar.  
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SONUÇ 

Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlara göçen Türk Boyları, yeni 

geldikleri bu topraklar üzerinde yaşayan halklardan izole edilmiş bir yaşam 

sürmemişlerdir. Tam aksine onlarla iç içe bir yaşam sürmüşlerdir. Türkler 

Makedonya’da yerleştikleri her şehre, her kasabaya ve köye Türk kültürünü, örf 

ve adetlerini, manevi değerlerini getirmiş, kökleşmiş; Balkan’lı ve Avrupalı 

unsurların kültürlerine büyük etkiler yapmışlardır. Bu iç içe yaşamın sonucunda 

halklar arasında karşılıklı kültürel alış verişlerin olmaması elbette ki 

kaçınılmazdır. Bu nedenle Makedonya’da yaşamış Türklerin Anadolu’ya 

geldiklerinde göç ile birlikte, değişen yaşam biçimlerinin, gelişen teknoloji ve 

ekonomik şartlarında etkisi ile beraber, geleneklerini yeni şartlara uydurularak 

olabildiğince aslına uygun bir biçimde yaşatıldıkları tespit edilmiştir.  

Makedonya’da yaşamış Türkler yıllardır birlikte yaşadıkları Makedon, 

Arnavut, Bulgar, Sırp ve Rum kültürlerinin etkisi altında ne kadar zor yıllar 

yaşamış olsalar da, Anavatandaki gelenekler ile Makedonya’da yaşamış Türklerin 

geleneklerinin temeline inildiğinde, eski Türk kültürünün ve eski Türk inanç 

sisteminin etkisi aslını kaybetmeden, kalabildiği görülmektedir. 

İnceleme metnimizde, Makedonya’da yaşamış ve Türkiye’ye göç etmiş 

Türklerin, insan hayatının 3 önemli safhalarından biri olan Evlenme gelenekleri 

ve inançlarına ilişkin uygulamalarını ortaya koymaya çalıştık.  

Ayrıca bu çalışma, Makedonya’nın valadova, Üsküp, rekalar bölgesi 

illerinden, ilçe ve köylerine ait daha önceden yazılmış kaynakların taranmasına 

dayalı olarak yapılmıştır. Çalışmamızın içindeki gelenekleri ve uygulamaları 

incelemeye aldığımızda, aynı geleneklerin geçmişteki uygulanış biçimi ile 

günümüzdeki yeri karşılaştırılmıştır. Bazı adetlerde yaşam biçimlerinin değişimi 

nedeniyle küçük değişiklikler gözlenmiştir.  
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1912 -1913 BALKAN HARBİNDE YAŞANAN YENİLGİNİN 

ASKERİ AÇIDAN İNCELENMESİ 

                                               Faruk TÜRKÖZÜ
*
 

          

Balkan Savaşını hazırlayan faktörler:  

 Osmanlı Devleti’ni büyük bir hezimete götüren süreç Fransız İhtilali ile 

başlamıştır. İhtilalin ortaya çıkardığı milliyetçilik ve hürriyetçilik akımları ve bu 

akımların Balkan Milletleri üzerindeki etkileri savaşın en genel sebebiydi. 

Bünyelerinde değişik etnik grupları barındıran imparatorlukların tabii düşmanı 

olan milliyetçilik akımı, devletin bünyesindeki Balkan Milletlerinin önce 

ayaklanmalarına ve bağımsızlıklarını kazanmalarına neden olmuş ardından da bu 

devletlerin Osmanlı aleyhinde birleşmişlerini sağlamıştı. 

Milliyetçilik akımının etkisiyle başta Bulgaristan ve Yunanistan olmak 

üzere Balkan Devletleri büyük Balkan Krallıkları kurma sevdasına düşmüşlerdi. 

Bu hırslarına artan nüfuslarının yeni hayat alanları bulmak amacıyla toprak 

ihtiyacı da eklenince Balkan Devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı birleşip yeni 

topraklara sahip olma hevesine kapılmışlardı. 

Bu kapsamda,1878 tarihli Berlin Antlaşması'nda umduğunu bulamayan 

Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda etkin bir 

politika izlemeye başlamıştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yine 1908 

yılında Bosna-Hersek'i ilhak etmesi ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika 

izlemeye itmişti. 

1912 yılında Rusya bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için 

Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya 

başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan ittifaka Yunanistan 

Krallığı ve Karadağ Krallığı da katılmıştı. 

Rusya'nın Balkan Devletleriyle Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun 

Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve 

Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak 

istemişlerdir.Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirmiştir. 

Balkan Savaşları’nın önemli sebeplerinden biri de Makedonya 

meselesiydi.  

Balkan Savaşının Cereyanı: 

8 Ekim 1912'de Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilân etmesiyle 

Balkan Savaşlarının birinci safhası başlamış oldu. Diğer müttefikler de 13 

Ekim'de ortak bir nota vererek Rumeli'nin milliyet esasına göre muhtar idarelere 

ayrılmasını istemişlerdi. İstanbul Hükümeti buna cevap vermediği gibi sınırlarına 

tecavüz eden Sırbistan ve Bulgaristan elçilerinin pasaportlarını ellerine vermişti. 

(13 Ekim 1912). Ertesi gün bu iki devlet Osmanlı Devleti'ne savaş ilân etmiştir. 

Arkasından Yunanistan da bir nota vererek onlara katılmıştı. 

                                                           
*
 Doktora Öğrencisi      faruk.trkz@yahoo.com.tr. 
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 Balkan Savaşı, doğu (Trakya) ve batı (Makedonya ve Arnavutluk) olmak 

üzere iki cephede cereyan etmişti. Doğu cephesinde Bulgarlarla, batı cephesinde 

ise bütün müttefiklerle savaşılmıştı. Ayrıca denizde de Yunan donanmasıyla savaş 

yapıldı. Osmanlı Doğu Ordusu Balkanlarda Türklerin az olması ve seferberliğin 

tamamlanamamasından ötürü sebeplerden ötürü Doğu Ordusu 478.848 personel 

yerine 115.000 er ile Batı Ordusu 334.815 kişi yerine, 175.000 er ile savaşa 

girmişti. Her iki ordu 290.000 er ile Balkanların 480.000 kişilik ordularıyla 

savaşmak zorunluluğundadır. 23 Ekim 1912'de kendisinden yaklaşık üç kat fazla 

olan Bulgar Ordusuna yenilerek Çatalca'ya kadar çekilmişti. Garp Ordusu 23-24 

Ekim'de Sırplar'a yenildiği gibi Tahsin Paşa da 35.000 kişilik ordusu ile Selanik'te 

Yunanlılar'a teslim olmuştu. 

 Yeni kurulan Kâmil Paşa kabinesi büyük devletlerden ateşkes için 

arabuluculuk etmelerini istenişti. Görüşmelerin devam ettiği sırada Balkan 

yenilgisini iç politika malzemesi yapan İttihat ve Terakki Fırkası kanlı bir darbe 

ile hükümeti ele geçirmişti. 3 Şubat 1913'te savaş yeniden başlamıştır. Yunanlılar 

6 Mart’ta Yanya'yı, Bulgarlar 26 Mart'ta Edirne'yi, Karadağlılar 23 Nisan'da 

İşkodra'yı işgal etmişlerdi. Arnavutluk'taki son Osmanlı birliğinin Sırplar'a teslim 

olması üzerine, Edirne'yi kurtarmak iddiasıyla iktidarı ele geçiren, İttihat ve 

Terakki Fırkası çok ağır şartlarla bir ateşkes antlaşmasını kabul etmek zorunda 

kalmıştı. 

Böylece I. Balkan Harbi 30 Mayıs 1913'te Osmanlı Devleti ile Balkan 

devletleri arasında bir antlaşma ile sona ermişti. Midye-Enez hattı Osmanlı-

Bulgar sınırı olarak kabul edilmişti. Edirne, Trakya ve Dedeağaç Bulgaristan'a; 

Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan'a; Kuzey ve Orta Makedonya 

Sırbistan'a; Silistre de Romanya'ya bırakılmıştı. 

Ancak bu paylaşım Balkan ülkelerini tatmin etmemişti. Bulgaristan 23 

Haziran 1913'te Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan'a karşı savaşa başladı. 10 

Temmuz'da Romanya Bulgaristan'a savaş ilân etmişti. Böylece Osmanlı mirasını 

paylaşamamalarından dolayı eski Balkan müttefikleri arasında II. Balkan Savaşı 

yeniden başlamıştı. 

II. Balkan Savaşı 10 Ağustos 1913'te Bulgaristan'la Sırbistan, Yunanistan 

ve Karadağ arasında imzalanan Bükreş Antlaşması ile sona ermişti Osmanlı-

Bulgar Antlaşması da 29 Eylül 1913'te İstanbul'da imzalanmıştı. Yirmi maddeden 

oluşan İstanbul Antlaşması'na göre, Edirne ile batı tarafında çapı 30 km tutan 

yarım daire şeklinde bir toprak parçası Osmanlı Devleti'nde kaldı. Batı Trakya ise 

Bulgaristan'a iade edildi. Meriç nehri iki devlet arasında sınır kabul edilmişti. 

Osmanlı son dönemde kaybettiği topraklardan birazını geri kazanmış. 

Yunanistan Karadeniz kıyılarına ulaşmış. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı 

İmparatorluğu yeni kurulan devletler karşısında büyük bir yenilgiye uğramış, 

Meriç Nehri'nin batısındaki tüm topraklarını kaybetmiş, Ege Adaları'nın kaderini 

de büyük devletlerin eline bırakmak zorunda kalmıştı. 

Savaşın Başlamasından Önce Yenilgiyi Hazırlayan Nedenler 

(Siyasi Nedenler): 



 

 - 340 - 

Balkan Savaşları’nın önemli sebeplerinden biri de Makedonya 

meselesidir. Makedonya Devrimci Örgütü’nün 1903 yılında çıkardığı ayaklanma 

Osmanlının kanlı bir şekilde bastırması ile son bulmuştu. Söz konusu örgütün 

amacı Avrupa kamuoyunu etkilemek ve müdahaleye zorlamaktı. Fakat senaryo 

istenen gayeden ziyade problemin uluslararası bir nitelik kazanmasına neden 

olmuştu. Bu sorunda Avusturyalılar ile onların desteklediği Bulgarlar, kendi 

kontrollerinde bağımsız ya da özerk bir Makedonya’dan yana tavır koymuşlardır. 

Fransa, İngiltere ve Rusya ise Avusturya’nın Makedonya’yı da nüfuz alanına 

katarak Balkanlar’da büyümesi yerine Makedonya’nın Balkan Devletlerince 

paylaşılmasını desteklemişlerdir. Böylece müttefiklerin onayıyla Balkan 

Savaşları’nın çıkışı da teşvik edilmişti. 

1910’lu yıllarda cereyan eden Arnavutluk ayaklanması ve 1912 Nisanında 

Kuzey Arnavutluk’ta başlayan ayaklanma da dolaylı sebepleri oluşturmaktaydı. 

Ağustos 1912’de Arnavutlar Üsküp’ü işgal ederek hapishanede tutuklu bulunan 

mahkûmları salıvermiş, memleketlerine yakın olan bölgelerdeki sefer depolarını 

yağmalamışlardı. Taviz vermek durumunda kalan iktidar, Arnavutların on iki 

büyük isteğini kabul ederek genel af çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu durum 

Türklerin Slavlara karşı olan üstünlüklerinde en önemli yardımcıları olan 

Arnavutları kaybetmelerine sebep olmuştu. 

İttihat Terakki menşeli, Osmanlı Hükümetince, Abdülhamit’in 

devrilmesinden sonra, 3 Temmuz 1910’da çıkartılan “Kiliseler ve Okullar 

Kanunu”, Balkanlarda güçlerin bir araya gelmesini engelleyen, Kiliselerin Nüfus 

Alanları Sorunu, kökten çözümlenmiş ve böylece de Balkan milletleri arasındaki 

en önemli ayrılık konusu ortadan kalkmış ve büyük emeller için Balkanlı 

Milletlerce birleşmeye engel kalmamıştı. 

Osmanlı hükümetinin Yunanlılar'a karşı Sırbistan ve Bulgaristan'ı 

kazanmak için giriştiği faaliyetler bu üç devletin ittifak etmesine engel 

olamamıştı. Osmanlı Devletinin iç ve dış gailelerle meşgul olduğu bir sırada 

Rusya, Balkan devletlerinin birlik içinde bulunmalarını engelleyen 

Makedonya'nın taksimi konusunu ele almış, Osmanlı Devletine ait toprakların 

taksimi esası üzerinde 13 Mart 1912'de Bulgaristan-Yunanistan, Ağustos 1912'de 

Karadağ-Bulgaristan ve 6 Ekim 1912'de de Karadağ-Sırbistan arasında İttifak 

antlaşmaları yapılmıştı. 

Osmanlı Devletinde, siyasî alanda ittihatçıların hakim olduğu 1911-1912 

yıllarında, Balkanlardaki Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan yapmış 

olduğu siyasi bağlaşıklıkları değerlendirmek söyle dursun, dönemin hükümetinin 

hariciye Nazırı Asım Bey, 15 Temmuz 1912 tarihinde Meclis-i Mebusan’da 

yaptığı bir konuşmada “Balkanlardan vicdanım kadar eminim” diyecek kadar 

olayların gerisinde kalmıştı. 

Osmanlı Devleti ve orduda haber alma görevinin önemi tam olarak 

anlaşılamamış ve bu yolda bir gelişme sağlanamamıştı. Balkan antlaşmaları 

yapılalı birkaç ay ve Le Temp Gazetesinde buna dair çıkan haber üzerinden iki ay 

geçmiş olmasına rağmen Sadrazam Sait Paşa, meclis kürsüsünden: “Avusturya ve 

Balkan hükümetleriyle ilişkilerimiz en iyi şekilde yürümektedir” diyebilmiş ve 
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Balkan Devletleri arasında bağlaşmaların mimarı Rus Dışişleri Bakanı Sazanov’u 

dan övgüyle söz etmişti. 

Balkan Savaşı başlarken Dışişleri Bakanlığı koltuğunda bulunan Gabriyel 

Norodunkiyan Efendi de savaşın ilanından bir ay önce:”Balkan Devletlerinin 

Osmanlı Devletine saldırmayacaklarına dair meclise teminat veririm” demişti. 

Devletin dış haber alma konusunda görülen eksikliği nedeniyle savaştan 

25 gün önce İttihatçı hükümet bir başka gaflete imza atmış 29 Temmuz 1912’de 

70.000 yetişmiş askeri terhis etmişti. 

11’inci Dönemin siyasî iktidarının Balkanlardaki gelişmelerle ilgili olarak 

bilgisizlik ve ilgisizliği bununla sınırlı kalmamıştır. Dönemin hükümeti, Osmanlı 

aleyhine yürütülmekte olan silahlanma faaliyetine kendi eliyle “katkıda” 

bulunmuştu. Sırplar bu defa Osmanlı yönetiminden aldığı izinle, söz konusu ağır 

topçu silahlarını, sırf ilişkilerin bozulmaması adına ve de durumdan haberdar 

olmadığından Ege Deniz’i ve Selanik üzerinden Belgrat’a taşımasına izin 

vermişti. 

Neticede, Osmanlı yönetimi, bilgi eksikliği ve siyasî çekişmelerin 

gölgesinde kalarak Balkanlardaki vahim gelişmeleri değerlendirememiş, Balkan 

devletleri de Osmanlı Devleti’nin bu iç zaafından faydalanarak savaş 

hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlamışlardı. Bu tarihten bir süre önce 

İtalyan’larla başlayan Trablusgarp savaşı Balkan devletlerini özellikle Bulgaristan 

ve Yunanistan’ı çok süratlendirmişti. 

Ne yazık ki, bundan başka, başta Rusya olmak üzere büyük devletler hatta 

Balkan Devletleri Osmanlı Devleti üzerinde daima uyutucu propaganda yaparak 

İmparatorluğun zararına etkin rol oynamışlardı. 

Bunların başında, bir Balkan Savaşı olmayacağına dair inandırma 

faaliyeti gelir. Daha sonra “Balkan Savaşı olmayacağı, olsa bile sonuç ne şekilde 

olursa olsun bugünkü durumun korunacağı” propagandası yapılmıştı. Bu 

propagandalar Türk Milleti, Devleti ve Hükümetleri üzerinde, ordu içinde okadar 

inandırıcı olmuştu ki: “O halde çarpışıp da kan akıtmaya ne gerek var?” şeklinde 

bir inanç ve kanı ile Türk Milleti ve Ordusundaki savaşma gücü yok edilmişti. 

Bu propagandaların etkisi, yalnız savaş önceside değil, muharebelerin 

yapıldığı sıralarda da sürüp gitmişti. 

Osmanlı Devleti, hiçbir propaganda eylemine girişememiş, Balkanlarda 

yaşayan halk üzerinde etkili olamamış, Rumeli yerlileri, hatta müslüman 

çoğunluk bile devletine hizmetten kaçınmış, çok az bir kısmı da düşman 

ordularına klavuzluk yapacak kadar hainlikte bulunabilmişti. 
 

(Askeri Nedenler): 

Osmanlının çöküş döneminde, Osmanlı Ordusu, Von Der Golç Paşa’nın 

da etkisiyle 1880’de yapılmış olan eski bir örgüte, Nizamiye, Redif, Müstahfız, 

Hamidiye ve Süvari kuruşularından meydana gelen bir teşkilatlanmaya sahipti. 

1897 Osmanlı Yunan harbinde ve bir çok iç olaylarda örgütün noksanları 

ve eksikleri tecrübe ile tespit edilmişti. Yunan Harbinden Meşruiyetin ilanına 

kadar geçen onbir sene içinde ordunun ıslah ve tensiki cihetine gidilmemişti. 

Ancak Balkan devletlerinin askeri örgütlerini zaman zaman kuvvetlendirmeleri 
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karşısında Rumeli’deki 2’nci ve 3’ncü Ordularda değişiklikler yapılmıştı. Fakat 

ordunun emir komuta, muharebe kudret ve yeteneğini zamanın icaplarına göre 

düzeltecek bir tedbire gidilmemişti.    

1902’den itibaren ateşli silahların gelişmesi oldukça önemle izlenip, çok 

sayıda tüfek ve top ısmarlanmıştı. Fakat bunların hemen hepsi orduya verilmemiş, 

İstanbul’daki depolara yerleştirilmişti. 

Meşrutiyetin ilanından sonra, ordunun ıslahı hususunda büyük çapta 

faaliyet başlamıştı. Bu suretle silah kudreti oldukça kuvvetlendirilmiş ve 1’nci, 

2’nci, 3’üncü Ordular kısa zamanda hemen hepsi sert ateşli silahlarla donatılmış 

ve örgütte bazı değişiklikler yapılmış, meşrutiyetin ilanı ile birlikte, bir yandan 

örgüte dahil acele tedbirler alınırken, bir yandan da yeni bir ordu meydana 

getirmek için çalışmalara başlanmıştı. Bu çalışmalar iki yıl kadar sürmüş, 1910 

Eylülünde yeni örgütün uygulanmasına başlanmıştı. Yeni örgütün 

uygulanmasından az sonra, Trablusgarp ve bunun arkasından Balkan Harbi 

başladığından ve yeni örgüt de tamamlanmış olduğundan Balkan harbine birçok 

askeri noksanlıklarla girilmişti. 

Ordu komuta kademesi ise başından itibaren hem fiziki hem mental 

olarak dağınık/lakayt bir duruş sergilemişti. 

Erler ise gerektiği zaman nizamiye birliklerinin eksiklerini tamamlamak 

için yeniden askere alınan ihtiyatlar, ilk terhislerinden sonra aradan az zaman 

geçip yeniden askere alındıklarını ileri sürerek birliklerde uygunsuzluklar 

çıkarmışlardı. 

Redifler her fırsatta terhislerini isteyerek çeşitli yollardan tek veya toplu 

halde Harbiye Nazırlığına ve Babıaliye başvurmuşlar. Bu istek Balkan Harbi 

başlangıcından 1908 girişli olan Nizamiye Erlerinde de görüldü. 31 Mart Vakası 

erler arasında disiplini erle subay arasında güven ve inancı sarsmıştı. 

Meşrutiyetin ilanına kadar Türk Ordusunda eğitim genel olarak yanaşık 

düzen hareketlerinden ibaret kalmıştı. Genelkurmay Başkanlarından Ahmet İzzet 

Paşa’ya göre durum şöyle idi. 

“Sultan Hamit’in korkuları yüzünden Ordunun nişan alma talimleri, atış, 

büyük çapta muharebe eğitimi ve büyük küçük ölçüde manevra yapması yasak 

olduğundan Alman talim heyetinden tatbikat alanında hakkı ile faydalanma 

mümkün olmadı. Fakat nazariyat, strateji ve yüksek komutanları bakımından 

subaylar heyetinin yukarıdan gelen sınırlamalara rağmen faydalanması çok 

olmuştu. 

O yıllarda Harp Akademisinde bol bol matematik kozmogrofya okutulur 

edebiyata büyük önem verilirdi. Yeni silahların etkilerine karşı zamanın 

gereklerine uygun eğitim yeterli değildi. Seferi hizmetlerin uygulanması ise 

tamamen terk edilmişti.  

Yüksek komuta sorunu, Avrupa ordularında uygulanan ve bugünkü 

ordumuzda mevcut olan usullere tamamen aykırı, strateji fikri ise pek sınırlı idi. 

Deniz Kuvvetleri de Kara Ordusundan daha iyi bir durumda değildi. 

Donanma 1876’da Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesi hareketine, katıldığı için 

Haliç’e kapatılmış ve çürümeye terk edilmişti. 
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Osmanlı Ordusu Sultan Abdülhamit zamanında bu durumda bulunurken, 

tekmil dünya milletleri büyük bir harbe hazırlanıyor, bağlaşma sistemleri 

kuruluyor, harp, silah ve araç gereçlerini zamanın gereklerine göre uygun şekilde 

yenileştiriyorlardı. Osmanlı ordusunda her türlü eğitim, manevra yasak olduğu 

halde Balkan orduları düzenli eğitim ve tatbikat faaliyetinde bulunarak ordularını 

harbe hazırlamışlardı.  

Ordu meşrutiyetten önceki devirlerde çok ihmale uğramıştı. Bunun 

arkasından kalkınma için harcanan bütün çabalar, meydana gelen bir çok olaylar 

ve eğilimler karşısında iyi bir sonuç vermemişti.  

Orduda subaylar alaylı ve mektepli olarak iki kısım haline gelmiş.1908 

kayıtlarına göre alaylılar arasında 80 yaşında binbaşı, 62 yaşında yüzbaşı, 58 

yaşında teğmenler vardı. Meşrutiyetten sonra çıkan emeklilik kanunu ile alaylı 

subay sayısı azaltıldı. Fakat ayrılanların yerleri genç subaylarla doldurulamamıştı. 

Alaylı subaylar mekteplileri ordudaki rütbelerinde ve yükselişlerinde gözü olan 

çocuklar, mektepliler alaylıları yeteneksiz, kudretsiz ve kaba insanlar gözüyle 

görmüşlerdi. Subaylar arasında ikilik yaratan bir de nizamiye ve redif kuruluşu 

vardı. Redif subayları eğitimle uğraşmazlardı. Bazıları komuta edecekleri erlerle 

bir arada kahvelerde oturup oyun oynarlar, içlerinden bazıları ise erleri kanun ve 

nizama karşı gelmeye teşvik ederlerdi. Bilgisiz ve disiplinsiz bu subaylardan 

erlerle beraber ticaret yapanlar, tütün kaçakçılığıyla uğraşanlar da çıkmıştı. 

Subayları birbirlerinden ayıran başka bir konu da, daha mektep sıralarında 

iken özel bir işleme tabi tutulan, arkadaşları teğmen çıkarken yüzbaşı, binbaşı 

hatta generalliğe kadar rütbe alan devlet büyüklerinin çocuklarından meydana 

gelen “zadeğan” sınıfı olmuştur. 

Kurmaylık konusu da ikiliğe vesile olan hususlardandı. Sınıf subayları 

aldıkları fazla bilgi yüzünden gurura kapılan bu subayların kendilerinden daha 

önce yükselmelerini hazmedemişlerdi. Kurmayların ameli olmaktan ziyade nazari 

bilgilere sahip olmaları da bunları hoş görmemek için bir vesile olmaktaydı. Bu 

bakımlardan gerekli saygı ve bunun sonucu olarak birlik ruhu yoktu. Subayların 

geleceklerinin garantisi düşünülmemekte, yükselişlerinin sağlanmaması genel bir 

hoşnutsuzluk yaratmaktaydı. Özellikle geçim sıkıntısı subayı normal niteliğini ve 

gururunu kıracak şekilde yaşamaya zorluyordu. Meşrutiyetten önceki durumun 

belli başlı özellikleri olan bunlara, meşrutiyetin ilanı ile birlikte yeni ve önemli bir 

konu olarak siyaset de eklenmişti. Subayların yapmak zorunda kaldığı askeri 

devrim görünürdeki tehlikeyi kısa bir süre için ortadan kaldırmış gibi olmakla 

beraber ordunun moralini de alt üst etmişti. Ordu giriştiği bu hareketin son 

bulması ile asıl görevine dönmesi gerekirken parti ve komite entrikalarından 

kendini kurtaramamıştı. Bu yüzden inkılap sebebi ile ummadıkları mevki ve 

nimetlere konanlar, bir türlü siyasetten vazgeçememiş olduklarından, itaat ve 

disiplin sarsılmıştı. 

İnkılaptan sonra yapılan rütbe indirimi birçok değerli subayların ordudan 

uzaklaştırılmasına sebep olmuştu. Subay maaşları ihtiyaca yeter bir hale 

getirilmiş, fakat çok önemli bir şart olan terfi, taltif konuları bir türlü yoluna 
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konamamıştı. Eski alınmış nişan ve madalyalar hükümden düşürülmüş, yerine 

başkası konmamıştı. 

Komitelere giren subaylara özel imtiyazlar tanındığından subaylar 

arasında çeşitli partilere girenler olmuştu. Bu uygunsuzluklar subay okullarına, 

Harp Okuluna kadar dal budak salmış, öğrenciler bilir bilmez bir takım 

taşkınlıklara karıştırılmış, subaylar siyaset ile çok uğraşmaya başladıklarından 

yapılan genelgelerle bunun önlenmesine çalışılmış, fakat fayda vermemiştir. 

Bunun üzerine subayların oy verme hakkı kaldırılarak, siyasetle uğraşan 

subayların cezalandırılacağı hakkında bir kanun çıkarılmıştı.  

Bütün bu hususları topluca doğrulaması bakımından Mahmut Muhtar 

Paşanın 1915’de yazdığı kitabında subaylar hakkındaki dikkate değer mütalaası 

ise: 

“İlk meşrutiyet senesinde her tarafta canlanmaya başlamış olan şevk ve 

gayret 31 Mart olayından ve daha doğrusu 24 Nisanda Hareket Ordusunun 

İstanbul’a girişinden sonra sönmüş ve rütbe tasfiyesi hatası ile emir ve komutaya 

indirilen darbe, birçok birliklerin ehil olmayan ellere verilmesini gerektirmişti. 

Siyasetle meşgul olmak disiplini bozacak hallere başvurmak subaylar arasında 

gelenek halini almıştı. Büyükler birbirini çekememekteler, küçükler ise bir takım 

partilere ayrılmıştı. Şüphe yok ki Nisandan sonraki meşrutiyet ordusu gittikçe 

yeniçerilik alemine yaklaşmıştı. Bununla beraber halk arasında “kahraman ordu, 

sayın subaylar” sözlerinden ve el şakırtısından başka bir şey işitilmemekteydi. 

Bir ordu için en büyük felaket, genç subayların askeri görevleri dışında 

ordunun veya memleketin düzeltilmesine kalkışmaları, nizamları ve kanunları 

değiştirmeye girişmeleri, hükümeti denetim altına almak, devletin siyasi hayatına 

etki yapmak gibi maksatlara dayanan kulüpler ve dernekler kurmalarıydı. 

Meşrutiyetten sonra bu haller önce ihtilalin çıktığı Makedonya’da konuşlu buluna 

3’ncü Orduda görülmüş, sonra da bu olumsuz durum 1’inci ve 2’inci Ordulara da 

aşılanmıştı. 

Hareket Ordusunun İstanbul’a gelişinden sonra Ordu, İttihat ve Terakkiye 

mensup bir kısım genç subayın keyfine bağlı kalmıştı. Biraz sonra da bunların 

bazısı ihtilalci olmuştu. Nihayet bir de halaskâran partisi kuruldu. Küçük 

rütbedekiler büyüklere, kurmay olamayanlar olanlara düşman olmuştu. İşbaşında 

olup tarafsız bulunanlar disiplini ve intizamı herkese karşı aynı şiddetle koruyan 

birkaç komutan var idiyse de onlar da birer vesile ile makamlarından 

uzaklaştırımıştı. Çok makamlarda işler genç subaylara verilmişti. Bu suretle 

iktidar yaş ve kıdeme tercih olunmuştu. Her yerde mevsimsiz ve acele ıslahata 

kalkıldı. Lüzumsuz kalp kırgınlıkları uzun süre karışıklığı gerektiren örgütler ve 

tensikatlar yapılmıştı. 

Muhalefeti temsil eden İttihat-Terakki Cemiyeti ise savaşın neticesinden 

çok baştaki hükümetin bu vesileyle dağılması için uğraşmış ve başarısız 

diplomasi, istihbarat zaafı, savaş durumu ile karşı karşıya kalan bir ülke 

muhalefetinin (İttihat-Terakki Cemiyeti’nin) destekleyici olmak yerine, hükümeti 

her durumda zor durumda bırakmayı amaçlaması, ordu mensuplarının siyasetle 
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çok içli dışlı olması, dönemin hükümetinin ise gerekli kararlılıktan yoksun olması 

Balkan yenilgisini getirmişti. 

Vatan ve millet manasını iyice anlamadan “ölürsem şehit, kalırsam gazi” 

sözüne inanan erler, ilk kez Balkan harbinde orduya alınan Hırıstiyan erlerle aynı 

safta döğüşeceklerini görünce ne amaçla savaşacaklarını şaşırmışlar başlıca moral 

destekleri olan padişah ve din kelimelerinin kalıp anlamları karşısında ne 

yapacaklarını bilmez bir hale gelmişlerdi” şeklindeydi. 

Osmanlı Devletinin ekonomik durumu da çok bozuktur. Yıllardır 

süregelen savaşların masraflarına ek olarak Arnavutluk, Suriye ve Yemen 

isyanları maddi gücü tüketmiştir. İç ve dış borçlar ve bunların faizleri, devletin 

altından kalmayacağı düzeye çıkmış ve dolayısıyla ordunun yeni silahlarla 

donatılması imkânsız hale gelmiştir. Müslüman ve Türklere has bir görev 

mahiyetine bürünen askerlik hizmeti, sonu gelmeyen savaşlar sebebiyle 

istenilmez ve çekilmez bir yük sayılmaya başlamıştı. 

Savaş alanındaki yığınaklanmaya gelince; harp sahalarında bulunan bütün 

depolar, ambarlar hatta, birliklerin kilerleri bile bomboştu. Menzil hastaneleri 

kurulamamış, gerekli sağlık personeli sağlanamamış, bu nedenle hasta ve yaralılar 

sağlıklarına kavuşturulamamıştı. Bulaşıcı hastalıklar önlenememişti dolayısıyla 

büyük kayıplar verilmişti. 

Edirne’den başka yerlere yeterince yiyecek depo edilememişti. Özellikle, 

Kırklareli, Lüleburgaz, Hasköy dolaylarında yakacak yoktu. Bu nedenle ekmek ve 

yemek pişirme imkânı bulunamamıştı. Lüleburgaz muharebeleri, sırasında Ordu 

Komutanı Abdullah Paşa dört gün birlikleriyle bağlantı sağlayamamış ve hatta aç 

kalmıştı. 

Bunlara ilaveten memlekette yol yoktu, demir yolu azdı, seferberlikte 

asker nakli kolay değildir. Trablusgarp Savaşı devam ettiği için İtalyan donanması 

denizleri tutmuş, deniz yolu da kapalıydı. Ordunun %25’ini teşkil eden azınlıklara 

fazla bel bağlanmayacağı aşikardı ve kendi soydaşlarına karşı Rumun, Bulgarın 

ve Sırpın şevkle dövüşmesi beklenemezdi. 

Savaş öncesinde Edirne ve Kırklareli’nin tahkimatları tam olarak 

bitirilmemişti. Kırklareli müstahkem bir şehir değildi. 

   

Savaş Başladıktan Sonra Yenilgiyi Hızlandıran Askeri Nedenler:  

Osmanlı Ordusu ve Komuta kademesi seferber olamamış 

yığınaklanmasını tam olarak tamamlayamamı, doğru bir strateji oluşturamamış, 

batı ordusu farklı, doğu ordusu farklı planları uygulamıştı.  

Birlikler barışta orta ve büyük çaplı hiçbir tatbikat icra etmemişti. 

Birliklerin sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde mevzilendirilmişti. 

(tertiplenmemin yanlış uygulanması) 

Kesin sonuç yerlerinde üstün kuvvet bulundurulmamıştı. 

Elde sonuca etki edecek yeterli İhtiyat ayıramamıştı. 

Lojistik Plan kağıt üzerinde kalmış, uygulanamamıştı. 

Karar almada tereddütler yaşamış, üstün düşman kuvvetlerine savunma 

yerine taarruz edilmiş, 
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Haberleşme, koordinasyon ve irtibat çok zor sağlanmış, 

Geri çekilme prensiplerine uyulmamış, geri çekilme iyi idare 

edilemediğinden bozguna dönüşmüş, 

Batı cephesinde Arnavutlar ve Boşnaklardan oluşan Tümene cephenin en 

kritik bölgesinde görev verilmiş, görevi alan Tümen askerleri geceleyin yağmurun 

da etkisiyle mevzi bölgesini terk etmişlerdi. 

Ayrıca, Birliklerin savaşa girerken başta disiplin eğitim moral 

motivasyonu çok düşüktü ve gece eğitimi tecrübesi hemen hemen hiç yoktu. 

Harekât ile ilgili silah techizat ve lojistik muhabere olmak üzere, sefer 

görev yerlerinde, birçok eksiklikle muharebelere girdiği de acı bir gerçekti. 

Osmanlı’nın seferberlik hazırlıkları sırasında, Ege Denizinde İtalyan 

ablukası devam ettiği için Balkan limanlarına denizden asker sevk etmesi de 

mümkün olamamıştı. 

  Başkomutan vekili Nazım Paşa'nın sürekli işe karışması ve baskısı 

sonucu, savunma kararından vazgeçilerek iki kat üstün durumda ve üç ordudan 

oluşan Bulgar Ordusuna bu defa taarruza karar verilmişti. 

Doğu Rumeli’de yığınaklanmanın yapıldığı hat Ergene hattı olacağına 

Kırklareli-Edirne hattı seçilmişti. Edirne ve Kırklareli’nin düşmana başlangıçta 

terk edilmemesi düşüncesi, Balkan Devletleri’ni küçük görme, istihbarat 

noksanlığı gibi nedenler yığınak yerlerinin ileri bir hatta seçilmesine sebebiyet 

vermişti. Geciken seferberliği telafi etmek, yığınaklanmada denge sağlamak ve 

Bulgar ordusunun yapacağı baskına karşı koymak için yığınak yerlerinin Çorlu-

Çerkezköy hattında olmasının daha uygun olduğu değerlendirilmeliydi. 

Doğu Ordusu 19 Ekim 1912’de verilen karara uyarak Kırklareli-Yenice-

Bostanlı hattını güçlendirmiş ve burası asıl muharebe hattı olarak kabul etmiş 

olsaydı, bu muharebe gerçekte ancak 23 Ekim’de başlayacak ve 24 Ekim’de savaş 

şiddetlenecekti. Böylece muhtemelen bu kadar hızlı ve kesin bir mağlubiyet 

yaşanmayacaktı. Kırklareli ve Süloğlu muharebelerinde her iki kolordunun da iyi 

sevk ve idare edilmediği, emir ve komuta ilişkilerinin iyi tesis edilmediği ortaya 

çıkmıştı. 

Harekât planlarında da pek çok zafiyet mevcuttu. Askeri harekât planında 

tereddütler yaşanmaktaydı. Son güne kadar Bulgarlara taarruz mu? edilsin, 

savunma mı? yapılsın çekişmesi sürüp gitmiş ve kesin karara varılamamıştır. 

Düşmandan önce seferberliği tamamlamak ve üstün kuvvetle düşmana taarruz 

etmek gerekirken bu yapılamamıştı. 

 Balkan Harbindeki mağlubiyetin nedenlerinin başında Rediflerin eğitim 

ve teçhizatlarının noksanlığı idi. 

Bu harpte Osmanlı Genelkurmayı'nın 12 savaş planı vardı. Balkanları 

ilgilendiren harekât için ise Bulgarlarla yalnız başına ve Bulgarlara Sırp ve 

Karadağ katıldığına göre iki plan vardı. Yunanlıların katılmalarını dikkate alan 

plan tamamlanamamıştı. Yunan kuvvetlerini düşman diye kabul etmeyerek ona 

karşı önceden bir plan yapılmamış olması büyük bir zafiyetti. Doğu ordusuna 

yığınağını tamamlayamadan taarruz emri verilmesi hedef dengesizliğinin bir 

örneğini teşkil etmekteydi. 
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Alman askeri ekolünün tesiri ile o zamanlar her durumda tek muharebe 

şekli olarak benimsenmiş olan taarruz prensibi Doğu Ordumuzun tamamen 

çökmesi neticesini doğurmuştur. Taarruz elde yeterli kuvvet olduğu zaman 

uygulanacak bir harekât şekliydi. Yığınağını tamamlayamamış takriben 70 ila 90 

bin arasındaki bir kuvvete sahip dört kolorduluk Doğu Ordusunun kendisinin bir 

misli olan Bulgar ordusuna karşı heyecana kapılan halkın duygularını tatmin 

etmek için, taarruza kalkışması büyük bir hata olmuştu. 

Osmanlı sefer planında Batı Ordusu'nun yığınak düzeni, askeri 

görüşlerden çok politik mülahazaların tesiri ile eldeki imparatorluk topraklarını 

savunmak düşüncesi ile çok dağıtılmış, bu suretle kuvvet tasarrufuna riayet 

edilmemiştir. Kırklareli Muharebeleri'nde dört kolordunun ayrı ayrı zamanlarda 

muharebeye girmesi, yine bir kolordu içinde dahi tümenlerin harekâtının koordine 

edilmemesi manevra prensibinin hatalı uygulanmasına örnek teşkil etmişti. 

Emir komuta birliği, bütün kuvvetlerin müşterek bir gayeye doğru 

koordineli bir şekilde hareketi ile sağlanır. Özellikle de Doğu Ordusundaki 

kolordu komutanlarının ordu komutanını atlayarak harbiye nazırı ile 

haberleşmeleri bu prensibin ihlaline örnek teşkil eden hareketler olmuştu. 

Düşmanın, Lüleburgaz Muharebelerinde Uşak Redif Tümeni bölgesinden, 

Türk savunmasını çökertmesi birliklerimiz üzerinde büyük baskın tesiri 

uyandırmıştı. Bu prensibin tatbiki ile Alaiye Redif Taburuna baskın yapılarak 

tamamının şehit edilmesi, Çatalca Muharebelerinde Bulgarların Ayvazoğlu Tabya 

ve doğusundan kaleye girmeleri baskın prensibinin yerce uygulanmasına güzel bir 

örnektir. O güne kadar aşılamaz denilen Istranca dağlarını aşarak taarruz eden ve 

yenilgide en büyük etkiye sahip olan Bulgar 3’üncü Ordusunun hareketinin Türk 

kuvvetleri tarafından başlangıçta tespit edilememesi en büyük baskın olmuştu. 

Batı Ordusunun sefer planı sadelik prensibine uygun değildir. Görevler 

karışık ve bütün alternatifleri karşılayacak şekilde açık seçik yapılmamıştı. 

Lojistik hizmetleri kapsayan plan yalnız kâğıt üzerine işlenmiştir. Bunun 

gerçekte uygulama olanakları olup olmadığı gerçek koşulları içinde kontrol 

edilmemişti. Planın yapılmasını emrettiği işler seferberlik ve savaşın ilanına 

bırakılmıştır. Halbuki denizyolu kapalı, demiryolu da sınırlı olduğuna ve bir 

yabancı şirket elinde bulunduğuna göre, kısa seferberlik süresi içinde ambarların 

doldurulması, mühimmat, silah, araç ve gereç ikmali gibi zorunluluklar 

sağlanamayacaktı. Bu hizmetlerin barışta yapılması gerekirdi. Bulgarların 

Trakya'yı ele geçirmesinden sonra, Batı Ordusu irtibatı kopmuş ve kendi 

yazgısıyla baş başa kalmıştır. Ordunun uğratıldığı bu acı durum Balkan Savaşı 

yenilgisinde büyük bir etken olmuştu. 

Osmanlı Ordusu’ndaki istihbarat faaliyetlerinin yokluğu büyük felaketlere 

sebep olmuştur. Kırklareli muharebesindeki 3’üncü Bulgar ordusunun 

mevcudiyeti ancak temasa geçildikten sonra öğrenilebilmişti. 

 Buna mukabil Balkan Ülkeleri, siyasi konjoktürü, askeri stratejiyi iyi 

kullanmış, muharebeler esnasında harp prensiplerini daha iyi uygulayan, araziyi, 

fena hava şartlarını dah iyi kullanan taraf olmuştu. 
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Bulgarlar, bu savaş sırasında askeri harekâtın gereklerine göre, orduların 

bünyesinde çok önemli değişiklikler yapmışlardı. Tümenler kurulmuş, süvari 

kuvvetlerinin yapısı değiştirilmiştir. Piyadelerin silahları değiştirilmiş, Bulgarlar 

sonradan Türklerden ele geçirdikleri hafif silahları piyadelerine dağıtmışlardı. 

Bulgar askerlerine Makedonyalı ve yerli Bulgar çeteciler de birçok yerde 

mesela Rodop Dağlarında yardım etmişlerdi. 

Osmanlı Ordusunun tertiplenmesi hakkında istihbaratlarını iyi yapmış, 

siyasi ve askeri hedeflerini uyumlu olarak belirlemişlerdi. ( Rumelinin hrıstiyan 

yerli halkınıın nasıl düşman adına casusluk yaptığı tarihsel gerçekse, savaştan 

önce Yanya Müstahkem Mevkiinin tahkim projesini hazırlayan kurul içinde 

görevli bulunan yüksek rütbeli bir Alman Subayı, 20.000 Drahmi karşılığında 

Yanya’nın tahkim planını Yunan Ataşe Militeri Frans’a satması daha da vahim bir 

gerçekti.  

Sonuç:    

Tabiî ki tabiat kanunu, zorlanmaya tahammülü olmadığından nihayet 

bizden intikamını almış ve bütün bu hataların toplamı, mağlubiyet olmuştu.  

Balkan Harbi, bir ordunun barış şartlarında muharebeye hazırlanmadan, 

sayı üstünlüğünü, hiç olmazsa beraberliği, sağlamadan, lojistik hizmetlerini 

maksada göre tertiplemeden bu hatalara üstelik düşük moral, partizanlık, kötü 

sevk idare ve emir komuta yetersizliğinin de eklenmesiyle birlikte, ne büyük 

felaketlere yol açtığını göstermesi bakımından ibret alınacak bir örnek teşkil 

etmiştir. 

Rumeli Muharebeleri ve yenilgileri şeklinde kendisini gösteren bu 

intikama, sonucu perişanlık olan o halleri gaflet gözü ile umursamadan gören ve 

hatta alkışlayan bütün millet maruz kalmıştır. 

Denilebilir ki, hatta itiraf etmek gerekir ki, zaferlerle dolu Türk Savaş 

Tarihi içinde, Birinci Dünya Savaşını’da tetikleyen Balkan Muharebeleri kadar 

acılarla dolu, fakat geniş, öğretici, aydınlatıcı, düşündürücü dersleri kapsayan bir 

savaş yoktur. Ancak; bundan çıkarılması gereken en önemli ders, bu acı gerçeğin 

Türk devlet adamları, aydınları, ordu mensupları ve tüm Milletce büyük ölçüde 

incelenmesi, öğrenilmesi ve ülkenin bu tür bir felakete bir daha 

düşürülmemesidir.  
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    Giriş  

 

Bulgaristan, bilindiği gibi Osmanlı Devletinde 1908 yılında ilan edilen II. 

Meşrutiyet’i fırsat bilerek bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu tarihten sonra Bulgar 

Krallığının egemenliği altında kalan bölgedeki Türkler, Bulgaristan Türkleri 

olarak anılmaya başlamıştır. Bulgaristan Türkleri, sırasıyla Bulgar Krallığı 

dönemini, Sosyalist Bulgaristan Halk Cumhuriyeti dönemini yaşamış olup; 

1989’dan itibaren de Demokratik Bulgaristan Cumhuriyeti bünyesinde, ülkedeki 

en büyük azınlık olarak varlığını sürdürmektedir.  

Bulgaristan Türkleri, ülkede azınlık durumunda kaldıkları yaklaşık 130 

yıllık süreçte ülkenin değişen sosyal şartlarını derinden hissetmiş ve bunlara 

kayıtsız kalamamıştır. Bulgaristan’ın temelde asimilasyona dayalı azınlık 

politikaları; başta ülkedeki Türkçe eğitim olmak üzere, Türk dili ve edebiyatını da 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bazı dönemlerde Türkçenin eğitim ortamının dışında 

bırakılması, Türkçe basın-yayın faaliyetlerinin yasaklanması, hatta Türk dilindeki 

eserlerin toplatılıp yakılması, Bulgaristan’da Türk dili ve edebiyatının gelişmesini 

etkileyen uygulamalardan en çarpıcı olanlarıdır. Ülkede uzun vadede Türk 

edebiyatının gelişimini olumsuz olarak etkileyen en önemli hadise, hiç şüphesiz ki 

şahsi çoğunlukla da toplu yapılan göçler olmuştur. Bulgaristan’ın ülkedeki 

Türkleri göçe zorlamasıyla 1950, 1968, 1978, 1989’da yoğun olmak üzere belli 

aralıklarla Türk nüfus, “anavatan” Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Bu 

göçler Bulgaristan Türkleri için sosyal, ekonomik ve psikolojik olmak üzere 

birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Hiç şüphesiz ki bundan dil ve 

edebiyat da nasibini almıştır. Bulgaristan Türkleri Edebiyatı Bulgaristan’da 

zayıflarken, anavatan Türkiye’ye göç eden şair ve yazarları ile Türkiye’de tekrar 

temsil imkanı bulmuştur. Biz çalışmamızda, göçlerin edebiyat üzerindeki etkisi 

üzerinde duracak, bu göçler ile Türkiye’ye yerleşen temsilciler ve bu temsilciler 
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arasında eserlerinin niteliği ile önemli bir yeri olan Şaban M Kalkan’ı ele 

alacağız. Şaban M. Kalkan ve onunla birlikte ele alacağımız diğer şahsiyetler; 

sadece şair ve yazar olarak değil, Bulgaristan Türkleri Edebiyatına dair 

incelemeleri ile de edebi faaliyetlerine devam etmektedir. Bu temsilciler, 

Türkiye’deki özgür ortamdan istifade ile Bulgaristan Türk Edebiyatına dair 

eserlerini rahatlıkla yayınlama imkânı bulmuşlardır. Ancak bu yayınların, 

Bulgaristan’daki ve Türkiye’deki edebiyat çevrelerinde yeterli ilgiyi gördüğünü 

söylemek mümkün değildir. Bu çalışmaların ivedilikle tespit edilerek 

tanıtılmasının, bilimsel metotlarla incelenerek, edebiyat ve bilim dünyasına 

kazandırılmasının gerekli olduğu düşüncesindeyiz.  

1. Bulgaristan Türkleri ve Göç 

 İnsanlık tarihi kadar eski olan göç hadisesi, sadece insanlarda değil, 

tabiatta birçok canlıda görülmektedir. Bir yerden başka bir yere doğru gerçekleşen 

mekan değişikliği, bir müddet sonra hayatın farklı alanlarında da önemli bazı 

değişiklikleri beraberinde getirmektedir. İnsanların göç ile birlikte yalnız coğrafi 

değil aynı zamanda ekonomik, psikolojik, sosyolojik, siyasi ve kısmen zorunlu bir 

kültürel değişimle karşılaştığı, bu değişimin sonuçlarının da göç edilen yerde 

edinilen dile ve oluşturulan edebiyata yansıdığı görülmektedir. 

 Göç; dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan 

topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân 

ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme 

hareketidir.
1

 Bir sosyal olgu olarak, göçü anlama ve anlamlandırma çabası 

içerisinde, iki boyutlu göç çeşitleri ve göç görüntüleri üzerinde dikkatle durulması 

gerekmektedir. Bunlar: iç göç, dış göç; gönüllü göç, zorunlu göç; kalıcı göç, 

geçici göç gibi karşılıklı tanımlanabilen ikili göç türleridir. Osmanlı’nın 

Balkanlar’da toprak kaybetmesiyle birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye başlayan 

göçler, zorunlu olarak yapılan dış göç olup, çeşitli şekil ve boyutlarda daha seyrek 

de olsa dahi günümüzde de devam etmektedir. 93 harbi olarak da bilinen, 1877–

1878 Osmanlı Rus Savaşı ile başlayan göç, halen devam etmektedir. Fakat bu 

bildiride, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilanından sonra yaşanan kitlesel 

1950–1951 ve 1989 göç dalgaları üzerinde durulacaktır. Bu iki göç dalgası 

arasında gerçeklesen yakın akraba göçü ve geriye göçlerden de anlaşılacağı gibi 

göç, başlamış ve bitmiş bir süreç değildir. Kitlesel bir göç olmasa da, halen bugün 

                                                           
1 Taylan AKKAYAN, Göç ve Değişim, İstanbul, 1979, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi , s. 21 
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Bulgaristan ve Türkiye arasında karşılıklı ve hatta Bulgaristan üzerinden 

(Bulgaristan pasaportu vasıtasıyla) başka ülkelere yönelik göçler sürmektedir. 

Göçlerin bu özelliği sebebiyle, durağan, başlamış ve bitmiş bir göç anlayışı 

yerine; göçü, bir süreç ve birçok etkenle beslenen dinamik bir olgu
 2
 olarak ele 

almanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gerçekleşen göçlerin sebeplerinin farklılık 

gösterdiği, her göç için bazı spesifik özelliklerin bulunduğu görülmektedir. Örnek 

olarak 1950–51 göçü öncesinde yaşanan kooperatifleşme süreci ve sosyalist 

yapıya uyum sorunları; 1989 göçü öncesinde Soya Dönüş Politikası çerçevesinde 

yapılan baskılar, sosyal hareketi tetikleyen, bir başka deyişle, göç için harekete 

geçirici etkenler
3
 olarak dikkati çekmektedir. Göçün yönünün belirlenmesi ve göç 

edilecek yerin tayin edilmesinde de belirleyici olan çeşitli etkenlerden söz etmek 

mümkündür. Bulgaristan Türklerinin Türkiye’yi tercihi örneğinde de; dil, din ve 

tarih birliği, kültürel yakınlık ve coğrafi yakınlık önemli birer etken olarak 

belirleyici olmuştur. Göçün sonuçları ise; Bulgaristan ve Türkiye açısından 

değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Göçün sosyal, psikolojik, 

ekonomik ve kültürel sonuçlarının bütün yönleriyle ele alınıp incelenmesinin 

gerekli olduğu düşünülmekle birlikte; çalışmanın konusunu aşacağı varsayılarak, 

göçün özellikle edebiyata yansıması üzerinde durulacaktır. 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerde, Bulgar makamlarınca 

yoğun olarak göçe zorlanan kesim, özellikle Türk aydın kesimi olmuştur. 

Yaklaşık onar yıl ara ile gerçekleşen bu aydın göçü, Bulgaristan’ın yerli Türk 

edebiyatının gelişmesinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Şahıslar bazında 

Türkiye’deki temsilcileri incelediğimiz kısımlarda da görüleceği üzere, 

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kesim büyük ölçüde, Bulgaristan’daki 

Türklük karşıtı uygulamalara en fazla tepkiyi göstermiş olan aydın kesimdir ve bu 

sebeple de adı geçen kesim çalışmalarını Türkiye’de de devam ettirme gayreti 

içinde olmuştur.  

 Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan sürekli ve büyük göçler, 

Bulgaristan’da oluşmuş ve yeşermiş olsa bile, Bulgaristan Türkleri edebiyatının, 

Türkiye’de ve Bulgaristan’da ortaklaşa yazılmasını ve yayımlanmasını da 

beraberinde getirmiştir. Bulgaristan’dan Türkiye’ye taşınan yerli edebiyatın 

                                                           
2 Savaş Çağlayan, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler( Basılmamış doktora tezi), E.Ü.Sosyoloji 

ABD., İzmir, 2007, s.45 
3 Savaş Çağlayan, agt., s.49 
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Türkiye’de yayımlanmaya başlaması, bu edebiyatın Türkiye’de ve bu vesileyle 

başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada tanınmasını ve takip edilebilmesini 

büyük ölçüde sağlamış ve kolaylaştırmıştır. Bu yayın ve inceleme faaliyetleri 

öncelikle antolojilerin hazırlanması ile başlamış, sonraki dönemlerde konu ile 

ilgili tez, kitap, makale, bildiri gibi bilimsel çalışmaların yapılması ile devam 

etmiştir. 

  

2. Bulgaristan Türk Edebiyatının Türkiye’deki Önemli 

Temsilcileri ve Eserleri 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler, 1878’da Bulgar Prensliğinin 

kurulmasını takiben başlamakla birlikte, kitlesel göçlerin belli sosyal olayların 

neticesinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bulgaristan’dan Türkiye’ye 

gerçekleşen önemli göçleri, göçün yapıldığı yıl ve göç eden kişi sayısı dikkate 

alınarak hazırlanmış olan ve aşağıda verilen  tablo 
4
 ile takip etmek mümkündür.

 
 

  

 Tablo 1: Yılara Göre Göçmen Sayısı 

  

 Belirtilen yıllarda gerçekleştirilen toplu göçlerin yanı sıra, farklı 

yıllarda bireysel göçlerin devam ettiği de görülmektedir. Toplu göçler arasında en 

büyüğü, “Büyük Göç” olarak bilinen ve 1989 yılında gerçekleşen göçtür. Bugün 

Türkiye’de varlığını sürdüren Bulgaristan Türkleri edebiyat temsilcilerinin büyük 

bir çoğunluğu, “Büyük Göç” ile gelmiştir. Ancak bu göç haricinde daha 

1930’lardan itibaren, Bulgaristan’da yaşayan Türk şair ve yazarların çeşitli 

dönemlerde Türkiye’ye yerleştiği görülmektedir. Yaptığımız araştırmaya göre, yıl 

                                                           
4 Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2009, s.455 

Yıl  Sayı  Yıl  Sayı  Yıl  Sayı  Yıl  Sayı 

1923- 

33 

101.509 1939 17.769 1

945 

   631 1951 102.208 

1934   8.682 1940   6.960 1

946 

   706 1952-60          93 

1935 24.968 1941   3.803 1

947 

 1.763 1968-79 130.000 

1936 11.730 1942   2.672 1

948 

 1.514 Toplam 505.527 

1937 13.490 1943  1.145 1

949 

 1.670   

1938 20.542 1944    489 1

950 

52.185   
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ve yerleştikleri bölgeler dikkate alınarak Türk edebiyatçılarının genel dağılımı ile 

ilgili tespitlerimiz
5
 şu şekildedir: 

 

Tablo 2: Yıllara ve Yerleştikleri Şehirlere Göre  

               Bulgaristan Türk Edebiyatçıları 

Adı-Soyadı Yaşadığı Şehir Göç 

Tarihi 

Ahmet Şerif Şerefli  Bursa 1989 

Avni Veliev İstanbul 1989 

Celil Yunus Eskişehir 1989 

Durhan Hasanov Trabzon/   İstanbul 1989 

Havva Pehlivan Özgür Eskişehir 1989 

Hüseyin Rasim Güler İstanbul 1989 

İsa Cebeci Tekirdağ 1989 

İhsan Raşidov İstanbul  1969 

İslam Beytullah Erdi Ankara 1989 

Latif Ali İstanbul 1989 

Latif Karagöz Tekirdağ 1989 

Lütfi Erçin  

(1902-1970) 

İstanbul  1989 

Mehmet Behçet Perim  

(1896-1965) 

İzmir  1927 

Mehmet Çavuş İstanbul  1982 

Mehmet Davudov  

(1931- 1986) 

İstanbul  1989 

Mehmet Muradov 

(1914-1995) 

İstanbul      

(geri döndü) 

1989 

Mülazım Çavuşev İstanbul 

(geri döndü) 

1989 

Mümin Yusuf Akın İzmir  1990 

                                                           
5 Tablodaki isimler, elimizdeki arşiv belgelerinden ve şu antolojilerden yararlanılarak hazırlanmıştır: 

Mehmet Çavuş, 20 Yüzyıl Bulgaristan Türk Şiiri Antolojisi, Yaylacık Matbaası, İstanbul,1988; 

Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler, TC.Kültür 

Bak. Yay., Ankara, 2002; Nimetullah Hafız, Çağdaş Bulgaristan Türkleri Edebiyatı, Kültür Bak. 

Yay.,Ankara, 1989; İsmail A. Çavuş Bulgaristan Türkleri Çocuk Şiiri Antolojisi, Radar Print 

Yayınevi, Sofya, 2003. 
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Nevzat Mehmet Fuat İstanbul  1968 

Niyazi Hüseyin Bahtiyar İstanbul  1989 

Osman Sungur Keskinoğlu 

(1908-1989) 

İstanbul  1950 

Ömer Osman Erendoruk  

(1934-2005) 

İstanbul  1989 

Sabahattin Bayram Bursa  1990 

Sabri Tata İstanbul  1990 

Şaban M. Kalkan İzmir  1989 

Zait İsmailov  İstanbul 1989 

 

 1989 yılındaki Demokratik Dönem başlayıncaya kadar, Bulgaristan 

Türklerinin yerli edebiyatının, kısıtlı sürelerle yayım imkânına sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Belirtilen yıllarda, Bulgaristan’daki Türk şair ve yazarlar 

için eserlerini yayımlamanın tek yolunun, Türkçe gazete ve dergiler olduğu 

görülmektedir. Sosyalist Dönemde Halk Eğitimi Yayınevi (Narodna Prosveta) 

tarafından yalnız sosyalist çizgideki Türkçe edebi eserlerin basımının 

yapılabildiğini, arşivimizde bulunan bilgi ve belgeler de doğrular niteliktedir. 

Böylesi bir ortamda, Bulgaristan Türkleri Edebiyatının bütünüyle yayım imkânı 

bulduğunu söylemek oldukça güçtür. Bulgaristan Türklüğünün yaşadığı bu tarihi 

gerçeklerle, Türkçe ve milli kimlikleri uğruna verdikleri mücadele, hiç kuşkusuz 

başta şiir olmak üzere birçok edebi ürüne yansımış ve ilham kaynağı olmuştur. 

Zaman içerisinde şairlerin koruyabildikleri hatıra defterlerinde, zihinlerinde, hatta 

ağaç yapraklarında muhafaza ettikleri bu ürünler; Türkiye’ye göç ile birlikte 

yayım imkânı bulabilmiştir.  

Bulgaristan Türklerinden şair ve yazarların birçoğunun, o dönemde 

ülkenin içinde bulunduğu siyasal ortamın da etkisiyle sosyalist çizgide eserler 

verdikleri görülür. Bu temsilcilerin özellikle 1945-1989 yılları arasında yazdıkları 

eserler incelendiğinde, sosyalist rejime samimiyetle inananlar olduğu gibi, Türkçe 

yazabilmek için eserlerinde zorunlu olarak sosyalist değerlere yer verenlerin de 

bulunduğu dikkati çekmektedir. 1989 sonrası Türkiye’de gelişen Bulgaristan 

Türkleri Edebiyatının, Türkçe’nin resmi dil olduğu bir ortamda ve yine müşterek 

bir kültür ortamında bulunmanın da rahatlığı ile milli bir çizgiye yöneldiğini, şair 



 

 356 

ve yazarların Bulgaristan’da değinemedikleri milli konuları da eserlerinde 

işlemeye başladıklarını, özellikle belirtmek gerekmektedir.  

 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden şâir ve yazarların eserlerinin neşri, 

bazen resmi kurumlar, bazen özel yayınevleri tarafından yapılırken çoğu zaman 

da şair ve yazarların kendi sınırlı imkanları ölçüsünde mütevazı matbaalarda 

yapılmıştır. Nerede ve ne şekilde basılmış olursa olsun, 90’lı ve 2000’li yıllarda 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen bu aydınların yayımlama imkanı buldukları 

edebi eserlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu eserlerin gereken ilgiyi 

görmeme ve geniş kitlelere hitap edememe sebebinin, büyük ölçüde 

yayınevlerinin popüler olmayışı ve tanıtımlardaki eksiklik olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında hazırlanmış olan Bulgaristan 

Türkleri Edebiyatı Antolojilerinde yer almış olan edebi kişiliklerin neredeyse 

yarısı, bugün Türkiye’de yaşamakta ve edebi faaliyetlerini burada sürdürmektedir. 

Muhtelif antolojilerde kısa biyografileri ve eserleri ile yer alan Ahmet Emin 

Atasoy, Ahmet Şerif Şerefli, Celil Yunus, Durhan Hasan Hatiboğlu, Hafız 

Adullah Fehmi (Meçik), Havva Pehlivan Özgür, Hüseyin Rasim Güler, İsa 

Cebeci, İslam Beytullah Erdi, Latif Karagöz, Mehmet Murat, Mustafa Oğuz 

Peltek, Galip Mehmet Sertel, Mülazım Çavuş, Mümin Yusuf Akın, Nevzat 

Mehmet Fuat, Osman Sungur Keskinoğlu, Sabahattin Bayramöz, Şaban 

Mahmudov Kalkan vb isimler Bulgaristan’da eğitim almışlar ve orada yaşayıp 

gördüklerini büyük ölçüde Türkiye’de yayımlama fırsatı bulmuştur. Bunu 

yaparken de kendilerini Bulgaristan Türklüğünden ayrı düşünmemiş, eserlerinin 

basıldığı yer Türkiye olmasına rağmen, kendilerini Bulgaristan Türk Edebiyatının 

bir parçası olarak görmüşlerdir. Türkçe’nin resmi dil olduğu bir ortamın rahatlığı 

ile Bulgar mezaliminin yıllarca biriktirdiği duygu ve düşünceler; şiir, hikaye ve 

romanlara konu olmuş, peşi sıra yayımlanmıştır. Bu isimler, aynı zamanda 

Bulgaristan Türk Edebiyatında belli başlı şekil ve türlerin oluşması ve gelişmesi 

için öncülük etmişlerdir. Örnek olarak Nevzat Mehmet Fuat, İsa Cebeciev, Latif 

Karagöz, Celil Yunus, Havva Pehlivan Özgür vb isimler çocuk edebiyatı 

sahasında öne çıkan isimlerdir. Hüseyin Rasim Güler Bulgaristan Türklerinin 

türküleri ile, Şaban Mahmudov Kalkan ise Bulgaristan Türklerinin hiciv ve 

mizahı konusu ile ilgilenmiştir. Ömer Osman Erendoruk, Mehmet Türker gibi 

isimler ise, başarılı roman örnekleri ile Bulgaristan Türklüğünün çilesini edebi 
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zevk içinde okuyucuya yansıtmayı başarmıştır. Kısacası Bulgaristan Türklerinin 

edebiyatı Türkiye’de tüm yönleri ile ele alınmış, aynı zamanda durgunluk 

dönemine giren bu edebiyata Türkiye’de bir can suyu verilmiştir.  

 Türkiye’ye göç eden şair ve yazarların Türk Edebiyatı çevrelerinde 

keşfedilmesi ve tanınması da göçü takip eden yıllarda gerçekleşmiştir. Örnek 

olarak Bulgaristan Türkleri Çocuk Edebiyatının en güçlü kalemlerinden, 

Türkiye’de 2007 yılında vefat eden Latif Karagöz’ün çocuklar için yazdığı Kon 

Kon Kelebek
6
 adlı hikâye kitabı, T.C. Kültür Bakanlığı yayınlarınca basılmıştır. 

Şairin Türkiye’deki birçok çocuk dergisinde de şiirleri yayımlanmıştır. 

Bulgaristan kökenli şair ve yazarların bazı eserleri, Türkiye’deki resmi 

kurumlar tarafından da yayımlanmıştır. Örnek olarak, TC. Kültür Bakanlığı 

Yayınları kapsamında Niyazi Hüseyin’in “Karanfiller Uyandı
7
”, Ahmet Şerif 

Şerefli’nin “Türk Doğduk, Türk Öldük
8
” adlı kitapları verilebilir. Karanfiller 

Uyandı’nın önsözünde Niyazi Hüseyin “ … şiir kitabımı ben , Bulgaristan 

Türklerinin yerli edebiyatına yeni bir katkı olarak nitelendiriyorum ve bununla da 

başarılmış bir görevin rahatlığı içindeyim” derken, şairin kendisini Bulgaristan 

Türk Edebiyatı dairesinde gördüğünü ve bu konuda bir şüphesi olmadığını 

söylemek mümkündür . 

Türkiye Türkçesini kullanarak eserlerini kaleme alan bu şair ve yazarlar, 

Türkiye’deki okuyucu kitlesi tarafından hiç yadırganmamış ve kısa sürede kabul 

görmüştür. Bu şair ve yazarlar, farklı konuları ele almakla birlikte, hepsinin de 

üzerinde durduğu ve sıklıkla işledikleri temel konu, Bulgaristan Türklerini 

derinden etkilemiş olan göç ve göçten kaynaklanan sorunlar olmuştur. Azınlık 

hissiyatı ile daha da güçlenen milli duygularını eserlerine yansıtan bu şair ve 

yazarların, kültürel kimliklerini yaşamak ve yaşatmak için edebiyatı bir araç 

olarak görmeleri ve kullanmaları, özellikle dikkat çekmektedir. Yine adı geçen 

şair ve yazarların, Bulgaristan’da sosyalist dönemde eserlerini Türkçe olarak 

yayımlatabilmek için, duygu ve düşüncelerini zamanın hakim ideoloji ile 

harmanlayarak kaleme aldıklarını ancak göç ile birlikte Türkçe’nin anavatanına 

geldiklerinde ise, duygu ve düşüncelerini sadece Türkçe olarak değil aynı 

zamanda Türklük şuuruyla birlikte yazıya döktüklerini söylemek mümkündür. 

                                                           
6 Latif Karagöz, Kon Kon Kelebek, TC. Kültür Bak. Yay., Ankara, 1993. 
7 Niyazi Hüseyin, Karanfiller Uyandı, TC. Kültür Bak. Yay., Ankara, 1993. 
8 Ahmet Şerif Şerefli, Türk Doğduk Türk Öldük, TC. Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990. 
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Örnek olarak, neredeyse tamamının anadili Türkçe üzerine yazılmış şiiri 

bulunmaktadır. 

 Bulgaristan Türklerinin Türkiye’de yazdıkları edebi ürünler 

incelendiğinde, bir anlaşma olmaksızın aralarında konu birliğinin olması dikkat 

çekici boyuttadır. Eserlerde işlenen diğer bir ortak konu ise, Bulgaristan 

Türklerinin psikolojisini derinden etkileyen “Bulgar Mezâlimi”dir. Sistemli 

olarak uygulanan siyasi, dini, ekonomik, sosyal ve kültürel baskılar ve uygulanan 

sindirme ve yok sayma politikaları, yazar ve şairler tarafından hüzünlü bir ifade 

ile dile getirilmiş, tepki gösterilmiştir. 

 Bulgaristan Türklerinin Türkiye’deki temsilcileri olarak gördüğümüz ve 

yukarıdaki tabloda adlarını verdiğimiz edebiyatçıların, ağırlıklı olarak şiir türünü 

tercih ettiklerini, bunun yanı sıra hikâye, roman gibi türlerde de eserler 

verdiklerini söylemek mümkündür. Türkiye’deki yayın faaliyetleri genellikle 

Balkan Türkleri tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarınca finanse edilmekte, 

ya da şair ve yazarların kendi imkânları ile yapılmaktadır. 

 

3. Şaban M. Kalkan Hayatı-Sanatı ve Eserleri  

 

3.1. Hayatı 
 

 Şaban Mahmudoğlu Kalkan, 1938 yılında Bulgaristan’ın Razgrat iline 

bağlı Şeremet köyünde doğar. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi Kubrat şehrinde 

bitirir. Şumen şehrindeki öğretmen Enstitüsünün Tarih-Rusça-Türkçe bölümünde 

okur. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra askere alınır. Terhis olduktan sonra 

Enstitünün Köy Hekimliği bölümünde okuyarak mezun olur. Razgrat Devlet 

Hastanesinin acil servisinde bir süre çalıştıktan sonra aynı vilayete bağlı Kalaycı 

köyündeki sağlık ocağında uzun yıllar köy hekimi olarak görev yapar. 

Şiire olan ilgisi okul yıllarında başlar ve “Mektep” adlı şiiri, 12 Eylül 

1953 yılında Sofya’da Bulgaristan Türk çocukları için yayınlanan “Eylülcü 

Çocuk” gazetesinde yayınlanır. 1960 yılında, Bulgaristan Türkleri Edebiyatındaki 

ilk sone olma özelliğine sahip “İyimserlik Sonesi”ni yazar. 1960-62 yılları 

arasında, Razgrat ilindeki Türk asıllı şair ve yazarların kurduğu “Bahar” adlı 

edebiyat derneğinin başkanlığını yapar. 1974-78 yılları arasında Bulgar Yazarlar 

Birliğinin Razgrat kolunun sekreterliğini, 1982-1984 yılları arasında da 

başkanlığını yürütür. O yıllarda sayısız edebiyat ödülü alır.  

Ad değiştirme kampanyasına şiddetle karşı çıkması sebebi ile Sofya 

dolaylarındaki Cerman köyüne sürgün edilir ve orada aylarca kalır. 1989 yılında 

zorunlu göç ile Kanada ve Avustralya’ya gönderilmek istenir ama Şaban Kalkan 
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bu ülkelere gitmeyi reddeder ve Türkiye’ye iltica ederek İzmir’e yerleşir. İzmir 

Alsancak Devlet Hastanesinde Radyoloji Bölümü sorumlusu olarak on dört yıl 

görev yapar ve 2003 yılında emekli olur. Halen İzmir’de yaşayan Kalkan, evli ve 

iki çocuk babasıdır. Bulgarca ve Rusça bilmektedir.  

 

     3.2.Eserleri  

Şaban M. Kalkan’ın eserleri incelendiğinde daha çok şiir türü üzerine 

yoğunlaştığı görülmektedir. İlkokul sıralarında yazdığı “Mektep” adlı şiir ile 

edebiyat dünyasına adım atan şairin, 1966 yılında “Gerginlik” adını taşıyan 

ve Sofya’da yayımlanan ilk şiir kitabının incelenmesi ile, artık şiir türünde 

ustalaştığını söylemek mümkündür. Serbest tarzda ilk destanı, Bulgaristan 

Türkleri edebiyatına kazandıran Şaban Kalkan’ın “Gerginlik” adlı destanı aynı 

zamanda ilk şiir kitabına da adını vermiştir.  

Şaban M. Kalkan’nın edebi yaratıcılığı içinde, çocukların ayrı bir yeri 

vardır. Şair daha çok yetişkinler için yazmakla birlikte, yaratıcılığının her 

döneminde çocuklar için de eserler vermiştir. Şaban Kalkan, çocuklar için 

yazdıklarını Türkiye’de yayınlamıştır. “Turnalar” adlı şiir kitabı; mevsimler, 

uçurtma, ateş böceği ve güzel Türkçem anadilim olmak üzere dört ana başlık 

altında, çocuklar için çeşitli konularda yazılan şiirlerden oluşmaktadır. Şaban 

Kalkan’ın çocuklar için yazdığı “Sağlık Alfabesi” adlı kitabı ise, sağlık temalı 

ilk çocuk kitabı olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Kitaptaki şiirler 

temizlik sağlıktır, temiz çevre güzel vatan, Türkçem ve Türkiyem, olmak üzere 

üç başlık altında verilmiştir.   

Türk Dünyası ve Türk Edebiyatları, Şaban M. Kalkan’ın edebiyat 

yaşamında yer alan önemli konular arasındadır. Kıbatek çatısı altında, Türk 

dünyasının çeşitli yerlerinden birçok şair ve yazarın katıldığı Türkiye’deki bazı 

edebi faaliyetlerin düzenlenmesinde görev almış ve bu çalışmaları yayına 

hazırladığı “Şiir Gecesi - 1999”, “Türk Dünyası Edebiyatında Kıbatek 

1997-2001”, “Uluslararası Şiir Antolojisi” gibi derleme çalışmalarında 

okuyucusu ile paylaşmıştır. Şaban Kalkan’ın Türk dünyasına olan ilgisinin 

adeta bir sembolü niteliğindeki eseri ise, 2011’de İzmir’de yayınladığı “Altın 

Bağ” adlı şiir kitabıdır. Şaban Kalkan’ın Türkçe sevgisi, Türk Dünyası ile 

güçlü bir bağ kurmasına sebep olmuştur.  
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Gurbet teması, Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye’deki 

temsilcilerinin eserlerinde sıkça işlenen bir konu olarak dikkati çekmektedir. 

Bu temsilciler arasında Şaban M. Kalkan, “gurbet”i bir şiir kitabına konu 

edinmiş, çeşitli şahıslara ve yerlere ithaf ettiği atmış adet seçkin gurbet şiirini 

“Sıcak Gurbet” adlı şiir kitabında toplamıştır. 

Bulgaristan Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerle dikkati çeken Şaban 

Kalkan, sone ve serbest tarzdaki destan örneğinde olduğu gibi yine bir ilke 

imza atarak, Bulgaristan Türkleri edebiyatındaki ilk koçaklama olan 

“Özgürlük Koçaklaması”nı yazmıştır. 

Kalkan, verimli şiir hayatının yanında aynı zamanda iyi bir edebiyat 

işçisidir. Sanat yaşamı boyunca birçok çeviri yapmış, Rus ve Bulgar 

Edebiyatını Türk okuyuculara tanıtmaya çalışmıştır. Eserlerinden ikisi bu 

anlamda değerlendirilebilecek türdendir. “İvan Doynov-Yaşamı- Sanatı- 

Eserleri” adlı çalışmada, XX. yüzyıl Bulgar şiirinin romantik şairi ve aynı 

zamanda kendisinin yakın dostu olan İvan Doynov’un şiirlerini çevirmiş ve bu 

şahsı Türk okuyucusu ile buluşturmuştur. Yazarın bir diğer eseri ise, kendi 

edebi kişiliğinde de önemli yeri olan Konstantin Paustovski’nin seçilmiş 

öykülerini Rusçadan Türkçeye çevirdiği “Yağmurlu Sabahlarda Aşk” adlı 

eseridir. 

Şaban Kalkan’ın yayınlanmış ondan fazla kitabının bulunduğu göz 

önüne alınırsa, bu eserleri hakkında ayrıntılı bir inceleme yapmanın bildirinin 

hacmini aşacağı endişesiyle, kitaplarının tam listesini künyeleri ile birlikte 

vermenin daha uygun olduğu görülmektedir: 

 

1.Gerginlik, Şiirler, Narodna Prosveta (Halk Yayınevi) ,Sofya, 1966 

2.Deliorman Şarkıları, Şiirler, Razgrat, 1969(Dağıtılmadı), İzmir, 2011 

3.Çujdenets Ne Sım (Yabancı Değilim), Şiirler, Razgrat, 1972 

4.Sevda Rüzgarı, Şiirler, Vatan Cephesi Sancak Komitesi Yayını,  

    Razgrat, 1974, (Dağıtılmadı), Razgrat, 2008 

5.Altın Bağ, Azerbaycan Soneleri, (1989 da Bulgaristan’da yakıldı),  

    Kıbatek Yayınları, İzmir, 2011. 

6.Turnalar, Çocuk Şiirleri, Ayhan Matbaası, İstanbul, 1998. 

7.Yağmurlu Sonbaharlarda Aşk, Konstantin Paustovski, Öykü, Çeviri,    

    Ensa Yay., İzmir, 2000. 
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8.Türk Dünyasında Kıbatek, Kıbatek Yay. Tarih, Feyyaz Sağlam ile     

     birlikte, İzmir, 2001 

9.Sağlık Alfabesi, Çocuk Şiirleri ,Kıbatek Yayınları, İzmir, 2005 

10.Sevda Soneleri, Soneler, Etki Yayınları, İzmir, 2006 

11.Kıbatek Uluslararası Şiir Antolojisi, Kıbatek Yay., Atilla Er ile      

       birlikte, İzmir, 2008. 

12.Kıbatek Uluslararası Çeviri Şiir Antolojisi, Kıbatek Yay.,İzmir,    

     2011 

13.Sıcak Gurbet, Şiirler, Kıbatek Yayınları, İzmir, 2012.  

14.Şiir Gecesi, Türk Dünyası Şiirleri Antolojisi, Atilla Er ile birlikte,  

     İzmir, 1999 

 

    3.3.Sanat Anlayışı  

Şaban Kalkan’ın edebi kişiliğinin şekillenmesinde, şahsi yetenek ve 

eğilimlerinin yanı sıra, yaşadığı dönem ve çevre önemli bir rol oynamış, bunun 

neticesinde idealist bir tavır ve sosyalist bir edebiyat anlayışını benimsemiştir. 

Edebiyatta daha çok şiir türüne yoğunlaşan Şaban M. Kalkan’ın, 

şiirlerini daima Türkçe yazma anlayışında olduğu görülmektedir. Edebiyat 

dünyasını oluşturan temel kavramlar, Deliorman ve yurt sevgisi, gurbet, barış, 

özgürlük, Türkçe ve Türk Dünyası sevgisi olmuştur. Şairin hem romantizm 

hem de realizm konusundaki yaklaşımları ile iki farklı anlayışın temsilciliğini 

üstlenmiş gibidir. Her türlü yeniliğe açık, çağdaş bir tavır sergileyen Şaban 

Kalkan’ın, eğitimci kişiliği, halkının diline ve edebiyatına duyduğu sevgi, 

edebi kişiliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamış ve eserlerine de 

yansımıştır. Onun şiirleri tematik olarak sınıflandırılırsa birçoğunu lirizm 

başlığı altında toplamak mümkündür. Zira halkın sosyalist sisteme olana 

azmini kuvvetlendirebilmek için duygu ve düşüncelerini büyük bir ruh 

coşkunluğu içerisinde aktarmıştır. Aynı coşku ve ruh hali, özellikle Türkçe ve 

Deliorman sevgisinin ve sevda konularının işlendiği şiirlerine de yansımıştır. 

İlhamını daha çok insan sevgisi, yurt sevgisi ve halkçılık anlayışından alan 

romantizm, Şaban Kalkan’ın şiirinde geniş yer bulmuştur. Yaşanılan siyasi ve 

sosyal şartlar ile şairin zamanla değişen ruh haline bağlı olarak, realizme 

yönelmiş, sosyal gerçekleri, insanların hayat mücadelesini realist tasvirlerle 

ortaya koymuştur. Bu iki anlayış onun eserlerinde birlikte yer almıştır. 

 



 

 362 

      3.3.1.Şiirlerinde İdeoloji 

Yıllarca Bulgar yönetiminin baskısı altında ikinci sınıf vatandaş 

muamelesi gören Bulgaristan Türklüğünün, başlangıçta sosyalizme büyük bir 

ümit bağlayarak sarılmasında, bu ideolojinin halklar arasındaki eşitliği 

savunan öğretisi etkili olmuştur. Ne var ki, Bulgaristan Türklüğü çok 

geçmeden ideolojinin dar kalıpları içine sıkışıp kalmıştır. Bulgaristan Türklüğü 

için 89 yılına kadar sürecek olan zor günler başlamıştır. İlk yıllarda ülkedeki 

sosyalist rejime samimiyetle inanmış Türk aydınlarından biri de Şaban 

Kalkan’dır ve ilk dönem eserlerinde bu ideolojinin etkisi açıkça görülmektedir. 

Şaban M. Kalkan’ın edebiyata yeni adım attığı yıllarda, ülkede 

Sosyalizm oldukça güçlüdür ve sosyal hayatı tümüyle şekillendiren resmi 

ideolojidir. Sosyalist sistemin getirdiği eğitim imkanlarını, okul ve kurs açma 

girişimini, sosyal eşitlik ve kadın hakları konusundaki düzenlemeleri, Türkçe 

ders ve Türkçe yayın yapılabilmesini, milleti adına fırsat olarak değerlendiren 

Şaban Kalkan, çalışmalarını yetmişli yıllara kadar bu anlayış çerçevesinde 

sürdürmüştür. İçeriğinde sosyalist temaların yer aldığı bazı şiirlerinde, bu 

sisteme samimiyetle inanmış ve Türkçe adına ümitli bir şairi görürüz 

kaşımızda. Örnek olarak “Bahar Senfonisi” adlı şiirinde, sosyalist sisteme olan 

güven duygusundan kaynaklanan iyimser ruh halini şu mısralarla ifade 

etmektedir: 

Biz yaratıyoruz bu senfoniyi  

Hoyrat ellerimizle 

Keser sesiyle yaz kış 

Gürültüsüyle beton karıştıran makinelerin...... 

................................................................... 

Bu senfoni bir müjde getiriyor bize 

Bir müjde komünizm ışıklarından  

Senfonimizi dinlerken dinleniyoruz 

....................................................... 

Gelecek nesillere tek yadigarımız  

Adını bahar koyduğumuz 

Tek eserimiz bu senfoni kalacak,  

Şaban M. Kalkan’ın sosyalist içerikli şiirlerinin evreninde emek 

mücadelesi, alın teri ile çalışan köylüler ve işçiler, makine sesleri, beton ve 
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çimento kokusu, sanayileşme, medeniyet, eğitim ve hümanizm vardır. Şair bir 

çocuk saflığı ile benimsediği rejimi büyük bir heyecanla karşılar. Komsomol 

Stajı adlı şiirde bu sevinç ve benimsediği idealist tavır şu dizeler ile 

vurgulanır; 

Andın ve bağlılığın kanatlarıyla uçarak 

Kırlangıçlar gibi konduk temellere, iskelelere 

Başları köpüklü ustalar karşıladı bizi orada 

Sevda dolu kucaklarını açarak. 

Böyle başladı neslimin komsomol stajı.
9
 

Ona göre, samimiyetle benimsediği sosyalist rejimin halkların 

kardeşliğine olan inancı tamdır ve bunu bir şiirinde şöyle dile getirir; 

Beni sıcacık kanatlarının altına alıp acılarımı dindirdin. 

Babalarımızın kiliseye camiye gitiklerine bakmadan. 

Ayrı olduğuna bakmadan adlarımızın, dillerimizin 

Ayırmadan akranlarımızla hiç birimizi zerre kadar 

Altınlı ışıklarla besliyerek gönlümüzdeki sevgimizi 

Yıldız burçlarıyla öpüşen iskelelere bindirin.
10

  

Şair Bulgarlar içinde olmasına ve sosyalist ideolojiyi benimsemesine 

rağmen Balkan Türklüğünün Balkanların asli unsurlarından biri olduğu 

gerçeğini en zor zamanlarda dahi haykırmasını bilmiştir. Şairin ilk yayımlanan 

eseri “Gerginlik”’te yer alan “Yabancı Değilim” ve babasına ithaf ettiği 

“Yerliyim” şiirleri bu gerçeğin seslendirildiği şiirler olmuştur. 

Bir ömürle doyulur mu sevgine? 

Kalbim yanar her sızından, her ağrından 

Yabancı değilim mukaddes kavgana 

Anam yatar, dedem yata bağrında. 

... 

güneşe açılır ufkumun kapısı  

sevgiyle yücelir ömrümün yapısı  

Atamdan mirastır bu yerin tapısı  

Ellerim mutluluk yaratır toprağında.
11

 

                                                           
9 Gerginlik, s. 52 
10 Gerginlik, s. 62 
11 Gerginlik, s. 12 
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Şairin ötekileştirmeye karşı barışçıl bir dille mücadele ettiği 

görülmektedir. Şairin yurt sevgisi ve yurduna olan bağlılığı,“Yerliyim” şiirinin 

dizelerinde daha güçlü bir ifade ile anlatılır: 

Dünyalar sizin olsun burası benim 

Her zerresiyle buraya bağlı bedenim 

Seni sevginle, kederinle severim 

Dünyalar sizin olsun, burası benim 

 

Asırlardan beri ben burda yerliyim 

El yurdu elindir, burda yerliyim.
12

 

Sonraki yıllarda düzenlenen sindirme ve yasaklama politikaları 

karşısında hayal kırıklığı yaşayan Şaban Kalkan, rejimle ters düşmeme 

konusunda özel bir gayret göstermekle birlikte, sistemin aksayan yönlerini ve 

siyasi istikrarsızlığı üstü kapalı bir şekilde eleştirmekten kaçınmamıştır. “Her 

Şey Bir Odada” başlıklı şiirindeki; 

 

İyi günleri anlatmalıymış şiirlerim 

Sevgiyi,umudu, çiçekleri…. 

Anlatamadım iyi günleri insanlara 

Mutluluk yanımdan geçerken dudak büktü 

Arkasını döndü sevgililer her gece 

Dilim kaldırıldı rafa 

Göz bebeklerimde eridi umut… 

ifadeleri, bu serzenişi dile getirmektedir.  

 

3.3.2. Şiirlerinde Örtülü Anlatımlar 

Şaban Kalkan görüşmelerimiz esnasında, sosyalist dönemde Türkçe 

yazabilmek ve Türkçe yayın yapabilmek için edebiyatçıların, düzene uymak 

ve mutlu bir toplum görüntüsü yaratmak zorunda oldukları gerçeğini özellikle 

vurgulamıştır. Şairin, sosyalist rejimin baskın olduğu yıllarda yayımlama 

imkanı bulduğu şiirlerinde, açıkça ifade edemeyeceği bazı duygu ve 

düşünceler için çeşitli mazmun ve sembollere başvurduğu görülmektedir. 

                                                           
12 Gerginlik, s. 7 
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Örnek olarak “Seferin Meşalesi” adlı şiirinde “Atam !”diye seslendiği önderin, 

Mustafa Kemal olarak da yorumlanabileceğini bizzat kendisi ifade etmektedir. 

Büyük seferin önünde, ortasında boraların 

Güneşten bir meşale tutuyorsun atam 

Ardında şaha kalkan bir memleket koşuyor 

Minnettar nasırlı elli insanlarıyla 

... 

Yaktığın inanç ilden ile dolaşıyor atam 

Yaktığın inanç nesilden nesile ulaşıyor atam.
13

 

Yrd. Doç Dr. Ünal Şenel, şairin “Koca Meşe” adlı şiirinde tasvir 

edilen “meşe” nin Osmanlı’yı simgelediğini belirtir: “Koca Meşe” şiirinde 

Osmanlı, asırlık bir meşe ağacına benzetiliyor. Bu meşenin kökleri toprağı 

öylesine kucaklamıştır ki çelik dalı kırılırsa, yanan yaprağı dökülse de rüzgara 

aman vermez. Şiirde Osmanlılığın Balkanların taşına toğrağına adeta bir 

inanç gibi sindiği ve bu mirasın fırtınalara rağmen yaşayacağı dile 

getiriliyor.
14

 

Yüzyıllık bir meşe biliyorum dağda 

Kökleri öyle kucaklamış ki toprağı 

Rüzgara aman demez kışta karda 

Kırılsa da çelik dalı 

... 

Ben de meşeyim güneş ormanlarında 

Kırılsam da dökülsem de yansam da  

İnancımı savurabilir mi fırtına.
15

 

Şaban Kalkan’ın “Türkçe Kimliğimin Pasaportudur” başlıklı şiirinde, 

sembolik bir ifade ile Türk Bayrağı şu şekilde anlatılmaktadır: 

Geceler, şafağın parıltısı ile dağıldı gitti 

Ay, gönlümün gelincik tarlasına bir yıldızla indi.
16

 

 

                                                           
13 Gerginlik, s.81 
14 Ünal Şenel, “Türkçe’nin Vurgunu Bir Deliorman Şairi: Şaban M. Kalkan”, Kardaş Edebiyatlar,   

     Nr. 22, s.34, Erzurum, 1992. 
15 Gerginlik, s. 22 
16 Deliorman Şarkıları, s.59 
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Şairin bütün şiirleri incelendiğinde dikkat çeken bir husus, böylesine 

lirik bir şairin şiirlerinde “aşk” kelimesinin yok denecek kadar az olmasıdır. 

Oysa ki Türk Edebiyatındaki genel eğilim, duygusal şiirlerin neredeyse 

tamamında “aşk” kavramı ele alınırken, Şaban M. Kalkan’ın şiirinde aşkın 

yerini sevda almıştır. Bu husustaki görüşlerini şair, “Neden aşk değil de 

sevda?” sorusuna verdiği cevapla ile şöyle dile getirmektedir:  

Aşk dediğiniz zaman şiddetli sevgi ve bağımlılık duygusu akla gelir ve 

benim başımda yarattığı çağrışımları düşünüyorum. Aşk karşı tarafta hiç ön 

şart aramadan bir bakışta beğenmek ve vurulmak demek, bilinç bu olayın 

dışında kalıyor. Sevda dediğimiz zaman önce güçlü sevgi ve o sevgiyi devamlı 

yaşatmak savaşı akla gelir. Sevdada sevgi bilinçlidir. Karşı taraftan bili alınır, 

duygular kontrol altında olur ve sevgi bir mertebe daha yüksek tutulur, diğer 

taraf da bizi inceler ve ön şartları duyguların önüne geçer fiziği ve iç 

dünyasının dengesi aranır. Ben sevda kelimesinin daha yüksek ve ağır bir 

sorumluluk getirip temiz, uzun ve huzurlu bir sevginin karşılığı olmasını 

istediğim için ona düşünceyi ve mantığı da ilave etmek istiyorum.
17

 

 

3.3.3. Şiirlerinde Türkçe ve Türk Dünyası  

Şaban M. Kalkan’ın şiirlerinin coğrafyası sadece Bulgaristan’la sınırlı 

kalmamış, başta Balkanlar olmak üzere Türkçe’nin kullanıldığı muhtelif Türk 

coğrafyası, şiire konu olmuştur. Şairin Türkçe sevgisi; sınır dışı edilmek, 

işkence görmek pahasına Türkçe’ye olan tutkusu, Türk dünyası ile arasında 

güçlü bir bağ oluşturmuştur. Balkan Türklüğünün ve Türk dünyasının çeşitli 

sorunlarını şiirlerinde konu eden Şaban Kalkan, Bulgaristan Türklerine yapılan 

zulmün sembolü haline gelen Belen Kampı’nı, “Belene Ağıtı” adlı şiirinde 

şöyle ifade etmektedir: 

Şehitler bir gece Tuna’ya mı atıldılar 

Karanlıkta karlı bir dala mı asıldılar 

Nereliydiler ve kaç kişiydiler bilen yok. 

Gözlerimiz yollarda Belene’den dönen yok. 

Belene’den dönen yok.
18

 

                                                           
17 Sevda Soneleri, s.10 
18 Sevda Soneleri, s.45 
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Balkan Türklüğünün bir parçası olarak sadece Bulgaristan 

Türklüğünün sıkıntısını değil, Türk dünyasındaki diğer kardeşlerinin 

sıkıntılarını da kendine dert edinmiştir. Şaban Kalkan’ın edebi kişiliğinde, 

Azerbaycan Türkleri edebiyatının ve Azerbaycan’ın ayrı bir yeri vardır ve bu 

konu şiirlerine de yansımıştır. Örnek olarak “Karabağ’a Yaralı Sone” şiirinde 

Karabağ Türkünün acısını şu mısralarla derinden hisseder; 

Ah... Saplandı bağrıma kara saplı bir bıçak 

Karabağ’da şimdi gece, kış ve rüzgar 

Kederin koynunda her köy ve her bucak 

Yollar ıssız, yuvalar sessiz toprakta yas var. 

... 

Ben Sofya’da dolaşsam da senin yanındayım 

Birleşen gücümüz bu zulmü de boğacak 

Şimdi gözlerini yumdum mu Karabağ’dayım.
19

 

Şaban M. Kalkan, Balkanlar ve Türk Dünyasının yanı sıra Türk 

dünyasının çeşitli yazar ve şairlerine de şiirlerinde yer verir. Şair, şiirlerinin 

pek çoğunu Balkan ve Türk Dünyasının ünlü aydınlarına ithaf etmiştir. Bu 

isimler arasında Servet Tatar, Altay Kerim, (Romanya Türk şairi), Zeynel 

Beksaç (Kosova çağdaş Türk şairi), Mehmet Kansu (Kıbrıs Türk şairi), 

Tamilla Abbashanlı (Azerbaycan Türk Şairi), Turhan Rasi, Sabri Tata 

(Bulgaristan Türk şairi) vb gibi şahıslar sayılabilir. 

Şaban Kalkan şiirlerinde Bulgaristan Türkleri edebiyatının diğer 

temsilcilerine yer vererek, adı geçen şahsiyetlerin gelecek kuşaklar tarafından 

unutulmaması için zemin hazırlamakta, adeta edebiyat camiasını lirik üslubu 

ile dizelerinde birleştirmektedir.  Örnek olarak “Acı Kahve” şiirinde , Osman 

Aziz, Naci Ferhat, Mehmet Sansar, Servet Tatar zikredilir:
20

 “İkindi” şirinde 

yine Bulgaristan Türk edebiyatının önemli temsilcileri Mustafa Mutlu, Ahmet 

Şerif ve Latif Ali’yi buluruz dizelerinde:
21

 

Tanrı mevsimleri mi şaşırdı yoksa 

Erken mi geldi şiirimizin güzü? 

 

Korkuyorum vakitsiz gelen telefonlardan  

                                                           
19 Altın Bağ, s.52 
20 Sıcak Gurbet, s.37 
21 Sıcak Gurbet, s. 34 
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Sofya’dan gelende – Mustafa Mutlu 

Bursa’dan gelende -- Ahmet Şerif  

İstanbul’dan gelende – Latif Ali 

Yaban kestaneleri gibi  

Sessizce düştüler toprağa. 

“İkindi” şiiri, Şaban Kalkan’ın aynı zamanda ölüm kavramı üzerinde 

yoğunlaştığı bir şiirdir. Bu ve benzeri şiirler şairin sosyal meselelerde olduğu 

gibi,duygu dünyası açısından da gerçek hayata yönelmesinin bir ifadesi olarak 

düşünülebilir. Şiirini melankolik bir psikoloji içinde kaleme alan şairin, ölümü 

algılayış biçimi dikkat çekicidir. Ölüm şair tarafından sadece yakın 

arkadaşların yitirilmesi olarak değil, aynı zamanda şiir dünyasının da güz 

mevsimi, yaprak dökümü olarak yine sembolik bir ifade ile anlatılmaktadır. 

... 

“Köstence’de Gece” şiirinde Romanya Türklerinin çağdaş şairleri 

Altay Kerim ve Fatma Sadık’tan bahsedilir.
22

 “Çınar Çayhanesi” şiirinde ise 

Makedonya Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Fahri Ali, Nusret 

Dişo Ülkü, Avni Engüllü ve İlhami Emin ile bir arada buluyoruz şairi; 

Feyyaz , Fahri, Nusret, Avni kahve içiyoruz. 

Akşamüstü oturduk Çınar kahvehanesinde 

Türk şiirinin bahçesinde dolaşıyoruz 

Biraz ötede sessizce akıyor Vardar.
23

 

 

Türkçe’ye duyulan sevgi ve bağlılık, Şaban Kalkan’ın şiirlerinde sıkça 

kullanılan temalardandır. Sosyalist rejimin dayatmacı tutumuna rağmen 

Türkçe yazmaktan ve söylemekten vazgeçmemiştir. Türkçe’ye dair şiirlerini, 

özellikle 89 sonrası Türkiye’ye geldikten sonra kaleme almıştır. Çocuklar için 

yazılan Turnalar ve Sağlık Alfabesi adlı şiir kitaplarında yer alan özellikle 

“Anam ve Türkçem”, “Anadilim”, “Türkçem” başlıklı şiirleri ile “Türkçe’ye 

Deliorman Güzellemesi” başlıklı şiir, Türkçe sevgisinin dile getirildiği 

örneklerden sadece birkaçıdır.  

Şair, “Türkçe’m benim kimliğimin pasaportudur
24

” derken Türkçe’nin 

edebi yaşamında ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

                                                           
22 Sıcak Gurbet, s.38 
23 Sıcak Gurbet, s.58 
24 Altın Bağ, s.5 
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Yeşil Deliorman benim ilimdir 

Türkçe asırlardır ana dilimdir 

Her sözü gerçeğe giden yolumdur 

Türkçe’m, Türkçe’m senden güzel dil var mı? 

 

Ruhumu besleyen sıcak kanımsın 

İnce hünerim, tatlı canımsın 

Saldıran düşmana ilk kalkanımsın 

Türkçe’m, Türkçe’m senden güzel dil var mı?
25

 

 

3.3.4. Şiirlerindeki Türk Halk Edebiyatı İzleri 

 Özellikle Türkçeyi sevdirmek için Halk edebiyatının geniş 

imkanlarından yararlana ve halk edebiyetının çeşitli motiflerine yer veren şair, 

daha küçüklüğünde ninesinden dinlediği ninniler, ilahiler ve nefesler sayesinde 

halk şiiri sevgisinin temellerini atmış olmalıdır. Yine çocukluğunun geçtiği 

Deliorman yöresinde, güçlü bir sözlü kültür geleneğine sahip Deliorman 

köylerinden Şeremet köyünde geçirdiği yıllar, bu etkilenmenin başlangıcını 

oluşturmuştur. Eserleri arasında yer alan “Türkçe’ye Deliorman Güzellemesi”, 

“Özgürlük Koçaklaması”, “Gerginlik Destanı” adlı şiirler, şairin halk edebiyatı 

türlerine de yabancı olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. 

 İlk lirik şiirlerini topladığı Sevda Rüzgarı adlı şiir kitabında “Tuna 

Boyu Koşması” adlı şiirde, adeta Karaca oğlan’ı hissederiz dizelerinde: 

..................................... 

Şair Şaban der ki: Yirmidir yaşı  

İncidir dişleri, siyahtır kaşı 

Türkçedir türküsü, özgürdür başı 

Yarimi ararım Tuna boyunda 

Aynı eserin “Cevap” ve “Kendinde Beni Ara” başlıklı şiirlerinde ise 

Yunus Emre çıkar karşımıza; 

...................................... 

Göreceksin gözlerinde ışıyan 

Yedi renkte ben, sıcaklığında ben... 

Anlayacaksın içinde yaşayan 

                                                           
25 Feyyaz Sağlam, Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatları, , Kıbatek Yay. İzmir, 2001. s.20 
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Bir de ben varım. Bir de ben... 

Anadolu Senfonisi adlı şiirinde buram buram halk şiirinin coşkusu 

sezilir: 

Bu senfoni Yunus’un senfonisi  

Bu senfoni Anadolu’nun senfonisi 

... 

Bu senfonide: 

Karacaoğlan’ın Elif, Elif diye dağlara yaslanan yası 

Köroğlu’nun kalkan sesi, ok gıcırtısı 

Düşmanı Ege’ye döken al atların.
26

  

Doğrudan Köroğlu’na ithaf ettiği “Köroğlu’na Deliorman Mesajı” adlı 

şiirindeki tavrı ise, Köroğlu gibi yiğit ve mertcedir: 

Namertler soydaşı göçe zorluyor 

Akan göç selini durdurur Köroğlu  

Köyler boşalıyor, kurtlar uluyor 

Namerde haddini bildir Köroğlu  

... 

Şaban der: şarkılar söyleyerek gel. 

Göklere güvercinler uçurarak gel 

Barış ve kardeşlik getirerek gel 

Namerde haddini bildir Köroğlu.
27

  

Şair, babası Mahmut Kalkan’a ithaf ettiği bir şiirinde de Koçaklama 

türünü tercih etmiştir. “Özgürlük Koçaklaması” adlı şirinde Bulgar 

mezaliminden dem vurur: 

Bu diyarda barış huzur bozuldu. 

Bozanlardan hesap sorulmalıdır. 

Kimliklere Slav adları yazıldı  

Adlarımız geri alınmalıdır 

... 

Şaban der ki: Hakkımızı alırız 

Kol kola düşmana kurşun sıkarız 

Gerekirse tek tek kurşun sıkarız 

                                                           
26 Sıcak Gurbet, s.18 
27 Sıcak Gurbet, s.14 
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Özgürlük marşları çalınmalıdır.
28

 

Son olarak şairin Halk Edebiyatına olan sevgisini yine onun dilinde 

dile getirelim: 

Beni türküler getirdi bu hale 

Birini, ikisini dinledim mi? 

Üçüncüsünde sarhoşum. 

Onlarda anam, onlarda kardeşlerim 

Onlarda ümidim, onlarda kederim...
29

 

Şaban Kalkan’ın Bulgaristan Türkleri edebiyatında ilk serbest destanı 

ve yine ilk koçaklamayı yazarak, bu konuda öncülük etmiş olması da, öz 

değerlere sahip çıkarak kültürün yaşatılması adına ayrı bir önem taşımaktadır. 

 

3.3.5.Şiirlerinde Eşi Sevdiye Kalkan 

Şairin eşi Sevdiye Kalkan onun şiirlerinde bir esin kaynağı olmasının 

yanında, çoğu zaman somut olarak da karşımıza çıkar. Şaban Kalkan’ın 

şiirlerinde sevgili, sevgiye karşılık veren, sevdalısına arkadaşlık ve eşlik, 

çocuklarına analık eden kanlı, canlı bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Tamilla’ya Sone” adlı şiirinde “Sevdiye” ile birliktedir; 

 Sevdiye ile kulaklarını çınlattık Kız Kulesinde 

 Şiir okuyan sesin geldi uzaklardan ateşli derin...
30

 

Mevlüt Kaplan’a ithaf ettiği “Tiran’da İkindi Yağmuru” adlı bir başka 

şiirinde yine Sevdiye’si vardır; 

Şimdi İzmir’i düşünüyorum 

Kordon boyunda olsam, yağmur yağsa 

Sevdiye’nin saçlarını ıslasa diyorum...
31

 

Yakın dostu İvan Donuv’u andığı “Bayram Şiiri” adlı şiirinde yanı 

başında yine Sevdiye’si vardır; 

Bu güneşli şehrin bir pastanesinde 

Doynov, senin şiirlerini okuyorum. 

Sevdiye, ben ve şiirlerin. 

... 

Senin şiirlerini okudum Sevdiye’ye 

                                                           
28 Sıcak Gurbet, s.13 
29 Sıcak Gurbet, s.10 
30 Altın Bağ, s. 50 
31 Sıcak Gurbet, s. 55 
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Razgrat’tan uzaklarda 

Bir bayram günü hasretler içinde.
32

 

 

Şaban Kalkan, en güzel sevda şiirlerini eşi Sevdiye için yazmıştır. 

Doğrudan Sevdiye Kalkan’a ithaf ettiği şiirler arasında Sevda Rüzgarı’ndaki 

“Samimiyet” başlıklı şiirinde duygularını şöyle ifade etmektedir: 

 Yürünürse bu uzun yollar 

  Sevinerek elele bil ki  

Seninle yürünür 

…... 

 Ölünürse bir gün burada  

 Sevdalı ve rahat bil ki  

 Seninle ölünür
33

 

“Sevdiye’ye Eylül Şiiri” başlıklı şiirde ise şair Eylül ayını, sevdiği kadın 

ile bütünleştirmiş, eylül ayının kendisinde uyandırdığı hisler dizelere şöyle 

dökülmüştür: 

 Güneşli Eylül günlerini severim  

Sen Eylülde doğduğun için. 

Eylüller sevgi taşır, bereket taşır 

Eylüllerde olgunlaşır sevgiler de.  

... 

Eylülde hep al güllerde uzandı ellerim 

Bütün güller sana sunulmak istedi 

Sana sunduğum o tek gül 

Güller içinde en mutlu güldü.
34

 

 

Esin kaynağı “Sevdiye” olan bir diğer şiiri, Sevda Sonleri’nde yer alan 

“Önsezinin Sonesi” adlı şiirdir. Şair bu dizelerinde sevdasını duygu dolu bir 

üslupla aktarır. 

Kirpiklerimde dans ederken hayalin 

Hep büyüler göz bebeklerimi gölgen  

Benden uzaklarda başkasına yakın  

                                                           
32 Sıcak Gurbet, s. 28 
33 Sevda Rüzgarı s. 12 
34 Sıcak Gurbet, s. 32 
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Durduğun an önsezim olur tek belgem  

... 

Sevdiye ! Ah, adın hep içimi ısıtır. 

Dönerim sevginin hiç bitmeyen balayına 

Ve sonelerim seni bana anlatır.
35

 

“Yine Güzelsin” ve “Mektup” şiirleri de, şairin Sevdiye Kalkan’a 

yazdığı diğer şiirleri arasındadır. 

 

3.3.6 Şiirlerinde Deliorman Sevgisi  

Deliorman’a duyulan sevgi, şairin şiirlerindeki hakim duygulardandır. 

Belki de Bulgaristan Türklerinin edebiyatında, Deliorman için bu kadar çok ve 

bu kadar lirik şiir yazan ikinci bir şaire rastlamak güçtür. Deliorman’a dair 

yazdığı şiirlerinde Deliorman’ın coğrafyasına, köylüsüne, köylerine, doğal 

güzelliklerine adeta tutku derecesine varan bir bağlılık vardır. “Diyar Çekimi” 

adlı şiirinde onu kendine çeken diyar Deliorman’dır. 

 

Toprağında dinlenir yorgun dizlerim 

Deliorman Toprağın çekiyor beni. 

... 

Deliorman kırların çekiyor beni. 

... 

Deliorman toprağın çekiyor beni.
36

  

Deliorman onun doğduğu, doyduğu, mecnun olduğu ve uğruna da 

kurban olacağı yerdir. O Deliorman’ın “Hür” evladıdır. 

Ufkuna bakmazsam gözlerim görür mü? 

Kırında gezmezsem dizlerim yürür mü? 

Köylerinden ayrı yüreğim vurur mu? 

Yeşil Deliorman Mecnun ettin beni.
37

 

Şaban Kalkan’ın, Deliorman’ı bütün güzelliklerini ve doğasını adeta 

pastoral tablolar halinde, canlı tasvirlerle resmettiğini söylemek mümkündür. 

 

3.3.7.Şiirlerinde Kullandığı Tür ve Şekiller 

Şaban Kalkan’ın lirik bir şair, bir sevda şairi olduğunu daha önce 

belirtmiştik. Şiirlerindeki hakim duyguların başında lirizm gelmektedir. Bu 

                                                           
35 Sevda Soneleri s. 33 
36 Gerginlik, s.34 
37 Gerginlik, s.35 
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coşkun duyguları dile getirirken edebiyatın her türünde eserler verebileceğini 

“Amman Gazeli”, “Razgratlı Gazel”, “Deliorman Güzellemesi”, “Özgürlük 

Koçaklaması”, “Belene Ağıtı” ve “Gerginlik Destanı” adlı eserlerinde görmek 

mümkündür. Ancak şairin duygu ve düşüncelerini ifade etmekte “sone” tarzını 

yaygın biçimde kullandığını görülür. Sone’nin yanında şairin kendisini en 

rahat hissettiği şiirler serbest şiirler olmuştur. Sone ve serbest şiirlerinden 

sonra en fazla tercih ettiği şiirleri özellikle çocuk şiirlerinde kullandığı hece 

vezniyle dörlüklerden kurulu şiirleri olmuştur. Çocuk şiirlerinde özellikle 

ölçülü şiirlere yönelmesinin, çocuk şiiri mantığından kaynaklandığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Şair gazel türünü denemiş olmasına karşın 

neden Sone’de yoğunlaştığını şu şekilde ifade etmektedir: 

Gazel imkansız aşkları terennüm eder. Gazelde şair hayal gücünü 

kullanır. Hayal ettiği kadın veya erkeği terennüm eder. Onun elinden, 

zülfünden ve bedeninden uzaktadır. Onun türkülerini, şarkılarını dinler veya 

onun hayalinin peşinde koşar. Aşk hayaller üzerine kurulmuştur....Neden 

sone? Sone hak ve özgürlükleri, emeğin ürünlerini eşit paylaşan şiddetten 

uzak, sevdalıların ortak kararla yüce duygularını insanca paylaştıklarını daha 

iyi anlatacağını düşündüğüm için Sone yazmayı tercih ettim.
38

 

  

Sonuç 

Şaban Kalkan, Bulgaristan’da yaşanmış birçok siyasi, sosyal ve 

kültürel gelişmenin şahidi olarak, Bulgaristan Türkleri edebiyatında önemli bir 

yer tutmaktadır. Diğer faaliyetlerde olduğu gibi edebiyatın da tamamen 

politize olduğu, propaganda malzemesi haline getirildiği yıllarda, duygu ve 

düşüncelerini satır aralarına ustaca yerleştirmiş, onları kimi zaman lirik, kimi 

zaman ideolojik bir yaklaşımla sembolize etmiştir. 

Siyasi ve sosyal meselelerde olduğu gibi edebi meselelerde de öncü ve 

yön verici bir rol üstlendiği görülmektedir. Bunu gerçekleştirirken de, ana dili 

Türkçe’den vazgeçmemiştir. Daha çok şiirleri ile tanınmış olan Şaban 

Kalkan’ın çalışmalarından bir kısmını da, tercümeler oluşturmaktadır. Şaban 

Kalkan’ın sosyal konulu şiirlerinde odaklandığı en önemli kitle, çocuklar ve 

gençlerdir. 

Şaban Kalkan örneğinde olduğu gibi, Bulgaristan Türkleri 

edebiyatının Türkiye’deki temsilcileri, şair ve yazar kişiliği ile eser verirken, 

                                                           
38 Sevda Soneleri, s.11 
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aynı zamanda Bulgaristan Türkleri edebiyatı üzerine araştırma ve inceleme 

yaptıkları da görülmektedir. 

Bulgaristan Türklerinin Türkiye’deki temsilcilerinin eserleri 

incelendiğinde; her türlü siyasi, ekonomik, dini, kültürel baskının Bulgaristan 

coğrafyasında gerçekleşmesine rağmen, bu baskı ve zulmü konu alan edebi 

eserlerin Türkiye de yazılmış ve yayınlanmış olması dikkati çekmektedir. Bu 

temsilcilerin her biri üzerine ayrı birer ilmi çalışma yapılması düşüncesinden 

hareketle, ilgili konudaki çalışmalara tarafımızca devam edilmekte olup, ancak 

bu çalışmaların yeterli olmadığı ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
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BİR OSMANLI MEMURUNUN ‘ADALAR’ İZLENİMLERİ 

 

                                                                                                                        Şayan ULUSAN
*
 

1-Giriş 

1.1-a. Adalar Denizi 
1570 yılında, Flandre’da (Fransa), Ortelius tarafından yayınlanan ilk 

Coğrafya Atlası’ndaki Anadolu ve Balkanlar kısmını gösteren paftasında, Ege 

Denizi diye adlandırılan bu deniz (Adalar) üzerinde “Archıpelago” yazılıdır. Bu 

kelimenin Türkçe karşılığı “Üzerinde pek çok ada bulunan deniz; adalar grubu; 

takımadalar. The Arcipelago: Adalar Denizi” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi’nde Adalar Denizi terimi “Türk 

Coğrafyacılarının 19. Yüzyılda Ege Denizi’ne verdikleri ad” olarak geçmektedir. 

Bölgede hüküm süren Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı kaynaklarında da hep 

“Adalar Denizi olarak geçmektedir. Yine, 1913 yılında Ali Tevfik tarafından 

kaleme alınmış “Memalik-i Osmaniye’nin Coğrafyası” adlı kitapta da bu denizin 

adı “Adalar Denizi” olarak geçmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1931 yılında yayınlanan 

“Mükemmel Umumi Atlas”ta da bu denizin adı “Adalar Denizi” olarak 

geçmektedir.  

 Coğrafya bilimi açısından “Adalar” kelimesi bu denizin gerçek anlamını 

karşılamaktadır. Diğer yandan, Ege Bölgesi diye adlandırılan bölge ise, yeryüzü 

şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, kıyıları ve diğer özellikleri bakımından 

incelendiğinde, bir Yunan mitolojisindeki bir kralın adıyla hiçbir ilgisinin 

bulunmadığı, aksine “Adalar” kelimesinin anlamıyla tamamen özdeşleştiği ortaya 

çıkmaktadır. Hatta Avrupalı bilim adamları 1500’lü yıllardan beri bu denize 

“Adalar Denizi” demektedirler. 

Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın, Büyük Taarruz’da, Türk Ordularına, 

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vererek hedef gösterdiği deniz, 

günümüzde Akdeniz olarak bilinen Akdeniz değil, Adalar denizidir. Yani Mustafa 

Kemal Paşa hedef olarak Akdeniz’i gösterirken Mersin’i, Antalya’yı değil İzmir’i 

göstermekteydi. 

Atatürk, hayatı boyunca hiçbir zaman “Ege Denizi” adını kullanmamış, 

daima “Adalar Denizi” ifadesini kullanmıştır. Adalar Denizi’nin Ege Denizi 

olarak kullanılması ise 6-21 Haziran 1941 tarihinde Ankara Dil ve Tarih Coğrafya 

Fakültesi’nde yapılan I.Coğrafya Kongresi’nden sonra olmuştur. Bu tarihe kadar 

kullanılan Batı Anadolu Bölgesi ifadesi yerine Ege Bölgesi, Adalar Denizi yerine 

de Ege Denizi kullanılmaya başlanmıştır
1
. 

                                                           
* Doç.Dr.,Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

sayanulusan@gmail.com 
1 Onur Bozoğlu, “Tüm Yönleriyle Adalar Denizi Sorunu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, 2006,s.10-14; Ramazan 

Özey, “Neden Adalar Denizi?”, 

http://www.ramazanozey.net/rozey/icerik/detay.asp?id=169&dil=tr, (erişim tarihi: 09.04.2012). 

http://www.ramazanozey.net/rozey/icerik/detay.asp?id=169&dil=tr
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Dolayısıyla Ege Denizi ismi tamamen Yunanlıların mitolojilerinden 

ortaya çıkardıkları, gerçekle ilgisi olmayan bir ifadedir. Adalar Denizi ifadesi ise 

tamamen bölgenin coğrafi konumundan ortaya çıkan doğal ve gerçek bir isimdir. 

 

1.1-b.Ege Denizi  

Türkiye ve Yunanistan ile Mora’dan güneybatı Anadolu’ya uzanan ve 

Ege’nin dış sınırını oluşturan Çuha, Küçük Çuha, Girit, Kaşot, Kerpe ve Rodos 

adalarının güneyden çevrelediği Ege Denizi, 35-41˚kuzey enlemleri ile 23-

28˚doğu boylamları arasında yer alan bir kıyı denizidir. Ayrıca 1800 kadar ada, 

adacık ve kayalık ile bunların etrafındaki döküntüler Ege Denizi’ne özel bir 

konum kazandırmıştır
2

. Ege Denizi yarı kapalı özellikte olup 213.016 

kilometrekarelik dar bir denizdir. “Adalar Denizi” niteliğindedir. Ada, adacık ve 

kayalık olarak sayıları 3100 civarında olan bu toprak parçalarının 100 kadarı 

önemli büyüklüktedir. Bu adaların toplam alanı 22.894 kilometrekaredir ve buna 

karşılık da Ege’de denizalanı ise 190.122 kilometrekaredir
3
.  

Ege Denizi’nin ortalama derinliği 350 m.kadardır. Yunanistan’ın 

doğusundaki Eğriboz-Andre (Andros)-İstendin (Tinos)-Mokene (Mikonos) ve 

Anadolu kıyılarına yakın bulunan Ahikerya (İkaria)-Sisam adaları derinliği 1367 

m. Olan Kuzey Ege Denizi’ni, derinliği 2658 metreye kadar ulaşan Güney Ege 

Denizi’nden ayırmaktadır
4
. 

Ege Denizi’nde ada, adacık ve kayalıkların sayısı 1800 civarındadır. 

Bunlardan 100 civarındakilerin meskûn oldukları, diğerlerinin ise insanların 

yaşamasına pek imkan tanımayan kayalıklardan oluşmaktadır. Ege Denizi’ni 5 

grupta incelemek mümkündür; 

- Boğazönü Adaları, 

- Saruhan Adaları, 

- Menteşe Adaları, 

- Kuzey Sporat Adaları, 

- Kiklat Adaları. 

Türkiye açısından stratejik ve jeopolitik önemi olan ve Anadolu’yu 

kuzeyden güneye bir dizi halinde kapatan Boğazönü, Saruhan ve Menteşe 

Adaları’ndan oluşan üçlü grup Doğu Ege Adaları olarak adlandırılmaktadır
5
.  

 

1.1-c. Ege Adaları’nın Türklerin Eline Geçmesi 
Ege Adaları Bizans İmparatorluğu zamanında İtalyan devletleri ile Bizans 

arasında sık sık el değiştirmiştir. Saint-Jean (San Giovanni) şövalyeleri 1309 

yılında Menteşe Adaları’nı ele geçirmiş ve burada bir tarikat devleti kurmuşlardı. 

Venedikliler de Arnavutluk ve Mora sahillerindeki adalarda pek çok koloni 

                                                           
2 Ali Kurumahmut - Sertaç Hami, Başeren, Ege’de Gri Bölgeler, Unutul(may)an Türk Adaları, (The 

Twilight Zones in the Aegean, (Un)Forgetten Turkish Islands), Ankara, 2004, TTK yay., s.47. 
3 Ruslan Kamalov, “Ege Sorunları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜ., Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara, 2007, s.2.  
4 Ali Kurumahmut, “Ege’de Egemenliği Tartışmalı Adalar Sorununun Ortaya Çıkışı”, Ege’de Temel 

Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar, (haz: Ali Kurumahmut), Ankara, 1998, TTK Basımevi, s. 2. 
5 Kurumahmut, agm., s.4. 
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kurmuşlardı. Yine Cenevizlilerde pek çok adalarda koloni kurmuşlardı. Ege 

Denizindeki Bizans ile İtalyan devletleri arasında kurulmuş olan bu siyasi denge 

Türklerin ortaya çıkmasıyla bozulmuştur. 

Batı Anadolu’da egemenlik kuran Türk beylikleri Anadolu’nun doğal 

uzantısı olan adalara da sık sık akınlar düzenliyorlardı. İzmir’i beyliğinin merkezi 

yapan ünlü Türk denizcisi Çaka Bey, Midilli ve Sakız’da egemenlik kurmuştur. 

Ancak Çaka Bey’in vefatından sonra (1096) beyliği dağılınca bu egemenlikte 

sona ermiştir. Çünkü adalara hakim olabilmek için güçlü bir donanmaya ihtiyaç 

vardı.  

Ege Denizi Osmanlı Devleti ile birlikte bir “Türk İç Denizi” haline 

gelmiştir. İstanbul’un fethinden sonra (1453) adalara Türk seferleri başlamıştır. 

1455’te Rodos üzerine sefer düzenlenmiş, 1456’da Taşoz, Semadirek ve Limni 

Osmanlı Donanması tarafından ele geçirilmiştir. Gerçi bu adaları Osmanlı Devleti 

kısa bir süre içinde kaybetmiştir(1457). 1462’de Midilli, 1470’de Eğriboz, Şıra ve 

çevresindeki adalar, 1479’da da Zanta, Kefalonya ve Ayamavra (Santa Maria) 

adaları da Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir. Rodos 1480 yılında ikinci kez 

muhasara edildiyse de yine fethedilememiştir. Rodos Kanuni ile birlikte 1522 

tarihinde fethedilmiştir. Rodos ile birlikte herke, İlyaki, Sömbeki, İncirli, İstanköy 

ve Leryoz adaları da fethedilmiştir. Rodos’un fethinden 16 yıl sonra da Barbaros 

Hayreddin Paşa da, Kerpe ve Kaşot adalarını Osmanlı hâkimiyetine katmıştır. 

Girit Adası da 1669 yılında tamamen Osmanlı topraklarına katılmış ve böylece 

Ege Denizi bir Osmanlı iç denizi haline gelmiştir
6
.  

Osmanlı Devleti öncesinde Venedik, Ceneviz ve Saint-Jean 

Şövalyeleri’nin hâkimiyetinde bulunan Ege adalarının Osmanlı hâkimiyetine 

girmesi, Girit’in 1669 yılında
7
 ve İstendil Adası’nın da 1718’de fethedilmesiyle 

tamamlanmıştır. Böylece Ege Denizi’ni Osmanlı İçdenizi haline gelmesi Çuha ve 

Küçük Çuha adaları hariç bu tarihlerde gerçekleşmiştir. Böylece Ege 

Denizi’ndeki uluslararası hukukta ada, adacık, kayalık olarak tanımlanan tüm kara 

parçaları Osmanlı Devleti hâkimiyetine girmiştir. Bu durum Yunanistan’ın 24 

Nisan 1830 yılında bağımsız bir devlet olmasına kadar kesintisiz devam etmiştir
8
. 

Yunanistan’ın adalara dair tasarrufu 34 yıl sonra olmuştur. İngiltere, Fransa, 

Rusya ve Yunanistan arasında 29 Mart 1864 yılında imzalanan anlaşma ile 7 

adayı Yunanistan’a devretmiştir. Osmanlı Devleti de bu anlaşmayı 1865 yılında 

tanımıştır. 1830 yılı ile Yunanistan’a Eğriboz Adası ile Kuzey Sporad Adaları ve 

Kiklad Adaları devredilmiştir. 1964 de ise Çuha ve Küçük Çuha adaları, 1913 

Londra Antlaşması ile de Girit Adası
9
 Yunanistan’a devredilmiştir. Bunların 

                                                           
6 Cevdet Küçük, “Ege Adalarında Türk Egemenliği Dönemi”, Ege’de Temel Sorun, Egemenliği 

Tartışmalı Adalar, (haz: Ali Kurumahmut), Ankara, 1998, TTK Basımevi, s. 33-35. 
7 Bu tarihte “Ege de Karadeniz gibi adeta bir Türk içdenizi haline geldi”: Ayşe Nükhet Adıyeke, 

Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Ankara, 2000, TTK Basımevi, s.13. 
8 Kurumahmut- Başeren, age.,s.51. 
9 Girit Adası, Asya ile Avrupa kıyıları arasında bulunan adaların en önemlisidir. Doğu Akdeniz’in 

Kıbrıs’tan sonra gelen ikinci büyük adasıdır. Girit, Ege bölgesinin güney sınırında bulunan ve 

yaklaşık olarak 250km. uzunluğunda ve ortalama 50km.genişliğindedir. Eski çağlarda “mutlular 
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dışında Lozan’a kadar Ege Denizi’nde herhangi bir ada egemenlik devrine konu 

olmamıştır
10

.  

 

1.1-d.Cezâyir-i Bahr-i Sefîd   

XVIII. yüzyıla ait Osmanlı coğrafya eserlerinde Ege adaları, Avrupa 

adaları ve Asya adaları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Cezâyir-i Bahr-i Sefîd 

adaları ise Asya adaları olarak ifade edilmiştir
11

. Yani “Akdeniz Adaları” olarak 

Osmanlı terminolojisinde kullanılmıştır
12

. 

Osmanlı Devleti’nde Limni, Midilli, İstanköy, Rodos ve Eğriboz
13

 gibi 

önemli adaların fethedilmesi buralarda bazı idari yapılanmaların ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Dolayısıyla adalar “Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyaleti” adı altında 

1533 yılında birleştirilmiştir. 

Bu eyaletin ilk kuruluşu ile ilgili bilgiler tam kesinlik kazanmamıştır. 

1550-1551 yıllarında eyalet 6 idari birime ayrılmıştır. Bunlar Gelibolu, Eğriboz, 

Karlıili, İnebahtı, Midilli ve Rodos’tan oluşmaktadır. 1568-1574 yıllarında ise 8 

idari birim sayılmaktadır. Bunlar, Gelibolu, Eğriboz, Karlıili, İnebahtı, Midilli, 

Rodos, Cezâir-i Mağrib ve Sakız idi. 1578-1588 yıllarında Sığla, Mizistre, 

Kocaeli, Nakşa, Biga ve Finike eyalete bağlanmış, Cezâir-i Mağrib eyaletin içinde 

yer almamıştır. XVII. Yüzyıl listelerinde de Kocaeli ve Nakşa eyalet içinde yer 

almamış, Mehdiyye’nin adı geçmektedir. Eyalet bazı küçük değişikliklerle bu 

durumunu XIX. yüzyıla kadar devam ettirmiştir
14

. 

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Vilayeti’nin kuruluşu ise 1867 yılındaki Vilayetler 

Nizamnamesi ile olmuştur. Adalar yeniden düzenlenmiştir. Bir süre Kale-i 

Sultaniye(Çanakkale) merkezliği üstlenmiş, Biga, Midilli, Sakız, İstanköy ve 

Rodos olmak üzere 5 sancaktan oluşmuştur. Biga daha donra ayrılmış, İstanköy 

yerine de Limni sancak olmuştur. Böylece, Limni, Midilli, sakız ve Rodos olmak 

üzere sancak sayısı dörde indirilmiştir. Vilayet merkezi Sakız ile Rodos arasında 

birkaç kez el değiştirse de sonuçta Rodos merkez olarak kalmıştır. Rodos sancağı, 

Meis, Kerpe, kaşot, Sömbeki ve İstanköy kazalarından; sakız sancağı, Kilimli, 

Leryoz ve Karyot kazalarından; 

 Limni sancağı, Gökçeada ve Bozcaada kazalarından oluşmaktaydı. 

Böylece 4 sancak, 12 kaza, 21 nahiye ve 236 köyden oluşan Cezâyir-i Bahr-i 

                                                                                                                                                 
adası” olarak gösterilmektedir: Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 2011, TTK 

Basımevi, s.3; Adıyeke, age., s. 7. 
10 Kurumahmut- Başeren, age., s.54-55; 75. 
11 Kurumahmut- Başeren, age, s.48. 
12 Ali Kurumahmut(haz.), Ege’de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara, 1998, TTK 

Basımevi, s. VII. 
13 Cezâyir-i Bahr-i Sefîd adalarında 1885 nüfus sayımına göre Rodos’ta 6467 Müslüman, 20711 

Rum, 3 Ermeni, 2690 Musevi; Sakız’da 1709 Müslüman, 35106 Rum, 14 Ermeni, 179 Musevi; 

İstanköy, Limni ve Midilli adalarında ki nüfus oranları da hemen hemen aynı idi. Bu adaları 

Osmanlı Devleti 1914 yılında fiilen Yunanistan’a kaptırmıştır: Stanford Shaw, “Otoman Population 

Movement During The Last years of The Empire (1885-1914)”, The Journal Of Otoman Studies, I, 

İstanbul, 1980, s.201-203. 
14 Küçük, agm., s.73-74. 
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Sefîd Vilayeti arada bazı değişikliklerle bu durumunu İtalyan ve Yunan işgalleri 

dönemlerinde de korumuştur
15

.    

 

1.1-e. Oniki Ada 

Oniki Ada ismi, Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim bölgelerde uyguladığı 

yönetim şeklinden gelmektedir. 12’li denen bu sistemde her on hane birer temsilci 

çıkarır, bu temsilcilerde aralarından bölgeyi yönetecek "12 kişilik bir ihtiyar 

heyeti" seçilirdi. Türkçe "Oniki Ada" ismi ilk önce Yunancaya daha sonra birebir 

çevrilerek diğer batı dillerine geçmiştir. 

“Oniki Ada" denilen adalar grubunda isminin çağrıştırdığı gibi 12 adet 

ada yoktur. Sadece büyük olanlar 14 ada, büyüklü küçüklü 20'den fazla ada ve 

adacık vardır. Buradaki 12 sayısı adaların sayısı değil, "12 üyeli meclisle yönetilen 

adalar" anlamında kullanılmıştır. “Oniki Ada" tabiri, Yunanlılar tarafından, 

Balkan Savaşı öncesinde ve daha sonra da adaların İtalyanlar tarafından 

işgalinden sonra da kullanılmıştır
16

. 

Onikiada gerçekte 14 adadan oluşmaktadır. Rodos, Herke (Halki), 

İlyaki(Tilos), Sümebiki (Simi), İncirli (Nisiros), İstanköy (Kos), Kilimni 

(Kalimnos), Leros, Patmos, Lipsos, Koçbaba (Astrapalya), Kerpe (Karpatos) ve 

Kaşot (Kasos) adalarından oluşmaktadır. Bunların yanında küçük adacıklar ve 

kayalıklar da vardır. Bu adalar güney-batı Anadolu kıyılarını adeta abluka altına 

almaktadırlar
17

.  

Bizans zamanında bu adalar Ege Adaları olarak adlandırılmıştır. Osmanlı 

Devleti zamanında ise İmroz’dan Meis’e kadar olan Anadolu sahillerindeki 

adalara Cezâyir-i Bahr-i Sefîd(Akdeniz Adaları) adı verilmiştir. Bunun yanında 

Rodos’un merkez olduğu adalar grubu bazı Avrupa kaynaklarında Güney 

Sporadlar olarak adlandırılmaktaydı. 12 Ada ifadesi 1912 İtalyan işgalinden sonra 

bu anlama gelen Grekçe Dodeca-Nissas tercümesi olarak ortaya çıkmıştır. Hatta 

bir ara Arapça olarak “Cezâyir-i İsnaaşer” ifadesi kullanılmıştır. Böylece Rodos 

başta olmak üzere şu 12 ada kastedilmekteydi; 

Patmos, İstanköy (Kos), Sömbeki (Symi), Lipsos, Astropalya (Stampalia), 

Herke (Harki), Leros, İncirli, (Nisyros)Kerpe(Karpathos), Kilimli(Kalimnos), 

İlyaki(Aleki, Piskopi, Tilos), Kaşot(Kasos). 
18

.  

Menteşe Adaları(Onikiada, Güney Sporat Adaları) şunlardır; Eşek Adası, 

Nergisçik, Batnos, Lipso, Bulamaç, Leryoz, Kilimli veya Kelemez, Kalolimnoz, 

Keçi Adası, Ardıççık, Koçbaba, İstanköy, İncirli, Sömbeki, İlyaki, Herke, 

Limoniye, Rodos, Kerpe, Çoban Adası, İstanbulya ve Ardacık
19

. 

 

 

                                                           
15 Küçük, agm., s. 74-75. 
16 http://tr.wikipedia.org/wiki/Oniki_Ada, (erişim tarihi: 10.04.2012). 
17 Bilal N. Şimşir, Ege Sorunu, Belgeler, c.II (1913-1914), Ankara, 1989, TTK Basımevi, s.XII. 
18 Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, Ankara, 2006, Atatürk 

Araştırma Merkezi yay., s. 102. 
19 Kamalov, agt., s. 2-3. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gayrim%C3%BCslim
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oniki_Ada
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1.1-f.Adalarda İtalya Hâkimiyeti 

Bilindiği üzere 1911 yılında ki Trablusgarp Savaşı sonucunda İtalya 

Menteşe Adaları bölgesinde toplam 16 adayı işgal etmiştir. Bu adalardan 13’ü 

Sevr’in 122, Lozan’ın 15 ve Paris Barış Andlaşması’nın 14.maddelerinde ismen 

sayılarak egemenlik devrine konu olmuştur. Bu 16 ada, İstampalya(Ostopalya-

Ostropalya), Rodos(Rhodos), Kerpe(Karpatros), Kaşot(Kasos), İlyaki(İliaki,Tilo), 

İncirli (Niziros,Nisyros), Kalimnos(Kalimnos, Kalimnoz, Kalymnos), Leryoz 

(Leryos, Leros), Batnos (Patmos), Lipso(Lipsos), Sömbeki(Symi), İstanköy 

(Kos), Rodos müştemilatından Harki(Şarki, Charki) ve Alimniya(Alimnia), Kerpe 

müştemilatından Sarya (Saria) ve İstanköy müştemilatından Kapari (Kappari, 

Keçi)
20

 dir. 

 
(Şimşir, age., c.II., (1913-1914), Ankara, 1989) 

 

Trablusgarp Savaşı’nın sonunda imzalanan Uşi(Ouchy) Antlaşması(18 

Ekim 1912)’nın 2.maddesi
21

 ile İtalya adaları Türkiye’ye vermeyi taahhüt etmiş 

idi. Buna karşılıkta Türkiye Trablus ve Bingazi’deki bütün Osmanlı askeri güçleri 

                                                           
20 Kurumahmut- Başeren, age, s.55; Kurumahmut, agm., s.6-7. 
21 19.10.1912 tarihli “Italie” gazetesinde antlaşmanın tam metni verilmiştir:Şimşir, age., c.I, s. 

CXXV; 274-277; 24 Teşrinievvel 1912 tarihli “Tanin” gazetesinde de antlaşma metni verilmektedir: 

Şıvgın, age., s. 137-140. 
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ve sivil memurlarını geri çekecekti. Osmanlı Devleti’nin bu taahhüdü yerine 

getirmesine rağmen İtalya adalardan çekilmemiştir. Artarda çıkan Balkan 

Savaşları, I.Dünya Savaşı sebebiyle İtalya bu durumu lehine çevirmek istediği 

için adalardan çekilmemiştir. Osmanlı Devleti de İtalya’nın adalarda ki durumunu 

tanımadığını her fırsatta dile getirmiş ve ayrıca adalardaki idari, mali ve adli 

tasarruflarını devam ettirmiştir. Bu durum Lozan Barış Antlaşması’na kadar 

devam etmiştir
22

. Osmanlı Devleti Rumeli topraklarından vazgeçebildiği halde 

adalardan vazgeçemez ve adalardan asla ödün vermemektedir
23

.  

Osmanlı Devleti, bu bölgedeki İtalyan işgalini Yunan işgalinden farklı 

görmüştür. İtalyanların adalarda geçici olarak kalacağına inanmaktaydı. Oysaki 

Yunanlılar ise “Megali İdea” peşinde koştuklarından adalardaki emellerini 

yayılmacı bir siyaset olarak değerlendirmekteydi. Bundan dolayıdır ki İtalyan 

işgali altındaki adaların Yunanlıların eline geçmesinden çekindiği için adalardaki 

İtalyan işgaline bir anlamda göz yummuştur. Yunanistan ise İtalya’nın işgali 

altındaki adaların bir gün kendisine verileceği ümidini taşıdığı için İtalyan işgalini 

desteklemiştir
24

. 

Osmanlı Devleti, İtalya ile yaptığı antlaşma sonucunda bir şekilde 

İtalya’nın adaları boşaltacağı ümidini taşımaktaydı. Oysa Yunanistan buraları 

işgal ederse adalardan Yunanistan’ı çıkartmak mümkün olmayabilirdi. Bu sebeple 

Osmanlı Devleti balkan savaşları süresince de Oniki Ada’nın İtalyan işgalinde 

kalmasına razı olmuş ve İtalya’yı sıkıştırmamıştır. Ancak sözde “geçici” olan 

İtalyan işgali de uzadıkça uzamıştır
25

. 

 

1.1-g. Balkan Savaşları’ndan Sonra Adalar  

Uşi Antlaşması’nın imzalandığı tarih olan 18 Ekim 1912’de I.Balkan 

Savaşı başlamış ve Yunanistan Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Taşoz, 

Semadirek, Gökçeada, Limni, Bozcaada, Bozbaba, Midilli, Sakız, İspara, Sisam 

ve Ahikerya adalarını işgal etmiştir. Osmanlı Devleti aynı İtalya’nın işgalindeki 

tavrını burada da devam ettirmiş, Yunanistan’ın işgalini tanımadığını uluslararası 

platformlarda her zaman dile getirmiştir. 

Balkan Savaşı’nı müteakip 30 Mayıs 1913 tarihinde Müttefik Balkan 

Devletleri olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile Osmanlı Devleti 

arasında imzalanan Londra Antlaşması’nın 4.maddesi ile Osmanlı Devleti Girit 

Adası üzerindeki bütün egemenlik haklarından Müttefik Balkan Devletleri lehine 

vazgeçmiştir. Ayrıca adı geçen Antlaşmanın 5.maddesi ile de Osmanlı Devleti, 

Girit dışında kalan Ege Denizi’ndeki bütün Osmanlı adalarının kaderinde karar 

                                                           
22 Kurumahmut- Başeren, age, s.55-56; Küçük, agm., s.41; Sertaç Hami Başeren, “Ege’de Ada, 

Adacık ve Kayalıkların Uluslar arası Andlaşmalarla Tayin Edilen Hukukî Statüsü”, Ege’de Temel 

Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar, (haz: Ali Kurumahmut), Ankara, 1998, TTK Basımevi, s.99. 
23 Bilal N. Şimşir, Ege Sorunu, Belgeler, c.I (1912-1913), Ankara, 1989, TTK Basımevi, s. VIII. 
24 Küçük, agm., s.79. 
25 Şimşir, age., c.II , s.XIV. 
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verme yetkisin Altı Büyük Devlet olan Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa, 

İngiltere, İtalya ve Rusya’ya bırakmayı taahhüt etmiştir
26

.  

 
(Şimşir, age., c.II., (1913-1914), Ankara, 1989) 

 

 

Bu Altı Büyük Devlet, Ege Adaları konusundaki ortak kararlarını 13 

Şubat 1914’te Yunanistan’a, 14 Şubat 1913’te te Osmanlı Devleti’ne birer nota ile 

bildirmişlerdir. Bu devletler Osmanlı Devleti’ne geri verilmesi gereken Gökçeada 

(Imbros), Bozcada (Tenedos) ve Meis (Castellorizo) dışında kalan ve 13 Şubat 

1913 tarihi itibarıyla Yunan işgali altında bulunan bütün Ege Denizi adalarının 

Yunanistan’a verilmesini kararlaştırmışlardır. Böylece adaların egemenlikleri 

“silahsızlandırılmış olmaları şartıyla” Yunanistan’a devredilmiş oluyordu
27

. 

1913-1914 yıllarında Türk-Yunan ilişkileri Ege yüzünden oldukça 

gerginleşmiştir ve iki ülke arasında donanma yarışı da hız kazanmıştır. 

Yunanistan 1914 yılında Amerika’dan Idaho ve Missisipi adında iki Amerikan 

savaş gemisini alma teşebbüsünde bulununca, Washington’daki Osmanlı Elçisi 

Ahmet Rüstem Bey bu gemilerin Yunanistan’a satılması halinde güç dengesinin 

Osmanlı Devleti aleyhine bozulacağını Amerikan Hükümeti’ne hatta Başkan 

                                                           
26 30 Mayıs 1913 tarihli antlaşmanın metni için bkz: Şimşir, age., c.I, s. CCXXI; 651-654; c.II, s. 

XXII. 
27 Kurumahmut- Başeren, age, s.56-57; Küçük, agm., s.43; 46; Şimşir, age., c.II, s. XXVII. 
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Wilson’a bildirmiştir. Başkan Wilson ve Amerikan Senatosu bu görüşe itibar 

etmemiştir ve gemiler Yunanistan’a satılmıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 

gemi satın almak için Amerika’ya başvurmuştur. Ancak Amerika bu Türk isteğini 

geri çevirmiştir. Yine 1914 yılında İngiltere de Osmanlı Devleti tarafından parası 

ödenmiş olan Sultan Osman ve Reşadiye dretnotlarına el koymuştur. Amerika ve 

İngiltere’nin bu tutumları özellikle Ege Denizi için Osmanlı donanmasını Yunan 

donanmasından daha zayıf bir halde tutmak amacından başka bir şey değildir. 

Yani bir anlamda Amerika ve İngiltere Osmanlı Devleti’ne bir çeşit yarım 

ambargo uygulamışlardır
28

.  

Diğer taraftan Balkan savaşları sonunda adaları Türklerden koparıp 

Yunanistan’a vermekle Büyük Devletler, Yunanistan’ın doymak bilmeyen 

yayılma arzusunu da kamçılamışlardır. Yunanistan, Balkan savaşları sonunda 

topraklarını iki katına çıkartmıştı. Hiç olmazsa Ege Denizi’nde Yunanistan’ı biraz 

sınırlandırmak gerekiyordu. Ancak Büyük devletler bunun tam tersini 

yapmışlardır ve bu durum Yunanistan’ın yayılma arzusunu daha da arttırmıştır. 

Neticede beş yıl sonra 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanistan adalarla yetinmeyerek 

Anadolu’ya atlamıştır
29

. 

 

                                                           
28 Şimşir, age., c.I, s. LV. 
29 Şimşir, age., c.II, s.XXIX. 
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(Şimşir, age., c.II., ( 1913-1914), Ankara, 1989) 

 

1.1-h. Sevr Barış Antlaşması ve Adalar 

Bilindiği üzere onaylanmayan Sevr, Türkiye’yi, Ege Denizi’nde, Asya 

sahilinin 3 deniz mili içerisine hapsediyor, adı geçen antlaşma ile Gökçeada, 

Bozcaada dahil olmak üzere Yunanistan’ın işgali altında bulunan bütün adaları, 

İtalya işgali altında bulunan, ismen sayılan 13 ada ve adacıklar ile Meis Adası’nı 

Türkiye kaybediyordu. Bunlardan daha da önemlisi Türkiye antlaşmanın 

132.maddesi ile Ege Adaları üzerindeki bütün haklarından vazgeçiyordu
30

. 

                                                           
30 Kurumahmut- Başeren, age, s.57. 
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Sevr’in 122. maddesi İtalya’nın işgali altında bulunan İstanbulya, Rodos, 

Herke, Kerpe, Kaşot, İlyaki, İncirli, Kilimli, Leryoz, Batnoz, Lipso, Sömbeki ve 

İstanköy adaları ile bu adalara bağlı adacıkları ve Meis’i İtalya’ya vermekteydi. 

84.maddesi ile de Süfera Konferansı’nın Osmanlı Devleti’ne iade ettiği 

Gökçeada(İmroz) ve Bozcaada’yı da Yunanistan’a vermiştir. Londra 

Antlaşması’nın 5. ve Atina Antlaşması’nın 15. maddeleri gereğince Süfera 

Konferansı’nda Yunanistan’a verilen Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve 

Ahikerya adaları üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti son bulmuştur. Sevr’in 

177.maddesi Yunanistan’a bırakılan adalar üzerindeki istihkâmlarında yıkılmasını 

öngörmekteydi. 178.maddesi ile de Semadirek, Limni, Gökçeada, Bozcaada ve 

Midilli Boğazlar Komisyonu bölgesine dahil edildiği için antlaşmanın Osmanlı 

Devleti’ne yüklediği yükümlülüklere Yunanistan da uyacaktı. Fransa, İtalya ve 

İngiltere’nin haberi olmadan bu adalarda yol inşa etmek yasaklanmıştır. 161. 

maddesi ise, bu adalardaki Yunan Jandarması’nı da Boğazlar Mıntıkası İşgal 

Komutanlığı’na bağlamaktaydı
31

. 

 

1.1-ı. Lozan Barış Antlaşması ve Adalar 

Osmanlı diplomasisi 1912 yılından 1922 yılına kadar işgal altındaki 

adalar üzerindeki egemenlik haklarından hiçbir zaman vazgeçmemiştir
32

. 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’nın 6, 12, 15 ve 

16.maddeleri Ege adaları üzerindeki hâkimiyet haklarına ilişkin maddelerdir
33

. 

Lozan Barış Antlaşması ile ise Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adaları 

üzerindeki Türk hâkimiyeti onaylanmıştır. Antlaşmada aksine bir hüküm olmadığı 

müddetçe Asya sahilinin 3 mili içindeki adalar Türk hâkimiyetine bırakılmıştır. 

Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya adaları ismen sayılarak, 

Taşoz, Bozbaba ve İpsara adaları ise ismen sayılmış olmamalarına karşın, 

12.maddenin ayrılmaz parçası olan Altı Büyük Devlet’in kararı gereğince 13 

Şubat 1914 tarihinde Yunan işgali altında olmaları sebebiyle egemenlikleri 

Yunanistan’a devredilmiştir. 15.madde ile de Menteşe bölgesinde isimleri sayılan 

13 ada ve adacıklar ile Meis Adası ise İtalya’ya devredilmiştir
34

. 

Ege Adaları’nın İtalya ve Yunanistan’a devrini düzenleyen Lozan Barış 

Antlaşması’nın 12. ve 15. maddeleridir. 16.maddesi
35

 ile ise Türkiye, 

egemenliğini kaybettiği adalar üzerindeki bütün haklarından da vazgeçtiğini kabul 

etmiştir
36

. 

Türkiye 16.maddenin ilk haline itiraz etmiştir. 16.madde son şeklini 

alıncaya kadar Lozan Barış Konferansı’nda zorlu tartışmalar geçmiş, hatta 

                                                           
31 Küçük, agm., s. 63-64; Sevr’in adalarla ilgili olan maddeleri için bkz: İbrahim Sadi Öztürk, Sevr 

Antlaşması, Tam Metin-433 Madde, Ankara, 2007, Fark yayınları, s. 75; 85; 88; 106; 112-114.  
32 Küçük, agm., s.80. 
33 Başeren, agm., s.82-83. 
34 Kurumahmut- Başeren, age, s.59-60. 
35 Lozan Barış Antlaşması’nın 12., 15. ve 16.maddeler için 

bkz:http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/File/Antlasmalar/lozan/lozan20-29.pdf. (erişim 

tarihi:01.04.2012) 
36 Kurumahmut- Başeren, age, s.60. 

http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/File/Antlasmalar/lozan/lozan20-29.pdf
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konferansın kesilmesine sebep olmuştur. Neticede Türkiye’nin Ege Adaları’ndaki 

haklarını gasp eden hükmün tasarıdan çıkarılması sağlanarak 16.madde bugünkü 

şeklini almıştır
37

. 

Lozan’ın 16.maddesinde, 

“Türkiye,…egemenliği işbu Andlaşma’da tanınmış adalardan başka bütün 

öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş 

olduğunu bildirir;…bu adaların geleceği, ilgililerce düzenlenmiştir ya da 

düzenlenecektir” cümlesine yer verilmiştir. Bu hüküm Türkiye’nin sahillerinden 

itibaren 3 milin dışındaki bütün ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki egemenlik 

haklarından vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. Değişik bakış açılarından 

yapılan değerlendirmeler hep bu sonucu vermektedir
38

. 

Lozan’ın 16.maddesi Türkiye ve Yunanistan tarafından farklı 

yorumlanmıştır. Yunanistan bu maddeye istinaden Türkiye’nin egemenliği somut 

bir şekilde belirtilen adalar dışındaki bütün adalar üzerindeki haklarından 

vazgeçtiğini ve adaların blok halinde Yunanistan’a verildiğini savunmaktadır. 

Türkiye ise,16.maddenin toptan bir feragat hükmü olmadığını, Yunanistan ve 

İtalya’ya verilen adaların 12. ve 15.maddelerde sayılanlardan ibaret olduğunu 

savunmaktadır
39

  

Bunun yanında Lozan’da karasularının genişliği hakkında tam açık bir 

hüküm yoktu. Antlaşmanın 6.maddesindeki soyut 3 mil ilkesi ile 12.maddesindeki 

somut 3 millik uygulamadan Ege’de karasularının 3 millik bir genişlikte olması 

gerektiği anlaşılmaktadır. Lozan’ın bu statüsüne göre Ege Denizi’nin %75’ini 

açık deniz oluşturmaktaydı. Yunanistan 1936’da karasularını 3 milden 6 mile 

çıkararak Ege Denizi’nin %25’lik kesimini doğrudan kendi hâkimiyet sahasına 

dönüştürmüştür. 1964 tarihli “Karasuları Kanunu” ile Türkiye’nin de karasuları 6 

mile çıkarılmıştır. Böylece Lozan ile öngörülen %75 olan Ege Denizi’nin açık 

sahası %50’ye inmiştir. Bununla da yetinmeyen Yunanistan Ege’deki karasularını 

6 milden 12 mile çıkararak Ege Denizi’nin açık denizinin %30’una sahip olmak 

istemektedir. Böylece Lozan Barış Antlaşması ile Ege’de %75 olan uluslararası 

suların oranı %20’nin altına inmiş olacaktır
40

.   

 

1.1-i. II. Dünya Savaşı ve Adalar  

II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde bölgedeki 13 ada ile adacıklar 

İtalya’nın egemenliğinde idi. 10 Şubat 1947 tarihli Paris İtalyan Barış 

Antlaşması’nın 14.maddesi ile İtalya Lozan’ın 15.maddesi ile devraldığı 13 ada 

ile Meis Adası’nı ve bunlara bağlı adacıkların hâkimiyetini askersizleştirme kaydı 

ile Yunanistan’a bırakmıştır. İtalya ayrıca, 43.madde ile de Lozan’ın 16.maddesi 

ile sahip olduğu bütün haklarından da vazgeçmiştir
41

.  

                                                           
37 Kurumahmut- Başeren, age, s.61-62; Küçük, agm., s. 71. 
38 Başeren, agm., s.103. 
39 Kurumahmut- Başeren, age, s.69. 
40 Kurumahmut- Başeren, age, s.65-66. 
41 Kurumahmut- Başeren, age, s.64; Kurumahmut, agm., s. 8; Başeren, agm., s.101. 
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II. Dünya Savaşı sırasında İtalya, Türkiye’ye elindeki adaları verme 

teklifinde bulunmuş ancak bu teklif Türkiye tarafından kabul edilmemiştir. Çünkü 

“savaş dışı” kalma politikası izleyen Türkiye bu hareketi kendisini savaşın içine 

çekme gayreti olarak gördüğü için cazip olan bu teklifi kabul etmemiştir. Roma-

Berlin Mihveri Türkiye’yi bir şekilde savaşın içine çekmek istedikleri için böyle 

bir teklif ile Türkiye’ye yakınlaşmak ve savaşa dahil etmek istemiştir. Ancak 

Türkiye’nin bunu kabul etmemesi üzerine de yukarıda ifade edildiği gibi İtalya 

elindeki adaları Yunanistan’a devretmiştir.  

 

1.2- Ali Fuad Bey  
Ali Fuad Bey, kendisini eserinde Amiral Moralı Arifoğlu Ali Fuad Bey 

olarak tanıtmaktadır
42

. Ali Fuad Bey bu eserini hazırladığında Kastamonu 

Vilayeti Mektubcusu görevindedir. Ali Fuad Bey Mektubi Kalemi 

hülefasındandır. 

Arşiv belgelerinde de “Beylerbeyi’nde Zırhlı Komodoru Merhum Arif 

Paşa’nın Mahdumu Ali Fuad Bey”, “Zırhlı Kumandanı Bahriye Ferikanından 

Merhum Arif Paşazade Sakız Tahrirat Müdürü Ali Fuad”
43

 olarak geçmektedir 

Babası Moralı Eyüp Arif Paşa ise, 1846’da Bahriye Mektebi’nden mezun 

olup, İngiliz Donanması’nda staja gönderilmiştir. Dönüşte ise 1.sınıf yüzbaşı 

rütbesiyle Cayiferah Birliği’ne 2.kumandan tayin edilmiştir. Kırım Harbi 

sırasında da Ferik Mustafa Paşa komutasında Şahab-ı Bahri, Mirat-ı Zafer, 

Fazlullah firkateynlerinde bulunmuştur. Cayiferah Birliği ile Adriyatik 

sahillerinde görev yapmış, 1874 yılında Zırhlı Donanma Komutanı ve 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı’nda Tuna Filosu Komutanı olmuştur. 1890 yılında vefat 

etmiştir
44

. 

Nitekim 1867 tarihli bir belge de de Ali Fuad Bey 1867 İstanbul doğumlu 

ve Bahriye Feriki Arif Paşa’nın oğlu olarak geçmektedir. Adı geçen belge 

tamamıyla Ali Fuad Bey hakkındadır. 

Ali Fuad Bey, Sıbyan ve Rüşdiye Mekteplerini 13 Temmuz 1882 

tarihinde, Mekteb-i Mülkiye’yi de 9 Ekim 1886 tarihinde tamamlamıştır. 

Fransızca bilmektedir ve bir roman tercüme etmiştir. Bu roman 1887 tarihinde 

basılmıştır. 

13 Mart 1888 tarihinde 22 yaşında iken 320 kuruş maaş ile Bahriye 

Nezareti Tercüme Kalemine, 5 Aralık 1891 tarihinde de 855 kuruş maaş ile Niğde 

Sancağı Tahrirat Müdürlüğü’ne tayin olunmuştur. Çalışmalarındaki başarısından 

dolayı Ali Fuad Bey’e 24 Mayıs 1894 tarihinde “Rütbe-i Erbaa” tevcih 

buyrulmuştur. 29 Mart 1898 tarihinde de 770 kuruş maaşla Isparta 

Sancağı(Hamid Abad Sancağı) Tahrirat Müdürlüğü’ne nakil olunmuştur. Ali Fuad 

Bey’e bu görevlerindeki başarılarından dolayı bu kez de 9 Ekim 1898 tarihinde 

“Rütbe-i Sâlise” tevcih buyrulmuştur. Ayrıca 28 Mayıs 1900 tarihinde de “Mecîdî 

Nişân-ı Zîşân” ile taltif edilmiştir.  

                                                           
42 Ali Fuad, Adalarımız Türkiye’den Anadolu’dan Ayrılamaz, 1338, Kastamonu Matbaası, s. 1. 
43 BOA., DH.MKT., 2649/7, 11.L.1326. 
44 Nejat Gülen, Şanlı Bahriye, İstanbul, 2001, Kastaş yayınları, s. 185. 
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Ali Fuad Bey Hamid Abad Sancağı’ndaki görevine ilaveten de Konya 

Vilayeti Maarif Müdürlüğü’nde de çalışmıştır. Ali Fuad Bey buralardaki 

görevlerinde oldukça başarılı olmuş ve güven sağlamış bir kişi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun sonucunda da kendisine 18 Nisan 1907 tarihinde “Rütbe-i 

Evveli Sınıf-ı Sanisi” tevcih edilmiştir.  

Ali Fuad Bey 1899-1905 yılları arasında Teke Sancağı’nda da pek çok 

görevlerde yer almış ve başarıları mazbatalara konu olmuştur. 

Ali Fuad Bey 1906 yılında ise Sakız Sancağı Tahrirat Müdürlüğü’ne 1575 

kuruş maaşla atanmıştır
45

. 

Bunların dışında Ali Fuad Bey’in ismini Tophane-i Âmire Müşiri Zeki 

Paşa tarafından “İskân-ı Muhacirin Komisyonu” na seçilen üyelerin arasında 

görmekteyiz. 9 Recep 1315/4 Aralık 1897 tarihinde Ali Fuad Bey otuz yaşında 

iken, ‘Dâhiliye Mektubi Kalemi Müdür Muavini’ olarak atanmıştır
46

. Yine 1896 

yılında da Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi Müdür Muavini olarak da görev 

yapmıştır
47

. 

 Arşiv belgelerinde daha sonra Ali Fuad Bey’in adına 1908 tarihli bir 

hadisede rastlamaktayız. Ali Fuad Bey kendisine verilen maaştan memnun 

değildir ve daha yüksek maaşlı bir memuriyete atanmasını istemektedir
48

. Ali 

Fuad Bey kırkbir yaşındadır. 

Ali Fuad Bey’in ismi 1906 yılında hükmü kalmamış bir bilet ile 

Feneryolu İstasyonu’ndan Haydarpaşa’ya geldiği için bilet parasının ve cezasının 

kendisinden tahsil edilmesine dair varaka gönderilmesinde karşımıza çıkmaktadır. 

Ali Fuad Bey’in Mektubi Kalemi hülefasından olduğu burada ifade 

edilmektedir
49

. 

Yine Ali Fuad Bey Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 7 Teşrinievvel 

1324/20 Ekim 1908 tarihli dilekçesinde annesinin rahatsızlığı sebebiyle kendisine 

yardım edilmesini istemiştir. Bu dilekçesinde Konya Vilayeti Mektubi Kalemi 

Müdürlüğü’ne tayin edildiğini, daha sonra da Dersaadet’de Tahrirat 

Müdürlüğü’ne atandığını ifade etmektedir. Sıkıntılarını dile getirdiği dilekçesinde 

kendisine yardım edilmesini talep etmektedir. Bunun üzerine Atiyye-i Seniyye 

Tertibi’nden kendisine yardım edilmesi kararlaştırılmıştır
50

.  

İzinli olarak Dersaadet’te bulunan Sakız Sancağı Tahrirat Ali Fuad Bey 

bu kez de kızının rahatsızlığı dolayısıyla izin süresinin iki ay daha uzatılması 

talebinde bulunmaktadır. 12 yaşlarında bulunan kızının rahatsızlığı sebebiyle 

başka bir yere nakli de mümkün olmadığından dolayı Ali Fuad Bey 

Dersaadet’teki izninin iki ay daha uzatılması talebinde bulunmuştur. Hatta kızının 

naklinin tehlikeli olduğuna dair Ali Fuad Bey doktor raporunu da sunmuştur. 

                                                           
45 BOA., DH.SAİD, 47/427, 29.Z.1283. 
46 BOA, Y.PRK.ASK., 134/113, 09.B.1315. 
47 BOA., DH.TMIK.M., 5/2, 08.Z.1313. 
48 BOA., MF.MKT., 1088/37, 28.Za.1326. 
49 BOA., ZB., 363/43, 08.Ks.1321; BOA., DH.MKT., 1031/12, 13.L.1323. 
50 BOA., DH.MKT., 2635/42, 24.N.1326. 
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Bunun üzerine de 20 Teşrin 1324/2 Kasım 1908 tarihli yazı ile kendisine bu izin 

verilmiştir ve bu durum Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Vilayeti’ne de bildirilmiştir
51

.  

 

2- Ali Fuad Bey’in Adalar Hakkında Çalışma Yapmaya Karar 

Vermesi  

Ali Fuad Bey, çalışmasının ‘İfade-i Mahsusa’ bölümünde Bahr-i Sefid 

Vilayeti’nde altı senelik memuriyeti sırasında edindiği bilgi, belge ve 

tecrübelerini değerlendirmek amacıyla bu eseri hazırlamak ihtiyacını hissettiğini 

ifade etmektedir
52

.  

Dolayısıyla Ali Fuad Bey, Anadolu’nun Çanakkale Boğazı’ndan 

Suriye’ye kadar olan sahillerinde dizilen adaların gerek coğrafi gerekse askeri 

açıdan ne kadar önemli olduğuna dair bir giriş yaparak eserine başlamaktadır. 

Ardından bu eseri hazırlamakta ve yayınlamaktaki amacını Yunanlıların Balkan 

Savaşı’nda ele geçirdikleri bazı adalarla İtalyanların idaresinde olan diğer 

adalarımızın Yunanistan’a verilecekleri iddialarına karşılık kendisinin Sakız’da 

bulunduğu son altı yıllık memuriyeti sırasında elde ettiği bilgi, belge ve 

tecrübeleri toparlayıp yayınlamak ihtiyacını hissetmesi olarak ifade etmektedir
53

. 

Ardından Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti’ne hangi adaların, livaların, kazaların, 

nahiyelerin, adacıkların dahil olduğu hakkında bilgi vermektedir
54

. 

Ali Fuad Bey Adaların Anadolu ile bağı konusunda oldukça emin 

görünmektedir. Çünkü Adaların Yunanlılıkla hiçbir münasebetleri olmadığı, 

Adaların daima Osmanlı ve Türkiye’ye ait olduğunu ifade etmektedir. Üç-dört 

yüz yıldan beri Türkler tarafından idare edilmiş olan Adaların Yunanistan’a terk 

edilmesinin bölgede sıkıntılara, ateşli mücadeleler sebep olacağını düşünmektedir. 

Dolayısıyla böyle bir ortamın bu bölgede hiçbir devlet tarafından sorumluluğunun 

alınmayacağını ümidini taşımaktadır
55

.  

Ali Fuad Bey’in bu eseri kaleme almasındaki en büyük etken 

Yunanistan’ın adalardaki çoğunluğun Rumlardan oluştuğuna istinaden adaların 

tek varislerinin kendileri olmalarını iddia ederek adaların kendilerine verilmesi 

yolunda Cemiyet-i Akvam’a başvurmaları olmuştur. Yazar buna oldukça karşıdır, 

hatta Yunanistan’a bu konuda tarihlerini gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir. 

Bu durumda bu konuya açıklık getirebilmek için de Adaların Türklerden ayrılmak 

istemediklerine dair Avusturya ve Macaristan donanmasının önde gelen bir zatın 

Balkan Harbi sırasında “Noye Fraye Presse” gazetesinde yayınladığı bir makaleyi 

örnek olarak göstermektedir. Adı geçen makaleye göre, adalar üç-dört yüz yıldan 

beri Osmanlı Devleti’nin idaresindedir. Yunanlıların isyanı neticesinde Girit ve 

bazı adalar Türklerin elinden çıkmıştır. Makalenin yazarına göre, Girit Adası 

Türkler için ne kadar önemliyse Bozcaada, İmroz, Limni ve Semadirek adaları da 

o kadar önemlidir. Türkiye için bu dört ada oldukça önemlidir. Eğer bu adalar 

                                                           
51 BOA., DH.MKT., 2649/7, 11.L.1326. 
52 Ali Fuad, Adalarımız…, s. 1. 
53 A.Fuad, Adalarımız…, s.3. 
54 A.Fuad, Adalarımız…, s. 3-4. 
55 A.Fuad, Adalarımız…, s. 4-5. 
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Türkiye dışında başka bir ülkenin eline geçecek olursa Çanakkale Boğazı ve 

İstanbul’un her zaman tehdide açık kalacaktır. Yazara göre bu durum Sakız ve 

Midilli için de geçerlidir. Bu adalarında İzmir’in güvenliği öneminin oldukça 

fazla olduğunu ifade etmektedir. Yine Sakız’ın güneyinden Rodos’a kadar uzanan 

adalar silsilesi olduğundan ve Türkiye’nin bu bütün adalar kendi güvenliği için 

sahip olması gerektiğini de vurgulamaktadır
56

. 

Bilindiği üzere İtalya Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Rodos ve Oniki 

Adalar’a yerleşmişti. Uşi Antlaşması gereğince Adalara geçici olarak yerleşmiştir. 

Ancak daha sonra ardı ardına gelen Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı sonucunda 

Adalar İtalya’da kalmıştır. 

Hatta Lozan Antlaşması’nda İtalya, Adaları Türkiye’den başka bir devlete 

teslim etmemek amacıyla bir özel madde ilave etmiştir
57

. Ali Fuad Bey eserinde 

bu konuya dair İtalya’nın işgal kuvvetleri komutanı General Amelyon (Ame 

Lyon?)’un Ekim 1912 tarihinde Rodos’ta neşr ve ilan ettiği beyannameyi aynen 

vermiştir; 

“Hükümet-i matbuam canibinden vârid olan telgrafa nazaran İtalya 

Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu beynlerinde mün’akd sulh-nâme neticesi 

olarak zât-ı padişahî canibinden radde-i seniyye-i atiyye şeref-sudur etmiştir: 

Saltanat-ı Osmaniyye’nin taht-ı hükümranisine vaz’ olunan Bahr-i Sefîd 

Cezâirinde ahaliye adaletin müsavat-ı tevzi’ ve hiçbir gune cins ve mezhep 

farkına bakılmaksızın onların kemal-i istirahatle taayyüşlerinin temini zımnında 

gerek idarece gerek adliyece ıslahat icra olunacaktır. Memurin ve hükkâm lisan-ı 

mahalliye aşina ve ehliyet-i lazımeyi harz oldukları malum zevat meyanından 

nasb olunacaklardır. Ceraim-i âdiyye ile mühim bulunanlar müstesna olmak 

üzere muhasamata iştirak edenler veya bu münasebetle taht-ı mesuliyette 

bulunanlar haklarında bila-şart aff-ı kâmil ihsan buyrulmuştur. Binâenaleyh 

gerek esbab-ı siyasiye veya askeriye için gerek esna-yı muhasamatta beyan 

edildikleri efkârdan dolayı her ne sınıf ve mevkie sahip olursa olsun taht-ı 

muhakemeye alınamayacağı gibi şahsi ve mülki hukukunun mevki’-i icraya 

vaz’ında her gune tasdi’ ve taarruzdan masun bulunacaktır. Bu gibi ef’âlden 

dolayı taht-ı tevkifte bulunanlar veya nakledilenler hemen serbest bırakılacaktır. 

Mâhâzâ bâlâdaki irade-i seniyyenin teşriîyle beraber şimdilik İtalya askerinin 

taht-ı işgalinde bulunan cezâirde mezhep ve hukuk-u şahsiye ve asayişin 

muhafazası için mer’i-ül-icra ahkâmında tebdilât vuku’ bulmayacağı ihtar 

olunur”
58

. Yani Ali Fuad Bey, Osmanlı Devleti’nin Rodos ve Oniki Adalar 

üzerinde tasarrufunun devam ettiğine dair bu beyannameyi örnek olarak 

göstermektedir. 

                                                           
56 A.Fuad, Adalarımız…, s.5-7. 
57 Burada yazarın bahsettiği Lozan Antlaşması 18 Ekim 1912 tarihinde imzalanan Uiş (Ouchy) 

Antlaşması’dır. Uşi, İsviçre’nin Lozan şehrinin bir semtidir. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan 

Lozan Barış Antlaşması ile karıştırılmaması için Uşi Antlaşması olarak adlandırılmıştır. Yani Ali 

Fuad Bey’in burada bahsettiği Lozan Antlaşması, Uşi Antlaşması’dır. Aynı zamanda bilindiği üzere 

İtalya bu antlaşma gereğince Rodos ve Oniki Ada üzerindeki işgalini Osmanlı Devleti 

Trablusgarp’tan tamamen çekilince boşaltacaktı.  
58 A.Fuad, Adalarımız…, s. 8. 
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Ali Fuad, Adaların Osmanlı hâkimiyetinde olduğu dönemdeki 

uygulamaları açıklamaktadır. Özellikle vergiler konusunda bazı tespitler 

yapmaktadır. Osmanlı Rumlarının pek çok ayrıcalığa sahip olmasından dolayı 

milliyetlerini, dillerini, ahlaklarını koruduklarını ifade etmektedir
59

.  

 

3-Adalar  

3.1- Rodos (Rhodes) 

Ali Fuad Bey bu konuya ilk olarak Rodos (Rhodes) Adası ile 

başlamaktadır. Adanın Midilli’den sonraki en büyük ada olduğunu, Kanuni 

zamanında Rodos’un Türk hâkimiyetine geçtiğini ifade ederek Hammer’den 

konuya dair alıntılar yapmaktadır
60

.  

Ali Fuad Bey, Rodos’un kaleleri, kasabaları hakkında ki incelemelerini 

yazmaktadır. Mesela Lindoz, Yalisos ve Kamiros kasabaları hakkında bilgi 

vermektedir
61

.  

Yazara göre Rodos’ta daha önceleri 70.000 Müslüman nüfusun varlığı 

kesindir. Son dönemlerde ise adanın nüfusu 32.000 olmuştur. Bunun Girit’ten 

gelen göçler ile birlikte 12.000 Müslüman, 6.000 Musevi, 14.000 Hıristiyan’dır. 

Dolayısıyla genel nüfusun %37 si Müslüman, %19 u Musevi, %44 ü de 

Hıristiyanlardan oluşmaktadır. Musevilerinde Müslümanlar ile birlikte yaşamayı 

tercih ettikleri göz önüne alınırsa adanın nüfusunun Rumlardan oluşmadığı ortaya 

çıkar
62

. 

Hatta Ali Fuad Bey, adalar ve onlara bağlı olan kasaba, mahalle vb. gibi 

isimlerde neden Türkçe isimler kullanılmadığı konusunda biraz sitemde 

bulunmaktadır
63

.  

Nitekim Kanuni zamanında 1 Safer 929/ 20.12.1522 tarihinde
64

 fethedilen 

Rodos Adası da diğer fethedilen yerlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti tarafından 

tebaasına tam bir din ve dil özgürlüğü verildiği için adalardaki mahalli dil hatta 

adalar halkının Rodos’taki Türk makamları ve İstanbul’daki temsilcileri ile 

ilişkilerinde bile kullandıkları dil Yunanca olmaya devam etmiştir. Bunun 

sonucunda da sistemli bir iskân politikası bir anlamda takip edilememiştir. Rodos 

ve İstanköy resmi görevliler dışında Türkleri pek çekmemiştir. Bu sebepledir ki 

bu iki adadaki Türklerin sayısı %20-55’i geçememiştir. 1671 yılında Rodos’u 

ziyaret eden Evliya Çelebi Rodos’taki 24 mahalleden 4’ün Rumlara, 2’sinin 

Yahudilere ve 18’i inin de Türklere ait olduğunu ifade etmektedir
65

.  

Ali Fuad Bey, Rodos’un tarım, ticareti hakkında bilgi vermektedir. 

Özellikle tarımda Anadolu topraklarına bağlı olduğunu, buna karşılıkta sebze, 

meyve konusunda zengin olduğundan bahsetmektedir. Zanaatkârların 

                                                           
59 A.Fuad, Adalarımız…, s.9. 
60 A.Fuad, Adalarımız…, s.11.  
61 A.Fuad, Adalarımız…, s.12-13. 
62 A.Fuad, Adalarımız…, s. 13-14.  
63 A.Fuad, Adalarımız…,s. 14. 
64 Hermes Balduccı, Rodos’ta Türk Mimarisi, (çev: Celalettin Rodoslu), Ankara, 1987, TTK 

Basımevi, s. 8. 
65 Zeki Çelikkol, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, 1992, TTT Basımevi, s. 15; 17; 23. 
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çoğunluğunu ise Müslümanlar ve Museviler oluşturmaktadır. Hıristiyanların bu 

konuda pek etkileri yoktur. Hatta Ada’nın yıllık emlak ve arazi vergisi 350.000 

kuruştur. Ali Fuad Bey, Sait Bey’in verdiği sayıları bu konuya dair örnek olarak 

vermektedir; 

 

 Kurada Şehirde Yekun 

 Kuruş Kuruş Kuruş 

İslamların 15.000 160.000 175.000 

Musevilerin          0   65.000   65.000 

İsevilerle 

Ecnebilerin 

60.000   50.000 110.000 

Umumi Yekun 75.000 275.000 350.000 

 

Ayrıca, servet-i mülkiyenin oranı da, %50si İslamların, %19u Musevilerin 

ve %31i Rum ve ecnebilerin ise de, servet-i nakdiyenin %55i Musevilerin, %25i 

Müslümanların ve %20si de Hıristiyanlarındır
66

.  

İtalyan mimar Balducci 1931 yılında araştırma yapmak için Rodos’a 

geldiğinde, “1522-1912 arasındaki müddet ada için, ilk zamanlar müstesna, 

hemen hemen unutulmuş ve uyuşuk bir zaman olmuşsa da bu dört asırlık hüküm 

ve idarenin tetkik ve mütalaası her halde alakaya değer” diyerek Rodos’ta ki 

Türk eserlerini incelemiştir
67

.  

Rodos’ta 15 Ekim 1884 ile 24 Kasım 1887 tarihleri arasında mutasarrıflık 

yapmış olan Namık Kemal 1885 yılının ortalarında Ada’da nüfus sayımı 

yapılması için çalışmalar yapmıştır. Namık Kemal’in Rodos’ta bulunduğu süre 

içinde dikkati ektiği konuların başında İngilizlerin Ada’da Yunan taraftarlığı 

yaptıkları ve halk arasında karışıklık çıkarttıkları gelmektedir. Hatta Namık 

Kemal Sakız’da da nüfus sayımı yapılmak istendiğini ancak bunun İngilizlerin 

ortaya attığı kargaşalıklar yüzünden yapılamadığını ifade etmektedir
68

. 

Ayrıca Namık Kemal Rodos’ta göreve başladıktan kısa bir süre sonra 

Padişah II.Abdülhamid’e gönderdiği 25 Aralık 1885 tarihli mektubunda Rodos’un 

siyasi, ekonomik, sosyal durumu hakkında bilgi vermiş, Ada’nın Türklerin 

elinden çıkmaması içinde nelerin yapılması gerektiği üzerinde durmuştur. 

Özellikle bu tedbirler arasında Müslümanların sayısının Rodos’ta çok hızlı bir 

şekilde azaldığından dolayı bunun önüne geçebilmenin tek şartının “askerlik” 

olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Yani Müslüman nüfus askerlik yaptığı için 

nüfusun artmasında bir etkileri olmuyordu. Ayni zamanda asker olmamak içinde 

başka yerlere gidiyor ya da din değiştiriyorlardı. Yine Müslümanların vergilerinin 

de azaltılması gerektiğini ifade etmektedir. Namık Kemal’in II.Abdülhamid 

tarafından derhal dikkate alındığı görülmektedir. Zaten II.Abdülhamid’in Namık 

Kemal’i desteklemektedir. 

                                                           
66 A.Fuad, Adalarımız…,s. 15-16. 
67 Balducci, age., s.V; 9. 
68 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal’in Hususi Mektupları(Rodos ve Sakız Mektupları), c.IV, 

Ankara, 1986, TTK yayınları, s. XVII, XIX, XXXI.  
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Namık Kemal Rodos’ta yapılan nüfus sayımında köylerde 340 

Müslüman’dan 24’ünü 7-8 yaşlarında iken Hıristiyan edildiklerinden 

bahsetmektedir. Bunun sebebi olarak da kendilerine sorulduğunda “İslamiyet’e 

dair Besmeleden başka bir şey bilmediklerini, bu yüzden Hıristiyan olduklarını” 

söylemişlerdir
69

. 

Yine Namık Kemal Rodos’ta ki kaçakçılıktan şikayet etmektedir. Ayni 

zamanda Midilli’de iken olduğu gibi Rodos’ta ta Yunan muhtariyet idaresinden 

yana olanlar ile din ve millet kavgasına girişenlerle mücadele etmek zorunda 

kalmıştır
70

. 

 

3.2- Meis (Kastelloryzo) 

Ali Fuad Bey’e göre Meis Adası kürekle çekilen bir kayıkla üççeyrek 

saatte geçilecek kadar Anadolu’nun yanı başında olan küçük bir adadır. Rodos 

Livası’nın bir kazasıdır. Dağlık ve taşlıktan oluşmasına rağmen 8134 nüfusu 

vardır
71

. Kazanın köyleri, adaları yoktur. Halkı gemicilik, süngercilik ve 

balıkçılıkla geçinmektedir
72

.  

Ali Fuad Bey 1906 yılında Andifli’den yelkenli bir kayıkla yirmi 

dakikada bu adadan Anadolu’ya geçtiğini, dolayısıyla Ada ve Anadolu arasındaki 

mesafenin İstanbul’da Anadolu ve Rumeli Hisarları arasındaki mesafeden daha 

kısa olduğunu ifade etmektedir. Bundan dolayıdır ki bu Ada, Anadolu’ya bitişik 

gibidir. Bu sebeple Meis Adası’nın Anadolu’dan ayrılması söz konusu bile 

olamaz. Ancak Ali Fuad Bey, Meis’in Anadolu’ya yakınlığından dolayı Kaş 

Kaymakamlığı’na dahil edilmeyipte 1305 km. uzağındaki Rodos’un idaresine 

dahil edilmesini anlayamadığını ifade etmektedir
73

. Ali Fuad Bey Türkçe 

isimlerin verilmemesi konusunda olduğu gibi adaların yönetimi hakkında da 

Devlete karşı biraz sitemde bulunmaktadır. 

 

3.3- Herkit Adası (Chalki) 

Herkit Adası hakkında Ali Fuad Bey kısa malumat vermektedir. Rodos’a 

bağlı, 1200 Rum nüfuslu büyük bir kasabasının olduğundan, halkının 

süngercilikle uğraştığından, Rodos’tan İstanköy’e kadar Marmaris yarımadalarını 

yakından kuşatmış olduğundan, Herkit’in bu anlamda küçük adalar içinde önemli 

bir yeri bulunduğundan bahsetmektedir. Çünkü Herkit adası, Rodos’un, 

Anadolu’nun güvenliğiyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla Herkit Adası 

Anadolu’nun ayrılmaz bir parçasıdır
74

. 

 

3.4- Sömbeki Adası (Symi) 

                                                           
69 Tansel, age., c.IV, s. XX, XXII, XXIV. 
70 Tansel, age., c.IV, s. XXVIII. 
71 Ali Fuad Bey nüfuslar hakkında verilen bu sayıların Kastamonu Valisi Refet Bey’in nüfus 

müdürlüğünde çalıştığı sırada hazırlayıp yayınladığı Fransızca istatistik cetvellerinden alındığını 

ifade etmektedir: A.Fuad, Adalarımız…,s.17. 
72 A.Fuad, Adalarımız…,s. 17-18. 
73 A.Fuad, Adalarımız…,s.18. 
74 A.Fuad, Adalarımız…,s.19. 
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Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nin Rodos Liva’sına bağlıdır. Ali Fuad 

Bey, ada hakkında bilgi verdikten sonra bu adadaki uygulamaları da 

eleştirmektedir. Adadaki Rumların Yunanlılara olan bağlılığı sebebiyle ‘meydan 

okuyan’ faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bundan dolayı Sömbeki Adası’nda 

güvenliği sağlamak 86 kişilik bir müfreze oluşturulmak zorunda kalındığından 

bahsetmektedir. Hatta Ali Fuad Bey “yazılacak, söylenecek acı hakikatler pek 

çoktur” diyerek bir anlamda nereden başlayacağını bilemekte gibi görünmektedir. 

Rumların adada hiçbir şekilde Türk izi görmek istemediklerini, bunun için hatta 

Sömbeki’de bir Müslüman Mezarlığı oluşturulmasına bile izin vermediklerinden 

yakınmaktadır. Kastamonu Vilayeti İstinaf Müdde-i Umumisi (savcısı) Hulusi 

Bey’in bu uygulamadan dolayı Sömbeki’de Mahkeme Başkanlığı görevinde iken 

vefat eden çocuğunun cenazesini Rodos’a naklederek defnetmek zorunda 

kaldığından bahsetmektedir
75

. Ali Fuad Bey Türk Devleti’nin buraya yaptığı 

yatırımların, kanunların, nizamlarının boşa gittiği düşüncesindedir, Yunan 

taraftarlarının da yaptığı propagandalardan endişe duyduğu anlaşılmaktadır. Buna 

rağmen Sömbeki’nin Anadolu’da kalacağı ümidini taşımaktadır
76

.   

3.5- İlyaki Adası ( Tilos) 

İlyaki Adası, Sömbeki Kazası’nın bir nahiyesidir ve küçük adalardandır. 

Nüfusu 1200 tahmin olunmakla beraber tamamen Rumlardan oluşmaktadır. Ali 

Fuad Bey bu bilgileri verdikten sonra İlyaki halkının cüzam hastalığı ile mücadele 

ettiğini ifade ederek, pek fazla şeye karışmayan kendi halinde yaşayan fakir 

insanlar oldukları değerlendirmesini yapmaktadır
77

.  

 

3.6- İstanköy Adası (Kos) 

 İstanköy Adası, Bahr-i Sefid adaları içinde en güzellerindendir. Kanuni 

Sultan Süleyman zmanında Saint John şovalyelerinden Osmanlı Devleti’ne 

geçmiştir. Adanın toplam nüfusu 17.824 tür. Bunun 9863 ü Müslüman, 7961 i de 

gayr-i müslimdir.  

Ali Fuad Bey adanın bulunduğu siyasi, ekonomik, coğrafi dolayısıyla 

stratejik önemine binaen Türkiye’ye bağlı kalması gerektiği inancındadır
78

. 

 

3.7- İncirli Adası (Nisyro) 

İstanköy’ün küçük bir nahiyesidir. Nüfusu çoğunlukla Rum olmak üzere 

1200 kişidir. Halk balıkçılıkla geçinmektedir. Sıklıkla da Türkiye’de hizmetçilik 

sektöründe çalışmaktadır. Ali Fuad Bey ünlü iki kaplıcasından bahsetmektedir
79

. 

 

3.8- Kerpe Adası (Karpathos) 

Rodos Livası’nın sekiz karyeli ve oldukça büyük bir kazasıdır. Ahalisi 

Rumdur ve nüfusu 8071’dir. Ali Fuad Bey bu ada halkının coğrafi konum 

                                                           
75 A.Fuad, Adalarımız…,s.19-20. 
76 A.Fuad, Adalarımız…,s. 22-23. 
77 A.Fuad, Adalarımız…,s.23. 
78 A.Fuad, Adalarımız…,s. 23-25. 
79 A.Fuad, Adalarımız…,s. 25. 
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sebebiyle Yunanistan’a yakın olmasına rağmen Osmanlı Devleti’ne bağlı 

olduklarını ifade etmektedir.  

Yine Ali Fuad Bey Eastern İngiliz Kablo Telgraf Şirketi’nin Pire kablo 

hattını takviye etmek için Kerpe Adası’nda bir aracı istasyonu bulunduğunu, 

Osmanlı Devleti’nin bu istasyon vasıtasıyla haber alma teşkilatını çalıştırdığını, 

ancak bunun karşılığında çok para ödediğini belirtmektedir. Ayrıca, Posta 

Teşkilatı’nın da kayıklarla çalıştığını ve hava şartları uygun olmadığında posta 

işlerinin kesintiye uğradığını da eklemektedir
80

. 

 

3.9-Kaşot Adası ( Kasos) 

Kaşot Adası Anadolu ve diğer adaların güvenliği için oldukça önemlidir. 

4083 nüfusu vardır. Bu nüfusun çoğunluğu Rumlardan oluşmakla beraber 

Müslüman ahali de mevcuttur. Daha önceleri adada Arnavut nüfusun da 

bulunduğuna dair kayıtlar vardır
81

. 

 

3.10- Sakız Adası (Chio) 

Cezayir-i Bahr-i Sefid arasında büyüklüğü ile üçüncü sıradadır. 1566 

yılında Cenevizlilerden Osmanlı Devleti idaresine geçmiştir. Ali Fuad Bey Sakız 

Adası’ nın iklimini övmektedir. Oldukça güzel bir ikliminden bahsetmektedir. Bu 

durumun Sakız’ın verimli mahsullere sahip olmasına sebep olmuştur demektedir. 

Sakız’ın suyunun da çok güzel olduğunu ifade etmektedir. Hatta Namık Kemal’in 

bu konudaki sözünün adalılar arasında devamlı hatırlanmakta olduğunu 

eklemektedir; “Latif havasıyla Rodos, nadide suyuyla Sakız ve mebzul servetiyle 

Midilli adaları bir noktada ictima’ etseler, dünya cennetini teşkil etmiş 

olurlardı”. Yine Ali Fuad Bey vapurlarda da yolcuların kamarotlardan Sakız suyu 

istemelerinin de oldukça ünlü olduğunu ifade etmektedir
82

. 

Bununla birlikte Ali Fuad Bey Sakız’da liman vergileri hakkında çıkan 

bazı anlaşmazlıkların Sakız Mebusu Çelebi(?) aracılığıyla ilk Meclis-i Mebusan’a 

bile aksettirildiğini ifade etmektedir. Yine Sakız’da Trablusgarp Savaşı’ndan önce 

Sakız’da bulunan askeri birlik lağv edilmiş, toplarla mürettebat ise İzmir’e 

nakledilmiştir. Sakız’da böylece sadece 90 mevcutlu bir nizamiye alayı 

bırakılmıştır
83

.  

Sakız’ın nüfusu olarak da Ali Fuad Bey toplamda 66.020 olarak 

vermektedir. Bunun 2228’i Müslüman, 865’i Katolik, 492’si Musevi, 11.415’i 

Rum olmak üzere 15.000’i şehirde yaşamaktadır. Köylerde ise Müslüman 

nüfusun olmadığını da ifade etmektedir
84

.  

Adanın ticareti konusunda ise Ali Fuad Bey, Sakız’ın Midilli Adası kadar 

zengin olmamakla beraber Sakız zenginlerinin Midilli zenginlerinden daha üstün 

olduğu kanaatindedir. Çünkü Sakızlılar İngiltere’de ve diğer bazı ülkelerde 

                                                           
80 A.Fuad, Adalarımız…,s.25-26.  
81 A.Fuad, Adalarımız…,s. 26.  
82 A.Fuad, Adalarımız…,s. 26-27; 28; 30.  
83 A.Fuad, Adalarımız…,s. 30-31. 
84 A.Fuad, Adalarımız…,s. 31; 34. 
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bankerlik, milyonerlik ile uğraşmaktadırlar. Ayni zamanda Sakız’da da binlerce 

liralık birçok zengin kişiler de vardır. 

Bunun yanında Ada’nın fabrikalarında yapılan oldukça sağlam ve bol 

miktarda kösele imalatından bahsetmektedir. Üretilen bu köselelerin Sakız’daki 

esnafa satılmadığını, ayakkabıcıların kullandıkları köselelerin Avrupa’dan 

dolaşarak Fransız köselesi adıyla üzerlerine bir cila ve damga fazlalığıyla yine 

Sakız’a gelen köselelerden başka bir mal olmadığını da duyduğunu da ifade 

etmektedir
85

. 

Ali Fuad Bey Sakız Adası’nın toplumsal özelliklerini de ortaya 

koymaktadır. Mesela Ada’da dilenciliğin çok az rastlanıldığını, çünkü Ada’da her 

sınıf için iş imkânının olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca Adalıların ileri 

gelenlerinin Avrupa ve Amerika Üniversitelerinde, Yunan okullarında eğitim 

görmüş akıllı, kurnaz kişiler olduklarını vurgulamaktadır. Bu kişiler buralarda 

yıllarca kalıp zaman içinde oldukça fazla servete sahip olmuşlardır
86

.  

Ali Fuad Bey bu satırları karalarken yine üzüldüğünü yazmaktadır. Bir 

zamanlar Sakız’da idarecilik yapan ve zengin Müslümanlardan bazılarından 

şikâyette bulunmaktadır. Bunların başında Esat, İsmet, Fehim Beyler ve 

Sabgatullah Efendi gelmektedir. Çünkü bu kişiler ellerindeki arazileri, mal, 

mülkleri yiyip bitirmeselerdi, idarecilerde iyi idare etselerdi şu an itibarıyla 

Ada’nın zenginleri içinde Müslümanlarda bulunacaktı. Dolayısıyla Ada’nın 

idaresinde de söz sahibi olabileceklerdi
87

.  

Ali Fuad Bey, Ada içinde söz sahibi olan kişilerden de bahsetmektedir. 

Mesela, Mutasarrıf muavinlerinden İzmirli (Karaburunlu) Dimitraki Efendi’den 

çalışkan bir Osmanlı memuru olarak bahsetmektedir. Dimitraki Efendi’yi yediği 

vatan ekmeğinin hakkını ve kadrini bilen sadık bir memur olarak anmaktadır. 

Yine Liva Müftüsü Ratib Efendi’nin de Sakız Müslümanları içinde oldukça 

önemli ve hatırı sayılır bir kişilik olduğunu ifade etmektedir. Hatta Rumların bile 

kendisinden faydalandıklarını yazmaktadır
88

. 

Ali Fuad Bey Ada’da konuşulan dilin çoğunlukla Rumca olduğunu, 

Müslümanların da Rumcayı bildiklerini ifade etmektedir. Bakanlıkların “iş için 

adam değil, adam için iş bulmak ve vermek” anlayışında olmalarını Ali Fuad Bey 

eleştirmektedir. İdarecilerin adalarda Türkçeden başka dil bilmemelerini büyük 

talihsizlik olarak nitelendirmektedir. Çünkü dil bilmeyen idarecilerin gerek ada 

içinde gerekse dış dünyada olup bitenlerden haberdar olmadıklarından dolayı 

yönetim zafiyetine düştüklerini ifade etmektedir
89

.  

Ali Fuad Bey Sakız’da yaşayan Rumların da Türkçeyi çok azının 

bildiklerini ifade etmektedir. Rum okullarında okutulan Türkçe derslerini 

Türkçeyi iyi bilmeyen kimseler tarafından okutulduğunu, bunun da sahte bir 

                                                           
85 A.Fuad, Adalarımız…,s.31-32. 
86 A.Fuad, Adalarımız…,s.33-34. 
87 A.Fuad, Adalarımız…,s.34. 
88 A.Fuad, Adalarımız…,s.35-36. 
89 A.Fuad, Adalarımız…,s.36. 
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uygulamadan başka bir şey olmadığını vurgulamaktadır. Hükümetin kararına 

karşı gelmemek için usulen böyle bir programı uyguladıklarını ifade etmektedir.  

Yine adliyede görülen işlerde de Rumcanın kullanıldığını yazmaktadır. 

Sadece dilekçelerde bazen bir yüzünün Türkçe yazıldığını ama bunun da her 

zaman uygulanmadığını belirtmektedir. Bu durumunda Türk nüfuz için 

anlamadıkları bir belgenin altına imza atmaları gibi bir durumu ortaya çıkardığını 

ifade etmektedir
90

.  

Ali Fuad Bey’in Rodos, Sakız, Midilli ve diğer adalarda görülen bu 

uygulamaya örnek olarak Girit Adası’nı da verilebilir. Çünkü bu tarz bir 

uygulama adaların Türkleşmesini engellemiş ve Türklerin elinden çıkmasında da 

etkili olmuştur. Bu konu “dil”dir. 

Nitekim Girit fethedildikten sonra Osmanlı Devleti’nin politikası icabınca 

yerli halkın dil ve dinine dokunulmamıştır. Zamanla Rum kadınlarla olan 

evliliklerden doğan çocuklara da Rumca isim ve terbiye verilmesi, şehir, kasaba 

ve köylerde karışık oturan Müslüman ve Hıristiyan ahali arasında da konuşulan 

dilin Türkçe değil Rumca olmasını sağlamıştır
91

. 

1897 Türk-Yunan Savaşı
92

 sırasında Girit’te Yunanistan ve Büyük 

Devletlerin işgali sırasında 14 farklı dilin konuşulduğu ileri sürülmektedir. 

Türklerin yönetiminde adalarda konuşulan dilin çoğunlukla Rumca olmasına 

karşılık Girit Türklerin elinden çıktıktan sonra ilan edilen “Girit Kanun-u Esasi”si 

Girit’in resmi dilinin Rumca olduğunu ilan ederek konuya kesin çözümü 

getirmiştir
93

. Bu durum da Ali Fuad Bey’in adalarda Müslümanların diğer gayri 

Müslimlerle birlikte Rumcayı konuşmalarına karşılık örnek olarak verilebilir. 

Çünkü Girit Türk idaresinden çıktıktan sonra Rumca resmi dil olarak ilan edilerek 

dil birliği sağlanmak istenmiştir. Oysa Osmanlı Devleti bu konuda baskı 

yapmamış, ancak Ali Fuad Bey’in dediği gibi zamanla bu durum aleyhine 

işlemiştir. 

Hatta Midilli Mutasarrıflığı sırasında Namık Kemal Girit hakkında da 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Namık Kemal Girit meselesini “bir başı 

kesildikçe yedi başı daha çıkan ejdere” benzetmektedir. Namık Kemal’e göre, 

Vali Fotyadi Paşa ve yardımcısı Hamid Bey’in idaresizliği, Samih Paşa gibi 

                                                           
90 A.Fuad, Adalarımız…,s. 36-37. 
91 Adıyeke, age., s.14; 86-87; Osmanlının son gözdesi olan Girit onca fedakarlığa rağmen 

Türkleştirilememiştir. İstikbal Gazetesi’nde Osmanlı Devleti’nin Girit’ten dolayısıyla bütün 

Avrupa’dan sökülüp atılmasında başlıca 5 sebep sıralamaktadır:”1.Görmemezlik yani ihmalkârlık, 

2. Dil yetersizliği, 

3. Arap alfabesinin zorluğu ve Osmanlıca yazımının anlaşılmazlığı, 

4. Osmanlı Devleti’nde Müslüman olmayan tebaayı Türkleştirme çabasının olmayışı, 

5. İçtihadın olmayışı ve eğilimin Müslüman yöneticiler ve ulema tarafından 

gerçekleştirilmesi”:Adıyeke, age., s.303-304. 
92 1669 yılında Girit’te başlayan Osmanlı hâkimiyeti Balkan savaşlarının sonuna kadar uluslar arası 

güvencelerle sürmüştür. Ancak Osmanlı Devleti’nin Ada’daki fiziksel varlığı son Osmanlı askerinin 

de Ada’yı terk ettiği 1898 yılında son bulmuştur. Yani 1897 Türk-Yunan Savaşı’ndan sonra savaşın 

sonundaki zafere ve Ada’daki Müslüman nüfusunun 70.000 kadar olmasına rağmen Girit Osmanlı 

Devleti için bitmişti: Adıyeke, age., s.303. 
93 Adıyeke, age., s.266. 
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memurlar Girit halkını canından bezdirmiş, Müslümanlar da devletten 

ayrılmamak için Ada’dan göç etmekten başka çare bulamamışlardır. 

Hıristiyanların ise Yunana katılma isteği devlete değil memurlara karşı kurtulma 

isteğinden ileri gelmektedir ve bu durun böyle devam edip gitmektedir. Bu 

sebeple Namık Kemal Midilli Mutasarrıflığı sırasında Girit’in elden çıkmaması 

için alınması gereken tedbirleri de devlet ileri gelenlerine bildirmiştir
94

.  

 Bunun yanında yine Ali Fuad Bey Sakız mahkemelerinde gözüne çarpan 

bir uygulamadan bahsedemeden geçemeyeceğini yazmaktadır. Bu durum da 

mahkeme ve idare meclislerinin Rum üyelerinin taktıkları şapka olayıdır. Rum 

üyeler mahkemeye başlarında şapkaları ile gelmektedir ve salona girecekleri 

zaman yanlarında getirdikleri fesleri başlarına geçirmektedirler. Belediye üyeleri 

ise şapkalarını koridordaki askılara asarak salona başları açık olarak 

girmektedirler. Ali Fuad Bey bu durumu hem Rumların hükümetlerine karşı 

saygısızlık etmedikleri hem de kendisinin de bu kişileri gördükçe kendi 

memleketinde değil de yabancı bir ülkede bulunduğunu zannettiği 

değerlendirmesini yapmaktadır
95

. 

Ali Fuad Bey’e göre Sakız Adası, güzel bir limana, şirin bir hükümet 

konağına, büyük bir kışlaya, zarif bir askeri hastaneye, mükemmel bir memleket 

hastanesine, cüzzamhaneye, zengin bir kütüphaneye, manastıra, büyük bir 

mektebe (Gymnase) sahiptir
96

.   

Ali Fuad Bey, Sakız’daki kimsesiz çocukların büyütülmesi, eğitilmesi 

konusuna da yer vermektedir. Ancak bu “veled-i zina”ların Sakız’ın sukutunda 

Osmanlı Devleti’nin aleyhinde çalıştıklarını da söylemeden geçememektedir. 

Hatta kitabına ekleyecek olduğunu söylediği “Sakız Ahvali ve Hayat-ı Esareti” 

bölümünde bu konuyu açıklayacağını yazmaktadır
97

. Ancak bahsettiği bu bölüm 

incelenen bu eserinde yoktur.  

Gymnase denilen Rum İdadi Mektebi’nin 1328/1912-1913 yılında 1 

müdür, 3 muavin, 19 öğretmen ve 200 küsur öğrencisi vardır. Okula Anadolu’dan 

ve Yunan adalarından öğrenciler gelmekteydi. Bu okulun müdürlerinin Paris’ten 

“Ekol dö Siyans” okulundan, öğretmenlerinin de Avrupa’nın çeşitli 

üniversitelerinden mezun olan Yunanlılardan oluştuğunu ifade eden Ali Fuad 

Bey, bu okulda okuyan çocukların artık nasıl bir eğitime tabi’ tutuldukları 

konusunu yoruma bırakmaktadır
98

.  

Ali Fuad Bey Sakız Adası’nı önemli ve doğal limanlara sahip olmasından 

dolayı Anadolu’nun ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bunun sebebi olarak 

da bazı örnekler vermektedir. Mesela, Trablusgarp Savaşı’nda İtalya’nın iki ağır 

filosunun Çeşme’deki telsiz-telgraf istasyonunu topa tuttuktan sonra Sakız 

önlerine gelip demirlemesini, yine I.Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde 

                                                           
94 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal’in Hususi Mektupları (Midilli Mektupları), c.III, Ankara, 

1973, TTK yayınları, s. XXXII-XXXIII. 
95 A.Fuad, Adalarımız…,s. 36-37. 
96 A.Fuad, Adalarımız…,s.37. 
97 A.Fuad, Adalarımız…,s.38. 
98 A.Fuad, Adalarımız…,s.39. 
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adalardan Anadolu sahillerine geçen korsanlara yerli Rumların yardım etmesini 

örnek olarak vermektedir. Hatta yerli Rumların bu yardımlarından dolayı 

sahillerden iç kesimlere nakledilmeleri ve korsanların da mağlup edilmeleriyle bu 

olayların önünün alınabilindiğini ifade etmektedir. Yine Ali Fuad Bey’e göre, 

Sakız Adası Anadolu’ya o kadar yakındır ki, tüfeklerle bile Sakız’dan Anadolu’ya 

mermiler rahatlıkla yetişebilir. Dolayısıyla adaların özellikle de Sakız Adası’nın 

Anadolu’ya olan yakınlığından dolayı Türk idaresinden ayrılmaması 

görüşündedir
99

.  

 

3.11- Karyot Adası (Nicaria) 

Karyot Adası, Sakız Livası’na bağlı bir kazadır. Tamamen Rum olmak 

üzere nüfusu 12.901’dir. Halkın çoğunluğu kömürcülükle uğraşır. Bunun içinde 

çoğunlukla Anadolu’ya giderler. Kendi ormanlarından elde ettikleri kömürleri de 

adalara ve İzmir’e naklederek satmaktadırlar. Dolayısıyla geçim kaynakları 

bundan ibarettir
100

. Ali Fuad Bey’e göre, Karyotlular Yunanlıları o kadar 

sevmezler, bağımsız olarak idare olunmak istemektedirler
101

. 

 Ali Fuad Bey Karyot Adası’nın da diğer adalar gibi önemine işaret 

etmektedir. Karyot Adası, Sisam Adası ile Sisam Boğazı’nı her zaman için 

hâkimiyet altına alabilecek bir stratejik yapısı vardır. Böylece, Sisam’dan 

Anadolu’ya gelebilecek saldırılara Karyot’da destek vermiş olacaktır. Dolayısıyla 

Sisam ve Karyot istikametine denk gelen Türk sahilleri tehdit altında kalacaktır. 

Bu sebepledir ki Ali Fuad Bey, Karyot Adası’nın da Türkiye’den ayrılmasını 

uygun bulmamaktadır
102

. 

 

3.12- Leryoz Adası (Léros)  

Leryoz Adası Anadolu’nun, Bodrum sahilinin batısında Sakız Livası’na 

bağlı bir kazadır. Leryoz Adası’nda Liva’yı meşgul edecek hiçbir şikâyet, olay 

meydana gelmemektedir. Memurların hava değişikliği yapmaktan, kibar 

toplantılarda bulunmaktan başka yapacak bir işlerinin olmadığını ifade den Ali 

Fuad Bey, ada nüfusu olarak da 7066 sayısını vermektedir. Tamamının da Rum 

olduğunu yazmaktadır
103

. 

 

3.13-Batnos Adası (Patmos)  

Ada’nın nüfusu 4710’dur. Havarilerden Yuhanna’nın tevkif edildiği 

mağaranın bulunması ve yanındaki manastırda da Hıristiyanlardan önemli bir 

zatın mezarının olması sebebiyle Batnos Adası uzaktan, yakından Hıristiyanların 

ziyaret ettikleri bir yer olmuştur. Adı geçen manastırın kubbesine Kanuni Sultan 

                                                           
99  A.Fuad, Adalarımız…,s.43. 
100 A.Fuad, Adalarımız…,s.43-44. 
101 A.Fuad, Adalarımız…,s.44. 
102 A.Fuad, Adalarımız…,s.44. 
103 A.Fuad, Adalarımız…,s.45-46. 
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Süleyman zamanında bir kandil yaptırılmıştır. Batnoslulardan bir zamanlar 

Osmanlı Donanması’na asker ve subaylar kayıt yaptırmıştır
104

.  

 

3.14- Kalimnoz Adası (Kalimnos) 

Kalimnoz Adası, sakız Sancağı’nın birinci sınıf kaymakamlıklarından 

biridir. Nüfusu 12.907’dir ve tamamı Rum’dur. Ada halkı süngercilikle geçimini 

sağlar ve bu süngerler İngiltere’de, Avrupa’nın her yerinde itibar görmektedir. 

Ada’nın un ihtiyacı ise Anadolu’dan sağlanmaktadır
105

.  

Demogerondia’
106

ya dahil olmak isteyen Kalimnozlular taşkınlıklar, 

yaralamalar vb. gibi olaylara karışmışlardır. Türk idarecileri bile bu işin 

üstesinden gelememişlerdir. Hatta Kaymakam Raşit Efendi bu gidişata 

dayanamayarak işini değiştirmek zorunda kalmıştır. Yine Ali Fuad Bey’e göre 

Namık Kemal ise Sakız Mutasarrıfı
107

 iken bu adaları titretmiş, halkını da 

sindirmiştir. Hatta kendisi Sakız Hazine Evrakı’nda incelediği dosyaları Namık 

Kemal’in idaresinin ne kadar dâhiyane olduğunun canlı birer delili olarak 

yorumlamaktadır. Hatta Kalimnoz Demogerondiasının kanunlara aykırı 

hareketlerini kökten çözümlemiştir
108

. Dolayısıyla başlarında Akif Paşa gibi bir 

vezir, Sakız’da Namık Kemal, Midilli’de Fahri ve Limni’de Agâh beyler gibi 

mutasarrıflar Türklüğün, Türk Hükümeti’nin kuvvet ve kudretini buralarda 

göstermişlerdi. Bu dönemde Ali Fuad Bey’in ifadesiyle “adalarda çıt yoktur” 
109

. 

 

3.15- Astropalya Adası (Astropalia)  

Eski haritalarda İstanbulya olarak anılan Astropalya Adası, Kalimnoz 

Kazası’na bağlıdır ve 1400 kadar olan Rum nüfusu Koyosi(?) kasabasında 

bulunmaktadır. Ada’nın büyük bir limanı vardır. Hatta İtalyanlar Trablusgarp 

Savaşı’nda ilk önce bu adayı işgal etmişler ve üslerini burada kurmuşlardır. 

Ardından da Rodos’tan Karyot’a kadar bütün adaları işgal etmişlerdir
110

.  

                                                           
104 A.Fuad, Adalarımız…,s.46. 
105 A.Fuad, Adalarımız…,s.47. 
106Demogerondia Sistemi (Hıristiyan İhtiyar Meclisi): Osmanlı Devleti idaresi altına aldığı 

yerlerde buraların özelliklerine göre merkeziyetçilikten uzak farklı bir sitem uygulamıştır. Böyle bir 

uygulamadan amaç bölge halkını rahatlatmak ve devlete bağlılıklarını sağlamaktı. Bölge halkının 

bir kısmı fetihlerden sonra şövalyeler, Venedik, Cenevizliler ile birlikte göç ettikleri için Osmanlı 

Devleti buralara göçü teşvik etmek için buralara gelip yerleşenlere din serbestîsi ve 5 yıl süreyle de 

vergi muafiyeti tanımıştır. Aynı zamanda halkın alışık olduğu mahalli idari sistemlere de izin 

verilmiştir. Demogerondia denilen ve halkın seçtiği 12 kişilik üyeden oluşan Mahalli Meclis bir 

çeşit belediye hizmetlerine bakıyordu. Değişik dönemlerde değişik yerlerde bulunan bu meclisler 

din ve eğitim işleriyle ilgilenmiştir. Hareket sahaları oldukça sınırlı olduğu için Osmanlı Devleti bu 

meclislerin devam etmesinde bir sakınca görmemiştir:Küçük, agm., s.75; Hellen dostu İngiliz tarihçi 

Prof.Dr.Dakin bu konuda şunları söylemektedir: “Halk, Türk yönetimini Venedik yönetimine yeğ 

tutuyordu.Vergiler daha hafif, yönetim daha yumuşaktı ve Müslümanlar Roma Katoliklerinden daha 

hoşgörülüydü”:Şimşir, age., c.I, s. XIV; Tansel, age., c.IV, s. XXXV. 
107 Namık Kemal’in Sakız Mutasarrıflığı 24 Kasım 1887-2 Aralık 1888 tarihleri arasındadır: Tansel, 

age., c.IV, s. XXXIV. 
108A.Fuad, Adalarımız…,s.48.;  
109 A.Fuad, Adalarımız…,s.48. 
110 A.Fuad, Adalarımız…,s.49-50. 
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3.16- Kalolimnoz Adası 

Bodrum’un karşısında Kalimnoz Adası’nın Kalolimnoz isminde bir adası 

vardır ki Ali Fuad Bey’e göre bu ada şiddet konusunda Kalimnoz Adası’na 

rahmet okutmaktadır. I.Dünya Savaşı’nda ada halkı Bodrum Müslümanlarına 

maddi ve manevi pek çok zarar vermiştir. Hatta Çanakkale’de bile Kalimnoz ve 

Sömbeki adaları ile beraber bu ada halkı da Devlet’e karşı hainlik içinde 

olmuştur
111

. 

 

3.17- Midilli Adası (Métélin ou Mytilene) 

Midilli Adası İzmir’in Çandarlı Burnu’ndan itibaren Ayvalık Limanı’nı 

ve Edremit Körfezi’ni doğusuna alarak Menteşe’nin Baba Burnu’na kadar 

Anadolu’nun birçok kasaba ve köyleriyle uzun sahillerine karşı kurulmuş önemli 

bir ada konumundadır. Osmanlı Devleti sınırlarına ise Fatih Sultan Mehmet 

zamanında katılmıştır
112

.  

Ali Fuad Bey Midilli Adası’nın güzelliği hakkında şunları söylemektedir;  

“Nasıl ki, Rodos Bahr-i Sefid’in murassa’ bir tablosu, Sakız muattar bir 

buketi ise Midilli’de behişti temiz bir havanın, semiz bir toprağın yetiştirdiği feyza 

feyz ezhar ve esmardan mürekkeb bedi’ ve bî-nazir çelenkler içinde o levhanın 

altın çerçevesi, o demetin gümüş vazosudur!” Yine Ali Fuad Bey bir edibin Ada 

hakkındaki şu sözlerine de yer vermektedir;  

“Gamdan, kederden hali bir köşe arayanlar bu mevkie gelsin; güya ki, 

rüzgarında bir haysiyet var, nefes ile kalbe girip çıktıkça bulabildiği alamı 

toplayıp adem-âbâda sürüyor!”
113

. 

Ada halkının başlıca geçim kaynağı ticarettir ve zeytincilik, sabun imalatı 

da bu ticaretin başında gelmektedir. Midilli halkın Sakız halkı kadar zengin 

değilse de genel bir zenginlikleri olduğunu Ali Fuad Bey ifade etmektedir. Zeytin 

ve sabun imalatının yanında un üretimi de Ada’da oldukça önemlidir
114

.  

 Ali Fuad Bey Midilli Mutasarrıfı Fahri Bey’in Ada’ya çok faydası 

olduğu görüşündedir. Özellikle yollar Fahri Bey zamanında mükemmel derecede 

yapılmıştır. Hatta Midilli’nin 2 kazasıyla 6 nahiyesini ve 70’i geçen köylerini 

birbirlerine ve şehre bağlayan yolların Sakız Adası’ndaki yollardan daha fazla 

olduğunu ifade etmektedir.  

Ali Fuad Bey 1316/1900-1901 yılında bir fabrikatörün getirtmiş olduğu 

bir otomobilden bahsetmektedir. Bu tarihlerde Osmanlı Ülkesi’nin hiçbir 

tarafında otomobilin görülmediği göz önüne alınırsa bu durum Midilli’nin 

yollarının düzenli ve halkının da ticaret konusunda azimkâr olduklarını gösterir 

değerlendirmesini yapmaktadır
115

. 

                                                           
111 A.Fuad, Adalarımız…,s.50. 
112 A.Fuad, Adalarımız…,s.50-51. 
113 A.Fuad, Adalarımız…,s.52. 
114 A.Fuad, Adalarımız…,s.53. 
115 A.Fuad, Adalarımız…,s.55. 
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Yine Ada’nın suyunun da Sakız Adası’nın suyundan sonra en ünlü ve 

güzel su olduğunu ifade etmektedir 247 tane çeşmenin bulunduğunu, bu 

çeşmelerin halkın su ihtiyacını rahatlıkla karşıladığını, bu çeşmelerin Kaptan- 

Derya Cezayirli Hasan Paşa ve Kulaksız İsmail Paşa gibi Müslümanlar tarafından 

yapıldığını ifade etmektedir
116

. 

Ada’nın nüfusu olarak 131.557 verilmektedir. Bunun 27.964’ü 

Müslüman, 1410’u Katolik, 800’ü Musevi ve 101.383’ü de Rum’dur
117

. 

Görüldüğü üzere Ada’da Müslümanların sayısının fazla olması sebebiyle Ali 

Fuad Bey, Rumların çoğunun Türkçe konuştuklarını ifade etmektedir. Bunun 

yanında Müslümanlar da Rumca bilmektedir. Okullarda Türkçeye ilgi Sakız 

Adası okullarına nispetle daha iyidir. Ancak Midilli okullarında da Müslüman 

düşmanlığı görülmektedir
118

.  

18 Aralık 1879 ile 15 Ekim 1884 tarihleri arasında Midilli Mutasarrıflığı 

yapan Namık Kemal, Midilli’de mektep açılmasına önem vermiştir. Kendisinin 

zamanında Midilli’de Cemiyet-i Maarif’in yardımı ile 15 kadar kız ve erkek 

mektebi açılmıştır
119

. 

Midilli Mutasarrıfı Namık Kemal, Midilli’de “Birçok adamlarca Yunan’a 

temayül ve Yunan Konsoloshanesi’nce o fikri beslemeğe tabi’ bir yönelme 

bulunduğunu” da ifade etmektedir. Yine Namık Kemal Midilli’de mahkemelerde 

Rumca konuşulmasının halkı Türkçeyi bırakmaya sevk ettiğini, bunu önlemek 

için de mahkemelerde Rumca bilmeyenler için tercümanların bulundurulması 

gerektiğini vurgulamaktadır
120

.  

Ali Fuad Bey, Sakız Adası bahsinde anlattığı “şapka ve fes meselesi” 

konusundan Midilli Adası içinde bahsetmektedir. Hatta burada bu işin daha da 

rahat bir şekilde olduğunu eklemektedir. Yani, Ada’daki yabancıların başlarında 

“kapelâ” bulunduğu halde elleriyle selam vererek Müslüman halkı ve memurları 

aşağılamaktaydılar. Buna karşılık da memurlar ve Müslüman halk el 

kaldırmaksızın hafif bir baş oynatmakla bu küstahlığa cevap vermekteydiler
121

. 

Yani Ali Fuad Bey’e göre bu durum Ada halkı içinde hoşnutsuzluğa ve gerginliğe 

sebep olmaktaydı. 

Ali Fuad Bey’in Barbaros Hayrettin Paşa hakkında ki değerlendirmeleri 

de dikkat çekicidir. Barbaros Hayrettin Paşa’nın Midilli’li olması ve Müslümanlar 

arasından böyle güçlü bir şahsiyetin çıkmasını Midillilerin hazmedemedikleri 

kanaatindedir. Hatta kendisine zalimliğinden dolayı “Barbaros” isminin 

verildiğini ileri sürdüklerini söylemektedir. Oysaki “Barbaros” unvanı Hayrettin 

Paşa ve kardeşi Oruç Reis’in kırmızı sakallı olmalarından dolayı bu isim 

kendilerine verilmiştir. Çünkü Avrupalılar sakala barbe, kırmızıya roz 

                                                           
116 A.Fuad, Adalarımız…,s.55. 
117 A.Fuad, Adalarımız…,s.56. 
118 A.Fuad, Adalarımız…,s.58. 
119 Tansel, age., c.III, s. XIV, XX. 
120 Tansel, age., c.III, s.XIII-XIV, XXIII. 
121 A.Fuad, Adalarımız…,s.58-59. 



 

 404 

demektedir. Bu kelimeler birleşince “Barbe rose” meydana gelir, bu da 

“Barbaros” olmuştur
122

.  

Ali Fuad Bey Balkan Savaşı’nda Midillili Rumların Yunanlılar tarafında 

yer alıp yüzyıllarca kardeş gibi geçindikleri Müslüman hemşerilerine karşı 

yapılmayacak davranışlarda bulunduklarını ifade etmektedir Hatta vahşilik 

derecesinde olduğunu söyleyen Ali Fuad Bey, bu konuya pek çok örnek de 

vermektedir. Ayrıca yine bu konuya dair Tanin Gazetesi’nin 3 Haziran 1328/ 16 

Haziran 1912 tarihli nüshasında yayınlanan bir “Midilli Mektubunu” da 

vermektedir
123

. 

Ali Fuad Bey Midilli Adası’nı İzmir, Edremit körfezlerine yakınlığı ve 

hakim olması sebebiyle Anadolu’nun en önemli sahillerinin siyasetini, 

ekonomisini ve özelliklede güvenliğini her zaman kolaylıkla tehdit altında tutacak 

bir vaziyette olduğu görüşündedir. Bu sebeple Midilli Adası’nın Türkiye elinde 

kalması oldukça önemlidir. Ali Fuad Bey Ada’nın önemi konusunda, 1308/1892-

1893 veya 1309/1893-1894 yılında Galata Rıhtım Şirketi’nin Bâb-ı Âlî ile 

çözemediği 200.000 liralık haksız bir alacak yüzünden Ada’nın Fransız 

Donanması tarafından geçici olarak işgal edilmesi hadisesini Ada’nın ne kadar 

önemli olduğuna açık bir delil teşkil ettiğini ifade etmektedir
124

.  

 

3. 18- Limni Adası (Lèmnos) 

Ada’nın tarihi hakkında kısa bir bilgi veren yazar Ada’nın Fatih Sultan 

Mehmet zamanında Venediklilerden alındığını ifade etmektedir. Ada nüfusu 

olarak 23.879’u Rum, 2.292’si Müslüman, 68’i Musevi olmak üzere toplamda 

26.237 sayısını vermektedir
125

. Ali Fuad Bey Ada halkı hakkında oldukça iyi 

gözlemlere sahiptir. Ada halkının zengin olmakla beraber Devlete bağlı 

olduklarını hatta Yunanlıların Ada’ya girdiklerinde onların fevri hareketlerine 

dahil olmadıklarını vurgulamaktadır
126

. 

 

3. 18a- Bozcaada (Ténédos) 

Limni Livası’na bağlı küçük bir kazadır. Küçük olmakla beraber oldukça 

önemlidir. 1431 Müslüman ve küsuru da Rum olmak üzere toplamda 4969 nüfusu 

vardır
127

.  

 

3. 18b- İmroz
128

 Adası (Imbros) 

Limni’nin bir kazasıdır. Nüfusu 8809 olup bunun içinde 120 kadar 

Müslüman vardır. Ada da daha önceleri Müslüman sayısının oldukça fazla 

                                                           
122 A.Fuad, Adalarımız…,s.60. 
123 A.Fuad, Adalarımız…,s.61-62. 
124 A.Fuad, Adalarımız…,s.62. 
125 A.Fuad, Adalarımız…,s.63. 
126 A.Fuad, Adalarımız…,s.64. 
127 A.Fuad, Adalarımız…,s.64. 
128 Osmanlı literatüründe “İmroz” olarak yer alan adanın adı 29 Temmuz 1970 tarih ve 8479 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile “Gökçeada" olarak değiştirilmiştir: Kurumahmut- Başeren, age., 

s.85 
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olduğunu söyleyen yazar buna ispat olarak da kabristanları, çeşmeleri 

göstermektedir
129

. 

 

3.18c- Semadirek Adası (Samothraki) 

İmroz Kazası’nın nahiyesidir ve 2600 Rum bulunmaktadır
130

. 

 

3.18d- Bozbaba Adası (Hagios Strati) 
Limni’nin ikinci küçük nahiyesidir. Nüfusu 1200’dür ve Rum’dur

131
. 

Limni Adası hakkında bu bilgileri veren yazar adanın Türkiye özellikle de 

İstanbul için stratejik öneminin büyüklüğünü vurgulamakta ve adanın iki büyük 

koyu ile Mondros Körfezi’nin Boğaza ve İstanbul’a yapılacak olan herhangi bir 

saldırıda bu stratejik öneminin daha da ortaya çıktığını ifade etmektedir. Buna 

örnek olarak da Balkan Harbi’ni vermektedir. Mondros Körfezi bu savaş sırasında 

Yunanlılar tarafından üs olarak kullanılmıştır. Yine I.Dünya Savaşı’nda 

Müttefikler donanmalarını Mondros Körfezi’nde bulundurmuştur ve savaşı bitiren 

mütarekeyi
132

 de burada imzalamışlardır. Bu sebepledir ki Ali Fuad Bey Ada’nın 

Türklerin idaresinden çıkmaması gerektiği üzerinde durmaktadır
133

.  

 

4-Tetimme 

Ali Fuad Bey bahsettiği konuya “ek” olarak “tetimme” başlığında ayrı bir 

bahis açmıştır. Bu konuya Kıbrıs ile başlamaktadır. Kıbrıs Adası’nın genel bir 

tarihi hakkında bilgi vererek Türklerin ve sonra da nasıl İngiltere’nin eline geçtiği 

konusunu ele almaktadır
134

. Ali Fuad Bey Kıbrıs Adası’nın Cezair-i Bahr-i 

Sefid’in en büyük adası ve yarısına yakın bir sayınında Müslüman ve Türk olmak 

üzere 210.000 nüfusa sahip olduğunu ifade etmektedir
135

.   

Yazara göre Kıbrıs çok önemli bir mevkidedir ve bundan dolayı Kıbrıs 

tek başına Antalya, Adana, Suriye sahillerini her zaman karıştırmak, buralarda 

karışıklıklar çıkartmak durumuna sahiptir. Özellikle de hassas zamanlarda 

İngilizlerin Kıbrıs’ta temsilcisi olan Yunanlılar tarafından buralara yapılacak 

herhangi bir girişimin tehlikeli olacağını vurgulamaktadır. Ali Fuad Bey, 

İngilizlerin Ada’dan çıkmaları gerektiğini ancak İngilizlerin hiç de böyle bir 

niyetlerinin olmadığını ifade etmektedir. Türklerin Kıbrıs’ı ne İngilizlere nede 

                                                           
129 A.Fuad, Adalarımız…,s.64. 
130 A.Fuad, Adalarımız…,s.64. 
131 A.Fuad, Adalarımız…,s.64. 
132 Mondros Mütarekesi için bkz: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I, Ankara, 2004, Atatürk Araştırma 

Merkezi, s.109; 132-142,  
133 A.Fuad, Adalarımız…,s.65. 
134 Kıbrıs Adası 93 Harbi sonunda imzalanan 4 Haziran 1878 tarihli İstanbul Muahedesi ile 

İngiltere’ye kiralanmıştır. Böylece dünyanın birinci denizci devleti olan İngiltere Doğu Akdeniz’e 

de sağlam bir adım atmış oluyordu: Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, c.7, İstanbul, 1978, 

Ötüken Yayınevi, s. 164. 
135 A.Fuad, Adalarımız…,s.65-66. 
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Yunanlılara bırakacak bir durumu olmadığını belirterek Ada’nın Türkiye’ye 

tamamen bırakılmasını ümit ve intizar etmektedir
136

.  

Ali Fuad Bey Kıbrıs konusundan bahsederken “istitrad” başlığıyla başka 

bir konuyu da ele almaktadır. Kânunusani 1307/ Ocak 1892 tarihinde Özel 

İdare’nin Vapuru ile Niğde’ye giderlerken vapurları Antalya taraflarında fırtınaya 

tutularak batmaktan sonda kurtulmuştur. Bunun üzerine Kıbrıs’ın Limason 

Limanı’na sığınmışlardır. 

Bu olay üzerine Ali Fuad Bey İngilizleri eleştirmektedir. Gemilerinin ve 

kendilerinin durumlarını İngilizlerin gördüğü halde onları saatlerce denizde 

tuttuklarını ve karaya geçmelerini geciktirdiklerini söylemektedir. Ada’da kırk 

sekiz saat kaldıklarını ifade eden Ali Fuad Bey aslında Ada’da daha kalkma 

istediklerini, diğer vatansever arkadaşları gibi vatanları için çalışacaklarını ancak 

İngilizlerin buna izin vermediğini yazmaktadır. İngilizlerin Kıbrıs’ta tamamıyla 

hakim olduklarının bir göstergesi olarak bu olayı değerlendirmektedir. Hatta O’na 

göre bu olay kendi açısından, “Kıbrıs’ın sahife-i hayatımıza yazılmış bir elim 

hatırası!” olmuştur
137

.  

Yine Ali Fuad Bey, Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nin Midilli Livası’na 

bağlı Yunda Adası (Mouskonisia), Karesi Sancağı’nın Ayvalık Kazası’na 

bağlandığını, bir köprü ile geçilebilecek kadar Ayvalık’a yakın bulunduğunu, 

hatta korsanlığın kökeninin buraya dayandığını belirtmektedir
138

. 

Sisam Adası (Samos)’nın da 50.000 nüfusa sahip olduğunu, idari taksimat 

açısından Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nden ayrı tutulduğunu, Sisam Beyi 

unvanıyla bir Hıristiyan mutasarrıfın idaresine verildiğini, dolayısıyla ayrı idare 

edilen bir vilayet statüsünde olduğunu bildirmektedir
139

. 

Ali Fuad Bey, Sisam Adası’nın adeta Anadolu ile yapışık olduğundan, 

karşıdan karşıya insanların konuşabilmesini mümkün kılan iki kilometrelik dar bir 

boğazın bulunduğundan bahsetmektedir. Bununla beraber Sisam Adası’ndan 

Türkiye’ye her türlü saldırının yapılmasının mümkün olduğunu, Yunanlıların bu 

konuda oldukça faaliyet içinde bulunduklarını da eklemektedir
140

. 

Sisamlılarında Sakız ve diğer ada halkı gibi Yunan idaresinde memnun 

olmadıkları, isyan ettikleri, adalıların Türkiye ve Türklerin kıymetini daha iyi 

anladıkları şeklinde Ali Fuad Bey değerlendirmesini yapmaktadır. Bunun yanında 

Ali Fuad Bey Anadolu’da devam etmekte olan Milli Mücadele’de de Yunanlılarla 

savaşan Türkiye için, Yunanlıları memleketimizden kovduktan sonra bütün 

adalarımızın da ana vatana katılmasını ümit etmekte ve istemektedir
141

. 

 

5- Yunanlılar- Rumlar  

                                                           
136 A.Fuad, Adalarımız…,s.66. 
137 A.Fuad, Adalarımız…,s.66-67. 
138 A.Fuad, Adalarımız…,s.67. 
139 A.Fuad, Adalarımız…,s.67. 
140 A.Fuad, Adalarımız…,s.67. 
141 A.Fuad, Adalarımız…,s.68. 
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Ali Fuad Bey eserini bitirirken Yunan ve Rum tarihi hakkında kısa 

bilgiler vermektedir. Sonuç olarak ta günümüz Yunanlıların geçmişteki 

Yunalılarla bir alakalarının olmadığını, ayni durumun günümüz Rumları için de 

geçerli olduğunu, yani bugünkü Rumların da günümüz Yunanlıları ile bir 

alakasının olmadığı değerlendirmesini yapmaktadır. Hatta Rum vatandaşlarımızın 

Türkiye’ye bağlı olduklarını ifade etmektedir
142

.  

Ali Fuad Bey Adaların Türkiye’ye olan bağının hem manevi hem de 

maddi boyutlarının olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, Bahr-i Sefid adalarımız 

vaktiyle Ege denilen ve Anadolu’ya bitişik bulunan kıtanın zirvesi 

konumundaydı. Adalardan çoğunluğunun sahilleri uçurumlu, yüksek zirveli, 

denizin kıyısından dikine çıkmış olması da bu durumu ispatlamaktadır. Bunun 

yanında Anadolu sahillerinde denizin altında bulunan harabeler de bunu 

desteklemektedir. 

Bu açıklamaları doğrultusunda Ali Fuad Bey son olarak şunları ifade 

etmektedir; “Demek ki, adalarımız Anadolu’nun ebedi birer cüz’-i lâyenfekkidir; 

o halde adalarımız Anadolu’dan, Türkiye’den ayrılamaz”
143

. 

Sonuç  

Amiral Moralı Arifoğlu Ali Fuad Bey, Adaların Yunanistan’a verilmesi 

için Cemiyet-i Akvam’a başvurdukları haberlerinin yayılması üzerine kaleme 

aldığı bu eserinde Adaların Türklüğünü ve Türklere bağlı kalmasının sebeplerini 

siyasi, ekonomik özelliklede coğrafi açıdan açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu haberlerin yayılması ve Ali Fuad Bey’in çalışmasını 1922 yılında 

kaleme aldığı göz önünde tutulursa adaların İtalya ve Yunanistan’a devredileceği 

maddesinin Sevr’de bulunması üzerine bu haberlerin çıktığı değerlendirmesini 

yapabiliriz. Aynı zamanda Anadolu topraklarında Yunan işgaline karşı devam 

etmekte olan Milli Mücadele sürecide Ali Fuad Bey’in bu eserini kaleme 

almasında etkili olmuş olabilir. Hem Batı Anadolu’nun Yunan işgalinde olması 

hem de Adaların Yunanlılara verileceği şayialarının ortaya çıkması Ali Fuad 

Bey’i derinden etkilemiş gözükmektedir. 

Hatta bu dönemde 1922 yılında Yunan işgali altında bulunan Batı 

Anadolu’da uygulanacak olan bir sistemin Girit’te uygulanan muhtariyet 

sistemine benzer bir şekle sokulacağı haberleri Yunan basınında 

duyuruluyordu
144

. 

Adaların nüfus yapısı, ekonomisi, stratejik önemi gibi konularda ayrıntılı 

bilgiler vermektedir. Zaman zaman ise Devletin buralarda ki bazı uygulamalarını 

sitemle birlikte eleştirmektedir. Mesela, yerleşim yerleri başta olmak üzere 

Türkçe isimlerin verilmemesi, adaların yönetimi hakkında da Devlete karşı biraz 

sitemde bulunmaktadır. 

Mesela, Sakız Adası’nda zengin Müslümanların zaman içinde bu 

güçlerini devam ettirememesine kızmaktadır. Onları mirasyedicilikle 

suçlamaktadır. Yine Sakız Adası’ndaki Türk idarecilerinin de yetenekli idareciler 

                                                           
142 A.Fuad, Adalarımız…,s.69. 
143 A.Fuad, Adalarımız…,s.70. 
144 Adıyeke, age., s.304. 
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olamadıklarından Ada’da Türk ve Müslüman nüfusun etkisinin kaybolduğunu 

ifade ederek bu kişileri bu konuda eleştirmektedir. 

Ali Fuad Bey bununla birlikte Adalarda ki idarecilerin Türkçeden başka 

dil bilmemelerini de eleştirmektedir. Yani bir anlamda idarecilerin 

basiretsizliğinden yakınmaktadır. Dil bilmemeleri ada yönetiminde Devleti de 

sıkıntıya soktuğu görüşündedir. Çünkü yetenekli ve verimli olmayan idareciler 

adalardaki Devlet hâkimiyetini de sağlayamamaktadır.  

 Bunun yanında Ali Fuad Bey Ada’daki devlet dairelerindeki Rumların da 

daima Rumcayı kullandıklarını, bu durumun Türk ve Müslüman ahaliyi sıkıntıya 

soktuğunu ifade etmektedir. Okullarda okutulan Türkçe derslerinin de verimli 

geçmediğini, bu derslerin hükümetin aldığı karara karşı gelmemek için usulen 

verildiğini de eklemektedir. Böyle bir uygulamanın da Ada yönetiminde Rumların 

hakim olmasına sebep olduğu yorumunu yapmaktadır.  

Buna benzer bir değerlendirmeyi de mahkeme salonlarında Rumların 

yaptıkları bir uygulamada yapmaktadır. Rumlar fesi sadece salona girdiklerinde 

takmaktadır. Çıktıklarında kendi şapkalarını başlarına geçirmektedirler.  

Benzer bir diğer uygulamada Midilli Adası’nda olmaktadır. Ali Fuad Bey 

böyle bir davranışı eleştirmektedir. Özellikle Rodos, Sakız, Midilli ve diğer 

adalarda Müslüman halkında dahil olarak Rumca konuşmaları Türkçenin arka 

plana atılmasına ve adaların kaybedilmesinde “dil” konusunun sosyal anlamda 

olumsuz etkisi olduğuna inandığını da Ali Fuad Bey çalışmasının çeşitli 

yerlerinde sık sık dile getirmektedir. 

Namık Kemal’in Sakız Mutasarrıflığı zamanında Ada’da her şeyin 

yolunda gittiğini ifade eden Ali Fuad Bey Vezir Akif Paşa, Midilli Mutasarrıfı 

Fahri Bey, Limni Mutasarrıfı Agâh Bey zamanlarında da adalarda asayişin 

sağlandığını vurgulamaktadır. Bir anlamda bu dönemlerdeki Türk idaresinin diğer 

zamanlar da da yapılmasını istemektedir.  

1316/1900-1901 yılında bir fabrikatörün Midilli’ye getirtmiş olduğu bir 

otomobilden bahseden Ali Fuad Bey bu tarihe kadar Osmanlı Ülkesi’nde bir 

otomobilin görülmediğini ifade ederek Midilli Adası’nın gelişmişliği yönünde 

değerlendirmeler yapmaktadır. 

Kıbrıs’ın da bulunduğu mevkiden dolayı Türkiye için çok önemli bir yeri 

ve değeri olduğunu vurgulayan Ali Fuad Bey, İngiltere’nin buraya 

yerleşmesinden oldukça rahatsızdır. Hatta bir yolculukları sırasında fırtınaya 

tutularak Kıbrıs’a sığınmışlar, burada kalmak istemelerine rağmen İngilizler 

onları kırk sekiz saatten fazla tutmamıştır.  

Ali Fuad Bey, Anadolu’nun güvenliği için Adalar’ın Türkiye’den 

ayrılmaması görüşündedir. Adaların çoğunluğu Türkiye’ye oldukça yakındır. 

Mesela, Sakız’dan Çeşme’ye tüfeklerle bile saldırı düzenlenebileceğini ifade 

ederek Anadolu topraklarının güvenliği, stratejik konumu itibarıyla Adalar’ın 

Türkiye’de kalması gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. 

Yine böyle coğrafi yakınlıktan dolayı Yunda ve Sisam adalarını da örnek 

olarak göstermektedir. Türkiye’ye olan yakınlıklarının stratejik önem arz ettiği 

üzerinde ısrarla durmaktadır.  
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Dolayısıyla günümüz itibarıyla da Ege Denizi Türkiye ve Yunanistan’ın 

dış politikalarında özellikle de XX.yüzyılın sonlarından itibaren daha da özel bir 

önceliğe sahiptir. Ege Denizi’ndeki meselelerin kaynağı Yunanistan’ın 24 Nisan 

1830’da devlet olarak ortaya çıktığı ideolojik, 24 Temmuz 1923 yılında Lozan 

Antlaşması ile de hukuki ve siyasi bir geçmişi bulunmaktadır. Ege sorununa 

ilişkin çözümsüzlük devam etmektedir. Ege Denizi’nde güç, nazik ve Türkiye 

açısından da tehlikeli olabilecek bir dönem yaşanmaktadır. Hatta Yunanistan 

kuruluşundan bugüne kadar Ege Denizi’ni bir Yunan gölüne dönüştürmek ve 

Ege’de modern Sevr’i gerçekleştirip Türkiye’yi ana kıtasının karasularına 

hapsetmek isteyen Yunanistan’ın politikasının temelinde “megali idea” yattığı 

açıkça görünmektedir
145

.  

Bunun yanında günümüz şartlarında Yunanistan bir taraftan Limni 

Adası’ndaki birliklerini ve askeri uçaklarını NATO emrine verme girişimlerinde 

bulunarak, diğer taraftan başta Rodos olarak üzere Menteşe Adaları’nın NATO 

amaçlı gemi ziyaretlerine açılması için gayret göstererek bu hareketleri ile 

Türkiye’ye güven vermemektedir
146

.  
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“Adalar Denizi”ndeki Siyasi ve Hukuki Gelişmeler 

 

 
Yunanistan 1832-1881 yıllarında İngiltere’den 7 adayı almıştır. 

 

 

 
 

Temmuz 1881-İstanbul Antlaşması 

1878 Berlin Konferansı’nın ardından Yunanistan’ın hamisi İngiltere, 

Fransa ve Rusya’nın baskısı ile Osmanlı Devleti Teselya ve Larissa’yı 

Yunanistan’a bırakmak zorunda kalmıştır. 
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İki Balkan Savaşı’ndan sonra (1912-1913) sonra Yunanistan topraklarını 

kuruluşundan bu yana hemen hemen iki katına çıkarmıştır.  

 

 
24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile (Bozcaada ile Gökçeada Türkiye’de) 

Türkiye ile Yunanistan’ın Durumu 
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Yunanistan’ın bugünkü sınırları. II.Dünya Savaşı’ndan sonra Oniki Ada 

Müttefikler tarafından Yunanistan’a verilmiştir.(Çelikkol, age., Ankara, 1992). 
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Kastamonu Mektubcusu Ali Fuad Bey’in “Adalarımız” nam eserine 

merbut “Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Vilayeti Haritasıdır”.(Ali Fuad, Adalarımız 

Türkiye’den Anadolu’dan Ayrılamaz, 1338, Kastamonu Matbaası).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 415 

Sa
y

fa
4

1
5

 

 

BALKAN SAVAŞLARININ TÜRK EĞİTİM DÜŞÜNCESİNİN 

DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ 

                                        Ercan UYANIK

                   

İrfan Davut ÇAM


 

           Giriş 

Osmanlı Devleti, barındırdığı milliyetlerin ulusçuluk fikrine meyletmeleri 

yüzünden 19. yüzyılın sonunda dağılma sürecine girmişti. Devleti bu dağılma 

sürecinden kurtarmak için 23 Temmuz 1908 tarihinde Jön Türkler tarafından yeni 

bir anayasal rejim kuruldu. Ancak yeni anayasal rejim de, kısa bir süre içinde 

Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i resmen ilhak etmesi, Girit’in Yunanistan’la 

birleşmesi ve Tarblusgarb’ın İtalyanlar’a bırakılması gibi birtakım krizlerle 

karşılaştı. 1912-1913 Balkan Savaşları ise Osmanlıların tahmin edemeyeceği 

kadar büyük hezimetlere yol açmıştı. Bu askeri ve politik felaketler; devrimi 

yapan Jön Türkleri olumsuz yönde etkilemiş, içlerinden bazıları hayal kırıklığına 

uğrayıp ümitsizliğe kapılmışlardı. Geleceği karanlık gören Jön Türkler, 

imparatorluğun ancak Avrupa’nın vesayetinde yaşayabileceğini düşünürken 

içlerinden özellikle İttihatçılar, imparatorluğun sadece radikal bir reform programı 

sayesinde kurtarılabileceğine inandılar.  

Başlangıçta denetleme iktidarı olarak değerlendirilebilecek hükümet 

içindeki etkinliklerini, 31 Mart Olayı’nın bastırılması ve anayasanın yenilenmesi 

gibi iç revizyonlarla arttıran İttihatçılar, yukarıda sayılan bunalımlardaki 

başarısızlık, savaşlardaki yenilgiler ve akabinde yaşanan gerilemeler karşısında, 

kendilerini reform yapmak zorunda hissetmişlerdi. Devleti, eski düzenden 

kurtarmayı ve Avrupa devletlerinin denetiminden çıkarmayı amaçlayan Temmuz 

1908 Genç Türk Devrimi, siyasal bir hareketti. 

 I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine kadar altı yıl boyunca, siyasal 

nitelikte kalan bu mücadele, Büyük Devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahale 

olanağını yitirmelerinden sonra, İttihat ve Terakki ekonomik ve kültürel 

politikalar uygulama özgürlüğüne kavuştu.  

İttihatçıların bakış açısını ve etkinliklerinin yönünü belirleyen asıl olay, 

“bu devlet nasıl kurtulabilir?” sorusuydu. 1908 Kongresi’nde açıklandığı üzere, 

Cemiyet’in amacı; vatanı, içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak, milleti 

içinde bulunduğu zulüm ve esaretten çıkarıp insanlığa lâyık biçimde yaşatmaktı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti birinci amaçla, devleti eski düzenden kurtarmayı ve 

Avrupa devletlerinin denetiminden çıkarmayı; ikinci amaçla da ilerleme fikriyle 

toplumun geri kalmışlığını ortadan kaldırmayı düşünüyordu. Bu amaçlara 

                                                           

 Yrd. Doç.Dr.Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim 
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ulaşmak için 1876 Kanun-ı Esasisi’nin yeniden yürürlüğe konması gerektiğine 

inanıyorlardı.  

 II. Abdülhamit tarafından askıya alınan 1876 Kanun-ı Esasisi’ni tekrar 

uygulamaya koyarak devletin çöküşten kurtarılacağı iddiasıyla ortaya çıkan 

İttihatçılar, başlangıçta Osmanlı birliğini sağlayacak yegâne aracın “eğitim” 

olduğunu düşünüyorlardı. Bu çerçevede, devleti kurtarma sorunu karşısında tüm 

Osmanlı aydınları gibi İttihatçıların da vardığı çözüm yolu, “Devletin yıkılışını 

ancak eğitim kurtarır!” idi
1
. 

 Balkan Savaşları ve Eğitim 

Trablusgarb ve Balkan Savaşları felaketlerinin ardından İttihatçılar, idari 

merkeziyetçilik konusunda uzlaşıcı bir tutum almaya başladılar.  

Çünkü İttihatçılar, imparatorluğun geri kalanını elde tutmanın, ancak 

ciddi ıslahat ve âdem-i merkeziyet siyasetiyle mümkün olacağına inanıyorlardı
2
. 

İmparatorluğun kaybedilen topraklarından geriye kalan kısımlarına 1878’de 

başlayan Müslüman göçü ile imparatorluğun nüfusu giderek Müslümanlaşmıştı. 

Balkan Savaşları da şok etkisi yaparak Osmanlıcılığın artık işlemeyeceğini 

herkese göstermişti. Özellikle Türk tebaa arasında tepkisel bir tavırla gittikçe 

Türkçü ve İslamcı bir söylem hâkim olmaya başlamıştı. Balkan felaketlerinin 

ardından yönetimi az çok elinde tutan İttihat ve Terakki kadrosu da, izlemekte 

olduğu politikanın başarısı için, güçlü bir toplumsal desteğe muhtaç olduğunu 

anlamıştı. 

İttihatçılar, 1912 yılında erken seçime hazırlanırken azınlıklara karşı da 

daha uzlaşıcı hale geldiler. Bâb-ı Âli de aynı yıl İtalya’yla devam eden savaş 

yüzünden azınlıklara karşı aynı uzlaşıcı tutumu takınmaya mecbur olmuştu
3
. 

Başlangıçta, Osmanlılık adı altında unsurları birleştirme (İttihad-ı Anasır) gayreti 

içerisinde olan siyasi irade, parçalanmayı önlemek amacıyla Osmanlıcılık 

düşüncesini işliyordu. Onun için de başlangıçta “Osmanlıcılık” düşüncesi, 

ittihatçıların ideoloji ekseni haline gelmiştir. Ancak Balkan Savaşları sonrasında 

ortaya çıkan tablo, onları bu düşüncelerinden dönmeye mecbur etmiştir. 

Osmanlıcılık düşüncesi yerini Türkçülük ideolojisine bırakmıştır
4
. 

Selanik’ten gelen Türkçü aydınlar vasıtasıyla Türk Ocaklarının 

faaliyetlerinde etkisini artıran İttihat ve Terakki, imparatorluğun Müslüman 

nüfusunun menfaatlerini ön plana çıkaran bir siyaset izlemeye başladı. Cemiyetin 

yapmak istediği, Türklüğün korunması ve yükseltilmesi idi. Osmanlı Devleti’nin 

yönetici sınıfını meydana getiren Türk unsuru, eğitim ve iktisadî refah 

bakımından gayrimüslimlerin iyice gerisinde kalmıştı. Cemiyet bu açığı 

kapatmaya çalışırken gayrimüslimlerin dini teşkilatlarını taklit ederek her alanda 

                                                           
1 Bu düşünceye parelel olarak; İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908 yılında kabul edilen 

siyasal programının 17. maddesinde “Teb’ai Osmaniye'nin terbiyesi bir siyak-ı ittihad ve 

intizam üzere olmak için umumi ve derununda serbest talim ve tedris olunur ve her unsura 

muhteliten küşade resmi mektepler açılacaktır.” denilmiştir. Tarık Zafer Tunaya,  

Türkiye'de Siyasal Partiler, C.1, İstanbul, 1998,  s. 99. 
2 Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizm’e, İstanbul, 1996, s.117. 
3 Ahmad, a.g.e., ss.106-107. 
4 Nuri Doğan, Ders Kitapları ve Sosyalleşme (1876-1918), İstanbul, 1994, ss. 88-89. 
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bir örgütlenme ve bir gelişme merkezi görevini yerine getirmek istiyordu. Ayrıca 

Osmanlı Devleti’nin şartları, İttihatçıların Türkçülük politikasına yardım 

ediyordu. Bunun için sosyal ve ekonomik bir reform programını, 1914’ten 

itibaren otoriter bir yolla, uygulama sahasına koydular.  

İttihat ve Terakki, Türklerin yüzyılların geriliğinden kurtarılması ve 

gayrimüslimlerle mümkün olduğu ölçüde yarışabilmesi için devlet ve çiftçilik 

işleri dışındaki alanlara da girmelerini istiyordu. Bu amaçla programlarında 

eğitime özel önem vermişlerdir. Balkan Savaşları’nda kaybedilenlerin acısını 

yüreklerinde duyanların yalnızca Müslüman Türkler oluşu, Türkçülük 

ideolojisinin canlanmasını sağladığı gibi iktidarın ders kitaplarına yansıyan bir 

tercihi haline gelmesine de zemin hazırlamıştır. Bu yüzden ülkenin kurtuluşu 

“İttihad-ı Anasır”da değil, Türkçülük fikrinin yayılmasında aranmaya 

başlanmıştır
5
.   

Balkan Savaşları, Osmanlı ordusu ve Türk toplumu üzerinde derin izler 

bırakmıştır. Savaşın akabinde basında, “Niçin Mağlup Olduk? başlığı altında 

Osmanlı’nın yenilgisinin nedenlerini araştıran yerli, yabancı, sivil, asker yazarlar 

tarafından yüzlerce, kitap, broşür ve makale kaleme alınarak geniş bir literatür 

oluşmuştur
6
. 

Balkan Savaşları, Osmanlı kamu vicdanında travmatik bir etki meydana 

getirmiş ve herkesin gözünü açmıştı. Bu nedenle Balkan Savaşları Osmanlı halkı 

ve aydınlarını düşmanın başarısını ve kendi yenilgi nedenlerini araştırmaya itti. 

Sonuçta aranan neden bulundu: Balkan uluslarının başarıları askeri etmenlerden 

çok eğitim sistemlerinin üstünlüğü ve öğretmenlerinden, Osmanlıların yenilgisi de 

eğitim sisteminden ve öğretmenlerden kaynaklanıyordu
7
.   

Balkan milletlerinin eğitim alanında gösterdikleri gelişim sayesinde hem 

birlik ve bütünlük duyguları gelişmiş hem de kendi geleceklerini belirleyebilme 

kabiliyetine sahip olma fikrini benimsemeye başlamışlardır. Bu konudaki 

gelişmişlikleri, Balkan Savaşlarının kendi lehlerinde neticelenmesini mümkün 

kılmıştır. Nitekim Bulgaristan ve öteki Balkan uluslarının savaştaki başarıları 

askeri nedenlerden ziyade eğitim sahasındaki ilerlemişliklerine bağlanmıştır. 

Bulgaristan’ın bu konuda gerçekleştirdiği ilerleme şu ifadelerden de 

anlaşılmaktaydı: 

“Bulgaristan henüz büyük bir kuvve-i medeniye izhar edemedi; lakin 

herkese okumayı, yazmayı öğretti, ahaliyi muayyen emele terbiye etti; evvelkinden 

daha sıkı ve kavi ittihat ettirdi. Artık Bulgarların hemen hepsi menafi-i siyasisini 

takdir ediyor... Otuz yıldan beri teslihat için mütemadi hazırlıkta bulunmasını 

icap ettirmişti. Askeri kışlalarda yalnız askerlik değil; milletdaşlık da 

öğretiliyordu. Tarihten izahat veriliyor ve Türklerle mutlaka harp olunacağı ve 

harbin de mutlaka lazım olduğu her nefere telkin ve telkih olunuyordu”
8
. 

                                                           
5 Doğan, a.g.e., s. 89. 
6 Tarık Zafer Tunaya,  Türkiye'de Siyasal Partiler, C. 3, İstanbul, 2000,  ss. 99-100. 
7 Yayha Akyüz, Öğretmenlerin Toplumsal Değişimdeki Etkileri, Ankara, 1978, s. 139. 
8 Ali E. Oba, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ankara, 1995, ss. 111-112. 
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Okullar, öğretmenler ve öğretmenlik mesleğinin sorunları gibi eğitimin 

temel meseleleri hakkında önemli yazılar yazan ve aynı zamanda öğretmenlik de 

yapan Edhem Nejad Bey; Balkan milletlerinin ve Osmanlı Devleti’nin eğitim 

sistemini ve öğretmen kadrosunu karşılaştırırken önemli tespitlerde bulunmuştur: 

“Rumeli’de bizim köylerde ismini yazmasını bilemeyen, elle yazılmış 

yazıları okuyamayan köy hocaları görev yaparken, kasabalarda milliyetten, 

Türklükten bahsi ayıp ve günah sayan daha ileri derecede seciyesiz, miskin 

muallimler yüksek tabakanın çocuklarını terbiye ederken; Makedonya muallimleri 

daha kaba ve cahil olan Gayrimüslim köylüleri insan yaptılar. Onlarca seciye, 

fikir, emel verdiler. Sonuç ne oldu? Bizim hocalar mağlup, onlarınki galip! Savaşı 

onlara kazandıran; mektepleri ve terbiyeleridir. Bizi mağlup eden yine 

mektebimiz, medresemiz, terbiyemizdir. Balkanlıların askeri orduları değil, 

muallim orduları galiptir!”
9
. 

Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı mağlubiyeti ve Balkan 

uluslarının bu zaferini değerlendiren bir çalışmada Bulgarlarla ilgili geçen şu 

ifadeler de oldukça önemlidir: 

“Elli sene evvel bir meyyit-i müteharrik halinde kendinden bîhaber, 

domuz çobanlığından başka bir şey bilmeyen bu milletin bugünkü hali fedakârlık 

şairlerinin, ibtidai mekteb hocalarının, köy papaslarının telkinâtıyla vücûda 

gelmiştir. Ancak otuz beş senelik bir maziye mâlik olan bugünkü maddiyât hep o 

telkinâtla dirilen, vücûd bulan maneviyat ile teessüs etmiştir”
10

. 

Gerek savaş sırasında ve gerekse de savaştan sonra Osmanlı askerlerinin 

ve sıradan Osmanlı vatandaşlarının ruh halini kavramak neredeyse imkânsızdı. 

Düşük rütbeli askerler ve sıradan vatandaşlarca yazılan mektup ya da günlüklerin 

olmayışı okuma-yazma oranının yetersizliğinden kaynaklanmaktaydı
11

. Ordudaki 

emir-komuta zincirinde yaşanan aksaklıklar ve dolayısıyla meydana gelen 

yenilgiler, cehaletten kaynaklanmaktaydı. Yıllarca sadece “Has dur, selam dur” 

kumandasından başka doğru düzgün eğitimden geçmeyen askerler, kilometrelerce 

mesafede savaşan arkadaşlarına yardım götürememiş ve büyük bir yenilgiye, 

hezimete uğramışlardı. Dönemin önde gelen aydınlarından Kılıçzâde Hakkı 

Bey’in yaptığı bir görüşmede geçen ifadeler ekseri eğitimin durumunun 

anlaşılması bakımından oldukça önemlidir: 

“Aldığınız emirler matluba muvâfık mıydı? Aldığımız cevablar da bunlar 

idi: Asla bir emir almadım, hep kör gibi hareket ettim veya emir almadım ki 

matluba muvâfık olub olmadığını bileyim. Emir verilince, bizde hareket dahi 

olmaz; çünkü cehalet dolayısıyla sahte bir gurur ve azametin irâs ettiği havf ve 

                                                           
9 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 1999, s. 253. 
10 Tüccarzâde İ. Hilmi, “Balkan Harbi’nde Neden Münhezim Olduk?” (İstanbul, 1329 

Malî [1913]), s. 86. 
11

 Erik J. Zürcher, “Between Death and Desertion: The Experience of the Ottoman Soldier 

in World War I”, Turcica, XXVIII (1996), pp. 235–57. François Georgeon, Yaklaşık 1914 

yılında Osmanlı nüfusu içindeki okuma-yazma oranının %10/15 civarında olduğunu tahmin 

etmektedir. 
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haşyet madûnlarda verilmemiş bir emri istihsâl veya kendi kendine karar vererek 

harekete gelmek fikri ve arzusunu ibtâl etmiştir”
12

. 

İttihatçılar, II. Abdülhamit’i iktidardan uzaklaştırmak ve yönetimi bizzat 

ele almakla, Osmanlı Devleti’nin yüzlerce yıllık alışagelmiş yönetim geleneğini 

alt-üst etmişlerdi. Bu durumun haklılığını anlatmak için eğitim ve basını araç 

olarak kullanan İttihatçılar, eğitimle devleti dağılma sürecinden kurtarıp geri 

kalmışlığa da çare olacaklarını düşünüyorlardı. Bu yüzden “Yarınki Osmanlılık 

mekteplerde yetişecektir!” ve “Devletin yıkılışını ancak eğitim kurtarır!” 

sloganları sık sık kullanılır olmuştu. Eğitimde çağın gerisinde kalmış olmanın 

acısını uğradığı her yenilgiden sonra daha çok hisseden Osmanlı, özellikle Balkan 

bozgunuyla bu alanda acil ve köklü yenilikler yapılmasının gerekliliğini 

anlamıştır
13

.  

Başka bir deyişle, Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin eğitim 

sitemindeki eksikliklerini görmesini sağlamış ve böylece Türk eğitim 

düşüncesinin dönüşümünde önemli ölçüde etkili olmuştur. 

 

Türk Eğitim Düşüncesinde Dönüşüm  

 

II. Meşrutiyet’in ilanının sağladığı yayın özgürlüğüyle siyasi hayat ve 

fikir hareketleri canlanmıştı. Aydınlar, toplumsal sorunları ve dertlerini ortaya 

koyarak bunlara çözüm yolları aramaya başlamış ve eğitimi kurtarıcı olarak 

görmüşlerdi. Balkan Savaşları’nın Osmanlı kamu vicdanında meydana getirdiği 

travmatik etki ile yalnızca güçlü bir ordunun varlığının yeterli olmadığı anlaşılmış 

ve memlekette eğitime büyük bir önem verilmesi gerektiği herkes tarafından 

paylaşılan bir kanaat haline gelmişti. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir 

konsensüs sağlanamamış, ancak bütün fikir cephelerinde eğitimden yararlanma 

ortak düşünce olmuştu. Özellikle 31 Mart Olayı İttihatçılara Meşrutiyet rejimine 

daha sıkı sarılmaları gerektiğini hatırlatmıştı. Bütün toplumda uyandırıcı bir etki 

yapan Balkan Savaşları da bu süreçte maarif hareketinin Maarif Nezareti’ne 

münhasır kalmayarak halka ve basına da sirayet etmesini sağlamıştır
14

. Bu 

bağlamda, Balkan Savaşları, Türkiye’de eğitimin ve öğretmenlerin toplumsal 

değişmedeki öneminin anlaşılmasına yardım etmiştir. Naci Gündem, “Günler 

Boyunca” adlı hatıra kitabında Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak şunları 

söylüyordu: 

“Milli Duygu: Artık Balkan harbinin fecayii karşısında bize ibret 

örnekleri vererek tam milliyet duygusu aşılayan bu idealist muallimler kadrosu, 

istenen neticeyi çoktan elde etmiş bulunuyorlardı. Çünkü yapılan zulüm ve 

işkenceleri kitaplar, broşürlerle ve hatta bu fecayiin muhtelif sahnelerini 

resimlerle yaşatıyorlardı. Sanki bizzat içinde bulunuyormuşuz gibi elem ve ıstırap 

duyuyorduk. Bu yetmiyormuş gibi bizi içimizden yaralayan yine kendimiz vardık. 

                                                           
12 Kılıçzâde Hakkı, “Neden Mağlub Olduk?”, İçtihat, No. 57, s. 1265.  
13 Satı, “Meşrutiyet'den Sonra Maârif Tarihi”, Muallim, Sayı 19, 2. Cild, 15 Şubat 1334, ss. 

663-664. 
14 Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi,  C. 3-4, s. 1112. 
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Mesela o zamana kadar aramızda bile “Türküm” demek iftihara vesile teşkil 

etmez, bilakis hor görülürdü. O gün için ya İslam veya Osmanlı lakabını 

kullanırsanız, ancak itibar görebilirdiniz”
15

. 

Ş. S. Aydemir ise bu durumu “Yenilen ve tılsımını kaybeden devlet 

varlığımızı, yaralı milletimizi ancak ilk mektep hocaları kurtaracak…”
16

 şeklinde 

değerlendirerek temel eğitim ve öğretmenlerin ne kadar büyük bir önem arz 

ettiğinin altını çizmiştir. Bu aşamada öğretmene düşen görev,  “Taze dimağı her 

sureti kabule müheyya olan çocuğu kendine yar, ailesine vefakâr, vatanına 

fedakâr, devlete ve memleketine sadık, insanlığa muhabbetli, fazilete meftun, 

hukuka hürmetkâr, saye muktedir, teşebbüste müçtehit, bir insan olmak üzere 

yetiştirmek, zihnini ve kalbini teşkil etmek”ti
17

. 

“Muallimler ordusu” fertlerine “kurtarıcı” gözüyle bakılmasına rağmen 

bunun nasıl gerçekleştirileceği tam kestirilemiyordu. Bu konuda İsmail Hakkı;  

“Benim de herkes gibi bu memleketin talim ve terbiye sayesinde, 

muallimler ve mürebbiler elinde kurtulabileceğine kanaatim vardır. Hem de bu 

kanaatim imanım gibi kuvvetlidir. Yalnız benim anlamak ve anlaşmak istediğim 

nokta; millet yetiştirecek, memleket kurtaracak, terakki kuvvet yapacak 

muallimliğin, mürebbiliğin şeraitidir. Gerçi herkes Bulgaristan’ın tahsil-i ibtidai, 

yahud tahsil-i ali sayesinde inkişafını ortaya sürüyor, fakat o Bulgaristan’ın nasıl 

bir maarif ile, nasıl bir talim ve terbiye ile, nasıl muallimlerin ve mürebbilerin 

elinde ve nasıl çalışarak bu hale geldiğini az kimse söylüyor! Ben sormak ve 

anlamak istiyorum ki Anadolu’nun karanlık köylerine terakki ve temeddün 

sokacak maarif; eski mekteplerimizin cansız, kansız, hürriyetsiz, amaçsız maarifi 

midir?” diye soruyordu. Ayrıca öğretmeni sadece dershanede iş yapan bir kişi 

olarak görmüyor;  

 

“Muallim, köyünün, kasabanın, mahallesinin muallimi, mürebbisi, akıl, 

fikir, sıhhat, selamet, teceddüd hocası, inkılâbcısı halaskarıdır. Eğer bizim 

memleketde muallimlik bu kadar geniş bir mana ile düşünülmezse ve 

anlaşılmazsa bu memleket ale’lade mektep hocalarıyla zor kurtulur, zor! Köyler 

ki onların genç, malumatlı hamiyetli muallimleri bugün vazifelerini mektebe gelen 

çocuklara talim ve terbiye vermeden ibaret zan etmişlerdir, o köylerde beş on 

senede filizlenecek terakki ve teceddüd tohumları ekilmek nasip olmayacaktır. 

Hele öyle bir köyde yirmi otuz senede yapılacak bir Bulgaristan inkılâbı hiç 

yoktur. Öyle bir köyün, öyle bir memleketin maarifi ancak öküz arabası süratinde 

bir terakki gösterilebilir!..  

 

                                                           
15

 Naci Gündem, “Günler Boyunca Hatıralar”, İzmir, 1955, ss. 27-28. “Okul; öğrencilere, 

vatanseverlik duygusu ile millete hizmet etmeyi aşılıyordu.”,  Gündem, a.g.e., s.19. 
16

 “Balkan Harbinden sonra gayem, köy muallimliği oldu. Muallim mektebinde bunun için 

hazırlanıyordum. Yenilen ve tılsımını kaybeden devlet varlığımızı, yaralı milletimizi, ancak 

ilkokul hocaları kurtaracak diyordum.” Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, 

İstanbul, b.t.y., ss. 448-454. 
17 Nafi Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, İstanbul, 1932, 2. 

Kitap,  s.52. 
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Bulgaristan maarif sayesinde bir inkılâp yaptı. Fakat bu inkılâbı yalnız 

dershaneler ile yapmadı, köyleriyle, kiliseleriyle, bütün efradı ve ictimaatıyla 

yaptı. Bu büyük inkılâbda Bulgar muallimlerinin vazifesi, hidmeti de büyük oldu: 

Bulgar muallimleri bir yandan Bulgaristan’ın çocuklarını talim ve terbiye 

ederken bir yandan da Bulgar gençlerini, ihtiyarlarını ailelerini, cemiyetlerini, 

tarlalarını, çiftliklerini… değiştirdiler. Milletlerine bu muvaffakıyeti ancak böyle 

kazandırabildiler…”
18

 diyordu. 

Programlarında, eğitim kurumlarına özel bir bölüm ayırmalarına karşın 

yeni bilgi ve görüşlerin geniş kitlelere ulaştırılıp yaygınlaştırılmasında eğitim 

kurumlarının tek başına yeterli olmayacağını düşünen İttihatçılar, gazete ve 

dergiler yayımlamak, gece dersleri ve konferanslar düzenlemek suretiyle en az 

eğitim kadar etkili bir kanal oluşturmayı başardılar. Rusya’dan göç eden aydınlar 

vasıtasıyla “Rus Narodnik” hareketinden etkilenen İttihatçılar, Türk Ocağı ve 

Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti faaliyetleri ile bir “Halka Doğru” hareketi 

başlatmışlardı. Bu amaçla 1913’te İstanbul’da Halka Doğru dergisini çıkardılar. 

Dayanak noktası olarak gördükleri Anadolu halkına yönelerek halkın kültürünü 

öğrenmeye çalışan İttihatçılar, bu tür faaliyetlerle İmparatorluğun Türk halkında 

ulusal bir bilinç uyandırmaya çalıştılar
19

. 

1908’den 1914’e kadar olan dönem, eğitim açısından bir bocalama 

dönemi olmuştur. Yedi yıl süren bu zaman zarfında gayrimüslimlerin, 

patrikhanelerin, siyasi fırkaların, basının ve yabancı hükümetlerin çıkardıkları 

zorluklar sebebiyle eğitim açısından esaslı ve kararlı adımlar atılamamıştır. 

Belirtilen süre içinde on beş nazır değişmiş ve bu nedenle oluşan kararsızlık 

eğitime ilişkin bir iş yapılmasına engel teşkil etmiştir. Bu olumsuzluklara rağmen, 

yine de eğitimde teşkilatlanma, eğitim kurumlarında ve okul programlarında 

reform yapılması bakımından bu süreç önemli bir safhadır. Bu safha içinde 

bilhassa muvakkat bir şekilde 1913’ün ilk aylarında yürürlüğe konulan Tedrisat-ı 

İptidaiye Kanunu’nun önemli bir kırılma noktası olarak ortaya çıktığı görülüyor. 

Bu kanunla o zamana kadar iptidai ve rüştiye olarak ikiye ayrılmış olan 

ilköğretim “Mekatib-i İbtidaiye-i Umumiye” adı altında birleştirilerek altı yıllık 

iptidai okullar açılmaya başlanmıştır. Bu okulların yönetimleriyle masraflarının 

karşılanması vilayetlerde kurulan hususi idareye bırakılmıştır. Ayrıca ilköğretim, 

ücretsiz ve zorunlu olmak prensipleri üzerine temellendirildi. Tedrisat-ı İptidaiye 

Kanunu’nun hayata geçirilmesinden sonra halkın daha çok eğitim kurumları ile 

ilgilendikleri bu dönemde, özellikle ilköğretim bazındaki eğitim kurumlarının 

sayısında eskiye oranla gözle görülür bir artış gerçekleştirilmişti.  

1914’ten 1918’e kadar süren dönem boyunca İttihat ve Terakki, 

yönetimde otoriter bir baskı kurarak, azınlıklar ve muhalif basın bir şekilde 

susturulmuş, kapitülasyonlar kaldırılmış ve yabancılara ait okul binaları ellerinden 

alınarak buralara Türk öğrenciler yerleştirilmiştir. Ancak bu defa da savaşın 

doğurduğu kötü koşullar ve seferberlik durumu eğitimi olumsuz etkilemiştir. Söz 

                                                           
18 İsmail Hakkı, “Muallimler Kurtaracak Fakat Nasıl?”, Yeni Fikir, 111/21 (1330), ss. 656 – 

657. 
19

 François Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), İstanbul, 2006, s. 29. 
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konusu dönemde Maarif Nazırlığı’nı tek nazır olarak Şükrü Bey yürütmüş, İttihat 

ve Terakki’nin de siyasi inisiyatifi eline almış olmasıyla eğitime iyi kötü bir yön 

tayin edilmeye çalışılmıştır.  

1914 yılında teşkilat işi yeniden ele alınmış ve bu tarihte yeni bir 

nizamname çıkarılmıştı. Bu nizamnameyle Meclis-i Kebir-i Maarif lağvedilerek 

merkez teşkilatına “Telif ve Tercüme Heyeti” adlı bir kuruluş ilave edilmişti. Bu 

heyet, birtakım ilmi encümenlerin çalışmalarıyla bu dönemde geniş bir yayın 

faaliyetine girişti
20

.  

İttihatçılar, 1908 Devrimi’nden itibaren Türk kadının ev dışındaki 

etkinliklere katılması için de gayret etmiştir. İttihatçıların bu politikaları, savaş 

koşulları ile birleşince, özellikle büyük kentlerdeki Türk kadını belli bir ölçüde 

özgürleşmiştir. Kurumsal olarak anaokullarından başlayarak, kızlara yönelik ilk, 

orta ve yüksek okullar açılmış ve bu kurumların yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır.  

Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte üzerinde en çok düşünülen hususların 

başında eğitim ve terbiye geldiğinden, bu noktada Maarif-i Umumiye Nezâreti 

tarafından mekteplerin ıslah edilmesi ve eğitim fikrinin dönüştürülmesi için 

önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca bu gelişmeleri önemli ölçüde olanaklı kılmak 

adına bütçede maarife ayrılan kısım arttırılmıştır. Aslında tüm bu çabaların 

gayesi, temel eğitimin ve bu konuda gerekli olan iptidai mekteplerinin 

geliştirilmesiydi. Bu konuda yaşanan en önemli eksikliklerden biri ise; 

memlekette yeterli Darülmuâllimât’ın ve onların yetiştireceği muallimelerin 

olmayışı idi. Ülkenin birçok köşesinde muallim yetiştiren Darülmuâlliminler 

yaygın olmasına rağmen; bunların memlekette eğitimin terakkisi ve gelecek 

nesillerin vücuda getirilmesi için pek de yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 

noktada, bir milletin sağlam bir terakki yapabilmesi için öncelikle kadınlarını 

düşünmesi gerekmektedir.  

Muallimlik görevini ifa eden Edhem Nejad, “Neden Muallimeler 

Yetiştirilmiyor?” başlıklı makalesinde bu konuya şöyle değinmekteydi: 

“Muhakkak bir hakikattir ki milletlerin terakkisi kadınlardan başlar. 

Yalnız erkekler tarafından ilerleyen terbiye ve terakki dibsizdir, boştur ve koftur. 

Kadınları mazhâr-ı terbiye olamamış bir milletin,  bir ırkın, bir anasırın 

çocukları; kadınları güzel terbiye olmuş bir milletin, bir ırkın, bir anasırın 

çocukları kadar kolay ve iyi terbiye edilemez. Beşiği sallayan el cihana hükmeder 

sözü hiçbir vakit boşuna söylenmemiştir”
21

. 

Balkan Savaşlarına kadar "taassup" nedeniyle kızların eğitimi konusunda 

verimli çalışılamamış, fakat Balkan felâketlerinden sonra taassup azalmış, daha 

cesur ve etkili çalışmalar yapılabilmiştir
22

.  Bilindiği üzere ilk kız yüksek öğretim 

                                                           
20 Reşat Özalp- Aydoğan Ataünal, Türk Milli Eğitiminde Düzenleme Teşkilatı, İstanbul, 

1977, s. 22. 
21 Edhem Nejad, “Neden Muallime Yetiştirilmiyor?”,  Sebilürreşad Sırat-ı Müstakim, 

No.155, s. 395. 
22 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, 1999, s. 137. 
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kurumu bu süreçte oluşturulmuştur
23

. Bir şahsın ya da şahısların nidası olmaktan 

ziyade bir milletin haykırışı olan Darülmuâllimâtların kurulması talebi, pek fazla 

ilgi uyandırmamış ve kocaman bir memlekette köhne bir Darülmuâllimât 

kurulmuştur.  

Bu konuda imparatorluk dâhilindeki misyonerlerin daha aktif olduğunu 

söylemek pekâlâ mümkündür. Protestanlığı yaymak ve düşünsel ve dinsel sahada 

bir dönüşüm yaratmak gayesini taşıyan Amerikalıların Üsküdar’da kurdukları 

“Büyük Amerikan Kız Koleji” bu durumun en iyi kanıtlarından biridir. Rumeli’de 

bu tür mekteplerin sayıca fazla olduğu görülür. Özellikle Manastır’da misyonerler 

erkek mektebi açmak yerine kız mekteplerine ağırlık vermişlerdir. Çünkü ancak 

muallimeler çocuklara iyi bir terbiye ve eğitim verebilir ve bunu onların ruhuna 

nakşedebilirdi. Bu sayede eğitim alan çocuklar da sağlam birer Protestan 

oluyordu. “Bir milletin nisvanı derece-i terakkisinin mizânıdır.”
24

 düşüncesinde 

olan Balkan ulusları bu sayede hem büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve hem de 

Balkan muharebelerinde önemli bir zafer elde etmişlerdi. 

Sonuç 

Balkan Savaşları’ndan sonra, toplumun eğitime olan ilgisi artmış ve 

eğitim düşüncesinde önemli dönüşümler yaşanmıştır. Geleceğin eğitim ve 

öğretmenler sayesinde inşa edilebileceği görüşü benimsenmiştir. Kızlar için ilk 

kez bir lise ile bir yüksek öğretim kurumu açılmıştır. İlk resmî anaokulları bu 

dönemde açılmış, okul öncesi eğitimde ilk ciddî adımlar atılmıştır. Öğretmen 

yetiştirilmesinde yenilikler yapılmış, önemli adımlar atılmıştır. Eğitimin bilim 

olarak işlenmesinde ciddî gelişmeler sağlanmış, Batı’nın önemli eğitimcilerinin 

fikir ve yöntemleri çok daha iyi tanınmaya başlamıştır.  
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TURKİSH PRESS İN BULGARİA DURİNG THE REGİME OF 

ABDUL HAMİD II 

 

                                                                          Nadezhda VASİLEVA 
25

 

 

Introduction 

 

The Young Turk Revolution was engineered by the Committee Union and 

Progress which was composed of members of many different origins. However, 

the main body of the revolutionist movement consisted of the officers in the Third 

Army corps in Macedonia. After considerable efforts, the revolutionists came to 

power in 1908. The first demands of this movement were constitution, freedom, 

equality, and autonomy. The main point shared with non-Muslims and Muslims 

was the overthrowing of the absolutist rule of Sultan Abdul Hamid ІІ. 

 As far as it is known, in 1889 a group of students at the Imperial Military 

School in Istanbul formed a revolutionary organization for the express purpose of 

overthrowing Abdul Hamid ІІ, the Sultan of the Ottoman Empire (1876-1909).
26

 

The underground movement was spreading increasingly in Istanbul. After a 

while, the existence of the society became known to the Ottoman Sultan, Abdul 

Hamid ІІ, and the Government became suspicious. In the late 1890s, the Palace 

became very much aware of the main body of conspirators, and provided actions 

to protect the regime. The members of the committee started to be persecuted and 

were taken into custody. 

 

During this period some members of the political opposition in the 

Ottoman Empire escaped to Bulgaria. The émigrés included Young Turks forced 

to leave the country and save their lives during Abdul Hamid’s absolutist regime. 

These opposition figures formed well-educated elite and were very active 

journalists in the Istanbul media, and even former militaries. They contributed to 

the Turkish press in Bulgaria and introduced some political concepts. 

      Thus, this class of emigrants began to seek publicity of its fight 

against the autocratic regime of the Sultan Abdul Hamid. In the late 19
th
 century 

and in the beginning of 20
th
 century, the Bulgarian press and in particular the 

Turkish periodicals issued in the country made some progress in the printing of 

Turkish newspapers in country. Over a period of two decades, the Young Turks 

established in Bulgaria were attempting to issue newspapers, brochures, and 

pamphlets to expose the tyranny and lawlessness that dominated in the Empire. 

These issues sparked great interest among the Bulgarian public and their progress 

                                                           
25Sofia University ”St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, Department of History 

nadejda_v.vasileva@abv.bg  
1 The History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. ІІ : Reform, Revolution and 

Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Cambridge University Press, Cambridge (1977), 

pp. 263-267; 
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was being followed in the local newspapers. Most of them had a very short life 

and similar fate. They were prohibited by the Bulgarian authorities to prevent 

tensions between the two neighboring countries. Because of this reason, there are 

almost no preserved copies of these periodical publications, which reduce the 

information that we have about them. 

      Most of these publications were issued in the years after 1895. This 

trend can be connected with the first attempt of the Young Turks to oppose the 

regime of the Sultan Abdul Hamid II. In September 1896, The Committee Union 

and Progress tried to organize a coup, but its preparation was disclosed by the 

Palace and it was thwarted. However, the plan was discovered on the eve of its 

execution and the conspirators arrested. Despite the failure of this first attempt, 

the activities of the Young Turks developed. The constitutional movement within 

the empire saw a serious setback and for the next ten years the gravity center of 

the opposition moved to the groups in the Balkans and Europe.   

      At the same time, the political situation in Bulgaria was complicated. 

The Bulgarian Government had to solve the political crisis after the refusal of the 

Russia, The Great Powers and Turkey officially to recognize Prince Ferdinand as 

lawful ruler. The only compromise, the condition based on which Russia would 

agree to recognize the Prince was if the Bulgarian Crown Prince Boris was 

anointed in the Orthodox religion. On February 2, in the presence of 

representatives of Russia, Turkey, France, Serbia and Greece, Prince Ferdinand 

gave his consent. On April 14, 1896, the Bulgarian Monarch was on an official 

visit in the Turkish capital. On the agenda there was a project for future reforms 

in the European lands of the Sultan, including Macedonia, so the tension would 

end. In the next few years, the Bulgarian Government made efforts to improve its 

relations with the Turkish state so the issue of Macedonia would be solved. This 

required cautiousness from the Bulgarian state as it tried to avoid all occasions for 

conflict with the Sultan. So at this moment the Bulgarian Government was 

carefully monitoring the performance of the Turkish Press, in particularly the 

Young Turks publications. 

      This article will present the Young Turks periodicals which appeared 

within the Bulgarian borders, their history and how they were perceived by the 

Bulgarian Government and public. 

 

Newspapers 

 

*Hukuk (“Law”) 

 

      Newspaper published as an organ of the “Young Turkey” Party. The 

first volume and last was printed on December 1, 1897, and after this the 

newspaper was confiscated and stopped. Information about it can be found in 

some Bulgarian newspapers. The public responded very strongly to the illegal 

shutting down of the newspaper. 
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      On the pages of the Bulgarian newspaper “Narod” in the column with 

the daily news it is written: 

“Censorship – It was written to us from Varna that there some 

partisans of the Young Turkey wanted to publish their own newspaper 

named “Hukuk” – they even published the first volume. Police 

confiscated the newspaper according to the request of the Turkish Trade 

Agent in Varna. Confiscation in Bulgaria is forbidden according to the 

Constitution, because of this we advise the editors of the newspaper 

“Hukuk” to condemn the Police head officer in Varna. The Bulgarian 

Chamber of Journalism will advocate for their brethren and will ask for 

recent examination of the case. The Turkish people are citizens of the 

Bulgarian principality, like the Bulgarians, they have equal rights in front 

of the constitution and have the same rights and obligations. If the 

newspaper “Hukuk” writes against the Sultan, only the Imperial 

Commissioner can send it to court, but confiscation cannot be done.”
27

 

 

“It was an attempt made by the Young Turks to establish their 

own foreign newspaper in Varna. For this purpose in 1896 Ahmed Riza 

came here and joined the Armenian emigrants from Turkey. They 

expected to use the newspaper and the Young Turks’ Party in their fight 

for Armenia’s autonomy. Unfortunately, the Bulgarian government 

escheated the newspaper after the first edition, trying to preserve its 

relation with Turkey from aggravating. The editor of the newspaper was 

expelled to Russia.”
28

 

 

“Agop Garabedian and Onic Parsehian - the first one editor, the 

second one printer of the “Hukuk” Newspaper, were extradited to Russia. 

However, the newspaper will continue to be published by other editor.”
29

 

 

      Despite the dissolution of the newspaper, the Bulgarian press 

embodied by the newspaper “Strandja” supported the Young Turks in the 

country. In the same issue of the paper, in an article entitled “Movement of Young 

Turks” at the request of the “Ottoman Union and Progress Committee and 

Osmanla editor’s office” in Geneva, an open letter was published. It was 

addressed to The Great Powers, calling for their intervention for fast reforms in 

the Turkish State. The letter tells of solemn promises made by Sultan Abdul 

Hamid II for general reforms with which he wanted to attract the members of the 

Young Turks movement to return to the Turkish state, and then send them into 

exile. 

      The consent of the editors to publish this letter reveals the 

collaboration between the Young Turk Movement in the country and the 
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28 Bliznakov, P. Presta vav Varna 1878-1944, pp. 6 
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Bulgarian newspaper and the support of the Bulgarian press for the Turkish 

newspapers, their struggle and the right to freely express themselves without any 

censorship. The presentation of the following papers will also emphasize the 

sharp and blameworthy criticism towards the actions of the Bulgarian 

Government in restricting the activities of Young Turks newspapers and 

prosecuting their editors. 

      The struggle of the Young Turks receives the support of the Bulgarian 

society against the Bulgarian press, upholding the Turkish citizens in Bulgaria.  

      The article ends with an address to the readers: “It is obvious for our 

readers that even the Turks are seeking human freedom and are putting it in the 

context of the revolution” 

 

*Ittifak (“Agreement”)
30

 

 

      It was a weekly newspaper published in Sofia between 1894-1895. 

There is no information about how many volumes were published during this 

period. The concessionaire of the newspaper was Yusuf Ali Bey, according to A. 

Karagoz his nationality was Albanian. The newspaper had the subtitle: “For the 

benefit of the Bulgarian Turkish population.” It was printed in Turkish and 

Bulgarian language. The director of the newspaper was Mehmet Hulusi Omerov. 

The Sultan Abdul Hamid gave to Mehmet Hulusi the”Mirimiranlık” medal and 

offered him a prestigious position and became a member of the Rusumet Council 

in Istanbul. Due to this, the publishing of the newspaper was ceased.
31

 

 

“The Turkish weekly newspaper named Intifak, whose first 

edition we received, started to go out of print in Sofia. This is its 

platform: 1. to inform the Turkish population about all legal acts did in 

the country 2. to popularize sanitary acts 3. to make comprehensible to 

everyone the health knowledge 4. to prepare the nations of the Balkan 

Peninsula to conjoin in one confederation under the rule of his majesty 

the Sultan. Without doubt so far at least the 4th section from the Intifak 

platform will manage to be implemented.”
32

 

 

*Ittifak (“Agreement”) 

 

      Its editors were Yusuf Ali Bey and Mehmed Hulusu Omerov. The 

newspaper was published in Sofia between 1898-1899. There is no information 

about the editions published from this newspaper. According to the information 

above, this gazette was the organ of the Young Turks and led a fight against the 

                                                           
30 The Turkish word used as a name of the newspaper “ittifak”, which means “agreement”, but in 

the Bulgarian sources the word is transcribed “intifak”  
31 Ivanchec, D,. “Bulgarski periodichen pechat 1878-1944”, vol. 3, pp. 43 
32 “Plovdiv” vol. 41, 1894 
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Sultan. Later the editor Yusuf Ali Bey was invited by the Sultan Abdul Hamid II 

to serve in the Turkish Government.
33

 

      This newspaper might be the continuation of the “Ittifak”(1894-1895) 

published in the previous years or could be the same newspaper.
34

 The connection 

between the two newspapers is the same owner and editor - Yusuf Ali Bey. Also, 

the article above gives information about charges against an article in “Ittifak” in 

1894, but the article in the Bulgarian newspaper is published on June 23, 1898, 

and according to the Bulgarian source
35

 it concerns the newspaper “Ittifak” edited 

1894-1895. Therefore, we can draw the conclusion that it is the same newspaper. 

 

“These days, the Sofia District Court would have considered the 

chargers of defamation against the district mufti Kara Kadiev in Sliven, 

published in the 36th issue of the newspaper “Intifak” on December 12, 

1894. The case was conducted against Mehmet Hulusu Omerov, editor of 

the newspaper, which was published in Sofia. In the newspaper a letter 

received from Yambol was published, signed by an anonymous person 

named Selim. The letter said that the mufti in Sliven disposed randomly of 

all properties, some of them he sold or destroyed the others he took for 

himself. This case was inducted during the period of the previous law for 

the press and the editor was asked who the writer of the article was and 

he pointed Eshab Rucbeden Salsin Efendi Mustafa from Yambol, but the 

court couldn’t find that person in town. In this situation the editor again 

was accused. In the end it was proved that the author of the article was 

Salim Efendi Mustafov Kanfa Kuvlu and the case was ceased based on 

art.13 in the old law, according to which if the author is well-known the 

editor does not take any responsibilities.
36

 

 

“A rumor appeared here, the popular emigrant and publisher of 

the “Intifak”, as it was known, he went to Istanbul, before The New Year 

as having been invited by the Sultan. Yusuf Bey’s wife received everyday 

a telegram from her husband, in which he gave news of his health, saying 

he enjoyed his freedom walking in Istanbul’s streets. But unfortunately he 

was forced in jail to send telegrams with this text. He had gone to 

Istanbul and had been deceived by the Sultan who imprisoned him.”
37

 

 

      The issue of the both newspapers is ceased by an invitation of the 

editors to serve in the public office in the Ottoman Empire. This is a policy of 

reconciliation which Abdul Hamid undertook after 1896, to deal with the internal 

and external opposition after the first attempt of the Young Turks to remove the 

                                                           
33 Ivanchec, D. “Bulgarski periodichen pechat 1878-1944” vol. 3 pp. 43 
34 Karagoz, A. “ Bulgaristan Türk basını , 1878-1945” pp.15 
35 Ivanchec, D. “Bulgarski periodichen pechat 1878-1944” vol. 3 pp.43 
36 “Bulgarski targovski vestnik” vol. 132, 1898 
37 “Bulgarski targovski vestnik” vol. 8, 1899 
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Sultan from the throne. This policy of reconciliation in 1897 persuaded Murat 

Bey, a hero and an idol of the movement to accept the ceasefire and to return to 

Istanbul. After his return, he became a member of the State Council. This became 

a practice in the fight of the Sultan against the opposition forces of the regime. 

Abdul Hamid gave sinecures in the Ottoman Government or diplomatic service 

and promised to “help him in his reforms”. 
38

 

      In Bulgaria, Ali Yusuv Bey published other several newspapers. For 

the first time his name is associated with the newspaper “Tarla” (Cornfield). This 

was a weekly newspaper focused on politics and literature published in Sofia 

every Saturday. The annual subscription cost 15 leva. The idea of the newspaper 

is to inform the Turkish population, who lives in Bulgaria, about its rights and 

obligations. It promoted loyalty of the Turkish population to the Bulgarian 

authorities and fought against the Turkish propaganda against Bulgaria. It had 

four pages – three published in Turkish, one in Bulgarian – the front page. The 

paper was stopped because of its attacks against the Ottoman Government. On 

June 22, 1882, an order was given and the paper was forbidden to be distributed 

within the Turkish borders. There is information only for the volumes 3, 4, 27, 29 

1882. They can be found in the National Library in Bulgaria. 

     The following year 1883 appeared the paper “Dikkat“(Attention), 

published again by Ali Yusuv Bey. A newspaper dedicated to politics and 

literature. It was issued every Thursday in Sofia. Both newspapers allowed 

criticizing of Sultan Abdul Hamid II’s ruling.  

      After about ten years, when the regime of Abdulhamid was in crisis 

and on the political scene the opposition movement appeared under the 

organization The Committee of Union and Progress, Ali Yusuf Bey started to 

publish “Ittifak”. This newspaper expressed the ideas of the Young Turks 

movement for reformation of the Empire.  

 

*Feryat (“Lamentation”) 

 

      A weekly sheet printed every Wednesday in Sofia. Its task was to 

expose Abdul Hamid’s regime. It was published between 1905 and 1906. There is 

information for all 27 editions but for the 23
rd

 and 24
th
 issues there are no sources. 

The 24
th
 issue can be found in the National Library in Ankara. The editor of the 

periodical publication is Mustafa Ragub. This newspaper was an organ of the 

Feryat Organization
39

. The founders of the organization were military and 

intellectuals, who, under the pressure of the Ottoman Government, escaped to 

Bulgaria. The subscription for the whole year cost 5 leva. 

 

“Under this name the Young Turk Mustafa Ragub started to 

publish in the capital a weekly newspaper. The newspaper was written in 

Turkish and Bulgarian language and his mission was to expose Abdul 

                                                           
38 Bernard Lewis, The Emergency of Modern Turkey, 1961 
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Hamid’s regime. The first edition of the newspaper was printed on the 

21th and contained articles against the Sultan. As it can be seen from the 

platform of the newspaper, the language of the editor is very sharp.”
40

 

 

“The police was seeking for the editor of the Turkish newspaper 

“Feryat” to be expelled as a foreigner, as a request of the Turkish 

government.”
41

 

 

*Gayret (“Effort”) 

 

      Political newspaper published every week on Wednesday. The owner 

and the editor of the newspaper was Ibrahim Oglu Riza. Directors were Osman 

Nuri from Veliko Tarnovo and Ahmed Sadik from Dospat. The issue was printed 

in Plovdiv, in Dukov’s printing house. 1,000 copies were printed. The annual 

subscription cost 10 leva. The only information for the issued volumes is the 

following
42

: 

1-st year? - 1895 

? 15-16 volume 1898 

6-th year volumes 257-289 1901 

7-th year volumes 290-291  

8-th year volumes 295-325 1903  

In Istanbul, the library of Hakki Tarik is preserving a collection from the 

newspaper, the missing volumes are between 2 and 235
43

. 

 

“Plovdiv – a new Turkish Newspaper “Gayret” (Effort) appeared 

here. This paper is published by the former assistant Mayor Riza-Efendi 

Ibrahimov. The paper will be printed half in Bulgarian, half in Turkish. 

For now, the first issue shows a hidden opposition tendency.”
44

 

 

”Gayret is forbidden in Istanbul. – It is announced in Ragbet, the 

newspaper Gayret published by Riza Efendi is not allowed in Turkey. It is 

known that Turkish censorship is very sensitive and eventually some 

insignificant paragraphs are the reason for these actions. Some people 

want to say that the Turkish Government does not like the institution for 

pursuit of the Muslim population in Bulgaria, by the Bulgarian 

government, for that reason it has been stopped, not to provoke the 

people in the vilayet. This is also possible. But the true reason is known 

only by the editorial office of the Gayret newspaper.  

                                                           
40 “Makedonski glas” vol.11, 1905 
41 “Den” vol. 884, 1906 
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Curiosities in the Turkish Press – The local newspaper Gayret 

printed the answer of the Prince’s speech and modified it. For example 

the word “Your Royal Majesty” is replaced everywhere with the word 

“Your Holiness” (fehamet maaba efendiniz). But the real surprise is that 

the newspaper Gayret without any reasons missed the paragraph telling 

about reconciliation with great Russia which is brotherly to us. It is 

unknown where from the same newspaper takes strange information 

about some negotiations between His Royal Majesty and Mr. K. Stoilov 

for some changes in the Government.
45

 

 

“Death – Cemil Bey, one of the Turkish princes of Haskovo and 

Riza Efendi’s brother-in-law, publisher of Gayret, died yesterday in 

Istanbul. 

New fellow – For the Future, Hilmi Efendi, citizen of Solun, well-

known for his writing skills is invited to be editor of the local Turkish 

newspaper. We wish all the best to our brother. ”
46

 

 

“In 1895, the newspaper was published in Plovdiv by Riza Pasha. 

He was deputy in the Ottoman National Assembly. In 1896 Ubeydullah 

Efendi, the famous master, came in Plovdiv and started to write articles 

for the paper. He was employed as editor of the newspaper by Riza 

Efendi. Ubeydullah wrote pungent articles”
47

 

  

 

*Mudefaa-I Hukuk (“Protection of righteousness”). 

 

      It was published twice a month in Ruse in 1901. Ahmed Zeki Bey was 

editor of the newspaper. There is information that only four issues were 

published. The annual subscription cost 5 leva. 

 

“This is a newspaper of the “Yaran” organization in Ruse, and 

its task is to spread its ideology.”
48

  

“In town, a new Turkish newspaper started to be printed – 

Mudefa-I Hukuk (protection of the rightness). This newspaper will protect 

the interests of Turkish population in the Principality and will castigate 

the randomness of the Sultan in the Empire.”
49
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*Islah (“Pacification”)  

 

      Weekly newspaper published every Monday in Sofia 1899. Ahmed 

Bey and Artim Zumrud were editors of the newspaper. The annual subscription 

cost 12 leva. 

      The articles in the paper had for purpose to expose the actions of the 

Turkish Government. Because of this reason, as a request of the Turkish 

commissar in Sofia, Melhame Effendi, both editors were extradited to Romania 

and the newspaper was ceased.
50

  

 

“In the capital the printing of the Turkish newspaper under the 

beautiful name Islah (improvement) started two weeks ago. The editors of 

the newspaper were the emigrant Artim Zumrudu of Armenian nationality 

and two Turks from the Young Turkish Party. As it can be seen from the 

first volume our fellow has as a task to fight against anarchism in the 

Turkish Empire and against Turkish commissioner Melhame - a task, in 

which we believe he will win the sympathy of the whole Bulgarian nation. 

As we understand from our sources, unfortunately the newspaper already 

has been stopped, as a request of the Turkish Commissioner. Our 

patriotic government already has extradited the tree editors to Romania. 

Two days later the owner of the newspaper Ahmed Bey was caught. He 

was arrested for 48 hours, and afterwards he was released under the 

condition to leave the country in the next 24 hours. Afraid for his life, 

Ahmed Bey immediately left Bulgaria. 

      We know for sure that before this newspaper was published 

Melhame Efendi had had a conversation with Ahmed Bey and threatened 

him, but the latter he did even not want even to consider these threats and 

was determined to publish his paper. After the first volume, Melhame, 

sent a notification on this situation to the Minister of Domestic Affairs 

and asked that the editors would be thrown out of the country. Mr. 

Radoslavov issued an order for the above mentioned people to be 

extradited. After this we can say that our government has as a motto to 

protect the tyranny of Sultan Abdulhamid.”
51

 

 

*Malumat (“Science”) 

 

      Tahir Bey was concessionaire and editor of the newspaper. It was 

published in Plovdiv in 1896 twice a week. 

 

“The Turkish newspapers “Gayret” and “Malumat”, published 

in Plovdiv had been forbidden to be distributed in the Turkish Empire. 

Mr. Tahir Bey, director and editor of the illustrated newspaper Malumat, 
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which was published in Plovdiv, was chased and interrogated by our 

police. This newspaper wrote that Turkey didn’t have any interests to be 

in a union with Russia, its interests were to seek support in a union with 

the Balkan countries. Our rulers found that this article of the paper was 

against Russia, because of this minister Stoilov gave an order to the 

Regional Governor of Plovdiv to propose to Mr. Tahir Bey either to stop 

issuing the newspaper or to leave Bulgaria. The poor Turk, he didn’t 

know that Stoilov was able to do much worse than extradite him just to 

win the Sultan’s favor. On the occasion of the proposal which had been 

made to him to stop the printing of the newspaper or to leave the country, 

he came to Sofia to ask for an explanation.”
52

 

 

*Ragbet (Demand)  

 

      There is no other information about this publication in any of the 

researches dedicated to the Bulgarian press. The only source mentioning the 

existence of this publication is a Bulgarian newspaper: 

 

“As it is known in Bulgaria three Turkish newspapers have been 

published until now: Gayret (Effort) in Plovdiv for nine months, Intifak 

(Agreement) in Sofia and Ibret (Example) in Ruse. On October 22, a 

lithographic sheet under the name of Ragbet (Demand) is published on a 

four-page small format. The editor of this newspaper is Selim Efendi, the 

price is 6 leva per year in Bulgaria and 12 leva abroad and 20 leva in 

“converter”. The word “converter” needs to be explained. This means 

that the newspaper soon will be forbidden for distribution in Istanbul and 

it will be imported there illegally in “converter” like a letter. Ragbet 

looks like a moderate Turkish patriotic newspaper without a trend of 

political partisanship.”
53

 

 

*Şark (East)  

 

      It was a Turkish-Bulgarian newspaper published every week during 

1905-1906 in Sofia. Ismail Yurukov was publisher and editor. Sofia. The paper 

was printed in the Liberal Club’s printing house. There is information that 57 

volumes came out of print.  

      The gazette was the organ of the Young Turks. At the request of the 

Turkish government it was ceased.
54

 

      The name of Ismail Yurukov is directly connected with the 

Committee of Union and Progress which develops its activities in Bulgarian state. 

He is a Bulgarian Turk who graduated a Bulgarian school, one of the well-

                                                           
52 “Narodni prava”, vol. 115, 1896. 
53 “Stara Planina” vol. 84, 1898 
54 Ivanchec, D. Bulgarski periodichen pechat 1878-1944, vol. 3. pp.45 
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educated persons among the Turkish minority. He fights for the rights of the 

Turkish population in the country and takes place in the Bulgarian parliament. He 

is well-known and respected among the Bulgarian politicians. 

      At the end of the war between Turkey and Greece he meets with the 

ideas of the Young Turks. After the Young Turkish movement is assumed by 

Ahmed Riza, Ismail Yurukov started to develop his action to help the Young 

Turks. At the beginning he organizes the illegal importation of Young Turkish 

publications from Bulgaria to Turkey. Later he takes the decision that a branch of 

The Committee of Union and Progress be open in Ruse, Bulgaria. At the same 

time he started the publication of the Newspaper “Balkan”, in Ruse. The life of 

this paper is really short; 5 volumes were published in 1898, in the print house 

“Drobnqk”. For the future fate of the publication there is no information. 

According to a Bulgarian source, the newspaper was confiscated. The editor of 

the paper was Zeki Mustaoglu.
55

 

      Very interesting is the meeting between Ismail Yurukov and Tatla 

Pasha (one of the most important members of The committee Union and Progress, 

who reaches the highest levels in the government of the Empire – he became 

prime minister of the Empire) and how Ismail influences Tatla Pasha to begin 

supporting the ideas of The Young Turks. Ismail Yurukov married Tatla Pasha’s 

sister. When they met each other, they spent a lot of time discussing the future of 

the Empire, the ideas of the Young Turks for reformation and overthrowing the 

Regime of Sultan Abdul Hamid II. Under the influence of Ismail Yurukov, Tatla 

Pasha chose to support the fight of the Committee of Union and Progress and 

became their member. Tatla Pasha worked as a postman at the beginning in 

Odrin, and then in Solun. His duty was to deliver the Ottoman post to the 

Europeans, and for this reason he traveled with the post train to Serbia. This gave 

the opportunity to Tatla to meet Ismail Yurukov in Sofia and illegally to import in 

the Empire the Young Turkish periodicals, which were given by him. The 

publications distributed by Tatla Pasha were: " Meşveret” (it was published in 

Paris on French by Murat Bey), “Şürayi Ümmet” (it was published by Ahmet 

Riza on Turkish), also the Bulgarian papers "Müvazene", "Tuna", "Uhuvet"; 

papers printed in Krim by Ismail Gaspirali "Tercüman", "Millet" ; papers 

published in Cairo by Sait and Ali Kemal Bey for example "Türk" ; "Sancak" 

(edited by Saib Bey) and other important documents.
56

  

 

*Şark Rumeli (“Eastern Roumelia”) 

 

      Etem Nuri (Ruhi) was editor of this newspaper published in Plovdiv 

in 1905. As he had his own printing house, the issue was printed there. 

 

“These days in Plovdiv, a new gazette is being published by Etem 

Nuri. The newspaper is called Sark Rumeli. The new edition will be an 

                                                           
55 Ivanchec, D. Bulgarski periodichen pechat 1878-1944, vol. 3. pp.40 
56 Deliorman, M Balkan Türklerinin Tarihi, pp. 131 
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official organ of the Young Turks in Bulgaria and will fight to remove the 

regime ruling now in Turkey.”
57

 

 

*Sevat (“Perseverance”)  

 

      Weekly newspaper published in Ruse between November 1894 and 

December 1895. The editors were Iskender and Ahmet Zeki Bey. 

 

“Recently in Ruse there appeared a new weekly newspaper 

published as a Turkish newspaper under the name Sebat, which has been 

edited by the popular Turkish scientists Skender Bey Mahmudov and Sefk 

Efendi Hadji Recepov with the assistance of the members of the Liberal 

Club, Emin Moameleci and Mehmet Efendi. The newspaper is political 

and economical and supports the ideas of the Liberal Party; it fights 

against the tyranny and arbitrariness of the Turkish Government. We 

congratulate the editors for the good and laudable policy of the 

newspaper and wish a long life to it.
58

 

 

*Sada 

 

      This paper was published in 1897 from September until December in 

Plovdiv. There isn’t any information about a particular week or day, in which the 

paper was printed. It was announced: “When there is time they will print the 

issue” (Vakit buldukça çıkan gazette).
59

 The owner of the newspaper, publisher 

and distributor was Hatipoglu Seyh Mehmet Ubeudullah Efgani.  

      For the first time the newspaper was printed in Paris, France, by the 

famous Turkish scholar Ubeydullah Hatipoglu. His name was mentioned above in 

the article as editor of the newspaper “Gayret”. He came to Bulgaria for the first 

time in 1895. In 1897 Riza Bey the owner of “Gayret”, left for Istanbul and the 

newspaper was closed. Then Ubeydullah Hatipoglu started to publish “Seda” 

       

      The Ottoman and Turkish press is not an exception in the Bulgarian 

periodicals. Since the institutionalization of the Bulgarian Government, the 

society and the Government itself show great awareness of this reality and also 

demonstrate it – the “Governmental Newspaper” is published also in the Ottoman 

language
60

. 

      In the first decades of its independent existence, journalism, in 

particular the Turkish one was developing in a way that was both chaotic and 

unorganized, but with a great enthusiasm. This period included the editions 

initiated by the representatives of the Young Turkish movement or their 

                                                           
57 “Vecherna pochta”, vol. 1523(22), 1905. 
58“ Narodni prava”, vol. 33, 1895. 
59 Karagoz. A, Bulgaristan Türk basını , 1878-1945” pp. 17-18 
60 Bulgarstan Resmi Gazetesi Tercümesi  - it was published every week 1879 - 1881  
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supporters. A few of these publications failed to survive more than a year, and in 

many cases a single volume of them was published. Moreover, the Bulgarian 

Government, which had difficulties in facing criticism and willing to protect its 

personal interests intervened frequently. The same people like Ahmet Riza, Nuri 

Etem, Zeki bey, Ismail Yurukov were engaged in editing different reviews even at 

the same time. This is of exceptional importance because it is a great sample of 

the Young Turk intellectuals who lived in Bulgaria. Sometimes the publications 

are related to political, social or religious organizations – “Yarin” and “Feryat” 

are mentioned, which enables us to explore the organizational life of the Young 

Turks in Bulgaria.  

      Almost no reserved copies existed of these Young Turks newspapers 

within the Bulgarian Principality in the last two decades of 19th and first of 20
th
. 

Unfortunately the future generations won’t have access to the complete collection 

of publications, still there are some preserved papers (for instance there are some 

anniversary publications or separated volumes that we still preserve in the 

libraries and archives). For many of the existing newspapers one can understand 

more about them only by clues found in the preserved copies of other 

publications. 

      Most of these newspapers have readers and subscribers outside 

Bulgaria and especially in the Ottoman state. An interesting and almost 

unexplored question is the possible existence and preservation of specimens in 

libraries or other archives in the Republic of Turkey. 

      I believe that the aforementioned press will be a new and valuable 

source for a new perspective on an extremely well known and studied stage of the 

history – The movement of the Young Turks, for both Bulgaria and Turkey and 

the Balkans with their colorful ethnic picture. 
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DR. RIFAT OSMAN, RAKIM ERTÜR VE DAĞDEVİRENZADE 

MUSTAFA ŞEVKET BEYİN HATIRALARINDA BALKAN SAVAŞI 

 

                                                                                        Nilifer GÖKÇE
1
  

                                                                                     Mevlut YAPRAK
2
 

 

Hatıra ve günlükler, tarihçiler tarafından çok güvenilir bulunmayan, 

ancak bazıları çok ilginç ve önemli olabilen belgelerdir. 

Rıfat Bali’nin, 1999 yılında Tarih ve Toplum dergisinde Angele 

Gueron’un Edirne Muhasarası Altında Tutulmuş Bir Günlük başlıklı anılarını 

takdim ederken kullandığı ifadeyle “Edirne Muhasarası esnasında günlük tutmak 

yaygın bir adet idi”. Bu günlüklerden bir kısmı yayınlanmıştır. En bilinenleri 

Gustave Cirilli, Kazım Karabekir, Angele Gueron ve Raif Necdet’in anılarıdır. 

Kuşatma sırasında Edirne’de bulunan insanlardan da günlük tutanlar 

olmuştur. Bunlardan bir kısmı yerel gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. Bunların 

arasında 1956 yılında Edirne Gazetesi’nde yayınlanan Edirne Valisi Halil Beyin 

anıları ile 2005 yılında Yöre dergisinde yayınlanan “Sakallı Mustafa Bey’in 

Balkan Savaşı ve Edirne Muhasarası Anıları”nı örnek gösterebiliriz.  

Bu çalışmada, ikisi günlük, biri anı türünden üç eserde Balkan Savaşı’nın 

izleri sürülmüştür. Söz konusu üç eserden ikisi kitaplaşmış biri kitaplaşacağı günü 

beklemektedir. Mustafa Şevket ve Rakım Ertür’ün anıları kitaplaşmış olsa da çok 

tanınmayan eserlerdir. Pek bilinmemeleri belki de ünlü yayınevleri tarafından 

yayınlanmamış olmalarındandır.  

 

Dr. Rıfat Osman Beyin Anıları 

 

Dr. Rıfat Osman Bey (1874-1933; Bak: Resim 1) Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şahanede radyoloji bölümünü kuran Prof. Dr. Robert Reider’in yetiştirdiği ilk 

radyologlarımızdandır. 1903 yılında Solkolağası rütbesi ile Edirne Merkez Asker 

Hastanesi röntgen şua şefliğine tayin edilmiştir. Manastır, Selanik ve Edirne asker 

hastanelerinin röntgen servislerinin kurucusudur. Hem bu hastanelere röntgen 

cihazlarının alınmasında hem de bu cihazları çalıştıracak elemanların 

yetişmesinde rolü büyüktür. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Edirne 

Merkez Asker Hastanesi’nde büyük hizmetler vermiştir. Hekimliğinin yanında 

mimar, ressam, fotoğrafçı, tarihçi ve yazardır. Edirne Rehnüması, Edirne Sarayı, 

Edirne Tarihi, Edirne Efkaf Tarihi gibi basılmış eserleri bulunan Dr. Rıfat Osman 

Bey, Balkan Savaşı anılarını da yazmıştır. Edirne Rehnüması adlı eserinde 

“Balkan Savaşı ve Edirne” başlığı altında o günlerden kısa da olsa söz etmiştir. 

Dr. Rıfat Osman Beyin “Edirne’de 25 Sene” adlı yayınlanmamış 

çalışmasının Osmanlıca olarak yazılmış olan aslı Türk Tarih Kurumu’nda olup, 

buradan alınan bir fotokopi Dr. Ratip Kazancıgil Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 

                                                           
1 Öğr.Gör.T.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı- Edirne, nilifergokce@yahoo.com 
2 Yrd.Doç.Dr.T.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı- Edirne, mevlutyaprak@yahoo.com 
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Resim 1: Dr. Rıfat Osman Bey 

 

 Balkan Savaşı’nda Edirne Merkez Asker Hastanesi’nde (Bak: 

Resim 2) röntgen uzmanı olduğundan, gerek kuşatma gerekse Bulgar işgali 

sırasında pek çok olayın görgü tanığı olmasından dolayı Rıfat Osman Beyin 

anıları ayrı bir değer taşımaktadır. 

   

 
Resim 2:Edirne Merkez Asker Hastanesi 
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Edirne’de 25 Sene adlı yayınlanmamış çalışmasında “Balkan Savaşı’nda 

Edirne (5 Teşrinievvel 1328–10 Temmuz 1329) (M. 18 Ekim 1912–.23 Temmuz 

1913) başlığı altında yer almakta olan Dr. Rıfat Osman Bey’in Balkan Savaşı 

anıları savaş günlerinde değil daha sonra kaleme alınmıştır. Kendisinin de 

belirttiği gibi, Yunanlılar tarafından evinde gözaltında tutulduğu zaman anılarını 

yazmaya başlamıştır. Savaşının askeri yönünden ziyade psikolojik, sıhhi ve sosyal 

yönlerini anlatmıştır. Rıfat Osman Bey savaşın ilk günlerini şöyle anlatmaktadır:  

 

“Edirne müstahkem mevki'i başkomutanlığına atanan Şükrü Paşa 3 

Teşrinievvel 1328/M.16 Ekim 1912 tarihinde Edirne'ye geldi ve savaş durumu ilan 

etti. 

      5 Teşrinievvel 1328/M. 18 Ekim 1912 tarihinde İstanbul'a giden 

trenler subay aileleri ile dolu. Onlar güvenli yere giderken bizleri felakete 

bırakıyorlardı. 

 Acılı bir hazırlıktan sonra ikinci kolordu Abuk Paşa’nın (?, Rıfat Osman 

Beyin hoşlanmadığı için bu isimle andığı bir subay olabilir) komutasında hareket 

edip, Edirne'nin doğusuna çekildi. 

Rumeli'nin, Arnavutluk’un mürettip redif fırkalarına bağlı alaylar, şehrin 

kışlalarını ve çevredeki ovaları, tepeleri işgal, edip boydan boya çadırlar kurup, 

ateşler yakmışlardı. 

İlk top sesleri kalenin Hıdırlık, Abdurrahman Ağa ve Karagöz Tabya 

yönünde işitildi. Soğuk bir gecenin karanlık gökyüzünü parlak ışıklarıyla 

parçalayan toplardan, mermilerden çıkan korkunç sesler, kenar mahallelerde 

derin uykularından uyanan halkı sokaklara çıkarttı. 

Seksen bin nüfuslu olan şehir, Edirne’ye gelen askerler ve Edirne’ye 

sığınan köylülerle birlikte nüfusu yüz elli bine ulaşmıştı. Şehrin sokakları asker 

kalabalığından geçilmez olmuştu. 

 Herkes bu olağan üstü duruma bakıp, bir şeyler olacağını hissettiği 

halde, savaşın getireceği felaketi değerlendirememiş gibiydi. 

 Tiyatrolar, sinemalar seyircilerle dolup taşmakta, fırsattan faydalanmak 

isteyenlerle, ileriyi görerek hazırlıklı davranmak isteyenler evlerine yiyecek 

taşımakta idiler.  

 Savunanların, gereğinden fazla telaşları sonunda açılan şiddetli bir karşı 

ateşte halkı dehşete ve ümitsizliğe düşürmüştü. Denilebilir ki, halkın ıstırapla 

heyecanı bu tarihlerde başlar.”  

 

Bu geceden sonra, üç gün içinde İstanbul’a göçün hızlandığını, halkın 

neşesinin azaldığını, zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yükseldiğini 

yazdıktan sonra; “Beğenilmeye değer en önemli şey, Türklere özgü gayret ve 

şerefle savunmaya yönelik askeri hazırlık idi” demektedir. Askeri hareketten 

sadece birkaç cümle ile söz etmektedir.  

     Savaş ilerledikçe, Edirne’nin çevreyle ilgisi kesilerek mektupsuz, 

gazetesiz kaldıklarını, şehrin kenar mahalleleri, medreseleri, camileri, mescitleri 

ve kiliselerinin etraftaki köylerin perişan halkı ile dolduğunu, tuz, şeker, gaz gibi 
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maddelerin önce fiyatlarının beş-on kat yükseldiğini, Kasım’da saklanmaya 

başladığını, kısa bir kara borsa dönemi geçirdikten sonra kaybolduğunu 

yazmaktadır. 

Dr. Rıfat Osman Bey günlüğünde yabancıların Balkan Savaşı ile ilgili 

yazdıkları kitaplara da değinmekte, Fransız albay Piarron de Mondesir’in “Edirne 

Kuşatması” adı eserinin bazı bölümlerinde yazdıklarının doğru olmadığını 

belirtmektedir. Adı geçen eserdeki “Bulgar kuşatma topçusu şehre karşı yalnız 

şarapnel kullanarak asla tahrip danesi atmamıştır” şeklindeki cümlelerin 

kesinlikle doğru olmadığını, Bulgarların şehre pek çok tahrip daneleri düşürmüş 

olduğunu ve polis karakollarının kesin olarak verdikleri raporlara göre halktan 

ölenlerin sayıları 220’yi aşmış olduğunu yazarak, Mondesir’in yazdıklarının 

gerçeği yansıtmadığını ifade etmiştir. Ve günlüğünün sonunda Mondesir’e şöyle 

hitap etmiştir: “Albay Efendi! Siz işittiniz ve fakat ben gördüm.”  

Ateşkes sırasında tanıştığı Bosnalı subaydan kırmızı fes ile nargile karşılığında 

İllüstrasyon gazetesi almayı başarmış, fakat Fransız gazetelerinin yazdıkları onu çok 

üzmüştür,  

 Rıfat Osman Bey, bazı Avrupalı yazarlar ve gazetecilerin Edirne'de tütün 

ve alkollü içkilerin de bulunmadığına dair yazdıkları haberlerin doğruyu 

yansıtmadığını, Reji (Tekel) dairesinin Edirne şubesinde çok miktarda tütün 

bulunduğunu, bu yüzden sıkıntı çekilmemiş olduğunu da yazmıştır. 

Rıfat Osman’ın hatıralarına göre okullar savaş başladıktan, bir süre sonra 

kapanmış, lise, sanayi mektebi, askeri îdâdi (askeri lise) ve Bulgar okulları askeri 

hastane ve yardımcı hastanelere dönüştürülmüştür. Edirne istasyonu civarında 

Küçük Zabit Okulunda Dr. Bahaeddin Şâkir Bey tarafından Kızılay Hastanesi 

kurulmuştur. Hastanelerin hemen hepsi de kısa sürede yaralılarla dolmuştur. Kuşatma 

süresinde asker ve halk arasında hiçbir bulaşıcı hastalık görülmemiş, yalnız 

Kaleiçi’nde bir Ermeni evinde kolera çıkmış, bir genç kadın ölmüş, on altı vaka 

görülerek bu küçük salgın son bulmuştur. 

Dr. Rıfat Osman Bey, savaş sırasında gördüğü birçok olumsuz olayı da 

olduğu gibi yazmaktan çekinmemiştir. Bunlardan birisi, Bulgar trenlerinin, 

rahatlıkla Edirne’den geçişleridir. Bir diğeri ise şehirde yiyecek ve ilacın 

olmamasıdır. Savaş süresince kuşatılmış kaleye ancak Kızılay adına İstanbul'dan 

gelen bir vagonla tıbbi malzeme alınabilmiştir. Bunların üzerine bir de soğuk eklenmiş, hava 

sıcaklığı geceleri eksi on sekiz dereceyi bulmuş, hastanelere donmuş parmaklar 

gelmeye başlamıştır. Papaz Tepe gözetleme yerinde bir topçu donarak ölmüştür. 

Dr. Rıfat Osman Bey, kalenin düşmesinden sonra Bulgarların Edirne’ye 

girişini, şehrin o günkü durumunu, halkın psikolojisini de anlatır. 

“Kalede casuslar ve casusluk var mıydı?” şeklinde bir soru soran Rıfat Osman Bey 

komutan ve kurmayların kuşkulu olduklarını ve herkeste de bazı kuşkular uyanmış 

olduğunu, bu konuda çalışmalar yapıldığını fakat bir şey bulunamadığını yazar. Fakat bu 

sorunun cevabını esareti sırasında muayene olmak için gelen bir Bulgar topçu 

binbaşısından alır. Savaştan önce yapılan tahkimat sırasında bazı Bulgar kurmay 

subaylarının çoban ve diğer kıyafet ve hizmetleriyle gelip dolaştıklarını ve önemli 

bilgi elde ettiklerini öğrenir. Zaten bir arkadaşı da bu soruya, çok fazla, cevabını 
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vermiştir. Rıfat Osman Bey, Bulgarların, savaştan birkaç sene önce Meriç ve Arda 

nehirlerinin sularının temizlenmelerinden sonra, kurulacak tesislerden, şehre su 

vermek için yapılan çalışmalarda bulunan yabancı bir şirketin mühendislerinden, 

şehrin tahkimatını ve ayrıntılı haritalarını elde etmeyi başardıklarının konuşulduğunu da 

yazar. Rıfat Osman Bey, kalenin düşüşünü ve Edirne’nin teslim oluşunu da şöyle 

anlatmaktadır. 

 Mart'ın 13. Çarşamba günü (26 Mart 1913 – 18 Rabiulevvel 1331) 

Hıdırlık genel karargâhı önündeki telsiz telgraf merkezinin yüksek direğine çekilen düz 

beyaz bayrak acı hakikati ilan ediyordu. 

 Kahraman Edirne, tam beş ay kuşatılmış olmanın korkunçluğuna sabırla 

dayandıktan sonra, şan ve şerefiyle teslim oluyordu. Doğu cephesinden giren ve sop 

denilen Bulgar askerleri, dokunduğu yeri yakıp, kavuran cehennem yangını alevleri 

gibi, Kıyık ve civarı evlerine, mallarına, can ve ırzlarına saldırmaya ve o yüksek 

yerden yıkıcı bir volkan lavı gibi şehrin eteklerine akmaya başladılar. 

Şehrin üzerinde, o sabahki bombardıman dumanları, yoğun bir sis tabakası 

gibi durmakta ve boğucu bir koku etrafa yayılmakta iken, düşmana teslim etmemek için 

ateşlenen cephaneliklerin sürekli patlama sesleri, havaya yükselen yoğun dumanlar, bir 

kıyamet gününü canlandırmış idi. 

Düşüşün ikinci günü, Mihal Köprüsü üzerindeki evimden, misafirim olan 

Cezzar Bey ile birlikte on Bulgar askeri ile alınarak, Sarayiçi’ne götürülmek üzere 

uzaklaşırken eşyalarımın, kitaplarımın yağma edilmekte olduğunu görüyor idim.  

 Sarayiçi’nde, Adalet Kasrı’nın yanına vardığımız sırada, doğu cephesi 

subay ve erlerinin çoğunun yerlerde yatmakta ve yağmakta olan hafif bir yağmurun 

altında, ıslanmakta olduğunu gördüm. 

 Kaputlarını, ellerinden alınmaktan kurtarmaya başaran subaylar ve erler 

dünyanın mutluları sırasına geçmişler ve bütün geceyi aç oldukları halde yağmur 

altında geçirmişlerdi.” 

 

Dr. Rıfat Osman Bey, günlüğünün sonunda Bulgarların Edirne’yi işgal 

etmelerinden sonra Edirne Merkez Asker Hastanesi’nin durumu, burada bulunan hasta 

askerlerin sayıları, Sarayiçi’ndeki esir askerler arasında dizanterinin nasıl korkunç bir şekilde 

yayıldığı, hastanede görevli hekimlerin esir askerleri tedavi etmek için uğraşıları hakkında 

bilgi vermektedir. 

 

Rakım Ertür’ün Anıları 

 

Balkan Savaşı ile ilgili yayınlanmış iki eserden ilki Rakım Ertür’ün 

anılarıdır: Osmanlıca kaleme alınmış olan bu anılar Dr. Ratip Kazancıgil 

tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek 1986 yılında “Hafız Rakım Ertür’ün 

Anılarından Balkan Savaşında Edirne Savunması Günleri” adı altında Edirne 

Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yayınlanmıştır. Resim 3’de Rakım Ertür ve 

Ratip Kazancıgil birlikte görülmektedir. Kitabın ikinci baskısı, 1999 yılında Türk 

Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayını olarak çıkmıştır. 
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Kazancıgil, önsözünde kitabın ana konusunun Edirne savunmasının sivil 

yönü olduğunu belirtir: 

 

“Edirne savunmasının sivil yönü içinde, Balkan Savaşı’nı kaybetmemizin 

sebeplerinden bir bölümünü de bulacağınız bu günce, sadece geçmişin hazin 

hikâyesi değil, geleceğimiz için de bizlere büyük dersler veren, yaşanmış bir 

tarihin yaşandığı anda kaleme alınmış eşsiz bir belgeseldir. Onda sadece 

kahramanlık ve fedakârlıklar değil, ihmalleri, cehaleti, tedbirsizlikleri ve hatta 

ihanet diyebileceğimiz, kişisel ve siyasi çıkarlar uğruna oynanmış oyunları 

ayrıntıları ile bulacaksınız.” 

  

Önsözden sonra, kitabın basılmasında bir sakınca olmadığını belirten 

Genelkurmay Başkanlığı’nın Nisan 1985 tarihli yazısı ile Genelkurmay 

Başkanlığı tarafından hazırlanmış 26 Mart 1985 tarihli bir rapor ve Balkan Savaşı 

hakkında kısa bir bilgi içeren giriş bölümü yer almaktadır.  

    Hafız Rakım Ertür’ün anılarını bir deftere kaydettiğini, ölümünden 

sonra defterin kendisine kızı tarafından verildiğini söyleyen Dr. Ratip Kazancıgil, 

defteri aslına bağlı olarak çevirdiğini, defterde yazılı önemli konuları aynı olayları 

anlatan diğer yayınlarla karşılaştırıp, güçlendirmek istediğini, kitabın kaynakça 

bölümünde göstermiş olduğu kitapları da incelediğini belirtir. 

 

    
Resim 3: Hafız Rakım Ertür ve Dr.Ratip Kazancıgil   

        

 Edirne’nin köklü ailelerinden olan Hafız Rakım Ertür (1884-

1961) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin aktif bir üyesi ve ilkokul 

öğretmenidir. Edirne Eski Cami İmamı olan babasının ölümü üzerine, o devrin 

kurallarına göre, padişah fermanıyla 1911 yılında Eski Cami ikinci imamı, 

1918’de de aynı camiin baş imamı olmuştur. Musiki ile çok yakından ilgilenir, 
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ney üfler, sadece okumaz aynı zamanda yazan, geniş bir bilgiye sahip, hoşgörülü, 

aydın, yeniliklere açık bir din adamıdır. Hafız Rakım Ertür güncesine şöyle 

başlar: 

“Öncelikle şunu belirteyim ki; bu defterde yazacaklarım kendi hayatım, 

gözümle gördüğüm bazı durumlar ve bir de doğruluğuna inandığım bazı 

kaynaklardan aldığım haberlerdir. 

Kale kuşatması öyle bir şeydir ki, ne hapisliğe, ne de kalebentliğe, 

velhasıl dünyada hiçbir şeye benzemez. Gazete, mektup gelmez. Telgraf işlemez. 

Resmi yazışmalar, askeri haberleşmeler gayet gizlidir. Telgraf memurları alıp, 

verdikleri halde bir şey bilmezler. Çünkü bunlar bütünü ile şifreden ibarettir. 

Kale lüzum gördükçe bildiri yayınlar. Vatandaşlar bu bildirileri kahvehanelerde 

okutarak her kelimesine ayrı ayrı anlam verirler. Bu toplum için bir sermayedir. 

Nereye gitsen siyasetten bahsedilir. Günde bin türlü yalan çıkar. Eğer bu gibi 

şeyler olmasa insan için deli olmak işten bile değildir. Şehrin dışına çıkmak 

olanaksızdır. Gece gündüz gördüğümüz sadece gökyüzü. Gözler ufuklarda herkes 

bir şey bekliyor… 

Kuşatmalarda kalede bulunan insanların psikolojik durumlarını anlamak, 

o hali görmek, kuşatmada bulunmakla anlaşılır. Bunlar ne kadar yazılsa ve 

anlatılsa kanımca noksan, yine noksan kalır.” 

  

Bu girişin ardından da savaş başlamadan hemen önce Edirne’deki hayatın 

gayet normal olduğunu, herkesin günlük işleri ile meşgul bulunduğunu, okulların 

açık olduğunu yazar. Savaş olacağına dair haberler gelmeye başladığında da, 

kendisinin bunlara hiç önem vermediğini, yenilmenin ise hiç aklına gelmediğini 

itiraf eder. 

İstanbul gazetelerini okuduğunu, onların devamlı partilerden söz ettiğini, 

birbirlerini ağır dille suçladıklarını, seçim için vilayetlere müfettişlerini 

gönderdiklerini, Edirne’ye de iki müfettişin geldiğini, kuşatmada bu müfettişlerin 

Edirne’de kaldığını, Edirne Valisi’nin İstanbul’a çağrıldığını, İstanbul’a çağrılan 

valilerin yerleri değiştiği halde Edirne Valisi’nin yerinin değişmediğini yazarak 

dönemin siyasi durumu hakkında bilgi verir. 

Redif askerlerinin silâhaltına çağrılmasının, herkese teskere 

dağıtılmasının nedeninin anlaşılamadığını, altı hafta talim yapacaklar denildiğini, 

sonra genel seferberlik ilan edildiğini gazetelerden okunduğunu, savaş 

kesinleştikten sonra, halkın bayram havası yaşadığını, askere çağrılanların işlerini 

bırakarak büyük bir istekle davete uyduklarını yazar. Edirne’de askeri hazırlığa 

hız verildiğini, kadınların İstanbul’a gönderildiklerini, her taraftan şarkılarla 

türkülerle redif taburlarının geldiğini, İstanbul’dan gelen gazetelerde barışın 

savaşa tercih edildiği gibi yazılar bu da halkın neşesini kaçırdığını yazarak, 

seferberlik ilan edildikten sonra Edirne halkının psikolojik durumunu anlatır. 

Ertür’e göre Edirne’den İstanbul’a son tren, 14 Ekim Pazar günü gecesi 

hasta ve yaralı götürmek üzere hareket etmiş, bundan sonra Edirne ile İstanbul 

arasında ulaşımın kesilmiştir. Savaşın başlamasıyla birlikte Ada nahiyesi halkı da 

kaleye çekilmeye başlamış, 22 Ekim 1912’de Bulgarlar Kayapa Köyü’ne girmiş 
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ve Edirne’nin suyunu kesmişler ve susuz kalan halk kuyu ve nehir sularını içmeye 

ve kullanmaya başlamıştır. Ekmekler küçülmüş, peynir ot karışımı bir çeşit 

ekmek yapılıp yendiğinden zehirlenmelerin görülmüş, hastaneler yaralılarla dolup 

taşmış, kolera tifo gibi hastalıkların görülmeye başlanmış, doktorların büyük 

çabaları sonucu bu hastalıkların önüne geçilebilmiştir. İstanbul’dan Kızılay 

Hastaneleri adına bir vagon ilaç gelmiştir. 

Hafız Rakım, savaşın başladığı ilk günlerde ve bombardımanın başladığı 

ilk iki gün yemek yiyemediklerini, iştahlarının kesildiğini, midede ağırlık 

hissettiğini, sonra insanların bu duruma alıştıklarını, iştahlarının geri geldiğini, 

hatta ekmeğin her çeşidini yedikleri halde mide hastalığı diye bir şey 

duymadıklarını anlatır. Kalenin düşüşünü ve Bulgar askerlerinin şehre girmesini 

yazdıktan sonra, bundan sonrası bende kayıtlı ise de bu kadarla yetineceğim 

diyerek anılarını bitirir. 

 

Dağdevirenzade Mustafa Şevket Bey'in Balkan Savaşı Anıları 
 

Mustafa Şevket Beyin anıları Dr. Ratıp Kazancıgil ve Nilüfer Gökçe 

tarafından yayına hazırlanmıştır. Anılar, “Dağdevirenzâde M. Şevket Bey'in 

Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları” adlı kitabın ikinci bölümünü 

oluşturmaktadır.  

Edirne’nin tanınmış ailelerinden olan Dağdevirenzade Mustafa Şevket 

Bey (1863–1931, Bak: Resim 4) bir bürokrat ve politikacıdır. Uzunköprü ve 

İskeçe’de kaymakam vekilliği, Dedeağaç ve Gümülcine’de mutasarrıf vekilliği 

yapmıştır. Balkan Savaşı’nda esir alınarak Sarayiçi’ne götürülmüş, Edirne’nin 

Bulgarlardan geri alınmasından sonra, 1918 yılında Edirne Belediye Başkanlığı 

yapmıştır. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucularındandır. Bu 

cemiyetin sekreterliğini ve kongrelerinde kongre başkanlığını yapmıştır. Savaşın 

hem askeri, hem de sivil yönünü yazmış olduğu, günü gününe tutuğu notlardan 

oluşan günlüğüne, şöyle başlar:  

 

“Bulgaristan’ın seferberlik ilânıyla, düşmanca bir tutum takınıp, 

demiryolu postalarını kabul etmemesi ve sınırlarımıza askeri yığınak yapması 

üzerine Eylül’ün 18. / 31. günü devletçe de seferberlik ilân olunmuş ve dördüncü 

kolordu birlikleri 24 Eylül 1328 (7 Ekim 1912) Pazartesi günü şehrimizi terk edip, 

Uzunköprü’de toplanmışlardır. 

18.10.1912 Cuma, günü kale komutanı savaş ilân edildiğini vilayete 

duyurdu. 

Mustafa Paşa Köprüsü ve askeri fırınlar dinamitlenip, uçuruldu. Düşman 

saldırısı karşısında Müslüman halk, yaya ve arabalar ile Mustafa Paşa, Çöke ve 

Üsküdar’daki köylerden, kafileler halinde şehrimize sığınmaya başladı.  
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Resim 4: Dağdevirenzâde Mustafa Şevket Bey 

 

İstanbul taşımasının sıkışıklığı nedeniyle trenler, yolcu kabul etmemeye 

başladı. Yalnız bir gün, halk için kırk vagon konuldu. 

İki aylık geçinme olanağı bulunmayanların, şehri terk etmeleri duyuruldu. 

Resmi işlemler ve şehrin genel güvenliği kale komutanlığı tarafından yönetilmeye 

başlandı. Konsoloshanelerin bayrak ve armaları indirilerek, bugün, akşamüzeri 

konsolosların, trenle İstanbul’a gitmeleri kararlaştırıldığından, şehirden 

ayrıldılar.”  

 

Şevket Bey, sayıları 2500’ü bulan yolcuların yük ve hayvan vagonlarına 

bindirilerek İstanbul’a gönderildiğini, Seyitler’de demir yolunun bozulmuş 

olmasından dolayı trenin Kuleli’den, Dedeağaç’a yollandığını, Edirne’den hareket 

eden son trenin Pavlu’da (Pehlivanköy) durdurularak yerli Bulgarlar tarafından 

makinistinin öldürüldüğünü ve yolun bozulduğunu yazarak İstanbul’la ulaşımın 

zorluklarından bahseder. Mustafa Şevket Bey, Edirne’nin idari yapısı ve şehrin 

durumu hakkında da şunları yazmaktadır:  

 

“28.10.1912 Pazartesi: Vali’nin, İl merkezini Tekirdağ’a taşıması 

hakkındaki teklifi, Bâb-ı âli tarafından uygun bulunmayıp geri çevrildiği duyuldu. 

Demiryolu müfettişi, şefi ve istasyon işlemleri Çatalca’ya naklolundu. 

Bugünden itibaren, posta ulaşımı kesilip, tatil edildi. Bugün, artık posta ve 

trenlerin tatil edilmesinden dolayı, bizim kuşatma altına girdiğimiz konusunda 

kuşku kalmadı. 

Akşama kadar, kötü kötü söylentiler, haberler meydan aldı. Buna zaten 

alışmıştık. Çünkü bugün, tamam sekiz günden beri, hiçbir yerden gazete ve 

mektup almıyorduk. Şehrin dışarı ile olan ilişkisi, dünden başlayarak kesildi. 

Edirne civarında hasadı yapılmış buğdaylar süratle şehre getirilebilirdi. Civarda 

bulunan buğdayın miktarı dört milyon dört yüz bin okka tahmin ediliyordu. 

Edirne (merkez) ilçesi hariç olduğu halde 800.000 Babaeski, 600.000 Uzunköprü, 
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birer milyon da Dimetoka, Sofulu ve Lüleburgaz’daydı. Buralarda binlerce okka 

arpa ve diğer zahire de vardı. Bunların getirilmemesinden, Vali Halil Bey ile 

İsmail Paşa’nın sorumlu olduğunu göstermiştir.” 

Günlükten, savaşın ilerleyen saflarında halkın manevi gücünü artırmak 

için camilerde Selatentüncina okutulduğu, çoğaltılarak halka dağıtıldığı, 

suyollarının bozulmasından dolayı, çok azalmış olan suların hastanelere 

verilmesinin kararlaştırıldığını, muhtarlardan Kızılay için eşya toplanmasının 

istendiğini, İstanbul ile telgraf haberleşmesi de kesilmiş olduğunu öğrenmekteyiz. 

 Yazara göre camilerden teneşir ve tabut toplattırılması ile 

hastanelere sürekli yaralı taşınması şehrin savaş meydanına döndüğünün 

göstergesidir. Siniri zayıf olanların bu günlerde Edirne’de bulunmamaları 

gerektiğini yazan Şevket Bey, şehirde şeker, gaz ve tuzun azalmaya başladığını, 

samanın ise hiç yok derecesine geldiğini, komşularda bulunan birkaç baş 

hayvanın ne olacağı düşünülmeye başlandığını da yazdıktan sonra pervanesinden 

acayip sesler çıkartarak, şehrin üzerinde dolaşıp, bildiri atan düşman uçağından da 

bahseder. Düşmanın amacının, askerin manevî gücünü kırmak ve halk arasında 

ayrılık yaratmak olduğunu, fakat bildirinin beklenen etkiyi yaratmadığını, halkın 

askere olan güveninin tam olduğunu söyler. 

Şevket Bey, Dimetoka’nın düştüğünü, buraya yerli Rum’lardan birinin 

kaymakam olarak atandığını, Dedeağaç’la telgraf bağlantısı kesildiğini, 

konsolosların validen güvenlikleri için ikişer jandarma görevlendirilmesini 

istediklerini, yabancıların özellikle Sörlerin ve Agramlı Rahiplerin bulundukları 

yerlere sığınmış olduklarını yazar. 

Erzak yüklü Bulgar trenlerinin kuşatılmış kaleden geçmesinin benzeri 

görülmüş şeylerden olmadığını, kıtlık tehlikesi altında bulunan bir şehrin 

kenarından erzak dolu vagonların geçişinin, halk ve askerin morallerini 

bozduğunu belirten Şevket Bey, savaşın başında, Dedeağaç’da bulunan önemli 

ölçüdeki tuzun ancak iki vagonun Edirne’ye getirilebilmesini de eleştirir.  

Yazar, halkın zafer için bütün gücüyle dua ettiğini, Mısırlıların Şükrü 

Paşa’ya bin lira değerinde altın bir kılıç, hanımına da o değerde mücevherat 

hediye ettikleri haberi alındığını, Başkomutan vekâletinden, düşman ordusunun 

açlık nedeniyle durumunun çok kötü olduğunu, sabır ve dayanıklılık gösterilmesi 

gerektiğini bildiren bir telgraf geldiği duyulduğunu da yazar. 

 Anılara göre savaş şiddetlendikçe ihtiyaçlar artmış, halk 

kıvranmağa ve açlıktan şikâyet etmeye başlamıştır. Askerlerin, fırınlardan ekmek 

götüren kadınların ellerinden ekmeklerini, zorla almağa başladıkları görülür. Söz 

konusu ekmek, o bilinen nefis ekmek değildir. Buğday, arpa, kızılca, mısır, darı, 

çavdar, kaplıca, süpürge tohumu, kuş otu karışımı bir şeydir. Birkaç gün sonra bu 

karışım da bulunmaz olur. Belediye Başkanının itirazına rağmen Kızılay 

Hastanesi Reisi Dr. Bahattin Şakir Bey’in ısrarı ile ancak birkaç bardak suyun 

yardımı ile boğazdan geçebilen süpürge tohumundan yapılmış ekmek verilmeye 

başlanır.  
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Anılar, Edirne’nin düşüşü, Bulgarların şehre girişi, kendisinin evinden 

Bulgar askerleri tarafından alınarak Sarayiçi’ne götürülüşü ve Şükrü Paşa’nın 

teslim oluşu ile sona erer. 

  

SONUÇ 

Balkan Savaşı günlerini anlatan bu üç eserin yazarları, önemli mevkilerde 

bulunmuşlar ve savaşı günü gününe yaşamışlardır. Bilindiği kadarı ile güvenilir 

kişilerdir. Olayları abartmadan olduğu gibi vermiş olmaları ihtimali büyüktür. 

Dr. Rıfat Osman Bey, doktor olmasının da etkisiyle olsa gerek, savaşın 

daha çok sağlık yönüne ağırlık vermiş, askeri yönüne fazla değinmemiştir. Yurt 

dışında yazılan metinlerle ilgilenmesi ayrıca önemlidir. 

Hafız Rakım Ertür, Balkan Savaşı’nda Edirne savunmasının özellikle sivil yönünü 

anlatmıştır. Rıfat Osman’ın ve Şevket Bey’den farklı olarak, Edirne’ye gelen askeri birlikleri 

ve birliklerde bulunan asker sayılarını da vermiştir. Hangi taburun nereden geldiğini, kaç 

kişi olduğunu açık açık ifade etmiştir. Edirne savunmasının bütün yönlerini, halkının 

durumunu, yapılan haksızlıkları, yanlışlıkları ve hataları halkın gözü ile anlatmaktadır.  

Mustafa Şevket Bey ise, Edirne savunmasının hem sivil hem de askeri yönünü 

günü gününe hatta saati saatine yazmaya çalışmıştır. Zarar gören binaların sahiplerinin 

adlarını, yaralı ve şehit adlarını ve sayılarını, Edirne’nin bir mahallesinden diğer mahallesine 

göç edenlerin adlarını bile vermeye çalışmıştır.  

Dr. Rıfat Osman Bey, hastanenin ve Sarayiçi’nde esir tutulan askerlerin durumunu, 

onların yaşam mücadelesini ve hekimlerin onları kurtarmak için nasıl mücadele verdiklerini 

anlatırken, Rakım Ertür, Edirne’nin düşmesinden sonra gelişen olayların kendisinde 

kalmasını istemiştir. Mustafa Şevket Bey ise, Bulgarlar tarafından evde yapılan 

aramadan sonra ne olduğu, esirlerle birlikte Sarayiçi’ne götürüldükten sonra neler 

yaşadıkları hakkında hiçbir şey yazmamıştır. Günlüğü, yarım kalmış, bitmemiş, 

gibidir. 

 Savaş sırasında erzak taşıyan Bulgar trenlerinin kuşatılmış kaleden 

geçişlerini, üç yazar da doğru bulmamaktadır. Mustafa Şevket Bey, “benzeri 

görülmemiş şey, halk ve askerin morallerini bozmaktan geri kalmıyordu” 

şeklinde yorumlarken Dr. Rıfat Osman Bey, “kabul etmesi çok zor, gülünç ve 

tehlikeli” bulmaktadır. Rakım Ertür ise büyük bir zaaf olarak gördüğü olayın halkın 

ve askerin üzerinde zararlı ve moral bozucu etki göstereceğini belirtmektedir.  

 Savaş sırasında çekilen bütün sıkıntılar, gazın, tuzun, şekerin olmaması 

her üç günlükte de ayni şekilde anlatılmaktadır. 

Özetle, Dr. Rıfat Osman Bey’in savaş, sağlık ve sosyal konularına, Hafız 

Rakım Ertür’ün toplum hareketlerine ve savaş psikolojisine, Mustafa Şevket 

Bey’in ise daha çok savaş ağırlıklı olaylara yer vermiş olduklarını görmekteyiz.   
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MACARİSTAN’DA KİLİSEYE ÇEVRİLEN TÜRK YAPILARI 

 

Mehmet Emin YILMAZ
1
 

 

 

1526’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Macaristan’da 

Türk hâkimiyeti yaklaşık 160 yıl sürmüştür. Bu dönemde Osmanlılar Budin 

(Buda), Peçuy (Pécs), Zigetvar (Szigetvár), Eğri (Eger) ve Estergon (Ezstergom) 

başta olmak üzere fethettikleri şehirleri yeniden imar etmişler ve bu kentler Türk 

şehir anlayışına uygun olarak şekillendirilmiştir. 

Türk şehir dokusunun temelini, camiler ve camilerin etrafındaki sosyal, 

kültürel ve ticari yapılarla çevrelenen külliyeler oluşturmaktadır. Bu külliyeler 

mahalleleri, mahalleler de şehirleri meydana getirmektedir. Toplumun ticaret, 

eğitim, din ve sosyal hayat gibi tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa 

edilen külliyeler, hayırseverlerin kurdukları vakıflarla varlıklarını günümüze 

kadar sürdürebilmişlerdir. Türk şehir anlayışına göre imar edilen şehirlerde sivil 

mimarlık örneklerinin yanı sıra cami, mescit, namazgâh, türbe, tekke gibi dini 

yapılar; mektep, medrese, kütüphane gibi eğitim yapıları; köprü, çeşme, hamam, 

saat kulesi ve imaret gibi sosyal yapılar; kale, kışla, kule ve palanka gibi askeri 

yapılar inşa edilmiştir. Bu yapıların imarı sonucunda şehirlere yeni bir hayat tarzı 

ve kültür anlayışı yerleşmiştir.  

Osmanlı döneminde sadece Budin’de 24 cami, 46 mescit ve türbe, 5 

medrese, 16 okul, 10 tekke, 8 kaplıca, 5 hamam, 1 baruthane ve 75 çeşme inşa 

edilmiştir. E. H. Ayverdi ve G. Féher’in yaptıkları araştırmalara göre Osmanlı 

egemenliği döneminde Macaristan’da 644 eser inşa edilmiştir. Bu eserlerden 

günümüze ulaşanların sayısı ise 41’dir.
2
 

 

                                                           
1 Yüksek Mimar – Restorasyon Uzm. Asır Proje Restorasyon Mim, mimaremin@gmail.com 
2 Günel, Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Raporu, s.4; Ayverdi, 2000, c.1, 

s.271; Féher, 1991, s.19; Turan – İbrahimgil, 2004, s.293. 
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Tablo.1 Macaristan’da İnşa Edilen Türk Eserleri 

MACARİSTAN’DA İNŞA EDİLEN TÜRK ESERLERİ 

YAPI TÜRÜ 
ARŞİV 

KAYITLARINDATESPİT 

EDİLEN ESER SAYISI 

GÜNÜMÜZE 

ULAŞAN 

ESER 

SAYISI 

DİNİ 

YAPILAR 

Cami– 

mescit 
200 8 

Tekke 39 3 

Türbe 23 3 

EĞİTİM 

YAPILARI 

Medrese 40 1 

Mektep 85 
 

Darülkurra 1 
 

TİCARİ 

YAPILAR 

Han 39 1 

Kervansaray 1 
 

ASKERİ 

YAPILAR 

Kale 31 7 

Kule-ocak 2 2 

SOSYAL 

YAPILAR 

İmaret 2 
 

Hamam - 

kaplıca 
32 12 

Köprü 1 1 

Çeşme 135 2 

Su kemeri 1 
 

Darüşşifa 1 
 

KAMU 

YAPILARI 

Saray 2 
 

Saat kulesi 1 1 

SİVİL 

YAPILAR 
Konak 8 

 

TOPLAM 644 41 

 

17. yüzyıl sonları ile 18. yüzyıl başlarında Macaristan’da Türk 

hâkimiyetinin son bulmasıyla birlikte başta camiler olmak üzere bu eserlerin çoğu 

Avusturyalılar (Habsburg hanedanı) tarafından yıktırılmıştır. Bu dönem, aynı 

zamanda Macaristan’da Cizvit tarikatının faal olduğu dönemdir. Türklerin 

çekilmesiyle birlikte geride kalan mimari eserlerin bazıları Avusturyalılar 

tarafından Cizvit tarikatına tahsis edilmiş ve kilise olarak kullanılmıştır. 

Çalışmamızın konusu olan bu yapılar şunlardır: 

 

1. Budin’de Gül Baba Türbesi 
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Gül Baba, XV. yüzyıl sonu ve XVI. yüzyıl başlarında yaşamış, 

Budapeşte’nin Budin kısmında türbesi bulunan şair bir Bektaşi dervişidir
3
. Evliya 

Çelebi’nin babasından naklettiği bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet devrinden 

Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar birçok gazâlarda bulunmuş, Budin’in 

fethine de katılmış, ilk Cuma günü fetih namazı kılınırken Hakka yürümüştür. 

Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin 2 Eylül 1541 tarihinde cenaze namazını 

kıldırdığı ve bu namazda Kanunî Sultan Süleyman’ın ve yüz bini aşkın bir 

cemaatin bulunduğu bilgileri de Evliya Çelebi’den alınmadır. Seyyah, türbenin iç 

görünüşünü ise şöyle anlatmaktadır
4
: Bizzat Gülbaba bir çiçekli bahçe içinde 

kurşun örtülü bir kubbede gömülüdür. Sandukası yeşil çuha ile örtülü olup, 

mübarek başlarında Bektaşi tacı bulunur. Etrafı çeşitli Arap harfli Kuran ayetleri 

ile süslüdür. Hakîrin yazdığım münasip beyit şudur: 

“ Âşık ve sâdıkınım, ettim ziyâret ben gedâ 

Bülbül - i güyâ gibi efgân idem ey Gülbaba” 

Bu çeşit beyitleri yazdıktan sonra mübarek ruhları için bir Yâsin -i Şerif 

okudum.” 

   
Resim 1-2. Gül Baba Türbesi’nin onarım öncesi ve sonrasındaki görünüşü 

 

Gül Baba Tekkesi, Török (Türk) Caddesi yukarısında Rózsadomb’un 

(Gül Tepesi) doğu yamacında ve türbenin yanında inşa edilmişti. Tarihî belgelere 

göre, Gül Baba Türbesi ile yanındaki Bektaşi Tekkesi’nin 1543-1548 yılları 

arasında Budin Beylerbeyliği yapan Yahya Paşazâde Mehmet Paşa tarafından 

yapıldığı anlaşılmaktadır
5
. Aslı Viyana'da bulunan 974 (1566) tarihli bir tamir 

kaydından öğrenildiğine göre Gülbaba Tekkesi altmış dervişi barındıracak 

büyüklükteydi. Çok zengin vakıfları arasında Tuna üzerinde iki değirmen, 

Felheviz ve Szent Mihâly kiliselerine ait evlerle bir manastır, Jânos Hamamı'nın 

dört evi, tarlalar ve Solymâr nahiyesinin bütünü bulunuyordu
6
. Tekkede, zikirlerin 

                                                           
3 Bkz. Saral, İ. T. (2004). Tarih Sürecinde Gül Baba Türbesinin İçine Genel Bir Bakış, Türk Kültürü 

ve Hacı Bektaş Velî Dergisi, S.30, s.193-212. 
4 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.324-326. 
5 Gyözö, 1976, s.29. 
6 Eyice, 1996, s.229. 
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yapıldığı bir büyük salon (meydan evi), bir yazlık ve bir kışlık mekân, dervişlerin 

barınması için hücreler, büyük bir imaret (aşevi), depolar ve helâlar 

bulunmaktaydı. Tekkenin ve türbenin etrafında tarikatın ileri gelenlerinin 

gömüldüğü bir de hazire vardı. 1686 yılında Türk hâkimiyetinden çıkan 

Budin’deki bu tekke aynı yıl yıkıldı.
7
 

Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği yıllarda Budin’in en büyük Müslüman 

Mezarlığı Gülbaba Tekkesi'nin çevresindeydi. Evliya Çelebi'nin ifadesiyle "nice 

Zaloğlu Rüstem gibi yiğitlerin" yattığı bu kabristan Budin kaybedildikten sonra 

ortadan kaldırılmış, XVIII. yüzyılda da bir Hristiyan mezarlığına 

dönüştürülmüştür. 1690'da tekke etrafındaki Müslüman Mezarlığı bağ haline 

getirilirken binaların bir kısmı üzerinde bir manastır kurulmuş, Gülbaba Türbesi 

olan yapı da Katolik Cizvit tarikatı rahipleri tarafından işgal edilerek Aziz Josef 

adına kiliseye çevrilmiştir.
8
 

Gülbaba Türbesi, klasik Osmanlı dönemi Türk türbe üslûbuna uygun 

biçimde sekizgen bir yapı olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Türbe muhtemelen 

kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüydü. Bina Cizvit papazları tarafından kiliseye 

dönüştürüldüğünde iki pencere örülerek bir cephesinde Türk mimarisinde benzeri 

olmayan oval bir pencere açılmış, kubbenin tepesine de binaya bir kilise görünü-

mü vermesi için işlevi olmayan bir aydınlık feneri eklenmiştir. Fakat kubbe 

delinmediğinden bu aydınlık feneri gerçekten içeriyi aydınlatmıyordu. Türbe ki-

lise haline getirildiğinde yay kemerli kapının bu unsuru sökülerek giriş açıklığı 

üstteki sivri kemerle birleştirilmişken sonraları bu giriş aslına uygun biçime 

sokulmuştur. Cizvit tarikatının 1773’te dağılması üzerine türbe, başta Bosnalı 

hacılar olmak üzere Müslüman ziyaretçilere izin vermesi koşuluyla 1861’de 

Mimar Janos Wagner’in mülkiyetine geçti. Ancak, 1870’te düşülen tapu 

kayıtlarında türbe Türkler’in mülkiyetinde gösterildi. 1867 yılında Avrupa gezisi 

dönüşü şapel halindeki türbeyi ziyaret eden Sultan Abdülaziz, Türbenin tekrar 

eski haline çevrilmesi için ilk teşebbüste bulundu. 1878’de ayrıntılı mühendislik 

raporu hazırlandı. 1885 yılında Osmanlı Hükümeti’nin isteği üzerine eser, 

şapelden tekrar türbeye çevrildi. Aynı yıl Osmanlı Hükümeti mimar Lájos Grill’e 

türbeyi tamir ettirdi
9
. 

                                                           
7 Águston, 1998, s.14.  
8 Molnár, 1993, s.14. 
9 Ayverdi, 2000, c.1, s.132; Eyice, 1996, s.229. 
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Çizim 1. Gül Baba Türbesi’nin 1917’deki rölöve çizimleri 

(kubbenin üstündeki ilaveler temizlenmeden önceki durumu) 

Çizim: Semih Rüstem, Budapeşte Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

 

1996 yılında Türk ve Macar Cumhurbaşkanlarının ve hükümetlerinin 

işbirliğiyle hazırlanan proje çerçevesinde türbe yeniden restore edildi, çevre 

düzenlemesi yapıldı. 3 Eylül 1997 tarihinde Türk ve Macar Cumhurbaşkanlarının 

katıldığı bir törenle türbe ziyarete açılmıştır.
10

 

Orta Avrupa’daki Türk hâkimiyetinin günümüze kadar ulaşabilen az 

sayıdaki mimari hâtıralarından olan Gülbaba Türbesi, Macarlar'ın gösterdiği ilgi 

ve Türkiye'nin desteği sayesinde Türk mimarisini ve tarihini yaşatmaktadır. 

 

2. Budin’de Toygun Paşa Camii 

1553-1558 yılları arasında Budin Beylerbeyi olan Toygun Paşa
11

 

tarafından yaptırılan eser, Budin’de boyutları ve planı bulunabilen tek camidir.
12

 

Evliya Çelebi, şehirdeki Büyük Varoş’un kurşunlu ve kubbeli dört camiinden biri 

olarak söz eder.
13

 Budin’in kaybedilmesi sırasında muhasara bataryalarının bu 

camiden ileriye yerleştirilmiş olması sebebiyle cami sağlam kalmıştır. 

                                                           
10  Bkz. Özel, M. (1998). Restorasyonu Dolayısıyla Macaristan Budapeşte Gül Baba Türbesi, 

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 
11 M. Süreyya, 1996, s.1638 
12 Ayverdi, 2000, c.1, s.96 
13 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.319. 
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Çizim 2. Toygun Paşa Camii restitüsyon planı

14
 

 

Osmanlıların bölgeden çekilmesinden sonra eser, Kapuçin tarikatı 

rahiplerine verilmiş ve 1687 yılında kiliseye çevrilmiştir. 83 yıl kilise olarak 

ayakta kalan cami 1770 yılında yıktırılmıştır. Caminin duvar kalıntılarının üzerine 

bugünkü Kapuçin Kilisesi (St. Elizabet Kapucinus Templom) inşa edilmiştir.
15

 

 

 

 

                                                           
14 E. H. Ayverdi’den işlenerek yeniden çizilmiştir. 
15 Gyözö, 1976, s.26. 
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Resim 3-4. Toygun Paşa Camii - Kapuçin Kilisesi
16

  

 

Kilisede 1930’larda yapılan onarımda camiden kalan parçalar meydana 

çıkartılmıştır. Caminin kıble duvarının batı kanadındaki pencereler, mermer 

söveler, topuzlu parmaklıklar, mihrap ve mihrap üstü pencere açıkça 

seçilmektedir. 1976 yılında kiliseyi inceleyen mimar Ekrem Hakkı Ayverdi, 

yapının rölövesini çizmiş ve restitüsyon önerisi hazırlamıştır. Buna göre; cami, 

120 cm duvar kalınlığına sahip, kesme taştan inşa edilmiş, kare planlı ve tek 

kubbeli harim ile beş bölümlü bir son cemaat yerine sahip tipik bir klasik dönem 

Türk camisidir. E. Nessenthaler’in çizdiği Budin muhasarasını tasvir eden 1686 

tarihli gravürde Ayverdi’nin restitüsyon önerisine uygun olan cami seçilmektedir. 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, İstanbul Bali Paşa Camii ve Fındıklı Molla 

Çelebi Camii klasik dönemde inşa edilen beş bölümlü son cemaat yerine sahip 

camilerin benzer örnekleridir. 

 

3. Eğri’de Kethüda Hamza Bey Mescidi 

Eğri (Eger) şehir merkezinde bulunan Hamza Bey Mescidi, 1841 yılında 

tehlike arz ettiği için yıktırılmış yalnızca minaresi günümüze ulaşmıştır. Çizeri 

bilinmeyen, aynı tarihli bir resimden mescidin taş duvarlı sakıflı bir yapı olduğu 

anlaşılmaktadır. Minare, 97 basamakla çıkılan 35 m yüksekliğindedir. Kesme taş 

malzemeden inşa edilen eser 14 köşelidir.
17

 1897 yılında minarenin külah kısmı 

kesme taştan yenilenmiş ve minare esaslı şekilde onarılmıştır. 1976 yılında 

minareyi inceleyen Ekrem Hakkı Ayverdi’nin izlenimleri şöyledir
18

: “Bu öksüz 

minarenin bu kadar korunmuş olmasına nasıl şaşmayız. İnsanlık timsâli olan bu 

davranış, minarenin sivri gövdesini, şerefesinin, peteğinin bozukluğunu ve 

çirkinliğini unutturuyor; üstelik şirin bile gösteriyor.” 

Hamza Bey Mescidi, Eğri’de Türk hâkimiyetinin sona ermesinden, 1841 

yılında yıktırılana kadar Misericordie Tarikatınca kullanılmıştır.
19

 Günümüzde 

turistik amaçlı kullanılan minarenin külahında haç bulunmaktadır. 

 

                                                           
16 Foto: Kiszály Katalin arşivi 
17 Molnár, 1993, s.20. 
18 Ayverdi, 2000, c.1, s.156. 
19 Gyözö, 1976, s.28. 
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Resim 5-6. 1841’e ait Kethüda Hamza Bey Mescidi resmi

20
 ve günümüze 

ulaşan minaresi
21

 

 

4. Peçuy’da Ferhat Paşa Camii 

Macaristan’ın Peçuy (Pécs) şehrindeki cami, bânisi Ferhat Paşa’nın Budin 

Beylerbeyliği döneminde, Muharrem 997 – Zilhicce 1000 (Kasım 1588 – Eylül 

1592) yılları arasında yaptırılmıştır.
22

 Evliya Çelebi, caminin kubbeli ve yüksek 

minareli olduğu halde şehir merkezinden uzak olduğu için cemaatinin az 

olduğunu bildirmektedir.
23

 Bugünkü kilise, Aguston tarikatına bağlı rahipler 

tarafından 1712 yılında, Ferhat Paşa Camii’nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. 

1750 yılında bir yangın geçiren kilise yeniden inşa edilmiştir. 1912 yılındaki 

onarımda ise Barok mimari tarzına sahip olan kilise eklektik bir mimariyle 

yenilenmiştir. Kilisenin güney duvarında, camiye ait 3 tane pencere söveleri ve 

kemerleriyle birlikte açıktadır.
24

 

 

                                                           
20 J. Molnár’dan alınmıştır. 
21 Foto: I. Tóth arşivi 
22 Ayverdi, 2000, c.1, s.209. 
23 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.249-250. 
24 Gyözö, 1976, s.27-28. 
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Resim 7-8. Ferhat Paşa Camii – Aguston Kilisesi

25
 

 

5. Peçuy’da Gazi Kasım Paşa Camii 

Gazi Kasım Paşa Camii, 2010 yılında İstanbul’la birlikte Avrupa Kültür 

Başkenti seçilen Macaristan’ın Peçuy (Pécs) şehrinde tarihi kent meydanında yer 

almaktadır. Macaristan’ın fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında 

inşa edilen camiyi “gazi” lakaplı Kasım Paşa, Budin valiliği sırasında (1548-

1552) yaptırmıştır. Macaristan’da Osmanlı döneminden kalan en büyük camidir. 

Büyük bir külliye içerisinde yer alması muhtemel caminin yakınında bir çifte 

hamamın temel kalıntıları mevcuttur
26

. 

 

                                                           
25 Foto: Gyula Cséfalvay arşivi 
26 Eyice, 2001, s.547. 
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Resim 9-14. Gazi Kasım Paşa Camii’nin onarım öncesi ve sonrası 

durumu
27

 

 

Evliya Çelebi camiyi şöyle anlatmaktadır
28

: “Gayet geniş, iç açıcı ve 

kalabalık cemaate sahiptir. Kubbeleri gök kubbe gibidir ki uzunluğu ve genişliği 

yüzer ayaktır. Bir tür sanatlı minberi, mihrabı, müezzin mahfili ve bir murassa 

gibi kürsüsü vardır ki diller ile anlatılmaz. Ve bir yuvarlak kubbesi var ki sanki 

doğramacı elinden çıkmış yüksek kubbedir ki misli meğer İstanbul’da Sultan 

Selim Camii kubbesi ola. O kadar büyük kubbedir ve onun gibi dört köşe duvar 

üzerine oturmuş sağlam kubbedir. Kapısının sağında ve solunda yan sofaları 

üzerinde altı adet yüksek direkler üzerinde yedi adet nakışlı kubbeler vardır. 

Minaresi gayet yüksek ve bir şerefelidir.” 

Macaristan elden çıktıktan sonra Kasım Paşa Camii’nin minaresi Cizvitler 

tarafından 1776’da yıktırılmıştır. Evliya Çelebi’nin bahsettiği (günümüze 

ulaşmamış) son cemaat yeri de bu sırada yıkılmış olmalıdır. Büyük kubbeye külah 

giydirilmiş ve caminin kuzeyine kubbeli bir hacim ile çan kulesi eklenerek 

Belvarosi Kilisesi adıyla barok tarzı bir kilise hüviyetinde dönüştürülmüştür. 

Caminin dış duvarları âdeta bir kılıf içine alınmak suretiyle görünümü tamamen 

değiştirilmiştir. 

                                                           
27 delcampe.net 
28 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.249. 
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Bugün hâlâ şehrin en büyük kilisesi olan yapıda 1938’den sonra çok geniş 

ölçüde çalışmalar başlatılarak esas bünyeyi gizleyen ya da bozan elemanların 

ayıklanmasına girişilmiştir. Söz konusu restorasyon Macar Mimar Gyula 

Gosztonyi tarafından gerçekleştirilmiştir.
29

  

 

  
Resim 15-16. Gazi Kasım Paşa Camii’nin günümüzdeki durumu

30
 

 

1976 yılında camiyi inceleyip rölövesini çizen mimar Ekrem Hakkı 

Ayverdi, barok ilavelerden temizlenerek açığa çıkartılan eserin bu onarımı 

hakkında düşüncelerini şöyle ifade etmektedir
31

: “Müslümanı kalmayan bir 

memlekette, kilise vazifesini görmeye devam eden bir camide bunca bir gayret 

şâyân-ı takdirdir, daha fazlasını beklemek bilmem doğru mudur? … Cami sanki 

bânisinin unvanına uyarak gâzi olmuş, orası burası koparılmış, delinip takılmış, 

pencereleri bozulmuş, minaresi kökünden uçurulmuş; ammâ gâzidir; şehid 

düşmemiştir. İşte kale gibi beden ordadır. Bununla beraber, geride buğday tarlası 

gibi biçilip şehid edilen, nâm ve nişânı kalmayan yüzlerce cami ortada olsa, Gazi 

Kasım Paşa en büyük sıfatını muhafaza edecek miydi? Bu şehid camiler belki de 

haklarının yendiğinden şekvâ etmektedir. Osmanlı mimari tarihi de, zannederiz 

onlardan geri kalmayacaktır.” 

Kasım Paşa Camii’nin iç süslemesinden günümüze fazla bir şey 

kalmamışsa da bazı yerlerde sıva üstlerinde yazı kalıntıları fark edilmektedir. 

Kündekârî pencere kanatlarından birkaç parça Budapeşte’de Jaszbereny 

Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Kilisede herhalde vaftiz teknesi olarak 

kullanılan Türk işi iki hamam kurnası, Evliya Çelebi’nin güzelliğini ve içindeki 

şadırvanı övdüğü meydanın karşı tarafında temel kalıntısı görülen hamamdan 

getirilmiş olmalıdır. Rumeli’de en büyük ölçülerdeki Türk yapılarının başında 

gelen Kasım Paşa Camii’nin esas ibadet mekânı içten kenarları 16,36 m. olan kare 

biçimindedir. Dıştan her cephesi 19,45 m ölçüsünü bulan bu mekânın üstü 

yaklaşık 16 m. çapında bir kubbeyle örtülüdür. Bütünüyle kesme taş örgülü dış 

duvarların cepheleri klasik kemerli Türk pencerelerine sahiptir. Fakat bina kilise 

                                                           
29 Molnár, 1993, s.11. 
30 Foto: I. Tóth ve H. Betts arşivi 
31 Ayverdi, 2000, c.1, s.199. 
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olarak kullanıldığından bu pencerelerde değişiklikler yapılmış ve bazıları 

örülmüştür
32

.  

Kasım Paşa Camii’nin günümüze ulaşmayan son cemaat yerinin 

restitüsyonuyla ilgili farklı öneriler çizilmiştir. Evliya Çelebi, caminin son cemaat 

yerini 6 sütun ve 7 kubbeli olarak bildirmektedir. G. Gerö ve S. Eyice restitüsyon 

çizimlerinde son cemaat yerini 3 kubbeli olarak göstermişlerdir. E. H. Ayverdi ise 

Evliya Çelebi’nin yanlış sayı bildirdiğini belirterek aslında son cemaat yerinin 6 

sütunlu 5 kubbeli olduğunu önermektedir.  

İlk yapıldığı dönemde, kare planlı tek kubbeli harimi ve revaklı son 

cemaat yeri ile minareden oluşan Kasım Paşa Camii, bu özellikleri ile klasik 

dönem Türk mimarisinin özgün bir örneğidir. Minaresi ve son cemaat yeri 

günümüze ulaşmamasına rağmen “gazi” unvanıyla beden duvarları ve büyük 

kubbesi ile Orta Avrupa’da Türk mimarisinin önemli bir temsilcisi olarak 

ayaktadır. 

 
Çizim 3. Caminin rölöve

33
 planı ve 1938 onarımından önceki kesiti

34
 

(● özgün duvarlar - ● ilaveler) 

 

6. Peçuy’da İdris Baba Türbesi 

İdris Baba Türbesi, Macaristan’ın Peçuy (Pécs) şehrinde Osmanlı 

dönemindeki surlarının dışında eski Müslüman mezarlığında yer almaktadır. Ünlü 

tarih yazarı Peçuylu İbrâhim Efendi, İdris Baba’yı “Peçuy’da büdelâdan İdris 

Baba denen bir meczûb-ı ilâhî vardı. O nice kerâmet ve velâyeti zâhir bir aziz idi. 

Şimdi mezarının üzerine yüksek bir kubbe yapılmış olan baba o vakitler 

yaşıyordu, kendisine rastladım” cümleleriyle tanıtmaktadır. Peçuylu, onunla 

H.1000 (M.1591) yılında görüştüğünden hareketle İdris Baba, XVI. yüzyılın 

sonlarında veya XVII. yüzyılın ilk yıllarında ölmüş ve kabri üstüne kubbeli bir 

                                                           
32 Eyice, 2001, s.548; Gerö, 1976, s.15. 
33 Yapının rölövesi A. Radowszky’den işlenerek yeniden çizilmiştir. 
34 Yapının kesiti F. Ernö’den işlenerek yeniden çizilmiştir. 
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türbe yapılmıştır. Gerçekten yaşadığı bu bilgiden öğrenilen İdris Baba’nın 

sonradan kemikleri de bulunmuştur.
35

 

 

  
Resim 17-18. İdris Baba türbesinin onarım sonrası dış

36
 ve iç

37
 görünüşü 

 

Evliya Çelebi 1073 yılı Zilkadesinde (Haziran 1663) Peçuy’a da uğramış 

ve şehirdeki cami, medrese, tekke ve hamam gibi vakıf eserlerden bahsederken 

İdris Baba’yı, “1000 tarihinde hayatta olup nice kerâmetleri nakledilir” 

cümlesiyle anmıştır. 
38

 

 

 
Resim 19-20. İdris Baba türbesinin 1935’teki kilise hali

39
 

 

İdris Baba Türbesi, Macaristan’ın elden çıkmasının ardından 1693’ten 

sonra Cizvit tarikatı tarafından şapele dönüştürülmüş, pencerelerinden biri 

bozularak buraya yarım yuvarlak çıkıntı halinde bir apsis eklenmiştir. Ancak 

yapının hıristiyanların ibadetine tahsisi fazla sürmemiş, 18. ve 19. yüzyıllarda 

baruthâne olarak da kullanılmıştır. 1912-1913 yıllarında István Möller tarafından 

bir dereceye kadar restore edilmiş, bu sırada apsis de kaldırılmış, fakat 

                                                           
35 Eyice, 2000, s.484. 
36 taj-kert.blog.hu 
37 nemzetimuemlek.hu 
38 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.259-260. 
39 delcampe.net 
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tepesindeki haç bırakılmıştır.
40

 1935 tarihli bir kartpostalda yapının hâlâ bir 

hristiyan mabedi şeklinde tefriş edildiği görülmektedir. 

İdris Baba Türbesi, 1961 - 1963’te tekrar restorasyon görmüş, bu sırada 

evvelce sandukanın bulunduğu yerde bir kazı yapıldığında İdris Baba’nın 

iskeletine oldukça tamam bir halde rastlanmıştır. 1980’li yıllarda bakım yapılıp 

türbe görünümünde düzenlenmiştir. Türbe sekizgen bir plana göre yapılmış ve 

inşasında kaba moloz taşlar kullanılmıştır. Pencerelerden biri, burası şapel 

yapıldığında sivri gotik kemerli bir kapıya dönüştürülmüş, diğer Türk dönemi 

pencereleriyle kapısı örülmüş. bir pencere de yarılarak büyütülmüştü. Son 

onarımda bunlardan bazıları düzeltilmiş, üst dizide olan yuvarlak pencerelerden 

bozulan bir tanesi eski şekline getirilmiş, gotik biçimli sövelere sahip kapıya ise 

dokunulmamıştır. Taştan örülmüş kasnaksız kubbe de kiremitle örtülmüştür. 

Günümüzde İdris Baba’nın ahşap parmaklıkla ayrılmış kabri üstünde bir sanduka, 

bunun da başında bir Kadirî tacı vardır. Ayrıca şamdan, seccade gibi mefruşatı da 

mevcuttur.
41

 

 

7. Peçuy’da Yakovalı Hasan Paşa Camii ve Mevlevihânesi 

Yakovalı Hasan Paşa Camii, Peçuy’da sur dışında Zigetvar kapısı 

yakınında Hastane meydanında yer almaktadır. Cami, Macaristan’da Osmanlı 

döneminden kalan camiler arasında günümüze kadar özgün haliyle kalabilen tek 

eserdir. 

Evliya Çelebi, camiyi “ferah ve eski bir mabettir, mavi kurşunla 

örtülüdür, avlusu gayet ferah olup etrafı öğrenci odalarıdır” şeklinde 

anlatmaktadır.
42

 

Yakovalı Hasan Paşa Camii, Peçuy’da Türk döneminin sona ermesiyle 

birlikte Cizvit tarikatınca kiliseye çevrilmiş ve 1960’a kadar Katolik Kilisesi 

olarak kullanılmıştır.
43

  

 

           
                                                           
40 Gyözö, 1976, s.30-31; Molnár, 1993, s.15. 
41 Eyice, 2000, s.485. 
42 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.249. 
43 Molnár, 1993, s.11. 
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Resim 21-23. Y. Hasan Paşa Camii’nin 1860

44
, 1950’ler ve günümüzdeki 

durumu 

 

L. Rochbock’ın 1860 tarihli gravüründe, kiliseye çevrilince minarenin 

petek kısmının sökülerek çan kulesine dönüştürüldüğü görülmektedir. Kubbenin 

üstüne ahşaptan dilimli bir çatı daha yapılarak kiremit kaplanmış ve yapı Barok 

tarzı Katolik Kilisesine dönüştürülmüştür. 1960’a kadar, bitişiğinde bulunan 

hastaneden ötürü “Hastane Kilisesi” olarak anılan yapı ibadete kapatılıp, Gerö 

Gyözö’nün gayretiyle onarılmış ve müze olarak tekrar açılmıştır. Bu onarımda 

kiliseye çevirme sırasında yapılan tüm müdahaleler temizlenmiş ve caminin 

özgün hali ortaya çıkartılmıştır. Türkiye’den minber, kürsü ve halı gönderilip 

camiye döşenmiştir. 

1977 yılında camiyi inceleyip rölövesini ve restitüsyonunu çizen mimar 

Ekrem Hakkı Ayverdi, barok ilavelerden temizlenerek açığa çıkartılan eserin bu 

onarımı hakkında düşüncelerini şöyle ifade etmektedir
45

: “1957-60 arasında, 

caminin üslubuna uymayan kapı söveleri ve düz başlık gibi, pek ufak ve yer yer 

aykırılıklara rağmen, o halden bu gün içinde namaz kılınan bir cami haline 

gelebilmesi için çalışanlar şâyân-ı tebcildir; bu da ancak Macar hükümetinin 

büyük insanlığı sayesinde kâbil olabilmiştir, bildiğimiz kadarıyla bu işin 

kahramanı Gerö Gyözö’dür..”  

Caminin kuzeyinde bir tekke bulunmaktaydı. Günümüze ulaşmamış 

tekkenin bulunduğu alanda kazı yapılmış ve yapının planı şematik olarak 

çıkartılmıştır. Bu plandan cami ve tekkenin bir avlu oluşturacak şekilde 

konumlandığı ve avlunun ortasında bir de şadırvan olduğu anlaşılmaktadır. 

Caminin son cemaat yeri de günümüze ulaşmamıştır, ancak izleri korunduğu için 

ilk halinin şekli bilinmektedir. Mevcut izlerden son cemaat yerinin, üç bölümlü, 

tonozlarla örtülü mermer sütunlarla taşınan revaklı bir yapıda olduğu tahmin 

edilmektedir. Faal olduğu dönemde tekkeyi ziyaret edip çok etkilendiği anlaşılan 

                                                           
44 Resim 21: L. Rohbock, 1860; Resim 22: Türk Macar Dostluk Derneği; Resim 23: I. Tóth arşivi 
45 Ayverdi, 2000, c.1, s.211. 
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Evliya Çelebi, Mevlevihane’yi şöyle tasvir etmektedir
46

: “Peçuy’un altı adet 

tekkesi vardır; hepsinden mamur ve mükellef olanı Yakovalı Hasan Paşa’nın 

hayratı olan Hazreti Mevlana Tekkesi’dir. Bir irem bağı içinde olan gül ve 

gülistan içinde bülbüller ney ve kudüm sesini işittikleri vakit onlar da çeşitli 

ötüşlerle bütün dinleyenlere can bağışlar. Semahane meydanı, mutripler mahfili, 

Mesnevi okuyanlar yeri ve kürsüsü ile gayet sanatlı mahfil ve mihrapları vardır ki 

tarifi imkânsızdır. Haftada iki defa bu muhabbet meydanında sema ve safa 

oldukta felek çarkı gibi dönerler. Dış avlusunda yetmiş, seksen kadar hücrelerle 

süslü mutfağı, kileri ve sâiresi vardır. Bütün imaretleri baştanbaşa kurşunla 

örtülü olup büyük kâgir binadır. Bu tekke, Hasan Paşa Camii’ne bitişik olmakla 

beş vakit namaz kılan bütün ahbap ve dostlar bu tekkeye gelip zevk ederler. Bütün 

halkı abdal meşrepli olup, Fârîsi okuyan ihtiyar ve genç adamlardır. Bu dergahın 

yirmi bin kuruş evkâfı olmakla imaretinde nefis yemekleri gelip geçene ay ve sene, 

sabah ve akşam bol olduğundan fukarası çoktur. Hülâsa Rum, Arap ve Acemde 

dahi böyle bir mesire görmemişizdir. Cenab-ı Hakk dünya durdukça mâmur ede.” 

 

       
 

 

Çizim 4-5. Yakovalı Hasan Paşa Camii ve Mevlevi Tekkesi’nin 

restitüsyon planı
47

 ve perspektif çizimi 

● özgün – mevcut duvarlar, ● kazıdan çıkan duvar parçaları ve temel 

izleri,  

// izlere göre tamamlanan kısımlar 

 

                                                           
46 Seyahatname, 2004, c.6/1, s.253-254. 
47 Tekkenin bulunduğu alanda yapılan kazı sonrası çıkan izlere ait çizim müzede sergilenmektedir. 

Bu plan müzedeki levhadan işlenerek yeniden çizilmiştir. 
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Caminin ve tekkenin bânîsi Yakovalı Hasan Paşa’nın kişiliği hakkında 

bilgilerimiz çok sınırlıdır. Özgün halindeki Yakovalı Hasan Paşa Camii, kare 

planlı harim ile girişteki üç bölümlü son cemaat yeri ve kuzeydoğu köşedeki 

minareden oluşan klasik dönem tipik bir Türk camisidir. Bakımlı ve sağlam 

durumdaki eser müze olarak kullanılmaktadır. 

 

8. Zigetvar’da Ali Paşa Camii 

Zigetvar şehir merkezinde Zirinyi meydanında yer alan cami, 16. yüzyılda 

Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi, Zigetvar’da Ali Paşa Camii’nden 

başka kurşun örtülü cami bulunmadığını ve caminin bânisi Ali Paşa’nın da 

haziredeki kiremit örtülü türbede yattığını ifade eder. Caminin yanında günümüze 

ulaşmamış hamamın ve hamamın köşesindeki çeşme ile mahkeme binasının da 

Ali Paşa’nın hayratı olduğunu bildiren Evliyâ Çelebi, Ali Paşa Camii’nin kıble 

kapısı üzerindeki tarihi de bildirir
48

: 

Bahr-i rahmet garîki Ali Paşa 

Eser-i hayri makam-ı dilküşâ 

Didi hâtif tamam târihin 

Câmii şerifi makaam-ı âlâ 

Sene 997(1588-89) 

   
Resim 24-25. Ali Paşa Camii’nin dış

49
 ve iç

50
 görünüşü 

 

Ekrem Hakkı Ayverdi, caminin bânisinin Budin Beylerbeyi Kadızade Ali 

Paşa olabileceğini bildirir
51

. Gezá Dávid’e göre ise caminin bânîsi, Zigetvar 

kuşatması sırasında Yeniçeri Ağası olan, 1568’de Kaptan Paşa görevini ifâ eden 

ve 1571 İnebahtı Savaşı’nda şehit olan Müezzinzâde Ali Paşa’dır. Ali Paşa’nın 

Zigetvar’da bir vakfı olduğu ve değirmeninin bulunduğu bilinmektedir
52

. 

 

                                                           
48 Seyahatname, 2004, c.6/2, s.673-674. 
49 Foto: H. Betts arşivi 
50 magyarorszagfotoblog.blogspot.com 
51 Ayverdi, 2000, c.1, s.239. 
52 Dávid, 2009, s.157-159. 



 

 468 

 
Çizim 6-9. Ali Paşa Camii plan ve kesiti

53
 ile restitüsyon önerisi

54
 

● özgün duvarlar - ● ilaveler 

 

Ali Paşa Camii, Zigetvar’ın 1689’da Avusturyalılarca kuşatma ve 

muhasarası sırasında hasar görmemiş ve bir süre barut deposu olarak 

kullanılmıştır. 1712 yılında Plébania adıyla kiliseye çevrilen caminin 1719’da 

yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılmıştır. 1789’da dış görünüşünü değiştiren 

barok üslûpta bir kılıf içine alınan caminin bitişiğine yine aynı üslûpta büyük bir 

çan kulesi eklenmiştir. 1910 yılındaki onarımda ise kuzeydeki revâkın yerine koro 

alanı tesis edilmiştir. Mihrap yıkılarak duvar bir kemerle açılmış ve güney 

tarafına üç göz ilave edilip giriş eklenmiştir. 1910 yılındaki bu onarım Frigyer 

Schulek tarafından gerçekleştirilmiştir. István Dorffmeister’in yaptığı kubbedeki 

freskler ise Kanuni Sultan Süleyman ile Miklós Zrínyi’nin ölümlerini tasvir 

etmektedir. 1960’tan sonra kilise olarak ibadete kapatılan caminin mimari 

bakımdan incelenmesine girişilerek eski camiye ait bünyesi kısım kısım meydana 

çıkarılmaya başlanmıştır. 1980’de, caminin aslî mimarisinden birçok unsurlar 

veya bunların izleri bulunmuş, duvarların sıvaları raspa edilerek eski pencerelerin 

kemer ve çerçeveleri ortaya çıkarılmıştır.  

                                                           
53 Ali Paşa Camii plan ve kesiti F. Ernö’den işlenerek yeniden çizilmiştir. 
54 Ali Paşa Camii’nin restitüsyon plan ve kesiti E. H. Ayverdi’den işlenerek yeniden çizilmiştir. 
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Ali Paşa Camii, Türk mimarisinin klasik üslûbunda, kubbeli, üç bölümlü 

bir son cemaat yerini takip eden kare biçimli bir iç mekâna sahip tuğladan inşa 

edilmiş büyük bir yapıdır. Yapılan araştırmalar neticesinde caminin bataklık bir 

arazi üzerine oturduğu tespit edilmiş ve temellerinin kazıklar üstüne kurulduğu 

anlaşılmıştır. Caminin üstünü, çapı 13 m. kadar olan bir kubbe örter. Burası kilise 

olduğunda bu büyük kubbe, ortasında yüksek bir fener olan bir çatı içine 

alınmıştır. Kubbeye geçiş üçer dilimli tromplar ile sağlanmış olup bunların 

başlangıç konsolları ve köşe geçişleri mukarnaslarla süslenmiştir.  

Evliya Çelebi caminin yakınında, kurucusu Ali Paşa’nın kiremit örtülü 

türbesinin yer aldığını bildirmekteyse de daha sonraları yıkılan bu türbenin bu 

restorasyon sırasında temel izleri ortaya çıkarılmıştır. Ali Paşa’nın yaptırdığı ve 

hamam ile hamamın köşesinde yer alan çeşmeden de hiçbir iz kalmamıştır. 

Hamama ait olması muhtemel iki mermer kurna ise kilisenin içindedir
55

.  

 

9. Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman Camii  

Zigetvar (Szigetvár) Kalesi, Kanûnî Sultan Süleyman’ın son seferinde 21 

Safer 974’te (7 Eylül 1566) fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Fetihten 

sonra, kale içine Kanûnî Sultan Süleyman’ın hâtırası için bir cami yaptırılmıştır.
56

 

Evliya Çelebi, Macaristan seyahatinde Zigetvar’a da uğrayarak kaleyi ayrıntılı 

biçimde anlatır ve üstü çatılı, kurşun kaplı, kalabalık cemaati olan bu mâbedin sağ 

tarafında şerefeye kadar 110 basamaklı bir merdiveni olan yüksek bir 

minaresinden bahseder.
57

 

Zigetvar, 1689’da savaş olmadan Avusturyalılar’a teslim edildikten sonra 

General de Vecchi bazı aramalarda bulunmak üzere caminin içini kazdırmış, 

arkasından da camiyi özel konutu olarak kullanmıştır.
58

 Generalin 1702’de 

ölümünün ardından Kanûnî Sultan Süleyman Camii önce askerî hastane, XVIII. 

yüzyılda da tahıl deposu olmuştur. 1760-1770 yılları arasında kilise olarak 

kullanılan eser bir ara kapalı at meydanı (manej) haline getirimiştir. Sonraki 

yıllarda depo olarak kullanıldıktan sonra 1963’te perişan durumundan kurtarılarak 

büyük ölçüde tamirine girişilmiş, yaklaşık iki yüzyıllık süre içinde yapılan 

değişiklik ve ilâvelerden ayıklanmıştır.
59

 

 

                                                           
55 Eyice, 1989, 429-430. 
56 Eyice, 2001, s.333. 
57 Seyahatname, 2004, c.6/2, s.673. 
58 Molnàr, 1993, s.12. 
59 Gyözö, 1976, s.21-23; Ayverdi, 2000, c.1, s.248-249. 
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Resim 26-27. Kanuni Sultan Süleyman Camii

60
 

 

Mimarisi bakımından yalın özellikler gösteren olmayan Kanûnî Sultan 

Süleyman Camii uzunlamasına dikdörtgen planlı bir mekândan ibarettir. 

Günümüzde mevcut binada bir son cemaat yeri yoktur. Minaresi ise Zigetvar 

elden çıktıktan sonra gövde başlangıcına kadar yıktırılmış, Evliya Çelebi’nin 

bahsettiği minareden yalnız kürsü ve pabuç kısımları kalmıştır. Minarenin biri 

zeminde, biri de daha yukarıdaki mahfil kısmında olmak üzere iki girişi vardır. 

Duvarlardaki bazı kiriş deliklerinden evvelce içeride bir mahfil olduğu 

anlaşılmaktadır. Son onarımda meydana çıkarılan mihrabın yaşmak kısmının en 

üst dizisi tahrip edilmiş olmakla birlikte klasik üslûpta tuğladan mukarnaslı 

olduğu bellidir. Eskiden buraya dayalı olan minberin izi kıble duvarındaki sıva 

üzerinde açık biçimde görülebilmektedir. Cemaatin çokluğu sebebiyle caminin 

giriş kısmı ve sol tarafında” L” şeklinde uzanan bir sahın eklenmiş, bu bölümün 

önü kıble tarafında bir duvarla kapatılmış ve buraya bir mihrap yerleştirilmiştir.
61

 

 
Çizim 10-11. Kanuni Sultan Süleyman Camii rölöve

62
 ve restitüsyon önerisi 

● özgün duvarlar - ● ilaveler 

                                                           
60 Foto: C. Tóth arşivi 
61 Eyice, 2001b, s.334 
62  Kanuni Sultan Camii’nin rölöve planı A. Radomszky, 1962, s.126’dan işlenerek yeniden 

çizilmiştir. 
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Kanuni Sultan Süleyman Camii günümüzede Türk İslam eserlerinin 

sergilediği müze olarak kullanılmaktadır. 

 

10. Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman Türbesi 
Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi, Zigetvar’ın 3 km doğusunda, düz bir 

arazide yer almaktaydı. Evliyâ Çelebi, Kanuni’nin türbesini “Kale-i türbe-i 

Süleyman Hân” olarak bildirir. Zigetvar seferi sırasında vefat eden Kanuni’nin 

ölümü bir süre gizlemiş, iç organları çıkartılıp altın bir leğen içinde 

defnedilmiştir. Evliya Çelebi, babasından naklederek Kanuni Sultan Süleyman’ın 

ölümünü şöyle anlatır
63

: “… O gün, yâni 974 (1566) Safer ayının yirmi ikinci 

günü Hakkın mağfiretine uğrayan padişah, saltanat tahtını terk edip, bakaa 

diyarına göç edince akıllı ve tedbirli Sokullu vezir, Süleyman Han’ın naaşını 

Silâhtar Cafer Ağa, Feridun Bey, babamız Derviş Mehmed Ağa, Kuzu Ali Ağa ve 

Abdi Efendi ile beraber karnını yarıp, öd ve anber, misk ve safran ile tuzlayarak 

vücudunu emaneten çadırın içine gömdüler. Kalbini, diğer eli, ayağı ile ciğerini 

hâlen türbesinin bulunduğu yere gömüp, Sokullu, beş adet musahiplere: 

“Padişahın vefat ettiğini yaymayalar ve mübarek naaşın gömüldüğü yerden dışarı 

çıkmayıp, güya Süleyman Han hayatta imiş gibi, “Padişahım şöyle, padişahım 

böyle” diye konuşalar. Padişahım filân yemekten, filân ilaçtan filan şuruptan 

ister diye dışarı çıkıp, kilerci başına ve hazinedar başına haber ederler, yine içeri 

gideler” diye yemin ettirdi.” 

 

 
Çizim 12-13. Türbe-kalenin 1664 tarihli krokisi ve restitüsyon önerisi 

 

                                                           
63 Seyahatname, 2004, c.7/1, s.41-42 



 

 472 

Zigetvar’ın fethinden sonra, Kanuni’nin iç organların defnedildiği yere 

Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa tarafından bir türbe yaptırılmıştır. 1663-

64 yıllarında Avusturyalılar tarafından türbe tahrip edilmiş, türbedeki şamdanlar 

ve altın leğen çalınmak istenmiş fakat başarılı olamamışlardır. Avusturyalılar’ın 

bu tahribatından sonra, Kanuni’nin türbesi aynı yıl Sultan IV. Mehmet tarafından 

tamir ettirilmiştir. Bu onarımda türbe daha da büyültülüp tahkim edilmiştir.
64

 

Budin Baş Şehbenderi (Başkonsolos) Rum Beyoğlu Fahrettin Bey, 

türbenin Süleyman Köyü’nde (Szulejmankoy) bulunduğunu bildirir. Kanuni’nin 

mermer mezar taşının var olduğunu ve sonradan kaybolduğunu; türbenin yanında 

bir de tekke bulunduğunu, Mermi Dede, Ahmed Halife ve Ali Dede’nin de 

türbedarlık yaptığı bilgisini verir. Fahrettin Bey, Hristiyan halkın Temmuzun on 

beşinde Hazret-i Meryem Yortusunu da türbede geçirdiklerini anlatmaktadır.
65

 

1664 yılında Avusturya akını sırasında Esterházy Pál türbenin ve 

çevresinin planını çizmiştir. Çok kıymetli bir belge olan bu krokiden, türbe ve 

türbenin çevresinde iki tekke bulunduğu, etrafının kuleleri bulunan surla çevrili 

olduğu ve en dışta da hendeklerle çevrili bulunduğu anlaşılmaktadır. Palankaya 

girişte de bir köprü bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin anlatımı da E. Pál’ın çizimini desteklemektedir:
66

 “… 

sonra Selim Han tahta çıkınca bu kaleyi ve nurlu türbeyi inşa ederler. Sigetvar’a 

bir saat yakın Süleyman Han’ın otağı büyüklüğünde, bir yüksek tepe üzerinde, 

Sigetvar’ın doğusunda bağlı ve bahçeli bir mesiregâh yerde, dörtgen şekilliden 

uzunlamasına yapılıp bütün Sigetvar Ovası bu kaleden görülür, tüm Sigetvarlı 

buraya gelip gezip havalanırlar. Kalesi palankadır. Kuzeye açılır bir kapısı ve 

hendeği üzerinde köprüsü asmadır. 1074/1664 tarihinde küffar gelip bu kaleyi 

yakıp Süleyman Han’ın nurlu türbesi içini kazarak Süleyman Han’ın altın leğen 

içindeki kalbi ve bağırsaklarını bırakıp altın leğeni almak isteyen keferelerden üç 

adet kâfir Allah’ın emriyle kupkuru iskelet olmuşlardı. Öldüklerini diğer kâfirler 

görünce kurşunlu türbesini yıkmayıp halılarını ve diğer şamdanlarını bırakmışlar, 

ancak kubbesi üzerindeki altın ile kaplı sanatlı âlemini Kanije yanındaki 

Yenikale’ye götürmüşlerdi. Hamdolsun iki kalesi de fetholup kale ortasındaki kapı 

üzerinde âlem-i şerif bulunup yine bu nur dolu türbe üzerine eskisi gibi kondu. 

Sonra bu 1074/1664 senesinde Sultan IV. Mehmed Han’ın fermanıyla bu türbe 

kalesi yeniden öyle imar oldu ki evvelkinden bin kat fazla sağlam, dörtgen şekilli 

ve daha geniş olup çevresinin büyüklüğü tam 1500 adım oldu. Palanka duvarları 

ve hendeği de sağlam ve müstahkem oldu. Daha önce nurlu türbesi, cami, mescit, 

medrese, han, hamam, tekke ve dükkân hayratları tamamen Sultan II. Selim 

Han’ın iken bu mübarek senede hepsi Sultan IV. Mehmed Han hayratı olup gayet 

mamur olmuş. Hâlâ dizdarı, 100 nefer hisar eri ve yeteri kadar cephaneleri var ve 

Şer’i hâkimi Sigetvar Kadılığı naibidir. Bu kaleyi seyredip Süleyman Türbesi’ni 

ziyaret edip bir Yâsîn-i Şerif okudum.” 

                                                           
64 Ayverdi, 2000, c.1, s.252. 
65 Rum Beyoğlu Fahrettin, 1329, s.1400. 
66 Seyahatname, 2004, c.7/1, s.41-42. 
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Türbe dizdarı Mustafa tarafından yazılan 28.R.1091 / 28.05.1680 tarihli 

bir arz belgesinde kalede 14 muhafızın bulunduğu bildirilmektedir.
67

 

 

  
Resim 28-29. Türbenin yerine inşa edilen kilise

68
 

 

Zigetvar’da Türk döneminin sona erdiği 1689’dan bir yıl sonra Kanuni 

Türbesi ve tekke, Avusturyalı subay Gallo Tesch tarafından tümüyle yıktırılmıştır. 

Türbenin enkazındaki küfeki taş malzemenin 3000 forinte satıldığı bilinmektedir. 

Türbenin bulunduğu alana barok üslupta bir kilise yapılmıştır. Kilisenin kapısının 

sağında eski Türkçe ve Macarca kitabeler vardır: 

Hüve’l hayyü ve’l bâkî 

Sigetvar’ın esnâ-yı fethinde dokuz yüz yetmiş dört senesi saferinin 

yirmi ikisinde irtihâl-i dâri bekâ buyuran mağfûr Kânûni Sultan Süleyman 

Han Gazî Hazretleri’nin kalb-i humâyunlariyle ciğer ve bağırsakları 

vaktiyle türbe 

olan bu mahalle defnedilmiştir. Rahmetullahi aleyh. 

Peşte Başşehbenderi Ahmet Hikmet Bey’in zemân-ı idâresinde konmuştur. 

Sene-i Hicriyye 1331 (1912) 

 

Bu kitabenin meali Macarca olarak da yazılmıştır. Alttaki ikinci Macarca 

kitâbe 1689’da şehrin düşüşünü işaret eder.
69

 

Kanuni Sultan Süleyman’ın doğumunun 500. Yılında, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin girişimleri ve maddi desteğiyle türbenin yakınında Türk Macar 

Dostluk Parkı
70

 yapılmıştır. Bu parkta, Kanuni ve Zrinski’nin heykelleri ile 

Kanuni Sultan Süleyman’ın anıt mezarı bulunmaktadır. 

 

                                                           
67 BOA, İE.EV., 12/1463, 28/R /1091 (Hicrî), Konu: Kanije vilayetine tabi Sigetvar Kalesi kurbunda 

vaki Sultan Süleyman Türbesi'nin muharrerü'l-esami on dört nefer müstahfızlarına berat verilmek 

ricasıyla türbe dizdarı Mustafa tarafından yazılan arz 
68 sirasok.blog.hu 
69 Ayverdi, 2000, c.1, s.255-256. 
70 Bkz: Özel, M. (1994) Doğumunun 500. Yıldönümünde Zigetvar’da Kanuni Anıtı, Ankara: Kültür 

Bak. Yay. 



 

 474 

11. Zigetvar’da İsmi Bilinmeyen Camii 

Zigetvar şehir merkezinde bulunan Barok üsluba sahip Padulı Aziz Antal 

Ferenciscan Kilisesi, 1736 yılında Ferenciscan tarikatı rahipleri tarafından ismi 

bilinmeyen bir caminin üzerine inşa edilmiştir.
71

 Evliya Çelebi, Zigetvar’da 

günümüze ulaşan Kanuni Sultan Süleyman Camii ile Ali Paşa Camii’ni ayrıntılı 

olarak anlatmıştır. Seyyah, şehirdeki Çeribaşı Memi Ağa Camii ile Hacı Hüseyin 

Ağa Camii’nin sadece isimlerini vermiştir.
72

 Aziz Antal Kilisesi’nin bu iki 

camiden birisinin kalıntıları üzerine inşa edilmiş olması muhtemeldir. Kilisenin iç 

mekânında, eski bir Türk hamamından getirilmiş olması muhtemel iki kurna 

bulunmaktadır. 

 

   
Resim 30-32. Aziz Antal Kilisesi ve kilisede kullanılan eski hamam 

kurnaları
73

 

 

DEĞERLENDİRME 

Macaristan’daki Türk hâkimiyetinin son bulmasıyla; Budin’deki Gül 

Baba Türbesi, Eğri’deki Kethüda Hamza Bey Mescidi, Peçuy’daki Gazi Kasım 

Paşa Camii, Yakovalı Hasan Paşa Camii ile İdris Baba Türbesi, Zigetvar’daki Ali 

Paşa Camii ve Kanuni Sultan Süleyman Camii kiliseye olarak kullanılan Türk 

yapılarıdır. Muhasara sırasında camilerin bir kısmı tümüyle yok olmuş, bir kısmı 

da zarar görüp harap hale gelmiştir. Budin’deki Kapuçin Kilisesi, Toygun Paşa 

Camii’nin duvar kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Aynı şekilde Peçuy’daki 

Aguston Kilisesi de Ferhat Paşa Camii’nin duvar bakiyesi üzerine yapılmıştır. Her 

iki kilisede de eski camilere ait izler mevcuttur.  

Avusturyalılar’ın Türk eserlerinin mimari özelliklerini tümüyle 

değiştirildiği görülmektedir. Türk mimarisinin ana unsuru olan kubbenin 

görülmemesi amacıyla ya kubbelerin üstüne ahşaptan dilimli üst örtü yapılarak 

formu değiştirilmiş ya da çatı yapılarak kubbe çatının içinde gizlenmiştir
74

. Bu 

dönemde eklenen çan kuleleri de ana yapıyı ezen oranda büyük boyutlu olarak 

                                                           
71  Magyar Nemzeti Múzeum internet sitesi: http://rodosto.hu/hu/magyar.html (Erişim tarihi: 

28.02.2012) 
72 Seyahatname, 2004, c.6/2, s.673-674. 
73 rodosto.hu 
74Hırvatistan’ın Yakova (Djakovo) şehrindeki İbrahim Paşa Camii ile Sırbistan Çaçak’taki Tur Ali 

Bey Camii de benzer şekilde Avusturyalılar tarafından mimari özellikleri değiştirilen Türk 

eserleridir. 
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inşa edilmiştir. Zigetvar’daki Ali Paşa Camii ile Peçuy’daki Gazi Kasım Paşa 

Camii bu şekilde Avusturyalılar döneminde minaresi yıktırılmış, çan kulesi 

eklenmiş ve kubbesi gizlenmiş camiler olarak Barok üslupta Katolik kiliselerine 

dönüştürülmüş örneklerdir. 

Cizvit tarikatına tahsis edilip bir dönem şapel olarak kullanılan Gül Baba 

Türbesi ile İdris Baba Türbesi, Macar devleti tarafından onarılarak asli haline 

döndürülmüştür. Gazi Kasım Paşa Camii ile Ali Paşa Camii Macaristan’da halen 

kilise olarak kullanılan Türk eserleridir. Yakovalı Hasan Paşa Camii de onarılarak 

müzeye çevrilmiştir. Macar devletinin son yıllarda yaptığı onarımlarla Türk 

eserleri büyük oranda özgün haline döndürülmektedir. Kiliseye çevrilen yapıların 

haricinde, yakın zamanda Estergon’daki Öziceli Hacı İbrahim Camii
75

 ile 

Şikloş’taki Malkoç Bey Camii de harap halden kurtarılarak aslına uygun bir 

şekilde onarılıp Türk İslam Eserleri müzesi olarak kullanılmaktadır.
76

 

 

SONUÇ 

Macaristan’ın başkenti Budin’de inşa edilen 72 cami ve mescitten
77

 

yalnızca Toygun Paşa Camii’nin iki penceresi ile mihrabının bir bölümü Kapuçin 

Kilisesi’nin duvarları içince günümüze ulaşabilmiştir. Macaristan’daki bir buçuk 

asırlık Türk hâkimiyetinde inşa edilen 644 eserden 41 tanesinin günümüze 

ulaştığını düşündüğümüzde bu çalışmada incelediğimiz yapıların -kiliseye 

çevrilmiş dahi olsa- günümüze ulaşmış olması tek tesellimizdir. Temennimiz ise 

bu yapıları, yalnızca Balkanlar’daki Türk eseri olarak görmeyip, tüm insanlığın 

ortak mirası olarak başta Zigetvar’daki Ali Paşa Camii olmak üzere aslına uygun 

bir şekilde yaşatılıp gelecek nesillere özgün haliyle aktarılmasıdır. 
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ENCOUNTERS İN/OF BOSNİA AND HERZEGOVİNA – THE 

HARDSHİP OF BEİNG A MUSLİM ON THE TERRİTORY 

OF EX-YUGOSLAVİA 

 

                                                                                        Anja ZALTA
*
  

 

Islam as a European Religion 

 

Islam is, and always was a European religion. Historically, the area we 

now regard as Europe has virtually always been home to Muslims.  

The presence of Muslims in one or other part of Continental Europe is 

almost as old as the history of Islam itself. Jorgen S. Nielsen identifies three 

distinct phases of large scale Muslim communities. The first one of these has 

passed into history, namely the period of Islamic Spain and Muslim rule in Sicily. 

The two following phases have, on the other hand, left permanent communities. 

The first was the result of the spread of the Mongol armies during the thirteenth 

century. The successor states became Muslim, and one of these, the Khanate of the 

Golden Horde, centred in the Volga basin north of the Caspian Sea, left a 

permanent Muslim population of various Tatar groups stretching from the Volga 

down to the Caucasus and the Crimea. As itinerant traders and soldiers, many of 

these later travelled around the Russian empire and established colonies in places 

like Finland and the area which today straddles the border between Poland and the 

Ukraine (Nielsen, 1999: 1). 

The third phase is the period of Ottoman expansion into the Balkans and 

central Europe. This was the context for the settlement of Turkish populations 

which still survive today in parts of Bulgaria, Yugoslavia, Rumania and Greece. 

Numbers of the Ottoman subject populations also became Muslim, to the extent 

that Albania became a country with Muslim majority, and Slav groups in Bosnia 

and other parts of former Yugoslavia, and parts of Bulgaria also became Muslim. 

 

The sad story of Islam in Bosnia and Herzegovina 

 

For those who do not understand the historical presence of Islam in 

Europe, the presence of Islam in Europe was, and still is, perceived as something 

that belonged to the past, as something »back warded«, a foreign body on a 

European soil that had been (or should have been) eradicated with the defeat of the 

Ottomans. The European Muslims in the Balkans were associated with the 

Ottoman conquest of Europe and considered an anachronism. This is very much 

also the local prejudice that many Christians hold against Muslims in the former 

Yugoslavia.  

                                                           
*
Dr., Assistant Professor for Sociology of Religion, Sociology Department, Faculty of Arts, 

University of Ljubljana, Slovenia. 
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Since their formation in the 15
th
 century the Bosnian Muslims, who have 

self-constituted themselves as a political nation with some specific features in 

relation to their Islamic acculturation (with Bosnian language and Bosnian/Slavic 

ethnical basis), continuously have to fight for survival.  

During the aggression in the Republic of Bosnia and Herzegovina the 

Bosnians lost 8.1 % of their entire population, mainly civilians. Thousands of 

sacral buildings, the main part of premises and cultural property, their economy, 

agriculture and infrastructure have all been ruined. More than half of the 

inhabitants were bound to leave their homes, among which 750 thousand were 

deported abroad.  

All relevant specific features of Bosnians – national, cultural, traditional, 

religious and linguistic, and even those pertaining to their self-nomination and 

names, were disproved from the anti-Islamic inhabitants or by their Christian 

neighbours. We are certain that the reasons for such attitude towards Islam as the 

European “Other” could be found in the Western prejudice towards Islam, as well 

as in its fear of “Other” and “Different” which can be traced back for centuries.  

Even during the periods of an increased interest for getting to know other 

cultures and languages (which resulted in foundation of orientalism as a branch of 

social science), Islam was regarded as an outmoded culture, which belongs to past, 

rather than seen from a pluralistic perspective of understanding cultures and 

religions as alive and creative, says Mustafa Spahić (Spahić, 1996, 6). 

In the early years of the war in Bosnia, the conflict was sometimes 

portrayed by outside observers and commentators as being between Muslims and 

Christians along the fault lines of »Western« and »Eastern« civilizations as 

outlined by Samuel Huntington in The Clash of Civilizations. But Bosnians were, 

and still are fully assimilated into the European mould! 

In the Balkans a special negative estimation about Islam springs from the 

Osmanli- Turkish or rather oriental reign, not in accord with the new conditions. 

This has served as an excuse for standpoints and procedures against Islam and 

Muslims with the aim of their destruction. 

According to Spahić, a typical example of this kind of attitude towards 

Islam and Bosnians in the South-Slavic area would be the Serbian and Montenegrin 

“recipe”, found in the poem by Peter Petrović Njegoš, Gorski vjenac. Until today 

this poem has been cyclically used in ways which are getting more and more 

radical. In 1703, Danilo Sčepčević, ruler and founder of the Petrovć lineage, 

summoned a gathering of the family leaders, where a genocidal, ecclesiastic and 

legal platform has been formulized: “In the interest of preservation of the Orthodox 

State, all the Muslim should be baptized, banished or killed.” This decision has 

been unequivocally accepted, and boldly put in practice under the motto of 

searching “poturice”, which means that anyone who dares to believe, think or live 

differently will be destroyed. This obscure and non-civilized ideology with the help 

of nationalism and chauvinism has ended up in Serbian and Montenegrin neo-

Nazism and orthodox fundamentalism.  
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(Spahić, 1996, 7). 

 

For centuries Bosnia and Herzegovina has been a meeting place of several 

religions. For many centuries, it served as an example of religious tolerance in 

Europe, as all religious practices there would constantly borrow or recapitulate 

elements from other religions, their compatibility being one of their main and most 

important traits. 

The tolerance that had existed throughout Bosnia’s history probably owed 

chiefly to the indifference of most Bosnians to formal religion. Since religion was 

worn loosely, Bosnians freely and frequently changed faiths to make alliances with 

more religiously zealous neighbouring nobles, but the basic geographical division 

prior to the Ottoman conquer was: Orthodox were to be found in Hum/Herzegovina 

to the south and along the Drina river; Catholics were to be found in the north and 

west, with the Franciscan mission and the Bosnian Church in the centre.  

In the summer of 1463, the Kingdom of Bosnia was conquered by the 

Ottoman Empire. The members of the national Church as well as other inhabitants 

of the Kingdom of Bosnia never held much prejudice against the Muslim faith as 

they held against the Catholic faith that was imposed on them from the side of 

Hungary or against the Orthodox Church.  

In the beginning, the islamisation was strictly formal as it only meant to 

accept Muslim names. Some authors believe that the main reason for it was the 

economic benefits, enjoyed by farmers, merchants and others who had converted 

into Islam. Still others (for example Harry Norris) think that the most important 

factor for converting into Islam was the syncretism, the similarity between popular 

Christianity that had existed here before, and the new popular Islam, both different 

from the religious orthodoxy (Norris, 1993). The Muslims in Bosnia and 

Herzegovina namely maintained old, pre-Christian and Christian practices and 

rituals: cult of the protector, Christmas rituals, practices regarding weddings, faith 

in demons and witches, worship of family saints, superstition, faith in miracles… 

The Christians and the Muslims acted as Godfathers and Godmothers to one 

another and were also exchanging visits on the occasion of Christmas and bayram. 

In his book on religions in Bosnia Mitja Velikonja presents a heterogeneity of 

Bosnian beliefs and practices. For example, the Franciscans used to consecrate 

amulets of the Muslims, which would include the consecration of the cross, the 

most important symbol in Christianity. The Muslims would regularly pray in 

Catholic churches, attend masses, kiss the icons, glorify Virgin Mary or colour the 

Easter eggs. The dervishes used recitations from Koran to heal Christians in need. 

The Christians would often seek help with hojas or Muslim priests, while the 

Muslims would go to the Roman Catholic churches or to Orthodox monasteries 

(Velikonja, 1998, 88-90). 

The elements of Christianity and Islam have constantly been interweaving 

and the popular Islam as well as Christianity remained syncretic and full of 

superstition. According to Fine, most Bosnians, particularly the peasants, who 

represented majority of the society, religion (of all three faiths) stood at 
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considerable distance from formal religious institutions; religion remained centred 

in villages, where ritual acts constituted one’s religion (Fine, 2002, 8). The so-

called religious concerns of the Bosnian peasants mostly centred on practices rather 

than doctrine. “The interaction between religious communities on the village level 

during the Ottoman period, supported by the local priests, most of whom were 

locals, including the village hodjas and the Franciscans, allowed the development 

of what Bosnian culture truly is, shared by Bosnians of all faiths and distinct from 

that of the neighbouring regions (now states)”(Fine, 2002, 8).  

This specific religious eclecticism remained prominent until the last decade 

of the 19th century, when Pan-Serbian and Pan-Croatian ideas flooded Bosnia and 

Herzegovina. 

The adherents of the Orthodox and the Catholic Church from Bosnia and 

Herzegovina started to seek their national identity outside the borders of their 

homeland, considering the neighbouring nations, namely Croatians and Serbians. It 

is important to notice, that in the Middle Ages the local population saw itself as 

Bosnians; people called Serbians and Croatians did not live on Bosnian property. 

Under the Ottomans, ethnicity played no role, until this concept gradually began 

penetrating Bosnia in the nineteenth century. Closely connected to the Ottoman 

Empire and attached to Muslim faith, Slavic Muslims were the only ones in the 

area of Bosnia and Herzegovina to maintain their above all religious identity up to 

the 20th century. But it is important to stress that throughout the Ottoman period 

and to the present, members of the three religious communities and of the present 

ethnic ones, spoke the same language. 

 

As mentioned above, in the last decade of the 19th century, Pan-Serbian 

and Pan-Croatian ideas flooded Bosnia and Herzegovina. Together with religious 

mythology they acted beyond self-conscious beliefs and affected the atheists as 

much as the believers. Michael Sells first founded the term Christo-Slavicism to 

describe the national religious mythology of the south Slavic nations (Sells, 1996). 

This interrelated system of myths shows Slavic Muslims as betrayers of Christian 

faith (even murderers of Christ) and their own nation. Christo-Slavic mythology is 

based on three closely connected myths, formed in the 19th century. First one 

speaks about the conversion into Muslim faith because of fear and greed (the 

character of a person turned Turk), the second one explains how national religious 

groups existed through centuries, while the last one strives to present the absolute 

corruption of the Ottoman authority (the character of the mean Turk). Such 

thinking is based on the conclusions that the Slavs are Christian by nature and that 

conversion to Islam equals the betrayal of the idea of being Slavic. This mythic 

logic naturally leads to conclusion that a change of faith automatically means a 

change of nationality.  

 

An interesting research conducted in Bosnia and Herzegovina by the 

“Institute for national relations research” in 1988 (data published by Ibrahim Bakić 

in his book Nation and religion,) points to a relation between attachment to one’s 
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nation and relationship between a nation and its religion. The stronger the national 

attachment, the more recurring is the identification of a nation with its religion. 

Same research has also shown that among people who were visiting churches and 

mosques there was only 39% of young Muslims, while 65% were young Croatians 

and only 26% young Serbians from Bosnia and Herzegovina (Bakić 1994). 

Despite the low percentage displaying religious participation, this was to 

be a generation who later fought a religious war.  

 

Harry Norris presents some myths about native and foreign Muslim 

conspiracy. The following elements of the “Serbian” attack on Islam and 

Yugoslavian Muslims proved to be effective:  

 

- Tito was to blame for the rise of Islamic fundamentalism in 

Yugoslavia, for he wanted to draw near to Arabic and Muslim countries 

-  Arabic Muslims wanted to take over the world and establish one 

united Muslim country 

- essentially, Muslim faith displays a tendency to destroy others and 

the Yugoslavian Muslims are therefore dangerous 

- Slavic Muslims in Bosnia and Herzegovina have voluntarily 

betrayed their nation and religion (Norris, 1993, 295-297). 

 

Conclusion 

 

Tomaž Mastnak (1998, 16-32) maintains that the hatred towards Muslims 

was of the greatest significance in the formation of Europe as one of the historical 

structures of western unity; the history of Europe cannot be understood properly if 

we do not take into account its relationship towards the Muslim world, as it is 

precisely the antagonism between Europe and the Muslims that contributed to the 

formation of the European identity and the constructions of the Muslim world as an 

antithesis of western Christianity. The hostility towards “the Turk” was of key 

importance in the formation of Europe as a political community, while anti-Muslim 

ideas and sentiments play a most important role in the generation of a collective 

identity. 

The stereotypical idea of Islam is, however, not only conditioned by the 

historical presence of the Turks in the Balkans. In her dissertation entitled “The 

Image of Islam in the Delo Newspaper” (“Podobe islama v časniku Delo”), Polona 

Urh presented several interrelated and interdependent factors on the basis of which 

the western European and the US media, despite the illusion of religious tolerance, 

encourage intolerance towards Islam. These are: 

- the history of Europe from the Middle Ages onwards, which we 

have already mentioned (Muslim incursions in Europe – the Turks in Vienna, the 

Moors in Spain) 
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- the modern history of the second half of the 20th century: from the 

problems beginning with proclamation of the State of Israel to the crises caused by 

dramatic oil price increases, the Iranian Islamic revolution, etc. 

- terrorist attacks in the US on September 11, 2001 

- ignorance on the part of journalists 

- journalism as a business; the marketing orientation of a journalism 

that sells sensations is not interested in Islam as a religion nor in its culture, art, 

history, society etc., rather only focuses on news clichés that are popular with 

readers and which only serve to further strengthen people’s stereotypical notions. 

Urh also tackled articles about terrorism, Islamic extremists, Islamic 

fundamentalists, war in Iraq, the position of women in Islam and the fear of the 

spread of Islam in Europe. 1  

Conspicuously absent in discussions about Islam in the western world is 

the knowledge about this religion and tradition. Bashy Quarishy (2003) finds that 

the west invented an ‘Islam’ that suits it best and most satisfactorily fulfils western 

political and psychological needs. Instead of stressing the diversity of the Islamic 

countries, an east-west antithesis is emphasised. In this way, the west forms and 

protects the European identity.  

We should not forget that the attitude towards Islam in contemporary 

Europe is one of the decisive tests of the life ability of the principles of western 

civilisation. 
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DEĞERLENDİRME OTURUMU 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Turan GÖKÇE 

Prof.Dr.Gürer GÜLSEVİN: 

Toplantıyı düzenleyen bütün kurumlara ve arkadaşlara ayrıca teşekkür 

ederim.  Bunu geleneksel hale getirdiler. Daha sonra da artan ilgi ve becerilerimizle 

devam edecek umarım. Bu toplantı için konuşmak gerekirse, ben kendim dinleyici 

olduğum için, bütün Rumeli'ye de hasret ve aşık olduğum için diliyle ilgili 

toplantıları özellikle takip ettim. Bütün vaktimi de dil ile çalışan arkadaşlarla 

geçirdim. Kosova'dan Bulgaristan'a Makedonya'ya kadar değişik bölgelerin dil 

özellikleri anlatıldı. Bizim önümüze arkadaşlarımız şunu sergiledi: Hepsini birden 

gördüğümüz zaman, en uzakta, diyelim Kosova'dan batıdan; en doğudan bugünkü 

Türkmenistan'a kadar yani Anadolu'ya giren Oğuzların ilk çıkış noktası olan 

Horasan ve Maveraünnehir'e kadar aynı dilin diyalektlerini konuştuğumuzu bize 

hatırlattılar. Verdikleri örnekler, Rumeli ağızları için ilk aklımıza gelen 

Anadolu'daki ağızlarla ortaklıklardı ama bazen Anadolu ağızlarında bile 

görülmeyen bazı unsurlar, ta Türkmenistan'ın ağızlarında bulunuyordu. Bu 

bakımdan bir bütünlüğü bize tekrar gösterdiler. Ben kendi adıma çok istifade ettim. 

Bütün katılımcılara düzenleyenlerle beraber çok teşekkür ederim.  

Prof.Dr.Turan GÖKÇE 

Gürer Bey'e çok teşekkür ediyoruz kısa ve özlü değerlendirmeleri için. 

Hemen sağ tarafımda bulunan Prof. Dr. Ayşe Üstün Hanımefendiye söz vermek 

istiyorum. Zannediyorum kendi alanlarıyla ilgili bir değerlendirme yapacaklar.  

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN: 

Teşekkür ederim, sayın başkan. Yaklaşık öğleden beri oturumları takip 

ediyorum, öncelikle katılımcılara "Hoş geldiniz" ve Balkanlı dostlarımıza 

"Ayaklarınıza sağlık" diyorum. İnşallah tekrar birlikte olmayı arzu ederim.  
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Takip ettiğim kadarıyla ben değişik oturumlara katıldım ancak kendi 

alanım geleneksel Türk el sanatları.  Bu konuda sadece iki tane bildiri vardı. Benim 

izlediğim iki arkadaşımızın anlattığı hem Mustafa Gürbüz Bey'in hem Naciye 

Hanımın anlattıkları orijinal bildiriler ben kendi adıma çok faydalandım. Güzel 

bilgi alışverişinde de bulunduk. Keşke sanat konusunda biraz daha geniş katılım 

olsaydı diye arzu ettik.  

Bizim bir kültür alışverişimiz var. Osmanlı sanatını imparatorluğun her 

yerinde görmemiz mümkün. Fiilen sarayda yetiştirilen sanatçılar ve sanat unsurları 

imparatorluğun her tarafına yayılmış durumda. Çünkü yapılan değerlendirmeler 

gerek Anadolu'da gerek Anadolu'nun diğer taraflarında -ki konumuz Balkanlar 

olduğuna göre ortak birçok eserimiz var, motifimiz var; bunlar arasında geçiş var- 

bilgi alışverişi olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben bu konuda özellikle 

genç arkadaşlarımızın sanat alanında biraz daha eğilmelerini rica ediyorum, 

inşallah seneye çok daha güzel, çok daha görsel sanat ağırlıklı bir toplantı olacağını 

ümit ederek sözü hocama bırakıyorum. 

Prof.Dr.Turan GÖKÇE: 

Çok teşekkür ederiz. Prof. Dr. Kenan Erdoğan Bey'e söz veriyorum. 

Buyurun Kenan Bey.  

Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN: 

Teşekkür ederim hocam. Öncelikle misafirlerimize hoş geldiniz diyorum; 

özellikle orta kısımda bulunan dinleyicilere. Biz şimdi kendi aramızda bilim 

adamları olarak konuşuyoruz; fakat halka maalesef çok da fazla inemiyoruz. 

Gönüllü olarak gelip de dinleyici olan herkesi hürmetle selâmlıyorum. Söylenecek 

çok şey var, derdimiz çok. Aşk ağlatır, dert söyletir,  diyen Yunus çok haklı. Çok 

şey söylendi. Artık vakit de bitti, söz tükendi.  Takip ettiğim kadarıyla güzel bir 

sempozyum. Ünal Bey başta, zahmeti çeken bütün arkadaşlara özellikle teşekkür 

ediyorum. Ve bunun devam etmesini diliyorum. Bu arada birçok meslektaşımızla 
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tanışmış olduk. Ondan sonra Osmanlı'nın yetimleri, dalları kolları, İslam 

coğrafyasının özellikle Balkan tarafından gelen dostlarıyla tanışmış olduk. Birçok 

üniversitede görevli hocalarımızla, meslektaşlarımızla tanıştık. Artık Erasmus gibi 

diğer programlarla bu ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Öğrenci-hoca değişimi 

projeleri sosyal bilimlerdeki eksikliğimiz. Fen ve sağlık bilimleri bunu çok iyi 

işletiyorlar. Sosyal bilimlerin bu ilişkileri arttırıp ondan sonra kan dolaşımına yol 

açmaları gerekiyor. Sadece Balkanlar değil, İslam coğrafyasının her tarafında... 

Çok şükür yeni bir bahar geliyor, yeni bir diriliş başlıyor her taraftan. Yıkıntılar 

arasında asfaltlar arasında biten çiçekler gibi yeni bir bahar geliyor. Bugün kiliseye 

çevrilen camiler hakkında bir tebliğ dinledim. Her yerde aynı sıkıntılar var. Bunun 

için ne çok şey yapmamız gerektiği aşikâr. Bir söz var, cami yıkılmış ama mihrap 

yerinde. O niyet var demek ki o arzu var. Her ne kadar yıkıntılar da olsa. Gültekin 

Sağmanoğlu'nun dizeleri vardı. "Kırk yerinden yaralı/ Yorgun argın şu kalbe/ 

Gönül gözü saray der/ Aklım der ki: kulübe." Gönül istiyor hepsiyle görüşelim 

buluşalım. Bunu devlet olarak yapamasak bile -ki devletimiz çok şey yapıyor 

TİKA'nın projeleri göz ardı edilemez- ama yetmiyor tek başına. Yani millet olarak, 

sivil toplum kuruluşları, herkes bir ucundan tutmalı. Evleniniz, çoğalınız diyen 

Hadis’in ne kadar önemli olduğunu burada anlıyoruz. Burada hocalarımız feryat 

etti. Eriyoruz günden güne, çoğalmamız gerekecek, diye.  Hepinizi hürmetle 

selâmlıyorum. 

Prof.Dr.Turan GÖKÇE: 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Kenan Erdoğan Bey'e çok teşekkür 

ediyoruz. Son sözü uzaklardan gelmiş olan Prof. Dr. Oktay Ahmed'e  bırakıyorum. 

Prof. Dr. Oktay AHMED:   

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Evlad-ı Fatihan'dan, Üsküp'ten 

Makedonya'dan,  Rumeli'den herkese merhaba. 
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Bu sempozyuma bu yıl ilk defa katılıyorum. Buraya gelirken nasıl bir 

tabloyla karşılaşacağımı merak ediyordum. Bu iki günde izleme fırsatı buldum, 

dışarıda arkadaşlarla sohbet ettim. Gördüğüm tablo gerçekten muazzam. Burada 

sadece bilim yapmadık, aynı zamanda bol bol sohbet ettik. Bunun dışında farklı 

ülkelerden gelen katılımcılarla, Balkan göçmenleriyle tanıştık. Gerçekten çok 

faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha da başarılı 

olur. Burada bulunan tebliğler basılır, daha geniş bir tabana yayılır. Herkesin 

bunları okuma fırsatı olur. Balkanlar ve burası yakın mesafeler. Ama sınırlar 

olduktan sonra bu işler yavaş ilerler. İleride umarım daima bu iletişim ve yakınlık 

sürer. Bundan sonraki toplantıların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum.  

Prof.Dr.Turan GÖKÇE: 

Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu temennilere hepimiz katılıyoruz. Bu 

tür faaliyetleri makaleler, kitaplar yazarak, neşrederek, insanları bilgilendirmenin 

dışında ne gibi başkaca yararlarının olduğunu da söylemek gerek. Bir kaç gün 

daha, İzmir gibi şehirleri de işin içine alarak faaliyetleri sürdüreceğiz. Birkaç 

cümleyle tarihle ilgili sunulmuş bildiriler hakkında değerlendirme yaparak oturumu 

kapatmış olayım isterseniz.  

Balkan Savaşlarının yüzüncü yılı münasebetiyle bu konuya tahsis edilmiş 

olan sempozyumda tarihle ilgili olarak sunulmuş olan bildirilerin önemli bir kısmı 

Balkan Savaşları ve etki alanlarıyla ilgiliydi. Yol açtığı birtakım olumsuzluklara ve 

üzerinden geçen yüz yıl boyunca çok değişik boyutlarıyla birlikte farklı 

yansımalarıyla ilgili olan bildiriler takip ettik. Her biri belki biraz daha farklı 

kaynaklara dayanarak, hatıraları canlandırarak kaleme alınmış olan raporları 

güncelleyerek, raporlarda işaret edilen konuları diğer kaynaklarla mukayeseli 

olarak değerlendirerek yüz yıl sonra geriye doğru bakarak Balkan Savaşlarının 

değişik boyutlarını ortaya koymaya çalıştılar.  

Bununla birlikte Balkanlarda Türk varlığı, sempozyumun asıl ismini 

oluşturması bakımından pek çok bildirinin de bununla ilgili olmasını sağlamıştı. 
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Fetih sürecinden iskân sürecine, dolayısıyla orada inşa edilmiş Osmanlı 

medeniyetinin değişik veçhelerine ve nihayet yaşanan bozgun ve bu bozgunu çok 

daha farklı bir noktaya taşıyan Balkan felaketleri, ortaya koyduğu sonuçlar, yıkım 

bildirilerde üstünde durulan belli başlı konulardı. Hemen burada bazı bildirileri 

dinlerken özellikle Makedonya'da Osmanlı çarşıları ve meydanlarıyla ilgili bir 

bildiriyi dinlerken Fatih'in bir cümlesini hatırladım. Şöyle diyor büyük Fatih: 

"Marifet şehir bünyâd etmektir. Reâyânın kalbin âbâd etmektir." Bu sözünü ettiğim 

bildiri de dahil olmak üzere, marifeti sadece fetih değil; asıl fetih sonrası inşa 

etmek istediği medeniyet olan, medeniyetin en önemli unsurlarından birisi şehir 

bünyad etmek olan ve bununla da asıl derdi insan olan Osmanlı sultanları, Osmanlı 

Devleti yüzyıllar boyunca Balkan coğrafyasında bunu yapmaya çalıştılar. Ve 

salonda dinlediğimiz, son oturumda gerçekten yürekleri sızlatan Ohri'deki imaret 

camiinin yıkılması hikâyesini düşündüğümüzde de ister istemez dayanamıyoruz. 

Bu durumda bir şey yapılamadı ve yerine bir şey konamadı. Sadece bir türbenin 

yıkımdan kurtarılması bile teselli kaynağı oldu, orayı ziyaret edenlerin kalbinde. 

Osmanlı Devletinin işi, marifeti şehir bünyâd etmek, reâyânın kalbini âbâd etmek; 

fakat birilerinin de işi galiba bunları harap etmek.  

Dinlemiş olduğumuz bildirilerin epeyce bir kısmı bu harabiyetin değişik 

boyutlarını bize gösterdi ama işaret etmeden geçemeyeceğim bir bildiri de 

Romanya'dan gelmiş olan Gülten Hanım'ın sunduğu Adakale ile ilgili bildiriydi. 

Neden önemlidir? Gerek fetih öncesi birtakım zorlukları gerek fetih sonrası Balkan 

coğrafyasının sürdürdüğü farklı statüsü itibariyle hafızalarımızda hatıraları 

canlandırması gereken önemli noktalardan biri. Bir başka önemi de biz Tuna'dan 

bahsederken, Tuna'yı imparatorlukların altın kemeri olarak ifade ederiz. Ama bu 

altın kemeri yüzlerce yıl taşıyan devlet Osmanlı'dır. Ve Adakale de bir bakıma bu 

altın kemerin tokasını oluşturmuştur. Bu bakımdan Gülten Hanım'a bildirisi ve 

açılışta takdim ettiği fotoğraf koleksiyonu ve paylaşmaktan kaçınmadığı her türlü 

bilgi için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 
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Elbette ki sözü edilecek pek çok bildiri vardı. Yer adlarından tutun da çok 

farklı bildirilere varıncaya kadar. Ama şimdilik bununla yetinmek istiyorum. 

Önümüzdeki yıl çok daha fazla bildirilerin sunulabileceği ve dengeli dağılımın 

sağlanabileceği farklı alanlardan, olması gerektiği kadar bildiri sunulacak; ve her 

defasında daha ileri noktalara taşınacak bir sempozyum temenni ediyorum. 

Basılacak olan bildirilerle sempozyumda sunulan bildirilerin daha yararlı 

olabileceğini ve kalıcı olacağını düşünüyorum.  

 Ünal Şenel Bey başta olmak üzere, bu organizasyonda emeği geçen 

herkesi kutluyorum. Özellikle Balkanlardan gelip bu sempozyuma katılmış olan ve 

temsilen birer konuşma yapanların da belirttiği gibi kurumsallaşma son derece 

önemlidir. Burada ifade edilen temennilerin gerçekleşmesi ve düzenli 

sürdürülebilmesi için mutlaka bir kurum gereklidir.  O da açılış oturumunda ifade 

edildiği gibi CBÜ' ye yakışacak ve bu organizasyona ev sahipliği yapacak olan bir 

Balkan Araştırmaları Enstitüsü kurulmalıdır. Bu oturuma katılan Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müdürü Kenan Erdoğan Bey'in bu meseleyi sahipleneceği, bütün 

muhataplarıyla konuşup değerlendirebileceği ve bir sonraki sempozyuma kadar 

açılışı yapılmış bir enstitüye hem Celal Bayar Üniversitesi'ni hem bizleri 

kavuşturmuş olacağını düşünüp hepinizi saygıyla selâmlıyorum. Son sözü, 

sempozyumu düzenleyen Merkez’in müdürü Yrd.Doç.Dr. Ünal Şenel’e veriyorum. 

Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL 

Efendim,  

Balkanlarla ilgili hemen her konuda sunulan birbirinden değerli tebliğlerle, 

sempozyumun hedefine ulaştığını görmenin bahtiyarlığını hep birlikte yaşadık. 

İnanıyoruz ki bu tebliğler, Balkanlar üzerinde araştırma yapacak kişileri doğru 

bilgilere ulaştıracak; bu coğrafyanın sorunlarını çözmek sorumluluğunu taşıyanlara 

da rehberlik edecektir.  
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Balkan coğrafyasındaki acıların bir daha yaşanmaması ve daha insanî bir 

geleceğin inşasının gerçekleşmesi temennisiyle hepinizi saygıyla selâmlıyor ve 

sağlıklı günler diliyorum.  

Değerlendirme oturumuna katılan hocalarımıza, yurtiçi ve yurtdışından 

gelen saygıdeğer araştırmacılarımıza, siz çok kıymetli dinleyicilerimize, 

gençlerimize, özellikle bizimle birlikte bu faaliyeti gerçekleştiren fedakâr 

öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. 
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Sempozyum Kapsamında Gerçekleştirilen Kültür Sanat Etkinlikleri 

 Resim Sergisi 

“Rumeli’den Anadolu’ya” 

Yakup HAYRO 

 Fotoğraf Sergisi 

“Rumeli’den Esintiler” 

Prof. Dr. Orhan TERZİOĞLU 

 Konser 

“Nağmeler Dile Geldi” 

CBÜ Klasik Türk Müziği Korosu 

Şef:  Prof. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK 

10 Mayıs 2012 Perşembe Saat: 20.30 

 Manisa Mevlevîhânesi Şiir ve Mûsıkî Akşamları  

“Yahya Kemal Beyatlı ve Mânevî Değerlerimiz” 

Sohbet: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ 

Mûsıkî Dinletisi:  

Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Türk Müziği Topluluğu 

Hazırlayan: Ümit YAZICI 

11 Mayıs 2012 Cuma Saat: 19.30 

Manisa Mevlevîhânesi 

 Manisa, Akhisar ve Karaağaçlı Gezisi  

12 Mayıs 2012 Cumartesi  09.00 – 21.00  


