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YUGOSLAV-TURKISH ECONOMIC RELATIONS 

(1925-1941) 

 

Vladan VIRIJEVIĆ - Redžep ŠKRIJEL* 
 

Summary 

 

 Following the establishment of diplomatic relations between the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Republic of Turkey in 

1925, an era of intense mutual collaboration in all fields had begun: 

diplomacy, economy, culture and education, military etc. After the for-

mation of the Balkan Antanta in 1934 the cooperation furthered.  The 

economical cooperation indubidably was sought after and held as im-

portant for country alike, and even though it was temporarily affected 

by the worldwide crisis during the third decade of the 20th century, it 

primaraly marked a permanent positive incline. Special mutual atten-

tion was given to the joint onset on the world opium market. 

This paper describes the characteristics of the Yugoslav-Turkish 

economic relations in an orderly specified chronological period, and 

it does so on the basis of unpublished archived materials, published 

sources and relevant literature, adequately specifying certain special 

characteristics through vivid examples. 

 

YUGOSLAV-TÜRK EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

(1925-1941)* 

                  

Özet 

 

1925 yılında Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ile Türkiye Cumhuri-

yeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla bütün alanlarda yo-

ğun işbirlik gelişmeye başlamıştır: Diplomasi, ekonomi, kültür-eğitim, 

ordu vs. ki bu bağlar özellikle 1934. yılında Balkan İttifak'ın imzalan-

masından sonra şiddetleşmeye devam etmiştir. En önemli işbirlik 

alanlarından biri olan ekonomi, yirminci yüzyılın otuzlu yıllarında or-

taya çıkan dünya ekonomik krizinden geçici olarak etkilenmesi yanısı-

ra, devamlı olarak artış göstermiştir. İki devlet, özellikle dünya afyon 

piyasasına beraberce katılmaya özen göstermiştir. 

 
*    Prof. dr. Philosophy Faculty Kosovska Mitrovica, virijevicvladan01@gmail.com 

     Prof. dr. State University of Novi Pazar, rekasancak@gmail.com 
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Önceden yayınlanmamış ve yayınlanmış arşiv malzemeleri ve ilgili 

kaynakçalar üzerinde dayanan bu eser, bahsettiğimiz dönem içerisin-

de Yugoslavya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin temel nite-

liklerini ortaya koymayı hedef alıyor ve bazı özellikleri en cazip ör-

nekler üzerinde somutlaştırmaya çalışıyor. 

 

On October 30th 1925 Politika, the influental Belgrade based daily 

newspaper delivered an important press release, made by the Avala 

newspaper agency: The Minister of foreign affairs mr. dr. Ninčić has 

given the following statement to the Belgrade “Times” correspondent: 

on the 28th day of this month, in Ankara, an agreement of peace and 

friendship was signed between the representative of The Kingdom SCS 

mr. Živković and the representative of the Republic of Turkey mr. Rüş-

tü Aras. The agreement is consisted of three articles with general and 

principle meaning, for example, the cessation of the hostilities which 

began on October 29th 1914, the renewal of billateral relations and 

overture of a new era of friendship based upon general principles of 

international public law etc. All the questions concenring both states 

will in the future be resolved according to the specified mutual obliga-

tion, through diplomacy and friendly manners.2 It was news which 

created basis for future friendly relations between the Kingdom of 

Serbs, Croats and Slovenes (SCS), renamed in 1929 into Kingdom of 

Yugoslavia and the newly formed Republic of Turkey.3  

Establishing official diplomatic relations, primarily on the level of 

representatives, had presented an initial step towards the mutual inter-

connection of the states in all fields-political, economical, cultural-

educational and military, thus providing foundations for resolution of 

numerous questions and disagreements which aggravated communica-

tion between official Ankara and Belgrade.4 Namely, the goverment of 

 
2    „Ugovor o miru sa Turskom”, Politika, 30. October 1925. 
3   According to the Treaty of peace and friendship: The Kingdom of Serbs, Croats 

and Slovenes, as one part, and the Republic of Turkey as the other, equally 

desire to put an end to the state of war which was declared on October 29th 

1914 between Serbia and The Ottoman Empire - the states that they once 

consisted, to establish strong ties of sincere friendship between the countries 

which have the same convictions, improve  relations between the two States so 

they bring progress and welfare for their people, and sign a treaty of peace 

and friendship… An untouchable peace and sincere and lasting friendship 

between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Republic of Tur-

key will reign – Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 35, 16. 

February 1926. 
4   The Kingdom of SCS was interested in establishing good political relations 

with Turkey, so they could together fight the revision of peace treaties, espe-

cially the Treaty of Neuilly and act to preserve peace on the Balkans. – Тонка 
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the Kingdom of SCS had refused to sign the Treaty of Sevres (1920), 

alongside the Treaty of Lausanne because it disagreed upon the amo-

unt of the, so called, Ottoman debt, 5 which was an obligation of the 

successors of the former Ottoman Empire (Todorović: 1979, 228-229; 

Lazarević: 2001, 35). Because of this, during the whole governance of 

sultans, diplomatic relations between the countries were not establi-

shed, with exception of the formation of Allied high commissioner of-

fices in Istanbul when a representative of the Kingdom of SCS unoffi-

cially and casually contacted the Turkish authorities (Župančić: 2004, 

10). 

The first important step towards the intensification of the establi-

shed diplomatic connections between the states was the visit of the 

Turkish Minister of Foreign Affairs, Tevfik Rüştü Aras to Belgrade, at 

the end of December 1925 when he managed to meet his colleague 

Momčilo Ninčič, Prime Minister Nikola Pašić, King Aleksandar Kara-

đorđević and other diplomatic officials of the Kingdom of SCS in the 

manner of development of mutual relations.6 

It was decided that the strenghthening of mutual ties is strategically 

important for both sides, but they also recognize the existence of many 

issues which have been aggravating them, so effort should be made 

for their erelong solution.7 The most important of them was: the return 

 
Жупанчић, Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград, 

Анкара 1919-1945. (1890-1945): историјат ствараоца и значај архивске 

грађе фонда, Архив, No 2, p. 12. 
5   The so-called Ottoman Debt was finally distributed on April 18th 1924. The 

Kingdom of SCS was obligated to pay 5,25% of its total amount – 5.435.597 

Turkish Liras – Natalia Chernichenkina, „Turkey, the Balkan states and the 

Ottoman debt: dealing with the challenges of imperial legacy“, Yedinci Ulus-

lararası Atatürk Kongresi (17 - 27 Kasım 2011) Üsküp-Manastır (Makedon-

ya), I Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015, р. 177. 
6    „Izjave Rušdi-beja Politici”, Politika, 25. Decembar 1925.; „Rušdi-bej u Beog-

radu”, Politika, 26. December 1925. 
7    In his interview to the newspaper Politika, the Turkish Minister of foreign af-

fairs also said: We are interested in the Balkans as a whole, and we do not 

have opposite interests anymore. As concerned with your Kingdom 

particularly, it is much more sympathetic to us because we happen to know 

Serbs very well and we are able to appreciate their rare characteristics. Do 

you remember the annexation of Bosnia and Herzegovina? Since then our 

sober minded people were beginning to understand that we could have many 

common interests and positions. Even then I began to speak that in the end, 

after all of the troubles which await us, Turks and Slavs would however 

become closer than any other two nations. The affinity between us is so great. 

Unfortunately, not everyone has been able to see the situation properly, but 

our nations never had, neither do they presently have, opposing interests. I 

say especially not today because modern Turkey has totally outlived the old 

regimes and the terminology of sultans invaders. (…) We represent a steady 
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of Turkish subjects who left the former provinces of the Ottoman Em-

pire which now belong to the Kingdom of SCS and the issue of their 

properties, restitution of the goods which were taken away during the 

war, 8 the repatriation of prisoners of war and internees from Turkey, 

reciprocal protection of subjects9 and problems related to the living 

conditions of Muslims in the Kingdom of SCS (Todorović: 1973, 266, 

269). The later solution of these questions contributed to the strengh-

thening of overall Yugoslav-Turkish relations, including the ones in 

the sphere of economy. 

The economic relations between the Kingdom of SCS and Repub-

lic of Turkey were at a very low level during the third decade of the 

20th century and were developing exclusively on the field of trade. Its 

volume can be reviewed on the following chart:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
power in the Middle East in the same manner as the Kingdom of SCS is 

undisputed in the Balkans. It implies that we seek to develop good relations 

with our neighbors. But Turkey and your country could become subjects 

which efficiently cooperate to fight the challenges to order and peace on the 

Balkans and Middle East. – “Izjave Rušdi-beja Politici“, Politika, 25. 

December 1925. 
8   The request for restitution made by the Kingdom of SCS towards Turkey refer-

red to the machines which the Germans took away from the Military-technical 

Institute in Kragujevac during the occupation in World War I. They became a 

part of the Turkish arsenal, alongside the railway material which was taken 

away from Serbia. – Тонка Жупанчић, Посланство Краљевине Југославије 

у Турској – Цариград, Анкара 1919-1945. (1890-1945): историјат стварао-

ца и значај архивске грађе фонда, Архив, No 2, p. 21. 
9    During the liberation war and following the establishment of republican social 

organization, the new Turkish authorities undertook a whole set of measures 

against the non-Turkish population, which also affected the non-Muslims with 

Yugoslav ancestry who lived and worked in Istanbul, Zonguldak, Izmir, Erzu-

rum, Büyükdere etc. That situation contributed to the total impoverishment of 

formerly rich individuals – the rich Serbian colony in Istanbul faded forever. – 

„Značaj privredne saradnje između Jugoslavije i Turske”, Jugoslovenski 

Dnevnik, 24. February 1932. 
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TRADE BALANCE BETWEEN TURKEY AND THE 

KINGDOM OF SCS 

 
 
YEAR 

 

EXPORT 

FROM THE 

KINGDOM 

OF SCS TO 

TURKEY 

(IN THOU-

SANDS OF 

DINARS) 

 

THE % OF 

PARTICI-

PATION OF 

THE 

KINGDOM 

OF SCS IN 

THE EXPORT 

 

IMPORT 

TO THE 

KINGDOM 

OF SCS 

FROM 

TURKEY 

(IN THOU-

SANDS OF 

DINARS) 

 

THE % OF 

PARTICI-

PATION OF 

THE KING-

DOM OF SCS 

IN THE 

IMPORT 

1923 110.677 1,38 3.611 0,04 
1924 101.783 1,07 5.174 0,06 

1925 67.779 0,76 9.858 0,11 

1926 25.797 0,33 40.005 0,52 

1927 15.382 0,24 38.033 0,52 

1928 15.060 0,23 48.090 0,62 

1929 18.129 0,23 11.068 0,15 

1930 10.078 0,15 12.783 0,18 

  

     Source: Arhcive of Yugoslavia (AJ) – General Consolate of the 

Kingdom of Yugoslavia in Turkey–Istanbul 1919-1945. (1890-1945) 

– 411-14-269, Report from the General Consolate of the Kingdom of 

Yugoslavia in Istanbul, Consular-economic department of the Minis-

try of foreign affairs of the Kingdom of Yugoslavia, January 10th 

1934.;  Joso Lakatoš, Economic Almanach of the Yugoslav LLoyd, 

chapter VI, Zagreb, 1929, 18.; Trade relations between Yugoslavia 

and Turkey, Economic review of the Ministry of foreign affairs (Con-

sular-economic department), No. 27, 1934. 

     The structure of the Yugoslav export to Turkish market was domi-

nated by: Portland cement, cheese, oil, enameled steel can dishes, ex-

tracts for skin tanning, soap, bell shaped hats, penholders, stylus, ink, 

stone, soil, garments, footwear, various machines, tile, parquet, vene-

er, cement, wooden railway groundsill, wooden boxes for dry grapes 

and tropical fruit packaging, furniture, carpets, steel scythes and vari-

ous agricultural instruments, nails, horseshoes, canned fruit and vege-

tables, walnuts, beans, plumage, electrodes, batteries, electrical lamps, 

ovens, skewers, watermill stones, acetic acid, paper and paper materi-

al, cigarette paper, wheat, rice, sugar, livestock (horses, sheep, goats, 

cattle), dry meat, butterfat, dry plums and mill products. 10   

 
10   Until 1931, the most important Yugoslav export article to Turkey was cement.  

In the same way, boxes used for packaging of dry grapes and tropical fruit, 
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     On the other hand, Turkey exported to the Kingdom of SCS the 

following products: sea salt, raw silk, tropical fruit, hazelnuts, grapes, 

lentil, tobacco, construction wood (walnut chucks), oil seeds, animal 

and plant derived paint, carpets, sheep skin and wool, charcoal, hose, 

cotton yarn and cloth and beeswax.11 

     There were several reasons for the modest and unbalanced trade 

management that reflected many factors, including internal economic 

issues and influences which developed on the level of European and 

world economy of the period. War devastations, insufficient develop-

ment of Turkish industrial capacities, extensive agriculture, similari-

ties in the economic structure, undeveloped mutual traffic communi-

cation (particularly naval), and the lack of norms which would regula-

te the bilateral economic problems, presented a heavy burden that fet-

tered the economic permeation of the Kingdom of SCS and Republic 

of Turkey.12 The latest was indicated to the government in Belgrade 

by many Yugoslav economists and business people, emphasizing that 

an improvement of economic relations cannot be expected without the 

creation of normative regulations (There is no treaty or a convention 

between our Kingdom and Turkey, except the Treaty of Ankara in 

1925. All international relations, public or private-legal, are exclusi-

 
small livestock (sheeps, goats), dry leather, chees, Tetovo bean and apples 

(Tetovka, Budimka, Kolačara) were also popular in Turkey – AJ-370-7-16, 

Dopis Konsularno-privrednog odeljenja Ministarstva inostranih poslova Kra-

ljevine Jugoslavije Kraljevskom poslanstvu u Ankari, 17. July 1933.  
11   Ekonomist – organ Društva za ekonomsku i socijalnu politiku, No. 3, 1924, p. 

268.; Statistika spoljne trgovine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za 1925. 

Godinu, 1926, p. 257, 315.; “Pred trgovinskim pregovorima sa Turskom”, 

Privredni pregled, 15. October 1933.; “Trgovinski odnosi između Jugoslavije 

i Turske”, Privredni pregled Ministarstva inostranih poslova (konsularno-

privredno odelenje), No. 27, 1934. 
12  Dr. Dragoslav P. Mihajlović, trade representative of the Kingdom of Yugoslav-

ia to Turkey, has written the following words to describe the limitations of 

collaboration of the two countries which were rooted in the similar structures 

of their economies: Both countries have predominantly agrarian features, 

with a sizeable production of livestock and its derivatives, wheat, fruit and in-

dustrial plants, as well as an abundance in mineral resources. Certain diffe-

rences in the agrarian production were conditioned by the diverging climates. 

Turkey has a stellar production of cotton, tobacco, tropical fruit. Yugoslavia 

has a stronger production of forest products, fresh fruit (apples, plums), sugar 

beet, hemp etc. Nevertheless, the main difference between the Turkish and Yu-

goslav economy comes amidst their different level of development: industriali-

zation marked a significant progress in Yugoslavia, while in the Republic of 

Turkey it was in its beginnings. – Др. Драгослав П. Михајловић, Привреда 

савремене Турске, „Балкански институт“, Београд, 1937, p. 141.    
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vely based on reciprocity and internal administrative regulations). 13 

This was the report of the General Consul of the Kingdom of SCS in 

Istanbul to his superiors in the Ministry of Foreign Affairs on the be-

ginning of June 1928. They also warned that the number of exports 

from Turkey to our Kingdom is receding. Currently it is incapacitated 

because we are the only country left without a single trade treaty with 

Turkey. Only commodities from our Kingdom are being tariffed here 

in Turkey at maximal rate so they can not withstand the competition 

with privileged goods on this market. If we do not conclude a trade 

treaty or at least a provisory, we are destined to totally lose the Tur-

kish market. 14 

     Thereby it can be stated that the trade revenue between the King-

dom of SCS and Turkey, as it was, represented the fruition of mutual 

efforts of individuals as well as enterprises which, amidst deprivation 

of significant assistance and relief by official institutions, managed to 

find customers for their products on the markets of both countries 

through vigorous efforts.15 

     Adding to all these shortcomings were also the above mentioned 

problems from the sphere of politics, the resolution of which would 

largely affect oscillations in the domain of economy. During the year 

1927 relations between the Kingdom of SCS and Turkey noticed an 

upward trend, which was propelled by the removal of the sequestrum 

from properties of Turkish subjects in the Kingdom of SCS, although 

this treaty was shadowed by not solving the question of compensating 

 
13  Arhiv Jugoslavije (AJ) – Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Turskoj – Carig-

rad, Ankara 1919-1945. (1890-1945) - 370-54, Dopis Povlašćene trgovinske 

agencije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz Istanbula Ministarstvu trgovi-

ne i industrije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 3. May 1928.; Dopis Mi-

nistarstva inostranih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Kraljevskom 

poslanstvu u Carigradu, 24. September 1928.; Referat o trgovinskim odnosi-

ma sa Turskom, 23. July 1933.;  
14  AJ-411-13-189, Dopis generalnog konzula Kraljevine SHS iz Carigrada Kon-

sularno-trgovinskom odeljenju Ministarstva inostranih dela Kraljevine SHS, 

10. June 1928. 
15  We should also mention the initiatives to open Yugoslav trade offices and 

agencies in Turkey, as the one opened by merchant Hamza Ibrahimbegović  at 

the end of May 1927 with the support of the Ministry of trade and industry of 

the Kingdom of SCS, as well as the commencement of Turkish-Yugoslav 

countertop Harun Prskić in Istanbul, who exclusively dealt with placement of 

Yugoslav goods in Turkey and export of Turkish products to Yugoslavia. Des-

pite Istanbul, Privileged Trade Agency was founded at the beginning of 1926 

in Smyrna (Izmir). – AJ-370-6-562, Dopis Ministarstva inostranih dela Kralje-

vine SHS Kraljevskoj delegaciji u Carigradu, 8. March 1926.; AJ-370-54-193, 

Dopis Ministarstva inostranih dela Kraljevine SHS Kraljevskom poslanstvu u 

Carigradu, 25. May 1927. 
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so-called urban and agricultural properties of Turkish optants impac-

ted by the agrarian reform. The Turkish part insisted on regulating this 

issue with a special treaty (Lazarević: 2001, 36). Witnessing the long 

lasting halt of positive developments upon this issue was a letter from 

Jevrem Tadić, the representative of the Kingdom of SCS in Ankara, 

on February 3rd 1929, wherein he notifies his superiors that the Tur-

kish government promised to grant a trade provisory on the basis of 

greatest privileges; to participate in negotiations about the trade trea-

ty and reparations for our citizens, if we agree to guarantee that Tur-

kish subjects – owners of goods in our country, will receive adequate 

compensation for the expropriated assets, not specifying term-limits 

or amount concerning the recoupment. 16     

     The Great Depression during the third and fourth decade of the 

20th century, the implementation of new custom restrictions to Turkey 

in 1929 alongside the solidification of import rates through a special 

statute on November 16th 1931, the erosion of Turkish economy, the 

inflation of Turkish Lira17 all became factors that reduced the purcha-

sing capability of Turkish citizens and additionaly weakened the Yu-

goslav-Turkish trade while the Yugoslav exports significantly wa-

ned.18 From a level of 18.129.000 dinars in 1929 it fell to 3.032.000 

 
16  AJ-370-6-762, Dopis poslanika Jevrema Tadića iz Ankare Ministarstvu inos-

tranih dela Kraljevine SHS, 3. February 1929. 
17  Џенгиз Хаков, Историја на современа Турција, „Институтот за национал-

на историја“, Скопје, 2010, p. 103. 
18  Near the end of 1931, Yugoslav Consul in Istanbul wrote the following words 

describing the economic ambient in Turkey: In general, our economic circles 

are poorly notified about the situation in the world, so is the case about Tur-

key. They have heard of the reforms in Turkey and identified them with pros-

perity, hoping that a better trade agreement with this country will bring a lar-

ge and favorable market. Reforms are administrative by nature so the Turkish 

economy is receding. Kemal Pasha has managed to create Turkish patriotism 

in a homogenous state and secured that the Turks are masters of their home-

land. So great was the effect that Kemal Pasha earned his place in history. 

However, the tendency to create a homogenous state brought along heavy 

consequences upon the Turkish economy. Armenians were expatriated from 

Turkey, and the Greeks were exchanged for the Turkish population of Greek 

Macedonia. Turkey was left without its business world. It has not stopped the-

re, similar mistakes are still taking place. It has been rumored that the Tur-

kish Parliament is going to pass a draft law that would ban foreign citizens 

almost every job. It represents an oppression towards Levantines, Frenchmen, 

Englishmen, Italians and other Christians, and a transfer of businesses into 

incapable Turkish hands. Since the Istanbul port was given to an exclusive ex-

ploitation by the Turkish society, the transitory trade completely stopped. 

Upon the Turkish overtaking of trade and economy in general, the businesses 

are waning. Foreign banks are retreating, alongside foreign investments – 
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dinars in 1932, to further drop to only 546.000 dinars in the following 

year. Imports from Turkey, albeit with a lesser nominal value, follo-

wed a similar trend - from a level of 11.068.000 dinars in 1929 to a 

decimated 1.294.000 in just four years (Mihajlović: 1937, 140). A gra-

dual recovery of the trade routes would begin to appear in 1934, mar-

king a constant increase until the April War in 1941.  

     However, in spite of its negative influence, the economic crisis hel-

ped the Yugoslavian-Turkish relations in one segment. Namely, Tur-

key and Yugoslavia were acknowledged as the largest opium produ-

cers in the world, thus coerced to work on a joint onset on the world 

market and mutually connect during the crisis period. 19  A similar ini-

tiative had derived from Yugoslavia and, following brief mutual con-

sultations, resulted into a treaty concluded on December 10th 1931,20 

to be officially signed on April 14th.21 It predicted opium export mo-

nopoly for both countries, as well as establishment of specialized nati-

onal institutions, which would form a joint  commercial office in Is-

tanbul (Central Opium Bureau). 22 It made onsets on the world opium 

markets as the sole provider of Yugoslav and Turkish opium. 23 This 

 
AJ-411-14-105, Dopis generalnog konzula u Carigradu Zavodu za unapređe-

nje spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije, 28. December 1931.  
19  According to information from the League of Nations, in the beginnings of the 

fourth decade of the XX century Turkey produced 62%, and Yugoslavia 

produced 18% of global opium.–“Opiumski kartel s Turskom”, Trgovinski 

glasnik, 25. October 1932. 
20  “Prijateljski odnošaji med Turčijo in Jugoslavijo”, Jutro, 27. December 1931.; 

„Zaključen je sporazum o prodaji opijuma između nas i Turske“, Vreme, 2. 

February 1932. 
21  The Yugoslav government has issued the following communique concerning 

this issue: As producers of the largest amounts of opium used for alkaloid ma-

nufacture, Turkey and Yugoslavia are destined to close cooperation and si-

multaneously dedicated to the international action aiming the reduction of its 

abuse. The treaty signed on the 14th day of this month follows the spirits of in-

ternational solidarity. Exports of opium and opiates are going to occur under 

strict legal conditions of the countries which require them, as adequate mea-

sures against trafficking are undertaken. (...) Opium and opiate sales are go-

ing to be performed through the Central Bureau seated in Istanbul. Deliveries 

from Yugoslavia and Turkey could be arranged only by orders through that 

bureau. – “Sporazum o izvozu opiuma”, Politika, 21. April 1932.    
22  The Central Bureau, which started operating on January 1st 1934 was managed 

by a committee made up of two administrators delegated by Turkey and Yu-

goslavia –“Carigradski centralni biro za izvoz sirovog opiuma”, Politika, 15. 

Januar 1934.  
23   The joint sales material was consisted of 22,5% Yugoslav and 77,5% Turkish 

opium. Every sale was considered as joint and 26% of its income was distribu-

ted to the Yugoslav, while 74% belonged to the Turkish part. The Yugoslav 

income surplus was conditioned by the higher quality of the Yugoslav opium. 
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agreement meant a simultaneous and practical commercial experi-

ment, which in case of permanent success should transcend onto other 

export stocks produced by either country. 24 

     A certain alleviation to the establishment of Yugoslav-Turkish tra-

de connections was the introduction of telephone traffic on the relation 

Ljubljana-Zagreb-Sofija-Istanbul-Ankara, at the beginning of 1932, 

which helped and propelled communication between individuals and 

enterprises.25   

     Conclusion of a treaty concerning joint export of opium could crea-

te future perspectives for Yugoslav-Turkish economic collaboration.  

This was influenced by the solidification of bilateral political relati-

ons, which was a result of the visit of King Alexander and queen Ma-

rija Karađorđević to Turkey, in October 1933, on their tour through 

Balkan states during the preparations for the signing of the Balkan 

Pact. On that ocassion the royal couple had the opportunity to meet 

Atatürk, so this incidence earned a special symbolic value. Namely, 

after crossing onto the floor of a Yugoslav Navy ship anchored on the 

Istanbul Port, Atatürk has made his first transition to foreign teritorry 

since the beginning of his governance, so this event is       

     The peak of the permanent advance in entire Yugoslav-Turkish re-

lations was reflected by, the treaty signed in October 193326 in Geneva 

by Yugoslav Prime Minister Bogoljub Jevtić and Turkish chief diplo-

mat Rüştü Aras, the Treaty of friendship, non-agression, legal regula-

tion of cases, conciliation and arbitrage signed on November 27th 

1933,27 as well as the conclusion of the Treaty of liquidation of cases 

of Turkish citizens damaged during the agrarian reform in Yugosla-

via,28 including ones deprived of their properties and cases of Yugos-

 
–Međunarodni ugovori Kraljevine Jugoslavije, Beograd, Vol. 13, 1933.; „Af-

yon vaziyeti“, Cumhuriyet, 17. October 1933.  
24    „Saradnja između Jugoslavije i Turske”, Vrbaske Novine, 24. April 1934. 
25  „Telefonski saobraćaj Jugoslavija – Turska“, Novosti, 24. February 1932.; 

„Тelefonski saobraćaj između Jugoslavije i Turske”, Politika, 24. February 

1932. 
26   „Türkiye-Yugoslavya ticarı münesebatı”, Cumhuriyet, 29. September 1933. 
27   Međunarodni ugovori Kraljevine Jugoslavije, Beograd, Vol. 5, 1935. 
28  During the negotiations about the conclusion of this agreement it was 

calculated that Yugoslavia must pay Turkey 17 million Dinars, seven million 

of them in stock as Yugoslav National Bank will grant a credit for the Turkish 

government, while 10 million shall be disclosed in bonds as the Turkish side 

is set to receive them in the next two-year period. The first, seven million Di-

nars worth transfer was used by Turkey to buy horses in September 1934. – 

AJ-370-7-297, Dopis Načelnika Političkog odeljenja Ministarstva inostranih 

poslova Kraljevine Jugoslavije Kraljevskom poslanstvu u Ankari, 10. Decem-
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lav citizens requesting reparations from Turkey (Avramovski: 1986, 

84). The conclusion of the Yugoslav-Turkish pact was described in 

detailed articles in the Yugoslav press.29 The Skopje based Vardar 

newspaper has mentioned that it will serve as a foundation for dedu-

cing economic arrangements, which will provide relief for a more in-

tense exchange of goods between both states. Yugoslav economy 

fulfills all the conditions for its products and raw materials to achieve 

a good sale on the new Turkish market, whereas Turkish supplies can 

serve our industry in a good and useful manner. This pact cannot be 

described just as a useful manifestation of friendship with Turkey, but 

as a true establishment of new phases of relations with a state which 

has economic interests similar to ours. 30 

     Such treaties, empowered by the signature of both states written 

upon the document of the Balkan Treaty concluded on February 9th 

1934 in Athens (Turkey, Yugoslavia, Greece and Romania) resulted in 

the contraction of a temporary trade agreement in July 1934 in Anka-

ra. Earlier in May 1934, Yugoslav Prime Minister Jevtić performed an 

official visit to Turkey where he was accepted with highest honors and 

held meetings with highest ranking officials.31 This contractions were 

preceded by negotiations held by the delegations of both countries 

which began on June 1934 in Ankara. A high level of understanding 

and agreement was expressed then.32 Meanwhile, a convention conce-

 
ber 1934.; „Jugoslavija plaća Turskoj 7 milijuna dinara“, Jugoslovenski list, 

30. February 1933. 
29  „Pakt o prijateljstvu i nenapadanju između Jugoslavije i Turske”, Politika, 10. 

October 1933.; „Ruždi-bej o značaju pakta”, Vrbaske Novine, 11. October 

1933.; “Uređeni međunarodni odnosi između Turske i Jugoslavije (Potpis ju-

goslovensko-turskog pakta o prijateljstvu obaviće se u Beogradu)”, Jadranska 

pošta, 10. October 1933.; „Tursko-jugoslovenski pakt biće potpisan u novem-

bru“, Novo doba, 10. October 1933.; „Jugoslavensko-turski ugovor o prijatelj-

stvu i nenapadanju“, Obzor, 11. October 1933.; „Jugoslovensko-turški pakt“, 

Slovenec, 10. October 1933.; „Novi putevi balkanske politike“, Novosti, 10. 

October 1933.; „Pakt s Turčijo“, Jutro, 10. October 1933. 
30  „Значај југословенско-турског пакта“, Вардар, 28. October 1933. 
31  During that occasion, conversations concerning relations in the frames of Bal-

kan Agreement and conclusion of treaties about trade, extradition, inhabitation 

and legal help were made. – Бранко Лазаревић, Дипломатски списи, 

„Историјски архив“, Неготин, 2001, p. 38.  
32   Belgrade based Politika used the following words to describe negotiations and 

their importance: The agreement is based upon highest privileges; the ques-

tion of navigation will be solved in the same manner, and last for six months. 

Payments traffic will be regulated by a clearing agreement which will be draf-

ted and enacted by our National Bank and Turkish Central Bank. Turkey, as 

we know, has already contingented its imports in November 1931. Trade ag-

reements provide possibilites for placement of our products which could make 
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rning legal help in civilian and commercial issues was contracted.33 In 

a short period, a treaty of inhabitation and informing about offenders 

was signed.34 This has ended the two-year period of unregulated eco-

nomic relations between both states. 

     The agreement came into force on July 20th 1934 and its validness 

was limited to six months, involving automatic prolongation and a one 

month revocation period. It presented a particular experiment - after 

the expiration of the planned date it had to be substituted with a defi-

nite agreement (so that an assessment of regular functionality and 

eventual changes could be made six months prior to the signing of a 

definite treaty). 35 In that occasion two lists of products were defined – 

List A and B – ones that Yugoslavia could export to Turkey. The first 

was a list of products which could be exported to Turkey without any 

restrictions or limitations, while the B-list contained a register of Yu-

goslav products for which the Turkish government prescribed contin-

gents with regulated quantities. The A-list contained: dry cattle and 

calf leather, hat bodies made for cylinders, curtain tulle and rare textile 

for sieves, soaps for coloring and cleaning, hop, pyrethrum and other 

medicinal herbs, wooden barrels, wooden hoops and cask boards, wo-

oden drums and shafts for workers and craftsmen tools, office equip-

ment, wooden technical instruments (rulers and triangles), shavings 

for egg packing, shoemaking wooden nails and toothpicks, brushes 

and brooms,  wooden or cane sticks (for fishing, umbrellas, whips), 

wooden sticks for frames and necessities for curtains and draperies, 

cellulose, packaging paper, tar dipped paper, desk lamp shades, prin-

ting paper, carbon paper, cardboard,  paper sacks, fishing nets, trade-

office material (registrars, notebooks, card files, roll blotters, books 

 
sales on the Turkish market. – „Juče u Angori potpisan trgovinski sporazum 

između Jugoslavije i Turske“, Politika, 4. July 1934. 

     33  he Convention of bilateral relations concerning legal, civilian and commercial 

issues was inspired by the desire of the sides to regulate legal protection of 

civilian and commercial issues for Yugoslav citizens in Turkey and Turkish 

citizens in Jugoslavija, as well as mutual assistence which had to be provided 

between the judicial institutions of both countries. It also contained the 

regulation which guaranteed citizens of both states to enjoy similar treatment 

as natives in terms of legal and court protection of their personalities and 

goods during their residence on the territory of the other state. The Yugoslav 

part legalized this by an adoption at the National Assembly of Kingdom of 

Yugoslavia on February 10th 1936, while the Senate ratified it on March 18th 

1936. – Službene novine Kraljevine Jugoslavije, No. 263, 13. November 1936. 
34   „Jugoslovensko-turski ugovori”, Politika, 9. September 1934. 
35    „Konferencije o našim trgovinskim odnosima sa Turskom”, Pravda, 19. July       

      1934. 
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and files envelopes), jute sacks, artificial mill stones, steel, window 

glass, electric bulbs, 3 mm thick white and iron tin tablets, manual 

iron tools, iron vessels (barrels, cans, reservoir), various iron products 

(kitchen equipment, tea and coffee equipment, cutting machines, buc-

kets, bathtubs, shovels, stirrups, coal tongs, spades, cow bells), steam 

kettles, electrodes, agricultural machines and tools including reserve 

parts for them, caustic soda, ammoniac and its salts, calcium and its 

salts, organic and inorganic acids and various etheric oils used in per-

fume production. The B-list contained: cheese, liquid extracts, charco-

al, wooden tapes and 2 mm thick veneer for enveloping, parquet, woo-

den blinds for windows, writing paper, drawing paper, paper for cove-

ring and overlaying walls, calendars, wooden boxes, laces, ropes, cab-

les, iron tin panels and hoop tapes, heating radiators, iron furnaces, 

ovens, skewers, iron boxes, various locksmith articles, kitchen and 

table equipment, buttons, measuring instruments (beam scales), flash-

light batteries, pens and typographic ink.36 

     On the other side, Turkey was permitted to export products of Tur-

kish origin and provenances to Yugoslavia freely and without any 

kind of restriction or limitation.37 Mutual payments were performed 

on basis of the simultaneously contracted Clearing Treaty. In matters 

concerning customs and custom procedures, taxes, stocking and railro-

ad rates, transitory, navigation and tourist and travelling salesperson 

traffic, the signatories were obligated to mutually approve highest pri-

vileges for stock traffic and naval transportation.38 As far as the Clea-

ring Treaty was concerned, it predicted breaking of mutual demands 

which had their roots in exports and reciprocal traffic of people and 

capital (Mihajlović: 1937, 142).  

     The contraction of a temporary trade agreement between Yugosla-

via and Turkey has provided a wider trade exchange. Its implementati-

on, however, proven to have good and bad sides. Although the next 

year (1935) marked an increase in merchant exchange, i.e. Yugoslav 

export raised from 2.779.000 dinars in 1934, to 9.980.00 dinars, alon-

gside a simultaneous leap of the value of import from Turkey from 

3.300.000 to 4.790.000 dinars, certain shortcomings could be obser-

ved in the management (Mihaljović: 1937, 142). The Turkish side did 

not respond to the Yugoslav requests to increase the contingents of ar-

ticles which made good sales on Turkish market, but contrarily requ-

ested reduction of approved contingents for paper and glass products. 

Hence, at the end of 1935, many Yugoslav officials, especially superi-

 
36   Službene novine Kraljevine Jugoslavije, No. 187, 15. August 1934.  
37   Ibid. 
38   Ibid. 
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ors from the Institute for Foreign Trade Development, made suggesti-

ons concerning abolition of the trade agreement and a revision of the 

contingents from the B-list. This proposal was supported by Dragoslav 

Mihajlović, trade delegate of the Kingdom of Yugoslavia in Turkey, 

however the opinion of representative Branko Lazarević prevailed. He 

thought that political matters, especially ones concerning the interna-

tional situation and the very limited quantities of exchange of goods 

between the countries condition the further implementation of the ag-

reement. In his opinion, such a move could have a negative impact in 

Turkish diplomatic circles, so he visited Numan Menemencioğlu, Ge-

neral Secretary of the Turkish Ministry of Foreign Affairs, in order to 

harmonize the contigent lists.39 Subsequently, Turkish trade institu-

tions agreed to reconsider their positions, so the six month import quo-

ta on certain products was increased, the contingent list was expanded, 

as some commodities, such as radiators and their spare parts, were put 

on free import regime.40 However, at the end of 1935, a Yugoslav tra-

de delegate to Ankara described the results of Yugoslav-Turkish trade 

plan with the following words: So far, the implementation of the Trade 

agreement with Turkey has shown that certain granted contingents 

have remained partially or totally unitilized, while others proved to be 

insufficient. 41 

     Yugoslav export could not liven up until the first months of 1936, 

although the Turkish part protested because of the clearing difference 

of around 2.600.000 dinars on Yugoslav behalf.42 Tending to stop the 

 
39  AJ-370-7-374, Izveštaj trgovinskog delegata Kraljevine Jugoslavije u Ankari 

Odeljenju za spoljnu trgovinu i trgovinsku politiku Ministarstva trgovine i in-

dustrije Kraljevine Jugoslavije, 22. December 1935. 
40   The contingents for the following Yugoslav exports were increased: male hats 

(2.000 kg.), cotton lacework and embroideries (2.000 kg.), many commodities 

made out of rubber (15.000 kg.), cement for underwater construction 

(15.000.000 kg.), locksmith products (20.000 kg), ham, salami  and sausages 

(1.000 kg.), cotton cloths (20.000 kg.), and stoves and ovens (30.000 kg.). The 

Yugoslav suggestions for the following products, that were forbidden for ex-

port into Turkey, to be placed on the contingents list was not met upon: white 

cheese, beans, oils, dry plums and starch. The Turks, also requested the remo-

val from the “A” and “B” list for: packaging paper, regular print paper, cut 

and uncut writing paper, blotting paper, regular unpolished cardboard, trading 

registers and pocket notebooks, ropes, cables, flashlight batteries and products 

made of glass. – Ibid. 
41   Ibid. 
42   During April 1936, contracts for purchasing stock from Yugoslavia were con-

cluded at the Istanbul stock exchange and included: wine barrels (worth 

700.000 Dinars), potato dextrin (10.000 kg), vine and fruit spraying devices 

(152 pieces), glycerin (1,350 kg), children carts (100 pieces), colored glasses 

(3000 pieces), parquet (7000 kg) and smaller amounts of other commodities 
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negative trend, i.e. increase their export to Yugoslavia, Turks partici-

pated on auctions for purchasing sea salt, which were held in Belgrade 

in January and March 1936, but did not succeed because they offered 

very high prices.43 These clearing nonlinearities quickly affected the 

decrease of exports to Turkey, because Yugoslav exporters were for-

ced to wait for several months in order to collect their demands.44 

     The duration of the provisional trade agreement was being conti-

nously and automatically renewed as of July 20th 1934, lasting until 

the July 20th 1936. That year at the beggining of July, the Turkish 

representative of the cabinet of the Ministry of foreign affairs, Şükrü 

Saracoğlu, in written form informed the Yugoslav representative in 

Ankara, that his government, guided by the highest interest of conclu-

ding a new trade and clearing treaty with Yugoslavia, for such rea-

sons had to terminate the enduring  trade and clearing treaty in place 

of a suggestion for a commencement of new bilateral talks for a new 

agreement in the spirit of the Balkan Treaty. 45 The Yugoslav part con-

firmed their consent, with an initiative for the period of notice to be 

moved three months later, i.e. October 20th 1936, although an immen-

se part of Yugoslav exports was queued for customs at the Istanbul 

customhouse.46   

     Negotiations concerning the signing of the new trade treaty were 

conducted in mid-October of 1936 in Ankara. This occasion was of 

great importance for the Yugoslav government, therefore, both Prime 

Ministers – dr. Milan Stojadinović, and Ismet Inönü, were present on 

the signing of the treaty. The new Treaty for Trade and Navigation 

was signed on October 20th of 1936,  and it lasted for a year, with a ta-

cit renewal clause and a notice period of two months. The Treaty con-

tained regulations for clearing through which the mutual payments 

would be managed. Simultaneously, a convention for inhabitation, 

 
(enameled dishes, tin boxes, straw and hat cylinders). - AJ-411-14-459, Izveš-

taj generalnog konzula u Carigradu Konsularno-privrednom odeljenju Minis-

tarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije, April 30th 1936. 
43   After the failure with salt, it was attempted to place stone coal from Zonguldak 

region, but its prices were also out of competition. – АЈ-411-14-460, Dopis 

Konsularno-privrednog odeljenja Ministarstva inostranih poslova Kraljevine 

Jugoslavije Generalnom konzulatu u Carigradu, June 4th 1936. 
44   Ibid. 
45   „Otkaz tursko-jugoslovenskog klirinškog sporazuma”, Politika, 3. July 1936. 
46  „Jugoslovensko-turski trgovinski sporazum produžen na tri meseca”, Politika, 

July 22nd 1936. 
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was signed, and it regulated the inhabitation, labor and organizing of 

independent stores by Yugoslavs in Turkey and vice versa.47  

     The nature of the Treaty from October 28th 1936, was relatively 

identical to that of July 20th 1934. Besides the two lists for the import 

of Yugoslav products into Turkey – “A” for products which were 

granted a free, and unlimited import, and “B” for special contingents 

of certain commodities, Yugoslavia was given permission of use to 

general regulations for free, i.e. unlimited import, effective for all co-

untries without a clearing treaty with Turkey. 48  On the other hand, 

Yugoslavia permitted Turkey the usage of the clause of the highest 

privilege and complete free import, in correspondence to its respective 

trade regime (Mihajlović: 1937, 142). On the list of Yugoslav pro-

ducts that were possible to be exported to Turkey without limitations, 

were: velvet, plush, velour fabric, asphalted rooftop covering cardbo-

ard, bottles, balloons, pots, balls, lampshades, glass made table acces-

sories, toilettes, offices and saloons, skewers, iron ovens, chains, de-

coration and jewelry, rings, bracelets, office equipment and children 

toys.49 The census of commodities limited by contingents included: 

wool made objects, woolen cloth, laundry and wool knitted products, 

hats and caps made of woolen felt, laces, soaps, herbal substances and 

their extracts used for tanning, writing equipment, wooden frames and 

bats, printing paper, regular and fine cardboards, cotton cloth and wi-

pes, veil canvas, cement (white and underwater construction), ovens 

and iron nails.50 Novelty in the clearing settlings of demands were ref-

lected in the introduction of the Dinar and Turkish Lira instead of the 

French Franc.   

     The desire to revive the trade courses in November 1937 gave birth 

to signing of a treaty between the national banks of Yugoslavia and 

Turkey, which served for approval of compensational businesses. It 

still had a limited effect because the Turkish government enacted re-

 
47  „U Ankari je juče u prisustvu dvaju predsednika vlada svečano potpisan novi 

trgovinski ugovor između Turske i Jugoslavije”, Politika, October 29th 1936.; 

„U Ankari je juče potpisana tursko-jugoslovenska konvencija o plovidbi, trgo-

vini i kliringu”, Vreme, October 29th 1936; „Trgovinska konvencija između 

Turske i Jugoslavije stupila je na snagu 5. novembra ove godine”, Novosti, 

November 6th 1936. 
48  „Konvencija o trgovini između Jugoslavije i Turske”, Glasnik Zavoda za    

    Unapređivanje spoljne trgovine, No. 45, November 1938. 

     49   „Nova trgovinska konvencija između naše države i Turske”, Pravda, 6.     

           November 1936.; “Sadržaj nove konvencije sa Turskom”, Vreme, 7.     

           November 1936. 

      50   „Konvencija o trgovini između Jugoslavije i Turske”, Glasnik Zavoda za    

           Unapređivanje spoljne trgovine, No. 45, November 1938. 
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gulations which predicted a new import regime on July 15th 1937, and 

came into effect on October 15th 1937. In accordance to this arrange-

ment, all import commodities were categorized in five lists: „S“ which 

provided unlimited import; „K“ which contained comodities prone to 

be contingated; „Kl“ – commodities approved to be imported only 

from countries signatories of a clearing arrangement; „N“ – commodi-

ties which could be approved to be imported only by approval of the 

departmental Ministry and „M“ which contained products forbiden to 

import. Import to Turkey was approved only for countries with an ac-

tive balance sheet on the „Kl“ and „S“ lists. Considering that this slo-

wed the Yugoslav export down, it produced a necessity for alterations 

on the lists determined at the Treaty in 1936. In this manner Supple-

mentary Protocol including Yugoslav-Turkish Convention of trade 

and navigation from October 28th 1936, was signed on May 1st 1938 

in Ankara. Yugoslav part ratified it at August 15th 1938, as the Tur-

kish part did that seven days later.51 

     A new aggravation for the economic collaboration of Yugoslavia 

and Turkey came with the beginning of World War II. Namely, at the 

very beginning of the clashes and the naval blockade at the region of 

the Mediterranean, navigation of merchant ships was reduced due to 

security reasons.  This promoted the secondary medium of transporta-

tion, the railroads passing through Bulgaria and Greece to primary po-

sition, which brought an increase to transportation costs thus reducing 

stocks competitiveness. 52 

     The size and structure of the Yugoslav-Turksih trade exchange at 

the year of the beginning of World War II are described in the follo-

wing chart: 

 

 

 

 

 

 

 

 
51  Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije – Zbirka međunarodnih 

ugovora za 1938 godinu, Beograd, 1939. 
52   By the beginning of January 1941, Yugoslav and Turkish State Railways made 

an agreement that would allow for shipping charges of Yugoslav exports to be 

paid in Yugoslavia,  before reaching the borders of Bulgaria or Greece, and 

for those under the ownership of Bulgarian, French-Greek, and Turkish rail-

ways to be invoiced to the recipients in Turkey and vice versa. – Između Ju-

goslavije i Turske postignut je sporazum o plaćanju prevoznih troškova, Poli-

tika, 17. January 1941. 
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YUGOSLAV EXPORT TO TURKEY IN 1939 

 

name of the article unit of 

measur

ement 

quantity 

small beans kg. 95.000 

vegetable seeds kg. 9 

hop kg. 2.900 

horses older than 3 years pieces 32 

sheep pieces 110 

oak boards kg. 150 

wooden conifer structures kg. 2.353.110 

cement (Portland) kg. 700.000 

chlorides kg. 6.000 

trichloroethylene kg. 5.970 

ethyl methyl (ketone) kg. 265 

products from animal material kg. 100 

stone nut buttons kg. 7.176 

veneer (beech) kg. 3.300 

parquet boards kg. 19.798 

wooden hobnails kg. 10.100 

wooden blotting pads kg. 49 

cigar paper kg. 110 

books kg. 367 
glass dishes (green, grimly) kg. 133 

glass dishes (ordinary) kg. 8.420 

pool lamps kg. 6.524 

various glass objects kg. 4.031 

iron (bars) kg. 25.288 

noble and special steel kg. 41.000 

iron scythe kg. 8.118 

white iron tin objects kg. 1.683 

enamelled dishes kg. 19.908 

white iron tin objects (printed) kg. 29.564 

razor blades kg. 182 

cast iron objects kg. 627 

various iron objects kg. 3.059 

zinc powder kg. 2.600 

copper alloy objects kg. 1.005 

skinning industry machines kg. 3.595 
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    YUGOSLAV IMPORT FROM TURKEY IN 1939 

 

name of the commodity unit of 

measurement 

quantity 

cereals (various) kg. 39.560 

peas and lentils kg. 110.321 

vegetables (cabbage, 

cucumber, paprika) 

kg. 1.760 

hazelnut (without husk) kg. 120.177 

fig (dry) kg. 48.066 

cotton and other textile 

fiber 

kg. 196.859 

herbs for paint production kg. 2.945 

beeswax kg. 25.402 

slaughtered cattle blood, 

animal waste etc. 

kg. 380.341 

pinecone, walloon and 

acacia 

kg. 66.468 

hard and soft rasin kg. 9.703 

antimony ore kg. 395.000 

soap kg. 3.528 

pigment and other lacquer 

colours 

kg. 2.255 

doormat (velvet) kg. 469 

old steel kg. 1.113.310 

musical instruments kg. 80 

else kg. 4.319 

 

Source: Foreign trade statistics by the Kingdom of Yugoslavia for 

year 1939, Belgrade, 1940, p. 143-144, 475-476. 

 

     Further development of Yugoslav-Turkish economic relations cea-

sed following the April War (1941) and the German-Italian occupa-

tion of Yugoslav territories. 

 

CONCLUSION 

 

     Yugoslav-Turkish economic relations developed gradually and by 

leaps in the period between 1925 and 1941. They were generally con-

centrated on the trade businesses and a joint onset on the world opium 

market. The size of trade exchange increased in certain periods, as 
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decreases were registered too. Many factors, economic and political, 

affected this situation. However, the advance in bilateral political rela-

tions at the beginning of the fourth decade of XX century, especially 

following the conclusion of the Balcan Pact, created a favourable cli-

mate for economic collaboration and stronger connections between 

Yugoslav and Turkish businessman. The perspectives of its advance-

ment were thwarted by the Nazi-Fascist attack on the Kingdom of Yu-

goslavia and the surrender of its army during the brief April War. 
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ALEVİ VE BEKTAŞİ İNANIŞLARINDA ESKİÇAĞ     

İZLERİ* 

 

                                           -III- 

 

Meltem AŞIKFERKİ** 

 
BEKTAŞİ ve ALEVİ İNANIŞLARI 

 

     Bektaşilik ve Alevilik inanışlarını anlatmadan önce, Sufilik, tasav-

vuf felsefesi, halk inançları, tarikat gibi kavramların nasıl ortaya çıktı-

ğı ve ne gibi amaçlar güttüğünü anlamak gerekir. 

      “Osmanlı kültür ve medeniyet tarihinde çok önemli etkilere sahip 

olan Sufilik-Tasavvuf; Osmanlı dünyasında en üstün düzeyde kurum-

laşmıştır. Birer tasavvuf ekolü olan tarikatlar ve bunların lokalleri olan 

tekke-zaviyeler ve türbeler bu kurumlaşmanın, kurumlarıdır. Tüm ta-

savvuf ekollerinde -tarikatlarda- ayin ve erkâna son derece dikkat gös-

terilmiş ve Osmanlı’da sanat ve estetikle bezenmiş olarak en yüksek 

düzeye ulaşmıştır.”1 

 “Sufiler, hukukçuların itaat kavramı ve şeri ’atın gereğini yerine 

getirme görüşüne ilişkin görüşleri karşısına aşkı ve saf anlamda Alla-

h’a gönül vermeyi çıkarmışlardı. Tasavvufun menşeini, onun ne ölçü-

de İslami olduğunu ve İslam dini karşısında ne ölçüde dış etkenlerin 

özellikle Hristiyan ve Gnostisizmin etkileri sonucu meydana geldiğini 

göstermek için günümüz ilim dünyasında çok mürekkep harcanmıştır. 

Allah’a tevekkül ve Allah aşkı söz konusu olduğu sürece, bu konudaki 

tahlillerimiz, bizi, onların ön plana çıkmasının, toplumun fikri ve ru-

hani hayatı içinde yer alan gelişmelerin bir sonucu olduğu kanaatine 

iletmektedir. Allah için duyulan ideal bir aşk uğruna gerektiğinde bü-

tün dünya nimetlerinin feda edilmesi görüşü, aynı şekilde Kur’an’da 

öne sürülmüştür. Burada aşk, insanın kendi iç dünyasında geliştirdiği 

sırf bir duygunun adı olmayıp, kesinlikle faaliyete yönelik olan bir 

haldir. Sufilik, ilk iki yüz yıl içinde kendiliğinden ortaya çıkan münfe-

rit bir hadise olarak kaldı. Fakat İslam Hukuku ve kelam gibi çalışma 

ve inceleme alanları geliştirilerek bunlarda birlikte tedrici bir şekilde 

bir ulema sınıfı teşekkül edince, tasavvuf, geniş halk kitlelerine cazip 

gelen bir müessese haline dönüştü. Bu hareketin başlangıcı, ilk zahid-

ler arasından çıkan ve zuhhad, kurra (Kur’an okuyanlar), gibi çeşitli 

 
*   Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Tezinden  

** Tarih mezunu, Prizren, meltemaf@gmail.com 

 1   İnançer 2005, s.115. 
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adlar verilen, Kur’an okudukça ve vaaz ettikçe ağlayan bir sınıfın faa-

liyetleriyle ilgilidir. Kussas (kıssa anlatanlar) şeklinde de adlandırılan 

bu halk vaizleri, Hristiyan Yahudi, Gnostik ve hatta Budist ve Zerdüşt 

kaynaklardan, daha doğrusu konuşmalarını müessir ve ikna edici bir 

duruma getiren her kaynaktan aldıkları malzemelerle Kur’an’daki hi-

kâyeleri genişleterek halk kitleleri üzerinde güçlü bir etki yaptılar. Su-

fi teşkilatının başlangıcını gösteren ilk belirtiler, dini sohbetler ve zikir 

için bir araya gelen, aralarında resmi ve sıkı bir ilişki bulunmayan top-

lulukların meydana getirdikleri halkalardır. Dini bir ifadenin arka ar-

kaya tekrarı demek olan zikir ibadeti, camiler dâhil her yerde yapılabi-

lirdi. Bu da gösteriyor ki, bu sırada (III/IX.  yüzyılın ilk yarısında) Su-

filik, İslam’da resmi disiplinlere meydan okuyan rakip bir disiplin de-

ğildi; daha doğrusu rakip bir disiplin olarak görülmemekteydi. Fakat 

bu basit tatbikat daha sonraları raksa ve müziğe yer vererek birtakım 

ruhani kavramlar geliştirdi ve dini ibadetin merkezi olan caminin sa-

hip olduğu mevkii tehdit etti. Sufilik, kendine özgü sade bir dindarlık 

ve aşk çağrısı ile uzun süre yetinmeye devam edemezdi. O, saygıdeğer 

Sünni Müslümanlar arasında kendi genel görüşü açısına yeterli sayıda 

taraftar kazanır kazanmaz, kendi metodolojisi olan ‘ruhani yol’u ve 

Allah’a gitmede yardımcı olan kendi ruhani yolculuğunu geliştirmeye 

koyuldu. Her ne kadar tasavvufi yolcuğun ‘makamlar’ nazariyesi, 

Kur’an’dan alınan dini/ahlaki terimlerde ifade edilmiş ise de (ki çok 

kere tövbe, zühd, sabır, tevekkül ve rıza gibi terimleri ihtiva etmekte-

dir) o, aynı zamanda Sufinin yaşadığı bir psikolojik ve gnostik ‘haller’ 

(ahval) nazariyesi de geliştirmiştir. Sufiler arasında çokça rastlanan ve 

şatahat adı verilen ifadeler, vecd halinin doğurduğu sarhoşluktan dola-

yı söylenen ve bir ‘sorumluluk gerektirmeyen’ ifadeler olarak yorum-

lanmıştır. Tasavvufun Allah’a gitme ile ilgili ruhani yolculuk nazari-

yesinin ortaya çıkmasıyla birlikte beşeri sıfatların ilahi sıfatlarda ‘yok 

olması’ şeklinde tanımlanan bir tasavvufi hedef fikri doğmuştur. Böy-

lece velilik kavramı, Kur’an’da adı geçen veli (Allah’ın dostu) kelime-

siyle ifade edilerek geliştirilmiş fakat ona Doğu Hıristiyan mistisiz-

minden, gnostisizmden ve daha sonra Yeni Eflatunculuk’tan alınan 

özel bir tasavvufi muhteva kazandırılmıştır. Sufilik, bir ahlaki disiplin 

ve yüceliş metodu, gerçek ruhani bir aydınlanma aracı olacağı yerde 

birtakım görüntüler ve kendilerini hipnotize etmeler yüzünden ruhani 

bir hokkabazlık şeklinde bürünürken, nazari açıdan da yarı çılgın bir 

tasavvufi irfaniliğe dönüştü. Beşinci/on birinci yüzyıla doğru velilerin 

kerametine olan inanç, atık iyice yaygın bir durum almıştı.”2 “Tasav-

vufun ana konusunu; rızasını elde ederek Tanrıya ulaşma olduğunu bi-

 
2    Rahman 2012, s. 196, 197, 198, 199, 
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liyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de dünyevi yaşamın bütün bağlayıcı 

etkilerinden kurtulmak gerekmektedir. Kişinin Tanrıya ulaşması ile il-

gili büyük duygusal savaş ve kat edilmesi gereken yol sorunu, Veli 

kavramını yaratmış ve bu uğurda savaşan ve başarıya ulaşan kişi ‘Ve-

li’ (tanrı dostu, tanrıya en yakın kişi) olarak nitelendirilmiştir. Veli 

olabilmenin ilk ve temel şartı, tüm ayrıntı ve inceliklerine göre dinsel 

kurallara uymak ve ondan dışarı çıkmama konusunda en fazla titizliği 

göstermektir. Bundan sonra çok sıkı bir öz benlik savaşı (nefs müca-

delesi) ve dünya nimetlerinden sıkınma, perhizle (riyazet) öz benliği 

terbiye etmek ve çok ibadet yapmak gerekmektedir. Bu aşamadan son-

ra sorunun içine ‘Keramet’ kavramı da girmektedir. Keramet; Velile-

rin ortaya çıkaracakları birtakım doğaüstü olayları ifade eder. Buradan 

da anlaşılıyor ki, bu tasavvuf anlayışının sadece İslami temel ve kav-

ram ve geleneklerden kaynaklanmadığı, bu anlayış ve düşünüş biçimi-

nin içinde önceki ve sonraki mistik düşünceler, Eflatunculuk ve Gnos-

tisizm gibi mistik düşüncelerin de büyük payları olduğu görülmekte-

dir.”3  

     Bilindiği gibi, Sufilik hareketi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da 

önemli bir yer kapsamaktadır. Osmanlıların fethettikleri bölgelerde 

kendi egemenliklerini kabullendirmek açısından oldukça mühimdir. 

“İlk Osmanlı önderleri aynı zamanda, merkezileşmiş devletin savun-

malarının yetersiz kaldığı yerlerde halka yardım ve kurtuluş getirmek 

için örgütlenmiş ahi derneklerinin de üyeleri ve kimi zaman da liderle-

riydiler.”4 Ahilerin bir bölümünün Bektaşi tarikatına bağlılığı bilin-

mektedir. Osmanlı kuruluş toplumunda zümreler de dikkat çekici bir 

konudur. “Osmanlı tarihiyle uğraşan herkes Aşıkpaşazade’nin şu pa-

ragrafını zikretmeden edemez. Zira olağanüstü bir paragraftır ve bize 

çok şey öğretir: 

     ‘Ve hem de bu Rum’da dört tayfa vardır kim misafirler içinde anı-

lır biri Gaziyan-ı Rum biri Ahiyan-ı Rum ve biri Bacıyan-ı Rum’ Rum 

Gazileri, gaza uğruna kâfire kılıç çalan iman savaşçılarıdır. Rum Ahi-

leri zanaatı örgütleyen esnaf birlikleriyle yaşadıkları kentin asayişini 

sağlayan, meslekten gelme kolluk kuvvetleridir. Rum Abdalları ile 

Rum Bacıları, heterodoks inançlar çerçevesinde kendilerini Tanrı’ya 

adamış, baba, derviş, şeyh, fakir ve bacı diye adlandırılan din adamla-

rıyla onların erek ya da kadın müritleridir. Abdalan-ı Rum, 13. Yüzyı-

lın ilk yarısında Anadolu’ya göç ederek gelen derviş, şeyh ve onların 

halifelerinin Yeseviye, Melamiye, Kalenderiye, Haydariye ve Vefaiye 

adları altında anılan gayri-Sünni ve doğal olarak Sufi tarikatların – ki 

 
3    Say 2007, s.110. 
4    Shaw 2016, s.31. 
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bunlara Horasan Erenleri de denilir- Anadolu’da hep birlikte yoğ-

rulup oluşturdukları Babailik, Taptuku ve Baraklu Kalenderîyesi, Cav-

lakiye ve nihayet Bektaşilik gibi sonradan Alevilik adını alacak syn-

cretic öğretilere inananlara verilen genel addır. Rum Bacılarının, tıpkı 

Rum Abdalları gibi, heterodoks inançlara bağlanmış dini kadın toplu-

lukları oldukları, doğrudur. Vilayetname’nin anlattığı kıssalar, bize 

ilahi ve dünyevi ilişkilerin sırlarla birbirine örtüldüğü heterodoks bir 

dünya görüşü veriyor. Bu mistik dünyada, Rum Abdallarının piri Hacı 

Bektaş Veli, Rum Bacılarının piri Kadıncık Ana’dır.”5 “Bektaşiler ile 

ilk Osmanlı sultanları arasında çok sıkı bağlar vardı. Aynı sosyal çev-

reden, Türkmen boyları içinden gelmekteydiler. Bunun içindir ki, Ye-

niçeri Ordusu kurulduğunda, Sultan, onları Hacı Bektaş Veli Tarika-

tı’na bağladı.”6 

     “Doğrudan doğruya dini nitelikte olan motivasyon, Sufiliğin yayıl-

masında rol oynayan yegane faktör değildi. Onun sosyo-politik fonk-

siyonu ve zaman zaman açığa vurduğu tepki, dini fonksiyonundan da-

ha güçlüydü. Sufilik, teşkilatlanmış ayinleri sayesinde özellikle eğitim 

görmemiş zümrelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Her şeyden 

çok bu husus, şehir hayatının kültür etkisinden uzak olan köylerdeki 

‘sade ve basit tarikatların’ göstermiş oldukları başarıları açıklamakta-

dır. Özellikle müziğe, raksa ve diğer sazlı sözlü ayinlere rahatça yer 

veren tarikatların durumu bu merkezde idi. İşte bu içtimai dini ayinler 

ve törenler sayesinde Sufilik, teşkilatlanmış meslek gruplarıyla ilişki 

kurmaya başladı. Bu, özellikle Ortaçağ Türkiye’si için doğrudur. Tür-

kiye’de Sufilik hareketi, esnaf teşkilatları ve Yeniçeri teşkilatlarıyla 

yakın bir ilişki içindeydi. Bütün zanaatkâr ve sanatkâr teşkilatları şu 

veya bu şeyhe bağlı olup, ruhani güçlerini ondan almaktaydılar.”7 

     “Kalenderi dervişleri üzerinde pek çok bilgi içeren eserinde, Ahmet 

Yaşar Ocak da, Bektaşiliğin Kalenderlik demek olduğunu ve Bektaşi-

lerin, Hacı Bektaş’ın çevresinde toplanan ve ona bağlılığı yayan Ka-

lenderiler olduklarını öne sürmektedir. Osmanlı döneminde Abdalan-ı 

Rum’u oluşturacak olan ve ‘anarşik’ halk dervişleri olarak tanımlan-

dıkları yer alıyor. Önce ‘Kalender’ deyimini inceleyelim: Sözcük: 1. 

Kuraldışı kişi, 2. Fakir ve serseri (hane-ber-duş) derviş anlamını içer-

mektedir. Bu dervişler, dış görünüşleriyle de belli oluyorlardı. Baş, sa-

kal ve kaşlar, kazınmış olmakla birlikte, uzun bıyıklı idiler. Hayvan 

postu bir külahla uzun bir gömlek olmak üzere, çok hafif giyiniyorlar-

dı. Üzerlerinde, ellerinde asa ve kase ile geçişlerini gürültülerle haber 

veren çıngıraklar ve aşık kemikleri takılıydı. Dinsel uygulamaları ce-

 
5    Divitçioğlu 1999, s.40, 41, 62, 66, 67. 
6    Melikoff 2006, s.37. 
7    Rahman 2012, s.220. 
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maat-dışı idi: İslam’ın namaz ve oruçla ilgili edimlerine saygı göster-

miyorlardı. ‘Vecd’, kendinden geçiş, Tanrı ile tek iletişim araçları idi, 

hali oluşturmada, yapma aracılar kullanıyorlar; ‘Beng’ (Ban otu, esrar) 

ya da kenevir gibi, Hacı Bektaş’ın da kullandığı, gerçekdışı duyuşlar 

ve imgeler yaratıcı çeşitli bitkilerden yararlanıyorlardı. Kendini aşma, 

‘cezbe’ (transe) durumunu sürdürmede, kendinden geçiş dönüşlerine, 

sema’a kalkıyorlar; gerçek dışı duyumlar yaratıcı bitkilere yardımcı 

olarak, alkollü içkiler içiyorlar; gösterilerini törensel bir yemek izliyor 

ve kadınlar, toplantılarda erkeklerin yanında yer alıyorlardı. Günü-

müzde asaları, muska ve çıngıraklarla donatılmış kuşakları ve kuğu 

tüylerinden külahları ile Şamancı bir görünüş sunan dervişlere kalen-

der ya da divane adları verilirken, Orta Asya halk Sufiliğinin bir biçi-

mini adlandırmada kullanılan da yine aynı deyimdir. Türkiye’de bun-

lar, Kalender yaygın adı ile adlandırıyorlardı; daha sonra Abdal, Işık, 

Torlak, Haydari vb. adları da kullanıldı. Söz konusu olan, yönetim-

dışı (anarchique) kaldıkları için, hala iyi tanımlanmamış bir halk Sufi-

liğidir. Bektaşiler tarikatını yaygınlaştırma amacıyla, on beşinci yüz-

yıldan başlayarak, Osmanlılarca oluşturulan kuvvetler, bu kımıldanış-

ları yönetimin denetiminde tutma ve sıkı bir düzen altına sokma dü-

şüncesiyle yönlendirileceklerdir. Bektaşiler tarikatı, bu yönetime-karşı 

(anarchique) ve cemaat-dışı (heterodoxe) hak Sufiliğinden gelişti; 

kendisini belirginleştiren Türk halk Sufiliği biçimini almak üzere, 

kendi altyapısından ayrılmaya başladı. Bu, şüphesiz, karmakarışık bir 

biçimlenmiştir; fakat ne bir Hurufi-Bektaşilik’ten, ne de bir Kalenderi-

Bektaşilik’ten söz edilebilir. Bektaşilik, ayrıca bir bütün ve kendisi 

olarak incelenmesi gereken bir olgudur.”8 “Bektaşilik, öbür mistik 

Müslüman tarikatlara benzetilemez. Gerçekte, her şeyden önce 

Bektaşilik, bir halk dini, daha doğrusu, göçebe halkların dinidir. Yani, 

Bektaşilik, özünde, doğa güçlerine, bitkilerin ve mevsimlerin 

dönüşümlüğüne bağlı, göçebe bir cemiyetin inançlarının ayrıcı 

niteliklerini taşır. Zaman kavrayışı, çağdaş cemiyetlerde olduğu gibi, 

doğrusal ve ilerleyen bir zaman kavrayışı değil, dönen bir zaman 

kavrayışıdır. Gün, gecenin, baharın yeniden gelişi, kış boyu bitkilerin 

ölüşünün; yaşam, ölümün yerini alır. Bu, Ebedi Dönüş Çemberidir.”9 

     Bektaşiliğin tek bir evrede değil, birçok evrede birçok ögenin birle-

şimi ile uzun zamanlar boyunca geliştiği görülmektedir. Coğrafi açı-

dan çok geniş alana yayılmışlardır. Varlıklarına birçok yerde; Anado-

lu’da, Rumeli’de, İran’da, Azerbaycan’da rastlanmaktadır. Ancak 

1826’dan sonra, II. Murad döneminde Bektaşi tekkelerinin kapatılma-

 
8    Melikoff 2010, s.96, 97, 98. 
9    Melikoff 2006, s.30. 
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sı ile gizlenmek zorunda kalmışlar ve gelişimlerine evrimci ayrıca te-

rakkici10 hususlar katmışlardır.  

     Türkler, İslamı kabul edip, Anadolu’ya geldikten sonra bile eski 

inanç ve geleneklerini unutmadıklarını daha önceki bölümlerde sıkça 

belirtmiştim. Bu ortamda doğan Anadolu Sufiliği’nin kökenleri, Orta 

Asya’ya dayanmaktadır. “Nitekim Anadolu’nun göçer ve kırsal nüfu-

su arasına yayılmış bulunan şekli ile İslam, bu sebeple her zaman ‘ar-

kaik’ bir niteliği koruya gelmiştir. Kır ve oba nüfusu, eski inançlara ve 

onların dede veya baba, eski kam-ozan’ların devamından başkası ol-

mayan temsilcilerine kendilerini bağlayan bağı kesmiyorlardı. Ummi 

ve batıl inançlarla beslenmiş halk, medresenin din ve kültür etkilerini 

almaya hazır bulunmadığından, yaşamını Orta Asya gelenek ve göre-

neklerine göre sürdürmekteydi. Ayrıca bu bağ hiç kesildi mi ki? Keyfi 

bir biçimde Alevi adı verilmiş olanların gelenek ve görenekleri ince-

lendiğinde, bundan şüphe duyulabilecektir. Zamana meydan okurcası-

na, eski adetler hala yaşamaktadır.”11 “Tasavvuf, XIII. yüzyıl Anado-

lu’sunda, göçebe ve yarı göçebe çevrelerde kuvvetli temsilciler buldu. 

Bozkırlarda göçebe, yarı göçebe bir hayat süren Türkmenlerle birlikte 

bulunan ve eski kam-ozanlara benzeyen babalar, medrese menşeli fa-

kihlerin öğrettiklerinden daha basit ve sade bir İslamiyet anlayışı yayı-

yorlar ve bu arada Anadolu’nun şartlarına uygun bir halk tasavvufunu 

da oluşturuyorlardı. Bu yüzden Türkmen babalarının telkin ettiği Müs-

lümanlık, bu çevrelerde münhasıran sade ve hurafelere yatkın bir Sufi-

lik biçiminde görüntüleniyordu. Bu bir çeşit halk İslamı idi ve bu halk 

İslamı, Sünni nitelik taşımaktan çok, heterodoks bir niteliğe sahipti. 

Çünkü bu babaların hitap ettiği Türkmen boyları, henüz sathi bir şekil-

de İslamlaşmış olduklarından, eski şaman inançlarını ve atalarıyla ilgi-

li bir takım kültleri muhafaza etmekteydiler.”12 Anadolu’ya özgü 

inanç yapılanmalarını ve ‘İnanç Yoğun’ kimlikleri salt inanç boyutun-

da değerlendirmek olası değildir. Anadolu mozaiğinde inançlar kültür-

lerin içinde yaşamış; ya o kültür o inancı doğurmuş veya inanç içinden 

çıktığı kültürle yan yana yol almıştır. Hele Anadolu coğrafyasında 

inançların gündelik yaşam ile sıkı bağlar içinde olduğu gözlenmekte-

dir. Eski doğa ve atalar kültlerinden Şamanizm’e, buradan Budizm ve 

Zerdüştlüğe, buradan Manihaizm ve Mazdeizm’e, hatta Hristiyanlığa 

 
10  Görüldüğü üzere birçok Yeni Osmanlı ve Jön Türkler, Bektaşi’dir. Bu konu 

hakkında daha fazla bilgi için bkz. Melikoff 2006. 
11  Melikoff 2006, s.141,142. Ayrıca bu geleneklerin sırf Anadolu ile de sınırlı 

kalmadıkları görülmektedir. Osmanlı’nın Balkanlarda egemenliğini sağlam-

laştırabilmek için Sufileri kullandıkları ve bunların orada kendi “inanışlarını” 

yaydıkları, yani İslam ile birlikte eski Türk inançları, özellikle Şamanizm ka-

lıntılarını görmek mümkündür. Bunun için bkz. Melikoff 2006. 
12   Ocak 2000b, s.63. 
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ve Museviliğe varıncaya kadar Türkler arasında yayılan inançların ve 

mistik kültürlerin inançları ve yaşamları ile ilgili birtakım pratik gö-

rüntüleri bir dinden ötekine geçerken sürekli etkisinin yenisi içinde 

devamı suretiyle katlana katlana ve yeni kalıplara girerek İslam’la ta-

nışıklığa kadar gelmiştir. İslam, X. yüzyılda Türkler arasına girmeye 

başladığı zaman çoğunlukla konar-göçer bir toplumsal hayat tarzına 

dayalı ve bütün bu inançların ürettiğini bağrında saklayan sözlü bir 

kültür geleneğiyle ulaşmak zorunda kalmıştır. Eski Kam-Ozanlar yeni 

Derviş ve Şeyhler olmuşlardır. Onlar bu uzlaşmayı Türkleri hiç sars-

madan sağlayabilmişlerdir. İşte ‘Anadolu İnancı’ dediğimiz, Orta As-

ya, Anadolu vb. kültür ve inanç öğelerinin doğurduğu Alevi-Bektaşi 

düşüncesi ortaya çıkarken bu ‘süreklilik’ yapısı ile doğmuştur. Sürekli 

ve birbirini reddetmeyen, birbirinden sürekli atıflar alan bu gelenek, 

Türk kimliğinin Orta Aysa kültür ve inanç coğrafyasında şekillendirip 

Anadolu’da uygulandığı bir olgudur.”13 

     İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen eski inançlarını ve gelenekle-

rini unutmayan göçerler, Anadolu’ya geldiklerinde bu şekilde yerleş-

meye çalışmışlardır. “Gelişmiş İslamlığın, henüz göçer ve gelenekle-

rinden, göreneklerinden vazgeçmemiş bir topluluğa uyumu. Bundan 

böyle, iki belirgin akışı inceleyeceğiz: bir yandan bu toplulukların gi-

derek yerleşikleşmeleri ve kentleşme bölgelerine yerleşmeleri; öbür 

yanda, göçer kalan ve kargaşa dalgalarına boyun eğecek olan boylar. 

Yerleşikleşme ile kurulu bir yaşam ve kent bölgeleri yakınlarındaki 

tekkelere dervişlerin yerleşmeleri olgusu ortaya çıkıyor. Bu tekkeler 

birer kültür merkezi ve halk inanışının yayılma odakları olacaklar, on-

ları armağanları ile yükselten ve yeni alınan toprakların mülkleştiril-

mesinde etkilerinden yararlanacak olan; ayrıca, aynı sosyal çevreden 

gelmiş bulunan Osmanlı sultanlarından koruma ve güç alacaklardır. 

Osmanlı sultanlar cemaat-dışı ve kargaşa yaratıcı öğeleri yönlendir-

mede de tekkelerden yararlanacaktır: Kırsal alanda, zamanla başıbo-

zuk dervişlerin kımıldanışı artmakta; Abdallara, Işıklar, Torlaklar ve 

bütün bu ad altında toplananlara, Kalenderler de katılmaktaydı. Bu 

zümrelerin her birinin dinsel başkanları, velileri vardır ki, bunların 

çokluğu, Anadolu’da ve Rumeli’de, adları unutulmuş, saygı duyulan 

kişilerin oturmuş olduğunu ya da yatmakta bulunduğunu gösteren sa-

yısız kutsal yerin incelenişiyle hala görülebilmektedir. Bu makamların 

çoğu, daha eski Bizans kökenli kutsal mekânlarla, hatta çok tanrılı dö-

neme çıkan kutsal yapılarla iç içedir. Kısa sürede, Osmanlı hükümdar-

ların da dışında kalmayacakları çabalar sonucunda, bütün bu anonim-

leşmiş ve adları kaybolmuş veliler, tek bir kişinin adı altında billurlaş-

 
13   Say 2007, s. 119,120. 
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mıştır: Hacı Bektaş Veli. Yerleşik ya da göçer olsun, halk katmanla-

rında bütün inanış ona bağlı olduğu gibi, her işte himmet umulacak 

olan onun adıdır ve insanla Tanrı arasında aracı olacak olan da oldur. 

Zamanla iki ayrı zümrenin ortaya çıktığı görülür: yerleşik ve çok ya 

da az kurumsallaşmış Bektaşiler ile göçer ya da yarı göçer Kızılbaşlar. 

Tam olarak tanımlanmayan, sırasıyla Zındık, Rafızi ya da mühid ola-

rak nitelendirilen bu sonuncular, en son, etimoloji açısından tartışma 

yaratan, Alevi adı ile adlandırılacaktır.”14 

     Aleviliğin Bektaşilik ’ten ayrı bir oluşum olmadığı, onun bir halk 

biçimi olduğu, Hacı Bektaş’a bağlılıkları, aralarında sadece sosyal bir 

fark olduğu, ikisinin de Türk halk İslamı olduğu birçok araştırmacı ta-

rafından kabul edilmiştir. Ancak aradaki en önemli fark, Bektaşi veya 

Alevi olmakla ilgilidir. “Bektaşilerde, tarikata girmeyi isteyen, uygun 

bulunursa, bu imkâna sahiptir. Fakat Kızılbaş-Alevi olmak, ancak kan 

bağı ile mümkündür. Hep söylendiği gibi, her Alevi bir Bektaşi’dir, 

fakat her Bektaşi bir Alevi değildir. Başka bir deyişle, Bektaşi olmak 

için, Hacı Bektaş’a inanmış olmak yeter, fakat Alevi olmak için Alevi 

doğmak gerekir.”15 

     “Şimdi Bektaşiliği tanımlamaya çalışalım. Birinci husus: Bektaşilik 

bir Türklük olgusudur. Bektaşiliğin kökeni Türk’tür. Merasimler sıra-

sında kullanılan dil Türkçe’dir ve nefesler Türk dilinde okunur. İkinci 

husus: Bektaşilik örf dışıdır. Dinin dış biçimlerine hiç ehemmiyet ve-

rilmez. Tanrı’ya inanmak için ne camiye gitmeye gerek vardır, ne beş 

vakit namaz kılmaya, ne de Ramazan’da oruç tutmaya. Üçüncü husus: 

Bektaşilik bir senkretizmdir. Değişik kökenli öğelerin karıştığı bir mo-

zaik görünüşü taşır.”16 

     “Alevi, Bektaşi senkretizmi çözümlendiğinde her şeyden önce Sufi 

ve On İki İmam temelli Şii bir görünüş altında, ruhun beden göçü ve 

 
14   Melikoff 2010, s.207,208. “Anadolu’da cemaat dışı (heterodoxe) İslamlık ol-

gusu ve onun, mensupları Alevi adı ile bilinen kolu üzerine görüşlerde çok 

dışta kalındı ve öyle kalınmaya devam ediliyor. Alevi adı, fazlaca horlayıcı bir 

anlam yüklenen Kızılbaş deyimi yerine kullanılmaktadır. Fakat Kızılbaş deyi-

minin içerdiği karalayıcı anlam, bugün, örf-tanımaz ve başı-bozuk ya da asi 

zındık ve Kürt içerikleri işe Alevi sözcüğüne yüklenmektedir. Kızılbaşlar, Os-

manlı İmparatorluğu’nda Yeniçerilerin de bağlı bulunduğu en yaygın halk ta-

rikatı Bektaşilik ile sıkı ilişkiler içinde idiler. Aralarında, özde olmayan, dışta 

bir farklılık vardı. İki topluluk da, tarikata adı verilen veliyi, dini bir saygı ile 

anıyorlardı. Dogmaları ve inançları aynı idi. Yalnız, Kızılbaşlar kırsal bir çev-

rede halk temelli özü korurlarken, Bektaşiler, kentlere yığılarak, kurumlaşmış 

bir tarikat oldular. Bu sosyal farklılık, giderek biri okumuş ve öbürü hemen 

hemen ümmi kalacak olan iki zümrenin ayrılışına yol açtı.” Melikoff 2006, 

s.109. 
15   Melikoff 2010, s.233. 
16   Melikoff 2006, s.41,42,43. 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

43 

hatta tenasüh yani ruhun sürekli dolaşımı inanışlarına Ali’nin tanrısal-

lığı görüşü karışmış, Şii inançlarının da katıldığı Hurufilik ’ten Tevrat 

gelenekli ve inan nitelikli tanrı temelli öğretileri ortaya çıkarır.”17 

     Gizemleri ile örf-dışı kabul edilen Bektaşilik veya Alevilik felsefe-

sinin özü, çok derin bir insan sevgisine dayanmaktadır. İnsanlar ara-

sında din, ırk, sınıf ayrımı yapmadan herkesi kardeş kabul eden bir 

Anadolu halk inanışıdır. 

 

A. Ayinler 

     “Dinin bir ‘mükellefiyet’ (yükümlülük) bir de ‘muhabbet’ (sevgi) 

yönü vardır. Yükümlülüklerimiz nasıl yerine getireceğimizi din bilgin-

leri öğretirler. Bu yoldaki muhabbetimizi hatta aşkımızı nasıl ortaya 

koyup ifade edeceğimizi ise tasavvuf yolu bize gösterir. Aşkı dile ge-

tirmede, müziğin ne kadar kudretli bir araç olduğu ise, tartışılmaz bir 

gerçektir. Bütün evrenin hiç değişmez bir ritim ve ahenge sahip oldu-

ğu bilinmektedir. Bu ritim ve ahengin en güzel ve estetik ifadesi ise 

‘dans’tır. Ancak bu dans, kalıpların dansı değil, kalplerin dansıdır. İşte 

tasavvuf ayinleri, bu gerçeklere dayandırılarak müzik ve dans öğeleri 

ile oluşturulmuş dini törenlerdir.”18 

     “Bektaşi ayinleri de Mevlevi ayinleri gibi genel Sufi ayinleri sınır-

landırmasının dışında incelemesi gereken ayinlerdir. Bektaşi ayinleri, 

esas inanç ve ibadeti saklı tutmak demek olan ‘takiyye’ prensibi dola-

yısıyla eski yazılı kaynaklarda yer bulamamış ve ancak son devirler-

deki bazı araştırmalar ve sözlü rivayetlerle öğrenilebilmiştir. Bu gizli-

lik halk arasında ‘Bektaşi Sırrı’ diye isimlendirilmiştir. Orta Asya’da 

oluşan Yeseviliğin, Horasanlı Baba İlyas’ın Babailiği’nin, Ebül Vefa 

Bağdadi’nin Vefaliği’nin, Fazlullah’ın Hurufiliği’nin, Kudbeddin 

Haydar’ın Hayderiliği’nin ve Şiilik, Batınilik, Rafızilik gibi akımların; 

hatta Şamanlık, Budizm, Maniheizm gibi İslam dışı dinlerin ağırlıklı 

olarak Orta Asya Türk gelenek ve adetlerinin devamı ve uzantısı gibi 

görünüm sergileyen Anadolu Aleviliğinin; hepsinin birden tesirleri 

görülen Bektaşilikte esas ayin, ‘Ayin-i Cem’ denilen ayindir. İkinci 

temel ayin ‘İkrar Ayini’ denilen ayindir ki, tarikata kabul edilme ve 

eskilere tanıtılma gayesiyle yapılır. Bu iki tören de çok özel töremler 

olup ayrıntıları herkese açıklanmaz.”19 “Kent merkezlerinde Ayin-i 

Cem, Bektaşi tekkelerinde, haftada bir kez perşembeyi cumaya 

bağlayan gece yapılırdı. Fakat Dede bulunmayan köylerde merasim, 

Dede geldiği zaman yapılır. Bu sırada eğer süluk etmemişse hiçbir 

 
17   Say 2007, s.89. 
18   İnançer 2005, s.117. 
19   İnançer 2005, s.155.  
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Alevi ‘Cem’e alınmadığı için, ahiret kardeşi denen musahiplik 

merasimleri ile birlikte, süresince, eski Türklerde adet olduğu üzere, 

kadınlar, erkeklerin yanında yer alır.”20 “Bektaşilerin tarikatına süluk 

etmek isteyen talip, Dört Kapı adı verilen, dört manevi evreden 

geçmek zorundadır. Bunlar, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat 

kapılarıdır. Süluk, ikinci kapı olan tarikat düzeyinde olur. Süluk 

sınamasını aşan, eliyle, diliyle ve cinsi yaşamıyla günah işlememek, 

‘Elinden, dilinden, belinden ötürü hataya düşmemek’le yükümlüdür. 

Bu, Bektaşiliğin ve bilhassa, Alevier denen halk Bektaşiliği’nin ahlaki 

kurallarının temelidir. Süluk merasiminde, talibin kulağına, ‘Eline, 

diline, beline sağ ol’ diye fısıldanır.”21 “Topluluktaki anlaşmazlıklar 

ortaya serilip sonuca bağlandıktan sonra ‘Cem’e geçilir. Dede 

tarafından kutsanmış olan kurbanlık koyun getirilir. Ardından Dede, 

On İki Hizmet’i yapacak olanı belirler. Gözcü, Ali; Saki, Hüseyin; 

Farraş, Selman-ı Farisi vb. olmak üzere, her biri öte âlemden bir 

kişiliği canlandıracak ve Cem süresince bir rolü gerçekleştirecektir: ve 

Çerağcı On iki Mum’u yakar. Merasim başlayacaktır. Cem, Arş’da 

zaman dışında olagelen Giz’lerin (Mystere) yeryüzündeki tekrarıdır. 

Âşık-ozan, bazen Dede’nin kendisi, Yaradılış Efsanesi’ni okur: 

Tanrı’nın Tahtı üzerinde uçmakta olan Cebrail’i çağırı, bir ses sorar: 

‘Sen kimsin? Ben kimim?’ Cebrail, soruyu anlamayarak, ‘Ben benim, 

sen sensin,’ diye yanıt verir. Taht, kapalı kalır ve Cebrail, sonsuz 

zamanlar süresince, kanatları kan içinde kalıncaya kadar uçar. Nihayet 

üçüncü kez, Hatif’den gelen bir ses ona, ‘Sen yaradansın, ben 

yaratılanım.’ Demesi gerektiğini fısıldar. Ve birden, göğün kapıları 

önünde açılır. Bundan sonra, oluşunda çok şeylerin geçtiği Mirac’a 

geçilir. Âşık-ozan, Peygamberin miracını anlatan Miraçlama’yı okur. 

Muhammed, önce, kendisine yolu kapatan bir aslana rastlar. 

Peygamberlik yüzüğünü onun ağzına atar. Daha sonra Ali, yüzüğü 

kendisine geri verdiğinde, aslanın Ali olduğunu anlayacaktır. Sonra 

Peygamber, Tanrı’nın tahtına varır. Perde arkasından bir ses işitir, ona 

Ali’nin sesini çağrıştırır. Perdeyi aralar ve Taht’ta Ali’yi görür. Ona: 

‘Ey Ali, anandan doğduğunu görmeseydim, sana Tanrı diyecektim. 

Sana ulaştım, ama sırra varamadım’ der. Sonunda, Peygamber Kırklar 

Meclisi’ne varır: Ayin-i Cem, Arş’ta toplanan Kırklar Sofrası’nın yer-

yüzündeki izdüşümüdür. Muhammed, Meclis’e vardığı zaman, nerede 

bulunduğunu sorar. Henüz kendisini tanıyamadığı Ali, ona: ‘Biz Kırk-

lar’ız ve Kırk’ımız Bir’iz’ der. Peygamber kanıt ister. Ali elini keser 

ve o an, bütün Kırklar’ın elinde kan damlaları görülür. O zaman Pey-

 
20   Melikoff 2006, s.45,46. 
21   Melikoff 2006, s.123. 
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gamber: ‘Siz burada otuz dokuz kişisiniz’ der. Kendisine, ‘İçimizden 

biri rızk dilenmeye çıktı’ yanıtı verilir ve hemen kanayan el görünür. 

Rızk dilenmeye gitmiş bulunan Selman-ı Farisi bir tek üzüm tanesi ile 

dönmüştür.  Muhammed’in türbanı açılır, düşer ve kırk parçaya bölü-

nür. Her biri, bir parçayı alır, beline kuşanır ve semaha kalkar. Bu 

meclisin bölümlerini makamla okuyan Âşık, buraya gelince, hazır bu-

lunanlar kalkar, her biri beline kumaş bir kuşak dolar ve dönmeye baş-

lar. Bir çember çizilen bu semahta, kadınlar ve erkekler birbirini izler 

biçimde yer alır.”22 “Semah, el ele tutuşmadan, kadın-erkek karışık bir 

halde, ritmik beden, kol ve ayak hareketleri ile oynanan bir dini raks-

tır. ‘Ağırlama’ denen ağır bir bölüm ile başlar, ‘Yürütme’ veya ‘Yel-

dirme’ denen hızlı bölüme devam eder. Zakirlerin okuyup çaldığı se-

mah havasına ‘Eyvallah Hu’, ‘Şaah Şah Şah’, ‘Doost’ gibi terennüm 

sözlerine zakirlerin dışındakiler katılırlar.”23 “Kurallaşmış bulunan 

merasim, birçok bölümlere ayrılmıştır: Âşık, önce Hatayi’den üç nefes 

okur ki, üçüncüsü On İki İmam’ı öven bir Düvazdeh olmak zorunda-

dır. Sonra, en yüksek nokta olan tevhid’e sıra gelir. Ali adı, Allah ismi 

ile birleşir. Bu bölümü hazır bulunanlar, sağa ve sola sallanarak ve 

‘Şah! Şah!’ diye haykırarak Âşık ile birlikte okur. Sonra Saki, bir kap-

ta su getirir. Âşık, Kerbela olayına geçer. Saki herkese, hazır bulunan-

ların ‘Yezit’e lanet!’ tekrarlayarak bir yudum aldığı, bir tastan su su-

nar. Ve Saki de ‘Yezit’e lanet!’ diye tekrar ederek üzerlerine su serper. 

Cem, alışılmış dualarla sona ere. Bu arada, kesilmiş, parçalanmış, pişi-

rilmiş olan ve parçaları hazır bulunanlara dağıtılan koyunun yenmesi-

ne geçilir.”24 

     Bektaşilik ve Alevilik denilince, kuşkusuz akla Ali ve Kerbela gel-

mektedir. “Ali olgusu derinleştirilmeye çalışılırsa, bunun bir güneş 

tanrısallığı olduğu görülür. Ali, görünmesi için dua edilen, doğan gün-

le özleştirilmiştir. Derin anlamlı bir olayı işaret edeceğim: Aleviler 

(belki de günah duygusu ile) kullanmaktan çekiniyor göründükleri Al-

lah ismi yerine, Tanrı, ya da Tengri adını kullanır.”25 “Kerbela olgusu, 

Arap ve Türk tarihinde olduğu kadar, Anadolu ve Dünya inanç tarihle-

rinde de, son derece önemli teolojik ve sosyolojik bir olgu olarak etki-

sini hala sürdürmektedir. Nedenlerinin yanında sonuçları daha da bü-

yük önem arz eden bu olay, toplumsal yapılanmalarda, inançların, sos-

yal yaşama etkileri alanında da birçok zümreyi derinden etkilemiştir. 

Birçok menkıbeyle de süslenmiş bu olay; Hz. Muhammed’in torunu,  

Hz. Ali’nin, oğlu Hz. Hüseyin’in, onaylamadığını bildiğimiz Emevi 

 
22   Melikoff 2006, s.45,46,47. 
23   İnançer 2005, s.156. 
24   Melikoff 2006, s.47,48. 
25   Melikoff 2006, s.44. 
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iktidarına karşı giriştikleri siyasal-askeri harekette, Emevi güçlerince, 

yanındaki yetmiş iki kişiyle birlikte Kerbela’da katledilmesini resme-

der.”26 “Duygu taşkınlıklarına yol açan, Kerbela şehitlerinin yüceltişi 

de susularak geçilemez. Geleneksel olan on gün yerine, on iki gün sü-

ren Muharrem Orucu ve Aşure, duygusal boşalıma aracı olur. Siyah 

giysiler giyerler, su içmezler, yalnız, yalnız kana kana doyma amacı 

olmaksızın, ayran ve çay yudumlayabilirler. Bıçak kullanmayı gerekti-

ren hiçbir şey (yani et ve hiçbir katı yiyecek) yemezler, yıkanmazlar 

ve toprak üzerine yatarlar. Akşamları, ağıtlar (mersiye) okur, Yezid ve 

yandaşlarına lanet yağdırırlar. Ses, alabildiğince ve gözden yaş gelene 

kadar yükselir. Yezid’e ve Şimr’e lanet gibi, Hüseyin’e ve Kerbela şe-

hitlerine ağıtlar da, bütün merasimlerde yer alı ve çoğu kez, dizginle-

nemeyen tepkilere sebep olur: göğse vurulur, baş duvara çarpılır, hatta 

bu, toplu çılgınlığa (hysterie) kadar varabilir. Hüseyin, zulme ve hak-

sızlığa uğramanın örneği olur. O, acı çeken insanlığın animasnışı-

dır.”27  

     “Okumuş sınıftan gelen Bektaşiler, Fuzuli’nin, Kerbela şehitlerin-

den söz eden Hadikatü’s-süeda’sını (Mutluluğa erenlerin bahçesi), ya 

da yüzyılın başında ölen ve Bektaşilerin son klasik şairlerinden biri sa-

yılan Harabi’nin Mersiyesi’ni ezbere okur ve dinlerler. Köy Alevileri, 

halk şairlerinin, Arapça ve Farsça sözcüklerden uzak, sade bir dille ya-

zılmış ağıtlarını okur.”28 

     “Bektaşi ayin şekilleri içinde, açık havada yapılan ayinlere genelde 

‘Koyun Baba Ayini’ veya ‘Çoban Baba Semahı’ adı verilir. Hıdrellez 

(6 Mayıs), Nevruz (21 Mart) gibi günlerde veya bir adak gereği genel-

likle bir yatırın türbesi civarında veya uygun bir piknik alanında her-

kesin katıldığı ve Bektaşi deyimiyle ‘Kır Muhabbeti’ yapıldığı bu açık 

hava ayinlerinde de, semah yapılır. Bektaşi ayinlerinde nefes okuyan 

ve saz çalan kişi ve kişilere; âşık, zâkir, guyende, sazende gibi isimler 

verilir. Ağırlıklı olarak bağlamanın yanı sıra, saz, tanbura, divan sazı, 

cura, ruzba, çöğür, kabak, kemane, kavaş, Bulgari saz (Rumli’de); şe-

hir Bektaşilerinde ise ney, tanbur, ud, rebab gibi klasik sazlar kullanıl-

mıştır.”29                                     

                     

SONUÇ 

 

     Anadolu’da Ana Tanrıça veya Matar tapınımı ile Eski Türk İnanış-

ları ve İslam, belki birbiri ile özellikle kronoloji açısından hiç ilişiği 

 

 
 

27   Melikoff 2006, s.45. 
28   Melikoff 2010, s.270. 
29   İnançer 2005, s.157-158. 
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olmayan din ve inanç sistemleri olarak görülebilir. Konuda ele aldığım 

her iki inancın da ayinlerindeki benzerlikler de muhtemelen herhangi 

bir dinin veya toplumun gereksinimlerini karşılayan benzerlikler ile 

Gallusların veya Şamanların veya Sufilerin dış görünüşte benzerlikle-

ri, belki de felsefelerindeki ortak noktalar, her gurubun da “toplum dı-

şı” sayılmaları dışında, tarihsel açıdan baktığımızda herhangi bir iliş-

kilerini söylemek pek mümkün değildir. Ancak asıl mühim olan, bu 

benzer inançların, Anadolu’ya farklı tarihlerde göç etmelerine rağmen 

benzer niteliklerde hem putperest Anadolu kültleri ile Anadolu Hıristi-

yanlığı, hem eski Türk inançları ile Şamanizm gibileri, hem de İslam 

cilası altında oluşan bir “Anadolu İnancı”dır.  

     Toplum dışına itilmelerinin en önemli nedenlerinden biri de muhte-

mel dış görünüş ve kıyafetleridir. Rahipler ve dervişler, dış görünü-

şüyle belli olan kişilerdir. Galluslar, değişik renklerde giyinir, yüzleri-

ni boyatır ve sarık takarlar. Bektaşiler ise, bir hayvan postu bir külah-

la, çok ince bir elbise giyerler. Gallusları seyreden seyircilerin, onlara 

sadaka verdikleri görülür. Kalenderîlerin Bektaşi olduğunu kabul eden 

A. Y. Ocak’ın bilgilerini varsayarsak, Kalenderiliğin bir anlamının fa-

kir ve serseri olduğu görülür. Her ikisinin de ayinlerini tam olarak öğ-

renmek aslında bir muammadır. Çünkü ikisinde de bir hiyerarşi konu-

sudur ve gizli sırlar, o yolda gidecek kişilere açıklanır. Kabul edilmek 

birtakım görevlerden, dünya nimetlerinden uzak durma ve onların fel-

sefelerine ortak hareket etmekten geçer. Galluslar, Attis’in acısını pay-

laşmak için onu örnek almış, Bektaşiler ve Aleviler ise Kerbela’yı ör-

nek alarak, orda şehit olanların, özellikle Hüseyin’in acısını paylaş-

mışlardır. Aslında bu, onlara öykünerek, Tanrılarına ulaşmayı hedefle-

yen bir yoldur. Tanrılarına ulaşma, acı çekilen bir yoldan ve dünya ni-

metlerinden kendini temizleme, ruhu tutkulardan arındırma ile geçer 

ve sonunda, sanki yeniden dirilirler. Bu yeniden doğum, aslında onlar 

için bir kurtuluştur. Galluslar, Attis’e öykünerek kendilerini hadım 

ederken, maslahatlarını değersiz olarak nitelendirirler. Aslında bu bir 

bakıma, Bektaşilerde de görüldüğü gibi, kişinin kendisini dünyevi 

zevklerden mahrum bırakmasıdır. Galluslar, sanki bir günah işlemiş 

gibi bıçaklar ile kollarına kesip atıp, bedenlerini parçalarken, yok ol-

sun bana zarar vermiş parçalar derler. Müzik ve dansın coşkusu ile 

başlarını aşağı eğerler ve boyunlarını dairesel hareketle döndürürler. 

Rahipler, açılan yaralarına bir kamçı ile vurmaya devam ederler. Ker-

bela şehitlerinin yüceltilişinde, duygusal bir boşalma durumu ve bu-

nun sonucu taşkınlıklar yaşanır. Onların acısına ortak olmak için, göğ-

se vurulur, başlarını duvara çarparlar, hatta bazen bu, göğsü kırbaçla-

maya gider ve aşırıya kaçarak, vücutları kanarken bile kendilerini kır-

baçlamaya devam ederler. Toplu bir çılgınlığa dönüşen bu olay, ayinin 
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en yüksek noktasıdır. Tehvid diye adlandırılan bu bölümde, sağa ve 

sola sallanılır, “Eyvallah Hu” “Şah” veya “Dost” diye haykırılır. Her 

ikisinin öykünme ve Tanrılarına ulaşmak için, esrime yolu kullanılır. 

Esrime, müzik ve raks ile gerçekleşir. Bu arada esrimiş bir halde çığ-

lıklar da atarlar. Esrime için Galluslar genellikler flüt, tef, kaval ve zil-

ler kullanırken, Bektaşiler ney, tanbur, ud, saz gibi müzik aletlerini 

kullanırlar. Ayrıca doğa olgusu ikisi için de çok önemlidir. Ana 

Tanrıça tapınımında 4 ve 10 Nisan arasında Megalesia Festivali’nden 

once, günün geceden daha uzun olduğu 25 Mart’ta Attis’in yeniden 

dirilişi canlandırılır. Bektaşilerin açık havadaki ayinleri olan Koyun 

Baba Ayini veya Çoban Baba Semahı, baharın gelişini simgelen gün-

ler olan 6 Mayıs Hıdrellez ve 21 Mart Nevruz günlerinde gerçekleşti-

rilir. Ana Tanrıça tapınımı, doğanın kışın ölüp yazın yeniden doğması-

nı tasviriyken, Bektaşilik de benliğinde, doğa güçleri, bitkilerin ve 

mevsimlerin dönüşümü vardır. Kışın gelişi bitkilerin yok oluşunu, ya-

ni ölümü, bahar ise ölüm yerine yaşamı, yeniden doğmayı getirir.  

     Bu sıra dışı gruplar, toplum dışına bilinçli veya bilinçsiz itilmiş 

olursa olsun, ikisi de bu dünyadan ve onun nimetlerinden temizlenme-

yi, bir gizlilik içinde esrimeyi, bunu gerçekleştirmek için müziği ve 

raksı, Tanrılarına ulaşabilmeyi arzulamışlardır. İkisi de kendi coğraf-

yalarını aşmış, gittikleri yerlerde kendilerine yer edinebilmişlerdir.  

     Friglerin Makedonya’dan Anadolu’ya göçleri tarihsel bir gerçek 

olup, Osmanlıların da Balkanlarda daha sıkı tutunabilmek için gönder-

dikleri Sufilerin beraberinde getirdikleri Anadolu inancı, belki de eski 

putperest inançlarla birlikte, hem Anadolu’da hem de Balkanlarda bir 

Osmanlı kimliği adı altında, birçok etnik grup ve tarikat tarafından ha-

la yaşatılmaktadır.   

 
KISALTMALAR VE KAYNAKÇA 

                                                                                                                                                     

Akurgal 2005 AKURGAL, Ekrem, “Anadolu Kültür Tarihi”, Ankara, 

2005. 

APULEI “Başkalaşımlar (Altın Eşek)”, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul, 

2006. 

Avcıoğlu  1997 AVCIOĞLU, Doğan, “Türklerin Tarihi”, c.2, İstanbul, 

1997. 

Burkert 199 BURKETR, Walter, “İlkçağ Gizem Tapıları”, çev. S. Şener, 

Ankara, 1999. 

Campebell 1992 CAMPBELL, Joseph, “İlkel Mitoloji”, çev. Kudret Emi-

roğlu, Ankara, 1992. 

Çapar 1979 ÇAPAR, Ömer, “Anadolu’da Kybele Tapınımı”, A.Ü Dil ve 

Tarih -Coğrafya Tapınımı”, A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 

XXIX, 1-4, Eskişehir, 1979. 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

49 

Çapar 197 ÇAPAR, Ömer, “Roma’da Magna Mater (Kybele) Tapınımı”, 

A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XXIX, 1-4, s.191-210, Eskişe-

hir,1979.                 

Challaye 2007 CHALLAYE, Felicien, “Dinler Tarihi”, çev. S. Tiryaki-

oğlu, İstanbul,2007.       

Çoruhlu  1998 ÇORUHLU, Yaşar, “Türk Mitolojisinin ABC’s”i, İstanbul, 

1998. 

Çoruhlu  2002 ÇORUHLU, Yaşar, “Türk Mitolojisinin Anahatları”, İs-

tanbul, 2002. 

Devreker 2008 DEVREKER, John, “Ana Tanrıça’nın Kutsal Kenti Pessi-

nus”, çev. B. Avunç, İstanbul, 2008.                                     

Dürüşken 2011 DÜRÜŞKEN, Çiğdem, “Roma’nın Gizem Dinleri”, İs-

tanbul, 2011. 

Eliade 2014  ELIADE, Mircea, “Dinler Tarihine Giriş”, çev. L. Özcan, 

İstanbul, 2014. 

Eliade 2014  ELIADE, Mircea, “Şamanizm”, çev. İsmet Birkan, Ankara, 

2014.                     

Erhat 2015  ERHAT, Azra, “Mitoloji Sözlüğü”, İstanbul, 2015.   

Esin 1978 ESİN, Emel, “İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi ve İs-

lam’a Giriş” İstanbul, 1978.                                                                                                  

Esin 2001 ESİN, Emel, “Türk Kozmolojisine Giriş”, İstanbul, 2001. 

Findley 2012 FINDLEY, Carter, “Dünya Tarihinde Türkler”, çev. A. An-

dol, İstanbul, 2012.                                                                                                                      

Golden 2012 GOLDEN, Peter, “Türk Halkları Tarihine Giriş”, çev. O. 

Karatay, İstanbul, 2012. 

Gür 2007 GÜR, Selçuk, “Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler”, İstan-

bul, 2007.  

Herodot  “Herodot Tarihi”, çev. M. Ökmen – A. Erhat, Ankara, 1973. 

İnan 1998   İNAN, Abdülkadir, “Makaleler ve İncelemeler”, c.1, Ankara, 

1998. 

İnan 1998 İNAN, Abdülkadir, “Makaleler ve İncelemeler”, c.2, Anka-

ra,1998. 

İnançer 2005 İNANÇER, Ömer T., “Osmanlı Toplumunda Sufilik Ayin 

ve Erkanları”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, ed. A.Y. Ocak, An-

kara, 2005.                                                                                         

İplikçioğlu 2007        İPLİKÇİOĞLU, Bülent, “Hellen ve Roma Tarihinin 

Ana Hatları”, İstanbul, 2007. 

İznik 2004  İZNİK, Erkan, "Galluslar: İlkçağda Anadolu'daki Sıradışı Ra-

hipler", A.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.2, S.1-2, s.127 - 162, Eskişehir, 

2004. 

Kafesoğlu 1980 KAFESOĞLU, İbrahim, “Eski Türk Dini”, İstanbul, 

1980. 

McEvedy 2010  McEVEDY, Colin,  “İlkçağ Tarih Atlası”, çev. Ayşen 

Anadol, İstanbul, 2010. 

Melikoff 2010  MELIKOFF, Irene, “Efsaneden Gerçeğe Hacı Bektaş”, 

çev. T. Alptekin, İstanbul, 2010. 



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

50  

Melikoff 200 MELIKOFF, Irene, “Uyur İdik, Uyardılar”, çev. T. Alpte-

kin, İstanbul, 2006. 

Ocak 2000  OCAK, Ahmet Yaşar, “Alevi ve Bektaşi İnanışlarının İslam 

Öncesi  Temelleri”, İstanbul, 2000.  

Ocak 2000 OCAK, Ahmet Yaşar, “Babailer İsyanı”, İstanbul, 2000.    

Ovidius“Fasti (I-VII) Roma Takvimi ve Festivaller”, çev. A. Abuagla, İs-

tanbul, 2006.                                                              

Ögel 2014 ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, c.1, Ankara, 2014. 

Özbayoğlu 1999  ÖZBAYOĞLU, Erendiz, “İlkçağ Anadolu Kültüründe 

Esrime”, XII. Türk Tarih Kongresi, c.1. Ankara, 1999. 

Özkaya 1 ÖZKAYA, Vecihi, “Kuyulu Anıtlar ve Friglerde Taurobolium”,  

Anadolu Araştırmaları, c. XV, s.295-334, İstanbul, 1999.                                                                  

Roller 2004 ROLLER, Lynn, “Ana Tanrıça’nın İzinde”, çev. B. Avunç, 

İstanbul, 2004.                                                                 

Roller 201 ROLLER, Lynn, “Frig Dini ve Kült Uygulamaları”, Frigler, 

ed. Taciser Tüfekçi Sivas-Hakan Sivas, İstanbul, 2012.                                                                                                                                                       

Rosenberg 1998  ROSENBERG, Donna, “Dünya Mitolojisi”, ed. Kudret 

Emiroğlu, Ankara, 1998. 

Roux 1998  ROUX, Jean-Poul, “Türklerin ve Moğolların Eski Dini”, çev. 

A. Kazancıgil, İstanbul, 1998. 

Roux 2000 ROUX, Jean-Poul, “”Orta Asya’da Kutsal Bitkiler Ve Hay-

vanlar,çev. A. Kazancıgil- L. Aslan, İstanbul, 2000.                                     

Roux 2015 ROUX, Jean-Poul, “Eski Türk Mitolojisi”, çev. M. Yaşar Sağ-

lam, Ankara, 2015.                                                                                                                        

Say 2007  SAY, Yağmur, “Anadolu Alevilerinin Tarihi”, İstanbul, 2007.    

Sevin 2002 SEVİN, Veli, “Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, 2002. 

Sevin 2003  SEVİN, Veli, “Eski Anadolu ve Trakya”, İstanbul, 2003.   

Sivas 2011 SİVAS, Hakan, “Eski Anadolu Uygarlıklar”, Uygarlık Tarihi,  

ed. Taciser Tüfekçi Sivas, 2011, Eskişehir.      

STRABON “Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV)”, 

çev. A. Pekman, İstanbul,1993.                                                                                         

Tek 20  TEK, Ahmet Tolga, “Roma Tarihi ve Uygarlığı”, Uygarlık Tari-

hi, ed. Taciser Tüfekçi Sivas, 2011, Eskişehir.      

 Tekin 2012 TEKİN, Oğuz, “Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş”, İstan-

bul, 2012.                                                                                         

Tüfekçi Sivas 1999 TÜFEKÇİ SİVAS, Taciser, “Eskişehir-Afyonkarahi-

sar- Kütahya İl Sınırları İçinde Phryg Kaya Anıtları”,  Eskişehir, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

51 

REPRESSİYA KURBANI ÜSKÜP`LÜ AHMET BEDİ 

TRİNİÇ AZERBAYCAN`DA 

 

Lütviyye ASGERZADE* 
 

Özet: 

 

XX y.y. başlarında mefkure mücadeleleri Doğu`da Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlandı. Bu Azerbaycan milli düşün-

cesinin, ulusal, kültürel ve ruhsal intibahın parlak tarihi tezahürü idi. 

Malesef bu 1920 28 Nisan işgali Sovyet ihtilaline "kırmızı karanlık-

lar"a (A. Hüseyinzade) kadar devam etti. Lenin'in Çarlık Rusyası 

mahkumu milletlere" Tayini - muqedderat "hakkı vaat etmesine rağ-

men” bolşevik orduları 28 Nisan 1920 yılında Azerbaycan'ı ihtilal etti. 

Kasıtlı olarak eski değerler sistemi dağıdılır, halk bin yıllık tarihin-

den, kültüründen, geçmişinden koparılıyordu; dini değerler in-

kar,edebiyat teftiş ediliyor, türkün zor zamanında imdadına yetişenler-

den hesap sorulurdu. “Sovet adamı” olamayanlar, Sovyetlere karşı 

gelenler takip ve tenkit edilir, "halk düşmanı" ilan edilerek, represe 

olunurdu. Tenkit, takip ve represe edilenler arasında Üsküplü Ahmet 

Bedi Triniç de vardı.  

Makalede Ahmet Bedii Triniç`in kimliğini ve O`nu repressiyaya 

götüren nedenleri incelemeğe alacayık.  

Anahtar kelimeler: Ahmet Bedii Triniçi, Üsküp, Türkiye, Suriye, 

Bitlis, Tiflis, Kostroma ve Bakü, 1918 Mart olayları, Sovyetler Birliği 

ve Stalin repressiyaları  

 

Summary: 

 

XX y.y. the beginning of the mefkure struggles resulted in the es-

tablishment of the Republic of Azerbaijan in the East. It was a bright 

manifestation of the national idea of Azerbaijan, the national, cultural 

and spiritual renaissance. Unfortunately, this continued until the inva-

sion of April 28, 1920, to the Soviet Revolution as "red darkness" (A. 

Husseinzade). Although Lenin's Tsarist Russia prisoner pledged to the 

nations "recognition" - the Bolshevik armies invaded Azerbaijan on 

April 28, 1920. Intentionally the old system of values was destroyed, 

the people were cut off from the millennial history, their culture, their 

past; denial of religious values, literature inspections are being inves-

 
* Prof. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat İnstütüsü 
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tigated, and those who are tasting in difficult times in Turkey have be-

en asked for their account.       

Those who could not be the "Soviet people" were followers of the 

Soviets and were reprimanded, proclaimed "the people's enemy". 

Among the followers, followers and represees were Skopje Ahmet Bedi 

Trinic. 

In the article, we will examine the identity of Ahmed Bedii Trinic 

and the reasons for his repression. 

Key words: Ahmet Bedii Triniçi, Skopje, Türkiye, Suriye, Bitlis, Tif-

lis, Kostroma ve Bakü, 1918 March events, the Soviet Union and Sta-

lin repression. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Giriş 

 

Ahmet Bedii Triniç ismini ilk defa 2002 yılında Azerbaycan`ın fi-

lozof şairi dramaturku Hüseyin Cavid Efendi`ni tetkik ederken duy-

dum. Komünist (bolşevikler) Partisi`nin XIII. Kurultayı`nda o zaman-

ki ülke başcısı Mir Cafer Bağırof yıllık raporunda Azerbaycan yazar-

ları ile yanaşı, Triniç`in ismin de dile getirir: “Bir bakın, Yazarlar Bir-

liğinde kimler oturmuş. Şu anda ifşa olunmuş Hüseyin Cavid, Ahmet 

Cavat, Mikayıl Müşfik, Ali Nazım, Böyükağa Talıplı, Tağı Şahbazi, 

Ahmet Trinic gibileri”...   

M.C. Bağırof`un “şu anda ifşa olunmuş” dediği bu şahıslar XX y.y. 

Azerbaycan edebiyatının nümayendeleri idi. Hatta 1926 yılında yaratı-

lan ve  ilk büyük toplu birleşmesi olan Bakü Proletar Yazarları Asso-

siasiyası`nda (BPYA)  birlikte idiler. Assosiasiyanın 13 Ocak 1928 yı-

lında birinci toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Ruhulla Ahundov, 

Hacıbaba Nezerli, Mustafa Guliyev, Süleyman Rüstem, Manaf Guli-

yev ile yanaşı, Ahmed Triniç, Anri Barbüs, Maksim Gorki, Aleksandr 

Serafimoviç ve Nazim Hikmet gibi dünyaca ünlü yazarlar dahil edil-

mişlerdi. Sonralar bunların bazıları represee olunmuş, bazıları yerin-

dece kurşunlanmış, bazıları buzlaklar ülkesi Sibirya`ya sürülmüştü. 

Fakat bu isimlerin içerisinde benim dikkatimi çeken Üsküp`ten Bakü`-

ye dek uzun bir yol - Makedoniya, Türkiye, Suriye, Bitlis, Tiflis, Kos-

troma - kat etmiş Ahmet Bedi Recep oğlu Triniç`ti. İlk önce O`nun so-

yadı Azerbaycanlı olmadığının habercisi idi. Bana göre Triniç soyadı 

taşıyan şahıs Azerbaycanlı olamazdı. Bu şahısın kimliği, Azerbay-

can`da ne yapıyordu, - sorusu kafamı bir hayli meşkul etmişti. İntere-

sandır ki, ismi Türkcü, Turancı Cavid Efendi ve diğer “ifşa edilmiş-

ler”le birge çekilmesine rağmen Ahmet Triniç Azerbaycan Yazarlar 

Birliği`nin çeşitli vakitlerde düzenlediği kurultay, plenum ve toplantı-
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larında yer almış ve her defasında yazar ve şairler hakkında sert, kaba 

fikirler söyleyip, eleştirmişti. Hatta barışmaz, sert, kaba konuşması ile 

dikkat çeken Triniç, hemin konuşmalarından birinde ünlü filosof şair-

Hüseyin Cavid Efendi`ni kaba sözlerle eleştirip bu zaman o kadar ka-

ba ifadeler kullanıp ki, bunu bazen eleştiri gibi kabul etmek olmuyor. 

Doğal olarak halkın sevilen şairi Cavid Efendi`ye bu kadar kaba söz-

lerle saldıran bir şahısa karşı düşüncem o kadar da iyi olamazdı. Hep 

Triniç kim, - deye arayışta idim. 2011 yılında "XX. yüzyılda repressi-

yaya maruz kalanlar" kitabını okuyana kadar. Kitapı okuyunca Triniç 

hakkında ayrıntılı bilgi aldığımı düşündüm. XX. yüzyılda repressiyaya 

maruz kalmış mağrur insanların trajik, fakat şerefli kaderinden bahis 

eden söz konusu kitapta "Ahmet Triniç Halk Düşmanıdır mı" başlıklı 

yazısını Aslan Kenan şu sözlerle başlıyordu: "Bu soyada (Triniç) ben 

Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin ayrı ayrı vakitlerde geçirdiği kurul-

taylarında, plenumlarında, iclaslarındakı stenogramlarda rast gelir-

dim. O, hep yazar ve şairler hakkında yaptığı konuşmalarında sert, 

kaba, barışmaz düşünceleri ile hep farklıydı" (Aslan Kenan: 2011, s. 

160).  Not edelim ki, her iki sahış: Hüseyin Cavid Efendi ve Ahmet 

Bedi Triniç az sonra tutuklanarak mahv edilmişler. Stalin repressiyala-

rının kurbanı olmuş bu şahısların ismini anmağa kimse 70 yıllık bir 

zaman diliminde cesaret etmemiş, uzun yıllar KGB` arşivleri halka ka-

palı tutulmuştu.  

     1991`de Azerbaycan yeniden bağımsızlığına kavuştu. Halkımız dil, 

din, söz, matbuat azadlığı kazandı. Bağımsızlığın verdiği fırsattan ya-

rarlanarak geçmişte yaşananları araştırmak için arşivlerin kapısı ara-

landı. Kim haklı, kim haksız sorularına cevab KGB arşivlerinde uzun 

yıllar gizli tutulan belgelerde arandı. Kafamızı yıllardır meşkul eden 

soruların cevabı bulundu. 1937-39 repressiyalarında mahv edilenlerin 

suçsuz olduğunu, milli düşünce sahiblerinin kasıtlı olarak yok edildi-

ğini öğrendik. Zaten 1956 yılından sonra bir çoklarının suçsuz olduğu 

kanıtlanmış, beraat etmişlerdi. Fakat bunu herkese ait etmek olmaz. 

Bu ağır suçu 1990`a kadar omuzunda taşıyanlar vardı. Üsküplü Ahmet 

Bedi Recep oğlu Trinic`de bunlardan biri idi. Öyleyse, bazı kaynaklar-

da “Ahmet Bedin”, bazlarında “Ahmet Efendi” gibi geçen  Ahmet Be-

di Recep oğlu Trinç kimdir? Triniç neden Bakü`deydi? Üsküp neresi, 

Bakü neresi... 

 

Hayatı ve Faaliyeti 

 

Ahmed Bedi Recep oğlu Triniç 1893`yılında Albaniya`nın (şimdiki 

Makedonya) Skopye - Üsküp kentinde, arnavut ailesinde dünyaya ge-

lir. Küçük yaşından babasını kaybeden Ahmet`in annesi ikinci defa 
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evlenir. İkinci eşi ailesini Serbiya`nın İskut kasabasına göçürürken 

Ahmet ve ablasını anne babası yanına alır. Balkan Savaşı`nın (1912) 

başlanması sebebiyle aile İstanbul`a göç edir. Balkan göçmeni gibi 

Ahmet hükümet bursu ile tahsil alır. I. Cihan Savaşı`nda Ahmet Triniç 

asgeri okula yazılır. Triniç`in de olduğu asgeri birlik Dardanel`den Su-

riya`ya, ordan da Bitlis`e gönderilir. 1916-1917 yılında Ruslar tarafın-

dan esir alınan Ahmet ilk önce Tiflis`e, sonra ise Kostroma Guberni-

yası`nın Narıhta şehrindeki esir kampüsüne gönderilir. Ahmet burada 

Azerbaycan Türkleri ile irtibat kurur. Ekim 1917`yılında bolşevikler 

darbe ile iktidarı ele geçirdiyi zaman, Triniç bu durumdan yararlana-

rak milliyetce Laz olan arkadaşı Zyugdi ile birlikte esir kampüsünden 

kaçarak Bakü`ye gelir. Bakü`ye yetişir yetişmez tren garından direk 

Muhammed Emin Resulzade`nin baş editörü olduğu “Açık Söz” gaze-

tesinin ofisine gelir.  

     Sonralar, Ahmet Bedi Trinç`in 16 Ocak 1936 yılındakı soruşturul-

ması zamanı hazırlanan belgede yazılır: 1915 yılının sonlarında “pra-

porşik” (zabit-gizir) gibi “Yıldırım” adlı diviziyada hizmet edib. Trinç 

bir kaç defa Ruslar tarafından esir götürülse de, sarışın olduğundan 

onu Alman bilib, gizirlerden ayırırlar. Sonradan Triniç`inin Alman ol-

madığını öğrenirler. Ahmet`i de esir kampına salıb, işgence yapıyor-

lar. M. E. Resulzade`nin ricası ile “Açık Söz” gazetesinin ofisine ge-

len bir şahıs A.Triniç`i götürüp hamama aparır ve O`na Tatarların el-

biselerinden geyindirir. Hemin şahs sonra O`nu “Tebriz” höteline 

yerleştirir” (Aslan: 2011, 165).  

     Aslında, Triniç`in Bakü`ye  gelmekte amacı Türkiye`ye dönmekti. 

Fakat Türk ordusunun baş Genelkurmay üyesi Ruşeni bey O`na izin 

vermez. Bu defa mecburiyetten Bakü`de  kalır.  O, ekmek parası ev-

lerde Türk dili dersleri vermekle kazanır. Az geçmiyor ki, milliyyetce 

Ermeni olan Stepan Şaumuyan`ın Bakü`de yaratdığı oyuncak Bakü 

Komunası`nın birlikleri Mart 1918`de müslümanlara karşı soykırım 

yapır.  Bu zaman Bakü`de olan Triniç boş durmaz, İsmailiye`de  geçi-

rilmiş mitingde konuşma yapar, müslümanları katleden Emenilere kar-

şı savaşır. Bununla da Ermeni daşnaklarının takipine maruz kalır, Da-

ğıstan`a gedir. Bir müddetden sonra Dağıstan`dan Yelizavetpol şehri-

ne gederken Guba`da Ruşeni bey tarafından haps edilir, bolşeviklere 

casuslukta suçlanarak ölüme mahkum edilir. Karar yürürlüğe girdiğin-

de, ansızın Ali bey Zizikski ireli geder ve Ruşeni beğe der ki, "Elimizi 

O`nun kanına bulaşdırmayak. Koy, Türklerin kendileri O`nun dersini 

versin!"  Böylece, Triniç ölümden dönür. 

     May 1918`de hilaskarlık misiyonu ile Gence`ye gelmiş Türkiye 

Kafkaz Ordusu`nun Başkumandanı Nuru Paşa`nın emri ile  Dağıtsan`-
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da esir alınmış bütün Türk asgerlerinin seferberliye alınması  başlar. 

Bu zaman Ruşeni Bey Nuru Paşa tarafından hapsedilir.  

     XX. yy. başlarında mefkure mücadeleleri 1918`de Doğu`da Azer-

baycan Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlanır. Bu Azerbaycan milli 

düşüncesinin, ulusal, kültürel ve ruhsal intibahın parlak tarihi tezahürü 

idi. Malesef bu 1920 28 Nisan işgali Sovyet ihtilaline "kırmızı karan-

lıklar"a (Hüseyinzade) kadar devam edir. Lenin'in Çarlık Rusyası 

mahkumu milletlere" Tayini - mukedderat "hakkı vaat etmesine rağ-

men” bolşevik orduları 28 Nisan 1920 yılında Azerbaycan'ı ihtilal 

edir. 

     Ne ilginc ki, Azerbaycan Cumhuriyeti zamanı Ahmet Triniç ve Ali 

Bey Zizikski de faaliyetin devam etdirir. Arşiv belgelerinde Ahmet 

Triniç`in 1919`yılında "İttihad" partisi`ne üye olduğu geçir. O`nu  

ölümden kurtaran Ali bey Zizikski`se Azerbaycan milli istiklal müca-

dilecisi, aynı zamanda Bakü gubernatorunun yardımcısı ve Azerbay-

can Parlamentosu`nun Millet vekili idi. 18` Subat 1919 yılında Azer-

baycan Halk Cumhuriyeti Parlamentosu`nda bir güvenlik grubunun 

kurulmasına ilişkin yasa kabul edilir. Bu yasadan sonra, "İttihad" par-

tisi üyesi, cesur alban - Ahmet  Triniç de 200 kişilik  güvenlik grubun-

da olmak için Parlamento`ya mektupla müraciat edir. Not edelim ki, 

Triniç`in Azerbaycan`da neler yapdığı, nelerle uğraştığını öğrenmek 

acısından  bu mektup değerlidir. O yazır: “Azerbaycan Parlamentosu 

Başkanı`na.  

Zati-alileri, muhterem efendi! Ben Türk ordusu subaylarından bi-

riyim. 1333`yılında (hicri takvimi ile) esirlikten kurtularak Bakü`ye 

gelmişim. Bakü Milli Şurası`nın razılığı ile Müslüman Harp Okulu’na 

öğretmen tayin olunmuşum. Malum Mart facialarından sonra Hırda-

lan`da savaşlara katılmışım. Guba`da gönüllülerden ibaret deste ya-

ratarak, Türk asgerlerinin Zafafkaziya`ya dahil olmasınadek bolşevik-

lere karşı savaşmışım.Türk asgerleri Azerbaycan`da olanda ise res-

men Guba asgerler başkanı tayin edilmişim. Guba bolşevikleri tama-

men harp kuvvayileri ile birlikte esir alındıktan sonra ben makamımda 

ireli çekilerek  Guba`da askeri temsilci  ve  komendant tayin olundum. 

Batum`da diger  askeri birliklerle birlikte bizim birliğimiz de taburcu 

edildi ve ben Ordumu savaşçılarımla birlikte terk ettim. Kafkas`lı kar-

deşlerim tarafından içtenlikle karşılandığım için tekrar Bakü'ye dön-

meye karar verdim. Parlamento`nun bir güvenlik görevlisi oluş-

turmasıyla ilgili haberleri okuyorum ve bu çeteyi organize etmeme 

izin vermenizi rica ediyorum. 

 Guba`nın eski komutanı Ahmed Badin”(3). 

Mektuptan Ahmet Triniç`in bolşeviklere ve Ermenilere karşı nasıl 

savaştığı, Guba`nın kurtulmasında nasıl fedakarlık yaptığını öğrenirik. 
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Öğrenirik ki, Müslümanlara düşman kesilen Ermenilere de Ahmet Tri-

niç düşman kesilip. Dışgüclerin baskısı ile Türk asgerleri Azerbay-

can`ı terk edende kendine Ali Bey Zizikski gibi dost kazanmış Triniç 

Bakü`de, “Kafkas`lı kardeşleri”nin yanında kalıp. Bakü`de  "İttihad" 

gazetesi`nde çalışmaya başlıyor. 28 Nisan 1920 devrimine dek "Azer-

baycan Fukarası" gazetesinde çalışır. Sonralar Triniç "Komünist" ismi 

ile neşr edilen gazetenin baş editörü  olur. Ahmet Triniç Azerbaycan-

Türk Dram Teatrosu, Azerbaycan Devlet Yayınları`nın, Azerbaycan 

Konservatoriyası`nın müdiri gibi makamlarda çalışır. Bakı Devlet 

Üniversitesi`nde ders veriyor (şunu filozof Heydar Hüseyinov`un kızı 

Sara Hanım’ın hatıralarından öğrenirik). O yazır: “A. Triniç BDU`da 

babama ders verib”  (Sefiyeva:  2018, s. 181). 

     Eylül 1927`de S.M.Kirof`tan sonra Azerbaycan`a tayin olunmuş 

daşnak ermeni Levon Mirzoyan Ahmet Triniç`e düşman kesilir. Taki-

pe alınan  Triniç`e engeller yaratılır. Örneğin, 19 Eylül 1927`de 

“Komünist” gazetesinin editörü Ahmet Triniç`in mezuniyet süresi hiç 

bir temeli olmadan 15 Kasım`a kadar uzatılır. Gazetenin editörlüğü 

Alihaydar Karayev`e hevale edilir. 1928`de yeniden kendi makamında 

faaliyete başlayan Triniç Almaniya`nın Köln kentinde geçirilecek mat-

buat sergisine resmi davet edilse de, Levon Mirzoyan Merkezi Komi-

tenin Reyaset Heyeti`nin 10 Mayıs 1928` tarihli kararı ile A.Triniç`in 

Almaniya`ya sefer etmesini uykun bulmaz.  

"Komünist" ve "Bakinski raboçi" gazetelerinin 27 Nisan 

1933` sayında "Türk teatrosunun 60` yıldönümü” başlığı altında 

geden resmi materialdan malum olur ki, teatronun 60` yıllığı 

yüksek seviyede kutlanıp. Açılışı Azerbaycan Merkezi İcraiyye 

Komite`sinin Başkanı Sultanmecid Efendiyev yapar. Azerbay-

can SSR Eğitim Müdürü Mammad Cuvarlinski konuşma yapar. 

Kutlamada Mir Cafer Bağırovun imzaladığı resmi karar da ilan 

edilir. Karara göre; "SSRİ Merkezi İcraiyye Komitesi`nden rica 

edilsin ki, Şahbazov, Mammad Cuvarlinski ve Ahmet Bedi Tri-

niç Kırmızı Emek Bayrağı ordeni ile mukafatlandırılsın." Bu ha-

ber Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Arşiv İdaresi`nin elmi-malu-

mat kütübhanesınde saklanılan "Azerbaycan arşivi" dergisinde 

derc olunmuş Milli Dram Teatrosu`nun tarihinə aid belgelerde 

de yer alır. Belgelerde Azerbaycan Türk Dram Teatrosu`nun di-

rektoru Ahmet Triniç`in Kırmızı Emek Bayrağı ordeni ile muka-

fatlandırılması için SSRİ Merkezi İcraiyye Komitesi`nden rica 

edilmesi yer alır”  (Bakinski raboçi gaz., say, 1933). 
     Şubat 1933 yılında Gikalof`tan ve Polonski`den sonra Azerbayca-

n`a gönderilen daşnak Ruben de 1918`de Guba kazasında daşnakları 
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“esir almış” Ahmet Triniç`ten kısas almakta kararlıydı. Merkezi Ko-

mite`nin kararı ile Ahmet Triniç`in işini araştırmak 

için   komisiya  yaratılmıştı. Hemin dönemde Triniç Azerbaycan Türk 

Dram Teatrosu`nun müdiri makamında çalışıyordu. Triniç`in 1918`de 

Mart olaylarında bir haylı sayıda Ermeni öldürmesini hazm edemiyen 

Ermeniler  Onu yok etmek için fırsat bekliyordu. Onlar için böyle bir  

fırsat 1936`da yaranır. Nisan 1936`da İç İşleri Bakanlığı Moskof`tan 

İttifak komisarı Yejof`un operatif gizli Emrini alırlar. Emre göre, anti-

sovet partilerin üyeleri (eserler, gürcü menşevikleri, müsavatcılar, itti-

hatcılar, daşnaklar vb.) “üçlük” tarafından (3 kişiden ibaret mahkeme) 

işlerine son verilen gibi kurşunlanmalıdır. Bu karardan yararlanan Er-

meni Tevosyan hemen (19 Nisan 1936) karar hazırlıyor. Hazırlanan 

karada gösterilir ki, Vatandaş savaşı zamanı eksinkilabi faaliyeti, Türk 

ordusunun zabiti olduğuna vb. emellerine  göre Triniç Ahmet Bedi 

DTK (KGB) tarafından tutuklansın.” Karara bolşeviklerin Azerbaycan 

KGB`de makama getirdikleri üç Ermeni: Tevosyan, May, Avanesyan 

imza atıyor. Böylece, Ermenilerin kabul etdiği kararla  Azerbaycan`da 

milli kadroların hazırlanmasında hizmetleri olan, çeşitli amanlarda çe-

şitli makamlarda çalışan A.Triniç Ocak 1936`da KGB tarafından Tür-

kiye`nin casusu gibi tutuklanır. Sovyetler Birliği`ni dağıtarak vahit 

Türk-Tatar Devleti kurmağı planlamakta suçlanır. Triniç soruşturmanı 

yürüten ve O`na ağır işgenceler veren Ermenilere bu zevki fazla yaşat-

mır, 19 Nisan 1936`yılında düğme utarak intihar edir. 

     Ahmet Bedi Triniç Recep oğlunu daha iyi tanımak için KGB` klö-

sörlerinden birinde saklı olan soruşturma belgelerine nazar etmek ye-

terlidir. Tabii ki, 80-90 yıl önceki olayları öğrenmek için en muhteber 

kaynak belgeler, arşiv materialleridır. Örneğin, Sovyetler`e ganim ke-

silen Ali bey Zizikski ve arkadaşı Ahmet Triniç’in ismi Sovyet çekisti 

K. Efendiyef`in N. S. Hruşşov`a Mir Cafer Bağırof`u anlatmak, “mas-

kasını düşürmek” ve kendince somut faktlarla kanıtlamak maksatı ile 

yazdığı 7 Ekim 1953 tarihli mektubunda geçiyor. Mektup sahibinin 

yazdığından öğrenirik ki, “M.C.Bağırof Ali beye ve Ahmet Triniç`e hi-

mayedarlık ediyormuş. Sovyetlere karşı gelen ve silaha sarılarak sa-

vaşan Ali Bey Zizikski`nin zereleştirilmesinin Bağırof`a tapşırılmasına 

rağmen O, Zizikski`ni zararsızlaştırması bir yana dursun, aksine O`nu 

himayesine almış, Beriya`ya “Ben O`nu (yani Ali Bey Zizikski`ni) ta-

nıyorum, O`ndan tehlike gözlenilmir!”- demişti (Efendiyev:  1953, s. 

104-116). Aslında ise, “korkunc ve heylecanlı haberler gelirdi ki, Ka-

leybugurt şeyhleri ile, kolçomaklarla (Sovyetler`e karşı savaşanlar), 

“Türkiye gönüllüleri ile” birge – O`nların fikir babaları Triniç Ahmet 

adlı birisi olup – müsavatcılar Karakoyunlu isyanı hazırlıyorlar. Bü-

tün çalışmalar pantürkizm sloganı ile yürütülürdü” (hakikatte Kara-
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koyunlu isyanı baş tutmuş). Her defasında “Bu tesadüf olabilirmi?” – 

şeklinde sorular sormuş Sovyet çeksti yazıyor: “Malumdur ki, 

1918`de Türk asgerleri  Azerbaycan`ı işğal etdiler, genc Sovyet hükü-

metini boğdular (Aslında Azerbaycan`ı rus bolşevikleri işğal etmiş, 

Türk ordusu ise kardeşlerinin yardımına koşmustu. Bolşevikler Azer-

baycan Cumhuriyeti`ni boğmuşlardı). Böyle bir zamanda Bağırof, 

kendinin dediğine göre, Guba`dan Heşterhan`a getmişti. Hemin vakit 

Guba`ya Şükrü Paşa gelmişti.Türklerin karargah reisi Ahmet Bedin 

idi. Bir çok  antisovet elementleri (antisovyet elementler-Sovyetler`i 

Kabul etmeyenler) Türklerin ve Müsavatcı`ların tarafına geçmişti. 

Ben ve ablam (mektupu yazan şahıs) o vakit Guba`da idik. Guba 

“Uyezdrevkom”un Başkan yardımcısı Muhammed Mehdi`ni bizim gö-

zümüz önünde ipe asdılar. Bunu Ahmet Bedin, Ali Zizikski, Hacı Ağa 

Şahverdiyev (şimdi Sov.İKP` üyesi ve Bağırof`un arkadaşıdr) yaptı-

lar” (Efendiyev:  1953, s. 104-116). Guba`da Ahmet Bedin gibi tanı-

nan şahsın Triniç olduğunu kanıtlamağı karşısına maksat koyan Sov-

yet çekisti K.Efendiyef yazıyor: ”Nihayet ki, Azerbaycan`da Sovyet 

hükümeti kuruldu. Bağırof Azerbaycan FK`nın (Ohal Komitesi) Baş-

kanı oldu. Ben ve bir sıra komünistler Ahmet Bedin`i tanıyorduk, O, 

ÜİK(b)P`nin üyesi ve makam sahibi Ahmet Triniç`e çevrilmişti.” Sov-

yet casusu bununla da kalmayıp Huruşof`a yazdıklarını somut kanıt-

larla inandırmağa çalışır: “kendinin, Kulam Mammedof`un, Bulgeyis 

Mammedof`a ve diğer arkadaşların hemin an  partinin (bolşevik parti-

si) istihbarat hattı ile bizzat kendim Bağırov`a haber verdik ki, Guba`-

ya giriş yapmış Türk asgerlerinin karargah komutanı olan Ahmet Tri-

niç hemin Ahmet Bedin`dir. Bu o şahıstı ki, bolşevik Muhammed Meh-

di`ni ipe asmıştı. Resmi informasiyalarla kanıtlanmıştı ki, bu Ahmet 

Triniç ünlü türk keşifcisi, antisovet gruplaşmaların teşkilatcısı, pan-

türkizmin ideolokudur, O, Müsavatcı`larla elbirdir vb. Fakat Bağırof 

(FK başkanı) bunu kulakardına vurarak göze kül üfürür ve diyor: 

“Azerbaycan MK`ya malumdur ki, Ahmet Triniç parti tarafından düş-

man düşergesine iş için gönderilmiştir, bu hepimize malumdur” 

((Efendiyev:  1953, s. 104-116)).”Benim hattımla (istihbarat) seren-

cam dahil olmuştu ki, “Triniç`in işini bitirin.” Yine hemin soru: “Bu 

kadarı tesedüf ola bilirmi?” Bununla da yetinmeyen Sovyet cesusu, 

Trinç`in fealiyetini göz önüne serir: ”Ahmet Triniç kendi eksinkilabi 

çalışmasını böyle sonlandırır: “Yüksek pedagoji eğitim teşkil etmek 

adı altında Azerbaycan Pedagoji İnstütüsü`ne (APİ) Türkiye`den mu-

allimler (öğretmenler) davet olundu. Hemin “müallimler – ilmin ve 

Azerbaycan dilinin bilicisi” (Efendiyev:  1953, s. 104-116)  gibi tanı-

tılıyordu.  
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Böylece, Triniç`in hayır-duası, Bağırof`un başcılığı ile Azerbayca-

n`a “uzman-müallimler”in geldiğinin altını cizen sovyet casusu de-

vam edir: “Tez bir vakitde ben (Ayaz“ lakapı ile) yine haber ötürdüm  

(tabii ki Moskov`a) ki, APİ müallim-uzman yok, Türk istihbaratcıları 

hazırlıyor. O`nların hepsi Ahmet Triniç`le bağlı idi, O, ise nüfuzunu 

artırır ve hükümetde yer tutmuş burjua milletcileri ile sıkı alaka saklı-

yordu” (Efendiyev:  1953, s. 104-116). Fakat hep benim ağzımdan vu-

rurlar, yani ki, bu senin obyektlerin değil, “engel olma.” 8 sayfa kadar 

yazdığı mektupundan Sovyet çekistinin de kendi işinde ne kadar kati-

yetli olduğunu öğrenirik. Hep “ağzından vurulmasına”, “engel olma” 

uyarısına rağmen Sovyet çekisti Moskof`a haber ötürmüş ki, “Bakü`-

de eksinkilabcılar APİ`de yuva kuruplar; mehz bundan sonra O`nları 

SSRİ`den çıkardılar. Fakat Ahmet Triniç`i ifşa etmek için (O, aslında 

Bedin idi) 17` yıl lazım oldu.” Yine hemin soru: “Meğer bu da tesadüf 

mü?” (Efendiyev:  1953, s. 104-116). 

     Aslında, yazılanlar,Sovyet çekistinin gözlemleri doğru idi. Belge-

lerden de malum olur ki, Ahmet Triniç`in esas suçu bütün Türk dün-

yasının katı düşmanı,1918`den şimdiye kadar topraklarımızı zapteden, 

halkımıza olmazın işgenceler yapan, uzun zaman genosid siyaseti yü-

rüten, dünyada bir saylı terörcü halk gibi tanınan ermeni milletcilerini 

ve O`nların en yakın havadarı olan bolşevikleri mahv etmesi, “Müsa-

vat” partisi`nin üyesi olması, büyük Türk komutanı Azerbaycan halkı-

nın hilaskarı Nuru Paşa`ya rağbet beslemesi, akabinde şahsi yaveri ol-

ması, nihayetinde M.E.Resulzade`nin O`na verdiği destek olmuştu. 

Bütün bunlar KGB` arşivinde (tam gizli) şeklinde mühürlenmiş  so-

ruşturma belgelerinde bir az farklı bakış acısıyla eksini tapmışdır. Ör-

neğin,10 Ocak 1936 yıl Özel Çalışmalar üzre savcı arayışından: - Tri-

niç Ahmed Bedi Recep oğlu 1893 yılında Albaniya`nın Üsküp kentinde 

anadan olup. O, Büyük Kale sokağı, ev 45, menzil 1`de yaşıyor (Ba-

kü`de yaşadığı adres). Alban`dır, SSRİ vatandaşı, 1919 yılından 

ÜİK(b) Partisi`nin üyesi, işsizdir (çalışmıyor). 1918-1919`lu yıllarda 

Türk zabiti olub, eksinkilabi çıkışlarda iştirak edip, o zaman bandala-

ra başçılık eden Guba`nın meşhur beylerinden Şıhlarski ve Zizikski ile 

alaka yaratıp, Türk asgerler üzre komando olup, Azerbaycan arazisin-

de ceza tedbirleri geçırip, O`nun şahsi rehberliği ile Bakü işcileri, köy 

zahmetkeşleri, akabinde devrimci bolşevikler kurşunlanıp (aslında, 

kurşunlananlar müslümanları katleden Ermenilerdi). Oğlu Fridrik`in 

3, kızı Maya`nın ise 11 yaşı var. Azerbaycan SSR DTK`nın tehlükesiz-

lik üzre reis müavini Avanesyan.” (Aslan: 2011, s. 149). 

     Klasörde olan diğer bir arayışda ise A. Triniç`in evlatları hakkında 

melumat olmadığı, yalnız yaşadığı geçir. 19 Nisan 1936`de Tevosyan, 

May, Avanesyan`ın imzası ile tertip olunmuş, Azerbaycan SSR 
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DTK`nın komissarı Sumbatof`a testike gönderilmiş karara dayanarak 

A.Triniç son 2-3 ayda bir kaç menzilde yaşaması ve her defa da kendi-

ni şahsi eşyalarını yaşadığı menzillerde saklaması sebebi ile, hemin  

eşyaları yüze çıkarıp delil gibi, soruşturma organlarına tahvil verilme-

si için aşağıdakı şahısların evlerinin aranması için Sumbatof tarafın-

dan gösteriş verildğini öğrenirik. Aranacak menzillerin ünvanı, kime 

mahsus olması, adı ve soyadı birebir gösterilir: 1.Nemet Kamal Meli-

kov`a (bacısı-ablası) - Büyük Kala - 45; 2.Tatyana Vasilyevna Triniç - 

Roхlina - Lebedinski döngesi -7; 3.M.D.Triniç - 9-cu Kanitapinskaya 

276. kvartal, menzil - 80 ; 4. T. D. Akapova - Karantinnıy – 94; 5. 

Sultanof`a – Musayef`a S. Şahskiy dalanı - 12 vb. Bu ünvanları arama 

zamanı hiç bir evde Ahmet Triniç`e ait eşyalar müayen edilmemiş, 

yalnız M. D. Triniç`e ait 9. Kanitapinskaya 276 kvartal, menzil 180`de 

çeşitli  fotoraflar, Türk dilinde kaydlar, Rus dili hakkında ceşitli konu-

lu elyazmalar, A.Triniç`e ait vesıkalar, döş nişanı vb. 

Tevosyan ve May`ın imza attıkları karara esasen alınmış 

A.Triniç`in iki yazısını; 1. 1919 yılında Azerbaycan Parlamentosu 

Başkanı adına erize; 2.“Bacısı Hemete” (nedense bu sözler parantez 

içinde gösterilip) yazdığı mektub müayyen etmek için Hanefi Zeynal-

lı, Sami Kamal, Sadık Gafarlı`dan yaradılmış ekspertizaya verilmışti. 

Belgeler ekspertler tarafından incelenerek muayen olunmuş ki, her iki 

yazı Ahmet Triniç`e aitdir ve  imzalanmış aktla onaylanmıştı.  

Aktı tertip edenler: AzFAN`ın elmi katibi - Hanefi Zeynallı; Lenin 

ve Stalin İnstütü Bölüm Başkanı-Sami Kamal; Tehlükesizlik idaresin-

den (KGB`den) - Sadık Gafarlı (ne karip ki, bu akta imza atanlar da 

sonralar repressiya kurbanı olmuşlar). Bu çalışmalardan sonar Ahmet 

Bedi Trinç`in 16 Ocak 1936. yil tarihli soruşturması böyle bir sonuca 

varır: “Soruşturmadan malum oluyor ki, Triniç Ahmed Bedi Recep oğ-

lu Üsküp kentinde çok fakir bir ailede anadan olup babası Fransız tü-

tün monopoliyasının kontrabandı ile meşğul olanların gözetcisi olarak 

çalışıp, akabinde O`nlar tarafından gatl edilip. Babası ölen zaman O, 

ablası ile küçük çocukmuş. Annesi yeniden evlendiyinden çocukları 

anne  babası kendi himayesine götürür, ninesi ise terbiyeleri ile meş-

ğul olur. A.Triniç ablası ile birge ilk okulda okurlar. O zaman Üsküp`-

te ilk okulda dersler parasız veriliyormuş. Balkan Savaşı`nda  (1912), 

A.Triniç`in 6-7 yaşı olanda annesi Türk dilinde tahsil almak için  eşi 

ile birge Solonik`e gedir (bir başka ankette ise Serbiya`ya getdiyi yazı-

lır) ve orada vefat edir. Annesinin eşi Mısır`da anadan olup, öğret-

menlik yapıyordu. Anneanesinin çalıştığı yerin sahibi Sadeddin Efendi 

hörmetli dindarlardan hesap olunurdu. O, Konstantinopol`a göçende 

ninesi ile birge Ahmet`i ve ablasını da götürüp aparmıştı. Bu olay Bal-

kan Savaşı`ndan sonra olmuştu. Bir müddet sonra Ahmet ablası ile 
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birlikte ninesi ile helallaşıp ayrılıyorlar. Ahmet`in ablası sınavlardan 

başarı ile geçir, Konstantinopol Öğretmenler Seminariyası`nı kazanır. 

Ahmet Triniç ise Albaniya`dan didergin düşür ve Balıkesir şehrine ge-

lir. Burada O, Türkiye hükümeti tarafından göçkünler için açılmış 

özel liseye dahil olur. Çocuklar bu liseye okumağa Konstantinopol`un 

Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilirdi. 12-13 yaşlı Ahmet`de  bu 

liseyde parasız tehsil alır. Liseyde bir kaç yıl tahsil aldıktan sonra 

Türkiye`de savaş başlıyor. A.Triniç altı ay Praporşikler (zabitler) oku-

lunda okuduktan sonra, 1915`de Dardanel cephesi`ne gedir. İki-üç 

haftadan sonra ise A.Triniç Dardanel`den Suriya`ya gönderilir. Suri-

ya`ya gederken yolüstü Bitlis şehrindeki Rus cephesi`nde olur. 

1915`in sonlarında “praporşik” (zabit-gizir) gibi “Yıldırım” adlı 

diviziyada hizmet edir. Trinç bir kaç defa Ruslar tarafından esir alın-

sa da, sarışın olduğundan Onu Alman bilip, zabitlerden ayırırlar. Son-

radan Triniçi`nin alman olmadığını öğrenirler, Ahmet`i de esirlere 

katıp  işgence verirler.  Ekim Devrimi`nden sonra azlıkta kalan halk-

lar: arap, çerkez, alban vb. ile birge Ahmet Trinç de esirlikden azad 

olur.  Bundan sonra Ahmet Triniçi Bakü`ye gelir” (Aslan: 2011, 165). 

Kayd edek ki, hapsedildikten sonra, soruşturma tarafından ayrı ayrı 

şahıslardan ve Ahmet Triniç`den hemin yıllırın hesabı sorulur, ifadesi 

alınır. Alınan ifadelerden öğrenirik ki, Triniç`e “Ahmet Efendi” diyor-

larmış ve O, Guba beylerinden Zizikski`nin en yakını imiş. Bunlar 7 

Mayıs 1936 yılında Şemsettin Musahan oğlu Musahanof`un verdiği 

ifadede böyle geçir: “Ahmet Triniç Türklerin ve Müsavatcı`ların sağ 

kolu idi” (doğru tespit). Hemin gün ifade veren Mirzebaba Hüseyin-

kulu oğlu Tahirof ifadesinde “A.Triniç`in Mir Cafer Bağırof`un deste-

sine karşı hücuma geçtiğini şahsen gördüğünü dile getirir. O`nun  

Haçmaz tarafından Guba`ya hücum etdiğinin, O`na Ahmet Efendi 

dendiğinin, Guba beylerinden olan Zizikski`nin yakını olduğunun, ay-

nı zamanda Guba`nın komendantı olduğunun altın cizer. Gafar Nadir 

oğlu Orucof`un 13 Mayıs 1936  yılında verdiyi ifadeden öğrenirik ki, 

“1918`yılında Şıhlar beyleri ile birge Ahmet Efendi de Müslüman ço-

cukları, kadınları, yaşlıları kaynar samavarda yandıran, onlara ağı-

lalmaz işgenceler yapan Eermenilerin hereketlerine layikince cevap 

verirmiş” (Efendiyev:  1953, s. 104-116). 

     Aynı zamanda A.Triniç 1918 yılında devrimci bolşevik, 1904 yılın-

dan parti üyesi olan Mügtedir Aydınbeyof`u öldürmekde de suçlanıp. 

Fakat şahitlerin dindirilmesinden malum olur ki, Mügtedir`in ölümün-

de onun eli olmayıp. Yalnız bir şahit haric. Nedense bu şahit  Mügte-

dir`in öldürülmesini A.Triniç`e aid edir.  O`nun sözlerine ğöre Mügte-

dir gizli şekilde dindirilmeğe getirilirken, hemin dindirilmede A.Triniç 

de olup.  Dindirilmeden sonra Müktedir`in cezaevine aparıldığını kim-
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se görmeyip. Lakin, onu öldürende görüp. Ne garip ki, şahit önce 

Mügtedir`in cezaevine getirildiğini görmediğini, fakat O`nun öldürül-

düğünü gördğünü iddia edir” (Aslan: 2011, 166). Belgelere inansak, 

malum olur ki, Mügtedir dindirildikten sonra cezaevine aparılmış ve 

bir kaç günden sonra öldüğü bildirilmişti. Not edelim ki, polkovnik 

Alibey Zizikski`den ve Türklerden başka Mügtedir`i cezaevinden çı-

karmağa kimsenin selahiyyeti çatmırdı. O`nun ölümü bu güne kadar 

muama olarak kalıyor.  

1918`de Türklerin Gence`ye gelişine sevinen Ahmet Triniç Nuri 

Paşa ve O`nun ordusu için muhteşem bir görüş teşkil edir. Bu görüşte 

O, yüzünü halka tutarak  der: “Bak çoktan gözlediyimiz Nuri Paşa gel-

di, artık müslümanları koruyan gelip çıktı.” Bu görüşden sonra Triniç, 

Nuri Paşan`ın adyutantı (yaveri) olur. Bunlar Halk sanatcısı  Kazım 

Ziya`nın 13 Kasım 1935`de verdiği ifadede tastikini tapır. Kazım Ziya 

A.Triniç tarafından vahşet, öldürme görmediğini ve hatırlamadığını, 

akabinde  1918 yılında Mart olaylarında evinin kapısı önünde dayan-

dığı vakit Ahmet Triniç`in elinde mauzer (tabanca) halka müraciat 

ederek “Korkmayın kardeşler, Türk ordusu artık gelir”, - dediğini ve  

sonralar A.Triniç`i Müsavat hükümeti devrinde Bakü`de Yardım Ala-

yı zabiti formasında (geyiminde) gördüğünü kayd edir. 

Böylece, KGB tarafından Türkiyə casusu gibi tutuklanan ve Sov-

yetler Birliği`ni  dağıdarak Vahit Türk-Tatar devleti kurmağı planlaş-

dırmakta suçlanan Triniç, 8 Haziran 1937 yılında bazı kaynaklara gö-

re, düğme udarak, bazı kaynaklarda kendini ipten asarak intihar edir. 

Oğlu Fridrix Triniç`in geçmiş Azerbaycan SSR Devlet Güvenlik 

Komitesine yazdığı mektupa cavabda babasının ölümü hakkında 

yazılır: “1937 yılında Haziran 8`de vatandaş Triniç A.B. kamerada 

ipden asılmış durumda bulundu. Ölümü hakkında başka bilgi yok”( 
Mammadov: 2007, s, 280).  

Triniç'in ölümünde bir hapishane hücresine asılma hakkında bazı 

kaynaklar var. "Ahmed Triniç'in" soruşturmacıların endişesi "sonucu" 

mahkeme duruşmasını "duyması ve kendisine verilen kararı duyması 

bir trajedi değil. Şair Hacıkarim Sanili olarak, A. Triniç soruşturma sı-

rasında işkenceye dayanmadan öldü" (Aslan: 2011, s, 169). Genç yaş-

ta savaşta (Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı savaşı) Trinic'in savaşlarda 

intihar etmesi ikna edici değil. Asıl inandırıcı olan Triniç`in, hücresin-

de Ermeniler tarafından asılması. Çünkü düşmanları (Ermeniler) onun 

özgürlük kazanmasını istemiyorlardı.  

Oğlu Fridrik hatıralarında yazır: “O yıllarda babam Azerbay-

can'da tanınmış bir insandı. Babam üç kez evlenmişdi. Annemle 

(üçüncü karısı) Moskova'da tanıştı ve 1931'de hala 20 yaşında olan 

annemi Bakü'ye götürdü; aralarındaki yaş farkının 18 olmasına rağ-
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men, babamın, uluslararası ilişkilerde uğraştığı az sayıdaki insandan 

biri olduğu ve mesleğimi duymuş gibi İran ve Türkiye'deki durum 

hakkında yazdığı dikkat çekici. Babam 1918-1920 yılları arasında 

Türk isyanına karışmaktan suçlu bulundu ve Nisan 1936 yılında,  evi-

mize sık sık misafir olmuş Bagırov iktidara geldikten kısa bir süre 

sonra tutuklandı. Uzun vadeli soruşturma zamanı  Triniç suçlu olduğu-

nu itiraf etmedi, ancak kendisine karşı çıkan iddiaları bir iftira olarak 

nitelendirdi. Soruşturma Ekim 1936'da tamamlanmış olmasına ve ba-

basının talep ve soruşturma vaatlerine rağmen, davası 9 ay mahkeme-

de incelenmedi. 8 Temmuz 1937'de babam kameraya asıldı ve soruş-

turma kendiliğinden empoze edildi. İnanması zordu çünkü cezaevi 

dergisi kayıtlarının ruh halinin yüksek olduğunu ve suçlu olmadığını 

kanıtlamaya çalıştığını gösteriyor” (Mammadov: 2007, s, 280). Babamın 

gizemli ölümünden sonra annem Bakü'deki dairemizi terk etti ve 

1938'de ailesiyle birlikte Moskova'ya gitti. Görünür bu, O`nun tutuk-

lanmasını engelledi. Yıllarca benden babamla ilgili gerçekleri gizledi-

ler” (isim bilincine sahip). Fridrik'in vurguladığı gibi, Ahmed Bedi 

Triniç'in gerçekleri yalnız oğlundan değil, her kesden gizledildi. 

     Ahmet Triniç`in ölümünden sonra küçük bacısı, 1903`de doğmuş 

Nemet Kamal Azerbaycan HDİK tarafından 23 Haziran 1937 yıl kara-

rına esasen tutuklanıp ve geçmiş SSRI Yüksek Mahkemesi`nin Harbi 

kollegiyasının 7 Ocak kararına uykun olarak Azerbaycan SSR ceza 

kanununun 63-1,70 ve 73`cü maddeleri ile kurşunlanır. 20 yıl kadar 

zaman diliminde kimse represse olunanların ismini çekmeğe cesaret 

etmez. Yalnız Stalin`in ölümünden sonra repressiya kurbanlarının suç-

lu olup olmaması araştırılır. 1956`dan sonra bir çoklarının suçsuz ol-

duğu kanıtlanır ve berahat edir. Ahmet Triniç`in kızı Mariya Triniç`te 

babasının berahat etmesi için 26 Aralık 1957`de geçmiş Azerbaycan 

SSR Baş Savcılığı`na müraciat edir. Mariya Trinic`in mektupuna Res-

publika Baş Savcılığı`nın yardımcısı İ.İsmayılof tarafından cevab veri-

lir. Mektupda şunlar yer alır: “Ahmet Bedi Triniç Recep oğluna karşı 

olan ilave soruşturmada malum oldu ki, Türk ordusunun geçmiş zabi-

ti, 1916 yılında Nereхte şehrinde esir düşerken harbi tutukluların dü-

şergesine gönderilip, oradan kaçış teşkil edib ve 1918`de Azerbayca-

n`a gelib. O, Haçmaz, Guba ve Gusar illerinde eksingilabcı desteler 

yaradıb. Bir haylı şahitlerin dediklerinden malum olur ki, A.Triniç 

kütlevi şekilde gatletmeler edip ve O`nun başcılığı ile vahşileşmiş Er-

menilere cevab vermekte mahsusi etkinlik gösterip. Azerbaycan`da 

Ohal Komissiyanın başkanı, sonralar ÜŞK(b)P`nin katibi 

M.C.Bağırof`un sayesinde  1936 yılında bir çok makamlarda çalışıp. 

Eylül 1936`da A.Triniç haps edilib” (Kenan: 2011, s, 168). Böylece, 

alınan karara göre, Baş Savcı`nın yardımcısı tarafından Trinic`in kızı-
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nın babasının berahatine olumlu cevap  verilmir. Mariya Triniç`in ba-

basına (A. Triniç`e) beraat verilmesi hakkında müraciatının red edil-

mesi doğaldı. Çünki, uzun bir zaman diliminde Azerbaycan`ın, o cüm-

leden Türkdilli halkların Türkiye ile bütün irtibatı kesilmiş, Türk hal-

kına karşı Rus şovinistleri tarafından nefret aşılanmıştı. Haylı sayda 

Ermeninin ve bir bolşevikin öldürülmesinde suçlanan A. Triniç`e be-

rahatın verilmemesinde bu nefret dayanırdı (Kardeşinden farklı olarak, 

Triniç`in ablası Nemet Kamal kızı Melikova`ya 15 Mart yıl 1958`de 

SSRI Yüksek  Mahkemesi`nin Harbi Kollegiyası`nın kararına esasen 

beraat verilip). A.Triniç`in bir kaç ermenini öldürmekte suçlandığı o 

yıllarda - 1918`de Mart ayında Cenubi Qafkaz`da hakim olmak hayalı 

ile ermeniler Bakü`de tarihde görünmemeş kanlı cinayetler töretmiş, 

Müslümanları tamamen yok etmek için soykırım yaşatmışlar. 20 bin 

Müslüma’nın ölümü örtbastır edilip bu cinayetlere siyasi kıymet veril-

mesine imkan sağlanmaz iken Triniç bir kaç Ermeni öldürdüğü için 

represse edilmemişti. Asıl sebep başka bir şeydi. Ahmet Bedi Triniç 

Sovyetler Birliği`ndeki Türk halklarının istiklalı için çalışmış ve bu 

yolda canından geçmişti. Triniç`in çalışmalırının özünde Sovyetlerin 

geldiği gibi geri dönmeleri, Azerbaycan halkının yeniden bağımsızlı-

ğına kavuşması, Türk devlerinin kurulması dayanırdı. Repressiyaya 

maruz kalma sebebi de bütün Türk dünyasının katı düşmanı, 1918 yı-

lından bugüne kadar  topraklarımızı zapteden, halkımıza olmazın iş-

genceler yapan, O`na karşı uzun zaman genosid siyaseti yürüten, dün-

yada bir saylı terorcu halk gibi tanınan Ermeni milletcilerini, onların 

en yakın havadarı olan bolşevikleri mahv etmesi, “Müsavat” partisi`-

nin üyesi olması, Türkiye halkının büyük komutanı, Azerbaycan hal-

kının hilaskarı Nuru Paşa`ya rağbet beslemesi, hemçinin şahsi yaveri 

olması, nihayet M.E.Resulzade`nin O`na verdiği destek olmuştu. Za-

ten bu repressiyalar-Stalin repressiyaları olmasaydı, Sovyetler Azer-

baycan`da 70 yıl dayanamazdı.  

Sonuc: Bağımsızlığı ilk defa 1918`de kazanan Azerbaycan 

1990`yılında yeniden “Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez”, - 

sloganı ile bağımsızlığını berpa etdi. Sovyetler Birliği çöktü. Türk 

halklarının bazısı 70 yıllık Rus esaretinden kurtuldu. Triniç`in Sovyet-

lər devrində mümkün olmayan beraatı 1990`da baş tutdu. Triniç hak-

kında hakikatları ortaya çıkarmak için yeni tedkikatlar aparıldı. Trini-

ç`e bakış tarzı az da olsa değişti. Gizli tutulan arşivlerimizin kapısı 

aralandı, “Tam gizli” ismi ile mühürlenen klasörler araştırılmağa mü-

sait oldu. Arşivlerde “Tam gizli” ismi ile mühürlenen klasorlerden biri 

de Sovyetler Birliği`ndeki Türk halklarının istiklalı için canından ge-

çen Üsküplü Ahmet Bedi Recep oğlu Trinic`e aitdir. Yazımızda Ah-

met Bedi Trinçe ait klasörü mümkün mertebe aralamağa çalıştık. 
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BATI BALKAN TÜRK AĞIZLARININ KÖKENİ 

ÜZERİNE 

 

Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA* 
 

Özet 

 

     14. yüzyılın ortalarından bu yana doğudan gelen Türklerin Balkan-

lar’a kitleler hâlinde yerleşmeye başlamasıyla bu bölgede Anadolu’-

daki ağızlar belli bir sıraya göre aktif olarak kullanılmaya başlanmış-

tır. İlk önce eski Oğuzca (eski Anadolu Türkçesi) kullanılmış, Osman-

lıca Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî dili hâline gelince de eski 

Oğuzca yavaş yavaş Osmanlıcanın özelliklerini göstermeye başlamış-

tır. Anadolu'daki ağızlara paralel bir şekilde gelişen Balkan Türk 

ağızları, Balkanlar’a sürekli yeni nüfus ve devlet personelinin gelme-

siyle zaman içerisinde değişime uğramış, Anadolu’dakilere göre daha 

farklı coğrafi, tarihî, sosyal, kültürel ve dilsel koşullar gibi etkenler 

nedeniyle de -özellikle batı Balkanlar bölgesinde- Anadolu’daki ağız-

lardan oldukça farklı şekilde gelişmiştir. Ancak bu ağızların Kuzeydo-

ğu Anadolu ağızlarıyla aynı özellikler göstermesi beraberinde bu iki 

bölge arasında genetik bir bağın bulunup bulunmadığı sorusunu da 

getirmiştir. Çalışmamızda Batı Balkan Ağızlarının kökeni ve ortak 

özellikler göstermesi konusu farklı bir bakış açısıyla incelenmiştir. 

     Anahtar Kelimeler: Batı Balkanlar, Kuzeydoğu Anadolu, Türk 

ağızları, Kıpçak etkisi. 
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lar'a kitleler hâlinde yerleşmeye başlamasıyla bu bölgede Anadolu’da-

ki ağızlar belli bir sıraya göre aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

İlk önce eski Oğuzca (eski Anadolu Türkçesi) kullanılmış, Osmanlıca 

Osmanlı İmparatorluğu’nun resmî dili hâline gelince de eski Oğuzca 

yavaş yavaş Osmanlıcanın özelliklerini göstermeye başlamıştır. Bölge, 

dönem ve onu konuşan halk tabakalarına bağlı olarak Anadolu'daki 

ağızlara paralel bir şekilde gelişen Balkan Türk ağızları, Balkanlar’a 

sürekli yeni nüfus ve devlet personelinin gelmesiyle zaman içerisinde 

değişime uğramış, Anadolu’dakilere göre daha farklı coğrafi, tarihî, 

sosyal, kültürel ve dilsel koşullar gibi etkenler nedeniyle de -özellikle 
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batı Balkanlar bölgesinde- Anadolu’daki ağızlardan oldukça farklı şe-

kilde gelişmiştir.  

     Mefküre Mollova (1999: 167) gibi bazı Türkologlara göre Balkan 

Türk ağızlarını diğer Anadolu ağızlarından ayıran özelliklerin bulun-

ması, Balkanlara Gagavuz, Nogay ve Kırım Tatarlarının yanı sıra daha 

önce kuzeyden gelen bazı eski Türk kabilelerinin Osmanlı Türkleriyle 

karışmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan bu ağızların, Balkanla-

rın zengin bir etnik yapıya sahip olması nedeniyle farklı siyasi, sosyal, 

kültürel ve coğrafi koşullar altında gelişmeleri, yani başta Slav olmak 

üzere farklı dil ve kültürlerin etkisine maruz kalmaları bu farkın daha 

da belirgin olmasını sağlamıştır.  

     Bu farklılaşma sürecini geriye dönük tam olarak izleyebilmek için 

çalışmalarda belirli yöntemler kullanılmaktadır. Bir ağız ve varyantla-

rından bahsedildiğinde genelde bu ağzın bir ana ağızla bağlantısından 

hareket edilerek günümüzdeki hâlini alana kadarki gelişim süreçleri 

incelenmekte ve hangi değişimlerden geçerek günümüz hâlini aldığı 

tartışılmaktadır. Ancak eski Oğuzca ve varyantları söz konusu oldu-

ğunda, doğal olarak bu ağızlarla ilgili genellikle sorulması gereken so-

ru belirli fonolojik, morfolojik veya diğer özelliklerinin hangi boy ve-

ya topluluklardan ortaya çıktığı olmalıdır. Ancak, ağız özelliklerinin 

etnik kökenle doğrudan ilişkisini ortaya çıkartabilecek bu soru cevap-

sız kalmıştır. Bilim insanları, arşiv verilerine dayanarak, belli Oğuz 

boylarının Anadolu’nun hangi bölgelerinde yaşadığını belirleyebilmiş 

fakat hangi ağızların hangi boylara ait olduğu, belirli beyliklerin hangi 

boylardan geldiği ve kimi beyliklerde yaşayan halkların hangi boylara 

mensup oldukları belirlenememiştir (Korkmaz 1995b: 179). Bunun bir 

nedeni, Anadolu'daki beyliklerin zamanla Osmanlı eyaletleri hâline 

gelmeleri ve liderliklerini Osman Beyliğinden doğan Osmanlı İmpara-

torluğu'na bırakmalarıdır. İkinci bir nedeni ise Anadolu halklarının, 

15. yüzyıldan itibaren kendilerini yaşayış tarzlarına göre adlandırmaya 

başlamalarının ardından, kimliklerini belirlemenin daha da karmaşık 

hâle gelmesidir1. Bütün bunlar, Anadolu ve Balkanlar’da Oğuz köken-

li ağızları konuşanların, belirli bir ağızla bağlantısını tespit etmeyi zor-

laştırmıştır.  

 
      1 Osmanlı Devleti'nde, 15. yüzyılda yaşanan etnik dalgalanma sonucu halkların 

Yaşayış  tarzlarına göre Türkmenler, Yörükler veya yerli reaya olarak adlandı-

rıldığı Ye ni bir sosyal düzen ortaya çıkmıştır. Yerli reaya veya Yörükler, göçebe 

yaşam tarz larını devam ettirirken Türkmenler belli bölgelerde daha fazla yerleşik 

bir yaşam düzenine geçmişlerdir (Korkmaz 1995b: 180). Daha sonra gösterdikleri 

siyasi ve sosyal faaliyetlere, başlarında bulunan beylere, meslek ve zanaatlarına 

göre hatta bulundukları mahallelere göre almış oldukları cemaat adları ile anıl-

maya başlamışlardır (Gökbilgin 2008: 26-28,41-43; Yücel 1992: 73). 
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     Anadolu’da olduğu gibi, Balkanlar'daki konuşmacıların geçmişinin 

de izleri sürülmeye, gelişim süreçleri, hangi boylardan geldikleri, han-

gi ağızları kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak yapılan 

çalışmalarda somut sonuçlara ulaşılamadığından Oğuz boylarına ait 

belli ağızların kökenine ilişkin araştırmalar da netlik kazanamamıştır. 

Bugünkü durumun, çeşitli tarihî ve sosyo-dilbilimsel koşullar altında 

devam eden bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülürse, şim-

dilik yalnızca bu konudaki varsayımlarla yetinmeye çalışabiliriz.  

     Öte yandan, Oğuz-Türkmen boylarının başlangıçtan günümüze ka-

dar uzun bir zaman diliminde ve geniş bir coğrafyada, farklı dilsel ve 

diğer etkenler sonucu şekillenerek bugünkü hâlini alan Anadolu ve 

Balkanlarda konuşulan ağızları, fonolojik, morfolojik ve diğer özellik-

lerine göre farklı Türkologlar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelen-

miş, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiş ve böylece 

gruplara ve alt gruplara ayrılıp, sınıflandırılarak Türkolojideki bugün-

kü yerlerini almayı başarmışlardır (Ercilasun 2011, Karahan 1996, Ha-

fız Küçükusta 2018). Tüm bu bahse konu araştırmalar sonucunda ge-

nelde ses ve şekil olarak birbirine yakın olan ağızların coğrafi olarak 

da birbirine yakın olduğu, birbirinden uzak coğrafyalarda gelişmiş 

ağızların ise ses ve şekil olarak da birbirinden oldukça farklı yönlerde 

geliştiği görülmüştür. Ancak Oğuz bölgesi ağızlarının, iki en uç kuzey 

noktasında yer alan Kuzeydoğu Anadolu ağızları ile Batı Balkan ağız-

ları arasında ciddi bir benzerliğin bulunması bu konudaki ezberleri 

bozmuş ve bu iki uç noktadaki konuşmacılar arasında bir genetik bağ 

olup olmadığı sorularını ortaya atmıştır.  

     Bu benzerlikten ilk önce Zur Einteilung der türkischen Mundarten 

Bulgariens adlı eserinde Gjula Németh bahsetmiştir.  

     Hayatının büyük bir bölümünü Balkan Türk ağızlarını araştırmakla 

geçiren ve sözü edilen ağızları niteliklerine göre Doğu ve Batı olmak 

üzere iki büyük gruba ayırarak bu konuda gerçek bir çığır açan Né-

meth bu ağızları diyakronik açıdan da incelemiş ve Batı Balkan ağız-

ları ile Kuzeydoğu Anadolu ağızları arasında benzerlikler olduğunu 

tespit etmiştir. 

     Németh, Batı Balkan ağızlarının tarihsel alt yapısı ile ilgili araştır-

masını dört bölümden oluşan bahse konu kitabının iki ayrı bölümünde 

(birinci ve dördüncü) sunmuştur. Birinci bölümde her ağız özelliğinin 

tarihsel gelişimini göstermiş ve böylece söz konusu ağız özelliklerinin 

bir kısmının daha eski tarihlere dayandığını belirterek eski Anadolu 

Türkçesinden geldiğini, diğer kısmının ise daha yeni olduğunu belirte-

rek eski Osmanlıcadan geldiğini ileri sürmüştür (Németh 1956: 25-

46). İkinci bölümde ise Német, bu ağızlar ile Kuzeydoğu Anadolu 

ağızları arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Pi-
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sarev'in Trabzon ve Rize ağızları üzerine yazısı ve Räsänen ile Cafe-

roğlu'nun Trabzon ve Rize illerinde2 topladığı geniş ağız materyalleri-

ni kullanarak Batı Balkan ağızları -özellikle Vidin ağzı- ile Kuzeydo-

ğu Anadolu bölgesindeki ağızlar arasındaki fonolojik benzerlikleri 

araştırmış ve bu benzerliklerin nereden geldiğini ispatlamaya çalışmış-

tır.  

      Németh, Batı Balkan ağızları ile Kuzeydoğu Anadolu ağızları ara-

sında beş maddede ciddi benzerlikler olduğunu tespit etmiştir. Sözü 

edilen maddeler şunlardır: 

1. Çok heceli kelime sonlarındaki ı, u, ü seslerinin i biçiminde 

ortaya çıkması ve öğrenilen geçmiş zaman ekinin sadece -miş olarak 

tek biçimde kullanılması. 

 2. i sesinin kelime içinde ve hece sonlarında ı sesiyle değişme 

eğiliminin bulunması. 

 3. ö, ü seslerinin belli pozisyonlarda herhangi bir geçiş sesi 

veya o, u seslerine dönüşmesi. 

 4. -lar -ler çekim ve türetme eklerinin ses uyumundan bağım-

sız olarak kullanılması. 

 5. Şimdiki zaman -yor ekinin kullanımı (Németh 1956: 46-

59; 1965: 84). 

     Németh, Oğuz ağız bölgesinin böylesine zıt iki uç noktasındaki 

ağızların birbirine bu kadar benzemesinin bir tesadüf olamayacağını, 

söz konusu benzerliğin, bu ağızların birbirinden bağımsız olarak geliş-

mediğini ve aralarında mutlaka genetik bir bağ olması gerektiğini id-

dia etmiştir. Németh bu bağın, Osmanlının 15. yüzyılda Anadolu'nun 

Kuzeydoğu bölgesindeki Müslüman ögelerini Batı Balkanlara yerleş-

tirmesiyle açıklanabileceğini düşünmüştür (Németh 1956: 57-58). Ay-

rıca Németh, eski ses değişimleri konusunda bu iki bölge ağızları ara-

sında bazı tutarsızlıkların bulunduğunu da fark etmiştir. Bir başka de-

yişle, Kuzeydoğu Anadolu’daki kimi yerleşme merkezlerindeki ağız-

ların bazılarında, hatta derleme yapılan kimi kişilerin konuşmalarını 

ele alan aynı metinlerde bile Balkan ağızlarında da görülen bazı eski 

kalıpların yanı sıra, daha yeni kalıpların da bulunduğunu saptamıştır 

(Németh 1956: 46-55). Ancak her iki bölge halkları ağızlarında ortaya 

çıkan bu farklılıkların bizi şaşırtmaması gerektiğini, bahse konu ağız-

ların birbirinden ayrı kaldıkları 500 yıllık dönem içerisinde edebî dilin 

ve diğer çevre ağızlarının etkisi sonucu gelişmiş olabileceğine inan-

mıştır. Böylece yarım asırdan sonra, hem Kuzeydoğu Anadolu hem de 

Batı Balkan ağızlarında bazı değişikliklerin yaşanmasının normal ola-

bileceğini vurgulayan Németh, yukarıda vermiş olduğu bilgiler ışığın-

 
   2   Trabzon şehrinin 30-40 km doğusunda yer alan Sürmene ilçesinde. 
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da,  Batı Balkan ağızlarının ana vatanının Kuzeydoğu Anadolu Trab-

zon, Rize ve Kars şehirleri arasındaki alan olduğunu varsaymıştır. Né-

meth, sözü edilen bölgenin tamamen kapalı bir ağız alanı olduğunu 

belirtmesine rağmen bu ağızların bazı özelliklerinin Amasya, Ordu ve 

Giresun gibi Anadolu’nun daha batıdaki bölgelerinde, Erzincan ve Er-

zurum gibi daha güneydeki bölgelerinde ve Azerbaycan topraklarında 

da bulunabileceğini gözlemlemiştir (Németh 1956: 27, 33. 56). 

     Németh'in Batı Balkan ağızları ile Kuzeydoğu Anadolu ağızları 

arasındaki benzerlik teorisi, Türk ve yabancı Türkologlar (Karahan, 

Günay, Karaörs, Brendemoen, Gemalmaz vb.) arasında genel olarak 

kabul görmektedir. Bununla beraber, bu benzerliğin nereden geldiğine 

dair görüş farklılıkları da mevcuttur. 

     Németh'ten sonra, Batı Balkanlar'daki uç bölgelerde (Vidin hariç) 

ve Doğu Karadeniz kıyılarındaki köy adlarını karşılaştıran Metin Ka-

raörs (1992: 4-8), Batı Balkanlar ve Kuzeydoğu Anadolu halklarının 

ortak bir kökenden geldiklerini kanıtlamaya çalışmıştır. Ancak bu te-

zini tarihsel verilerle desteklememiştir. 

     Ne Németh'in ne de Karaörs’ün Batı Balkanlar ile Kuzeydoğu Ana-

dolu ağızlarının ortak kökeni ile ilgili tezlerinin tarihsel bir kanıtı ol-

madığına inanan Brendemoen, bu konuya biraz daha ayrıntılı yaklaş-

maktadır. Her bir ses özelliğini ayrı ayrı analiz eden Brendemoen, Batı 

Balkan ağızları ile Doğu Karadeniz bölgesi ağızları arasındaki benzer-

liğin göçlerle ilgili olmadığını belirtmiştir. Brendemoen (2002: 294), 

bu iki bölge arasında göçlerin yaşandığını inkâr etmemekte, hatta sun-

duğu literatüre dayanarak Trabzon'un 1462 tarihinde Osmanlıların eli-

ne geçmesinin ardından Trabzon ve Rize bölgelerinden İstanbul'a ve 

Balkanlara altı kez göç yaşandığına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra 

ters yönde göçlerle ilgili de tarihsel verilere değinmekte,  Hristiyanla-

rın elinden yeni çıkmış bu bölgedeki Müslüman nüfusu artırmak ama-

cıyla Balkanlar'dan özellikle Arnavut ve Boşnakların Trabzon bölgesi-

ne yerleştirildiklerinden de bahsetmektedir (Brendemoen 2002: 295). 

     Ancak Brendemoen (2002: 247), her iki bölge ağızları arasındaki 

dilsel benzerliklerin genetik ilişkilerden kaynaklanmadığına inanmak-

ta, bunun yerine, sözü edilen dillerdeki arkaik formların Batı Balkan-

larda Bulgarcadan Kuzeydoğu Anadolu'da Yunancadan etkilenmesi ve 

evrensel ses değişimlerine uğraması sonucu günümüz hâlini aldıkları-

nı savunmaktadır. Bu durum Kuzeydoğu Anadolu’da özellikle Trab-

zon’da ı sesi ile değiştirilemeyen ü / ö seslerinde belirgindir; çünkü ı 

sesi Yunancada yoktur. Öte yandan Bulgarcada / ı / sesinin bulunması, 

ayrıca ü ve ö seslerinin bulunmaması nedeniyle Batı Balkan ağızların-

da ü ve ö sesleri ı'ya dönüşür. Vidin'de sıkça karşılaştığımız i sesinin 

kelime içinde ve hece sonlarında ı sesiyle değişme eğilimi de muhte-
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melen Bulgarca'da ı sesinin varlığı ile ilgilidir3 (Brendemoen 2002: 

247). 

     Brendemoen, diğer benzerliklerin de aynı koşullar dizisinin bir so-

nucu olduğuna inanmakta, bu ağızların izole hâlindeki konumu nede-

niyle her iki uçta da korunmuş olan arkaizmlerle açıklanabildiğini dü-

şünmektedir. Mesela, Kuzeydoğu Anadolu ağızlarında, ilk bakışta, 

ilerleyici benzeşme yoluyla sağlanan küçük ünlü uyumunun bulunma-

sı, Trabzon bölgesinde izolasyonun dilin gelişiminin geç bir evresinde 

meydana geldiğini göstermektedir. 14 ve 15. yüzyıllar arasındaki Ana-

dolu Türkçesi ağızlarının özellikleri hakkında çok az şey bilindiğine 

ve 15. yüzyılın sonlarına ait metinlerde tüm eklerde dudak uyumunun 

bulunduğuna dikkat çeken Brendemoen (2002: 247-248). Batı Balkan-

lardaki ağızlarda Türk dilinin izole hâle geçmeden önce kullanılan 

formlarının bulunması sebebiyle bu ağızların Doğu Karadeniz bölgesi 

ağızlarından önemli ölçüde farklı bir geçmişe sahip olduğunu düşün-

mektedir . Bu nedenle Brendemoen, bir dilin gelişim sürecinin belirli 

aşamalarının göstergesi olarak bilinen arkaizmlerin, genel dilden han-

gi dönemde izole edildiğini belirlemek için kullanılabileceğini, böyle-

ce bu dilin kökenlerinin takip edilmesinin ve geldikleri çekirdek dilin 

tespit edilmesinin mümkün olabileceğini savunmaktadır. 

     Literatürdeki bu farklı görüşlerin nasıl ortaya çıktığını ve hangisi-

nin daha tutarlı olabileceğini tespit etmek amacıyla ilk önce Anadolu’-

dan Balkanlara yaşanan göçlerle ilgili günümüze kadar yapılan araştır-

maları daha yakından incelemeye çalıştık. 

     Türklerin Balkanlara güneyden Anadolu’dan gelişi Osmanlılardan 

çok daha önceki tarihlere dayanmaktadır. Anadolu Türklerinin Bal-

kanlara yerleşmesi 1261 yılında Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavu-

s’un Moğollardan kaçıp Bizans’a sığınmasıyla başlamıştır. Ardından 

1263 yılında Moğol istilasından Sarı Saltık ile birlikte kaçan 30-40 

Türkmen obası İzzeddin Keykavus’un yanına gelmiş ve Bizanslılar ta-

rafından kuzey Dobruca’ya yerleştirilmiştir. Bu Türkmenler Müslü-

man Altın Ordu emiri Nogay’ın himayesi altına girerek burada Baba 

Saltık ve diğer kasabaları kurmuşlardır. Nogay’ın ölümünden sonra 

putperest diğer Moğol hanları döneminde bu bölgedeki Türkmenlerin 

bir bölümü Anadolu’ya göç etmiştir, diğer bir bölümü ise Balkanlarda 

yerli Kıpçaklar (Kumanlar) arasında kalarak Hristiyanlığa geçmişler-

dir (İnalcık 2005: 21, 2003: 14-15). Bazı diğer kaynaklarda Anadolu’-

dan Balkanlara gelip yerleşen ilk Türklerin, Selçuklu sultanlarının 

merkezinin Konya olması nedeniyle bu adı alan Konyarlar olduğu be-

lirtilmektedir (Gökbilgin 2008: 10). Jirecek Konyar isminin Türkçe 

 
   3   ı sesi eski Slavcada da bulunmakta ve 6 imiyle belirtilmektedir. 
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koyun ve Bulgarca at manasına gelen kon kelimesinden geldiğini an-

cak Selânik ve Tesalya Konyarlarının, kendilerinin Konya ile bağlan-

tıları olduğunu ve bir kısmının “200 yıl önce” yani 14. yüzyılda gel-

diklerini iddia ettiklerini belirtmektedir (Gökbilgin 2008: 10). Traeger 

de eserlerinde Makedonya’da yaşayan Konyarlardan bahsetmekte ve 

1390 yılında bu topraklara Anadolu’dan geldiklerini savunarak Boue’-

nin bu konuda verdiği bilgilere işaret etmektedir (Gökbilgin 2008: 11). 

Öte yandan Oberhummer Konyar namını alan Selçuk Türklerinin çok 

daha önce X. yüzyıldan itibaren Makedonya, Varna ve Tesalya’da ya-

şadıklarını öne sürmektedir (Gökbilgin 2008: 11).  Bu konuyu araştı-

ran bilim insanlarının bir kısmı Türklerin Balkanlara Osmanlı döne-

minde Konya bölgesinden gelip yerleşen halklar, bir kısmı ise 12. yüz-

yılda veya bu tarihten daha önce Bizans imparatorları tarafından Ma-

kedonya’yı Bulgarlara karşı kalabalıklaştırmak için çağrılan halklar 

olduğunu savunmaktadır (Gökbilgin 2008: 11).  Gökbilgin, Türk grup-

ların Konya’dan Balkanlara gelerek bu bölgelere yerleştiklerinin “ta-

rihî bir vaka” olduğunu ancak bu halkların Bizans imparatorları tara-

fından Bulgarlara karşı çağrılarak yerleştirildikleri ve Boue’nin verdi-

ği 1390 tarihinde bu bölgelere geldikleri ile ilgili kaynak bulunmadığı-

nı belirtmiştir. Ancak Yörüklerin 1385 tarihinde Saruhan’dan Serez 

tarafına sürülerek orada iskân ettirildiğiyle ilgili kayıtların bulunduğu-

nu böylece Boue’nin bu Yörükleri kastetmesi durumunda haklı olabi-

leceğini öne sürmüştür. Öte yandan 14. yüzyılın ilk yarısında Aydın 

bölgesindeki “bir grup Türk kuvvetlerinin Kantakuzen’in müttefiki sı-

fatıyla Selânik’e çıktığını” ancak o belirtilen tarihte bu Türklerin Te-

salya’da yerleştiklerine ve bunların Konyarlarla herhangi bir bağları 

olduğuna dair bir bilginin bulunmadığını belirtmiştir (Gökbilgin 2008: 

12).   

     Gökbilgin’e göre (2002: 12-13) yukarıda belirtilen Konyarlar aslın-

da, II Murat (1421-1451), özellikle de Fatih Sultan Mehmet dönemin-

de (1451-1481) Karamanoğullarına karşı yürütülen savaşların ardın-

dan Konya, Karaman ve Ankara bölgesi ve çevresinden bir yandan 

Kuzeydoğu Anadolu’ya, diğer yandan ise Balkanlara en çok da Tesal-

ya ile Selânik’in doğusuna sürgün edilen Türkmen kabilelerinin tem-

silcileridir. “Yörüklerin Balkanlar’a geçişlerinin aslında İmparator 

kuvvetlerinin yarımadaya ayak basmalarıyla başladığını” savunan 

Gökbilgin, bunların Balkanlara göçleri hakkındaki ilk kaydın I Murat 

dönemine ait olduğunu ve bahse konu kayda göre 1385 yılında Saru-

han civarındaki Yörüklerin Edirne ve Trakya üzerinden Serez ve Var-

dar ovasına nakledildiklerini belirtmektedir. Daha sonra I Bayezid, tuz 

yasağına isyan eden Yörükleri Üsküp ve Niş arasındaki bölgeye yer-

leştirmiştir (Gökbilgin 2008: 14,15). Ardından Naldöken Yörükleri 
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Bulgaristan’a (Gökbilgin 2002: 55-64, Yücel 1992: 74), Tanrıdağı Yö-

rükleri Bulgaristan’ın büyük ve Makedonya’nın küçük bir bölgesine 

(Gökbilgin 2002: 64-74, Yücel 1992: 74), Ofçabolu Yörükleri Make-

donya, Kosova ve Bulgaristan’ın bazı bölgelerine, Vize ve Kocacık 

Yörükleri Bulgaristan’ın belirli bölgelerine yerleştirilmiştir (Gökbilgin 

2008: 78-86, 90-100, Yücel 1992: 74). Barkan (1953), Aktepe (1953), 

Yücel (1992), Gökbilgin (2008) ve Halaçoğlu (2014) eserlerinde sözü 

edilen Yörüklerin göçleri o dönemlere ait tahrir defterleri vb.de ayrın-

tılı bilgiler sunulmuştur. Ancak burada Balkanlara göç eden Yörükle-

rin göç etmeden önce yaşadıkları bölgelerdeki ağız özelliklerinin fark-

lı olduğunu da belirtmemiz gerekir. Yukarıda sözü edilen Türkmen ve 

Yörüklerin geldiği Saruhan, Edirne, Konya, Karaman ve Ankara böl-

gelerinde daha sonra gelişen ağızlarda Batı Balkan topraklarında ge-

lişen ağız  özellikleri bulunmamaktadır.  

     Kuzeydoğu Anadolu bölgesine gelince, bu bölge 16. yüzyıla kadar 

oldukça kapalı bir bölgeydi. 13. yüzyılda askerî yönetimi Gürcü tahtı-

na hizmet eden Ortodoks Kıpçakların4 kontrolü altındaydı (Brendemo-

en 2002: 282-283, Golden 1992: 292). Ardından bu bölge (aşağı yuka-

rı bugünkü Gürcistan-Türkiye sınırından Sinop şehrinin batısındaki 

bölgeye kadar) 13. ve 16. yüzyıllar arasında Komnenlerin yönetimin-

deydi ve bu süre boyunca farklı Oğuz boyları tarafından saldırılara 

maruz kalmıştı (Brendemoen 2002: 284) 14. yüzyılın ortalarından iti-

baren ise Kıpçaklar Bayındır soyundan gelen Akkoyunlularla5 savaş-

mış ve zaman zaman da onlarla karışmışlardır (Brendemoen 2002: 

286-291). Bununla birlikte Karadeniz bölgesinde 13. yüzyılın ortala-

rında Gürcü devletinin askerleri ve Gürcü prenseslerinin muhafızları 

olarak yaşayan Kıpçakların yanı sıra, Çoruh vadisinde ve Karadeni-

z’in etrafındaki Erzurum ve Tiflis arasında kalan dağlık bölgede, Gür-

cüleşmiş olmalarına rağmen, çoğunlukla geleneksel Türk isimlerini 

korumuş, prenslikler hâlinde başka Ortodoks Kıpçaklar da yaşamıştır 

(Brendemoen 2002: 282-283, Ercilasun 1983: 33). Bunlar 17. yüzyıl-

da, Müslümanlığı kabul ederek çevre Oğuzlarla karışmış, ardından bu 

bölge Tebriz Akkoyunluları, Maraş, Sivas, Konya, Karaman Türk-

menleri ve Danişment Çepnileri tarafından iskân edilmiştir (Günay 

1977: 21).  

 
4 Trabzon bölgesindeki Kıpçak askerlerinin inkâr edilemez  varlığının en eski   ka-

nıtı, Maçka bölgesindeki Vaselon Manastırı'nın kayıtlarında yer alan 1284 yı-

lından kalma Leon ho Kumanos adıdır (Brendemoen 2002: 282-283).  
5 Akkoyunlular Oğuzların Bayındır boyundandır. Anadolu’ya Azerbaycan’dan 

gelmişlerdir. Hakim oldukları bölgede kullanılan dilin  Kıpçakçanın güçlü 

etkisi altında olduğu bilinmektedir (Ercilasun 1983: 22-23; Günay 1978: 26-

27). 
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     Yukarıda verilen bilgilere dayanarak, Leylâ Karahan’ın Anadolu 

ağızlarının sınıflandırmasında, Anadolu’daki üç büyük ağız grubun-

dan biri olarak gösterdiği Kuzeydoğu Anadolu ağzının şekillenmesi sı-

rasında (Karahan 2011: 97-114), Türk boylarından Oğuzlar dışında 

Kıpçakların ve Türk olmayan Gürcü, Yunan ve Ermeni gibi diğer 

halkların etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte Anadolu’-

nun diğer bölgeleri ve Doğu Balkanlardaki ağızlardan tamamen farklı 

olarak Yunanca, Ermenice ve Gürcücenin etkisi altında gelişen bu 

ağızlar, ana hatlarıyla Batı Balkan topraklarındaki ağızlarla neredeyse 

aynıdır. 

     Batı Balkan Türk ağızlarının Kuzeydoğu Anadolu ağızlarının dışın-

da Türkiye'nin hiçbir bölgesindeki ağızlara benzemediği gerçeğinden 

yola çıkarak önce bu iki uç bölge halkları arasında herhangi bir sirkü-

lasyonun yaşanıp yaşanmadığını teyit etmek, konuşanlar arasında her-

hangi bir ilişkinin bulunup bulunmadığını belirlemek ve böyle bir du-

rumun söz konusu olmadığının ortaya çıkması hâlinde, bahse konu 

benzerliğin kaynağını bulmak amacıyla daha önceki dönemlere inme-

ye çalıştık.  

     Araştırmalarımız sonucunda bazı kaynaklarda, yukarıda da belirtil-

diği gibi, Kuzeydoğu Anadolu bölgesi halkının Türkiye’nin ve Bal-

kanların batısına taşındığı, Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlı-

ların eline geçmesinden (1462) hemen sonraki 25 yıl içinde, bu bölge 

halkının altı dalga hâlinde, Pontus'tan İstanbul ve Balkanlara göç etti-

rildiği ile ilgili bilgilere ulaşılabildi (Brendemoen 2002: 294). Ancak 

Hristiyanlığın baskın olduğu bu bölgeden Batı'ya ağırlıklı olarak Er-

meni ve Rum asıllı gayrimüslim nüfus taşınmıştır. Böylece neredeyse 

16. yüzyıla kadar kapalı olan bu bölge halkının Türk dilini kullanma-

dığı varsayılmaktadır.  

     Öte yandan 16. yüzyılın başlarında Balkanlardan, daha doğrusu 

Mora (Peloponez) Yarımadası’ndan Arnavutlar6, Bosna, Kosova, Ma-

kedonya ve Bulgaristan’dan Müslümanlar, Kuzeydoğu Anadolu'ya 

tahliye edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili yazılı belgeler de bulun-

maktadır (Barkan 1953: 217-224, Brendemoen 2002: 23-24, 294-295). 

Ancak ters yöne doğru gerçekleşen bu göçlerle Trabzon bölgesine ge-

len ve ne ölçüde Türkçeyi konuştukları bilinmeyen bu insanların dili-

nin tüm Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ağızlarına etkisinin çok güçlü 

olabileceği düşünülmemektedir.  

     Öte yandan yazılı belgelerin bulunmaması sebebiyle bu bölgede 

Türk dilinin Osmanlı Oğuzlarının gelmesinden önce ne ölçüde kulla-

 
6  Bu Arnavutların Müslüman olup olmadıkları ve dili ne derece konuştukları 

    belli değildir. 
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nıldığı bilinmemektedir. 1185'te kuzeyden batıya doğru ilerleyen Kıp-

çakların Macaristan ve Romanya’ya kadar geldikten sonra iki büyük 

göç dalgası hâlinde Balkanlara -Makedonya, Bulgaristan ve Trakya 

bölgesine- gelip yerleştiği ve 1290 yılında Türk kimliğini yitirerek ta-

mamen asimile olduğu bilinmektedir (Vasary 2008: 125-126). Ancak 

Hristiyanlığı kabul eden ve geleneksel isimlerini değiştiren bu Kıpçak-

lar bölgede son 150 yıl boyunca baskın bir etnik unsurdu. Şişman, 

Terter ve Dorman gibi Bulgaristan'ın en ünlü aileleri konumuna gel-

mişler ve Tuna boyundaki birçok devlete Asenler, Terterler, Şişmanlar 

gibi hükümdarlar ve hanedanlar vermişlerdir (Vasary 2008: 146-147). 

Aynı Kıpçak isimleriyle günümüzde de Kuzeydoğu Anadolu bölgesin-

de karşılaşmaktayız (Brendemoen 2002: 283).  

     Brendemoen’un, Kuzeydoğu Anadolu ağızlarının gelişiminde arka-

izmlerin önemli rol oynadığını, bu ağızların Anadolu’daki diğer ağız-

lardan farklı olan Oğuzcadan gelmeyen özellikler gösterme nedeninin 

onların çok erken izole olmasından kaynaklandığını, daha sonra da bu 

ağızların içindeki arkaik özelliklerin zamanla evrensel ses değişimleri-

ne uğrayarak günümüzdeki hâlini aldığını savunduğundan bahsedil-

mişti. Brendemoen (2002: 245-248) Batı Balkan ağızlarının da aynı 

süreçten geçtiğini ve ortada ortak bir genetik kökenin bulunmadığını 

savunmaktadır.  

     Her iki bölge Oğuzlardan önce uzun bir süre boyunca Kıpçakların 

hâkimiyeti altında kaldığı için biz, arkaik formların Brendemoen'un 

ifade ettiği şekilde günümüze kadar kullanılmış olma ihtimalinin yük-

sek olduğu kanısındayız. Ancak Anadolu Oğuzlarının çok yakınında 

yaşayan Kuzeydoğu Anadolu bölgesi konuşucuları izolasyondan he-

men sonra, oldukça geç bir tarihte, 15. yüzyılın sonlarında onlarla te-

masa geçerek dillerinin özelliklerini almaya başlarken Batı Balkan ko-

nuşucuları Oğuzların dilini çoktan kullanmaya başlamışlardır.  

     Tüm bu verilere dayanarak, Osmanlı Oğuzları gelmeden önce Batı 

Balkan bölgesinin de Kıpçak dilinin güçlü bir etkisi altında bulunduğu 

görülmektedir. Bu durum, her iki bölgede de arkaik olarak değerlen-

dirilen hačan “ki < ne zaman ki” gibi şekillerin kullanımından da an-

laşılmaktadır. Bu tür arkaik kelimelerin kullanımına dayanarak Oğuz 

ağız bölgeleri ve diğer etnik topluluklar arasında ayrımlar yapılabil-

mektedir (Günay 1978: 26).  

     Brendemoen (2002: 210-211, 255-263) Trabzon ve Rize bölgele-

rinde kullanılan ağızlarda Kıpçakçadan alınmış olabilecek özellikler-

den şimdiki zaman eki -yor ve damak ŋ’sinin kaybını da öne sürmüş-

tür. Aynı özelliklerin Batı Balkan ağızları için de karakteristik olduğu 

bilinmektedir. Öte yandan, her iki bölge ağızlarında rastladığımız g 

yerine k sesinin kullanımı (galdı, galın goyun yerine kaldı, kalın, ko-
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yun kelimelerinin) ve o>u, ö>ü (öyle>üle, koy->kuy-) değişimlerinin 

de Kıpçak özelliği olduğu kabul edilmektedir.  

Bununla birlikte biz her iki bölgede karşımıza çıkan k>ç ve 

g>c değişimlerine, (çimse<kimse, cit<git) de dikkat çekmek istiyoruz. 

Batı Balkan ağızlarından sadece Bar (Németh 1970: 132-133) ve Ko-

sova ağızlarında (Hafiz 1985: 128-129)  Kuzeydoğu Anadolu ağızla-

rından ise Trabzon (Karahan 2011: 100) ve Rize (Günay 1978: 88)  

yöresi ağızlarında rastlanan bu ses değişimleri Kuzeydoğu Anadolu 

ağızlarından olmayan Erzurum (Gemalmaz 1995: 191), Malatya (Baş-

daş 2003: 5-6) İran (Memmedov 1988: 102) Irak (Gülensoy 2004: 

1289-1298), Nahçıvan (Şiraliyev 1962b: 50-51) ve Azerbaycan (Şira-

liyev 1962a: 83) bölgesinde de görülmektedir.  

     Hafız (1985: 128), bu özelliğin diğer etkilerin yanı sıra Arnavutça 

ve Sırp-Hırvat dillerinin etkisi sonucu gerçekleştiğini varsaymıştır. 

Öte yandan böyle bir kanıyı ortaya attığı hâlde Hafız, bu özelliğe Ka-

radeniz, Irak, İran ve Doğu Anadolu’nun bazı ağızlarında da rastlandı-

ğına ve bunun çok özel bir durum olduğuna işaret etmiştir. Peki, Hafı-

z’ın söylediği gibi bu özellik bölgedeki diğer etkilerin yanı sıra Sırp-

Hırvat dillerinin etkisi altında gelişmişse bu durumda aklımıza neden 

bu etkinin Makedonya’da da görülmediği sorusu gelmektedir.  

     Öte yandan Brendemoen’in düşündüğü gibi Kuzeydoğu Anadolu 

ağızlarında Rum, Ermeni ve Türk olmayan diğer dillerin etkisi altında 

gelişen bir evrensel ses değişimi söz konusu ise bu durumda bu bölge-

de karşımıza çıkan k>ç, g>c değişimine neden aynı dönemde Kıpçak-

ların hâkimiyeti altında kalmış olan Türkiye'nin başka yerlerinde de, 

örneğin Kars’ta rastlanmamaktadır? Diğer yandan Kıbrıs'ta, İstanbul'-

da ve Türkiye’nin pek çok diğer yerinde de Türk halkı Rum, Ermeni 

ve Türk olmayan diğer halklarla sürekli temas hâlinde olmuştur, ancak 

sözü edilen değişim bahsettiğimiz bölgeler dışında hiçbir yerde görül-

memiştir.  

     Yukarıdaki verilere dayanarak Oğuz ağız bölgesinin sadece be-

lirtilen sekiz noktasında görülen bu ses değişiminin kökeninin bu ağız-

ların Kıpçak tarihî geçmişine dayandırılabileceğine inanılmaktadır. 

Belki g>c ve k>ç gibi bir değişim bile söz konusu olmayabilir. Belki 

de Kıpçakların Hazar Denizi'nin kuzeyinde yaşadıkları dönemden 

kalma k yerine ç ve g yerine c seslerinin kullanımı söz konusudur.  

     Kaynaklarda Kıpçakların Hazar Denizi'nin kuzeyinde çok çeşitli 

kol ve alt kollar hâlinde yaşadıkları ve bu Kıpçakların tarihin bir döne-

minde Kafkaslar üzerinden Karadeniz kıyılarına geçtiği belirtilmekte-

dir. Daryal Geçidi’nden geçen bir kol, Karadeniz kıyısı boyunca yolu-

na devam ederek Rize ve Trabzon'a ulaşmış, bir kol ise Gürcistan üze-

rinden Ardahan, Posof ve Erzurum'a doğru devam etmiştir. Derbent 
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Geçidi üzerinden inenler ise Azerbaycan ve Tebriz bölgesi üzerinden 

Irak’a kadar gitmiştir (Ercilasun 1983: 16-19). Öte yandan, kaynaklar-

da Kıpçakların Hazar Denizi'nin kuzeyinden batıya, Volga, Dinyeper 

ve Transilvanya üzerinden Balkanlar'a ve Makedonya'ya geldiği de 

belirtilmektedir (Vasary 2008). Bu gerçeklere dayanarak tarihin bir 

döneminde belki Hazar Denizi'nin kuzeyinde yaşamış ve ağızlarında 

yukarıdaki özelliklerin bulunduğu bir Kıpçak alt kolu mensuplarının 

12. yüzyılda o bölgeden ayrılarak farklı yönlere doğru hareket edip 

belirtilen noktalara gelmiş ve ağız özelliklerini ana hatlarıyla günümü-

ze kadar, aralarındaki mesafeye rağmen korumuş oldukları tarafımızca 

varsayılmaktadır.  

     Bu varsayımımızı, sadece Doğu (Dallı 1991: 18, 24) ve Batı Bal-

kanlarda (Hafız 1979: 73) bir de Tataristan ve Başkurdistan’da (Öner: 

2007: 692, Yazici Ersoy 2007: 758) görülen ve Türkologlar tarafından 

Kıpçak özelliği olarak kabul edilen ö>ü değişimi de desteklemektedir. 

Ayrıca Kıpçak kökenli Kırgız, Altay ve Başkurt lehçelerinin önemli 

özelliklerinden biri olarak bilinen o’lu dudak uyumunun da Batı Bal-

kan ağızlarından sadece Prizren ağzında görülmesi ve bu ağız dışında 

Oğuz ağız bölgesinin başka hiçbir yerinde bulunmaması da bu konu-

daki tahminlerimizi güçlendirmektedir (Kasapoğlu Çengel 2007: 487-

491, Güner Dilek 2007: 1017, Yazici Ersoy 2007: 758,761-765; Hafız 

Küçükusta 2019: 152). 

     Özetle, Oğuz ağız bölgesinin sadece bir noktasında bulunan ve kar-

şılığının Kıpçak kökenli Kırgızca, Altayca ve Başkurtçada görüldüğü 

o’lu dudak uyumu ve Oğuz ağız bölgesinin sadece belirtilen sekiz 

noktasında rastlanan g>c ve k>ç ünsüzlerinin öndamaksıllaşmasının 

ortak bir Kıpçak özelliği olabileceği düşünülmektedir.  

     Buna rağmen, Kıpçakların hiçbirinde bugün k<ç, g<c gibi bir ses 

değişimi bulunmamaktadır. Onların torunları durumundaki Karay 

Türkleri, Tatar Türkleri, Kumuklar, Karaçaylar, Malkarlar ve hatta 

Kazaklar bu duruma örnek teşkil etmektedir (Öner 2017: 679-683-

748, Pekacar 2007: 939-1008, Tamir 2007: 429-480). Ancak hepsi de 

Kıpçakçadan gelmesine rağmen kimilerinin aralarında hiçbir benzerli-

ğin bulunmadığı da görülmektedir. Örneğin Tatar ve Kazak Türkçeleri 

birbirinden tamamen farklı şekilde gelişmiştir. Öte yandan yukarıda 

belirtildiği gibi Kıpçakların çok çeşitli kol ve alt kollardan oluştuğu da 

bilinmektedir. Bu durumda sözü edilen değişimin kimilerinde olurken 

kimilerinde olmaması ihtimal dahilindedir. Yani bahse konu ağız özel-

likleri belki de yalnızca tarihin bir döneminde Hazar denizinin kuze-

yinde bir Kıpçak kolu tarafından kullanılmaktaydı. 
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MANZÛME-İ ŞİR’ATÜ’L-İSLÂM 
 

Selçuk UYSAL* 

 

     27-29 Eylül 2018 Tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp şehrin-

de yapılan “Uluslar Arası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu”na Üs-

küp Millî Kütüphanesinde bulunan bir yazma eserin tanıtımı ile katıl-

dım. Bildirim “Üsküp Millî Kütüphanesinde Yavuz Dönemine Ait 

Bir Dil Yâdigârı: Şeriatü’l-İslâm” adını taşıyordu. 

     Sözkonusu yazma eser “Makedonya Kütüphaneleri Türkçe Yazma 

Eserler Kataloğu’nun 101. sahifesinde MSTII/205 numarada şöyle ta-

nıtılmaktadır: 

 

“Kitap adı: Manzûme-i Şeriatü’l-İslâm 

Yazan: ? 

Başı: Çün bismillah oldı ibtidâsı/Yine hamd ile ol-

sun intihâsı 

Sonu: Ger sorarlarsa bunun ebyâtı addinden hisâb 

Yazanı, Monla İbrahim, tarihi 1112, yaprak sayısı 

68, 210 x 149, 175 x 103 mm ölçülerinde, 15 satır, nesih 

yazı, sırtı ve kenarları deri olan kalın karton ciltlidir. Ge-

nel notlar: Harekeli manzum eser, bölünmüş kırmızı çer-

çeve içindedir. Yazar 68a varağında “Hem oruç ayının 

onunda tamam oldı kitâb/Dimeyeler lutf idüp bize hatası-

çün itâb/Hem demir1 âsâr bu dürün nazmına menzil idi / 

Hem Resûl’ün hicreti tokuz yüz onbeş yıl idi/Ger sorar-

larsa bunun ebyât-ı addinden hisâb/Bin tokuzyüz elli be-

yit oldı adede bu kitâb” beyitleri ile eserin yazılış tarihi 

ve beyit sayısı hakkında bilgi vermektedir. 68b varağının 

temmesinde ise müstensihin hem adını ve istinsah tarihini 

verir.” 

      

     Burada bir hususu düzeltelim; kataloğun kitabı tanıtım bölümünde 

son beyit olarak  

     Ger sorarlarsa bunun ebyât-ı addinden hisâb / Bin tokuz yüz elli 

oldı adede bu kitâb beyiti gösteriliyorsa da aslında son beyit 

     Anlara Hak rahmet ide kim bunı okuyalar / Âbidî’yi rahmetullahi 

aleyhi diyeler şeklindedir.  

 
     *    Mr., Türkolog, Ankara. 

     1    Demid gibi yazılmış. 
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İllâ rahmet umanlar Hüdâ’dan / Unutmanız şu kâtibi duâdan beyiti 

ise yazmanın müstensihi tarafından eklenmiş olmalıdır.  

     Katalogda işaret edilen fakat meâli verilmeyen temmesi ise şöyle: 

          Temmet hâzihi’n-nüshati’ş-şerîfe ‘alâ yed-i 

ez‘afü’l-‘ibâd Molla İbrâhim bin sûfi. Gaferallâhu lehû 

ve li-vâlideyye ve’l-cemî‘i’l-müslimîn fî şehr-i safer 

yevmü’l-cum‘ati fî vakt-i kuşluk fî medreseti Çalık-zâde fî 

kasabati Kilis fî târîh-i sene isnâ ‘aşer mieti ve elf (1112 2 

     Eserin aslının Arapça ve Ravzatü’l-İslâm ismini taşıdığını müter-

cim eserin başında belirtmektedir. Mütercim bu orijinal nüsha için hoş 

telif ve tasnif edildiğini, hadislerle mübeyyen olduğunu, enbiya tarihi 

ile tefsir ve hadislerin, Hüdâ’nın buyruğunun yani ilm-i şeriatin, iste-

nen her hâcetin onda bulunduğunu söyledikten sonra eserin Arapça ol-

duğu için herkes tarafından anlaşılamadığını belirtmekte, zamanınsa 

zaman-ı Türkî olduğunu Sultan Bayezıd Han oğlu Selim Şah zamanın-

da müridi olduğu şeyhinin kendisini teşvik etmesi sonucu yaşının dok-

sana yaklaştığı sıralarda “Şir’atü’l-İslâm adıyla Arapçadan Türkçeye 

elli bâb olarak çevirdiğini söylemektedir. Kendisini bu işe teşvik eden 

şeyhinin adını ise vermemektedir. Doksan anlamına gelen “tis’in” ke-

limesinin tes’iyye (doksanlamak; doksana ulaşmak) şeklinde yazılma-

sı da müellifin imla konusunda serbest düşünceli olduğu izlenimini 

vermektedir.  

     Çeviride kitabın ismi büyük çoğunlukla esre ile harekelenip Şir’a-

tü’l-İslâm diye yazılırken çok az yerde Şerîatü’l-İslâm diye harekelen-

diği görülmüştür. Öyleyken bildirimizin başlığında Şerîatü’l-İslâm ta-

birini kullanmamızın sebebi yazmayı tanıtan katalogda eserin böyle 

tanıtılması sebebiyledir. 

     Mütercim eserin tercümesini olduğu gibi değil fakat özetleyerek, 

muhtasaran yaptığını 

     Dil uzadup iderlerse hitâbı / Sözüm yok muhtasar kıldım kitâbı (4a) 

beyitiyle dile getirmektedir. Telif tarihinin 915-917 yılları olduğu be-

lirtilen eserin temme’deki “fî târîh-i sene isnâ ‘aşer miet ve elf (1112) 

ifadesi ise eserin istinsah edildiği tarihi göstermektedir. Yani eserin 

tercümesi ile istinsah tarihi arasında epeyi bir zaman farkı vardır. 

     Eser muhteva yönünden islâmî ilmihal yahut akâid denilen temel 

bilgilerle birlikte âdâb-ı muaşeret kuralları denilen sosyal münasebet 

 
2 (Bu mübârek nüsha kulların en zayıfı elinde tamamlandı. Sûfi oğlu Molla İbra-

him, Allah onu, ana babasını ve bütün müslümanları affetsin. Safer ayında Cuma gü-

nünde kuşluk vaktinde Çalık-zâde medresesinde Kilis kasabasında 1112 senesinde) 
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kurallarını da öğretir bir muhtevaya sahiptir. Elli bölüm (bâb) olarak 

çevrilen eserin bölümleri şunlardır: 

 

1. Evvelki Bâb İmân İle Sâbit Olur Beyân İder 

2. İkinci Bâb Muhammed Mustafa Sünnete Tâbi Olmağı Beyân 

İder 

3. Üçüncü Bâb İlimler Fazlın Beyân İder 

4. Dördünci Bâb Talîmiñ ve İlmiñ Fazlın Beyân İder Allahu 

A’lem 

5. Beşinci Bâb Kurân Okumağıñ Sünnetlerin ve Edeblerin Be-

yân İder 

6. Altıncı Bâb Kurânda Bir Âyeti Müstehab Olanları Beyân İder 

7. Yedinci Bâb Mushaf Yazmak Sünnetlerin ve Edeblerin Be-

yân İder 

8. Sekizinci Bâb Tahâretiñ Sünnetlerin ve Edeblerin Beyân İder 

9. Dokuzuncı Bâb Mescid Yapmağıñ Fazlın Beyân İder 

10. Onuncı Bâb Ezân Okumağıñ Sünnetlerin ve Edeblerin Be-

yân İder 

11. On Birinci Bâb Namâzıñ Fazlın ve Sünnetlerin ve Edeblerin 

Beyân İder 

12. On İkinci Bâb Nâfile Namâzın Fazlın ve Edeblerin Beyân 

İder 

13. On Üçüncü Bâb Cum’anın Fazlın Beyân İder 

14. On Dördüncü Bâb Bayram Günleriniñ Sünnetlerin Beyân 

İder 

15. On Beşinci Bâb Duânıñ Sünnetlerin Beyân İder 

16. On Altıncı Bâb Zikriñ ve Tesbîhiñ Sünnetlerin Beyân İder 

17. On Yedinci Bâb Salavâtıñ Sünnetlerin Beyân İder 

18. On Sekizinci Bâb Tevbeniñ ve İstiğfârıñ Sünnetlerin Beyân 

İder 

19. On Dokuzuncu Bâb Zekât ve Sadaka Virmeği Beyân İder 

20. (Yok) 

21. Yirmi Birinci Bâb Hacc-ı Şerîfe Varmağıñ Sünnetlerin Be-

yân İder 

22. Yirmi İkinci Bâb Aşûreniñ Fazlın ve Sünnetlerin Beyân İder 

23. Yirmi Üçünci Bâb Ay ve Güneş Dutulduğın Beyân İder 

24. Yirmi Dördüncü Bâb İstikâ Namâzın Beyân İder 

25. Yirmi Beşinci Helâl Kesb İtmeği Beyân İder 

26. Yirmi Altıncı Bâb Yiyeceğüñ Şeylerin Beyân İder 

  ?   Ba‘zı Taâmıñ Hâsların Beyân İder 

27. Yirmi Yidinci Bâb Su İçmek Sünnetlerin Beyân İder 

28. Yirmi Sekizinci Bâb Giyeceğüñ Sünnetlerin Beyân İder 
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29. Yirmi Dokuzuncu Bâb Binâ Yapmağıñ Sünnetlerin Beyân 

İder 

30. Otuzuncu Bâb Yürümenüñ Sünnetlerin Beyân İder 

31. Otuz Birinci Bâb Sefer İtmeğiñ Sünnetlerin Beyân İder 

32. Otuz İkinci Bâb Uyumakıñ Sünnetlerin Beyân İder 

33. Otuz Üçüncü Bâb Sözleriñ Sünnetlerin Beyân İder 

34. Otuz Dördüncü Bâb Halka Musâhabet Beyân İder 

35. Otuz Beşinci Dostluğıñ Sünnetlerin Beyân İder 

36. Otuz Altıncı Bâb Birbirine Musâhabet İtmeği Beyân İder 

37. Otuz Yedinci Bâb HâcetlerTaleb İtmeği Beyân İder 

38. Otuz Sekizinci Bâb Ziyâfet İtmeğüñ Sünnetlerin Beyân İder 

39. Otuz Dokuzuncu Bâb Konşulık Hukûkun Beyân İder 

40. Kırkıncı Bâb Nikâhıñ Sünnetlerin Beyân İder 

41. Kırk Birinci Bâb Yâdlar İle Musâhabet İtmeği Beyân İder 

42. Kırk İkinci Bâb Oğul Üzerinde Atanıñ Ananıñ Hakkın Be-

yân İder 

43. Kırk Üçüncü Bâb Erhâmıñ Hukûkun Beyan İder 

44. Kırk Dördüncü Bâb Kuluñ ve Karavaşıñ Hakkın Beyân İder 

45. Kırk Beşinci Bâb SâyirMahlûkâtıñ Hukûkın Beyân İder 

46. Kırk Altıncı Bâb Emr-i Ma‘rûf Beyân İder 

47. Kırk Yidinci Bâb Pâdişâhlık ve Kâdılık ve Riyâset Beyân 

İder 

48. Kırk Sekizinci Bâb Gazânıñ Sünnetlerin Beyân İder 

49. Kırk Dokuzuncu Bâb Şol Marîze Mübtelânıñ Hukûkun Be-

yân İder 

50. Ellinci Bâb Hasta Sormağıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

     Mütercim eseri özetleyerek tercüme ettiğini söylese de verilen bil-

gilerin ve açıklamaların oldukça ayrıntılı olduğu görülmektedir. Bura-

dan esas metnin bütün olarak değil fakat seçilerek tercüme edildiği, 

seçilen kısımlarınsa ayrıntılı olarak açıklandığı kanaatine varılabilir. 

Eserin önemi de muhtevasından çok dilinden, içindeki arkaik unsur-

lardan gelmektedir. Öte yandan tercüme edilen tarihle istinsah tarihi 

arasında görülen iki yüz yıla yakın zaman farkı imlâda farklılıklara se-

bep olmuş gibidir. Sözgelimi “tur-“ (t/d)- metinde hem eski anlamıyla 

ayağa kalkmak, ayakta durmak anlamına, hem de bugün kullandığımız 

şekliyle dur- anlamında geçmektedir. Tarafımızdan eserin metni ku-

rulurken metinde (dur-) anlamına gelen şekliyle geçtiğinde tı ile değil 

dal’la okunup dur- diye gösterilmiş; fakat ayağa kalkmak anlamına 

gelen yerlerdeki yazılışı ise tur- diye değerlendirilmiştir. Bildiri metni 

ile tam metnin deşifresi sürecinde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un 

bilgisine müracaat edilmiş, kendilerinin yönlendirmeleri doğrultusun-
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da çalışma sürdürülmüş olup, buna uygun transkripsiyon tasarrufuna 

gidilmiştir.3  

 

Eserin Müellifi ve Tercümeleri 

 

     Yazmamız için Makedonya Kütüphaneleri Türkçe Yazma Eser-

ler Kataloğu’nda eserin müellifi hakkında “Yazarı: ?” ibaresi bulun-

makta yani müellifinin bilinmediği ifade edilmek istenmektedir.  Oysa 

eserin müellifi İmamzâde lakaplı Muhammed b. Ebû Bekr (ö. 

573/1177) olup Buhara yakınlarında Semerkand yolu üzerindeki Şarğ 

köyünde Rebiülevvel 491 (Şubat 1098)’de doğmuştur. Buhara’da 

müftülük ve vaizlik yapmış, geniş malumat sahibi; edip, şair, hayır sa-

hibi, muttaki bir zâttır.4 Eserin tam ismi de Şir’atü’l-İslâm ilâ Dâri’s-

Selâm’dır. 

     Eser değişik zamanlarda, şerhleriyle birlikte pek çok defa basılmış-

tır. Bunlardan bazıları: 

a) Şerhu Şir’atü’l-İslâm, Yahya b. Bahşi 

b) Mefâtihu’l-Cinân ve Mesâbihu’l-Cenân, Seyyid Alizâde 

(Ya’kub b. Seyyid Ali er-Rumi el- Bursavi) 

c) Şir’atü’l-İslâm Tercemesi, Seyyid Alizâde Şerhi, trc. Lut-

fullah Uyan - A. Faruk Meyan, İstanbul, 1979. 

ç) Mürşidü’l-Enam ilâ Dâri’s-Selâm, Kurt Mehmed Efendi. 

d) Şir’atü’l-İslâm. 

  

     Yukarıda verilen tercümeler şerhli basımlar olup bizim faydalandı-

ğımız yazmanın tercümesi ise Âbidî mahlaslı Bahri Efendi adlı şahıs-

ça yapılan tercümedir. Eserin ismi de Ravzatü’l-İslâm fî Tercemeti 

Şir’atü’l-İslâm’dır. 

 
3 Transkripsiyonda hı, nazal n ve uzunlukları göstermek bence yeterli. Çünkü bence 

atalarımız, dat, peltek ze ve se, ayın gibi harfleri hiçbir zaman Araplar gibi telaffuz et-

mediler. Onun için ben altı üstü noktalı s, t, g, k vb. hiç kullanmıyorum. Ama k ve 

g'den sonra ince ünlü veya uzunluk varsa o zaman k altına g üstüne nokta koyuyorum. 

Tabii Türkçeye girmiş kelime değil de ibare Arapça ve Farsça olursa onlarda normal 

transkripsiyonu kullanmak gerekir. Veya doğrudan Arap harfleriyle yazmak gerekir. 

Fakat nazl n ile hırıltılı hı'yı mutlaka göstermeli. Çünkü o sesleri atalarımız belli bir 

tarihe dek kullandı. 19. asırda onlar da yoktu. 

Tı ile yazılan, durmak, dolanmak, domuz, dağ, davar gibi kelimeler bence d okun-

malı. Onların t ile yazılması sadece bir imla meselesi. (Ahmet Bican Ercilasun’un me-

sajından) 
4 A. g. e., s. 210. 
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     Makedonya Kütüphaneleri Türkçe Yazma Eserler Kataloğu’nda 

mütercimin ismi için yukarıda işaret edildiği üzere bilinmiyor denil-

mekte ise de yazma metninde mütercimin adı: 

     Anlara Hak rahmet ide kim bunı okuyalar / Âbidîye rahmetullahi 

aleyhi diyeler ibaresiyle açıkça Âbidî olarak zikredilmektedir. 

 

Eserde Dil ve Üslup özellikleri 

     Bize göre eserin değeri daha çok taşıdığı dil malzemesinden gel-

mektedir. Eserde hem yazıldığı dönemin, hem öncesi dönemin dil 

malzemesiyle yazılım özellikleri bir arada görülmekte; eş anlamlı keli-

meler eski ve yeni şekilleriyle birlikte kullanılmaktadır. Ayrıca aynı 

kelime tek imla ile yazılmayıp, birkaç değişik imla ile karşımıza çık-

maktadır: Söz gelimi (onı/ anı), (südük/ sidük), (kavun / kavın), (yidi / 

yedi), (yâhûd / yâhûz), (tamu / damu) gibi kelimeler birlikte, hatta ba-

zen bu farklı imlâ kullanımları aynı sahifede, aynı beyitte yer alabil-

mektedir. Öte yandan eş anlamlı kelimelerin metin içerisinde uçmak-

cennet, melek-ferişteh, tamu-cehennem, konuk-misafir, tâ’ûn-vebâ, 

assı-faide gibi bazen yan yana kullanıldığı görülmektedir. Eserde de-

ğişik yerlerde ise elbise anlamına çoğu kere don (ton) kullanılırken da-

ha az olarak libâs kullanımı tercih edilmiştir (33b, 34a). Fakat metin 

içerisinde “yemiş” ve “yimiş” şekilleri varken eşanlamlısı meyva kul-

lanımına rastlanmamıştır. Eserin değerini arttıran temel unsur metin-

deki eski kelimelerdir. Arkın arkın (17b), assı (28a, 42b, 56a), ayıtla-

mak (26b), ayt (44a), bañ (17b) biti (57a), devilgeç (58a), dirilmek 

(21a, 27b toplanmak ve geçinmek anlamına), eslemek (51a), geñez 

(10a), horata (44a), igen ((13a), ivmek, ive ive, iverdi (11a, 26a, 30a, 

67a), kablıbaga (58a), karlagıç (61a), kavlayanın (45b), keleci (44b), 

keltek (57b), kengel (44a), kic kic (43a), küyeler (17a, 21a, 46a), öñ-

dün (24a), üñürse (39a), sagu, sagan, sağdurup (66b, 67a), sanmaya 

(saymaya) (25b) sınmadın (52a), sovınıcak (25a), uvanmadın (52a), 

(gül) yiylemek (31b) gibi kelimeler metnin dil tarihi açısından değeri-

ni arttırmaktadır. “Keltek” Tarama Sözlüğü’nde eski bakır kap, düzen-

siz eşya, terbiyesiz insan, kirli, yağlı olarak açıklanıyorsa da; metinde-

ki anlamının kertenkele olduğu anlaşılmaktadır. Tarama sözlüğünde 

“keltek” şekli verilmemekle birlikte keltenkele örneği verilmiştir. Kü-

çük anlamına (kiçi) kelimesi çoğu zaman metinde “ulu / kiçi” şeklinde 

zıt anlamlısıyla birlikte kullanılırken; kiçilerden (45a), kiçüklerin 

(29a), küçicek (65a) harekeli şekilleriyle eski ve yeni kalıplarda kulla-

nıldığı da görülmektedir. 

     Aslının aruzla manzûm olarak yazıldığı ifade edilen eser, Türkçeye 

de manzûm olarak çevrilmiştir. Eserin tamamı mesnevi tarzında yani 

her beyit kendi içerisinde kafiyeli olarak dilimize aktarılmış, fakat ve-
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zinde tek bir aruz kalıbı kullanılmamıştır. Tercümede (mefâilün mefâ-

ilün feûlün) ve (feilâtün feilâtün feilâtün feilün) vezinleri kullanılmak-

la birlikte yer yer vezinle ilgili değişiklikler de yapılmıştır. Müterci-

min aruz vezni konusundaki serbestliğini şu örneklerden anlamak 

mümkündür: 

 

Veli yoğ idi kudret nazmı bende (3a) 

Ki yazdım geldiği mikdâr elimden (4a) 

Saru aru yişil keltek öldüre 

Hem dahi yişil nesnenin katli helâldir bildüre (58a) 

      

     Eserin bir diğer özelliği de başka ilmihallerden farklı olarak ibadet-

le ilgili farz, vacip, vb. fıkhî hükümlere temas etmemesidir. Hanif İb-

rahim Efendi, çok sayıda münker hadisle asılsız haberin yer aldığı bu 

kitaptaki hadislerin kaynaklarını ve sıhhat derecelerini Gayretü’l-Me-

râm fî Tahrici Ehâdisi Şir’atü’l-İslâm adlı eserinde tespit etmiştir.5 

     Kütüphanelerde birçok nüshası bulunan eser Seyyid Alizâde’nin 

şerhiyle birlikte de basılmıştır. 

     Şu kadarını belirtelim, kaynaklarda bahsedilen kütüphanelerdeki 

yazma nüshalar arasında Üsküp nüshası zikredilmemektedir. Bu da bi-

ze göre Üsküp nüshası üzerinde çalışma yapılmadığı anlamını taşı-

makta olup eserin değerini arttırmaktadır.6 

 

Sonuç:  

 

     Sonuç olarak aslen “Ravzatü’l-İslâm” ismiyle Arapça yazıldığı 

söylenen eser “Şir’atü’l-İslâm” adıyla Yavuz Sultan Selim zamanında 

Âbidî mahlaslı Bahri Efendi tarafından Türkçeye manzum olarak elli 

bâb hâlinde çevrilmiş, tercüme işi İstanbul’da başlayıp Demirhisar’da 

tamamlanmıştır.  

     Eser, temel dinî bilgilerle âdâb-ı muaşeret kuralları ve sosyal haya-

tın gereklerini düzenlemeyi hedeflemiş didaktik bir eser niteliğindedir. 

Eserin muhtevasındaki dinî bilgilere ilmihal ve akâid kitaplarında rast-

lamak mümkün görülse de eser, taşıdığı dil unsurları bakımından dik-

kat çekici ve önemlidir. Eserin (Üsküp nüshası) bugüne kadar incelen-

memiş olması da dil ve kültür tarihi açısından bir eksikliktir. Bu çalış-

ma ve araştırma ile bir nebze de olsa bu eksikliğin giderilmesine bir 

katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

 
5   Recep Cici, “İmamzade” maddesi, TDVİA, C. 22, s. 210. 
6   A. g. e., s. 210.  
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                          METİN 

Çün bismillâh oldı ibtidâsı 

Yine hamd ile olsun intihâsı 

 

Cihânda kalmadı gitdi gelenler 

Yerine bir âsâr kodı bilenler 

 

Anıñ kim eyü adı kalmamışdur 

Sanasın bu cihâna gelmemişdür 

 

Dimişler bu sözi ittifâķî 

Kişiniñ adıdur âlemde bâķî 

 

Kişide üç hüner olsa devâdur 

Bunlardan ḫâli olmak ne devâdur 

 

Biri ilim biri daḫı seḫâvet 

Birisi daḫı oldur kim şecâat 

 

Bunlardan hiç birisi var mı sende 

Añlamağa sebeb ola cihânda 

 

áanîlik yok seḫâvet idesin sen 

Úavîlik yok şecâat idesin sen 

 

İlimde ol kadar mâhir değilsin 

Mevâli saffına ķâdir değilsin 

 

Eliñde yoğ ise mâl ü menâliñ 

Diliñde var ise söyle mecâliñ 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

95 

Misâldür bu sözi unutmak olmaz 

Kurı geldiñ yine boş gitmek olmaz 

 

Hazer kıl esmedin mevtiñ yelinden 

Komaz bir habbe ömrüñ hâsılından (2a) 

 

Ḫazân idüp solar ömrüñ bahârı 

Ne gül kalur bu dünyâda ne ḫârı 

 

Olursuñ âkıbet mevt ile fâni 

Saña oldur hayât-ı câvidânî 

 

Bu yolı âķil olan çaldı çapdı 

Kimi hac itdi kimi köpri yapdı 

 

Bu-y-ıdı benim de Hakdan murâdım 

Duâ-y-ıla añıla dirdim adım 

 

Kazâ atdıkda okın nişâne 

Siper olan odur ol vakt-i câne 

 

Kader câmunı sundukda memâtuñ 

Yerine oldurur duran hayâtuñ 

 

Ḫarâb olmağa yüz tuta çü ḫâne 

Dayak olan odur ol sâyebâne 

 

Kefen giydikde bu cismim türâbı 

Ḫüdâ rahmet su-y-ıla döke anı 

 

Çürüyüp ḫâk olıcak üstühânım 

Anıñla şâd ola rûh-i revânım 

 

Bu derdile cihânı dil gezerdi 

Gamıla bağrımıñ yağı sızardı 

 

Bu mânîden var-ıdı ıztırâbım 

Ne sûretde görüne feth-i bâbum 

 

Yakın olmışdı tes’iye yaşım 

Akardı gözlerimden acı yaşım 
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Olurdum şehr-i Konstantin içinde  

Behişt oldur ki hûr-i ıyn içinde 

 

Mürîd olmışam bir pîre anda 

Ki cümle âlem ol sultâna bende 

 

Aña da söyledim verdüm bu râzı 

Cinâyet perdesinden açdı râzı (2b) 

 

Gözümi ḫâb-ı gafletden uyardı 

Dili âb-ı hayât ile suvardı 

 

Didi kudret var-ısa söyle durma 

Kitâb-ı Şir‘eye nazm eyle durma 

 

Nice üstâd daḫı şerh eylemişdür 

Anıñ vasfında çok söz söylemişdür 

 

Var ilet hazreti sultâna anı 

Duâcınıñ duâdur armağanı 

 

Duâcı kulları çok pâdişâhıñ 

Çerağı saltanat zıllullahıñ 

 

Ki sen de kapusunda bendesi ol 

Gice gündüz duâ-gûnîdesi ol 

 

Aña sunuldu şimdi tâc-ı izzet 

Aña teklîf olupdur taḫt-ı devlet 

 

Ki bundan soñra taḫt ü tâc anuñdur 

Âmir oldur ḫarâc ü bâc anuñdur 

 

Bu rûşendür bilür âķil olanlar 

Bunı fehm eylemez ġâfil olanlar 

 

Viren ḫasteye oldur cevâni 

Pes anuñ adına bağla kitâbı 

 

Nazar kıla şâh olmaya mestûr 

Güneş gibi ola âlemde meşhûr 
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Ki lutfı anuñ ḫâki zer eyler 

Kabûli kimyâdur gevher eyler 

 

Eğer dilden iderse aña meyli 

Aña rağbet idiser ḫalk ḫayli 

 

İnâyet gözi-le ger baka ol şâh 

Ne dilerse dileğin vire Allah 

 

Hemân dil mürġi pervâz itdi uçdı 

Sürûrundan yine sevdâya düşdi (3a) 

 

Hevâ bahrına gavvâs oldı daldı 

Aradı Şir‘atü’l-islâmı buldı 

 

Ki bir üstâd anı tasnîf itmiş 

Zihî âlim ki ḫoş te’lîf itmiş 

 

Ashâba sünneti ile müsemmâ 

Mevâli san‘atı ile musannâ 

 

Hadîs-i Mustafâ anda mübeyyen 

Tarîķ-i enbiyâ anda muayyen 

 

Kelâmullah ü tefsîr ü ahâdis 

Aña sanma ki ahbârî havâdis 

 

Ḫüdânıñ buyruğı ilm-i şerîat 

Tarîkat isteyen bulur haķîkat 

 

Ne hâcet isterseñ anda mevcûd 

Dile anda bulasın her ne maksûd 

 

Velî her kişi bilmezdi anı 

Ki lafzından alamazdı mânî 

 

Arab lafzıyla beñzerdi arûsa 

Ki değme kişiye virmezdi bûse 

 

Ḫüdâ fursat virirse ger maķâle 

Vücûdum şems(i) irmezse zevâle 
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Didüm bu gevheri nazm ideyin ben 

Yiyüp ol sükkeri hazm ideyin ben 

 

Velî yoğ idi ķudret nazmı bende 

Zarûrî düşdi bu dil mürġi bende  

 

Didim var mı aceb bu derde çâre 

Didiler kıl bu yolda istiḫâre 

 

Meğer bir giceden içinde turdum 

Tefe‘‘ül eyleyüp yüz yire urdum 

 

Tevâzû birle durmışdum namâza 

Namâzdan soñra başladum niyâza (3b) 

 

İnâyet isteyü dergâh-ı Hakdan 

Delâlet isteyü ol râh-ı Hakdan  

 

Tazarrû eyleyüp vardukda vecde 

Yüz urup Ḫâlika kıldıkda secde 

 

İrişdi cânib-i Hakdan beşâret 

Bu dürrüñ nazmına oldı işâret 

 

Ki saldım aña fikrim bülbülini 

Girüp gülzârına dirdi gülini 

 

Göñül şehbâzını saldum bâğına 

Meânî kebkin aldı kaynağına 

 

Alup başından anıñ mu‘cizini 

Niķâbın kaldırıp açdı yüzini 

 

Şikâr itdi derûnundan derânı  

Sadef karnın delüp dökdi dürini 

 

Küşâd itdi anıñ kıymetlü taşın 

Kim ister râyegân olsun kumaşın 

 

İrişüp fazl-ıla avni İlâhıñ 

Kitâbı bağladum adına şâhıñ 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

99 

Sığınup Ḫâlika nazım idem uş 

Arab şâhına Türkî işledim uş 

 

Çıkardum geydügi şâmî abâyı 

Giyürdüm alnına Rûmî kabayı 

 

Zamân-ı âdil ibni şehinşâhi 

Ki nakşı tîġdür nasrun minellâhi 

 

Reîs-i memleket kişver-küşâdur 

Çerâğ-ı saltanat zıll-ı Ḫüdâdur 

 

Güzîn-i zümre-i âyân-ı millet 

Reîs-i mazhar-ı ḫâķân-ı izzet 

 

Felekde subh-ı şer‘üñ âfitâbı 

Felekde şâm-ı adliñ mâhitâbı (4a) 

 

Dir iseñ kim durur ol şâh-ı devrân 

Selîm Şâh ibni sultân Bâyezid Ḫan 

 

Fenâ mülkinde şâhenşâh-ı âdil 

Beķâ dârında firdevs ola menzil 

 

Bu dürr-i bahre dil olmakda Bahrî 

Makâm olmış-ıdı Konstantin şehri  

 

Ümîzim var ki ol (pâdşâh)7 beğene 

Dür ol vakti olur ki ol şâh beğene 

 

Bu dil levhine nakş istedikde kudret 

Dokuz yüz on yidi olmışdı hicret 

 

Sitanbul içre olup ibtidâsı 

Demürhisarda oldı intihâsı 

 

Dönüp fihrist-i ebyât yazıldı 

Adedde elli bâb üzere düzüldi 

 

Kitâbı nazm iden adın komışdur 

 
7 Metinde pâdişâh kelimesi yok. 
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Adına Ravzatü’l-İslâm dimişdür 

 

Dil uzadup iderlerse hitâbı 

Sözüm yok muhtasar kıldım kitâbı 

 

Bu deñlü söyleyim bildüm dilimden 

Ki yazdım geldiği mikdâr elimden 

 

Kişi kim ilm-i Kur’ân ehlidir ol 

Bunı okır ki îmân ehlidir ol 

 

Okumayan okudup diñleyeler 

Zamân-ı Türkîdir pes añlayalar 

 

Eğerçi oldı mâni çok arada 

Bihamdülillah uş irdi murâda 

 

Murâdın kullara viren Ḫüdâdur 

Murâdı Âbidîniñ ḫoz duâdur 

 

İllâ ey himmet umanlar Ḫüdâdan 

Unutmañuz bu miskîni duâdan (4b) 

 

Abdülķâdir Geylan Rahmetillahi aleyh 

Evvelki Bâb Îmân ile Sâbit Olur Beyân İder 

 

Evvelâ îmân nedür bilmek gerek 

Pes aña göre amel kılmak gerek 

 

Oldur îmân bileler Hak varlığın 

Hem daḫı tevhîd ideler birliğin 

 

Hem Muhammed Hak Resûlidir anıñ 

Îsâ peygamber kulıdur anıñ  

 

Daḫı gökden her ne kim indi kitâb 

Hak durur vallâhü a‘lem bi’s-savâb 

 

Hak durur cennet cehennem hem azâb 

Hem terâzû ve hem sırât ve hem hisâb 

 

Hem cehennem Mâlik-i Rıdvân daḫı 
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Cennet içre hûriler gılmân daḫı 

 

Hak durur Mekke Medîne hem salavat 

Hem tavaf hac oruc hem zekât 

 

Hak durur hem mûcizât-ı enbiyâ 

Hem kerâmet hak durur hem evliyâ 

 

Yedi kat yir yedi kat gök hem zulem 

Arş (ü) Kürsî Levh-i mahfûz (u) Kalem 

 

Kâtibi hak var durur mevt-i hayât 

Yazar anı levha oldur hak berât 

 

Anası karnında iken müttaķî 

Kimini yazar saîd kimini şaķî 

 

Kimin yapar kimin yıkar ol 

Kimini kudret gözi-le bakar ol 

 

Hiç ol yapduğını kimse yıkmaz 

Hiç o yıkduğını kimse yapmaz 

 

Ol ilerü çekdüği gelmez giri 

Ol giri çekdüği gelmez ileri (5a) 

 

Tañrı emri olur ḫayr u şer 

Öyle buyurmış anı ḫayrü’l-beşer 

 

Hak durur yevmü’l-kıyâmet ey püser 

Bu ölenler girüsinden kopısar 

 

Cümlesi mahşer yerine varalar 

Hak durur Hak hazretini göreler 

 

Hem Resûlullah şefâat eyleye 

Hak cemâli-le buları toplaya 

 

Bunları tahkîk ideler kavl ile 

Hem tasdîk ideler daḫı kalb ile 

 

Cennet ehlidür diriz biz anlara 
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Böyle iķrâr eyleyüp olanlara 

 

Kimse bilmez bâtının her kişinüñ 

Zâhiridür zâhir olan işinüñ 

 

Kılmayalar bâtına hergiz nazar 

Zâhiridür şir‘ide hem muteber 

 

İkinci Bâb Muhammed Mustafâ Sünnete  

Tâbî Olmağı Beyân İder 

 

Yâni her ne kim buyurdı resûl 

Dutuñ anı ol durur aslî usûl 

 

Her neye kim itme didi itmeñüz 

Doğrı yola gidüñ eğri gitmeñüz 

 

 
 

Bir kimesne Resûlüñ sünnetin kıla delîl 

Âlimi ferdâda hergiz kılmaya ḫod zelîl 

 

Ceng idüp bir birile iḫtilâf ide melâl 

Zerrece anıñ dînine gelmeye ḫôd ḫalâl (5b) 

 

Her ki benim ümmetime bir hadîs takrîr ide 

Anıñla yerine sünnet gele bidat gide 

 

Sünnetim ihyâ idenler beni ihyâ itdiler 

Eğri yola gitmediler doğrı yola gitdiler 

 

Ben şefâat eyleyem rahmet ide Rahmân aña 

Şöyle bil kim vâcib olur cennet-i rıdvân aña 

 

Bir kimesne terk idüp zâyî ide sünnetim 

Ummasın benden şefâat o değildür ümmetüm 

 

Sünnetim ihyâ idenler katı sevmişdür beni 

Pes kıyâmetde benimle kopısarlar bil anı 

 

Evvelâ sünnet nedir bilmek gerek her kişi 
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Pes müslümân olana vâcibdür ol ola işi 

 

Sünnet oldur kim Resûlullah anı itmiş ola  

Hem zamânında olanda anı tutmış ola 

 

Anıñ ardınca gelenler daḫı bir iş ideler  

Soñra gelen kavm anlarıñ yolına gideler 

 

Karn-ı evvel karn-ı sânî dirlermiş anlara 

Her ne kim işleyeler sünnet dimişler bunlara 

 

Ya ḫalife râşid ola işleye ol bir amel 

Ol da sünnetdür delillü dimeyeler muhtemel  

 

Ve ķâle’n-nebiyyü sallallâhü te’âlâ aleyhi ve sellem 

 

Mü’min olanlar namâz kılmak gerek 

Farz u sünnet ne ise bilmek gerek 

 

Ehl-i islâm ol her kim bileler 

Ölicek anıñ namâzın kılalar 

 

İl vilâyet bir imâma uyalar  

Ol da sünnetdendür duyalar 

 

Fâcir olsa ger imâm olan kişi 

Uyalar aña kamu erkek dişi (6a) 

 

Eyü ya delü her ne ise uyalar 

Ol arada çok cidâli koyalar 

 

Uyılan kişi ulıdur ilk 

Pes imâm olan kişi velidür ilk 

 

Hem imâm olan gazâ itmek gerek 

Aña uyanlar bile gitmek gerek 

 

Sünnet oldur ḫayr ü tâat kılalar 

Hem imâma ki itâat kılalar 

 

Hem aña ḫayr ile kılalar senâ 

Hak teâlâ vire ikbâl ü senâ 
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Ol daḫı ḫalka duâlar eyleye 

Ḫayr ü ihsân ile ḫalkı toplaya 

 

Girü eylemeyeler kîn kasdına 

Varmayalar kılıc-ıla üstüne 

 

Yaramazlık toḫumını ekmeyeler 

Hiç müslümâna kılıç çekmeyeler 

 

Niyyeti Allah içün itmek gerek 

Ḫayr Allahdan taleb itmek gerek 

 

Hak içün ger ḫayra niyyet eylesin 

Bî-gümân hakkıñ rızâsın bulasın 

 

Ḫayra niyyet itse dâim bir kişi 

Ölse gitse işlemeden ol işi 

 

Ḫayr anıñ yazılur dîvânına 

Âḫiretde vâsıl olur cânına 

 

Şerre niyyet itmiş olsa bir kişi 

Ölse anı işlemeden ol kişi 

 

İḫtilâf olur bu sözde ey ulu 

Tevbeye geldise oldur baḫtlu 

 

Yâni ol işden rücû itdi-se 

Yazmayalar hak yola gitdi-se (6b) 

 

Tevbesiz öldi ise ol kişi 

Kimse bilmez katı müşkildir işi 

 

Ġâyib işdir bunı nice bileler 

Yiğreği oldur ki tevbe kılalar 

 

Âbidî sen daḫı tevbe ide gör 

Âbidî gitdiği yola gide gör 

 

Hem münâcat eyle kesme arasın 

Tañrıya arz eyle yüzin karasın 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

105 

 

Yüz karası çok niçe arz eyleyem 

Korkaram küstâh olam çok söyleyem 

 

 
 

Bir kişi bir günâh itse rızâ virmeyeler 

Daḫi anıñ meclisinde oturup turmayalar 

 

Bir kişi yanında işlerse yaraklı işi 

Pes günâha şerîk olur rızâ viren kişi 

 

Yâ refîķi işlemiş ol birisi bilmezmiş 

Yâ rızâ virmedi ol bile şerîk olmazmış 

 

 
Bir kişi bir günâh itse ulu 

Kâfir olmaz bil anı ey baḫtlu 

 

Ol ḫatâ kıldı ḫitâb olur aña 

Ol günâh içün iķâb olur aña 

 

Kimse bilmez Hak nice lutf işleye 

Dilerse Hak günâhın bağışlaya 

 

Daḫi bir kâfir kim ihsân eyleye 

Aç doyurup daḫı kurbân eyleye 

 

Ol müslümân olmaya ihsân ile 

Çünki âmâl itmedi Kurân-ıla (7a) 

 

 
 

Eyüler ile bir kişi musâhib olsa her dâim 

Ḫaşre dek anlar gele ol kopar olup ķâim 

 

Eğer fısk u fücûr ehlini severse bir eyü sâlih 

Ol âmâl hep bâtıl o sâlihlik olur tâlih 
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Bir kişi ashâba tân eylemeye 

Sû-i zan idüp aña söylemeye 

 

Yâni anlardan işidse bir zelel 

Anlara kasd itmeyeler hiç ḫalel 

 

Hak teâlâ anlara lutf işledi 

Eksüğini anlarıñ bağışladı 

 

Mustafâ sevdiği-çün anlara 

Virdi Firdevs uçmağını bunlara 

 

 
 

Her kimiñ evinde yazılu bir varak Kur’ân ola 

Rûz-ı mahşerde anıñ ol derdine dermân ola 

 

Yâni bir evde ki Mushaf ola îzâz ideler 

Hazreti Hakka anı mahşerde ibrâz ideler 

 

Beñzer ol kişi ki elinde ola hücceti 

Úâdı öñine varıcak biter anıñ hâceti 

 

Şâhid isterlerse mazmûnuna yâ nitmek gerek 

Şâhid kurân okuyup yaḫûd okutmak gerek 

 

Her kimiñ evinde ki âyât-ı Kurân okuna 

Yedi kat gökden yukarı nûrı Arşa dokuna 

 

Göricek nûrı melâik diyeler kandan gelür 

Diyeler Kur’ân okunur yirde nûr andan gelür (7b) 

 

Bileler kim nûr olan müslümân evidür 

Diyeler kim işbu evler ehl-i îmân evidür 
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Bulardan artuğı bid‘at dimişler 

Sahâbe hiç anı işlememişler 

 

Ki yâni bir kişi bir işdir ide 

Anı işlememiş hiç âferîde 

 

Ne karn-ı evvel itmemişdir ne sâni 

Hemân bid‘at kabîlden bil anı 

 

 
 

Ehl-i bid‘atden ırak olmak da sünnetdendür 

Sünnet ehline yakın olmak ibâdetdendür 

 

Ehl-i bid‘atle oturma saña renci bulaşur 

Nitekim uyuz gibidür yâni bid‘at ulaşur 

 

Bid‘at ehlini göricek ḫulk-ıla bakmayalar 

İşledüğin işleyüp her fi‘line akmayalar 

 

Ehl-i bid‘at bir yola gitse aña gitmeyeler 

Hürmet izzet tasadduk anlara itmeyeler 

 

Üçüncü Bâb İlimler Fazlın Beyân İder 

 

Giri kalan iliñ içinde ilm-i dîn eşref durur 

Cümle âlim arasında bu kelâm a‘ref durur 

 

Hadd ü ġâyet yok kim anıñ fazlını takrîr idem 

Hiç nihâyet yok kim anıñ vasfını tevsîķ idem 

 

 
 

Hiç şübhe yok durur kim anı teşbîh ideler 

Hiç nazîri yok durur kim anı tevcîh ideler (8a) 

 

Giri kalan kelâm üzre sorarsañ fazl-ı Kur’ânı 

Ḫüdânıñ fazlı gibidir kul üzre şeyle bil anı 
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Fazlını âlimleriñ ol Hak Resûli söylemiş 

Şir‘atü’l-İslâm içinde anı takdîr eylemiş 

 

Âlimiñ fazlın sorana âmil merd üstüne 

Diñ benim gibidür fazlı ümmeti ferd üstüne  

 

Şeytân üzre ne kadardur bu faķîhiñ kuvveti 

Şeyle bil kim elf-i âbidden eşeddür heybeti 

 

Ceng içinde ey bir âdem hem silâhı çok olan  

Şöyle bil kim bir değildir anıñla yok olan 

 

Her ibâdetiñ ulusı ilme hürmetdür dimiş 

Hem arabiyyet okumak daḫı sünnetdür dimiş 

 

 
 

Kişiniñ ilmi çok olsa daḫı ol deñli âmâli 

Yarın cennet-i âlâda bulur ol cennet-i âli 

 

Kişiniñ ilmi olmasa amel çok olsa ey âķil 

Sevâbı az olur anıñ ilimden olmaŋuz ġâfil 

 

 
 

Amel ilm ile olıcak kabûl eyler anı Allah 

İlimsüz olan âmâle suâl eyler àanî Allah 

 

Ey faķîh az ola ilmiñden âmâliñ seniñ 

Hiç bilir misin nolur kıyâmetde hâliñ seniñ 

 

Az amel kim ilm-ile anuñ sevâbı çok olur 

Çok amel kim anuñ içinde ilim yok olur 
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       (8b) 

Kişiniñ ilmi çok olsa amel az olsa ey âķil 

Azâbı vardur anuñ da olur ol nefsine zâlim 

 

Amelden az idi ilmiñ hisâb olur nola hâliñ 

Zekât ister anda nitekim çok ola mâlıñ 

 

Nisâba yeticek mâlıñ zekât içün hisâbı var 

Zekâtı çıkmayan mâlıñ bil ey ḫoca àazâbı var 

 

Zekât ol durur ilmiñ okuna diñleye iller 

İşitmediñ mi vâizden ki yanmaz okuyan diller 

 

         Dördünci Bâb Ta’lîmiñ ve İlmiñ Fazlıñ Beyân İder Allahu a‘lem 

 

Hak rızâsın gözeden her kişi Kur’ân okur 

Anı cennet bâğına her dâimâ sübhân okur 

 

Kur’ân Allahıñ ipidir anı dutsa bir kişi 

Ol hitâba uğramaz dâim savâb olur işi 

 

Ne kadar âyet okuyan cennete varsa gerek 

Cennet içinde varup ol menzile erse gerek 

 

 
 

Bu kişi Kur’âna tâzîm eyleye 

Bilmeyene daḫı tâlîm eyleye 

 

Okuduğı ilmine hürmet kıla 

Hak teâlâdan anı izzet bile 

 

Diñle imdi aña Kur’ân neyleye 

Rûz-ı mahşerde şefâat eyleye 

 

Bir kişi Kur’ân okuyup dutmaya 

Okuyana daḫı izzet etmeye 
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Anlaruñ buyruğunı da dutmaya 

Yâni anların sözün işitmeye 

 

İşidüp aña kulağın urmaya 

İstimâından safâlar sürmeye (9a) 

 

Otura aña yüzün döndermeye 

Kendi özine anı nimet görmeye 

 

Yâ riyâ içün ola anuñ işi 

Hak rızâsı-çün okumaya kişi 

 

Diñle imdi Kur’ân âkıbet nide 

Yide anı tamuya ilede 

 

Bir kişi Kur’ân okuyup unıda 

Hak teâlâ daḫı anı unuda 

 

Kur’ân okuyup unudsa bir kişi 

Hak katında ebter olur her kişi 

 

Okuyup unutmagıl ey baḫtlu 

Dünyâda yok durur günâh andan ulu 

 

Unudup dutmasa hükmin ey püser 

Haşr olıcak yine gözsüz kopısar 

 

 
 

Eğer gençken ey âķil okusa her ki Kur’ânı 

Biter Kur’ân-ıla anıñ eti-le kanı-la cânı 

 

Yiğitlikde okuyanlar unudmaz ilm-i Kur’ânı 

Sirişt olur dimâğında bile hem eti-le kanı 

 

 
 

Dîn yolunda bildügini söylegil 

Bilmeyene daḫı tâlîm eylegil 
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Hak yoluna bir muallim otura 

Yoldan azmışları yola getüre 

 

Dîn yolunı yâni tâlîm eyleye 

Tañrı buyruğı ne-y-ise söyleye 

 

Şir‘a içinde dimiş bunı ayân 

Bu cihân içre ne kim var ins ü cân (9b) 

 

Hak yolunda ḫayr ü tâat ideler 

Haşr olıcak hep ibâdet ideler 

 

Ol muallim ḫayrı deñli olmaya 

Cümlesi anıñ sevâbın bulmaya 

 

Bir muallim bilmeyeni bildire 

Kalbine hem ilm ü Kur’ânı doldura 

 

Kulı gibidür hemân satun anı 

Diler ise ya âzâd itsün anı 

 

Ķâbilse ilim tâlîm eyleye 

Sâmiüñ fehmine göre söyleye 

 

Fehmi az olanlara az söyleye 

Olmaya nefer ide terk eyleye 

 

Câhile ruhsat kelâmın dimeye 

Daḫi ḫavf ile melûl eylemeye 

 

Hak teâla tâatinden kalmasun 

Rahmetinden daḫı nâ-ümîz olmasun 

 

Bir amel kişiye tesîr itmeye 

Daḫı çok ide anı terk itmeye 

 

Âḫir anıñ fâidesi olsa gerek 

Ol amelden çok ivâz bulsa gerek 

 

Evvelâ kendi çok âmâl eyleye 

Daḫi işlek deyü ḫalka söyleye 
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İtmeye tâlîm rızk-ı câh içün 

Niyyeti ola ancak Allah içün 

 

Almaya hîç kimseden mâl ü menâl 

Hak teâlâ viriser aña nevâl 

 

Beşinci Bâb Kur’ân Okumağın Sünnetlerin  

ve Edeblerin Beyân İder 

 

Ehl-i ilmin beñzi sarı gözleri yaşlu gerek 

Hak teâlâ korkusundan yüreği başlı gerek (10a) 

 

Nefsi ölmiş kalbi yanmış cânı uyanmış ola 

Kur’ân âvâzın işidicek tüyi örce (ürce) gele 

 

Hem arık ola teni dâim ḫuşû ola işi 

Giceler ķâim olup virdin okur âlim kişi 

 

Evvelinde okur idi virdini kilk-i Hasan 

Aḫirinde okur idi giceniñ virdin Hüseyn 

 

Ḫalka eylik eyleyeler hüsn ile ve ḫulk-ula 

Söyleyüp dünyâ içün idişmeyeler ḫalk-ıla 

 

Başların aşağa dutup doğrı yolca gideler 

Bunları ḫalk göricek îzâz-ı kirâm ideler 

 

Riyâyı sevmeyeler hîç ibrişim giymeyeler 

Arpa buğday dimeyeler yiyecek az yiyeler 

 

Ḫalk içinde katı taḫfîf itmeyedir kendüyi 

Çalışup câhillere beñzetmeyedir kendüyi  

 

Ḫalk ferah olsa bular gülmeye çok ağlaya dir 

Sâim olup dâim göñlün Hakka bağlaya dir 

 

Eğer ilm ehline câhil kakırsa kakımak olmaz 

Kakımağla ey ḫoca bilirsiñ okumak olmaz 
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Sünnet oldur ezber ide günde biş âyet kişi 

Hem bileler bundan öñdün bu imiş ashâbıñ işi 

 

Hak teâlâ göndericek Mustafâya Kur’ânı 

Biş âyet indürirmiş Cebrâil gökden anı  

 

 

 
Hak Resûli dünyâdan nakl idicek 

Yâni ol dârü’l-beķâya gidicek 

 

Hep sahâbe bir araya geldiler 

Yirmi biñ ehl-i Kur’ân buldılar (10b) 

 

Yoğ-ıdı bir kişi Kur’ân bilmemiş 

Altı kişi daḫı ezber kılmamış 

 

Bir kişi kim Kur’ân ezberleye 

Daḫi Kur’ânı-la âmâl eyleye 

 

Vâlideyne geñez ola hisâb 

Kâfir ise daḫı az ola azâb 

 

 
 

Velî az bir okumakdan yazı yüzinde evlâdur 

Ki zîrâ ḫattı var gözüñ anuñ-çün mushaf âlâdur 

 

Yazıya bakup okumak sevâbı anıñ âzamdur 

Daḫi fazl-ı ibâdetdir anıñ-çün mushaf ekremdür 

 

Gözüñ gönlüñ diliñ oğul bile okursa Kur’ânı 

Dirile kabr içinde atanıñ ananıñ cânı 

 

Gökçek elfâz-ıla yiğdür okuyalar mushafı 

İzzet idüp bir yüce yire koyalar mushafı 

 

Meclisi mahfelde pes Kur’ânı kimler okuya 

Her kimüñ âvâzı datlu olsa onlar okuya 

 

Diñleyenler daḫı zevk ile safâlar bulalar  
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Añlayanlar daḫı şevk ile vefâlar bulalar 

 

Okuduğundaki murâdı hasbinallah ola 

Diñleyen kişileriñ göñlünde nûrullah ola 

 

Ger murâdı değil ise okumayalar anı 

İzzet olmaduğı yirde komayalar anı 

 

 
 

Sünnet oldur kim tahâretli ola 

Okur iken yâni âbdestli ola 

 

Hak teâlâya taavvüz eyleye 

Daḫi bismillah ile feth eyleye (11a) 

 

Her işi sünnet üzere işleye 

Kim anı bismillah ile başlaya 

 

Dayanup yatup okumaya tura 

Yönüni kıbleye dönüp okıya 

 

Ne katı alçak okuya ne yüce 

Orta menzilde okuya ey ḫoca 

 

Hak teâlâ gör nice lutf işledi 

Kullarına bu selâmı söyledi 

 

 
 

Ahsen savtıla tezyîn eyleye 

Daḫi elfâzını tebyîn eyleye 

 

İvmek ile katı tîz okumaya 

Atlayuban arada harf komaya 

 

Kasr idüben harfini eksiltmeye 

Yâ uzadup harfi ziyâde etmeye 

 

Maḫrecini yirli yirinde koya 

Hem Arab elfâzı üzere okuya 
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Âyet âyet anı tertîl eyleye 

Ayrı ayrı yâni rûşen söyleye 

 

Hak kelâmında hem anı eyle dir 

Okuyup Kur’ânı tertîl eyleye dir 

 

 
Bu sözi Ümmü Seleme söylemiş 

Hak Resûlinden rivâyet eylemiş 

 

Harf-be-harf okur-ımış ol âyeti 

Her bir âyetde dururmış ġâyeti 

 

Hem kelâmullahı daḫı îrâb ideler 

Ol sahâbe yollarında gideler (11b) 

 

Her kelâmıñ araların ideler 

İki âyet arasında duralar 

 

Yâni tîz tîz okumayalar anı 

Okuyup mübhem komayalar anı 

 

 

 
 

Kelâmullah okuyana nice dürlü sevâb olur 

Velî mûreb okumayan o bir harfine on olur 

 

Ki harfine yigirmi olur mûreb okuyanlar 

Anıñ nısfın alur o mûreb okumayanlar 

 

Yidi kır’atde birin iḫtiyâr itmek gerek 

İşbu iķra’ sözüdür sen daḫı işitmek gerek 

 

Zîrâ ikrât dimişler ki yididen ḫâlî değil 

İşbu peygamber sözidür kimseniñ ķâli değil 

 

Biri tefhîm biri terķîķ birisi telyînmiş  

Meddi imâle kasrı hemze işbular tâyînmiş 
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Kâh okuya Kur’ânı kâh ağlaya 

Kâh okudup gayre kendi dinleye 

 

Okur-iken kâh tekrâr söyleye 

Kâh okuyup mânisin fikr eyleye 

 

  Fi’lhadîs 

 

Mânisin fikr iderek her ki bir âyet okuya 

Bir fikir itmedin ḫatmi nihâyet okuya 

 

Okuyup fikr itmeyenin fâidesi olmazmış 

Ol bir âyet kadar sevâb bulmazmış  

 

 
 

Vardı ashâbın evvel bir işi 

Günde on âyet okurdı her kişi (12a) 

 

Her biri on âyet okurlardı 

Mânisi-le âmil olurlardı  

 

Allah adı gelse aña tesbîh okuya 

Pes anıñ ismi uludur hem anı tercîh ide 

 

Âyet-i Rahmet gelürse rahmetullah dileye 

Ger azâb âyeti gelürse pes taavvüz eyleye 

 

 
 

Kırk gicede ḫatm ideler Kur’ânı 

Hem sahâbe eyle idermiş anı 

 

Bâzılar bir ayda okurlar-ımış 

Bazılar her cum’a ḫatm eyler imiş 

 

Bâzılar bir ḫaftada ḫatm itdiler 

Üç günden aşağısın nehy itdiler 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

117 

 

Yâni üç günden tîz okumayalar 

Ḫatm ideler başlayup komayalar 

 

Yılda bir ḫatim idermiş Mustafâ 

İki kez kabz olıcak bâ-safâ 

 

Ḫatm idicek hem duâsın kılalar 

Müstecâb olur duâ hem bileler 

 

 
 

Diñle imdi ḫatm okurken irişenin hâline 

Kısmet iderken irişdi ol ganîmet mâlına 

 

Fâtihaya yetişenleriñ yine beñzer işi 

Beñzer ol ġâziye ki feth irişdi ol kişi 

 

Ol ganîmet mâlınıñ ger bildiñse kıssasın 

Bu duâya irişenler hâzır olur hissesin  

 

 
 

Altıncı Bâb Kur’ânda Bir Âyeti Müstehab  

Olanları Beyân İder (12b) 

 

Müstehabdur cehr ile okuya bu üç âyeti 

Savtını ref eyleyüp okuyalar key katı 

 

 
 

Bu âyet içre eyi mümin buyurmış işid Allah 

Okuyup diñleyen kişi diyeler amennâ billah 
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Aliden rivâyetdür işbu işid 

İşidüp anıñ gibi sen de bir iş id 

 

Okudukda bu âyeti bir kez ol 

Belî ente yâ rabbi dir imiş üç kez ol 

 

 
 

Hak teâlâ virmeye hergiz belâ 

Okuyup bu dört durup diye belâ  

 

 
 

Bir rivâyet daḫı İbn Ömerden eylemiş 

Ol bu âyetde belî dimiş okuyup ağlamış 

 

 
 

Bir hadîs içinde bunı söylemiş 

Hak Resûlünden rivâyet eylemiş 

 

Ḫalvetinde okumuş bu âyeti 

Âh idüp bir sâika itmiş katı (13a) 

 

 
 

Her ki bu üç sûre(yi) okuyalar 

Kul dimeden yine tekrâr diyeler 

 

Okur-ısañ kul hüvallâhü ehad 

Diyesiñ yine hüvallâhü ehad 

 

Oku kul e‘ûzü bi-rabbi’l-felaķ   

Diyesiñ e‘ûzü bi-rabbi’l-felaķ 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

119 

Oku ķul e‘ûzü bi-rabbi’n-nâsi 

Diyesin e’ûzü bi-rabbi’n-nâsi 

 

Daḫi bilgil kim duâ idse kişi 

Ķâl ü ķîl dimesse yiğdür işi 

 

Kul diyicek ol duâ olmaz haķâ 

Emr olur Hak cânibinden mutlaķâ 

 

Ķâle dirse bir hikâyet gibidür 

Cânib-i Hakdan rivâyet gibidür 

 

 
 

Kul lafzını zikr eyledikden soñra 

 

Tekrâr ide   

 

Tekrâr ide kul lafzını zikr eylemeye 

 

 
 

Kul dimiş emr itmiş Allah kuluna 

Sen de kulsın kulluğına buluna 

 

Kul dimesin kulluk eyle kişi 

Kul olanuñ kulluk itmekdür işi 

 

Yedinci Bâb Mushaf Yazmak Sünnetlerin  

ve Edeblerin Beyân İder (13b) 
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Katı ince yazı ile yazmayalar mushafı 

Katı küçük kıt‘a üzere düzmeyeler mushafı 

 

Harfini iŋen de ufak itmeyeler hem anuñ 

Bir birine satırın sık dutmayalar hem anuñ 

 

İri ḫatla yazup harfin riâyet ideler 

Vaz‘ını büyük idüp tâzîm gâyet ideler 

 

Yine diñle bir söz hikâyet ider 

Ömer hazretinden rivâyet ider 

 

Ki bir mushaf almış eline bir er 

Ömer anı görür nedür dir sorar 

 

Kelâm-ı kadîmi meğer yazmış ol 

Kiçi kıt‘a üzre anı düzmiş ol 

 

Aña turre urup itâb eyledi 

Anı yazdığı çün hitâb eyledi  

 

Uludur anıñ kadri ulu gerek 

Ulu olanıñ vaz‘ı ulu gerek 

 

Ululañ anı kim ulu olasıñ  

Hem ol pâdişâhıñ kulı olasıñ 

 

Altun ile gümiş ile yazmayalar Kur’ânı 

Zîrâ gasb-ıla alırlar ya uğurlar anı 

 

Hak kelâmından ziyâde katmayalar mushafa 

Yâni andan gayri söz ḫalt itmeyeler mushafa 

 

Aşir âyet yazmasını bâzılar nehy eylemiş 

Ḫâşe yazmañ Mushaf içinde diyüben söylemiş 

 

Evde nakş içün kelâmullah yazmaya daḫı 

Tükrik ile Allah adın yazmayalar uş daḫı 

 

Mushafıñ durduğı yiri daḫı tâzîm ideler 

Ol daḫı mescid gibidür kande tâlîm ideler 
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Her ki bismillahı küçük ḫatla tahrîr ider 

Levh-i mahfûza anuñ ismini Hak testîr ider (14a) 

 

Yâni tâzîm ide anı gayr(ı) esmâdan seçe 

Hak anı yarlıgayup cümle günâhından geçe 

 

Allah adı yazılı olan kâgızı ref eyleye 

Vâlideyniniñ azâbını def eyleye 

 

Göreler bir mushafı eskiyüp bozulmuş ola 

Yazısı okunmaz olup amelden kalmış ola 

 

Anı bir pâk biz içinde dürüşüben koyalar 

İletüp bir pâk yirde anı göme koyalar 

 

Sekizinci Bâb Tahâretiñ Sünnetlerin  

ve Edeblerin Beyân İder 

 

Sünnet oldur kim kişi dâim tahâretle ola 

Hem namâz vakti olıcak bir daḫı âbdest ala 

 

Hem ibâdâtın başı evvel tahâretdür dimiş 

Bir kişi âbdest ile ola ibâdetdür dimiş 

 

Evliyânıñ enbiyânıñ asfiyânıñ yolıdur 

Hem namâzıñ kapusınıñ kilidiniñ dilidir 

 

Bil tahâretle olan iki cihânda arıdur  

Hem bedenden yüz günâhı pâk eyler eridür 

 

Daḫi âbdest almış olsa bir kişi 

Ölse âbdesti var iken ol kişi 

 

Ol kişi mutlak şehîd olur dimiş 

Hem sevâbın anlarıñ bulur dimiş 

 

Bir kişi diler tahâret ide ol 

Yâni diler sünnet üzre gide ol 

 

Diye bismillah yirinden tura 

Çıkara üst donunı yire koya 



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

122  

 

Varmadan daḫı tahâret yerine 

Evvelâ vara ḫalâya arına 

 

Hak teâlâya taavvüz ide dir 

Var ise şeytân dağıla gide dir (14b) 

 

Vara bir ḫalvet mekâna dura 

Sağ ayağı-la yiri bir kez ura 

 

Anuñ içün anı eyle ide dir 

Cânavarcıklar var ise gide dir 

 

Allah adı var ise ger yazılı 

Yâ hamâil yâ yüz göre yazılı 

 

 

Çıkarıp anları taşra koyalar 

Sünnet işlerin bu söze uyalar 

 

Su dökerken ayak üzere durmaya 

Hem daḫı uryân olup oturmaya 

 

Aşağa baka yukarı bakmaya 

Daḫi ayb olan yiri gözetmeye 

 

Bakmaya hîç fercine ve bevline 

Tâbi ola bu kitâbın kavline 

 

Bakmaya dir hem daḫı sola sağa 

Ülpüni sol eli birle sıgaya  

 

Hem ḫalâya varıcak unutmaya 

Ülpüni sağ eli ile dutmaya 

 

Su dökerken hem daḫı açılmaya 

Key hazer ide südük saçılmaya 

 

Key sakın oturmagıl yol üstüne 

Sağ ayağıñ dik otur sol üstüne 

 

Yüksek olmaya yeri alçak ola 
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Katı olmaya daḫı yumşak ola 

 

Hîç kimesne yoluna tükürmeye 

Hem daḫı sümkürmeye üfürmeye 

 

Kimseniñ kapusına oturmagıl 

Daḫi yaşıl çimen üzre varmagıl 

 

Daḫi şol ağaç ki yemiş bitire 

Daḫi şol gölge ki adam otura (15a) 

 

Hem daḫı akar suya durar suya 

Daḫi şol toḫmı ekilmiş tarlaya 

 

Daḫı delik üstüne oturmagıl 

Hem daḫı kabr üzerine varmagıl 

 

Daḫı şol yirde ki âbdest alalar 

Daḫı şol yirde ki secde kılalar 

 

Daḫı mescid yöresine varmaya 

Hâcet içün anda da oturmaya 

 

Katı yüksek yirde oturmaya dir 

Bakıcak kimse anı görmeye dir 

 

Bevli bâķîden ferâgat itmeye 

Yâni tîz çıkup ḫalâdan gitmeye 

 

Hem ḫalâda çok oturmaya katı 

Andan olur dir bevâsir zahmeti 

 

Yuya fercin suyı varısa bile  

Su yoğısa daş ile üç kez sile 

 

Silmeye saḫsı ile terk eyleye  

Daḫı eti yenilen kemik ile 

 

Kömür ile daḫı silmeye dimiş 

Daḫı şol otı kim hayvan yirmiş 

 

Fâriğ olıcak duâlar ideler eyleye 
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Hakka hamd ile senâlar eyleye 

 

Çıkıcak tenahnuh ide öksüre 

Hem sol elin yuya toprağa süre 

 

Çıkup andan bir yüce yire vara 

Yönini kıbleye dönüp otura 

 

Allah adın zikr idüben başlaya 

Her bir âzâda duâlar eyleye 

 

Varısa misvâkı istimâl ide 

Yâḫûd iki barmağ-ıla ey dede (15b) 

 

Birisi baş barmağıdur diñlegil 

Hem şehâdet barmağıdur añlagıl 

 

Daḫi uykudan uyansa gör nide 

Anda misvâkı istimâl ide 

 

Müstehabdur sağ yanından yuyalar 

Su dökerken üçer üçer koyalar 

 

Kimse yardım ile âbdest almaya 

Avret yerini örte hem açılmaya 

 

Suyı çok çok döküp isrâf itmeye 

Vesvesi şeytândur ol unutmaya 

 

Yâni bir müd su-y-ıla âbdest ala 

Ġusl idicek dökdüği bir sağ ola 

 

Bile yuya dirseğin topukların 

Hem ḫilâl ide daḫı barmakların 

 

Hem ḫilâl ide sakalını daḫı 

Hem daraya yaş iken dir ey aḫi 

 

Hem âbdest ala sakalın daraya 

Hîç faķîrlik girmeye dir araya 

 

Hem kulağınıñ içine dışına 
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Kaplayu mesh eyleyeler başına 

 

Günde kızmış sudan âbdest almaya 

Hem daḫı tuc ya bakır kaba olmaya 

 

Pes melâik inmezmiş bunlara 

Kokusı ḫoş gelmezmiş anlara 

 

Dört mahalde bir kişi âbdest ala 

Müstehabdur her kim işlerse bile 

 

Birisi uykudan uyanmış ola 

Daḫi bişmiş yiyecek ola 

 

Yâ duta avratı ile öpüşe 

Yâ elile altına yapışa (16a) 

 

Ger akabince tahâret ideler 

Hak Resûlüniñ yolına gideler 

 

Hem arudururken andan içe  

Hem izârı üstüne andan saça 

 

Anuñ içün su saçar izârına 

Vesâvis şeytândan kalbi arına 

 

Fâriğ olup ıbrığın yire koya 

Göğe bakup bu duâyı okuya 

 

 
 

Üç mahalde bir kişi gusl ider 

Sünnet ehliniñ yolına ol gider 

 

Bir arefe iki bayram günleri 

Ḫoş riâyet eyleyeler anları 

 

Hem hacâmat ya müslümân olalar 

áusl ideler müstehabdur bileler 
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Dokuzuncı Bâb Mescid Yapmağıñ  

Fazlın Beyân İder. 

 

Mescid imiş Hak katında yirleriñ sevgilisi 

Kıbleden yanı imiş hem daḫı andan ulusı 

 

Çünki mescid yapdın ey âķil bu sözi diñlegil 

Bir sarây yapıldı cennetde senüñ içün añlagıl 

 

Lâl ü yakutla yapmışlar durur dîvârını 

Kimse görmemiş anuñ binâsını mîmârını 

 

Toprağ lâle değişmek oldı çün kârıñ senüñ 

Aslıdur şöyle bil ey ḫoca bâzâruñ senüñ 

 

Ben nice vasf eyleyem ķâbil olsa tâbîr aña 

Zînet idüp yazmayalar nakşıla tasvîr aña 

 

Katı muhkem ideler yapusını bünyâdını 

Yazsalar câizdür Allah Muhammed adını (16b)  

 

Mescidi yapan kişi dîvârların ağ eyleye 

Mescidi pâk riyâdan kalbini sağ pâk eyleye 

 

Mescid içinde örümcek yuvasın arıdalar 

Cum’a günleri buḫûr ile kokular ideler 

 

Mescide suçlu kişi getirüp döğmeyeler 

Mescid içinde ticâret ideni öğmeyeler 

 

Mescidi oda idüp anda yatup durmaya 

Ehl-i san‘at anda san‘at işleyüp durmaya 

 

Mescidi yol idinüp andan geçüp gitmeyeler 

Daḫi andan nesne alup eve iletmeyeler 

 

Mescidi yapan kişi hem mescide çok gele dir 

Vakti fevt itmeye dir dâim mülâzım ola dir 

 

Mescidi yapan kişi ḫalı hasır döşeyeler 

İllâ yirde kılmağın çokdur sevâbı duyalar 
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Mescidi yapan kişi begdür ki kendi bekleye 

Anı sünnetdür dimişler işbu sözi añlaya 

 

Onuncı Bâb Ezân Okumağıñ Sünnetlerin  

ve Edeblerin Beyân İder 

 

Ey müezzin bil ezânı süneni’l-aḫbâr imiş  

Bilmeyene digil anı âdetü’l-ebrâr imiş 

 

Bil ezânı okuyanlarıñ sevâbı çoğ olur 

Hem kıyâmetde tamu odından anlar kurtulur 

 

Sünnet oldur ki müezzin yüce yire çıka 

Yüzini kıbleye dönüp çün nidâ ide Haka 

 

Savtını uzun idüp katı yüksek okuya 

Her iki barmağını iki kulağına koya 

 

Hak rızâsı-çün okuya ḫayır niyyet eyleye 

Yâni Hakkıñ tâatine ḫalk(ı) dâvet eyleye 

 

Hem ezânı okuyanlar yirde devr itmeyeler 

Pes minâre olsa ammâ devri men itmeyeler (17a) 

 

Ger ezân içinde dirse essalâh ve’l-felâh 

Başını sağ ve soluna döndere ehl-i salâh 

 

Her kim ezânı kim okursa ķâmeti ol okuya 

Ger okursa kimse anuñ izni ile okuya 

 

Hem ezân okurken söylemeye gülmeye 

Hem ezân okuyan kimse nesne ücret almaya 

 

Hem müezzin her ne dirse ḫalka anı diyeler  

Daḫı yimek yiyecek mikdâr ḫalka küyeler  

 

Bir misâfir gider iken yoldan azsa ey aḫi 

Dağ içinde kalsa hergiz bulmasa âdem daḫı  

 

Bu mahalde hem ezân âdet durur pes okuya 

Okuyup ardınca hem işbu duâyı okuya 
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On Birinci Bâb Namâzıñ Fazlın ve Sünnetlerin  

ve Edeblerin Beyân İder. 

 

Yâ musallî bu namâzı nicedür bilir misin 

Hak teâlâ didi ki aceb kılur mısın 

 

Anı kılanlar bulurlar Hak katında izzeti 

Ol durur dîniñ hayâtı hem yaķîniñ kuvveti 

 

Leşker-i İslâmıñ ol Hak didi ki sancağıdur  

Leşker-i küfri aña tâbi olanlar dağıdur 

 

Ehl-i îmânıñ karañu gicede musbâhıdur 

Nûr-ı mümindür dimiş hem cennetiñ miftâhıdur 

 

Sünnet oldur her namâzı vakt-i evâsıtda kıla 

İşide öyle namâzın âḫir vaķitde kıla 

 

Kış gününde subh namâzın key katı tîz kılalar 

Yaz gününde hem anıñ têḫîri yiğdür bileler (17b) 

 

(Sağ yan tarafa yazılmış beyit) 

Daḫı ikindi namâzındandur sünnet bile 

Yaz gününde anı daḫı gün sararmadan kıla 

 

Hem daḫı yatsu namâzın müstehabdur bileler 

Dünüñ üç baḫşında bir baḫşın geçirüp kılalar 

 

Ol cemâatde meğer kim ḫasta yâḫûz pîr ola 

Ya zaîf ola anıñ-çün vakt-i evvelde kıla 

 

Hem daḫı aḫşam namâzın gün batıcak kılalar 

Lîk günden hîç eser kalmadığını bileler 

 

Bañ ününi işidicek mescide gelmek gerek 

Hem cemâat dirlenicek muntazır olmak gerek 

 

Mescide varan kişileriñ adımı sayılur 
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Kim ırak yirden gelür anuñ sevâbı çoğ olur 

 

Daḫi şunlar ki ḫalkdan mescide öñ varalar 

Daḫi öñ safda imâmıñ sağ yanında duralar 

 

Daḫi şunlar kim imâm ardında durur iy aḫi 

Anlarıñ çokdur sevâbı işleyü görsen daḫı 

 

Mescide gelen kişiler katı katı gelmeye 

Arkın arkın yürüye hem kollarını salmaya 

 

Mescide gelen kişi vaz‘-ı vaķâr ile gele 

Çıkara ayakkabın mescid kapusında sile 

 

Mescid içre sây ide sümkürmeye tükürmeye 

Tükürürse toprağıla örte açık komaya 

 

Mescide varan kişiler oynamaya gülmeye 

Daḫi soğan ya sarımsak yiyüp rîhâ itmeye 

 

Kankı mescide cemâat çok durur anda gideler 

Sâyirinde her zamânda anı tercîh ideler 

 

Âḫiret fikr eyleyüp dünyâ kelâmın terk ide 

Müzdini çok isteyen evvel gele soñra gide 

 

Ḫayır niyyet eyleyüp kendi kapusından çıka 

Varıcak mescid kapusında duâ ide Hakka 

 

Kapudan içer giricek diñle daḫı neyleye 

Hep günâhın añup istiğfâr eyleye (18a) 

 

Hâl dili-le kim yâ rab niyâzım bu durur 

Şöyle fikr eyleye kim âḫir namâzım bu durur 

 

Kâbe fikr eyleye kıbleye karşu durucak 

Secde yirinde ola gözi namâza durucak 

 

Dünyâ eşġâlini koyup hâzır ola irken 

Tañrıyı fikr eyleye Allâhü ekber dirken 

 

Şöyle farz eyleye kim göre durur Allâhını 
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Görmez ise ol anı görür durur Allah anı 

 

Ellerini bir birine bağlamadın gör nide 

İki ellerini iki omuzuna eyleye 

 

İki baş barmağını iki kulak yumuşağına 

Hem rükû itse baka ayakları barmağına 

 

Hem rükûa dimedin Allâhü ekber nideler 

Bir nefes aldığı mikdârı tahammül ideler 

 

Sağ elini sol bileği üzerine koyalar 

Hem yalñız kılmayalar bir imâma uyalar 

 

Hem imâmet sünneti yiğrek bilenler ideler 

Hem daḫı Kur’ânı yiğrek okuyanlar ideler 

 

Daḫı hicretde öñ olan ileri gelmek gerek 

Daḫı şol yaşda ulu olan imâm olmak gerek 

 

Şefî evvelden âḫirgın8 iktisâd eyleye dir 

İmâm olan namâzı ihtisâr eyleye dir 

 

Selâmı sağ yanına cehr ile okuya dir 

Sol yanına sağ yanından maḫfî diye dir 

 

Çevre yana bakmaya dir kimseye söylemeye 

Daḫı işâret gözi-le kimseye eylemeye 

 

Hem namâz içre yirinden bir yire nakl itmeye 

Hem tenahnuh eyleyüp ayakların oynatmaya 

 

Doğrı duta başı hîç aşağı sarkıtmaya 

Ayağını biririnden katı ayrı itmeye (18b)  

 

Öñ safı doldurmayınca ard safa durmayalar 

Soñra ḫalkı basa basa ileri varmayalar 

 

 
8   Ahmet Bican Ercilasun’un açıklaması: “Açıkça âḫırgın yazıyor. –gın, sanki –e 

kadar gibi bir anlam veriyor. Fakat böyle bir eki bugüne dek duymadım. Aca-

ba âhırgı yani âhirki mi? O zaman –n akuzatif olur belki. Âhirkini anlamı çı-

kar.” 
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Sık ideler safları daḫı berâber duralar 

Yalñız durmayalar saf arasına gireler 

 

Key bir âyet eyleyüp tâdîl ide erkân-ıla 

Diñle erkânı nedür diyivireyim ḫoş añla 

 

Hem rükûa varıcak düp düz ola sırtıñ senüñ 

Rükû idüben durucak doğrı ola âzân senüñ 

 

Döşemeye kolların secde kılıcak hem yire 

Döşemeye karnını hem karnı dizden ayıra 

 

Yidi âzâ üzre kılalar namâzı secdede 

Şir‘atü’l-İslâm içinde şöyle dimiş ey dede 

 

İki el iki ayak üçi daḫı iki dizi 

Bir elini secde kılup yire koyalar yüzi 

 

Daḫı baş kaldırıcak secde idüp doğrı dura 

Sağ ayağını diküben sol ayağ üzre otura 

 

Hem şehâdetde şehâdet barmağını kaldıra 

Daḫı yirden kalkıcak elin dayanmaya yire 

 

İllâ pîr zaîf ya ḫasta olsa bir kişi 

Her nice otura dura kalka mâzûrdur işi 

 

Her kaçan vire selâmı sağına hem soluna 

İki omuza teveccüh eyleyüp yüzün döne 

 

Hem namâz ardınca tesbîh duâlar kılalar 

Pes kabûl olur duâ anı ganîmet bileler 

 

Hem duâ ellerini key katı kaldırmaya 

Sol ayağ üzre dura sağ üstüne oturmaya 

 

Hîç vüs‘at yokdur aña terk taksîr ideler 

Hiçbir yol yokdur aña anı te’ḫîr ideler 

 

İllâ yimek hâzır ve hem iştihâ ġâlib ola  

Evvelâ anı yiye andan namâzı kıla (19a) 
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Daḫı iki nesne hâzır ola tâ ḫayr ideler 

Mâni olur namâza anı tedbîr ideler 

 

Bevl(ü) ġâyetden birisi hâzır ola göreler 

Evvelâ anı def idüp andan namâza duralar 

 

Hem daḫı ḫatun kişiler mescide varmayalar 

Evlerinde kılalar kimse anları görmeyeler 

 

Diñle sahrâda kılursa namâzı nideler 

Sünnet oldur kıbleden yaña bir ağaç dikeler 

 

Ol ağacıñ bir zirâ ola dimiş uzunluğu 

Daḫi bir barmak kadar ola anıñ yoğunluğu 

 

Ol ağacı sol gözi karşusına dike yire 

Pes namâza durucak ol ağaca karşu dura 

 

Yâni öñünde kimesne geçmesün diyü ide 

Gitmek isteyen ol ağac ardından gide 

 

Ger ağac olmasa hâzır bir uzun ḫat yazalar 

Kıbleye karşu ayrı elile çizeler 

 

Hem farîza kıldığı yirden yirin değiştire 

Nâfile kılursa andan gayr bir yire vara 

 

Yalıñız gömlekle kılanlar namâzı neyleye 

Yâ kuşağın kuşana yâ düğmesin ilikleye 

 

On İkinci Bâb Nâfile Namâzın Fazlın  

ve Edeblerin Beyân İder 

 

Nâfile kılmak kişiniñ hep günâhın arıdır 

Ne kadar zahmet var-ısa yur bedenden arıdır 

 

Hem farîza fevt ideler yalñız eksik kılalar 

Nâfile anıñ yirine durur imiş bileler 

 

Dün namâzın kılmağı bir kişi kim âdet ider 

Yolıdur sâlihleriñ her kim diler aña gider 
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Hak teâlâ afv idüp cümle günâhlarından geçer 

Hem muhabbet kapusınıñ kilidi ol açar (19b) 

 

Hem daḫı tesbîh namâzın kılalar efdal durur 

Cümleden anıñ sevâbı âzam ve ekmel durur 

 

Günde yâ bir ayda yâ bir yılda yâ bir ḫaftada  

Yâ cemî ömrinde bir kez anı kıla dünyede 

 

Ger ağaçlar yaprağınca bir kişi isyân ide 

Ol kıla tesbîh namâzın Hak teâlâ afv ide 

 

Hem daḫı işrâk ve kuşlukda kılalar nâfile 

Hem daḫı aḫşam namâzın kılup ardınca kıla 

 

Sabah namâzın kıldığından soñra daḫı nideler 

Oturup işrâk namâzın kılup andan gideler 

 

İki yâ dört yâ daḫı artuk kıla kim kılur 

Ne kadar kılabilirse anı kılanlar bilür 

 

Aḫşam-ıla yatsuyı kılalar andan gideler 

Arasın zikr ü salâtla hem ihyâ ideler 

 

Hem namâz-ı tevbe hem namâz-ı istiḫâre kılalar 

Hem istiġâse namâzı hem günâha tevbe kılalar 

 

Hem münâfıklar nifâkından emîn olmağ içün 

İkişer rik‘at dimişler anları kılmağ içün 

 

Hem sefer itmeğ-içün bir kişi niyyet ide 

Anda daḫı iki rik‘at nâfile kılup gide 

 

Hem seferden sağlığ-ıla evlerine geleler 

İki rik‘at nâfile anda kılalar 

 

Sünnet oldur bir kişi gusl ide yâ âbdest ala  

İki rik‘at nâfile şükr-i vuzû diyü kıla 

 

Vâlideyn içün namâz kılmağı terk itmeyeler 

Müstecâb olur duâ anları unutmayalar 
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Anadan ayrı ata içün duâ kılmaya dir 

Pes ana añılmayınca müstecâb olmaya dir 

 

Key ferah ola kişiniñ kalbi tâat kılalar 

Key ferah olmazsa anıñ ḫayrı yokdur bileler (20a)  

 

Nâfilede kendüye bir nesne yakın itmeye 

Daḫi şol nefse ağır olanı yükletmeye 

 

Hem tetavvû kılmak isteyen ashâbda bu-y-ımış 

Evlerinde kılalar mescidden ol evlâ imiş 

 

Nâfileye iki sûreyi okur ashâb-ı safâ 

Biri Ve’ş-şemsdir anıñ biri daḫı Ve’d-duhâ 

 

On Üçüncü Bâb Cum’(a)nın Fazlın Beyân İder 

 

Cuma gündür günleriñ gâyet azîz ulusı 

İki bayram gündür andan daòı sevgilisi 

 

Cum’a güni ḫayr ideniñ müzdi çok ola  

Hem günâh iderse sâir günden ol artuk ola 

 

Cum’a gicesi okuyalar Duhânıñ sûresin 

Gün zevâle irmedin okuya el-Kehif sûresin 

 

Bunları her kim okuya çok sevâb bula dimiş 

Hem daḫı Deccâl şerrinden emîn ola dimiş 

 

Sünnet oldur sabâh namâzından ilerü duralar 

Gusl idüp âbdest alup mescid yarağın göreler 

 

Tevbe kılup hep günâhdan yunubanı arına 

Cum’a donların giyüp başına dülbend sarına 

 

Her kim namâzını vara mescide dülbendsiz kıla 

Yetmiş ol mikdârı olur her kim dülbenle kıla 

 

Arı donlar giyeler îzâz ile ḫoş gideler 

Anber ü tîb ü gülâb ile kokular ideler 

 

Yalıñız âdet idinip ol gün oruc dutmaya 
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Gice ihyâ itmeyi hem aña tahsîs itmeye 

 

Cum’a ve bayrama iki don taḫsîs ideler 

Mescide gidicek anları giyüben gideler 

 

Hem daḫı dırnak kesmek gerekdir ideler 

Zikr ü tesbîh iderek mescid yolına gideler (20b) 

 

Her ne söylerse dilinden ḫayr ü tâat söyleye 

Hem cimâ isterse ol gice yâ ol gün eyleye 

 

Cum’a gusl-ıla anuñ guslu bir olursa nola 

Hem daḫı anıñ sevâbı bunıñ-ıla bir ola 

 

Daḫi tekrâr itmek isteyen cimâı neyleye 

Sünnet oldur dura âbdest ala yâ gusl eyleye 

 

Sünnet oldur mescide evvel varıban otura 

Hakka istiğfâr idüben çok salavât getüre 

 

Ḫayra niyyet eyleyüben kendü kapusından çıka 

Varıcak mescid kapusında duâ ide Haka 

 

Hak teâlâya teveccühler eyleyeler sıdk-ıla 

İçerü girüp iki rik‘at namâz anda kıla 

 

Minbere çıksa ḫatîb anda duâlar kılalar 

Müstecâb olur duâlar ol sâat kılalar 

 

Daḫi ḫutbe okunurken hiç kelâm söylemeye 

Söyleyende işâret kimseye eylemeye 

 

Durduğı yiri koyup gayrı mekâna varmaya 

Dizlerin diküp ayağı üstüne oturmaya 

 

İllâ uyku ġâlib olsa pes yirinden tura dir 

Başınıñ sağ yanını üç kez elile ura dir 

 

İki kişi otururken arasına girmeye 

Daḫi basup geçüp ḫalkı ileri varmaya 

 

Hem namâzdan öñ gelenler ayağın turmayalar 
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Mescid içere halka olup ḫalk oturmayalar 

 

Tâati her kim dilerse sünnet üzre ideler 

Anda ikindi namâzın kılup andan gideler 

 

On Dördüncü Bâb Bayram Günleriniñ  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

Diñle imdi iki bayram günlerinde nideler 

Gicesi zikr ü tesbîh-ile ihyâ ideler (21a) 

 

Yâ ilâhî sen kabûl eyle benim kurbânımı 

Hem ḫatâdan dînimi sakla ḫatardan cânımı 

 

Hâl dili-le itdiği kurbânı tebyîn eyleye 

Hem filân ibn filân diyü tebyîn eyleye 

 

Hem bıçağı keskin ideler cefâ virmeyeler 

Hem ayağ-ıla basup yüzin yire sürmeyeler 

 

İllâ anıñ gözüne karşu bıçak bilemeye 

Hem daḫı boğazlar iken ayakların bağlamaya 

 

Yâ ayağ-ıla depüp yâ el-ile urmayalar 

Hem derisin yüzer iken üfürük urmayalar 

 

Kesmeyüp ayakların cânı çıkınca küyeler  

Issı iken yüzmeyeler soyıdırak soyalar 

 

Sâhib-i kurbân olana daḫı hisse vireler 

Bâķî kalanın faķîr olana üleşdüreler 

 

Ḫalk dirildüğini bayramda musallâ edine 

Beñzedeler fikr ile anı kıyâmet gününe 

 

Yâni âdem oğlı hep meşhedinden dirilür 

Rûz-ı mahşerde varır Hak hazretine dirilür 

 

Ḫalk musallâdan dağılup gittiğini beñzede 

Kimi tamuya kimi uçmağa gideler ey dede 

 

On Beşinci Bâb Du‘ânıñ Sünnetlerin Beyân İder 
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Cümle tâatin duâlar ilki ve özüdür 

Hem ibâdetden olan Hak nîmetiniñ duzudur 

 

Bâzılar buyurmış ki tâatiñ yüreğidür 

Yir yüzünüñ nûrı ve hem göñülleriñ direğidir 

 

Hem silâhıdur dimişlerdür kamu mü’minleriñ 

Yâni şeytân-ıla dîn yolında cenk idenleriñ 

 

Pes duâlar müstecâb olmak tarîķi o imiş 

Hep helâl ola yidüği giydüği işbu imiş (21b) 

 

Bu şerâit olmaya her kim duâ kıla dimiş 

Yine kılduğı duâ kendüye red ola dimiş 

 

Gusl yâ abdest alup bir pâk yire vara dir 

Kıbleye dönüp yöñüni diz çöküben otura dir 

 

Evvel Allah andan ana ata daḫı olalar 

Her ne hâcet var-ısa andan duâlar kılalar 

 

Hamd idüp Allaha ağlamağ-ıla el götüre 

Hem resûline selâm-ıla salavât getüre 

 

Hâzır ide göñlüni gayrıya dağıtmaya 

Yâni ol Allahdan artuk kimseye fikr itmeye 

 

Hem omzına berâber ellerin kaldıralar 

Nitekim sâil ganîlerden varur ihsân diler 

 

Tevbe kılup cümle isyânına ikrâr ideler 

Bir okuyup komayalar anı tekrâr ideler 

 

Yâ üç kez yâ yidi kez her duâyı kılalar 

Âḫirinde ellerini yüzlerine süreler 

 

Hem duâ iden kişiler nefsini takdîm ide 

Andan anasın hem Resûli zikr ide 

 

Evvelinde evâsıtında aḫirinde Ahmedi 

Zikr ideler ismini her kim sever Muhammedi 
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Hem daḫı unutmayup zikr ideler dört yârını 

Hem daḫı ashâbını evlâdını ezvâcını 

 

Cum’a günleri nidâ vaktinde kılalar dimiş 

Gökçek âvâz ile hem tekrâr okuyalar dimiş 

 

Hem ezân okunur iken müstecâb olur dimiş 

Daḫi ķâmet okunurken de kabûl olur dimiş 

 

Hem ezân-ıla iķâmet arasında kılalar 

Hem daḫı cum’a namâzı aḫirinde bileler 

 

Daḫi çehâr-şenbe güni beyne selâtin olıcak 

Müstecâb olur duâ ol dem dimişler kılıcak (22a) 

 

Gün zevâle varıcak her gün duâ okuyalar 

Hem duâ okurken ol meclisde âmîn diyeler 

 

Hem daḫı cum’a gicesinde duâlar kılalar 

Her seherde müstecâb olur duâlar bileler 

 

Daḫi şol yirde cemâat yüz ola dir 

Anda daḫı müstecâb olur duâlar kıla dir 

 

Hem receb ayının evvel gicesinde bileler 

Daḫi evvel cum’a gicesi duâlar kılalar 

 

Hem daḫı şol iki bayram giceleri günleri 

Müstecâb olur duâsız komayalar anları 

 

Dünüñ üç baḫşında bir baḫşı kalıcak turalar 

Hak teâlâya tazarrû eyleyüp yalvaralar 

 

Hem orucun açduğı vaktin duâ kılmak gerek 

Hem daḫı kalbinde terahhum olıcak bilmek gerek 

 

Hem daḫı kalbi zaîf olursa ol vaktin kıla 

Hem daḫı kalbi münevver ola Allah nûrı-la 

 

Daḫi ehlinden erinden bir kişi ayrıla  

Yâ marîz ola duâ kılarsa ol makbûl ola 
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Hem seferden gelse ehline kavuşsa bileler 

Müstecâb olur duâ o vakt-ile daḫı kılalar 

 

Hem farîze kılsa ardınca duâ kıla dimiş 

Sûre-i İhlâs’ıñ ardınca kabûl ola dimiş 

 

Hem gazâda iki leşker uğraşıcak neyleye 

Müstecâb olur dimişler anda hâcet dileye 

 

Kâbeyi evvel göricek dileyeler hâceti 

Daḫi Mushaf ḫatim ola fevt itmeyeler fursatı 

 

Kâbeniŋ kapusına varup duâ kıla Haka tura 

Hem Halîlullah maķâmında yüzün süre yire 

 

Hem temennîden duâda ictinâb eyleyeler 

Şol husûli mümkin olan nesneyi dileyeler (22b)  

 

Dünyevîden uḫrevîden nesne tâyîn itmeye 

Şol duâda âm olanı dileye unutmaya 

 

 
 

Hem duâda sem okumakdan hazer eyleyeler 

Pes acâyib hem garâyib sözleri söylemeyeler 

 

Ahsen-i dâvet odur kim kişi nefsine kıla 

Daḫı ehl-i beytine hem vâlideynine kıla 

 

Vâlideyniniñ duâsı oğlına makbûl imiş 

Daḫı kardaşın kardaşa mevsûl imiş 

 

Bed duâ itmeye kişi nefsine ve ehline 

Hem daḫı evlâdına ihvânına ve mâlına 

 

Şâyed ol sâatde hâcetler kapusı açıla 

Ol duâlar kim kılur kendüzine makbûl ola 

 

Hak teâlâ hazretine ol duâ ḫoş gele dir 

Ol duâ cümle îmân ehli-çün kıla dir 
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Biş kişi vardur kabûl olur duâsı anlarıñ 

Bed duâsından hazer kılmak gerekdir anlarıñ 

 

Sâim ile ḫastanıñ daḫı imâm-ı âdiliñ 

Ġâzileriñ hem misâfir kişileriñ key biliñ 

 

On Altıncı Bâb Zikriñ ve Tesbîhiñ  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

Her kelâmıñ efdali tesbîh-ile temcîd-imiş 

Daḫı andan efdali tevhîd-ile temcîd-imiş  

 

Zikri maḫfî eyleyeler itmeyeler cehr-ile 

Zikrini maḫfî idenler irdi âlî menzile 

 

Bâzılar dimiş ki anı cehr-ile söyleyeler 

Hep işidüp hâs u âm bâzar ehli duyalar 

 

Sünnet oldur hâzır ola kalbi eyden kişiniñ 

Daḫı pâk olup riyâdan irkegüñ hem dişiniñ (23a) 

 

Ahsen-i savt-ile ġâfiller içinde eydeler 

Her kişiniñ işidüp âzâları haz ideler 

 

On Yedinci Bâb Salavâtıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Bir daḫı efdal kelâm vardır kelâm içre yene 

Vir salavât işidicek Mustafânıñ cânına 

 

Bil salavât getürenler Mustafânıñ cânına  

Konşı olur varup cennet içre yanına 

 

Her ḫaber söyler-iken ger Muhammed añıla 

Yâ kitâb içre yazarken Mustafâ adı gele 

 

Söyleyenler işidenler hep salavât vireler 

Ol şefâat meclisinde Hak rızâsın göreler 

 

Her kim anı işidicek bir salavât getüre 

Hak teâlâ ol kişiye on salavât getüre 
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Cum’a gün on kez salavât vire Ahmed cânına 

Ol kişiniñ gelmeye o hafta şeytân yanına 

 

On Sekizinci Bâb Tevbeniñ ve İstiğfârıñ  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

Her kişi kim dâim istiğfâr tevbe kıla dir 

Dâimâ ferah olup kaygudan âzâd ola dir 

 

Sünnet oldur dâim istiğfâr tevbe kılalar 

Pes kılanlar mâllarında çok berekât bulalar 

 

Sıdk-ıla her kim ki istiğfâr tevbe kılur 

Ne kadar var saġâyirden günâhı afv olur 

 

Yâ kebâyir ehli istiġfâr eylese nola dir 

Anlarıñ daḫı kebâyir saġâyir ola dir  

 

Bulur istiġfâr idenler iki âlemde safâ 

Yüz kez istiġfâr ider-imiş gice gündüz Mustafâ 

 

Her kişi olmak diler iki cihânda baḫtiyâr 

Seyyid istiġfârını ol kişi ide baḫtiyâr (23b) 

 

 
 

On Dokuzuncu Bâb Zekât ve Sadaka Virmeği Beyân İder 

 

Kal‘ası mâlıñ zekât imiş ya ḫoca işit 

Ger helâk olmamak istersen aña göre iş it 

 

Ger nisâbe irişe mâlın zekâtın viresin 

Katmaya mâlıña hergiz anı ayırasın  

 

Masrafına sarf idüp hiç mâlına katmayasın 

Key hazer eyle mâlı helâk itmeyesin 

 

Yıl başında anı te’ḫîr itmeyeler vireler 

Çirkeftir malıñ ol pâk eyleyeler yuyalar 

 

Evvel namâzın işidür her kim anı virmez imiş 

Ol namâz Hak hazretine yalıñız varmaz imiş 
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Hem daḫı sultân olanlar bir kişi göndereler 

Divşirüp cem eyleyüp yirlü yirine vireler 

 

Ne eyü ola ne delü ola anı alalar 

Hem zekât işine ḫayrıla duâlar kılalar 

 

__  

 

Hem tasadduk her kazâ oklarına kalkan olur 

Kişi yitmiş dürlü korkulı ölmekden kurtulur 

 

Red idermiş belâyı hem ömri uzun ider  

Kalbini idüp feth hem ġussa-i gamlar gider 

 

Hem tasadduk itmek isteyen mahalline vire 

Hâsılı çok eke toḫumını yerine düşüre 

 

Hem tasadduk itmek daḫı tarîk o imiş 

Kişi kendi kavmine virmek daḫı evlâ imiş 

 

Sağ iken yiğrekdür hem daḫı kişi ölmedin 

Hem daòı kendi elile vire ḫasta olmadın (24a) 

 

Her kaçan kim yiyecek öñlerine koyalar 

Yiyecek yimezden öñdün işbunı okuyalar 

 

 
 

Hem daḫı sünnet durur datlu yiyeler sıcak 

Yâḫud otda bişmedük nesne anı bulmayıcak 

 

Yiğrek oldur kim orucı ḫurma ile sıyalar 

Ol bulunmaz ise dimişler suyıla sıyalar 

 

Dâimâ üç ḫurma ile feth iderdi Mustafâ 

Yaḫud odda bişmedik nesne yir imiş bâ-safâ 

 

Bu kelâmı bazılar bir dürlü daḫı söylemiş 
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Şir’atü’l-İslâm içinde böyle nakdin eylemiş 

 

Yaz güninde suyı istimâl idermiş ol Habîb 

Kış gününde ḫurmayı iftâr idermiş ol Tabîb 

 

Sünnet oldur her ne yimek isterse ol yiye 

Gice gündüz yidiği yimekden illâ o az yiye 

 

Bir gice bir gün yidiğin bir öyünde yimeye 

Tâ sevâbından anıñ kendi mahrûm koymaya 

 

Her kim oruc dutduğundan hiç murâdın bulmaya 

Şöyle bil kim ol orucdan aña assı olmaya 

 

Nefsine kahr eylemekdür kişi savmından murâd 

Bu sözi key diñleyenler essıyâm men erâd9 

 

Âbidî aç yürürdiñ illâ murâdıñ bilmediñ 

Dut ki bir hayvân idiñ bağlı yiyecek bulmadıñ 

 

İllâ üç dürlü yimekden sorı sorulmazmış 

Ol yimekden ne kadar yirseñ harâm olmazmış 

 

Bir sühür bir konuk aşı bir oruç sıyalar 

Hiç suâl olmazmış dir ol yimekden yiyeler 

 

Sünnet ehli bir daḫı sünnet varmış duyalar 

Âḫirinde giceniñ sühir yimeğin yiyeler (24b) 

 

Enbiyânıñ sünnetidür anı terk itmeyeler 

Hem sevâbı çoğ imiş anı da unutmayalar 

 

Hem tetavvû dutmak isteyen daḫı nitmek gerek  

Hazreti Dâvud orucun kabûl eylemek gerek 

 

Bir gün ol dutar imiş daḫı bir gün yir imiş 

Yâ her ayın ortasında üç gün tutar imiş 

 

Hem bizim Peygamber anı iḫtiyâr itmişmiş 

Hem sahâbe ulu kiçi anları dutmuşmış 

 
9   Oruç irâde göstermektir. 
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On üçünci on dördünci on bişinci günlerin 

Adların eyyâm-ı beyz komış sahâbe anlarıñ 

 

Müstehabdur dutalar dü-şenbe gün penç-şenbe gün 

Daḫı cumaertesi unutmayalar şenbe gün 

 

İllâ cuma irtesi gün yalıñız dutmayalar 

Hem sahâbe eyle dimiş anı unutmayalar 

 

Daḫı zilhicce ayınıñ evvelinde onunı 

Daòı muharrem ayınıñ dutalar on gününü  

 

Bunları dutan kişi damu odından kurtulur 

Daḫı bir yıllık oruc yirine kefâret olur 

 

Hem tetavvû orucun dutmak murâd itse Resûl 

Şâbân ayı günlerinde çok oruc dutardı ol 

 

Daḫı ramazân ayınıñ âḫirinde onını 

Sünnet oldur îtikâf eyleyeler düni güni 

 

Daḫı yigirmi yidinci gicesinde nideler 

Kadir gicesi durur kim anı ihyâ ideler 

 

İllâ bir ayın gününi muttasıl dutmaz imiş 

Hiç ramazân ayınıñ gayrın tamâm itmez imiş 

 

Bir kişinin orucı kalsa anı neyleye dir 

Şehr-i zilhicceniñ ayında kazâ eyleye dir 

 

Daḫı bir kişi tetavvû oruca niyet kıla 

Ya zaîf ola veyaḫud evine konak gele (25a) 

 

Yâ ziyâret itmeğe bir dost evine gideler 

Yâ ziyâfetde yiyecek yimek ibrâm ideler 

 

Bunlarıñ gibi mahalde orucını sıyalar 

Yani yiyeler anı soñra kazâ eyleyeler 

 

Bazılar dimiş ki kadiri bulalar isteyeler 

Ayıñ on âḫir gicesinde anı arayalar 
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Yirmi Birinci Bâb Hacc-ı Şerîfe Varmağın  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

Farz olupdur güci yetenler varup hac ideler 

Hem ganîler mallarını ol yola ḫarc ideler 

 

Mâldan maksûd oldur ki anuñ-ıla yaruna 

Sa‘y ide dünyâ çirkinden yunuban arına 

 

Kâbeye varmağımış yüz karaları yunması 

Ḫâk-i râh ol kim anıñ âsân olur arınması 

 

Âb-ı Zemzem ile yunur gör kim gide yüz karası 

Bir tabîbden merhem al kim oñula dil yarası 

 

Hak yoluna ger yigirmi kez gazâya gideler 

Yiğ durur andan ki bir kez hac ziyâret ideler 

 

Hem aña varanlarıñ cümle günâhı afv olur 

Hem tavâf iden kişi tamu odundan kurtulur 

 

Güci yetenler ḫôd vâcibdür elbette vara 

Varup ol dergâh-ı âli toprağına yüz süre 

 

Ger güci yiterse mâlın iki bölük ideler 

Birin evde koya birin ḫarc idüben gideler 

 

Ger güci yiterse ehl-i beyti bile gideler 

Kulları oğulları hep varalar hac ideler 

 

Sünnet oldur kim helâl ola yiyüp ḫarc itdüği 

Tâ kabûl ola anuñ haccı ziyâret itdüği 

 

Hiç ticâret itmeye ol Hakıla bâzâr ide 

Ḫarcını kendi yolına yitecek mikdâr ide (25b) 

 

Kimseye borcı var-ısa ödeye andan gide 

Andan incinmiş var-ısa anları râzı ide 

 

Ne kadar òasmı var-ısa anlar ile barışa 

Merhabâ eyleye girdiği vakti görüşe 
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Tevbe kılup hep günâhından yunuban arına 

Tâhir ol kim varmak isterseñ Habîbiñ dârına 

 

Dôstlarıla ehl-i beyt ile vedâ ide dimiş 

Hak teâlâya tevekkül eyleyüp gide dimiş 

 

El çeküp bu dâr-ı fâniden beķâyı gözleye 

Varıcak yeri maķâmı Mustafâyı gözleye 

 

Tâķati yiterse yüriye davara binmeye 

Kim yayan yürürse ol ecrini bulmaz sanmaya 

 

Toza batup aç susuz yürüdüğin ḫoş göre Hak 

Mahşer-i rûz-ı kıyâmetde ivâzılar vire Hak 

 

Hem davar üstüne mahmil düzmeyeler ya nide 

Ol davarına binübeni faķîrâne gide 

 

Hem davar diñlenmek içün kâh kâh yürüyeler 

Hem kirâcıya kirasın kesmeyeler vireler  

 

Kendüye ḫizmet idenlere eyü söyleyeler 

Òâtırın nökerleriniñ cümle ḫoş eyleyeler 

 

Hem gazâ yoluna gidenler de şöyle gideler 

Yani bu tertîb ile varup gazâlar ideler 

 

Fikr ideler haccını anıñ kabûl eyler mi Hak 

Yâ giri kendüye red ile suâl eyler mi Hak 

 

Hak Resûlin hem bile olanları zikr ideler 

Ölmedi daḫı diridür cânları zikr ideler 

 

Dünyâsında nice varır ise eyle varalar 

Hazretine varıcak kapusına yüz süreler 

 

Ümmetiniñ geldiğini duyıcak ihsân ide 

Âòiretde hem şefâat eyleyüp dermân ide (26a) 

 

Hem silâhıla harâm içine kimse girmeye 

Yâ cenâbet eyleyüp anda yatup durmaya 
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Yiğrek oldur kim haremde çok oturup yetmeye 

Ol kim çok eğlenicek aña izzet itmeye 

 

Daòı İbrahîm makâmın katı tâzîm ideler 

Yüz sürüp anda namâz kılalar andan gideler 

 

Hem daḫı sünnet durur Zemzem suyından içeler 

Aluban getüreler hem üstlerine saçalar 

 

Sünnet oldur kim Medîne şehrine izzet kıla 

Kâbe gibi aña daḫı key katı izzet kıla 

 

Çün Medîne şehrini gördi yırakdan ol Habîb 

Atını katı sürüp gelmek dilerdi ol Tabîb 

 

Hem Resûlullah kamudan katı severdi anı 

Hem sefer itse gelüp görmeğe iverdi anı 

 

Hem daḫı Beytü’l-makdesede namâz kılmak gerek 

Hem daḫı mahşer yiri dirler anı bilmek gerek 

 

Hem kıyâmetde ḫalâyık cümle anda dirilür 

Hem soru sorulmağa terâzû kurulur 

 

Her ki anda vara bir rik‘at namâz kıla dimiş 

Anı bir yıllık namâzıñ müzdini bula dimiş 

 

Sünnet oldur hâcılar merhabâ eyleyeler 

Evlerine gelmedin daḫı duâ dileyeler 

 

Yirmi İkinci Bâb Aşureniñ Fazlın  

ve Sünnetlerin Beyân İder 

 

Fazlını âşûreniñ yazmağa dil şerh eylemez 

Zîrâ kim ol gün dimişler dağda hayvân otlamaz 

 

Hem necât bulduğı gündür her belâdan enbiyâ 

Anıñ içün ol güne izzet iderler evliyâ 

 

Hak teâlâ hem daḫı ol gün yaratdı gökleri 

Arşı Kürsi Levh-i mahfûz Kalem cennetleri (26b) 
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Hem yaratdı Arşı götürenleri hem Cebrâili 

Hem daḫı ḫalk eyledi İsrâfil Mikâili 

 

Hem şehîd olduğı gündür Hüseyiniñ bileler 

Hem kıyâmet kopusar ol gün yarağın göreler 

 

Hazreti Peygamber ol günde sabî oğlanlara 

Ağzı yedi ile ḫurma yidirirdi anlara 

 

Her ne virir ise Peygamber anı yirler idi 

Aḫşama dek nesne yimezlerdi yürürler idi 

 

Sünnet oldur kim dokuzunda muharrem ayınıñ 

Daḫı üçünci ve on birinci gün âşûreniñ 

 

Müstehabdur ol günler de sâyim olup dutalar   

Ümmet olan ol sahâbe yollarına gideler 

 

Sünnet oldur on kişiden selâm virmek gerek 

Daḫı kavmi ḫısmı var ise varup görmek gerek 

 

Birbirile kimse verüşdi ise barışalar 

Merhabâ eyleyeler birbirile görişeler 

 

Hem ganî olan fakîr olanlara nesne vire 

Yidire içire yalın donda aç doyıra 

 

Ol günde tâzîm idüben kibri kîni koyalar 

Tevbe istiğfâr idüp cümle günâhı yuyalar 

 

Òasta olmuş kişi var-ısa varalar göreler 

Kimseniñ göñli yıkıldı-sa ḫâtır soralar 

 

Yollar üzre taş var-ısa anı ayıtlayalar 

Hem yetim olanı oḫşayup başın sığayalar 

 

Hem cenâze varısa varup namâzın kılalar 

Zikr ü tâat meclisine yine hâzır olalar 

 

 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

149 

Yirmi Üçünci Bâb Ay ve Güneş Dutulduğın Beyân İder 

 

Ay Güneş çün dutulsa ḫalk birbirin cem olalar 

Bir alâmetdür anı Hak cânibinden duyalar (27a) 

 

Evvel istiğfâr tevbe eyleyeler Ḫâlıka 

Hem tasadduk eyleyeler Hak yoluna mutlaķâ 

 

Pes münâdiler çıkup ḫalka nidâ eyleyeler 

Hem namâz içün nice kılmak söyleyeler 

 

Yâ bir ulu mescid ola cümle anda geleler 

Yâ bir ulu menzil ola ol yire cem olalar 

 

Sünnet oldur kim imâm ola birisi kılalar 

Hem iki rik‘at namâz ola kılanlar bileler 

 

Kırâati uzun ide okuya iḫfâ ile 

Hem kıyâm hem rükû hem sücûdını bile 

 

Hem tazarrû eyleyüp ol Ḫâlıka yalvaralar 

Zulmeti ref itmek içün çok duâlar kılalar 

 

Yirmi Dördüncü Bâb İstisķâ Namâzın Beyân İder 

 

Daḫı istisķâ namâzı şöyle olur bileler 

İllâ cehr ile okuyup çok duâlar kılalar 

 

Yâni yağmur yağmasa yir yüzine pes bileler 

Cem olup bir yire istisķâ namâzın kılalar 

 

Hem daḫı sâlih kişiler anda bile olalar 

Zikr tesbîh eyleyüp Hakka duâlar kılalar 

 

Hem ġanîler ol faķîr olanları da sora 

Hak teâlâ rahm idüben anları da sora 

 

Hem musallâda daḫı tekbîr ve tahmîd kılalar 

Hem katı gök gürlese tesbîh tahmîd ideler 

 

Hem kaçan gökden yire yağmur yağsa idi ol 

Resûl başın açardı hem göğe dutardı ol 
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Her kaçan kim katı yil esse Resûl 

Bu duâyı diz çöküp okurdı ol (27b) 

 

Yirmi Beşinci Helâl Kesb İtmeği Beyân İder 

 

Farz olupdur her kişi nefsi kifâfın kazana 

Vâcib oldur kim taleb eyleyeler bu düzene 

 

Şol kadar olmaya kim dünyâya meşġûl olalar 

Hak teâlâ hazretiniñ kulluğundan kalalar 

 

Yâni muhtâc olmayacak deñli kimse eline 

Kesb ideler bâķî ömri sarf ile Hak yolına 

 

Yiğreği mâlıñ gazâ mâlı dimişler ey ulu 

Birisi daḫı ticâret mâlıdur ey baḫtlu 

 

İllâ bey‘inde şirâsında yalan olmaya dir 

Hem terâzû hak olsa kimse hakkı kalmaya dir 

 

Daḫı oldur ki ikin eküp zirâat ideler 

Daḫı oldur ki sanâat işleyüp kesb ideler 

 

Zîra her peygamberiñ bir dürlü kesbi var-ımış 

San‘at işleyüp anuñla dirilirler-imiş 

 

Kesbi her kişiye kılan kim sebeb Allah imiş 

San‘atı Âdem atamızıñ bilin cüllâh imiş 

 

San‘atı İdrîsi sorarlarsa bil derzi imiş 

Hazreti Dâvudu sorarlarsa demirci imiş 

 

Daḫı Nûh peygamberi sorarlarsa neccâr imiş 

Hazreti İsa biliñ nâlini yonar imiş 

 

Daḫı İbrâhim Ḫalîlullah ekin eker imiş 

Hak teâlâ ne virse konuğa döker imiş 

 

Hazreti Sâlih deve güder abâ işler imiş 

Hazreti Mûsâ sorarsañ koyun güder imiş 
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Hem Peygambere Hakdan daḫı vahy gelmedin 

Kâbe şehrinde koyun güderdi Cebrâil gelmedin 

 

Yiğreği kesbiñ oldur kim ekeler biçeler 

Hem daḫı koyun dutup südün sağalar içeler (28a) 

 

Daḫı sünnetdür ki hâcet ola ödünç alalar 

İllâ anı tîz ödemek niyyetinde olalar 

 

Ol nice kişi ola karz itmeğe lâyık ola 

Vakti hâcet olıcak bir kimseden ödünç ala 

 

Biri oldur kim zaîf güci yetmeye dir 

Biri oldur kim öle kimse kefen itmeye dir 

 

Biri evlenüp şer ile kâin itmeğe 

Gerdenine ḫalka-i gerdûn dakup yitmeğe 

 

Hâcet-çün bunlara karz-ı hasen eyleyeler 

İllâ ıssı istemeden anı tîz ödeyeler 

 

Kişi ödünç virdiği yirden hediye almaya 

Çok sevâbından anıñ az ile mahrûm kılmaya 

 

Key hazer eyleyeler borc çok istemeyeler 

Aluban issini uş uşola incitmeyeler10 

 

Hem virenler rehin alup intifâ itmeyeler 

Yâ virüp isteyüp anı incitmeyeler 

 

Hem daḫı sünnetdür bâzâra kendü vara dir 

Hâcet olan nesneyi kendü varup getüre dir 

 

 

 
10  Ahmet Bican Ercilasun: 

Tarama Sözlüğü'nde uşola yok ama üş bula vb. kelimeler var. "Böyle, böylece" 

anlamlarında. Tarama'da üş okunan gösterme edatı Türkologların çoğu tarafından uş 

okunuyor. Bazıları da oş okuyor. Yani üş okuyan yok. Buna göre ikinci mısra şöyle 

okunmalı: 

Aluban issini uş uşola incitmeyeler. (Alarak sahibini işte öyle incitmeyeler.) uşola 

(uş: gösterme edatı, o: zamir, la: pekiştirici.) 
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Daḫı bâzâr idüp akçayı assıya virmeyeler 

Hîlesüz yâ hîle ile hiç revâ görmeyeler 

 

Pes ribâ iden kişileriñ günâhı çok olur 

Ne kadar ḫayır itse ḫayrından günâhı artuk olur 

 

Her biri sâir günâhlarca ola yitmiş kadar 

En azı ola anası-y-la zinâ itmiş kadar 

 

Her ribâya virilen akçaya danık olmaya 

Key sakına bile ķâdı meclisine gelmeye 

 

Hakdan isterse bereket hiç ḫiyânet itmeye 

Hem harâmdan daḫı meğer ki bilmeye 

 

Ger ḫıyânet yâ ciyânet ide dâim bir kişi 

Nesne satun almagıl eyâ uslu kişi (28b) 

 

Daḫı şol kesb-i ḫabâşiden hazer eyleyeler 

Anlarıñ gibi sanâyîden güzer eyleyeler 

 

İt bahâsı kuş bahâsı ketḫüzâlık rişveti 

Fâhişe avratlar hem güzel oğlan ücreti 

 

Zor-bâz ve hokkabâz ve yıldızcı çalıcı 

Kâhin remmâl sâhir falcı kan alıcı 

 

Bir kişi koçın yâ aygırın vire ücret ala 

Yâ şehâdet itmeğe bir kişi ücret ala 

 

Bunlara kesb-i ḫabâşidür dimişler ey aḫi 

Ücretle itmegil şefâat sen daḫı 

 

Yirmi Altıncı Bâb Yiyeceğüñ Şeylerin Beyân İder 

 

Yimek içmek ilmini evvel kişi takdîm ide 

İlm-i ebdândur dimişler anı key tefhîm ide 

 

Farz oldur kim kifâyet idecek deñli yiye   

Her taâmı az yiye çok yiyüp isrâf itmeye 

 

İştihâsı varken daḫı kişiniñ dura dir 
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Daḫı buğday etmeğine arpa karışdıra dir 

 

Bir hadîs içinde râvîler rivâyet eylemiş 

Şir‘atü’l-İslâm içinde daḫı anı söylemiş 

 

Berekât üç nesnede vardur dimişler ulular  

Biri oldur nesne satun ve viresiye vireler 

 

Biri ödünç isteyeniñ hâcetin bitüreler 

Biri oldur arpaya buğdaya karışdıralar 

 

Hem daḫı bid‘at dimişler anı ekmeği 

Daḫıçiğ buğday yemeği hem doyunca yimeği 

 

Yâni sünnetdür unı elemedin yiyeler 

Ümmet olanlar işbu söze uyalar 

 

Hazreti Peygamber onı hiç kepeksiz yimemiş 

Daḫı buğdayıñ tozunı toprağını yumamış (29a) 

 

Pes anıñ içün tozın anıñ yumadın öğide dir 

Tozını yurlarsa anın berekâtı gide dir 

 

Daḫı ekmeğiñ ḫamirin key katı yoğuralar 

Hem daḫı külçelerin anıñ kiçük kıralar 

 

Hazreti Peygamber arpa etmeğini yir idi 

Kâh arpa ununa buğday unın katardı 

 

Bir gün oruc tutuban bir gün yir imiş ol Habîb 

Yiyecek iki öyününde bir yir imiş ol Tabîb 

 

Hem yimeği gicede gündüz kadar yimeyeler 

Yâni gice öyününde yimeği az yiyeler 

 

 

Zîra her derdiñ ulusı çok yiyüp yatmak durur 

Her devânıñ ulusı andan hazer kılmak durur 

 

Günde iki kez yimek yimeği âdet itmeye 

El-ile tarta davar-ıla unı öğütmeye 
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Gice gündüz ete yağluya müdâvim olmaya 

Nefsine kuvvet virir ol yiğdür murâdın bulmaya 

 

Yâni cerbli nesne ile nefsini semirtmeye 

Hak teâlâ hazretinden kalbini dûr itmeye 

 

Kırk güne dek etden yağdan bir riyâzet itmeye 

Ḫulkını az eyler insanıñ anı unutmaya 

 

Her taâma pîr olanlar ibtidâ eyleyeler 

Hem daḫı sâlih kişiler muttaķîler yiyeler 

 

Yimek öñünde soñunda ellerini yuyalar 

Hem yimeğe sunıcak Allahı zikr eyleyeler 

 

Sünnet oldur lokma-i evvelde bismillah diye 

Lokma-i sânîde bismillâhirrahmân okuya 

 

Hem berekât vire dimiş ol Kerîm ol Rahîm 

Diye üçüncüde bismillâhirrahmânirrahîm 

 

Evvelinde unudursa evâsıtında okıya 

Daḫı bismillâhi fî evvelihî ve âḫirihî diye (29b) 

 

Dimeye bismillâh ol kişi harâm nesne yiye 

Hem soñunda hamd idüp elhamdülillâh dimeye 

 

Sofraya etmeği kişi yiyecek deñli koya 

Yani artuk doğrayuban döküp isrâf itmeye 

 

Sünnet oldur etmeği bıçağ-ıla kesmeyeler 

Hem riâyet ideler ayağ-ıla basmayalar 

 

Güci yetdikce kişi etmeğe tâzîm eyleye 

Hem yimek yiyen kişiler çanağını yalaya 

 

Zîrâ bir lokma ki her kişiniñ ağzına girür 

Sâniiñ ol üç yüz altmış dürlü sun‘ını görür  

 

Hem taâmı sünnet oldur kim yir üzre koyalar 

Dökülürse ufağını divşireler yiyeler 
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Sini beğler tavrıdur sofra Araplar tavrıdur 

Daḫı mendilden yimek bil kim Acemler tavrıdur 

 

Daḫı altundan gümüşden yiyecek yimek harâm 

Hem bakır kap daḫı tuc mekrûhdur vesselâm 

 

Hem daḫı toprak çanaklarıñ sevâbı çoğ imiş 

İllâ şol ufak çanaklarda berekât yoğ imiş 

 

Hem taâmı yiyicek kişiye iletmeyeler 

Durduğı yirde varalar dirileler yiyeler 

 

Hem yimek yiyen kişi katı tevâzû-la dura 

Çıkara ayakkabın yimek yirken otura 

 

Sünnet oldur oturıcak diz çöküp oturalar 

Sağ ayağını diküp sol üzere duralar 

 

Ayak üstünde dururken yâ yürürken yimeye 

Söylenüp yatup yaḫud bir nesneye dayanmaya 

 

Sünnet oldur her taâmı sağ eli birle yiye 

Hâcet olıcak sol eli birle yardım eyleye 

 

Etmeği hem sağ eli-le dutarmış Mustafâ 

Sol elinde kavını dutarmış bâ-safâ (30a) 

 

Sünnet oldur lokmayı üç barmağ-ıla yiyeler 

Hem yidikden soñra barmakların yalayalar 

 

Hem katı aç olmayınca yiyecek yimeyeler 

Hem iştihâsı var iken çok yimeyeler koyalar 

 

Bir cemâat yimek yirken biri tîz turmaya 

Çevre yana bakmaya hem başını kaldırmaya 

 

Bir nice kişi yiyüp bir kişi bakup durmaya 

Hizmet içün kimseyi ayağın durdurmaya 

 

Yimeği ortaya koyup gayri iş tutmayalar 

Sofrayı kaldırmayınca dağılup gitmeyeler 
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Hem taâm üstünde korkulı ḫaber söylemeye 

Yâ cehennem yâ ölümden nesneyi zikr eylemeye 

 

Lokmayı büyük idüben ağzına çok dıkmaya 

Hem daḫı yimek yiyeniñ lokmasına bakmaya 

 

 

Çiyneyüp hal itmeyince lokmayı yutmayalar 

Çiynediğin yutmayınca bir daḫı sokmayalar 

 

Hem yimek yiyen kişi ağzın katı açmaya dir 

İve ive yiyüben yir yüzine saçmaya dir 

 

Eyi yâ tatlı her taâmı yirmeyeler yiyeler 

İllâ yâ tuzlu yâ kokmış ola koyalar 

 

Issı iken yimeyeler daḫı üfürmeyeler 

Daḫı şol nesne zarar ide anı yimeyeler 

 

Etmeği isrâf idüp yir yüzine dağıtmaya 

Berekât andan gider dimiş anı unutmaya 

 

Ne kadar kim aç olursa edebi terk itmeye 

Yimek için kimseniñ ḫâtırcığın incitmeye 

 

Hem taâm üstüne âdem gelse men itmeyeler 

Zîrâ hakk-ı nazar var anı unutmaya 

 

Bir kişi yimeğin iki kişiden men itmeye 

İki yiyeceğin üç kişiden tutmaya (30b) 

 

Üç kişi yiyeceğin dört kişiye vire dir 

Dört kişi yiyeceği sekiz kişi doyura dir 

 

Sünnet oldur dürlü dürlü çok yimek yimeyeler 

Yani bir dürlü yimekle iktifâ eyleyeler 

 

Ol ki bir dürlü yimekle iktifâ itmez imiş 

Rûz-ı mahşerde anıñ hiç açlığı gitmez imiş 
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Sofrada iken tere otı komak oldı mübâh 

Akla nâfîdür ki datlular yiyeler her sabâh 

 

Doyduğından sonra kişi yiyecek yimek harâm 

Şol helâl olanlara bakmak gerekdür ihtirâm 

 

Hem yimek yiyen kişi tuz ile başlaya dimiş 

Hak teâlâ anlara sıhhat bağışlaya dimiş 

 

Daḫı etmek üstüne et doğrayup yimeyeler 

Hem yidiğin ellerini etmeğe silmeyeler 

 

Hem daḫı yiyeceğüñ üstüni soyup yimeye 

Berekât üstündedür diyen yalandur dimeye 

 

Yağlu nesne yirse ağzın yumayınca komaya 

Et kokusı var iken hem yatuban uyumaya 

 

Sünnet oldur kim yimekden soñra ellerin yuya 

Daḫı dişlerin ḫilâl ide hem ağzın yıkaya 

 

Nâr-ıla yılgun ağacı kurı yonca hem kamış 

Bunlar-ıla dişlerini kurdamayalar dimiş 

 

Daḫı şol mersin ağacı hem süpürge çöbü-le 

Pes ḫilâl itmeye dimiş dişlerin bunlarla 

 

Hem taâm ardınca kılalar iki rik‘at namâz 

Zikri şükr eyleyüben ol Hakka kılalar niyâz 

 

Hem taâm ardınca İḫlâsın okuyup kıla senâ 

Hem duâsında taâm ıssın ḫayr-ıla ana  

 

Bâzı Taâmıñ Ḫâsların Beyân İder (31a) 

 

Et yimek göziñ kulağıñ kuvvetini arturur 

Hem dimâğı tâze eyler cisme hem kuvvet virir 

 

Etleriñ yiğreği arka etdür hem kol eti 

Hem koyun semiz ola unutmayalar ol eti 
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Hazreti Peygamber etlerde koyun severdi 

Hem daḫı paça yağın etini de yir idi 

 

Daḫı mercimek severdi hem kabak şorbasını 

Hem daḫı suyıñ içerdi sovuğın datlusını 

 

Kokulı nesne getürseler kokulardı Resûl 

Daḫı datlular getürseler alur yirdi ol 

 

Hem daḫı her yise yimek emir itmişdi Cebrâil 

Anı yirdi kırk kişiniñ kuvvetin bulurdı bil 

 

Bal hem çörek otı bunlar devâdur ḫastaya 

Bunları unutmaya her kim şifâsın isteye 

 

Bir hadîs içinde buyurmış anı daḫı bile 

Üç sabâh bal yalaya ulu belâdan kurtula 

 

Kurı üzüm âdemi sağ eyler balgam keser 

Daḫı ağız kokusı beñiz hem gökcek ider 

 

Hem kurı üzüm yiyenler dâne dâne yiyeler 

Hem çekirdeği ile anı bile yimeyeler 

 

Hem daḫı yemiş yiyenler dâneyi tek yiye dir 

Tâ ki yiyenler ol yemiş ziyân itmeye dir 

 

Ḫoş gelürdi Hazreti Peygambere birkaç yimiş 

Kavun üzüm rutab hem birisi ḫurmâ imiş 

 

Südli aş gam giderir kalbi ferah eyler dimiş 

Daḫı şol yimiş yimek anıñ adı ayva imiş 

 

Yükli avrat ayva yise oğlı ḫulklı ola dir 

Daḫı korkak kişiler yise bahadur ola dir 

 

Hem yimiş vakti olıcak evvelinde çok yiye 

Âḫirinde evvelinde yidüğinden az yiye (31b) 

 

Yeşil kabak yimek dimâğıñ kuvvetini arturur 

Beyni hem semirdir ol akla kuvvet virir 
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Hem daḫı üç nesne var cismi ferah eyler bular 

Biri yumşak don biri süd biri gökcek kokular 

 

Bir kişi gül yiyleye ol dem salavât vire dir 

Hak teâlânıñ Habîbinden şefâat bula dir 

 

Bir hadîs içinde Peygamber hikâyet eylemiş 

Şir’atü’l-İslâm içinde ḫoş hikâyet eylemiş 

 

Bir kişi gül yiyleye baña salavât virmeye 

Ol cefâ itmiş durur baña anı az görmeye 

 

Mü’min olanlar Resûlullah yidüğin yiyeler 

Hem anıñ sevdiğin biz de severiz diyeler 

 

Sünnet oldur kim bakır kabdan yimek yimeyeler 

Daḫı altun ya gümiş ya tuc kab dutmayalar 

 

Hem daḫı otlarda bâdincân aşın yirdi Resûl 

Hem devâ içün diyü yirse devâdur dirdi ol 

 

Hem daḫı rencdür diyü yirse anı renc ola dir 

Yâni Allahdan nice isterse eyle bula dir 

 

Ḫızr ile İlyas taâmıdur kerefes otı 

Hem anı yiyen kişiler zîrek ola dir katı 

 

Daḫı kalbi sâfî eyler hem cilâ virir dile 

Hem cünûnı giderür cüzâm rencin bile 

 

Hem daḫı toprak yimek beñzi sarardur ey aḫi 

Hem daḫı yürek şişirir kıl hazer andan daḫı 

 

Bir kişi toprak yimeği dâim âdet kıla dir 

Kendi nefsiniñ helâkine muâvin ola dir 

 

Kavuna sudur dimişler hem taâmdur hem yimiş 

Anda uçmakdan bir katre su vardur dimiş 

 

Hem enâr içinde vardur dâne-i cennet dimiş 

Sakına yir iken düşürmeye andan dimiş (32a) 
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Daḫı kavun yiyeniñ beñzi mizâcı ḫoş olur 

Besmeleyle yirse yitmiş dürlü rencden kurtulur 

 

Hem daḫı baş ağrısı gider bili kuvvet bulur 

Hem daḫı karnı kavuğı arınup vüs‘at bulur 

 

Hem taâma iştihâ virir susuzlık kandırır 

Hem karın kurdun kırar daḫı harâret söndürür 

 

Hem anı yiyen kişiniñ ağzı kokusı gider 

Hem anı yiyenleriñ karnında ol tesbîh ider 

 

Daḫı cennetde ne deñlü varsa anda yimiş 

Her birinde anda kavun lezzetinden varmış 

 

Bileler kavın yimekde fâide çokdur katı 

Evvel satun alurken okuya bu âyeti 

 

 
 

Fâide çokdur anı kavun yiyenler duyalar 

Besmeleyle keseler bu âyeti okuyalar 

 

 
 

Sarımsak soğan yiyenler bişüreler yiyeler 

Yaḫud üstüne kerfes otı bulalar yiyeler 

 

Zîrâ anlarıñ kokusuna melek gelmez imiş 

Üstüne kerfes yiye hiç kokusı olmaz imiş 

 

Sünnet oldur kim ḫıyârı tuzla eyi mûteber 

Hem kurı ḫurmayla dimiş andan ḫaber 

 

Kuzı peyniri ayru yirse dâ ola dimiş 

İllâ iksir katup yirse devâ ola dimiş 

 

Bir kişi turfanda görse öpe gözüne süre 

Hem daḫı mâsûm oğlancıklara andan vire 
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Hamd idüp Allaha ḫayr-ıla senâlar ideler 

Sünnet oldur kim sahâbe yollarına gideler (32b) 

 

Her ki turp yimek diler Peygamberi zikr ide dir 

Tâ ki ol yiyen kişiden kokusı tîz gide dir 

 

Hem daḫı incir yimek kalbi raķîķ eyler katı 

Hem anı yiyen kişi görmeye kulunç zahmeti 

 

Domalan mantar suyı aynı şifâdur aynına  

İllâ hâcet olmayınca hiç gelmez aynına 

 

Bûhureyre hazreti anıñ suyın sıkarmış 

Gözüne sürme yerine ol suyı çekermiş 

 

Yirmi Yidinci Bâb Su İçmek Sünnetlerin Beyân İder 

 

Sünnet oldur su içenler sağ el-ile içeler 

İçicek kap olmayınca hem el-ile içeler 

 

Daḫı su içen kişiler süze süze içeler 

Üç nefesde içmeği sünnet dimişler niceler 

 

Evvel Allah adını zikr eyleyüben başlaya 

Şerr-i şeytândan ikincide taavvüz söyleye 

 

Hem üçüncüde şifâ olmağı Hakdan dileye 

Her biriniñ âḫirinde Ḫâlika hamd eyleye 

 

İçmeğe ağzın urup akarsudan durur sudan 

Daḫı çanak gidiğinden hem açuk durur sudan 

 

Her ki bu sünnetleri idüp riâyet içe su 

Su içen kişileriñ karnında tesbîh ide o 

 

Daḫı su içen kişiler suya üfürmeyeler 

Otururken içeler hem ayağın durmayalar 

 

İllâ Zemzem suyunı örü dururken içeler 

Hem mübârek sudur anı üstlerine saçalar 
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Daḫı âbdest artuğın içmek revâdur ey aḫi 

Hem devâ ardınca içilen su imiş bir daḫı 

 

 

Sünnet oldur suyı evvel ululara vireler 

Daḫı andan soñra sağ yanından ulaşduralar (33a) 

 

Bir kişi su dileye evvel aña su vire dir 

Daḫı andan sonra kendi nefsini suvara dir 

 

Bir kişiniñ artuğın içmek daḫı evlâ imiş 

Kendüden ulu kişiniñ ol daḫı âlâ imiş 

 

Key sakınalar bakırdan suyı içmeyeler 

Daḫı altun yâ gümüş yâ tuc kap dutmayalar 

 

Yiğreği kabın ağacdur daḫı toprakdur dimiş 

İbn Abbas illâ suyı sırçadan içer imiş 

 

Şişe içinde anıñçün içer imiş ol anı 

Zîrâ taşından görünür her içinde olanı 

 

Nefsine nâfî olan nesneyi unutmayalar 

Her sabâhdan yiyeler dir acı-la su içmeyeler 

 

Kande eyü su varısa bulalar suylayalar 

Şol souk datlu suları iḫtiyâr eyleyeler 

 

Zîrâ Peygamber severdi suların datlusını 

Ol bilürdi her suyın eyüsini yâ delüsini 

 

Su kabını örteler gice açık komayalar 

Daḫı su olan tulumuñ ağzını bağlayalar 

 

Hem kapuyı örteler hem odı diñlendireler 

Ufak oğlancıkları hem içeri divşireler 

 

Kokulı nesne getürseler ala kokulaya 

Daḫı Zemzem suyı virseler içe red itmeye 

 

Şükr-i minnet ide Hakka su kabın elden koya 

İçdikden soñra suyı bu duâyı okuya 
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Bir kişiniñ çok günâhı olsa ol neyleye dir 

Vara Allah yolına sâķîlik eyleye dir 

 

Yirmi Sekizinci Bâb Giyeceğüñ  

Sünnetlerin Beyân İder (33b) 

 

Sünnet oldur her libâsı sağ yanından giyeler 

Çıkarıcak illâ anı soldan başlayalar 

 

İllâ Âdem atamız geymiş imiş göñleği 

Anıñ-çün oldı göñlek her libâsın yiğreği 

 

Topuğı üstünde imiş göñleğinin eteği 

Hem bileklerine varınca imiş göñlek yeñi 

 

Hem bizim Peygamberiñ de eyle imiş göñlek yeñi 

İllâ barmakları ucunda imiş göñlek yeñi 

 

Hem daḫı iç donı geymek müstehabdur ey ata 

Ol daḫı sünnet dimişler hem ere hem avrata 

 

Şöyle bil evvel Ḫalîlullah geymiş imiş 

Anı görenler aña sünnet diyü uymuş imiş 

 

Hem Hasan ile Hüseyn iç donı giyerler-imiş 

Suya giricek anıñla bile girerler-imiş 

 

Her libâsın bid‘ati vardur anı bilmek gerek 

Hem yiği daḫı ridâyı kısarak kılmak gerek 

 

Kısa geymek arı geymek daḫı sünnetdendür 

Hem arı geymek kişiniñ kaygusını giderir 

 

Renkler içinde dimişler ak giyesi ḫoş durur 

Hem yeşil donlara bakmak göz nûrın arturur 

 

Hem yeşil donlar giyerdi Resûlullah daşına 

Kâh karalar sarınur kâh ak giyerdi başına 
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Daḫı sünnetdür erenler başına dülbend giye 

Hem iki yağrı ortasında taylasan koya 

 

Sünnet oldur sûf giyeler hem abâlar giyeler 

Hem muraķķâ giyeler yâni donı yamayalar 

 

Ol abâyı hem Süleymân Nebi geymiş imiş 

Gör ki ol sultân miskinlere öykünmüş imiş 

 

Güci yeten kişi dervîşâne donlar giye dir 

Hiç musavver yâ münakkaş donlar giymeye dir (34a) 

 

Nimet izhâr itmek içün eyi donlar giyeler 

Katı kem katı eyü mekrûhdur geymeyeler 

 

Hem libâs giyen kişiler anı yoğın giyeler 

Katı ince giymeyeler bu sözi diñleyeler 

 

Donı ince olanıñ hem dîni ince ola dir 

Her kişiniñ geydiği don dününce ola dir 

 

Hem daḫı ḫâtun kişiler katı ince giymeye 

Yâni göñlek üzerinden gevdesi görünmeye 

 

Kısa geymek sünnet imiş hem eteği hem yeñi 

İllâ ḫâtun kişileriñ uzun ola eteği 

 

Sünnet oldur kim harîr olan donı geymeyeler 

Bunda giyenler anı ol dünyâda giymeyeler 

 

Sünnet oldur kim göñleği evvel giye 

Daḫı andan sonra iç donın giyüben bağlaya 

 

İç donın hem edügi otururken giyeler 

Çıkarıcak her libâsı düreler saklayalar 

 

Zîrâ kim dirler giyecek sâhibine söyler ol 

Hâl dili-le bu sözi ıssına takrîr eyler ol 

 

Sen beni zeyn eylegil gice olıcak ey aḫi 

Hem seni zeyn ideyin gündüz olıcak ben daḫı 
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Hem çıkarup gidince besmeleyle başlaya 

Allah adın zikr idüp işbu duâyı okuya 

 

 
 

Zîrâ giceleyin çıkarıcak ey ḫoca 

Anı cinniler alur giyerlermiş her gice 

 

Besmeleyle olıcak anı gelüp almaz imiş 

Allah adı mühir olurmış yanına gelmez imiş 

 

Hem daḫı edik giyenler silke andan giye dir 

Tâ ki içinde anıñ yılan çıyan olmaya dir (34b) 

 

Bir ayakkabın çıkarup birisin geymeyeler 

Daḫı bir yikin çıkarup birisin komayalar 

 

Çıkarıcak ayağıkabın yanına koya dir 

Sünnet oldur yalın ayak kâh kâh yürüye dir 

 

Kim ki ayakkabını dileyenden dutmaya 

Hak yolına et virmiş gibidür unutmaya 

 

Her ki yeni don giyerse cum’a güni giyeler 

Sûre-i Feth okuyup yâ Fâtiha okuyalar 

 

Bir kişi yeñi giyecek giyse kutlulayalar 

Yâni alkış eyleyeler işbunı okıyalar 

 

 
 

Sünnet oldur gice gündüz bir giyecek giyeler 

Yeñi geyse eskisin bir gayrıya bağışlayalar 

 

Daḫı evde üç döşekle iktifâ eyleyeler 

Bir ere bir avrata bir konuğa döşeyeler 

 

Orta ola ol döşekler katı ince olmaya 

Hem daḫı hadden kalıñ katı olmaya 
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Sünnet oldur müşk ü anberden kokular saçına 

Hem daḫı yağ dürtüne dir sakalına saçına 

 

Şol kokusı zâhir olan kokulardur erleriñ 

Kokusı maḫfî olan koku-y-ımış avratlarıñ 

 

Her ki yağ dürtünmek ister kaşlarından başlaya 

Hak teâlâ ol kulı baş ağrısından saklaya 

 

Yağı evvel sol ayası üstüne kordı Resûl 

Daḫı andan kaşlarına saçına sürerdi ol 

 

Sürme çekmek nicedür uş ideyin diñleñ size 

Ol daḫı sünnetdür üç kez çeke her göze 

 

Her ki âşûre gün sürme çeke gözüne 

Gelmeye göz ağrısı dir ol kişiniñ gözüne (35a) 

 

Saç sakal ağardığın görüp kişi incinmeye 

Nûr-ı mü’mindür dimişler hem anı koparmaya 

 

Daḫı sünnetdür dimişler sakalı kınalaya 

Daḫı saruya boyaya yâ kızıl renk eyleye 

 

Hem ferişteler beşâret eyler imiş anlara 

Şol sakalını kızıl renk ile boyayanlara 

 

İllâ zinhâr sakalını boyamaya karaya 

Zîrâ fir’avn boyatmışdur sakalını karaya 

 

Evvel İbrâhim boyamış sakalın kına-y-ıla 

Hem daḫı Sıddîķ boyamış saruya kızıla 

 

Hem kına yakınmağı sünnet dimiş avratlara 

Ellerine yakmağı mekrûhdur dir erlere 

 

Sünnet itmek daḫı sünnetdür dimişler erlere 

Daḫı anı eylemek mükremedür avratlara 

 

Er adam hammâma varmak hâcet-çün var imiş 

İllâ sağ olan kişiye varmamak evlâ imiş 
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Hiç ḫâtun kişiler hammâma varmak yok durur 

Zîrâ anlarıñ salâhından fesâdı çok durur 

 

Hem aña varan kişiler aḫret fikr ideler 

Hem daḫı uryân olıcak ölümi zikr ideler 

 

Kapudan içerü giricek hem taavvüz eyleye 

Issı suyı göricek andan tamuyı añlaya 

 

Fûta duta biline uzvun açık komaya dir 

Kimseniñ utanduğı yire nazar itmeye dir 

 

Çıkıcak andan ayağına souk su koya dir 

Fâide budur ki baş ağrısın görmeye dir 

 

Sünnet oldur gün aşurı sakalı darayalar 

Kasığın kazımayı kırk günden aşırmayalar 

 

Hem sakalın darayanlar kaşlarından başlaya 

Şöyle dimiş Hak vebâ şerrinden anı koruya (35b) 

 

Hem sakalın darayanlar yaş iken darayalar 

Hem “Elem neşrah leke” sûresini okuyalar 

 

Daḫı dırnağın bıyığın ḫaftada bir kere kese dir 

Sakalın kesmeye dir illâ anı az kese dir 

 

Hak Resûli hem uzunından ininden aldı dir 

Anıñ-çün sakalın düzenlere yol oldı dir 

 

Dişi-le kesmeye dimiş dırnağın her kim bilür 

Zîrâ dimişler bir zarar rencin kişi andan bulur 

 

Sındı-la keseler yâḫûz bıçağ-ıla anı 

Keseler penç-şenbe gün yâḫûz cum’a güni 

 

İşbu sözi Şir’atü’l-İslâmda söylemiş 

Hak Resûliniñ hadîsinden rivâyet eylemiş 

 

Hem ikindiden giri penç-şenbe gün dırnak keser 

Bil cünûn renci beresi baş ağrısı gider 
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Sol eli barmaklarınıñ kiçisinden başlaya 

Hem daḫı burnun kulağın dişlerin ayırtlaya 

 

Hem daḫı baş kazıyıcak cümlesin kazıyalar 

Bâzısını kazıyup bazısın komayalar 

 

Başını koltuğunı kasığın yüliyedeler 

Saçını dırnağını toprağa defin ideler 

 

Hiç ere avrata yokdur ki kaşın kazıya 

Hem daḫı ḫâtun kişiler saçına saç ulaya 

 

Daḫı erler kendüvi avratlara beñzetmeyeler 

Daḫı erler anlarıñ donıyla donanmayalar 

 

Sünnet oldur hâcet-çün aynaya bakalar 

Âyine olmazsa dimiş sâfî suya bakalar 

 

Bir kişi âyineye baka yâḫûz sâfî suya 

Ḫâlıka hamd idüben işbu duâyı okuya 

 

 (36a) 

 

Yirmi Dokuzuncu Bâb Binâ Yapmağıñ  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

Sünnet oldur ev yapanlar katı yüksek yapmaya 

Yani ḫarcı çok idüben mâlı isrâf itmeye 

 

Ḫayra niyyet eyleyüp evvel kazalar yirini 

Hak rızâsı-çün yapalar yapanlar dârını 

 

Hem kifâyet idecek mikdârda anıñ ini 

Hem daḫı altı zirâ ola dimişler uzunı 

 

Suya toprağa giden mâlıñ sevâbı yoğ imiş 

Hem daḫı yarın kıyâmetde hisâbı çoğ imiş 

 

Taşını toprağını cümle defter ideler 

Kendüden artuğını arkasına yükledeler 
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Daḫı ev yapan kişiler kimse incitmeyeler 

Tîz ḫarâb olur binâsı hiç harâm katmayalar  

 

Katı inlü olmaya dîvarlarınıñ kalını 

Yâni kerpücini bir kat eyleyeler yalını 

 

Hem binâsın Hakka tâat itmekden uralar 

Tîz tîz yapmayalar kâh yapalar kâh duralar 

 

Hem Ḫalîlullah evvel eyle yapmış dârını 

Günde bir kor yaparmış yalınacak dîvârını 

 

Âdeti bu imiş evvelden binâ yapanların 

Yâni İsmâil oğlıdır Ḫalîl peygamberin 

 

Anı dirler iki günde varur imiş işe 

Bir sıra kerpüç yaparmış ol daḫı başdan başa 

 

Hiç musavver yâ münakkaş olmaya dîvârları 

Zîrâ göricek melâik ürkermiş anları 

 

Daḫı evlerde münakkaş perdeler asmayalar 

Canavarlar derisinden hiç döşek komayalar 

 

Hem içini daşını süpüreler pâk ideler 

Hem buḫûr ile kokulı nesneler tütideler (36b) 

 

Daḫı kapu öñlerini de sile süpüre dimiş 

Ev içinde kimse var-ısa selâm vire dimiş 

 

Kimse yok ise evde üç kez İhlâs okuya 

Daḫı girüp çıkdığınca Allahı zikr eyleye 

 

Sünnet oldur her kişi bir konuk yiri göre dir 

Hâcet içün daḫı evvel bir ḫalâ kayıda dir 

 

Zîrâ her bir nesneniñ bir zekâtı var imiş 

Pes zekâtı evleriñ şol konuğ-içün dâr imiş 

 

Hâcet-içün daḫı bir ḫalvet mekân olmak gerek 

Gusl idüp abdest alıcak ol eve gelmek gerek 
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Hem daḫı ev kapusını güne karşu etmeye 

Hem kapusın ev içinde kimse girip yatmaya 

 

Pes Al Muürtezâ bunı hikâyet eylemiş 

Hak Resûliniñ hadîsinden rivâyet eylemiş 

 

Güneşe her kim yüzün dönse zarar ola dimiş 

Ol ki şemse arkasın dönse şifâ bula dimiş 

 

Daḫı ıssız ev içinde yatmayalar yalıñuz 

Hem daḫı dam üzerinde yatmayalar perdesiz 

 

Mü’min kâfir içinde durup vatan tutmayalar 

Hazreti Peygamber anlardan berüdür unutmayalar 

 

Otuzuncu Bâb Yürümenüñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Yola giden kişiler çıkıcak ne kıla 

Âyetelkürsî okuya bu duâyla bile 

 

 
 

Başların aşağa tutup katı katı gideler 

Daḫı yolda zahmet iden nesneyi arıdalar 

 

Başların yüksek tutuban kolların salmayalar 

Ol tekebbürlik nişânıdır anı kılmayalar (37a) 

 

Kendüden ulu kişileriñ öñünce gitmeye 

Ol faķîrlik getürür dirler anı unutmaya 

 

Yürümekde hem Kureyşin aslını takdîm ide 

Daḫı oturmakda anıñ neslini tâzîm ide 

 

Tükriği sağ yana daḫı öñe götürmeyeler 

Yâ ayak altına yâḫûz soluna tüküreler 

 

Çarşıda maslahat yoğ-ısa oturmayalar 

Daḫı kendüye zarar olan yire varmayalar 
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Ger oturursa anıñ hakkını ödeyeler 

Emr-i mârûf nehy-i münker ise söyleyeler 

 

Daḫı şol zulmi çok olan kişilere söyleye 

Hem daḫı mazlûm olanlara yardım eyleye 

 

Hem daḫı ḫalkın selâmın almağ-içün otura 

Hem daḫı gayrı kişiniñ hâcetini bitire  

 

Bir kişi nesne yavu kılsa anı çağırdalar 

Yola giden kişilere kulavızlık ideler 

 

Hem daḫı gözsüzlere yolda kulavuz olalar 

Yâni anıñ sol elini sağ eline alalar 

 

Her kim anıñ elin alup bir adım gide yola 

Her adımda bir kul âzâd eylemekden yiğ ola 

 

Uğrayıcak her müslümâna selâm virmek gerek 

Hem yine ayrılıcak yine selâm virmek gerek 

 

Günde kaç kez bulışırsa yine tekrâr eyleye 

Yine bir ev dolaşırsa yine anı söyleye 

 

Biliş olsun yâd olsun her kişiye vireler 

Hem dil-ile söyleyeler ḫalka işitdüreler 

 

Daḫı büyüğe küçüğe oturana turana 

Hem daḫı ata binene hem yayan yürüyene 

 

Yiğrek oldur ḫalk selâm virmezden öñdin vireler 

Hem selâmdan soñra durup merhabâ eyleyeler (37b) 

 

Her kaçan kim iki mü’min bir araya kavışa 

Sünnet oldur kim ikisi birbiri-le görüşe 

 

Hâlini hep birbirine soralar söyleyeler 

Daḫı iki elleri ile merhabâ eyleyeler 

 

Birbirine el sunıcak biri tîz çekmeye dir 

Hem katı eğilmeye hem daḫı diz çökmeye dir 
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Hem daḫı ġâyet selâmıñ sâhibine vireler 

Bir emânetdür anı tîz ıssına değüreler 

 

Yiğrek oldur kim selâmı hem tamâm eyleyeler 

Rahmetullâhi berekâtühü bile söyleyeler 

 

Hem virenler hem alanlar anları da diyeler 

Ger dimezlerse sevâbı eksik olur duyalar 

 

Hem selâmı âşinâ kişiye taḫsîs itmeye 

Âyet-i aşrât sâatdür anı unutmaya 

 

Barmağ-ıla yâ elle hiç selâm virmeyeler 

İllâ ḫâtunlar selâm virseler alalar 

 

Yiğrek oldur kim kitâb ile selâm virmeyeler 

Uğrayıcak yolda dar yire kısalar 

 

İllâ zimmîler selâm virse anı alalar 

Ve aleyküm diyeler pes daḫı söylemeyeler 

 

Yâ müslümân arasında kâfir olsa nideler 

Vireler mü’min selâmın cümleye âm ideler 

 

Kişi kendi evine varsa daḫı vire selâm  

Kimse bulunmazsa virecek budur selâm 

 

 
 

Zîrâ Allâhıñ selâmın isteyen bulurmış 

Kimse almazsa ferişteler gelür alurmış 

 

Daḫı zimmîye selâm virmek dileyen neyleye 

Ol kadar hâizdür dimişler bu kelâmı söyleye (38a)11 

 

Otuz Birinci Bâb Sefer İtmeğiñ  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

 
11 Bu sahifenin sağ yanında şu beyit var: 

    Hem daḫı ḫâtun kişiler selâm virmeyeler  

    Ol Yahûdîler selâmıdur daḫı Nasrâniler  
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Daḫı sünnetdür kaçan kim dostlarını göreler 

Merhabâ bey keyfe asbahtüm12 diyeler soralar  

 

Bir kişi kim ol sefer itmek içün niyyet kılur 

Bil anıñ emri Hakkıñ avni rızâsında olur 

 

Ḫoş ganîmetdür sefer itmek unutmañuz anı 

Kişiniñ sıhhat bulur dîni dimişler hem teni 

 

Dînine yiri münâsib olmayan nitmek gerek 

Ol rızâ-yi Hak içün terk-i diyâr itmek gerek 

 

Ḫoş rızâsı-çün gide ol bir daḫı yire vara 

Yarın ol konşı olurmış Hazreti Peygambere 

 

Çıkmadan evden iki rik‘at namâz kıla dimiş 

Hem seferden gelicek yine anı kıla dimiş 

 

Hem sefer eyleyecek günler beyân itmiş ne gün 

Çıkalar dü-şenbe gün yâḫûd penç-şenbe gün 

 

Hem daḫı ayıñ günüñ hep sâadın gözedeler 

Yâni günüñ daḫı ayıñ evvelinde gideler 

 

Çıkmaz idi ay âḫirinde Aliyyül-Mürtezâ 

Daḫı akrep burcuna varsa-y-ıdı virmezdi rızâ 

 

Ayın âḫiri dört gününde hiç sefer itmeyeler 

Hem daḫı tezvîc idenler nikâh itmeyeler 

 

Yol eri olan kişiler yol yarağın göreler 

Yâni hâcet olanı hep alalar getüreler 

 

Tasını darağını iğnesini bizini 

İpini ipliğini hem daḫı çuvalduzını 

 

Hem kılıç yalın kuşanup başına dülbend ile 

Taşra çıkdığı vaktin bu duâyı okuya 

 

 
12 Sabahlarınız nasıl? 
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 (38b) 

 

Dostlar-ıla ehl-i beyti-le vedâ eyleyeler 

Andan soñra bu biş sûreyi okuyalar 

 

 
 

Besmeleyle başlaya her kim atına biner 

Besmeleyle binmeyeniñ ardına şeytân biner 

 

Binicek at üstüne elhamdülillah diyeler 

Yürüyüp at gidicek bu âyeti okuyalar 

 

 
 

Tâkati olmayıcak bir davara yük urmaya 

Hem daḫı atı üstüne üç kişi bindirmeye 

 

Daḫı at üstüne binüp söyleşüp durmayalar 

Hem daḫı ata binicek yolda uyumayalar 

 

Hem ḫaberde söylemiş dimiş e’r-refîķ sümme’t-tarîķ13 

Bazılar şöyle buyurmışdur ḫayru’r-refîķ 14 

 

Sünnet oldur kim seferde bir nice yoldaş ola 

Arada bir ulusı kalanına baş ola 

 

Ol kişi âlim ola âķil ola kâmil ola 

Tâ ki bunlar daḫı anuñ emrine ķâil ola 

 

Uluları her ne buyurursa aña uyalar 

Müstehabdur hem taâmı bir arada yiyeler 

 

Yoldaş oldur birbirine yolda yardım eyleyeler 

Hem zaîf yoldaş olursa ayağına gideler 

 

 
13 (Önce) arkadaş, sonra (yolculuk) tarîk. 
14 Arkadaşların en hayırlısı. 
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Kâh olurdı kârbân ardınca yürürdi Resûl 

Yolda yorulmışlara hem dest-gîr olurdı ol 

 

Azuğı artuk olursa yoldaşına vire dir 

Artuk atı var-ısa atına bindüre dir 

 

İsteyicek var olanı vireler tutmayalar 

Ḫâtır içün hem mubâhatden inâd itmeyeler (39a) 

 

Göñül açılmağ içün hem güleler oynayalar 

Şol günâhı olmayacak sözleri söyleyeler 

 

Kâh latîf kâh hikâyet ideler ırlayalar 

Gider iken birbirinüñ göñlüni añlayalar 

 

Yol yañılsalar dirilüp meşveret eyleyeler 

Yol iki üñürse sağın iḫtiyâr eyleyeler 

 

Daḫı yüksek yire çıksa anda tekbîr ideler 

Daḫı alçak yire inse anda tesbîh ideler 

 

Şir‘atü’l-İslâm içinde yine bir söz söylemiş 

Hak Resûliniñ hadîsinden rivâyet eylemiş 

 

Gün biterken sâhil-i deryâda kim tekbîr ide 

Ol deñiz suyunca Hak sevâb takdîr ide 

 

Hem dimişler ata binen kişi Kur’ân okuya 

Hem daḫı iş işleyeniñ dili tesbîh okuya 

 

İşi olmayup oturanlar duâlar kılalar 

Bir nefes olmaya kim Hak taâtinden kalalar 

 

Hem Resûlullah seferde çok duâ kılurdı ol 

Yâ adûdan ḫavf itse bunı okurdı ol 

 

 
 

Yim yimek ucuz olsa arkın arkın gideler 

Yolda bunlar kızlık ola tîz gitmeğe sây ideler 
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Hem namâz vaktinde te’ḫîr itmeyeler kılalar 

Zîrâ borcdur anı tîzcek ödeyüp kurtulalar 

 

Konacak vaktin bir otlı sulı yire varalar 

Yükli olan davarın yükün becid indireler 

 

Kendiler yimezdin öñdin at yimin koyvereler 

Hem daḫı muhtâc olan kişiye yimek vireler 

 

Hem oturmadın iki rik‘at namâz kıla dimiş 

Bu duâyı bunuñ ardınca kıla bile dimiş (39b) 

 

 
 

Hem emîn olmağ içün menzilde daḫı neyleye 

Bir kez Âyetülkürsî on bir İhlâs okuya 

 

Hem daḫı menhîdür yol üstüne konmayalar 

Bir araya konalar hem yalıñuz konmayalar 

 

Hem daḫı yoldaşların koyup yalıñız yatmaya 

Hem daḫı gice olıcak bu duâyı okuya 

 

 
 

Hem yalıñız ev içinde yatmayalar ey aḫi 

Hem işik üstünde yatup uyumayalar daḫı 

 

Daḫı şol ev üzerinde yatmayalar perdesüz 

Bir belâya uğraya dimiş abes değil bu söz 

 

Yâ misâfir menzilinden göçmek ister ol nide 

Anda daḫı iki rik‘at nâfile kılup gide 

 

Yatdığı yiri selâm-ıla ziyâret kıla dir 

Zîrâ her yirde melâik vardur anı bile dir 
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Dün içinde hiç sefer ehli yola gitmeyeler 

Ger giderse birbirine katı ün itmeyeler 

 

Zîrâ ecinniler gicelerde âdem gibi gelür 

Yâ harâmîler kişiye bilmeden yoldaş olur 

 

Yolda her kimi görürse aña yol sormaya dir 

Daḫı kendü râzını aña haber virmeye dir 

 

Hem anı mürşid idinüp gitmeye bile yola 

Kim bile uğrı şerîki ola yâ şeytân ola 

 

Daḫı yoldaş olmaya sâhirlere şâirlere 

Hem daḫı çañ götürene hem daḫı kâhinlere (40a) 

 

Hem melâik daḫı yoldaş olmaz-ımış anlara 

Davarına çâñ asup daḫı it uyduranlara 

 

Kim müneccimle dimişler gitmeyeler bir yola 

Daḫı şol sığır ki yolda nesce yatmış ola 

 

Hem Resûlullah anıñ yimen dimiş südün daḫı 

Yâni anı yumayınca sağmayalar ey aḫi 

 

Bir kişi bir şehre yâḫûz köye varsa neyleye 

Sağ selâmet olmağ-içün bu duâyı okuya 

 

 
 

Bir şehirde hâkim olmasa aña varmayalar 

Fitne ve tâûn olan yire varup girmeyeler 

 

Tâûn olan yire hâricden varup girmeyeler 

İllâ yirde muķîm olsa çıkup gitmeyeler 

 

Bir kişi yad yire varsa soğanın da yiye dir 

Tâ ki ol yiriñ havâsından zarar olmaya dir 

 

Dünyâ tahsîl itmek-içün kâmiye girmeyeler 

İllâ hâcete yâ gazâya varmağçün gireler 
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Daḫı gemiye giricek gözlerin yummayalar 

Çevre yana bakalar bu âyeti okuyalar 

 

 
 

Daḫı ḫâtunlar ki üç günlük yola niyyet kıla 

Yâ eri bile yâ mahremi bile ola 

 

Hem sefer ehli girü dönmeği tâcîl eyleye 

İllâ evde armağan ister anı neyleye 

 

Gitmesi âsândur illâ gelmesi müşkil olur 

Hem sefer odur dimişler o da yatanlar bilür 

 

Pes hediye sünnet imiş güci yiten ala dir 

Kurı gelmeye dimişler bâri bir taş ola dir (40b) 

 

Yâ misâfir kendi şehrine gelicek neyleye 

Yolda çok tekbîr idüp işbu kelâmı söyleye 

 

Hem gelicek gice vaktinde eve girmeye dir 

Nâgâh evde bir konuk ola anı görmeye dir 

 

Yâ ev içi süpirülüp yâḫûz silinmemiş ola 

Yâḫûz evde bulaşuk kap ola yunmamış ola 

 

Zîrâ Peygamber zamânında iki er gittiler 

Hem seferden geldiler gör evlerinde nittiler 

 

İkisi de evlerine gice ile geldiler 

Her bir avratları ile birer er buldılar 

 

Sünnet oldur kim misâfir evine gündüz gele 

Yiğrek oldur kim yakuşukluk ola aḫşam ola 

 

Hem daḫı eve gelicek mescide evvel gele 

Eve varmadan iki rik‘at namâz anda kıla 

 

Ehl-i beytine selâm-ıla ziyâret eyleye 

Lutf-ıla yumuşaklığ-ıla bunlara söz söyleye 
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Zîrâ kim Peygamber evvel ufacuk oğlanlara 

Bulışırdı görişürdi lutf iderdi anlara 

 

Hem Medîne şehrine varmak dilese Mustafâ 

Ulu kiçi karşu çıkardı karışup saf safa 

 

Kimse kalmazdı şehirde karşu gelürdi varı 

Develer boğazlayup kurbân iderdi her biri 

 

Otuz İkinci Bâb Uyumakıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Uyumağı ölüme teşbîh iderler ey ḫoca 

Hem vasiyyet eyleyeler ölmeden gice gice 

 

Her günâha tevbe kılup Ḫâlikı zikr eyleye 

Kimseye borcı var-ısa anları fikr eyleye 

 

Bir kişi kim yatacak vaktin tahâret ola dir 

Ol uyuduğı aña cümle ibâdet ola dir (41a) 

 

Her kişi neyle uyursa anuñ-ıla uyanur 

Her kişi neyle ölürse anuñ-ıla dirilür 

 

Yatacak vaktin döşeği üzerine gele dir 

Döşeğünüñ üstüni bir nesne ile sile dir 

 

Hem daḫı döşeği katı kalın olmaya dimiş 

Döşeği Peygamberiñ yaprağ-ımış yâ kamış 

 

Döşeği nice gerekdir sünnet üzre kim bile 

Giyecek bâbında yazılmışdur isteyen bula 

 

Sünnet oldur yatacak vaktin döneler kıbleye 

Daḫı misvâk eyleyüben bu duâyı okuya 

 

 
 

Zikr i tesbîh eyleyüben döşek üzre otura 

Daḫı Kur’ân okuyuban çok salavât getüre 
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Üç kez okuyuban ellerine üfüreler 

Ellerini yüzine hem gevdesine süreler 

 

Hem Taavvüz sûresiniñ ikisinde okuya 

Başını yasduğı üzre kıbleye karşı koya 

 

Sağ eliniñ üstüne sağ yanağın koya dir 

Hem daḫı tesbîh tahmîd iderek uyuya dir 

 

Sünnet oldur yatduğından soñra söz söylemeye 

İllâ şol Allah içün olan kelâmı söyleye 

 

Bunda maksûd oldur kim ölümi fikr ideler 

Uyku ölüm gibidür anıñ yarağın ideler 

 

Fikir ide gice yaturken itdiği isyânını 

Fikir ide irte bulur mu gevdesinde cânını 

 

Ölmedin fikir eyleye isyânını gufrânını 

Fikir ide ol kande bulur derdiniñ dermânını 

 

Çünki uykudur ölüm âķil olanlar bildiler 

Ölmemek çâresin uyumayanlar buldılar (41b) 

 

Rahm idüp rahmet kıla unutmagıl Rahmânıñı 

Sağ olunca yatmagıl zikr eylegil Sübhânıñı 

 

Bir kişiniñ Hak katında hâceti ola dimiş 

Yatacak vaktin döşeği üstüne gele dimiş 

 

Oturup Ve’ş-Şems Ve’l-Leyl Ve’t-Tîn okuya 

Hem tahâretle ola hem besmeleyle okuya 

 

Yidi gice birbiri ardınca bunı kıla dir 

Her ne hâcet dilerse cümle makbûl olur dir 

 

Uykusından uyanıcak diñle daḫı neyleye 

Çok duâ idüp Hakka işbu kelâmı söyleye 
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Hem iki rik‘at namâz ol vakte her kim kıla dir 

Her ne hâcet dilerse anda makbûl ola dir 

 

Daḫı uyuyan kişiler subh olunca yatmaya 

Yatdığı yiri maķâmı kendüden ağlatmaya 

 

Zîrâ dirler kim şikâyet ider imiş yir Hakka 

Üstüne üç nesne vâķi olsa idi mutlaķâ 

 

Birisi kan eyleyeler biri zinâ eyleyeler 

Biri oldur subh olunca yatalar uyuyalar 

 

Hem sabâh uykusı rızkın men idermiş kişiniñ 

Bir rızkı sabahdan virilir irkeğin hem dişiniñ 

 

Ḫayr ile feth eyleyeler evvelini her günüñ 

Ḫayr ile ḫatim eyleyeler âḫirini hem anıñ 

 

Şöyle farz eyleyeler kim öldiler dirildiler 

Sorı sorulmağa yâni kabir içine geldiler 

 

Hem harâmı terk idüp hiç kimseye zulm itmeye 

Kim helâl ister sabâhdan bu duâyı okuya (42a) 
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Gündüz uykusı uyumak sünnet imiş şunlara 

Dün içinde duruban namâz kılanlara 

 

Gün zevâle varmağa az kalıcak uyuyalar 

Hiç ikindü geçdiğinden soñra uyumayalar 

 

Dirseğine yire başın eline kordı Resûl 

Subh vaktinden öñürdi azacuk uyurdı ol 

 

Sünnetü’l-ibdâ imiş teheccüd bileler 

Dün içinde turalar bir niçe kerre kılalar 

 

Bir kişi düşin ḫayr virse diyeler ḫayır ola 

Hak teâlâdan ümîd oldur ki ol düş ḫayr ola 

 

Düş görenler düşini âlim kişiye diyeler 

Olmaya kim câhile yâ avrata söyleyeler 

 

Korkulı düş görseler hiç kimseye dimeyeler 

Yatduğı yirden gidüp üç kez döneler 

 

Hem taavvüz idüp üç kez sol yana tüküreler 

Hem iki rik‘at namâz kılup sadaka vireler 

 

Daḫı düşi ḫayra yorarlarsa ḫayır ola dimiş 

Ġâfil olma şerre yorarlarsa şer ola dimiş 

 

Zîrâ Peygamber zamânında bir avrat düş görür 

Gördüği düşi Resûlullâha varur yordurur 

 

Dir ki ḫayır ola saña bir kişi ġâyibden gelür 

Didiği gibi aña bir kişi ġâyibden gelür (42b) 

 

Yine varur Ömer ile Ebûbekire sorar 

Anlar anıñ düşüni eriñ ola diyü yorar 

 

Hem didikleri gibi ol avratıñ eri olur 

Düşi tâbîr eyleyen her ne ki dirse ol olur 

 

Düş görenler her kişiye söylemeye saklaya 

Söylerse bâri bir âķil kişiye söyleye 
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Doğrısı düşüñ seher vaktinde görünenüdür 

Bâzıları dimiş ki çiçek vaktinde görünenüdür 

 

Daḫı dimişler nübüvvet ol Hakkın baḫşîşidür 

Hem dimişler doğrı düş kırk altından bile yaḫşidir 

 

Otuz Üçüncü Bâb Sözleriñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Her kelâmıñ yiğreği oldur anı az söyleye 

Evvelinde her sözüñ Allâh adın zikr eyleye 

 

Efdali tâatlerin ondur dimişler niceler 

Dokuzı söylememekdür biri ḫalkdan kaçalar 

 

Bir hadîs içinde dimiş her belâ gökden iner 

Ol belâyı Hak teâlâ söz ile takdîr ider 

 

Sünnet oldur söylemeye yâ katı az söyleye 

Söylerse emr-i mârûf nehy-i münker eyleye 

 

 

Her kelâmı evvelâ fikr ide andan söyleye 

Assı olmayanı söylemeye terk eyleye 

 

Hem Resûlullah kaçan dimek dilerdi bir sözi 

Bir sâat fikr ider andan söylerdi ol sözi 

 

Hazreti Sıddîķ anıñ içün ağzına taş almış ola 

Çok kelâm itmemek içün anı eyle kılmış ola 

 

Her ki söze başlaya evvel taavvüz eyleye 

Besmeleyle hamdeleyle tasliyeyle başlaya 

 

Sözi rûşen söyleye dir mübhem komaya 

Az öz söyleye dir hem katı çok söylemeye (43a) 

 

Sözi uzatmayalar pes iḫtisâr ideler 

Hem lügatiñ efdalini iḫtiyâr ideler 

 

Sünnet oldur kim Arab elfazın söyleyeler 

Hem dimişler cennet ehli ol dili söyleyeler 
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Türkî ile Fârsîden ictinâb eyleyeler  

Zîrâ tamu ehli yarın ol dili söyleyeler 

 

Sây ide şi‘r gazel söylemeği terk eyleye 

İllâ şol manzûm sözi mevzûn kelâmı söyleye 

 

Daḫı manzûm ve müseccâ söze kasd eylemeye 

Daḫı kic kic söyleye dir tîz tîz söylemeye  

 

Zîrâ kim sözüni kic kic söylermiş ol Resûl 

Bir sözi añlatmayınca bir daḫı dimezdi ol 

 

Kâh olurdı bir sözi tekrâr söylerdi Habîb 

Hem selâmı daḫı üç kez virirdi ol Tabîb 

 

Her ne kim söz işidirse kimseye söylemeye 

Mâlâyâni sözi kimseye nakl itmeye 

 

Sünnet oldur söylerken kimseye söğmeye dir 

Kimseye tân eyleyüp yüzün gözün eğmeye dir 

 

Kimseniñ hakkında hergiz yaramaz söylemeye 

Anı bed-nâm eyleyüp ol ḫaberden sormaya 

 

Bir kişiye bir kişiniñ râzını söylemeye 

Ḫalk içinde anı rüsvây-ı cihân eylemeye 

 

Kimseye tân eyleyüben aybın izhâr itmeye 

Tâ ki anı Tañrı bir derde giriftâr itmeye 

 

Aybı olan kişileriñ her ki göñlin ağrıdır  

Hak anı da ancılayın bir belâya uğradur 

 

Kişiyi yüzüne karşu medh idüp öğmeyeler 

Hak Resûli anı men itmişdir aña uyalar (43b) 

 

Zîrâ Peygamber komazdı kendüyi medh itmeye 

Ḫalk içinde kendüyi illerden âlâ tutmaya 

 

Hem daḫı medh eyleyüp öğmeyeler fâsıkları 

Arş ü Kürsî ditirer imiş medih idicek anları 
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Fâsıkıñ ḫasmı Ḫüdâdur gayrı ḫasmı ol nider 

Hem gazab eyler Teâlâ her ki öğüp medh ider 

 

Kimseye söz söyler ise âşikâre söyleye  

Katı alçak katı yüksek perdede söylemeye 

 

Kimse ile vâde itse inşallah diye dir 

Sây ide hem vâdesine hiç yalan olmaya dir  

 

Zîrâ yalancı kişilerden feriştehler kaçar 

Dîni bütün olmaz-ımış her ki yalan and içer 

 

Daḫı yalancı kişiler hiç rahmet bulmaya 

Yanına ağzı kokusından melâik gelmeye 

 

Egerçi kim dirler cihân içre yaramaz çok durur 

İllâ dimişler yalancıdan yaramaz yok durur 

 

Bir kişi oğlancığın avınmağ içün söyleye 

Ağlama yarın saña nesne alı virim diye 

 

Alı virmezse ol âdem aña borçlı kala dir 

Vâdesinden ol kişi yalancı ola dir 

 

Bâzılar dimiş ki üç yirde yalan söyleyeler 

Ol arada söylenen söze yalan dimeyeler 

 

Biri cenge varıcak biri nikâh eylerken 

Birisi sulh itmek içün arada söylerken 

 

And içenler Tañrıdan gayrıya and içmeyeler 

Şirk-i maḫfîdür dimişler bu sözi añlayalar 

 

Kâbe hakkı-çün daḫı oğulum başı-çün dimeye 

Daḫı yalan yire girçek yire hiç and içmeye 

 

Hem daḫı aya güne yire suya and içmeye 

Tapdığım din kâfiriñ olsun diyü söylemeye (44a) 

 

Bir ḫayırlu nesneye and içse girü sayalar 

Daḫı kefâret idüp ol nesneyi işleyeler 
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Tañrı yaratdığına kimse lânet itmeye 

Daḫı lânet sözüni kimse ağzında dutmaya 

 

Hiç müslümân olana okumayalar lâneti 

Daḫı rızk u mâlı üzre dimeyeler lâneti 

 

Kâh olur lânet yine diyen kişiye ulaşur 

Kâh olur rızkına mâlına yolına dolaşur 

 

Lânet itse mâlına ol berekât bulmaz imiş 

Anda kefâret olurmış lânet olmaz imiş 

 

Lânete kefâret itmek isteyen neyleye dir 

Lânet itdüğine ol ḫayır duâ eyleye dir 

 

İbn Ömer bir kulı hakkında lânet söylemiş 

Yine kefâret idüp ol kulı âzâd eylemiş 

 

Bir ulu suç işlese kişi aña neyleye dir 

Ḫad uralar ammâ lânet okumaya dir 

 

Bir kişi lağv latîfe eylese çok itmeye 

Kişi kendi izzetini lağv ile eksiltmeye 

 

Ḫorata kengel kişiniñ hürmetini az ider 

Bir kişi çok söylese ırz ü vakar andan gider 

 

Pes latîfe eylemek vardur kişi oran-ıla 

Zîrâ Peygamber latîfe eylemiş yârân-ıla 

 

Bir niçe dürlü latîfe Hak Resûli eylemiş 

Hem tebessüm iderek işbu kelâmı söylemiş 

 

Yâ Ebûbekr eyt sen mi ulusın yoḫsa ben 

Didiğim sensin ammâ uluyım yaşda ben 

 

Bir karıcığa dimiş kim karı girmez cennete 

Ol da anı sandı kim hiç karı girmez cennete 

 

Dimek olur cennete varan karılar kız olur 

Yâni girmez cennete karı giricek kız olur (44b) 
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Dîn yolında şübhesi var-ısa anı söyleye 

Vara bir âlim kişiye sora teftîş eyleye 

 

Ulular öñüne varıcak ayağın düreler 

Yâ edeble diz çöküp karşusına oturalar 

 

Söylemedin sormadın evvel söze destûr ala 

Olmaya kim sözi katı söyleye yâḫûz güle 

 

Her söz kim söyleyeler cân ı dilden diñleye 

İrişüp cân sem‘ine fehim eyleyüben añlaya 

 

Hem daḫı tâlîm idenler sözi rûşen eyleye 

Her kelâmı sâmiiñ fehmine göre söyleye 

 

Şübhelü olan kelâmı döne takrîr eyleye  

Ger ḫatâ iderse sözde yine te’vîl eyleye 

 

Sünnet oldur aksıran elhamdülillah diye dir 

Vâcib oldur işiden yerhamükellah diye dir 

 

Eğer iki kez aksırırsa yerhamukellah diyeler 

Aksıranlar döneler yehdî yekumallah diyeler 

 

Üç kez aksırsa aña hiç cevâb virmeyeler 

Yâ cevâbında zükkâmike derid15 diyü söyleyeler 

 

Otuz Dördüncü Bâb Halka Musâhabet Beyân İder 

 

Sünnet oldur çok keleci itmeyeler ḫalk-ıla 

Her kelâmı söyleyeler lutf-ıla ve ḫulk-ıla 

 

Er aña dirler ki söğeler dönüp söylemeye 

Kimseye hiç intiķâm kasd eylemeye 

 

Daḫı er oldur kim kendi nefsine hâkim ola 

Er değildir ol ki nefsi kendüye hâkim ola 

 

 

 
15 zükkâmike derîd: senin hastalığını iyi etti, yırttı attı. 
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Bir kişi katı kakısa dura âbdest ala dir 

Yâ oturup yatmağ-ıla ol gazab def ola dir 

 

İki mü’min birbiri-le küsücek barışalar 

Üç güne katlanmayalar buluşup görüşeler (45a) 

 

Bir kişi mü’miniñ aybını örte açmaya 

Başına bir hâl gelicek koyup anı kaçmaya 

 

İzzet ehli kişilere yine izzet kılalar 

Ak sakallu kişilere katı hürmet kılalar 

 

Her kişiye mertebesince riâyet ide dir 

Kendü mikdârundan artuk olsa ifşâ ide dir 

 

Hem ziyâret eyleyicek ululardan başlaya 

Nesne virmek dilerse kiçilerden başlaya 

 

Kimseniñ ardında incindüği sözi söylemeyin 

Yüzüne daḫı utanduğı kelâmı söylemeyin 

 

Bir kişiniñ gıybetin söyleyeler ol sabr ide 

Hep günâh anlara vara gıybet idene gide 

 

Her libâsı eski yeni dimeyeler giyeler 

Her taâmı eyü yâ delü dimeyeler yiyeler 

 

Hem mürüvvet ehline kişi dâim lutf işleye 

Hem daḫı merd olanıñ suçunı bağışlaya 

 

Hem taâmı ḫizmet idenler ile bile yiyeler 

Gâyib olan kişiye hem daḫı hisse koyalar 

 

Hem daḫı miskinler ile tura otura 

Hem yetim olanları ala yanına getüre 

 

Beyler ile baylar-ıla oturup turmayalar 

Baylara hürmet idüp miskini ḫor görmeyeler 

 

Mâlı çok kişiye her kim mâlı-çün izzet ide 

Dîniniñ üçte biri kalup iki baḫşı gide 
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Mü’min-i sâlih göricek güle güle söyleye  

Kâfir-i müşrik göricek yüzin efkâr eyleye 

 

Bir kişiniñ eylüğin görse anı söyleyeler 

Daḫı anı anıcak ḫayır duâ eyleyeler 

 

Göricek fâsıkları fısk itme diyü söyleye 

Bed-duâ eylemeye illâ nasîhat eyleye (45b) 

 

Göricek zâlimleri güci yetenler kakıya 

Yâni zulm itme diyü ammâ ki lânet itmeye 

 

Hem daḫı kavlayanıñ sözüni diñlemeye 

İllâ iki kişi âdil olsa anı diñleye 

 

Hem daḫı beyler kapusına yakın olmayalar 

Tâ ki anlar ile cehennemde bile yanmayalar 

 

Dostlardan armağan gelse anı almak gerek 

İllâ ki ol kadar aña ivâz kılmak gerek  

 

Otuz Beşinci Dostluğıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Dostluk didikleri ḫulk u muhabbetdür hemân 

Cümle mü’min kullara virgil anı yâ müsteân 

 

Dostlığı düşmanlığı Allâh içün itmek gerek 

Dâvi-i İslâmîden doğrı yola gitmek gerek 

 

Hem anıñla perveriş bulur dimiş cân daḫı 

Hem anıñla kâmil olur dînile îmân daḫı 

 

İki mü’min Hak içün birbirine vara gele 

Sây ide kim düşmânı az ola dostı çok ola 

 

Bu hadîs Mustafâdan diñle gör ne buyurur 

Hak teâlâ kullarınıñ hâcetini kayırur 

 

Dostu çok kullarından ol kirimdür utanur 

Yâni anlara azâb itmez tamudan kurtarur 
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Dostı her kişiniñ bunda ne deñlü çok ola 

Mertebesi Hak katında ol kadar artuk ola 

 

Kande âlimler var-ısa yoldaş olgıl ey püser 

Her kişi kimi severse onuñ-ıla kopısar 

 

Kande sâlih kişiler var-ısa kardaş olasız 

Tâ ki anlardan kıyâmetden şefâat bulasız 

 

Sünnet oldur dîn yolında daḫı dört yoldaş ola 

Cümlesi birbirine sırdaş hâldaş ola (46a) 

 

Dînleri bir sözleri bir dilleri bir ola dir 

Danışacak söyleşecek yirleri bir ola dir 

 

Daḫı sünnetdür kişi yoldaşınıñ adın bile 

Daḫı ol yoldaş olanıñ atası adın bile 

 

Sevmede usanmada haddin ziyâde itmeye 

Yâni evvel sevişüp âḫir koyuban gitmeye 

 

Bir kişiniñ nîmetin yiye anı fikir eyleye 

Bed-duâ itmeye aña ḫayırla zikir eyleye 

 

Kakıyup bir kişiniñ ḫâtırcığın yıkmayalar 

Az çok nesne içün birbirin incitmeyeler 

 

Hak içün olan kelâmı ortaya söyleyeler 

Çünki hakdır bir sözi iḫtiyâr eyleyeler 

 

Birisi ḫizmet idicek biri bakup durmaya 

Ḫizmeti hadden ziyâde idüp utandırmaya 

 

Ḫizmeti Allâh içün birbirine eyleyeler 

Ben çok itdüm sen çok az itdün diyü söylemeyeler 

 

Birbirini kâh kâh varup ziyâret ideler 

Hem daḫı birbiriniñ göñlin riâyet ideler 

 

İllâ destûrsız evine kimseniñ varmayalar  

Hem icâzet olmayınca içeri girmeyeler 
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Pes yiyesi yiyecek deñli kapuda duralar 

Kapuya geldi filân deyü ḫaber göndereler 

 

Bâzılar dimiş ki dört rik‘at namâz kılsa kişi 

Yâni şol deñli küyeler koyalar gayrı işi 

 

Ger ev ıssından icâzet olursa gireler 

Olmazsa döneler incitmeyeler gideler 

 

Daḫı kapu deliğinden içerü bakmayalar 

Hem daḫı başın delikden içerü sokmayalar 

 

Daḫı ev ıssı gelen kişiye ḫizmet eyleye 

Altına döşek koyuban lutf-ıla söz söyleye (46b) 

 

Mâ-hazardan ne bulunursa yiyecek vireler 

İzzet-ile anı yine bile göndereler 

 

Bir eve varalar nesne yimedin gideler  

Şu ki beñzer dut ki bir ulu ziyâret ideler 

 

Dost dosta varıcak hem eyü donlar giyeler 

Saçılar saçınalar hem donların yuyalar 

 

Kimseniñ sözi-le kimse ḫâtırın ırmaya 

Ger ırarsa tîz varuban yine özrin dileye 

 

Bir kişi bir kişiye hâliñ nedür deyü sora 

Sünnet oldur ol kişiniñ hâcetini kayıra 

 

Zîrâ sormakdan murâdı hâlini bilmek durur 

Hâcetin kayırmayınca yüzüne gülmek durur 

 

Bir kişi bir mü’miniñ hâcetini bitüre 

Ol kişiniñ Tañrı yitmiş hâcetini bitüre 

 

Yolcıya kanden gelür kande gidersin dimeye 

Kişi dost-ıla alup satmak nikâh eylemeye 

 

Otuz Altıncı Bâb Birbirine Musâhabet İtmeği Beyân İder 
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Sünnet oldur kim kişi dâim tahâretle kıla dir 

Hem tahâret itmeği kendüye âdet kıla dir 

 

Meclise varan kişi ḫoş heybetle otura 

Ḫalk içinde sözi çok söylemeye ebsem dura 

 

Ger aña kimse ḫayır sorarsa anı söyleye 

Hem sözini gökçek elfâz-ıla tâbîr eyleye 

 

Meclise varan kişi kendü vaķârın gözede 

Olmaya bir kişiye söz söyleye dil uzada 

 

Hâcet olmayınca sözi söylemeye ebsem dura 

Kendüden ulu kişilerden aşağa otura 

 

Sünnet oldur meclise varan aru donlar giye 

Kendüden uluyı ilim ehlini tasaddur eyleye (47a) 

 

Bir kişi kalduruban yirine oturmaya 

İki kişi otururken arasına girmeye 

 

Meclise varan kişiler sadrı göstermeyeler 

Yir bulıcak oturalar ilerü gitmeyeler 

 

İllâ meclis ehli yâ ev ıssı dirse varalar 

Yâni anlar destûr-ıla varalar oturalar 

 

Hâcet içün bir kişi kalka yirin saklayalar 

Yerine kendü gelince kimseyi oturtmayalar 

 

Birbirinden dostlar katı ırak oturmaya 

Gölge ile güneş arasında kimseye durmaya 

 

Meclis içinde kişi maḫfî haber söylemeye 

Her kişi anı işidüp sû-i zan eylemeye 

 

Sünnet oldur kim faķîr olanlar-ıla otura 

Daḫı bir hüner ehli daḫı ehl-i ilm ile dura 

 

Anlar-ıla bile oturanlara rahmet olur 

Anlarıñ yüzine bakan kişilere şefkat olur 
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İki mü’min birbirine küsicek ayrılmaya 

İllâ ol vaktin birisi bir ulu suç işleye 

 

Dost oldur ki ol günâhı itme deyü söyleye 

Ger aña tevbe kılursa suçını bağışlaya 

 

Bir kişi ḫasta olıcak anı varup göreler 

Hem musîbet ehliniñ ḫâtırcuğını soralar 

 

Hem cenâze var-ısa varup namâzın kılalar 

Hem gazâya varmadın evlâdur anı bileler 

 

Ger taalluk var-ısa varup sıla idüp göre 

Gâyib olan kişiye kâğıd yazup göndere 

 

Kâğıdı yazan kişi üstüne toprak saçalar 

Yâ biz üstüne koyup göndere dimiş niceler 

 

Daḫı meclisden giden kişi icâzet dileye 

Daḫı meclisden gidicek bu duâyı okuya (47b) 

 

 
 

Otuz Yedinci Bâb Hâcetler Taleb İtmeği Beyân İder 

 

Mü’min olan hâcetini Hakka izhâr eyleye 

Olmaya kim hâcetini ḫalka izhâr eyleye 

 

Kim kanâat ider ise hakk-ıla olur ganî  

Cümle ḫalkı aña muhtâc eyleye ol ġanî  

 

Kimde kim yokdur kanâat dâim anlar aç olur 

Ol kanâat ehline anlar yine muhtâc olur 

 

Pes kanâat idemeyen kişiler yâ neyleye 

Hâcetini vara evvel (……..)16 izhâr eyleye 

 

Sünnet oldur kim tahâret idüp âbdest alalar 

Hem iki rik‘at daḫı hâcet namâzın kılalar 

 

 
16 Bu kısım metinde de boş bırakılmış. 
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Âl-i İmrân Sûresiniñ âḫirin okuyalar 

Âyetilkürsî daḫı Ümmü’l-kitâb okuyalar 

 

Kulhüvallâhü ehad hem Sûre-i Kadir daḫı 

Hâcetini bir kerîme arz ideler ey aḫî 

 

Tañlacak penç-şenbe gün niyyet idüp turalar 

Hakka hamd idüp Resûline salavât vireler 

 

Sırr-ile bir muttaķîye hâlini arz eyleye 

Anı bulamazsa rahîm olan kişiye söyleye 

 

Yâ güler yüzlü kişiye varalar söyleyeler 

Daḫı gökçek yüzlü kişiye sûâl eyleyeler 

 

Hâceti makbûl olursa şükr ü minnet söyleye 

Olmaz ise yine Ḫâlıka hamd eyleye 

 

Daḫı in‘âm ıssına katı tevâzu itmeye 

Dîniniñ üçte biri kalup illisi gitmeye 

 

Kimseyi ihsân içün katı medih eylemeye 

Daḫı ihsân itmeyeniñ zemmini söylemeye (48a) 

 

Hem daḫı ihsân idenler lutf-ıla söyleyeler 

Ol daḫı ihsân-ımış lutf-ıla redd eyleyeler 

 

Yâni bir nesne viricek güle güle vire dir 

Hâcet-içün kendiye geldüğini ḫoş göre dir 

 

Şükr ide Allâha hem kendü dilenci olmadı 

Kimseniñ kapusına nesne dileyü gelmedi 

 

Sünnet oldur her işi Allâha arz eyleyeler 

Hak teâlâdan ḫayırlusın taleb eyleyeler 

 

Bir kişi düşvâr işe tuş ola yâ medyûn ola 

Bin kez ol lâ-havle diye ulu belâdan kurtıla 

 

 Lâ ḥavle velâ ķuvvete illâ billâhi’l ‘aliyyü’l-‘azîm 
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Bir kişi bir işe niyyet itse ol neyleye dir 

Vara on âķil kişiyle danışık eyleye dir 

 

Zîrâ Peygamber iderdi danışık ashâb-ıla 

Yâni tedbîr eyler idi dirilüp cümle bile 

 

On kişi bulmazsa danışmağa nitmek gerek 

Bir kişiyle varup on kez danışık itmek gerek 

 

Anı daḫı bulmaz ise avratına söyleye 

Her ne kim söylerse ol sözüñ ḫilâfın eyleye  

 

Daḫı danışmadın evvel istiḫâre eyleyeler 

Hem iki rik‘at namâzı istiḫâre kılalar 

 

Hiç baḫîl olanlar ile danışık eylemeye 

Hem tasadduk idicek anlara söz söylemeye 

 

Cenk yüzinde korkağ-ıla danışık eylemeye 

Hem nasîhatde hasûduñ sözini diñlemeye 

 

Her işi kim işleye yumuşaklığla işleye 

Ger iki iş göre evvel kolayın işleye 

 

Her işi fikr-i ferâset ide andan işleye 

Anda kim yokdur salâhiyet anı terk eyleye (48b) 

 

Her işi kim işleye taavvüz söyleye 

Hak teâlâ her belâdan anı emîn eyleye 

 

Daḫı bismillâhı her iş evvelinde kim aña 

Şöyle bil kim her işi âsân ide Allâh aña 

 

Otuz Sekizinci Bâb Ziyâfet İtmeğüñ  

Sünnetlerin Beyân İder 

 

Bir kişinin evine hiç konuk olmaya 

Ol kişiniñ evine hergiz melâik gelmeye 

 

Bir kişi Allâh içün gelen konuğı men ide 

Hak teâlâ ol kişiden rahmetini men ide 
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Kuvvet-i yevmîsi olan kişi konuk almak gerek 

Konuğuñ rızkı Ḫüdâdandur anı bilmek gerek 

 

Bir eve konuk gelicek rızkını tuta gelür 

Gidicek ev ıssınıñ cümle günâhı afv olur 

 

Konuğa ḫarc itdüği mâlı sakına saymaya 

Cânına minnet göre anıñ sevâbın yuymaya 

 

Bir kişi hep mâlını vire konuğa ḫarc ide 

Aña isrâf dimeye vire konuğa ḫarc ide 

 

Konuğu evvel Ḫalîlullah bünyâd eylemiş 

Yâni bir konuk evin ol bünyâd eylemiş  

 

Dört yanında anıñ hem dört kapusı vardı 

Ata biner ol niçe günler konuk arardı 

 

Dâimâ oruç dutar gündüz yimek yimezdi  

Eve konuk gelmeyince orucun sımazdı 

 

Hem Ḫalîliñ adı ol vaktin Ebû Zîfân-ıdı 

Yâni şöyle dimek olur sâhib-i mihmân-ıdı 

 

Sünnet oldur konuğuñ elin aluban getüre 

Güle güle söyleye yanında bile otura 

 

Her ne bulunursa hâzır tîz yiyecek getüre 

Hem taâmıñ konuğuñ kendi eli-le getüre (49a) 

 

Hem konuk öñine yimeğüñ eyüsin koyalar 

Hem yimeği daḫı eyü kap içine koyalar 

 

Sebze turşı ne var-ısa mâ-hazardan vireler 

Daḫı yumşak tuz var-ısa anı da getüreler 

 

Sünnet oldur taâmı evvel ev ıssı yiye 

Hem kavun karpuz kesen dada rahşanlaya 

 

Ol daḫı sünnetdür kim konuğa danışalar 

Ḫâtırı her ne yimek isterse andan vireler 
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Konuğa iş işledüben nesne buyurmayalar 

Yâ nesne dilemedüği kimseyi çığırmayalar 

 

Kimse çığırsa anı evvel konuğa söyleye 

Daḫı ilim ehlini yaşluyı tasaddur eyleye 

 

Kişi kardaşı çığırup ulusın komayalar 

Daḫı oğlın dâvet idüp atasın komayalar 

 

Evde konuk var-iken hiç kimseyi döğmeye dir 

Kakıyup bir kimseye yüzün gözün eğmeye dir 

 

Hem daḫı konuk yanında ebsem olup durmaya 

Ger musîbet vâķi olsa konuğa bildirmeye 

 

Yatacak vaktin ne hâcet var-ısa kayıralar 

Suyını misvâkını ayakkabını vireler 

 

Hem konuk olan kişi daḫı emîn olmak gerek 

Ḫizmet eden kişiler aña göre kılmak gerek 

 

Sünnete mâni olacak nesneyi itmeyeler 

Konuğı evde koyup gayrı işe gitmeyeler 

 

Ger garîb ola konuk üç gün yiyecek vireler 

Gidicek bir günlük artık vireler göndereler 

 

Daḫı ev ıssı kapudan içeri evvel gire 

Hem giricek konuk ardıncaya dek vara 

 

Hem daḫı sünnet durur dâvet idicek varalar 

Varup ol dâvet ideniñ hâcetin bitüreler (49b) 

 

Dâveti her kim icâbet itmeyüp yüz döndüre 

Âsi olur Hazreti Hakka daḫı Peygambere 

 

İllâ şu fısk u fücûr olan yire varmayalar 

Hem baḫîl olan kişiniñ yimeğin yimeyeler 

 

Şir‘atü’l-İslâm içinde yine bir söz söylemiş 

Hak Resûliniñ hadîsinden rivâyet eylemiş 
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Ger baḫîliñ yimeğin yise kişi renc ola dir 

Daḫı cömerdler yimeğin yiyen şifâ bula dir 

 

Dâvet okunmayan yire kişi varmaya dir 

Dâvete varan kişi hiç kimseyi uydurmaya dir 

 

İllâ dâvet ıssı destûr viricek uyduralar 

İki yirden dâvet olsa yakınına varalar 

 

Ger ikisi de berâber olsa pes neyleye 

Eskiden dost olana varup riâyet eyleye 

 

Dâvete varan evinde yidüği gibi yiye 

Ol ḫıyânetdür dimiş yâ az yiye yâ çok yiye 

 

Dâvete varan kişiler ne ki götürmeyeler 

İllâ dâvet ıssınıñ izni ile götüreler 

 

Ortaya gelse yimek katlanmayalar yiyeler 

Hem yimek ıssına ḫayr-ıla duâlar eyleyeler 

 

Hem yimekden soñra ḫalka tîz destûr vire dir 

Sâhib-i dâvet kapuya dek bile göndere dir 

 

Otuz Dokuzuncu Bâb Konşulık Huķûkun Beyân İder 

 

Kişiye konşu eğrek evvel daḫı ev almadın 

Gitmeye yolcı yola hem daḫı yoldaş bulmadın 

 

Her kişiniñ konşısı emîn ola sâlih ola 

Aña ne kaygu cihân ḫalkı kamu esâlih ola  

 

Bir cemâatde eğer bir sâlih mü’min ola  

Yâ misâfir gider iken yolı uğrayup gele (50a) 

 

Ol azîziñ hürmetine Hak teâlâ gör nider 

Ol cemâat üzerinden yüz belâyı def ider 

 

Dimişler hem bu sözi konşı hakkı Tañrı hakkı 

Her kişiye ana hakkı gibidür konşı hakkı 
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Aç taksîr varsa hem soralar ahvâlini 

Tok olan kişi ne bilsin aç olanıñ hâlini 

 

Gice aç kalmış var-ısa konşulukda göreler 

Tok olup yatmayalar aña taâm göndereler 

 

Hak Resûli konşı hakkın key katı saklar idi 

Kimse aç kalsa civârında anı gözler idi 

 

Evde bişen yiyecekden hem yimişden vireler 

Konşulukda ḫasta olsa hem varalar göreler 

 

Konşı oldur konşı incündüği yire varmaya 

Daḫı konşınıñ itin davarın urmaya 

 

Kâfir olursa daḫı konşuyı incitmeyeler 

Konşılıkda hakkı vardur anı unutmayalar 

 

Bir kişi nâ-hak yire ger konşısını incidir 

Şöyle bil kim Hak teâlâ hazretini incidir 

 

Konşıya danışmayınca konşı evin satmaya 

Hem ev üstüne havâle eyleyüp ev yapmaya 

 

Konşıya bir nesne hâcet olsa ödünç vireler 

Konşı evden gitse evin gözedeler göreler 

 

Su gibi tuz gibi hâcet olanı men itmeye 

Konşı geldüğin göricek kapuyı berkitmeye 

 

Konşı ikramdandur oğulını oğşayalar 

Lutf-ıla söz söyleyeler başını sığayalar 

 

Kırkıncı Bâb Nikâhıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Efdali sünnetleriñ evvel nikâh itmek durur 

Daḫı ardınca cimâ idüp bile yatmak durur (50b) 

 

Bir kişi şer ile evlenmek diler ol neyleye 

Güci yitmezse ganîlerden alup ḫarc eyleye 
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Pes nikâh itmek içün akça alup deyn ide dir 

Ger taaaffüf ola kasdı Hak aña avn ide dir 

 

Kişiniñ alduğı avrat sâliha dindâr ola 

Aslı eyü ola tâ kim er-ile yâr ola 

 

Şir‘atül-İslâmda ḫâtunları zikr eylemiş 

Yiğ durur bir sâlihe ḫâtun dünyâ metâından dimiş 

 

İzzete mâla cemâle bakup aldanmayalar 

Hem daḫı oğlanlı avrat alup evlenmeyeler 

 

Kişiniñ alduğı dört nesnede artuk olmaya 

Yaşda boyda daḫı mâllu olmaya 

 

Daḫı kişi alduğı dört nesnede artuk ola 

Hüsn-üle ḫulk u edeb hem perhiz-kâr ola 

 

Kısa boylu zişt yüzlü avratı almaya dir 

Hem aruk ola teni boyu uzun olmaya dir 

 

Zahmeti az avrat ala zecri çok olmaya dir 

Key tefehsül (?) ide dir hem zâniye olmaya dir 

 

Fâsıka çirkin ere hem kocaya kız virmeye 

Sakına avrat da zânî olan ere varmaya 

 

Er âdem nâ-mahrem olan avrata söylemeye 

Hem daḫı zürriyesin alup nikâh eylemeye 

 

Sünnet oldur aldığın almazdan evvel göreler 

Bir kızı küfvi dilese tutmayalar vireler 

 

Evvelâ kâbın idenler diñlegil gör neylemiş 

Şir‘ada Hak Resûlinden rivâyet eylemiş 

 

Hak Resûli Fâtıma anamızı evericek 

Pes Alîye anı tezvîc eyleyüp viricek 

 

Dört misķâl gümiş üzre kâbın itdiler 

Hem sahâbe dirilüben aldılar iletdiler (51a) 
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Şâyed anlar gâyib ola kişi yokdur diye 

Vara bir fâile abes kendüye tâbîr eyleye 

 

Seyyüdü’s-sâdât ad yâḫûd lakab komayalar 

Mâlikü’l-emlâk daḫı kimseye dimeyeler 

 

Yiğreği kamu adın ad içre Abdullah diye  

Abdurrahman Abdussübhan bunlarıñ gibi koya 

 

Ata üzre hakkı vardur oğlanıñ ödeyeler 

Biri budur doğduğı vaktin eyü ad koyalar 

 

Hak teâlâ dil virüp oğlanına evvel söyleye  

İsm-i Tevhîd aña başlaya telkîn eyleye 

 

Hem daḫı bir âyet ile Ayetelkürsî daḫı 

Oğlun olursa gerekdür diñleyü gör sen daḫı 

 

Sağdan solı seçicek eyü âdet öğredeler 

Ḫayrı şerri anlara bildürmeğ içün sây ideler 

 

Biri budur oğlana evvel edeb öğredeler 

Âķil olunca harâm yidirmeyüp gözedeler 

 

Hem daḫı aña okumak yazmak öğrede 

Daḫı aña ok atmak suda yüzmek öğrede 

 

Yidi yaş olıcak aña namâz kılduralar 

Eslemezse anı te’dîb itmek içün uralar 

 

Zîrâ kim haşr olıcak Hak hazretine varılur 

Oğlanuñ ol sorısı evvel atadan sorulur 

 

On yaşından soñra anıñ döşeğin ayıralar 

Daḫı irkek oğlanı hem dişiden ayıralar 

 

Hem daḫı bâliğ olıcak oğlanı evereler 

Ata ana ölmedin hakkın eline vireler 

 

Kişi oğlancıklarına lutf-ıla söz söyleye 

Hem nazar itdüği vaktin merhametle eyleye 
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Her birine giyeceği berâber giydüre 

Hem hediye vericek evvel dişilere vire (51b) 

 

Kişiniñ oğlancığı şûh olsa incitmeyeler 

Âķil olmağa delâlet idermiş duyalar 

 

Ger yetîm olsa bir evde yaramaz tutmayalar 

Kendi oğlancıklarından anı fark itmeyeler 

 

Bir yetîm göricek nesne virüp oğşayalar 

Lutf-ıla söz söyleyeler yâ başını sığayalar 

 

Hem yetimiñ gözi yaşından ırak olmak gerek  

Daḫı mazlûmuñ duâsından hazer kılmak gerek  

 

Daḫı ehl-i beytine kişi ḫulk eyleye 

Rıfk ile yumuşaklığ-ıla bunlara söz söyleye 

 

Hem yetîmler hakkına Allâh içün söz söyleye 

Daḫı dul ḫâtunlarıñ hakkında yardım eyleye 

 

Kardaş oğlancıklarına yaramaz kasıd itmeye 

Hem daḫı ihsân idicek anları unutmaya 

 

Hem daḫı bir kardaşıñ sevindiğine sevine 

Kendine her ne sanarsa ḫalka da anı sana 

 

Oğlı kızı olup ölürse melûl olmayalar 

Her biri bir şefâatçidür anıñ sayalar 

 

Daḫı ḫâtun kişiler biş vakit namâzın kıla 

Daḫı fercin saklaya hem ḫizmetin erüñ bile 

 

Eri destûrsuz evinden taşra çıkup gitmeye 

Hem daḫı er döşeğinden çıkup ayrı yatmaya 

 

Daḫı avrat diline lânet sözini almaya 

Daḫı avrat üstüne nâ-mahrem olan gelmeye 

 

Kimseye söylemeye dir hiç eriniñ râzını 

Er âvâzı üstüne yükseltmeye âvâzını 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

203 

Hem eriniñ hâlini gayrı yirde dağıtmaya 

Donını kendi evinden gayrı yirde dağıtmaya 

 

Küfr-i ni‘met olmaya hem ere dil uzatmaya 

Kendi erin koyup gayrı eri gözetmeye (52a) 

 

Düzenüp tıp düzenip taşra çıkmaya dir 

Hem daḫı âvâzın evden taşra çıkmaya dir 

 

Her ne görse anı baña alıvir dimeye 

Erine dil uzadup baña talak vir dimeye 

 

Eri çığırsa icâbet ide anı gitmeye 

Davar üstünde daḫı olsa bahâne itmeye 

 

Ere güci yitmedüği nesne teklîf itmeye 

Er faķîr olsa aña mâl-ıla minnet itmeye 

 

Daḫı ḫâtun kişiler hiç kande varmayalar 

Sakınalar erleriniñ ḫâtırın ırmayalar 

 

Eri destirsiz varup avrat kız görmeye 

Kavmi ḫısmı olsa daḫı ulusına varmaya 

 

Ere karşu söyleyüp daḫı yalan söylemeye 

Göñline kaygu getüren nesneyi eylemeye 

 

Ḫizmetinde eriniñ eksikliğini dileye 

Er içün düzüne hem ellerin kınalaya 

 

Hem daḫı aş bişüre don yuya etmek eyleye 

Hem daḫı söz söyler iken arkın arkın söyleye 

 

Avratı da hakkını er üzerinde komaya 

Döğmeye söğmeye hem daḫı evden kovmaya 

 

Ḫarcın eksik itmeye kendü yidiğinden vire 

Hem yelik dutmaya kendü giydiğinden giydüre 

 

Avrata güç itmeye erler müdâre eyleye 

Ḫayırla öğüt vire dâim nasîhat söyleye 
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Avratın cevrine sabr itmekde assı çok durur 

Eve gelen konuğı kovulmasından kurtulur 

 

Çömleği uvanmadın daḫı çanağı sınmadın 

Daḫı oğlancıkları döğülmedin söğülmedin 

 

Hem daḫı her nesneyi avratlara danışmaya 

Danışıcak her ne söylese ḫilâfın eyleye (52b) 

 

Er olan kişi vaķâr-ıla mehâbetle ola 

Tâ ki ehl-i beyt anı göricek heybet ola 

 

Ḫalk içinde avratınıñ perdesini açmaya 

Âşikâre suçı olsa basdurup vaz geçmeye 

 

İzn-i şer ile döğerse yanına tîz varmaya 

Yâni aña nisbet idüp girü yalvarmaya 

 

Sâliha ḫâtun kişiler üzre ḫâtun almaya 

Avrata Kur’ân okuda katı câhil olmaya 

 

Avratıñ eri ölicek ayruk ere varmaya 

Ger vara evvelki erin cennet içre görmeye 

 

Avratıñ soñ eridür öñ dünyâda bile olan 

Artuk anda görmezmiş bunda iken ayrılan 

 

Bir avrat üstüne her kim bir avrat ala 

Bâkire olsa anuñ-ıla yidi gün bile ola 

 

Bâkire olmazsa üç gün bile ḫalvet kalalar 

Bâķî günleri ayruk teâdül kılalar 

 

Bir nice ḫâtunlar içinde adl iderdi ol Resûl 

Hem niyâz iderdi Hakka işbunı okurdı ol 

 

 
 

İki avrat alsa bir kişi avratlarda adâlet itmeye 

Birisine meyl itse ikisin berâber dutmaya 
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Evvel kişi mahşer yirine varıcak yarım gelür 

Na kadar âmâli var-ısa yarısı bâtıl olur 

 

Kırk Birinci Bâb Yâdlar İle Musâhabet İtmeği Beyân İder 

 

Er adam gözün yuma ḫâtun kişiler götirücek 

Daḫı yoldan geçer iken karşusına varıcak 

 

İllâ evvelki nazarda nesne yokdur bakıcak 

Şol harâm olur kişi tekrâr dönüp bakıcak (53a) 

 

Daḫı gökçek kokulu ḫâtun katına gelmeye 

Hem aña söz söyleyüp elin eline almaya 

 

Avrat-ıla söyleşen erler günâhı çok olur 

Şeyle bil kim her söz biñ yıl tamuda çile olur 

 

Bir kişi nâ-mahrem olan avrat-ıla düzüle 

Yarın ol şeytân ile bir zincire düzüle 

 

Hem daḫı ḫâtun kişiler de er adam göricek 

Yüzlerini örteler erler katına varıcak 

 

Bir kişi bir avratı göre daḫı iştâh gele 

Vara ol kendü helâli ile cem ola 

 

 

Er kişi ḫâtun kişile ḫalvete cem olmaya 

Kavmi daḫı olur ise üzerine gelmeye 

 

Hem erenler daḫı avrat düzgünine girmeye 

Daḫı avratlar da erler donına donanmaya 

 

Bil ki Peygamber de lânet eylemişdir anlara 

Avrat er donunı er avrat donunı giyenlere 

 

Kırk İkinci Bâb Oğul Üzerinde Atanıñ Ananıñ  

Hakkın Beyân İder 

 

Ata ana hakkı oğul üzerinde çok durur 

Lâkin atalardan analar hakkı artuk durur 
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Ata ana üzerine katı söz söylemeye 

Ḫâtırına dokunup göñlin melûl eylemeye 

 

Hem ata ana rızâsı Hak rızâsıdur hemân 

Tañrının ḫışmı bular ḫışmından olur el-amân 

 

Hem oğul atasını anasını terk itmeye 

Anları koyup hacca gazâya gitmeye 

 

Kâbeye varmak sevâbı andan evlâ olmaya 

Ata ana ḫizmetinden daḫı âlâ olmaya  

 

Ebu Hureyre hiç anası katından gitmedi 

Ölmeyince Kâbeyi varup ziyâret itmedi (53b)  

 

Anasınıñ ḫizmetine her sabâh varırdı ol 

Hem ziyâret eyleyüp aña selâm virirdi ol 

 

Her sabâh varup ziyâret eyleyüp giderdi 

Hem ayakların öpüp aña duâ iderdi 

 

Hem aña birden niçeler rivâyet eylemiş 

Şir‘atü’l-İslâm içinde işbu sözi söylemiş 

 

Ata ana ölmeyince bir kişi evlenmeye 

Ḫizmet ide anlara gayrı işe eğlenmeye 

 

Ata ana sözüni ġâyet riâyet ideler 

Öldüği vaktin daḫı ziyâret ideler 

 

Atasına anasına adla çağırmaya 

Meclis olsa üzerine geçüben oturmaya 

 

Kendi mâlından oğul infâk eyleye 

Hem ata ana oğula merhametle söyleye 

 

Hem ata ana dilinden yaramaz söz gelmeye 

Tâ ki ataya anaya oğlı âsî olmaya 

 

Atasından âr idüp nefy sebeb eylemeye 

Lânete lâyık olur işbunı söylemeye 
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Hem atasını ağırlaya öñünce gitmeye 

Daḫı tâzîm ide öñünde imâmet itmeye 

 

Ata ana ölse anlaruñ namâzın kılalar 

Cum’a günlerinde hem kabrin ziyâret ideler 

 

Ata ana cânı-çün oğul sadaka vire dir 

Ger vasiyyet itdilerse yerine getüre dir 

 

Virecek nesne yoğ ise Fâtiha in‘âm ide 

Hem atası dostlarına dâimâ ikrâm ide 

 

Kırk Üçüncü Bâb Zü'l-erhâmuñ Huķûkun Beyan İder 

 

Bir kişi erhâmına ger sıla-i rahim eyleye 

Hak teâlâ ol kişiye sıla-i rahim eyleye (54a) 

 

Evvelâ Peygamber alıcak alduğı ḫâtunları 

Biş yüz akçadan yukaru kıymışlar anları 

 

Yiğrek oldur kim nikâhı eğlemeden vire dir 

İllâ güci yitmese bulduğı vaktin vire dir 

 

Sünnet oldur kızları eviricek bezeyeler 

Hem mübârek vaktinde anları nikâh eyleyeler 

 

Mâh-ı şevvâl içre Peygamber nikâh itmiş-imiş 

Hem aña uyanlar anuñ yolına gitmiş imiş 

 

Sünnet oldur nikâhı âşikâr ideler 

İki şâhid ola ikisi daḫı aķid ideler 

 

Daḫı sünnetdür düğün iden kişi aş bişüre 

Az çok olursa vire ḫalkı düşüre 

 

Hem düğün iden düğün aşın ganîmet göreler 

Katı ḫayırlu yimekdür bişirüp yidüreler 

 

Düğün itmek istersen aş bişirgil ey aḫî 

Bil ki cennet lokmasından varımış anda daḫı 
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Sünnet oldur kim gelin olan eyü donlar giye 

Düzüne kuşana eski donların koya 

 

Daḫı evlenen kişiye ḫalk duâlar ideler 

Okuyup işbu duâyı dağıluban gideler 

 

 
 

Gerdeğe girdüği vaktin diñle ne kıla dimiş 

İkisi daḫı iki rik‘at namâz kıla dimiş 

 

Güveyigü geliniñ saçına el yapışa 

Başlaya işbu duâyı okuya başdan başa 

 

 (54b) 

 

Döşeğe girdüği vaktin diñle daḫı neyleye 

Çünki cem olmak diler işbu duâyı okuya 

 
 

Pes cimâ iden kişiler bunı unutmaya dir 

Hak aña oğul virirse şeytân incitmeye dir 

 

 
 

Hem cimâ itmezdin öñdin diñle ne kıla 

Sûre-i İḫlâs okuya bu duây-ıla bile 

 

 
 

Bile yatmak dilese Hakka sığınup yatalar 

Her birisi ellerinde ayru bez tutalar 

 

Hem cimâ itmeden evvel bil daḫı neyleyeler 

Ol murâdı görmedin evvel biraz oynayalar 
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Oynamadın gülmedin filhâl dutup binmeyeler 

Şol horus oynar gibi tîzcik binüp inmeyeler 

 

Bu cimâ hakkında diñle bir hikâyet ideler 

Hem Resûlden ol sözi rivâyet ideler 

 

Er murâdın gördükden soñra tîzcek dönmeye 

Yâni avrat lezzet almayınca inmeye 

 

Er murâdın göricek ger gide avrat kala dir 

Lezzet almayıcak ol sütü kâhil ola dir 

 

Hem cimâıñ aslı budur kim nihân olmak gerek  

Yâni anıñ yiri bir ḫalvet mekân olmak gerek 

 

Hiç mâsûm ve hayvân daḫı olmaya dir 

Hem cimâ iden kişi ferce nazar kılmaya dir (55a) 

 

Hem cimâ üstünde kişi hiç kelâm söylemeye dir 

Şol meni kim dökünür aña nazar kılmaya dir 

 

Hem cimâ eyler iken ḫâtunları öpmeyeler 

Avrat hayz gördüği vaktin cimâ itmeyeler 

 

İllâ sünnetdür yiyüp içüp bile yatmak gerek 

Şol mecûsîler ḫilâfı üzre iş itmek gerek 

 

Hem daḫı ay evvelinden hiç cimâ itmeyeler 

Ortasında âḫirinde daḫı unutmayalar 

 

İḫtilâm olsa kişi gusl idüp andan ide 

Daḫı tekrâr eyleyen âbdest ala ey dede 

 

Hem cimâyı çok itmekle faḫr eylemeye 

Daḫı ḫâtunum gökçekdür deyü söylemeye 

 

Hem cimâ itdüklerinden soñra açılmayalar 

Hem cimâdan soñra bir yire yatup uyuyalar 

 

Hem cimâ itmeğe kişi katı meşġûl olmaya 

Hem cimâ itmeği dâim unudup vaz gelmeye 
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Hem cimâ ardınca su dökmek gerek gusl eyleyen 

Şir’adan nakl eyler işid işbu sözi söyleyen 

 

Kişiniñ oğlancığı olsa ganîmet göreler 

Kızı olsa şükr idüben daḫı minnet göreler 

 

Hem daḫı oğlan doğıncak ak beze sarmak gerek 

Hem doğuran avrata ol ḫurma yidirmek gerek 

 

Emziricek oğlanı evvel analar emzire  

Yâ asıllu sâliha ḫâtun kişiler emzire 

 

Sağ kulağına ezân solına ķâmet okıya 

Hem daḫı âdetdür anı duzlaya daḫı yuya 

 

Hem yidinci gün akîkdür konukluk eyleye 

Dişiye bir erkeğe iki koyun boğazlaya 

 

Ol boğazlanan koyunuñ süñüğün sımayalar 

Hem daḫı boğazlar iken iş bunı okuyalar (55b) 

 

 
 

Bişüreler ol koyunu daḫı üleşdüreler 

Hem koyunuñ budunı er ordasına vireler 

 

Hem yidinci gün sünnetdür ideler sünneti 

Hem zamân-ı evveliñ bu imiş âdeti 

 

Anasından sünnetle doğdı cümle enbiyâ 

Kimse bilmez sırrını ammâ dimişler evliyâ 

 

Sırrı budur ki anlarıñ sırrını kimse görmeye 

Sırrını kimse görüp uzvuna el urmaya 

 

İllâ İbrahim ol da kendüyü sünnetledi 

Yâni sâyir ḫalka anı sünnet olmak diledi 
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Hem yigirmi gün olıcak başını kazıyalar 

Saçı ağırınca gümiş sadaka eyleyeler 

 

Oğlanuñ ağladuğı gerçi kişiye güç gelür 

Anlaruñ ağladuğı tesbîh-ile temcîd olur 

 

Hem daḫı ad virilicek gökçek adlar vireler 

Hem kıyâmetde daḫı ol ad-ıla çığıralar 

 

Hem daḫı oğlana Peygamberler adın vireler 

Yaramaz ad virilürse soñra değişdüreler 

 

Sakınalar illâ aña lânet okumayalar 

Hem daḫı peygamber adlı kişiye söğmeyeler 

 

Hem daḫı peygamber adlı kişiye hürmet kıla 

Hem Muhammed adlı kişiye katı hürmet izzet kıla 

 

Kümbet ile adını Peygamberin adı komaya 

Adını ad korsa anuñ kişini dimeye 

 

Hem daḫı eflah berekât kimseye ad virmeye 

Bunlar evde mi diyü bir kimse çağırmaya (56a) 

 

Hâsılından Hak yolına hem tasadduk ideler 

Hem daḫı sünnet durur koyun dutalar güdeler 

 

Hem daḫı sünnet dimişlerdür tavuk tutmağ içün 

Hem seherde arşıñ ḫorosuyla bile ötmek içün 

 

Sünnet oldı her kişiye kim helâl kesb ideler 

Ümmet olan enbiyânıñ yollarına gideler 

 

Hem daḫı tâcir olanlar cüst ü çâbik olalar 

Korkak olanlar bu yolda assı itmez bileler 

 

Her metâı üç kez alup tecribe ide dimiş 

Üç kez eden assı itmezse terk ide dimiş 

 

Bir metâı alıcak katı harîs olmayalar 

Satmağ içün nesneyi karşu everüp almayalar 
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Bir kişi bâzâr iderken araya girmeyeler 

Hâceti olmadığı nesneyi arturmayalar 

 

Assı itmeyen metâı aluban satmayalar 

Çünki assı itmez bâri ziyân itmeyeler 

 

Dostlardan tâcir olan fâide almaya dir 

Zîrâ alıcak mürüvvet arada olmaya dir 

 

Bir metâı alıcak Hakka tevekkül kılalar 

Hem ziyân assı ne olursa Ḫüdâdan bileler 

 

Bir metâı satmağ içün hiç and içmeyeler 

Gerçek olsun yalan olsun ol kelâmı koyalar 

 

Hem daḫı bâzâr iderken kimseye söğmeyeler 

Alur iken yermeyeler satıcak öğmeyeler 

 

Bir metâıñ aybı olsa içine dürmeyeler 

Bir kişi mağbûn ola anı revâ görmeyeler 

 

Bir metâı alıcak filhâl anı satmaya dir 

Alduğı yirde satarsa assı gözetmeye dir 

 

Ḫalk-ıla bâzâr iderken merhametle ideler 

Zikr ü tesbîh iderek bâzâr içine gideler (56b) 

 

Hem daḫı tâcir olan dâim tasadduk kıla dir 

Ger ḫatâsı var-ısa aña kefâret ola dir 

 

Hak rızâsın gözede kendü rızâsın koya 

Daḫı bâzâra gidicek bu duâyı okuya 

 

 
 

Her namâzı fevt idüp dünyâya meşġûl olmaya 

Hem daḫı bâzâra evvel varup âḫir gelmeye 

 

Daḫı sünnetdür ki bâzâr bilmeyen miskinlere 

Ortak olup aluban satuvireler anlara 
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Her ki bâzârına anlarıñ muâvin ola dir 

Hakdan ümîz var ki mâlında berekât bula dir 

 

Yâni anlarıñ maâşına sebeb olanlara 

Hak teâlâ rahm idüp çok assı vire anlara 

 

Hem daḫı sünnet durur bey‘i muḫayyer ideler 

Şübheli bâzâr iderlerse anı döndereler 

 

Hem imâm olan kişiler narḫı kız eylemeye 

Ḫalka hâcet olanı devşirüp saklamaya 

 

Hem daḫı bâzâr iderken katılık itmeyeler 

Vâde ile nesne alsa anı uzatmayalar 

 

Bir metâı alçak nakd akça ile alalar 

Viresiye virmeğün çokdur sevâbı bileler 

 

Daḫı borçluyıı zebûn itmeye mühlet vire dir 

Hak teâlâdan ümîz var ki eline gire dir 

 

Ger havâle eyleye anı kabûl eyleye dir 

Güç yiterse faķîr olana bağışlaya dir 

 

Bir metâı alup aña nesne ḫaltı itmeyeler 

Ölçi ile alduğın dartu ile satmayalar 

 

Yâni ayru alduğunı yine ayru satalar 

Dartu ile alduğın dartu ile satalar (57a) 

 

Bir kişi erhâmdan ger sılayı kat eyleye 

Hak teâlâ ol kişiden sılayı kat eyleye 

 

Hem hadîs içinde bir daḫı gelmiş durur 

Sıla-i rahîm eylemek kişiniñ ömrin arturur 

 

Bir kişi ķâdir ola daḫı sılaya varmaya 

Ol kişiniñ evine hergiz melâike gelmeye 

 

Sıla itmek kişiye vâcibdür pes varalar  

Yâ selâm-ıla biti yâ armağan göndereler 
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Emmü dayı ulu kardaş ata yerindedir 

Hala ile teyzeye bunlar ana yerindedir 

 

Kırk Dördüncü Bâb Kuluñ ve Karavaşıñ  

Hakkın Beyân İder 

 

Kul karavaşı alsa kimse kim asıldan almaya 

Aslı rûmî ola dirhem zengîlerden olmaya 

 

Bir kişi kul yâ karavaşı alsa evvel neyleye 

Saçına yapışa ḫayr-ıla duâlar eyleye 

 

Hem daḫı alduğı vaktin datlu nesne yidüre 

Hem daḫı güci yetdüği işe buyura 

 

Kendü yidüği yimekden aña daḫı yidüre 

Kendi giydüği giyecekden aña da giydüre  

 

Kul karavaşı alıcak nâ-hak yire döğmeyeler 

Pes kıyâmetde kısâs olur anıñ-çün duyalar 

 

Hak Resûli ümmetine iki nesne söylemiş 

Dünyâdan nakl idicek iki vasiyyet eylemiş 

 

Biri oldur kim namâzı hiç terk itmeyeler 

Biri oldur kul karavaşı hakkın unutmayalar 

 

Evvel döğmeye nasîhat sözlerinden söyleye 

Güç iş buyurursa vara bile yardım eyleye 

 

Katı çok kullanmayalar kulı âzâd ideler 

Hem katı zulm itmeyeler anlara dâd eyleyeler (57b) 

 

Er işin avrat işin bir kişiye buyurmaya 

Kulların nâ-hak yire döğüp kulağın burmaya 

 

Bir kulınıñ Hazreti Osman kulağın burdı dir 

Soñra kendiniñ kulağın ol kula burdurdı dir 

 

Bâzılar bazı sahâbeden rivâyet eylemiş 

Kulların döğen kişiler dönüp âzâd eylemiş 
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Kullarına bir kişi kulım diyü söylemeye 

Hakka mâlûm olanı ḫalka ayân eylemeye 

 

Kendi ata binse anı da ata bindüre dir 

Yimeği bile dir yiye yâ aña da vire dir 

 

Ḫizmetinde eksiğin afv eyleyüp fikir eyleye 

Kendi hizmetinde eksikliğin zikir eyleye 

 

Güc-üle kulluk iden kullukcıyı tutmayalar 

Satalar gayri alalar aña güç itmeyeler 

 

Bir kulı âzâd idicek daḫı kullanmayalar 

Ger müdebbir ideler andan girü dönmeyeler 

 

Kişi evvel kullarına dîn yolunı öğrede 

Daḫı Yûsuf Sûresi anlara tâlîm ide 

 

Hem zînâdan ḫavf idenler kulı evermek gerek  

Bir kula ḫad lâzım olsa sâhibi urmak gerek 

 

Kul olanlar kulluğı hakdan ganîmet göreler 

İki Mevlâ ḫizmetidür yerine getüreler 

 

Hür olanlar itdiği tâat birine on olur 

Kul olanlarıñ birine yigirmi olurmış Hak bilür 

 

Kırk Beşinci Bâb Sâyir Mahlûkâtıñ Huķûkın Beyân İder 

 

Güci yiterse kişi hiç kimseye söylemeye 

Sünnet oldur çok kişi-le iḫtilât eylemeye  

 

Yiğrek oldur çok kişiyle âşinâ olmayalar 

Daḫı yiğdir kim avâmıñ hâlini bilmeyeler (58a) 

 

Bir kişiye bir belâ Hak emri-le takdîr olur 

Ne kadar âşinâsı var aña bile gelür 

 

Kişiye hâcet değildür ḫalkın ahvâlin bile 

İllâ şol miskîn olan kişilerin hâlin bile 

 

 



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

216  

Ayak altındağı hayvancıkları basmayalar 

Hem daḫı atın yelisin kuyruğın kesmeyeler 

 

Hem ziyân olan hayvanları öldürmeye 

Hem daḫı atıñ davarıñ yüzüne dağ urmaya 

 

Sarı aru yişil keltek öldüre 

Hem daḫı yişil nesneniñ katli helâldür bildüre 

 

Biri akrep biri yılan alaca karga biri 

Devilgeç hem yavuz iti komaya dimiş diri 

 

Bal arusın serçeyi karınca öldürmeye 

Nefse yinür davarı döğüp yüzüne urmaya 

 

Kurbağı hüdhüd kablıbağayı urmaya 

Dün içinde kuşları hem yuvadan uçurmaya 

 

Od ile hiçbir kimseye azâb itmeyeler 

Kuşlara daḫı azâb idüp oka dikmeyeler 

 

Elleri altındağı hayvânı aç dutmayalar 

Günde yitmiş kez içerse suyı men itmeyeler 

 

Kişiniñ adın koyup gayri lakap urmayalar 

Birbiri-le iki hayvan savaşdırmayalar 

 

Hem çetük olsa bir evde lokma vire döğmeye 

Hem büraya lânet idip ak ḫorosa söğmeye 

 

Bir kişi kim çirkin olsa masḫaraya almaya  

Bir kişi mâsiyet itse aña tâbi olmaya 

 

Kimseniñ ayıbın göricek yüzüne urmayalar 

Mâsiyet ehli olanıñ yanına varmayalar 

 

Dâimâ âlimleri miskinleri terk itmeye 

Zâlim olan kişiyle bir adım yir gitmeye (58b) 

 

Mâl-ıla bir kişi bir kişiye ululanmaya 

Yâ hünerle kimse kimseye tekebbürlenmeye 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

217 

Göricek mü’minleri ḫoş ḫulk-ıla söz söyleye 

Kâfire yüz virmeye hem dîne dâvet eyleye 

 

Kırk Altıncı Bâb Emr-i Mârûf Beyân İder 

 

Sözi geçen kişi ḫalka emr-i mârûf eyleye 

Yani Hakkıñ buyruğı ne-y-ise ḫalka söyleye 

 

Emr-i mârûf eyleyeniñ sözüni dutmak gerek 

Hem sahâbe yolı oldur ol yola gitmek gerek 

 

Zîrâ kullar âķ olur Hak emrini dutmayıcak  

Ḫalk helâk olur dimiş buyruğın yapmayıcak 

 

Ḫayrı olmaz dünyâda Hak emrin dutmayanıñ  

Müstecâb olmaz duâsı hak yola gitmeyeniñ 

 

Hem hadîs içinde bu sözi hikâyet eylemiş 

Hem Bilâl Sâdî anı bir ḫoş rivâyet eylemiş 

 

Mâsiyet iden kişiler âşikâre itmeyeler 

Âşikâre olan günâhı iḫtiyâr itmeyeler 

 

Maḫfî işlere günâhı sâhibinedür hemân 

Âşikâre olanıñ ḫalka belâdur el-aman 

 

Ḫalk dilinden korkmayalar hak sözi söyleyeler 

Döğülüp söğülmeyi hem iḫtiyâr eyleyeler 

 

Zâlim olan pâdişâha emr-i mârûf eyleye 

Ulu gazâdur anlara söz söyleye 

 

Yaramaz fi‘li göricek anı tâzîr eyleye 

Güci yitmezse aña bâri dil-ile söyleye 

 

Emr-i mârûf eyleyeler kendi evvel başlaya 

Tâ ki işiden kişiye daḫı te’sîr eyleye 

 

Vâiz olan kişiler evvel işi işleyeler 

Daḫı andan soñra gayri kişiye söyleyeler (59a) 
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Atasına anasına Tañrı buyruğın diye  

Ger kabûl iderse ḫoş itmezse ayrık tınmaya 

 

Kırk yidinci Bâb Pâdişâhlık ve Kâdılık  

ve Riyâset Beyân İder 

 

Pâdişâhlık memleket tutmak katı müşkil durur 

Ḫalk içinde kâdılık itmek daḫı müşkil durur 

 

Bir hadîs içinde râvîler rivâyet eylemiş 

Hâkim olan kişiler hakkında bir söz söylemiş 

 

Hâkim oln kişiler mahşer yirine varıcak 

Kâdı olan kişilere anda soru sorucak 

 

Birileriñ ellerine vireler okuyalar 

Çok temennâ eyleyüben bu sözi söyleyeler 

 

Keşke bir kimseye söylemeyeydik dünyâda 

Hiçbir ḫôr mâye hükm eylemeyeydik dünyâda 

 

Kimseniñ hakkında bu sözi söylemeye 

İki kişi arasında nesne hükm eylemeye 

 

Beyliği kâdılığı işine virmeyeler 

Bir eyü kişi bulup ḫalk üzerine koyalar 

 

Râyi muhkem sözi doğrı gökçek ola sîreti 

Hem riâyet hâlini gözetmek ola âdeti 

 

Yoḫsulı gözden ayuruban bayları gözetmeye 

Yâ şerîf olanlara key sakına meyl itmeye 

 

İki ḫasmıñ arasında key adâlet eyleye 

Hükm idicek hem iki ḫasma berâber söyleye 

 

İki ḫasmın birisi turup biri oturmaya 

Biri hâzır olmayınca birine buyurmaya 

 

İki kişi söylemeden birine hükm itmeye 

Faysala irişmeyince dâveti fasl itmeye 
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Hem daḫı beğler reâya ile ortak olmaya 

Yâ zirâat eyleyüp yâ nesne satup almaya (59b) 

 

Kâdılar hükm itmeye üç nesne mevcûd olıcak 

Aç olup susuz olıcak hem daḫı kakıcak 

 

Hiç hediye almaya dâvete varmayalar 

Adl ideler beğ olanlar yolları saklayalar 

 

Hem ganîlerden sadaka alalar divşüreler 

Hem faķîr olan kişiye anı üleşdüreler 

 

Hem ḫarâcı divşürüp ġâzilere üleşdüre 

Hem daḫı borçlu kişiniñ borcuna andan vire  

 

Daḫı mazlûm olanı zâlim olandan kurtara 

Daḫı yalıncak olanlara giyesi giydüre 

 

Hem zinâ idüp şarâp içenlere haddin ura 

Hem harâmîniñ kısâsını yirüne getüre 

 

Beğleriñ ķâdılarıñ ḫarcı ḫazîneden ola 

Yâni beytü’l-mâl mâlından bular ḫarcın ala  

 

Yiyecek evlenecek ev yapacak mikdâr ola 

Hem daḫı bir at ala bir ḫizmetkâr ola 

 

Pes ḫazîne beğler üstünde emânetdür dimiş 

Ger bulardan artuk ḫıyânetdür dimiş 

 

Sünnet oldur beğlere ķâdılara pes kılalar 

Ehl-i ilim ehl-i akl-ıla musâhib olalar 

Daḫı alçak kişilerle oturup turmayalar 

Yaramaz kişiye ḫalk üzere amel virmeyeler 

 

Hazreti Ömer ki âmil göndere il üstüne 

Şart iderdi evvelâ dört nesne gör kim kasdına 

 

İnce don giymeye arıca ekmek yimeye 

Ata binmeye kapusına kapucı komaya 
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Daḫı beğler ķâdılar âķil kâmil ola 

Daḫı gayri ḫalkdan anlar ilm-ile fâdıl ola 

 

Bir kişi kim on kişi bildüği deñli bilmeye 

Ol kişi ķâdılığa bilgil ki lâyık olmaya (60a) 

 

Hem daḫı Nûşirevânıñ taḫtı üzre buldılar 

Râviler anıñ kelâmından rivâyet kıldılar 

 

Beğlik olmaz dimiş illâ ki leşkerle olur 

Leşker olmaz illâ sîm ü zerle olur 

 

Sîm ile zer olmaz illâ il-ile vilâyetle olur 

İl vilâyet olmaz illâki adâletle olur 

 

Hâkim olan kişiler Hak buyruğın terk itmeye 

Ķâdı olan kişi peygamber yolın unutmaya 

 

Hem daḫı icmâ-i ümmet yollarına gideler 

Yâḫûz anlar fikrine ferâset ideler 

 

Danışacak sözi var-ısa ehl-i ilme söyleye 

Ķâdılığa oturıcak bu duâyı okuya 

 

 
 

Hemr riâyet üzerine hakkı budur anlarıñ 

Sözini tutmak gerek hâkim olan kişileriñ 

 

Şol mübâh olan fiillerde mutî olmak gerek 

Anlarıñ ardında hem daḫı namâz kılmak gerek 

 

Bir öksüz fâcir olsun dönmeyeler uyalar 

Ger habeşî kul olursa hiç nizâ itmeyeler 

 

Cum’ada bayramda ardında namâza duralar 

Hem daḫı uyup bilesince gazâya varalar 

 

Ḫalka vâcib olanı arz eyleyeler ne gerek 

Pâdişâh olan kişiden ḫalka dört nesne gerek 
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Pâdişâh lâzımdur ki gazâlar eyleye 

Hem ganîmet mâlıyla nökerlerini toplaya 

 

Birisi cum’a namâzıdur buyuralar hak içün 

Birisi hem hükûmetdür nizâm-ı hak içün 

 

Ol kişi zındık olur emre itâat itmeye 

Mübtedî olur varup dâvete icâbet itmeye (60b) 

 

Ol kişi câhildür dâvet itmedin vara 

Aslını bilmediği söze vara idi vire 

 

Pâdişâh kapusına ķâdı olan çok varmaya 

Zîrâ bir oddur anda varup çok durmaya 

 

Pâdişâh olan kişiler gölgesidür Tañrınıñ 

Daḫı bu ḫalk üzre tâzîm vâcibdür anıñ 

 

Zîrâ kim mazlûm olanlar sığınır varur ana 

Rahmet ḫışım Ḫüdânıñdur salar ol her yana 

 

Pâdişâhıñ zulmünü cevrin Hakdan bileler 

Her kişi kendi günâhı üzre tevbe kılalar 

 

Hak teâlâ kullarınıñ yaramaz fi‘lin görür 

Anlarıñ fi‘line göre pâdişâhın gönderür 

 

Beğleriñ ḫalk üzerinde zulmi ola göreler 

Yaramaz işlerin eyü işe döndüreler 

 

Yoḫsa o zulmüñ ziyânın yine âķiller bilür 

Yâ yimiş ağaçları kurur yâḫûz kıtlık olur 

 

Bir kişi kim ḫayır ihsân eyleye bu dünyâda 

Ḫayır anıñ pâdişâhı biledür o dünyâda 

 

Adl-i şâhî olmayınca ḫayır idemez bir kişi 

Ayak altında helâk olur kamu irkek dişi 

 

 

Bu mahalde râvilerden bir rivâyet itdiler 

Hak Resûliniñ hadîsinden rivâyet itdiler 
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Dîn olıcak pâdişâhlar dünyâda bâķî olur 

Pâdişâh olduğı yirde dîn daḫı kuvvet bulur 

 

Kırk Sekizinci Bâb Gazânıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Bir hadîs içinde râvîler rivâyet eylemiş 

Müzdini ġâzileriñ andan hikâyet eylemiş 

 

Âlem içre ne kadar var enbiyâ vü evliyâ 

Âbid zâhid meşâyiḫ asfiyâ vü ettiķâ (61a) 

 

Ġâziler katında bunlar ḫayır şol mikdâr ola 

Bir deñizden karlagıç kim dırnağ-ıla su ala 

 

Atlarınıñ yemi tersi sidüği ġâzileriñ 

Hep kıyâmetde terâzûya girermiş anlarıñ 

 

Bir kişi kim gice gündüz Tañrı buyruğın duta 

Ol daḫı ulu ġâzidür hem ere hem avrata 

 

Ol ġâzi yiğdür dimişler bu dünyâdan daḫı 

Hem bu dünyânıñ içinde ne ki var andan daḫı 

 

Kişiye evvel gerek nefsi gazâsın suylaya 

Daḫı andan soñra vara kâfirle cenk eyleye 

 

Hem ok atmak ata binmek at seğirtmek bile dir 

Bilmeyen ġâzilere ol vara yardım kıla dir 

 

Bir ok-ıla üç kişi uçmak bilür dir söyleyen 

Biri bünen biri atan biri yardım eyleyen 

 

Nesne yarışdırmayalar illâ üç nesne hemân 

Biri atdur biri deve biri okdur ey civân 

 

Zîrâ Peygamber koşardı atları develeri 

Altı millik yol idi meydânları ovaları  

 

Hem ġazâya gidicek penç-şenbe gün gitmek gerek 

Gitmeyenler gidenüñ evini gözetmek gerek 
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Hem gidenler ķâdir ise avratın uydura dir 

Yoldaşıñ yarasın bağlaya yâ su vire dir 

 

Bir kişi ġâzilere ol vara yardım eyleye 

Yaralı kişileriñ yâḫûd yarasın bağlaya 

 

Yâ vara ġâzileriñ atın duta yâ ot vire 

Yâ aña yoldaş ola yâ anıñ atın suvara 

 

Yâ bile gitmeye evde kala evin gözede 

Yâ varup nesne satun alıvirüp bâzâr ide 

 

Ġâzilerle ol bile gazâya varmış gibidür 

Anlarıñ ceng-i harbe girmiş gibidür (61b) 

 

Ġâziler bulduğı müzdi ol daḫı bulsa gerek 

Ġâzilere olan ihsân aña da olsa gerek 

 

Pehlüvân olan kişiler ol safa varmak gerek 

İllâ gün doğarken cenk itmeyüp durmak gerek 

 

Hem daḫı cenk itmeyeler gün zevâle gelicek 

Hem daḫı sabr ideler dimiş ikindi olıcak 

 

Cenk idenler leşkeriñ göğsine karşu turmaya 

Hem silâhı olmayan meydân içine girmeye 

 

Hem daḫı cenk eyleyen eyü ata binmek gerek 

Sıdkını muhkem idüp Allâha sığınmak gerek 

 

Cenk yüzinde Hak teâlâ zikrini unutmaya 

Hem savaşda birbirine katı gavġâ itmeye 

 

Ġâziler yoldaşların koyup gitmeye 

Hem ganîmet mâlına kimse ḫıyânet itmeye 

 

Pehlivân olan kişi küffâra karşu gitmeye 

Düşmâna buluşmağı Hakdan temennâ itmeye 

 

Diñle Peygamber zamânında ganîmet nice olur 

Bir kişi Hayber bir düzim boncuk alur 
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Hep ganîmet mâlı ol gün ortaya gelmiş imiş 

Daḫı kısmet olmadın ol boncuğı almış imiş 

 

Ḫasta oldı kişi Peygamber aña gelmedi 

Âḫir öldi gitdi hiç varup namâzın kılmadı 

 

Bir kişi ancılayın daḫı boncuk satarmış 

Ancak ol boncuk bahâsı elli dirhem var-ımış 

 

Bir kişi daḫı ganîmet mâlını almış imiş 

Pes gazâ mâlından ol da mâl uğrulamış imiş 

 

Anı daḫı buldılar getürdiler ḫad urdılar 

Divşirüp cümle metâın hep odda yandırdılar 

 

Ġâziler bir şehre vara anda kim mescid göre 

Yâ ezân âvâzın işide müezzin bank ide (62a) 

 

Ol yiri ġâret idüp yakmayalar yıkmayalar 

Hem daḫı mâlın davarın alup incitmeyeler 

 

Kâfire at salmadın islâma dâvet ideler 

Ger müslümân olmaya aña ḫarâc arz ideler 

 

Ger ḫarâcın vire kurtarmağa âhenk ideler 

Daḫı olmazsa ölünce vara cenk ideler  

 

Göreler kim düşmânı çoğ ise şebḫûn ideler 

Yâni dün baskın idüp katı kırkın ideler 

 

Aḫşamıñ kondığı yirde erteye dek yatmaya 

Düşmâna el ide illâ ki tevâzığ itmeye 

 

Ġâzi arslan kimi meydâna salâbetle vara 

Kimseden korkmaya yirinde kaya gibi dura 

 

Hamlesi toñuz gibi ola varıcak dönmeye 

Hem ayu gibi bahâdır ola hiç aldanmaya 

 

Hem vefâda it gibi ola ölünce gitmeye 

Ölüsinden ayrılup duz etmeği unutmaya 
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Şol cebeli oğlan gibi her işde cüst olmak gerek 

Yoldaşın yavı kılanlar arayup bulmak gerek 

 

Hem tekebbür ola kalbüñ gibi harbe varıcak 

Hem eşek gibi cefâ-kâr ola çomak urucak 

 

Ger öñünden çâre olmazsa yanından uğraya 

Kâh kurt gibi sağından kâh solından kavraya 

 

Daḫı turna gibi ola kendüyi gözetmede 

Daḫı dilkü gibi ola düşmâna mekr itmede 

 

Alaca karga gibi dâim tevehhüm ideler 

Daḫı yatmaz gibi fursat vaktini gözedeler 

 

Bir imâma nice uyarlar namâza durıcak 

Pâdişâha eyle uyalar gazâya varıcak 

 

Hem karınca gibi yüki yarağı çok göre 

Şol mürâyiler gibi yarağı çok göstere (62b) 

 

Hem gelin gibi yarak altında donanmak gerek 

Hem güvegü gibi meydân içre salınmak gerek 

 

Bir kişi cenk eyleyüp Allâh içün ölmek diler 

Yâni sıdkıla gazâ idüp şehîd olmak diler 

 

Ol kişi gerü döşek üstünde öle dimiş  

Hem şehîd olan kişiler müzdini bula dimiş 

 

Hem şehîd olan kişiler yarayı duymaz imiş 

Bir karınca ısıra şol deñlü ağrımaz imiş 

 

Yâ şehîd olan kişiniñ cânı kande saklanur 

Bil ki cennet kuşlarınıñ kursağında beslenür 

 

Kırk Dokuzuncu Bâb Şol Marîze Mübtelânıñ Huķûkun Beyân İder 

 

Bir kişiye bir belâ gelse tahammül kıla dir 

Çün belâ Hakdan gelür anı ganîmet göre dir 
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Hak teâlâ sevgüli kullarını ḫasta kılur 

Anlarıñ zârlığı Hak hazretine ḫôş gelür 

 

Hem belâya sabır itmeklik kerâmetdür dimiş 

Hak teâlâ hazretine ol tahâretdür dimiş 

 

Zîrâ kim zahmet kişinin pür günâhın eridür 

Pes günâhı olmayanlar Hak katında arıdır  

 

Şir’atü’l-İslâm içinde bir acep söz söylemiş 

Hak Resûliniñ hadîsinden rivâyet eylemiş 

 

Bir kişi ḫasta olıcak gevdesinden eksilür 

Bunda eksilen varur cennet içinde irgülür 

 

Haşir olıcak bu da varsa cennete girse gerek 

Çün ikisi birbirinden bir yire varsa gerek 

 

Şuña beñzer bir kulıñ kim yarusı âzâd olur 

Yarısı daḫı satılmaz cümlesi âzâd olur 

 

Gözi görmez olsa kişiniñ günâhı afv olur 

Ger ısıtma dutsa ol tamu odından kurtulur (63a)  

 

Ḫastalığın gizleye bir kişi ḫalka dimeye 

Sây ide hem güci yitdikce namâzın komaya 

 

Hem daḫı üç nesne vardur anı ḫalkdan gizleye 

Cennetin bir genci oldur anı daḫı özleye 

 

Birisi anıñ tasadduk biri eylik eylemek 

Birisi ḫasta olıcak anı ḫalkdan gizlemek 

 

Bir hadîs içinde yine bir hikâyet eylemiş 

Hak Resûliniñ kelâmından rivâyet eylemiş 

 

Mü’min olanlara üç nesne alâmetdür dimiş 

Biri illet biri kıllet biri zilletdür dimiş 

 

Hem günâha ḫasta olan kişi tevbe kıla dimiş 

Hem selâmet yürüdüğin key ganîmet bile dimiş 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

227 

Hem duâdan zikirden kendüye sıhhat dileye 

Hem daḫı ḫasta olanlar bu kelâmı söyleye 

 

 
 

Ḫasta olan kişi sây ide yalan söylemeye 

Kimseniñ mâlına rızkına tama eylemeye 

 

Bunca gündür boğazımdan nesne geçmez dimeye 

Bunca gicedür gözüme uyku girmez dimeye 

 

Nâgâh ol kişi yatırken gaflete varmış ola 

Yâḫûz anıñ ağzına bir damla su girmiş ola 

 

Göre gelen kişiniñ ḫasta eline bakmaya 

Hem uyur gibi olup adam göricek yatmaya 

 

Yimek içmek arz iden kişilere incinmeye 

Yaramaz yimek bişirmişsin diyü talıncınmaya 

 

Sûre-i İḫlâs ile hem Fâtiha okuyalar 

Gevdesine üfürüp andan şifâ dileyeler 

 

Daḫı Kur’ân okumak aynı şifâdur ḫastaya 

Zikir tesbîh eylemek daḫı devâdur ḫastaya (63b) 

 

Bir hadîs içinde râvîler rivâyet eylemiş 

Dişi ağrıyanlara anda devâsın söylemiş 

 

Ol şehâdet barmağını dişi üstüne koya 

Yidi kez bu âyeti ol niyyet içün okuya 

 
 

Sağ eli-le ağrıyan yirini sığaya 

Yidi kez İḫlâs ile işbu duâyı okuya 
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Hem Alîye Hak Resûli yine bir sözi söylemiş 

Başı ağrıyanlar içün bir vasiyyet eylemiş 

 

Başıñ ağırsa eliñi başıñ üzerine koyasın 

Sûre-i Haşrıñ dimiş kim âḫirin okuyasın 

 

 
 

Hem Alî Mürtazâdandur bu sözi de bileler 

Yağmuruñ suyın daḫı gökden yağarken alalar 

 

Daḫı yitmiş kez o suya Fâtiha okuyalar 

Âyetelkürsî daḫı ol kadar okuyalar 

 

Hem Resûlullâha yitmiş kez salavât vireler 

Yidi gün ol suyı ḫasta olana içüreler 

 

Daḫı ashâba duâlar öğredürdi ol Resûl 

Sıtmalu ḫasta kişiye bunı okuñ dirdi ol 

 

Ḫasta sığarımış ol mübârek eli-le 

Bu duâyı okur imiş ol mübârek dili-le 

 

 
 

Bir kiş añsuzın bir nesneden korkmış ola 

Yâ yatırken yâ giderken şeytân incitmiş ola (64a) 

Bu duâyı niyet-ile okuya bile dimiş 

Ol kişi şeytân şerrinden emîn ola dimiş 
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Yüklü ḫâtun kişiler doğurmak ister göreler 

Bunı bir sırça çanağa yazalar içüreler 

 

 
 

Bir kişi mecnûn ola Hakdan şifâ dileyeler 

Üzerine varalar bu âyeti okuyalar 

 

 
 

Nefsi üzre ehli üzre okuya bunı daḫı 

Yırtıcı hayvan şerrinden emîn ola daḫı 

 

 (64b) 

 

Bir davar ki ol çamuşlık eyleye neyleye dir 

Sağ kulağına ki dutup bu âyeti okuya dir 
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Her ki iş kazancına yata kim göreler 

Âyetelkürsî yazup çanağa içüreler 

 

Bir kişi nesne yavuklısa yâ ne kıla dimiş 

Vara ol kişi iki rik‘at namâz kıla dimiş 

 

Sûre-i Yâsîn iki rik‘ate baḫş eyleye 

Daḫı ardınca namâzın bu kelâmı söyleye 

 

 
 

Bir kişiniñ kulı kaçsa yâ aña neyleyeler 

Issına redd itmek içün işbunı okuyalar 

 

 
 

Uğurdan korkan kişi bu âyeti okuya dir 

Döşeğe bevl itmemek içün daḫı okuya dir 

 

 
 

Daḫı yabanda ıssızlıkda kalan neyleye dir 

Sıdkını muhkem idüp bu âyeti okuya dir 

 

 
 

Sihir hakdur dimeniñ mânâsı oldur ey dede 

Yâni onuñ eseri vardur dimekdür dünyâda 

 

Daḫı göz dimek cihânda vardur bilmek gerek 

Ġâfil olmayup kişi andan hazer kılmak gerek 

 

Bu mahalde râvîler bir ḫôş rivâyet eylemiş 

Çehâr-ı yâr Mustafâdan bir hikâyet eylemiş (65a)  
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Hazreti Osman meğer bir küçicek oğlan görür 

Sâhibin ol oğlanıñ bulur yanına çığırır 

 

Sakınıñ bu oğlana göz değmesin görüñ dimiş 

Aña giynük çukuruna karaca sürüñ dimiş 

 

Bir kişiniñ bir kişiye gözi değse ol nide 

Gözi değen kişi âbdest ala yaḫud gusl ide 

 

O su-y-ıla göz değen kişi yuyalar dimiş  

Çün sahâbe kavlidür bu söze uyalar dimiş 

 

Hem daḫı göz değmesün diyen kişi neyleye dir 

Bir aceb nesne göricek işbunı okuya dir 

 

Mâşâallâh illâ kuvvete illâ billâhi 

 

Gözi ağrıyan kişi mushafa yüzün gözedeler 

Daḫı yek-şenbe gün başdan hacâmat alalar 

 

Aç karn-ıla bir kişi başdan hacâmat kıla dir 

Altı dürlü renc elinden ol kişi kurtıla dir 

 

Pes cünûn-ula cüdâm-ıla berşâdan kurtula 

Diş ile baş ağrısından göz korkmakdan bile 

 

İllâ şol ense çukurundan hacâmat itmeye 

Ol unutkanlık getürürmiş anı unutmaya 

 

Her ne kim Hakdan gelür yaramaz görmeyeler 

Bir yire od düşse tekbîr ideler turmayalar 

 

Zîrâ niçe nesne vardur yakar yandurur 

Hakka tekbîr eylemek yanar odı söndürür 

 

Bir kişiniñ oğlı olsa ne kıla dimiş 

Hakka hamd idüp iki rik‘at namâz kıla dimiş 

 

Ellinci Bâb Ḫasta Sormağıñ Sünnetlerin Beyân İder 

 

Bir müslümân ḫasta olıcak varup görmek gerek 

Yâ gören kişiler andan ḫaber virmek gerek (65b) 
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İki gün bir biri ardına varup görmeyeler 

Varıcak başı ucuna geçüp oturmayalar 

 

Sünnet oldur ḫastayı üç günde bir kez göreler 

Ḫastanıñ dizi ucına varalar oturalar 

 

İllâ şol zahmet içün yanına varmayalar 

Soralar hâlin velâkin varuban görmeyeler 

 

Birisi göz ağrısıdır bir diş ağrısı  

Birisi daḫı çıbandur kim olur diş ağrısı 

 

Ḫastaya varan kişiler yeni donlar giymeye 

Eski donlar giye illâ katı kirli olmaya 

 

Ḫastaya varan kişiler çevre yana bakmaya 

Ḫastaya baka velâkin dike dike bakmaya 

 

Sünnet oldur hastanıñ elin tutup söyleyeler 

Nicedür hâlin diyü anda sûâl eyleyeler  

 

Daḫı sünnetdür elini üstüne koya 

Ḫasta üstüne yidi kez bu duâyı okuya 

 

 
 

Ḫastanıñ katında çok oturmayalar gideler 

Ḫastaya uzun yaşı-la hem beşâret ideler 

 

Ḫâtırına ḫôş gelecek sözleri söyleyeler  

Hem duâyı cümle îmân ehline eyleyeler 

 

Sağ selâmet olmağa ḫayır duâ eyleyeler 

Ḫasta olan kişiden ḫayır duâ dileyeler 

 

Ḫasta olan ḫalk-ıla bile duâ eyleye dir 

Hep melâik ḫalk-ıla bile duâ eyleye dir 

 

Bir kişi ḫasta olıcak sünnetmiş iñlemek 

Döşek üstüne yatup hem daḫı başın bağlamak 
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Sünnet oldur ḫasta evvel ölmedin zikir eyleye 

Nice gider dünyâdan yâni fikir eyleye (66a) 

 

Ölüm añmak kişiye az nîmeti çok gösterür 

Dünyâ darlığını ırak eyler göñülden giderir  

 

Ölümün añsa kişi çok belâ az görünür 

Dünyâ sevgisi gider andan günâhı mahv olur 

 

Hem saâdetlü kişiniñ yaşı uzun ola dir 

Âḫirinde Hakka dönmeklik müyesser ola dir 

 

Sünnet oldur kişi ḫasta olıcak ḫayır eyleye 

Mâlınıñ üçte birin yâḫûd vasiyyet eyleye 

 

Her ne hâcet var-ısa üç günden ḫalka vire 

Yâ vasiyyetnâme yazup başı altında koya 

 

Hem daḫı borcı var-ısa anı daḫı söyleye 

Hem daḫı ḫasmı var-ısa anı râzı eyleye 

 

Ger vasiyet ide bir kişi yirine koyalar 

Orucda daòı namâzıñ fidyesin ödeyeler 

 

Bir kişi öle vasiyyet it diyeler itmeye 

Ol kişi o dünyâdan dilsiz kopar unutmaya 

 

Haşir olıcak ölüler her birbirile söyleşe 

Aña destûr olmaya kim anlar ile söyleşe 

 

Ḫasta olan kişi Allah zikrini terk itmeye 

Hem günâha tevbe kıla hiç anı unutmaya 

 

Sordular Peygambere kankı ibâdet yiğ ola 

Didi bir kişi öle dilinde zikrullâh ola 

 

Key sakına ḫasta olanlar ḫatâ söylemeye 

Darılup bir nesne içün ölümün dilemeye  

 

Kişiye mevt iricek Hakdan ganîmet göreler 

Ḫastanıñ yanına sâlih kişiler çığıralar 
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Hak teâlâdan tazarrû-la duâ eyleyeler 

Cânı îmân ile teslîm olmasını dileyeler 

 

İsm-i Tevhîdi aña telķîn idüp söyleyeler 

İllâ ibrâm idüp sen daḫı di dimeyeler (66b) 

 

Ḫastanıñ üstüne Yâsin sûresin okuyalar 

Hem daḫı yanına gökçek kokular eyleyeler 

 

Zîrâ hastanıñ melekler yanına gelse gerek 

Ölücek daḫı namâzını bile kılsa gerek 

 

Ḫayır üzerine olanlar mağfiret ummak gerek 

Şer üzerine olan Hakdan yana dönmek gerek 

 

Ḫayr üzerine olanlar ḫayır-la kopsa gerek 

Şer üzerine olanlar şerr-ile kopsa gerek 

 

Ḫastada ḫayrıñ nişânın göricek şâd olalar 

Ḫastada şerriñ nişânı ola ibret alalar 

 

Ḫastada ḫayrıñ nişânı oldur alnı terlemek 

Şer nişânı beñzi kararmak boğazı horlamak 

 

Râviler bunda yine bir ḫôş rivâyet eylemiş 

Hak Resûliniñ hadîsinden hikâyet eylemiş 

 

Bir kişi tâundan şehîd ola dimiş 

Kaçmayup duran da anıñ müzdini bula dimiş 

 

Ağzını gözüni ölen kişiniñ tîz yumalar  

Hem daḫı techîz tekfîn eyleyeler gömeler 

 

Ger sabâh ölürse anı kuşluğa komayalar 

Aḫşam ölse defin ideler irteye komayalar 

 

Sünnet oldur ölüyi kavmi olanlar yuyalar 

Daḫı sâlih kişiler yuyup aña su koyalar 

 

Daḫı ölüyi ak bez içine koyalar 

İşiden kişiler işbu âyeti okuyalar 
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İnnâ ileyhi ve innâ ileyhi râci’ûn17 

 

Hem ölüsi olanı varup gazâ eyleyeler 

Merhabâ eyleye dil-ile söyleyeler 

 

Ölüsi olan sagular sağdurup ağlamaya 

Çul giyüp saçın kesüp yâḫûz yakasın yırtmaya (67a) 

 

Sagu sağan çeng çalan kişilere lânet edülür 

Anı diñleyen daḫı lânet içinde bulunur 

 

Yâ musîbet odına sabr itmeyen neyleye dir 

Göz yaşını döküp yaşın yaşın ağlaya dir 

 

Hem ölen kişiye anup gıybetin itmeyeler 

Kabir içinde depredirler anı incitmeyeler 

 

Añıcak ölen kişiyi merhamet-le söyleye 

Eyü kişidür deyü aña şehâdet eyleye 

 

Hak teâlâ ol kişiye ol kim lutıf işleye 

Ol kişi danıklığıyla suçını bağışlaya 

 

Hak Resûli bir hadîsinde beyân eyler yine 

Ölü yuyan kişinin ecrin ayân eyler yine 

 

Bir kişi bir ölüyi Allâh içün yuya dimiş 

Hem namâzın kılup anı kabrine koya dimiş 

 

Her ne gördise anı fâş itmeye setr ide dir 

Anadan doğmış gibi cümle günâhı gide dir 

 

Hem cenâzeye varan kişiler ardınca yürüye 

Hem cenâze göricek işbu duâyı okuya 

 

 
17  “Şüphesiz biz Allah’tan geldik ve şüphesiz dönüşümüz onadır.” Bakara Suresi 

156. âyet. 
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Hem cenâze getürenler ive ive gideler 

Hem cenâzeye varan tesbîh tehlîl ideler 

 

Bir kişi meyyit göricek gayrı işi terk ide 

Hem namâzında duâyı meyyite taḫsîs ide 

 

Sünnet oldur meyyiti kabrine dek iledeler 

Hep cemâat dirilüp defin idüp andan gideler (67b) 

 

Müstehabdur yönüni kıbleye karşu koyalar 

Kabrine koyan kişiler işbunı okuyalar 

 

Bismillâhi ve ‘alâ milleti resûlillâhi 

 

Gice geçmeden ölü-y-içün sadaka vireler 

Yâ yimek bişürüp anıñ cânı-çün yidüreler 

 

Kerpic-ile balçığ-ıla kabrini yapmayalar 

Daḫı kabir üstüne çadır sâyebân tutmayalar 

 

Kabriñ üstüne yazular yazdurup dikmeyeler 

Makbere üstüne hem mescid daḫı yapmayalar 

 

Sûre-i Yâsîn okuyalar dimiş kabr üstüne 

Daḫı yidi sûre okuya meyyit kasdına 

 

 
 

Hem daḫı bu âyet ile Âyetülkürsî daḫı 

Okuya kabr üstüne işbu duâyı ey aḫî 
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Her ki kabre uğraya on bir kez okuya 

Ol kabr ehline anuñ ḫayrını bağışlaya 

 

Diñle imdi Hak teâlâ ol kişiye ne vire 

Ol kubûr ehli sağışınca anıñ ecrini vire (68a) 

 

Müstehabdur yidi gün kabrin ziyâret ideler 

Hem tasadduk eyleyüp Kur’ân okuyup gideler 

 

Mâlı olmayan iki rik‘at namâz kıla dimiş 

Ol namâzuñ ḫayrını aña itâ kıla dimiş 

 

Âyetelkürsî okuya Fâtiha ile bile 

Hem Tekâsür Sûresin on kere okuya bile 

 

Bir kişi kabre irişe diñle daḫı neyleye 

Anlara virüp selâm işbu kelâmı söyleye 

 

 
 

Müstehabdur kabr içinde yalınayak yürüye 

Yâni ayak kabı-y-la kabr üzerine basmaya 

 

Hem kubûr ehli içün dâim duâ eyleyeler 

Hem kubûr ehli añılsa ḫayır-la söyleyeler 
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Hem oruç ayınıñ onunda tamâm oldı kitâb 

İtmeyeler lutf idüp bize ḫatâsı-çün itâb 

 

Hem Demirasar bu dürrüñ nazmına menzil idi 

Hem Resûliñ hicreti dokuz yüz on biş yıl idi 

 

Ger sorarlarsa bunuñ ebyâtı addinden hisâb 

Biñ dokuz yüz elli beyit oldı adede bu kitâb 

 

Hak teâlâ ol kşiniñ işini iflâh ide 

Her kişi bunuñ ḫatâsın görüben ıslâh ide 

 

Nâzımını kim duâyı ḫayır-la yâd eyleye 

Hak teâlâ korkduğından anı âzâd eyleye 

 

Anlara Hak rahmet ide kim bunı okuyalar 

Âbidîye rahmetullâhi aleyh diyeler 

 

Ala rahmet umanlar Hüdâdan 

Unutmañuz şu kâtibi duâdan (68b) 

 

     Temmet hâzihi’n-nüshatü’ş-şerîfe ‘alâ yed-i ez‘afü’l-‘ibâd Molla 

İbrâhim bin Sûfi Gaferallâhu lehû ve li-vâlideyye ve’l-cemî‘i’l-müsli-

mîn fî şehr-i safer yevmü’l-cum’ati fî vakt-i kuşluk fî medreseti Çalık-

zâde fî kasabati Kilis fî târîh-i sene-i isnâ ‘aşer miet-i ve elf (1112) 

     (Bu mübârek nüsha kulların en zayıfı elinde tamamlandı. Sûfi oğlu 

Molla İbrahim, Allah onu, ana babasını ve bütün müslümânları affet-

sin. Safer ayında Cuma gününde kuşluk vaktinde Çalık-zâde medrese-

sinde Kilis kasabasında 1112 senesinde) 

     Sâhib Mustafa Efendi, El-kâdı bi-medîne-i (dû-yârın?) şemse-i el-

ḫâmis ‘ışrîn mieteyn ve elf. (1225, bu tarihte kitaba sahip olanı göster-

mektedir.) 
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KOSOVA TÜRK ÇAĞDAŞ EDEBİYATI’NDA YENİ 

ROMAN 

(Reşit Hanadan - Rumeli’den Çıktık Yola) 

Hülya SKUKA* Taner GÜÇLÜTÜRK** 

ÖZET 

     İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kosova’da gelişen Kosova Türk 

çağdaş edebiyatında nesir türünde yartılan eserlerin sayısı nazım tü-

rüne kıyasla daha azdır. Öykü ve roman yaratıcılığındaki edebi nitelik 

Reşit Hanadan ve onun eserleriyle erişilmiştir. 1999 yılı Kosova sava-

şından sonra başalyan yeni dönemle birlikte Kosova çağdaş edebiya-

tında da yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çalışmada Reşit Hanadan’ın yeni 

ve son romanlarından biri olan “Rumeli’den Çıktık Yola” adlı romanı 

edebi tahlil, edebi tenkit ve edebiyat kuramı metotlarıyla incelenecek 

ve ana unsurlarını oluşturan konu, olay, kişiler, çevre, zaman, fikir, 

üslup, dil, sanat ve estetik öğeleri üzerinden Kosova Türk çağdaş ede-

biyatında yeni romanın belli başlı özellikleri üzerinde durulacaktır. 

İnceleme ve araştırma sonucunda çalışmamız elde edeceğimiz yeni 

tespit ve bulgularla sona erecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı, 

Edebi Yaratıcılık, Reşit Hanadan, yeni Kosova Türk romanı. 

 
NEW NOVEL IN KOSOVO TURKISH MODERN 

LITERATURE 

(Reşit Hanadan - Rumeli’den Çıktık Yola) 

SUMMARY 

In Kosovo Turkish Modern Literature developed after World War 

II in Kosovo, the number of works created in the prose form are less 

in comparison to the number created in the verse form. The literary 

quality of creativity of short stories and novels was reached with Reşit 

Han adan and his works. A new page in Kosovo modern literature 

was opened with the new era which began after the 1999 Kosovo war. 

In this study, Reşit Hanadan’s one of new and most recent novel “Ru-

meli’den Çıktık Yola” is assessed with literary analysis, literary 

 
*    Doç. Dr., Kiril ve Metodiy” Üniversitesi, Pedagoji Fakültesi, Öğretim    

     Görevlisi, ahskuka@gmail.com 
**  Dr., Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı, Priştine Yunus Emre Enstitüsü 

Okutmanı, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi, 

Türkolog, Araştırmacı-Yazar, tanergucluturk@hotmail.com 
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critique and methods of literary theory and an emphasis will be 

placed on the subject, events, people, environment, time, ideas, tone, 

language, artistic and aesthetic features which comprise the main 

elements, underscoring particular features of the new novel in Kosovo 

Turkish modern literature.  At the conclusion of our assessment and 

research, our work will be completed with new determinations and 

findings. 

     Key Words: Kosovo, Kosovo Turkish Modern Literature, Literary 

Creativity, Reşit Hanadan, new Kosovo Turkish novel. 

 

1. Giriş 

 

     Kosova Türk çağdaş edebi tarihinde Reşit Hanadan’dan önce baş-

layan öykü ve roman yaratıcılığı ancak Reşit Hanadan ve onun 

eserleriyle beklenen edebi niteliğe ulaşabilmiştir. Kosova Türk çağdaş 

edebi yaratıcılığında nesir türündeki başarılı eserleriyle dikkatleri 

üzerine toplayan Reşit Hanadan, Kosova Türklerine tanınan haklardan 

dört yıl sonra 1955 yılında Mamuşa’da dünyaya geldi. Üç yaşınday-

ken ailesi Türkiye’nin Manisa-Salihli kasabasına göç eder. Burada 

başladığı ilk okul eğitimini, ailesi Kosova’ya dönünce Mamuşa’da bü-

tünler. Lise eğitimini de Prizren’de tamamlar. Priştine Üniversitesi Fi-

loloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olur. 1981 

yılında Priştine’de “Tan” gazetesinde çalışmaya başlar. “Tan” gazete-

sinin edebiyat sanat, çocuk sayfalarını on beş yıl yöneten Hanadan, 

köşe yazarlığı, eleştiri ve çeviriyle de uğraşır. 1999 yılı Kosova sava-

şına kadar bu görevde bulunur. 1998 yılında Türkiye’de çıkan “Za-

man” gazetesinin Kosova temsilcisi olur. “Tan” gazetesinin kapanma-

sından sonra bir süre Mamuşa’da çıkan “Sofra” kültür sanat dergisinin 

editörlüğünü yapar. “Tan” gazetesi ardından kurduğu özel şirket ile 

serbest meslekte çalışmalarını sürdüren Handan, Kosova Türk çağdaş 

edebiyatında öykü ve roman yazarı olarak tanınmaktadır. Yazıları Tan 

gazetesi dışında Çevren, Sofra, Kuş gibi dergilerde yayınlanmıştır.  

     1984 yılında “TAN” gazetesinin 15. kuruluş yıldönümünde “Yaz-

gı” ve “Duygu Tutsağı” adlı eserleriyle Tan’ın kitap dizisinde on yıl 

içerisinde yayınlanan kitaplar arasında en başarılı eserler olarak değer-

lendirilmiş ve Tan’ın “Yılın Ödülü” ile “Süreyya Yusuf” edebiyat 

ödüllerini kazanmıştır. Edebi yaratıcılık ve gazetecilik yaşamındaki 

başarıları nedeniyle Hanadan, 1984 yılında “Tan”ın “Yılın Gazetecisi” 

seçilmiştir. “Yıldızlı Ev” öykü kitabı ise Priştine Belediyesi Meclisinin 

“Kültür Ödülü”ne layık görülmüştür. Hanadan, roman türündeki eser-

leriyle Kosova Türk çağdaş edebi yaratıcılığına damgasını vurmuş, 
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bilhassa 1987 yılında “Sel” romanıyla Yugoslavya Başkanlık Divanı 

tarafından ödüllendirilmiş,“Taş Yerinde Ağırdır” (Özel Yayın, 2002),  

ve “Başka Olur Rumeli’nin Harmanı” (Özel Yayın, 2003) adlı roman-

larıyla da 2002/2003 yılında Kosova Türk Sanatçılar Derneği tarafın-

dan “Yılın Sanatçısı Ödülü”nü almıştır. Aynı eser Prizren “Doğru 

Yol” Türk Kültür Sanat Derneği tarafından verilen “Süleyman Brina-

Balkanlarda Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”nü kazanmıştır. Yazarın 

öyküleri Türkiye’de değişik dergilerde yayınlanmış, Kosova’da ise 

Arnavutça ve Sırpça’ya da çevrilmişlerdir. Dolayısıyla 80’li yılların 

ortalarında Kosova’da Arnavutça olarak yayınlanan “Kosovalı Yazar-

lar” adlı ansiklopedide de yazarın biyografisine ve bir öyküsüne yer 

verilmiştir. Türkiye’de de tanınan ve bilinen bir yazaran olan Reşit 

Hanadan, 1992 yılında Ankara’da düzenlenen “1. Türk Dünyası Ya-

zarlar Kurultayı”na Kosova’yı temsilen davet edilmiştir. Yazarın yaşa-

mı ve sanatına T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Şair-

leri ve Yazarları Sözlüğü’nde yer verilmiştir. Bu arada tanınmış Türk 

edebiyat araştırmacısı olan Şükran Kurdakul’un hazırladığı Şairler ve 

Yazarlar Sözlüğü’nde de Reşit Hanadan Kosovalı bir Türk yazarı ola-

rak yer almaktadır. Reşit Hanadan yaşamı ve eserleri, Kosovalı bir 

Türk yazarı olarak Kosova Eğitim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kararıy-

la, Kosova’daki Türkçe liselerin son sınıflarında Türk edebiyatı ders-

lerinde okutulmaktadır. Reşit Hanadan, Mamuşa “Atatürk” Lisesi’nde 

Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak çalışmaktadır. “Rumeli’den Çık-

tık Yola” adlı romanı Kosova Türk Yazarlar Derneği tarafından 2016 

yılının “Suzi Çelebi Edebiyat Ödülüne” layık görülmüştür.  

 

2. Konu ve olay örgüsü  

     Balkan Savaşlarının 100. yıldönümüne ithafen yazılan “Rumeli’den 

Çıktık Yola” adlı roman tür olarak tarihi ve belgesel bir romandır, ko-

nu olarak trajedidir. Romandaki konular elden geldiğince objektif bir 

yaklaşımla ele alınmaya çalışıldığı gibi, olay örgüsü gereği kurgulan-

dığı temalar da mevcuttur.  

     Romanda biri, Sultan Mehmed Reşad Han’ın Kosova ziyareti, pe-

şinden çıkan Balkan Savaşları trajedisi ile bütün bu olaylar merkezin-

de sonu trajik bir şekilde sonuçlanan aşk olayı mevcuttur.  

     Romandaki konu ve olay örgüsü girizgâh olarak öncelikle zaman 

ve çevre tasviriyle başlar. Zaman ve çevre tasviriyle birlikte konuya 

geçen yazar, roman boyunca tarihi süreçle birlikte yörede yaşanan 

olayları belgesel nitelikte bir yaklaşımla ele alır. Romanda geçen olay-

lar ile konu geçişleri, tarihi bilgilerin sunulduğu arka plan ile gerçek-

leşmektedir. 
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Osmanlı-Rus 93 harbi ardından Osmanlı Devleti zayıflamaya, top-

rakları bir bir elden çıkmaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 

Arap ve Arnavut isyanlarıyla derinden sarsılmaktadır. Bu durum Os-

manlı Sultanı V. Reşad’ı endişelendirirken, sadrazam ve etrafındakiler 

Arnavut isyanının onların gönlünün alınmasıyla bastırılabileceğini, 

dolayısıyla Sultana bir Rumeli seyahati tertiplenmesini önerirler. Bu 

seyahat için gerekli hazırlıklar başlatılırken, konu Kosova Vilayeti’nin 

Prizren şehrinde devam eder. 

Yemen görevi ardından Prizren’e mutasarrıf olarak atanan Cemil 

Bey ve arkadaşları Sultan’ın Kosova ziyareti için gerekli hazırlıklar 

yapmaya başlarlar. Daha önce Derviş Paşa ordusuyla bastırılan Arna-

vut isyanı ardından şehirde etnik bazlı gerginlikler açıktan açığa orta-

ya çıkmaya başlamıştır. Durumdan faydalanmak isteyen şehirli Sırp, 

Karadağlı ve Slav kökenli azınlıklar, Sultana suikast planlamaktadır-

lar. Suikastle Osmanıi Devleti’nin çöküşünü hızlandırmak, suikaste de 

Arnavutlar tarafından  yapılmıştır süsü vererek, millet-i sadıka Arna-

vutlar ile Osmanlı Devleti’nin arasını açmayı, birbirine vurdurtmayı 

düşünmektedirler. Daha önce Osmanlı’dan muhtariyet talebinde bulu-

nan Arnavut ahali, Balkan halkları arasında bölüştürülen Rumeli top-

raklarında kendi devletlerine sahip olmayı arzu etmektedirler.  

     Bir yandan Prizren’de yaşayan Slav kökenli sakinler, diğer taraftan 

Priştine’deki Sırp konsolosluğu suikast için gizli hazırlıklar yapmakta-

dır. Mutasarrıf Cemil Bey, suikastçileri yakalatmak için zabiti Serdar 

Bey’i Sırp meyhanesinden bilgi toplamakla görevlendirir. Meyhanede 

şarkıcılık yapan Milena’nın ağzından bilgi sızdırmaya çalışırken, şüp-

helileri tutuklaması için görevlendirdiği çavuş ve askerler uykuya da-

lınca, şüphelileri elden kaçırırlar. Öte yandan meyhanecinin kızı Mari-

ya, Sultan’a suikast düzenlendiği haberini, aşık olduğu erkek arkadaşı 

Asaf aracılığıyla Prizren mutasarrafı Cemil Bey’e iletirler. Asaf, Priz-

ren mutasarrafı Cemil Bey’in oğludur. Cemil Bey de bu bilgiyi Prişti-

ne’de düzenlenen Priştine Sancağı İdare Meclisi toplantısından sonra 

Priştine mutasarrafı Malik Efendi’ye bildirir. Sırp konsolosluğunun da 

suikastin içinde olup olmadığını öğrenmek için Sırp konsolosu ve Sırp 

okulu müdüresiyle görüşür. Ancak her ikisi suikast bilgisini mutasar-

rıftan gizlemeyi başarırken, sancak toplantısında da Kosova sınırının 

ötesinde yaşanan Müslüman ahalinin zorla göçü ve köy yağmalamala-

rı gibi olaylar toplantıya damgasını vurmuştur. Yerelden başlayarak 

merkezi düzeye kadar etnik ayrımcılık şikayetleri, idare ile tarafların 

birbirlerini suçlamaları had safhaya ulaşmır.  

     Romanın devamında, Sultan’ın Rumeli ziyaretinin Mamuşa köyün-

deki yankıları yanı sıra Sultan’ın İstanbul, Selanik, Manastır, Üsküp 

ve Priştine yolculuk hattı üzerindeki izlenimlerini aktarılmasıyla 
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devam eder. Seyhat boyunca Sultanın karşılaştığı manzara kendisini 

memnun bırakır. Sultan Priştine’de büyük bir coşkuyla karşılanırken, 

Sırp konsolosluğunda suikast planları tüm hızıyla devam etmektedir. 

Kosova Ovası’na yüzbinlerce kişi akın etmiş, coşkulu karşılama 

ardından Cuma namazı eda edilmiş, Sultan’ın beyannamesi Sadrazam 

İbrahim Hakkı Paşa tarafından okunmuş, Ömer Naci Bey tarafından 

Arnavutçaya tercüme edilmiştir. Beyannamede Kosova Ovası ikinci 

bir Arafat’a benzetilince alkışlar kopmuştur. Arnavutlara yönelik 

okunan beyannamede, Müslüman kardeşler arasına sokulan fitne 

fesattan duyduğu üzüntü dile getirilirken, Arnavutların padişahlarına 

ve devletlerine olan sadakatinden emin olunduğu için isyan edenlerin 

bu davranışını onların cehaletine ve bazı bozguncuların kışkırtmasına 

atfeder. Müslümanların arasındaki husumetlerin bir an önce ortadan 

kaldırılmasını arzu ettiğini, dolayısıyla kan davalarının durudurulması 

ve diyet davalarını ödeyebilmeleri için fakir fukaraya otuz bin altın 

ihsan ettiğini bildirir. Ulu Padişah ve Halife-i Zişan’ın tacının en 

kıymetli pırlantası olan Arnavut evlatlarının sadakatinden emin 

olduğunu ifade etmesi Arnavutların gönlünü hoş etmiştir.    

     Sultan Reşat, büyük dedesinin kabrini ziyaret ettikten sonra türbe-

sinin temel atma töreni sırasında Sırp okulu müdüresi Vera Hanım, su-

ikast bilgisini mutasarrıfa iletince, Serdar Beyin müdahalesiyle son 

anda engellenmiştir. Ancak suikaste teşebbüs eden kişi boynundaki 

zehri içerek kendini öldürür. Öyle ki Sultan’ın Kosova ziyaretinde 

planlaştırılan suikast girişimi gerçekleştirilemez. 

     Sultan’ın Kosova ziyaretinden sonra halk gündelik yaşamlarına dö-

nerken, yörede askere uğurlama günü gelip çatmıştır. Yöre halkı ço-

cuklarını Yemen’den Kafkaslara kadar asker uğurlarken, Arnavutların 

çocuklarını askere göndermemeye başladıkları gözlenir. Bu olayla bir-

likte Osman Ağa’nın Sultan’ın huzuruna kabul edilmemesi de köy ve 

şehirlilerin diline düşmüş, Türk olmayanların ve gayri müslimlerin 

Osmanlı’da daha değerli teba algısını yaratmıştır. Bu olaylar ardından 

Vaso Paşa’nın “Arnavutların dini Arnavutçuluktur” politikası ağızdan 

ağıza dolaşmaktadır. Ortalıkta Arnavutçuluk diye bir din var mı tartış-

ması sürerken, bir kısım Arnavutlar da bunu küfür ve suç olarak yo-

rumlarlar. Bu tartışmalar üzerine ortalık karışır. Prizrenli Kasap Rüs-

tem Bey dükkanına latin harfleriyle kasap yazılı tabela asar. Olayı fark 

eden Serdar Bey, Hasan Çavuş, mutasarrıf Cemil Bey, kasap Rüstem 

Beyi tutuklayp kadıya teslim eder, tabelayı da dükkandan indirirler. 

Bu hareket Prizren esnafı tarafından alkışlanır. Gayri resmi alfabe kul-

lanmak üzere tutuklanan Rüstem Bey, bunu Manastır’da ortak alfabe 

kullanma kararı alan Arnavut aydınlarının gayri resmi mutakabatını 

uygulama girişimi olarak yorumlar. Çıkarıldığı mahkeme kararı sonu-
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cunda 60 sopa falaka cezasına çarptırılır. Esnaf milletle devletin arası-

nı bozmaya çalışan Rüstem’in bu cezayı uzun zamandan beri hak etti-

ğini düşünür.  

     Başta mutasarrıf Cemil Bey olmak üzere sancak önderleri Osman-

lı’nın Türklere olan tavrını “derici sevdiği deriyi yere çalarmış” şek-

linde yorumlarlar. Romanın devamında roman kahramanları Osman-

lı’nın o dönemlerde Türkleren ziyade gayri müslimlere ve Arnavutlara 

sergiledği bu tutum ile tavizkâr politikalarrını, aralarında geçen mu-

habbet sırasında tenkid ederler. Sultanın Rumeli ziyaretinden sonra 

yöreye sükûn gelse de yerel idare yeni isyan ihtimalinden şüphelidir. 

Yörede hasat yapılır, bereketli verim elde edilir. Lakin öşür miktarının 

yüksek oluşundan şikayetçi olan kimi Sırp ve diğer azınlıklar, 

Padişah’ın Kosova ziyareti masrafını bu şekilde karşılamaya 

çalıştığını öne sürerler. 

     1911 yılında İtalya devleti Osmanlı’ya düzenlediği saldırı ile Trab-

lusgarp’ı elinden almıştır. Roman kahramanlarından Arnavut kasap 

Rüstem aldığı cezanın hıncını çıkarmak için hemen bu olumsuz haberi 

Prizren şehir merkezindeki “Rumeli” kahvehanesine taşır. Bayramın 

üçüncü gününde bu haberle birlikte şehre hüzün çökmüştür. Şehit ha-

berleri gelirken, taziye evinde Osmanlı aleyhinde olumsuz propaganda 

yapan Kasap Rüstem, Arap çöllerinde şehit düşen çocukların sorumlu-

sunun Osmanlı Devleti olduğunu söyler. Trablusgarp’ın ardından Ege, 

Adriyatik ve Kızıldeniz’i kapsayan çok geniş bir alanda çatışmalar ya-

şamaya başlayan Osmanlı’nın Kosova ziyaretinden sonra itibarı iyice 

sarsılır, sadrazam İbrahim Hakkı görevinden istifa eder, Yemen, Ana-

dolu ve Rumeli’de isyanlar başlarken, Osmanlı çalkantılı bir döneme 

girmektedir. 

     Arnavut liderler Priştineli Hasan Bey, Avlonyalı İsmail Kemal 

Bey, Müfit Bey, Avlonyalı Süleyman Paşa, Kruyalı Asım Bey, Esat 

Toptani Paşa gibi isimler Beyoğlu’ndaki Pera Palas otelinde buluşup 

Arnavutluk’un bağımsızlığa kavuşabilmesi doğrultusunda atılacak 

adımları görüşürler. Avlonyalı Sürreya Bey’in Taksim semtindeki 

evinde gerçekleştirdikleri ikinci toplantıda çökmekte olan Osmanlı’-

dan bir an önce ayrılmayı, çıkartılacak topyekün isyanlarla bağımsız-

lık ilan etmeyi, aksi halde vatansız, topraksız, devletsiz kalarak harita-

dan silinebilme tehlikesini konuşurlar. Osmanlı’dan ayrılmak zor ol-

duğu için mevcut görüşlerden biri de Osmanlı içerisinde bir muhtari-

yet kurmak, diğeri de Osmanlı’dan tamamiyle kopup bağımsızlığı ilan 

etmektir. Ancak tamamen devletsiz kalma olasılığı Arnavut liderleri 

endişelendirirken, isyan için gerekli hazırlıklara girişmişlerdir. 

     Dahiliye Nazırı Ali Bey’in yöreye gerçekleştirdiği tefrişat sırasında 

İpek ve Şivan köprüsünde asiler tarafından yol kapatılıp kendisine ateş 
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açılırken, öte yandan Sırp, Yunan, Karadağ ve Bulgaristan devletleri 

Osmanlı ile Arnavutların arasının açılmasını gözetliyor, bunun üzerine 

göz diktikleri Arnavut topraklarını bölüşmeyi hedefliyorlardı. Bu 

olaylar Prizren kahvehanesindeki esnafın diyaloglarına yansıyor, du-

rum her geçen gün geriliyordu. Nazır Bey’in Prizren ziyareti sırasında 

bütün esnaf bayrak asarken, bir tek kasap Rüstem Bey böyle bir şeyi 

yeğlememiştir. Nazır Bey’den Arnavutça eğitim, Arnavutların Rume-

li’de askerlik yapmalarını, Arnavutça’nın resmi dil olmasını ve yerel 

seçimlerde Arnavutların İttihak ve Teraki partisinden aday kabul edil-

melerini ister. 

     Nazır Bey’in Prizren ziyareti sırasında yapılan konuşmalar sırasın-

da kasap Rüstem’in Osmanlı aleyhindeki sözleri kayıtsız kalmamış, 

Serdar Bey’in Osmanlı tokadıyla yanıtını bulmuştur. Prizren ziyaretle-

rinde halkı seçimlere katılıp İttihak ve Teraki partisine oy vermeye da-

vet eden Nazır Adil Bey,  İpek yöresindeki Arnavut asilerinin iyilikle 

yola getirilmesini ister.  

     Öte yandan birilerinin İpek asilerine Osmanlı silahlarını sattığını 

sezen Mutasarrıf Cemil Bey, ortada korkunç bir para ve ihanetin dön-

düğünü belirler. Ordu içerisinde hainlik söz konusudur. Osmanlı’dan 

maaşlarını alamayan Arap kökenli Hasan Çavuş ve Kürt kökenli Ga-

fur Ağa, Osmanlı ordusu silahlarını Arnavut ve Sırplara gizlice sat-

maktadırlar.  

     Ülkede yaşanan kargaşa yüzünden halk arasındaki endişe artmaya 

başlamıştır. İzlenen tavizkar politikalar çöküşün hızını artırmıştır. Os-

manlı böyle bir şeye ihtimal vermemektedir. Alınan  istihbarat rapor-

ları Balkan devletlerinin Osmanlıyı tamamıyla yıkmak için ittifak ara-

yışı içerisinde olduklarını göstermektedir. Artık ümmet siyasetinden 

millet siyasetine dönmek şart olmuştur. Çünkü çıkan isyanlarda artık 

Osmanlı-Türk askerine silah açılmaya başlanmıştır. Millet gaflet ve 

uyuşukluk içerisindedir. Prizrenli Sırp ve Arnavutlar ise önce Osman-

lı’yı kovmak sonra da geriye kalan Osmanlı topraklarını bölüşmeyi 

planlaştırmaktadırlar. Satın aldıkları silahların masrafını da bölüşmeye 

karar verirler. Ancak Sırplar Arnavutlara oyun oynayıp onları toprak-

sız bırakmaya niyetlidir.  

     Düzenlenen seçimlerde İttihak ve Teraki partisi kazanırken, 18 Ni-

san’da oluşturulan Meclis-i Mebusan’a 168 Türk, 55 Arap, 16 Arna-

vut, 10 Ermeni, 12 Rum, 2 Sırp, 1 Ulah, 4 Yahudi, 1 Makedon, 1 Sür-

yani kökenli, 239 Müslüman, 37 gayrimüslim seçilmiştir. Mecliste 

Osmanlı’nın umumi çıkarlarını yerine etnik çıkarların peşinde olanla-

rın seçilmemesi için elden gelen her şey yapılmıştır. Yeni meclise se-

çilmeyenler arasında Priştineli Hasan Bey de vardır. Seçim sonuçla-

rından memnun kalmayan, önceki seçimlerde 25, son seçimlerde ise 
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16 mebus seçebilen Arnavutlar seçimlerin iptali için propaganda yapsa 

da başarılı olamamışlardır. Arnavutlar için isyan artık kaçınılmaz ol-

muştur.  

     Osmanlı Devleti’nin 1912 yılı ilkbaharında durum hiç de iç açıcı 

değildir. Meclis üyeleri eskisi gibi kendi çıkarları için çalışmaya baş-

lamış, Kürt, Ermeni, Arnavut isyanları almış başını gitmektedir. Hürri-

yet ve İtifak fırkasının ileri gelenlerinden Doktor Rıza Nur’un Arna-

vutları gizliden isyana teşvik ettiği söylenmektedir. 21-25 Mayıs tari-

hinde Yunik’te yapılan toplantıda Arnavut liderleri Osmanlı kabinesi-

ne gönderdikleri taleple, Arnavutların tek bir vilayetle toplanıp başına 

Arnavut kökenli bir valinin atanmasını, Arnavut bayrağının dalgalan-

masını, Arnavutça eğitim, devlet dairelerinde Arnavutça bilen memur-

ların isithdam edilmesi gibi taleplerinin gerçekleştirilmesini için gü-

vence verilmesini isterler. Mehmet Sait Paşa’nın sadrazamlığındaki 

Osmanlı kabinesi bu talepleri reddedip asilerin üzerine asker gönder-

mesine rağmen isyan bastırılamamış, Osmanlı güçlerine karşı büyük 

ve kapsamlı bir saldırıya geçmişlerdir. Kabine, İbrahim Paşa başkanlı-

ğında bir heyeti yöreye görüşmelere göndermişti.  

     Mamuşa’da ise Osman Ağa tarlasında çalışırken, Şivan köprüsünde 

Osmanlı askerine saldıran, aralarında yaralı 3 genci görünce önce on-

lara yardım etmek istemez. Lakin daha sonra bir daha isyan etmeye-

cekleri vaadiyle onlara su ve ekmek verir. Komşusu Derviş Ağa’nın 

oğlu Servet isyana katılırken, diğer komşusu Yanko ise Sırbistan’ın 

bölgeyi işgal etme ihtimalini kabul etmek istemeyip, güzel sözlerle 

Osmanlı’nın bekâsını dilemektedir. Bu toprakların Sırbistan’a veril-

mesi ihtimali Arnavutları endişelendirmektedir. Osmanlı’yı kovup bu-

raların kendine kalacağını zannetmektedirler. İsyanlar Prizren’de her-

kesin ağzının tadını kaçırmıştır. Osmanlı sorunu barışçıl yollarla çöz-

meye çalıştıkça Arnavutlar isyanlarını artırarak sürdürmekte, yaralı ve 

şehit sayısı artmaktadır.  

     Ancak barışçıl tutum dışında payitaht bölgedeki isyanları önemse-

memeyi ve ciddiye almamaya başlamıştır. Dahiliye nazırı Adil Bey, 

mecliste isyanlarla ilgili konuşurken, zerre kadar telaşa kapılmaya ne-

den bulunmadığını söyleyip, “Rumeli’den imanım kadar eminim...” 

diye konuşmaktadır.  

     Öte yandan tarlasını çalışırken Arnavut Rüstem’in çiftliğine şüphe-

liler tarafından silah taşındığını Mutasarrıf Cemil Beye ihbar eden 

Sırp Yanko’nun, gayrimüslim olduğu için şahitliği kabul edilmediğin-

den durumu tespit etmesi için Serdar Bey’i görevlendirir. Ancak teftiş 

sırasında çiftlikte bir şey bulunamaz. 

     Yaz aylarına doğru isyanlar daha da artmıştı. Osmanlı’ya isyan 

edenler arasında İttihat ve Teraki karşıtı subaylar da vardır. 16 Tem-
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muz 1912’de sadrazam Mehmet Sait Paşa istifa edince, Osmanlı hükü-

metsiz ve başsız kalmıştır. Ardına kurulan partiler üstü hükümet de is-

tifa edince, Ahmet Muhtar Paşa kabinesi ülke muhalefetinin eline düş-

müştür. Hükümet bir yandan yanlış kararlar alırken, diğer yandan Ar-

navut isyancılar bütün kasabaları ele geçirip Üsküp’ü ele geçirme teh-

didi üzerine gerçekleşen görüşmelerde aynı talepleri dile getirirler. So-

run çıkmaza girmiştir. Bu süreçte iki görüşe bölünen Arnavut önderle-

rinden bir kısmı Osmanlı himayesinde bir kısmı da Osmanlı’dan kop-

mayı arzuluyorlardı. İsyanların tavizkar politikalar ile çözülmeyeceği-

ni savunan İpek mutasarrıfı Cafer Tayyar Paşa görevinden istifa eder-

ken, isyancılar Üsküp’ü dört koldan ele geçirmenin planını yapmakta-

dırlar. Prizren mutasarrıfı Cemil Bey de istifa edip etmeme kararsızlığı 

içerisindeyken, yakın dostu Serdar Bey bu görevden istifasına müsaa-

de etmez. Diğer yandan da muhalefet yanlıları şehirlerde davul zurna 

ile taşkınlık yapıp İttihatçıları kışkırtmaktadırlar.  

     Yeni talepleri kabul edilemeyen Arnavutlar 12 Ağustos tarihinde 

30 bin askerle Üsküp’ü üç günde işgal ederler. Neticesinde işgalden el 

çekmeleri için Osmanlı bu taleplerden 12’sini kabul eder. Lakin Rusya 

da benzeri hakların diğer Slav kökenliler için sağlanması gerektiği 

doğrultusunda baskı yapınca düzenlemelerde Arnavut ismine vurgu 

yapılmadan, reformların herkesi kapsayacağı vurgulanmıştır. Slav 

dünyasının işgalinden korunmak ve Batı dünyasının kabul edilen tel-

kinlerinden sonra Arnavut liderler bu hakları kabul eder ve Üsküp’ten 

çekilirler. Tüm bunlar yaşanırken Sırp Krallığı Balkan devletleri ittifa-

kının sağlanılmasını, yapılacak son hamle ile Osmanlı’yı çökertmek, 

Ege’ye uzanmak ve 500 yılın öcünü almayı ve büyük Sırbistan’ı kur-

mayı hayal ediyordu. Rumeli Hıristiyanları için geniş reform ve talep-

ler ile 21 Eylül’de Osmanlı’nın genel seferberlik ilan etmesi bahane-

siyle genel seferberlik ilan eden Balkan devletleri başkentlerinde bü-

yük mitingler düzenlenir. İstanbul’da da benzeri gösteriler yapılıyor, 

taraflar birbirlerini suçluyorlardı.  

     Karadağ Osmanlı’ya savaş ilan ettiğine dair nota vermesiyle birlik-

te Balkan Savaşları başlar. Karadağ önce İşkodra’ya saldırmış, ancak 

bu işi tek başına başaramayacağını gören Bulgaristan, Sırbistan, Yuna-

nistan 17 Ekim’de harekete geçmişlerdi. Osmanlı’nın içerisinde bu-

lunduğu siyasi ve askeri durum müşküldü. Osmanlı’nın 350 bin aske-

rine karşı Balkan Birliği’nin 650 binden fazla askeri, modern silahıyla 

Osmanlı’dan daha iyi konumdaydı. Müttefikler Osmanlı’ya dört bir 

yandan saldırmaya planlaştırırken, Osmanlının redif birliklerindeki as-

keri acemidir. Arnavutlar ise Balkan Birliği’ne reddederek, başlarına 

buyruk bir  şekilde Kosova Sırbistan sınırı boyunca mevzilenecek, bir 

kısmı da gönüllü olarak Osmanlı saflarına katılmıştır. Gergin ve endi-
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şeli hava Prizren’de de hakimdir. Herkes yaklaşmakta olan savaşın ya-

nı sıra canlarını kurtarma derdine düşmüştür.  

     Savaş tedbirleri için toplanan şehir üst düzey yetklileri, gönüllüleri 

silahlandırma kararı alırken, Serdar Bey ailesini İstanbul’a gönderme-

ye kararlaştırır. Mutasarrıf Cemil Bey’in eşi yanı sıra oğlu Asaf da 

aşık olduğu Sırp kızı yüzünden Prizren’den ayrılmak istemezler. “El-

veda Kosova elveda lanetli topraklar” diyerek Hasan Çavuş ile Leva-

zımcı Gafur Ağa gizlice Prizren’den kaçarlar. Mamuşa ve etraf köy-

lerden savaşa seferberlik vardır.  

     İşkodralı Haydar da oğulları ve yeğenleriyle birlikte savaşa iştirak 

ederler. Hatta çocuklarından biri bir yıl önce Sultan Reşad’ın Kosova 

ziyareti sırasında kötürüm halde türbeye derman bulmak için koşmuş, 

bu ziyaret ardından türbenin himmetinden iyileşmiştir. Vefa borcunu 

ödemeye, gönüllü olarak savaşa katılmaya gelmişlerdir. Serdar Bey 

eşini ve çocuklarını uğurladıktan sonra Asaf ailesinden habersiz diğer 

gönüllülerle birlikte savaşa gitmeye hazırlanır. Sevgilisi Mariya bu 

duruma üzülmektedir. Gözyaşları içerisinde sevgilisiyle vedalaşırken, 

babası Corce Bey ikisini görür ve “Benim Türk’e verecek kızım yok” 

diye sert çıkışır. 

     Gönüllüler Priştine’de toplanıp sınıra hareket ederken, gönüllü sa-

yısındakı azlık Priştine mutasarrıfı Malik Efendi’yi hayal kırıklığına 

uğratmıştır. Hava koşulları kötü, asker tecrübesiz ve moralleri düşük-

tür. Üstelik aralarındaki gayrimüslim erlerden Osmanlı’ya bir umut ol-

madığı gibi, savaştan her an kaçmanın fırsatını kollamaktadırlar. Mü-

himmat eksikliği de vardır. Karamsarlık hakimdir. Düşman Kumano-

va, sonra Üsküp, Manastır, Edirne, Kırklareli, Priştine, Prizren, Gilan, 

Berana, Akova, Yanya ve Selanik’i ele geçirmeye planlıyordu. 18-19 

Ekim tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan Osmanlı’ya savaş 

ilan ederek harekete geçmişlerdi. Sırplar Arnavutları kendi saflarına 

katmak, hiç olmazsa tarafsız kalmalarını sağlamak için kendilerine 

bağımsızlık tanıyacaklarını duyurmuştu. 

     Merdare’de Sırp birliklerinin Osmanlı’ya saldırmasıyla savaş baş-

lamıştı. Gece karanlığında, sisli ve yağmurlu bir havada alev alan ça-

tışmalarda göz gözü görmüyor, askerlerin yanlışlıkla birbirlerini vur-

dukları olmuştu. Silah ve top sesleri karşısına Sırplar geriye çekilir 

gibi olunca, komutanları geri çekilenleri ibret olsun diye birkaçını 

alnından vurup beyinlerini dağıtmışlardı. Yağmurda ıslanan acemi 

askerlerin silah kabzası ıslanıp ellerinden kayıyordu. İşkodralı Haydar, 

oğulları ve yeğenleriyle arslan gibi savaşır. Havada kol, bacak, kafa, 

mermi ve şarapnel parçaları uçuşurken, savaş tüm şiddetiyle devam 

etmektedir. Bu sırada İşkodralı Haydar, oğulları ve yeğenleriyle 

birlikte şehit olmuş, Mamuşalı Süleyman da yaralanmıştır. Bu 
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saldırıyla Osmanlı ordusu geriye çekilmeye başlamış, yaralılar da 

Priştine hastanesine kaldırılır. Sırplar da epey şehit ve yaralı vermiştir. 

Bir süre sonra Poduyeva ele geçirilmiş, düşman Priştine’ye ilerlerken, 

halk kaçışmaya, düşman da sivillere saldırmaya başlamıştır. Garlar 

kaçan sivillerle doluyken, trenler yaralı askerleri taşımaktadır.  

     Sırplar önlerine çıkan köyleri yakıp yıkarak, sivilleri de kadın er-

kek, çoluk çocuk olduklarına bakmaksızın öldürerek ilerlemektedirler. 

Sultan Murad’ın türbesi artık savunmasızdır. Mutasarrıf Malik Efen-

di’nin emirlerine artık kimse kulak asmazken, halk yığınlar halinde 

Üsküp’e koşuyordu. Sırp ordusu Kosova Ovası’na vardığında, asker, 

subay, akademisyen, papazlar atlarından inerek kendileri için kutsal 

sayılan bu toprakları öpüp koklamaya, ilahiler söylemeye ve kutlama-

ya başlamışlardır. 523 yıl sonra Kosova’ya tekrar sahip olmanın sar-

hoşluğu ve mutluluğu içerisinde kendilerinden geçip mest olmuşlardır. 

Priştine ele geçirilmiş, hükümet konağında Türk bayrağı indirilip, Sırp 

bayrağı göndere çekilmiştir. Sırp askerleri Mutasarrıf Malik Bey’i al-

maya gelirken, yolda Sırp askerlerini karşılamaya gelen Sırp okul mü-

düresi Vera, eşi, Sırp ve Rus konsolosuyla karşılaşır.   

     İdris Sefer, Hasan Bey, İsa Boletini gibi Arnavut liderler Sırplara 

karşı savaşa katılsa da başına buyruk hareket ettikleri için düşmanı 

durdurmakta Osmanlı’ya faydaları dokunmamıştır. Cephede mühim-

mat sıkıntısı yaşanmaktadır. Askerler cepheden firar ederken, siyasi 

kargaşa savaşa tuz biber ekmektedir. Osmanlı kuvvetleri çok ölü ve 

yaraları vermiştir. Kumanova’ya doğru geri çekilirken, artık savaşın 

kaybedildiği anlaşılmıştır. Askeri, sivili kendini yollara vurmuş, peri-

şan halde Üsküp, Selanik, ordan İstanbul ve Anadolu’ya kaçmaktadır. 

Üsküp’ten Selanik’e son tiren kalkarken, Selim memleketi Prizren’e 

dönüş yolu çaresine bakmakta, Serdar Bey’in eşi Nalan Hanım da son 

tirenle Selanik’e hüzünle yol almaktadır. Savaş Osmanlı’nın yenilgi-

siyle sonuçlanmıştı. Kumanova, Preşova, Üsküp Sırpların eline geç-

mişti. Kaçmak istemeyen aile ve sivillere zulüm edilir.  

     Vardar nehri günlerce kıpkırmızı akmıştır. İpek, Mitroviça, Gilan, 

Ferzovik, Kumanova, Üsküp, Köprülü, Manastır işgal edilmiştir. Ar-

navut önderleri tutuklanıp Belgrad’a gönderilmiştir. Sadrazam Ahmet 

Muhtar Paşa kabinesi istifa etmiş, yerine bu görevi Kıbrıslı Mehmet 

Kamil Paşa kabul etmiştir.  

     Mamuşalı Osman Ağa’nın oğlu Süleyman savaştan eve dönünce 

evdekiler çok sevinmiş, ancak köyde ve etraf köylerde şehit düşenlerin 

sayısı epey yüksek olunca yasa gömülmüşlerdir. Düşman Dula’dan 

Prizren’e inerken etraftaki Sırp köylerinden çalan çanlar gelen Sırp as-

kerini selamlamaktadır.  
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     Osman Ağa bu manzara karşısında ağlayacak gibi olduysa da ağla-

yamaz olmuştur. “Osmanlı’nın sonu böyle mi olacaktı?” diye sorgular. 

Artık her şeyin bittiğini anlamıştır. Herkes Prizren’i savunmak için 

koştururken, Arnavut kasap Rüstem Bey için bu onun davası değildir. 

Bütün müdafaya rağmen askerlerle gönüllüler geri çekilmeye başla-

mıştır. Kayıp çoktur ve Prizren’den de çekilme zamanı gelmiştir. Mu-

tasarrıf Cemil Bey ailesini alarak İşkodra’dan Durs’a çekilmeyi plan-

lamaktadır. Öte yandan Bulgarlar Edirne’yi kuşatmış, Yunanlılar ve 

Sırplar Manastır ve Selanik’i ele geçirmişlerdir. Mutasarrıf Cemil Bey 

Prizren’deki evinden ayrılırken son kez bahçesine, şehrine bakarken, 

çileleri ve başlarına gelen felaketler yüzünden nedense kendini sorum-

lu ve suçlu bulmaya başlamıştır. Kasap Rüstem Prizren’den ayrılıp 

çiftliğine giderken, çiftliğini düşmanın saldırısı sonucu yanarken bu-

lur. Çiftliğine el konmuş, buna karşı çıkmaya kalkışına ayağına ateş 

eden Sırp askerinin tutuklamasıyla çocuğuyla birlikte sürüklenerek 

şehre götürülür.  

     Osmanlı’dan geriye bir yığın kül, ateş, acı kalmıştır. Kalede dalga-

lanmakta olan son al bayrak dışında bir şey kalmamıştır. Yaşamları 

boyunca Bosna, Kosova, Kafkaslar’dan kaça kaça Prizren’e yerleşen 

kahveci Hüsref Efendi, berber Ali, manav Harun Ağa şehir kalesine 

çekilerek, ölümü göze alıp düşmana kaleden bomba atarak şehri sa-

vunmaya çalışmakta, düşman cevap verdiği bombalarla kaledeki Mah-

mut Paşa camiini yerle bir etmiştir. Şadırvan’a giren Sırp komutanları 

hükümet konağındaki Osmanlı armasını indirip, Hüsrev Efendi’nin 

Rumeli kahvesini meyhaneci Corce’ye “Tsar Duşan” kahvehanesi ola-

rak bağışlamışlardır.  

     O sırada elleri bağlı bir şekilde getirilen kasap Rüstem, meyhaneci 

Corce’yi görünce askerlerin bırakması için kendisinin nasıl bir Sırp 

dostu olduğunu söylemesini beklerken, Corce aksini konuşur. “Arna-

vut’tan hiç Sırp dostu olmayacağını” ifade eder. Sırp askerleri, direnen 

diğer tutuklularla birlikte kasap Rüstem’i infaz edip Akdere’ye atmış-

lardır. Bu sırada şehirde olup biteni anlamaya gelen Mamuşalı Osman 

Ağa, gördüklerine inanamamış, Yanko’nun yardımı sayesinde tutuk-

lanmaktan kurtulmuştur. Kaleye şehri savunmaya çekilen kahveci 

Hüsref Efendi, berber Ali, manav Harun Ağa, fırıncı Veli Efendi, terzi 

Mihaylo göndereden bayrağı çekmeye çalışan Sırp askeriyle cebelle-

şerek yaralanmış, sonunda teslim olmaktansa kaleden atlayarak ya-

şamlarına son vermişlerdir.     

     Mutasarrıf Cemil Bey’in oğlu Asaf ağır yaralı bir şekilde Prizren’-

deki evine döndüğünde şehrin yanmakta olan evlerinden gelen koku-

ya, ıssız ve sessiz, kasvetli bir hava karışmıştır. Mariya’nın aşkı aklına 

gelince buralardan kaçmayı göze alamamıştır. Her şey bitmiş, kalanlar 
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korkularından dışarı çıkamamaktadır. Sevgililer bir gece buluştukla-

rından mutluluktan uçacak gibi olmuşlardır. Tehlikeden korumak için 

Mariya Asaf’ı papaz dayısının kilisesinde saklamıştır. O gece delice 

sevişerek özlem gidermişlerdir. Ertesi gün yarasının temizlemek için 

eczaneden ilaç almaya giden Mariya dönüşte dayısı ve Asaf’ın asker-

ler tarafından yakalandığını görünce şok olmuştur. Bu sırada çıkan 

hengâmede ateşler açılır, Asaf ve Mariya ağır yaralanarak vefat eder-

ler. 

     Askerler papaz efendiyi tutuklayıp götürürler. Mutasarrıf Cemil 

Bey çekilenlerle birlikte Adriyatik’e doğru ilerlerken içine oğlu 

Asaf’ın başına bir şey geldiğine dair bir his doğmuştur.  

     Diğer yandan şehirde gördükleri karşısında günlerce konuşmayan 

Mamuşalı Osman Ağa, Osmanlı’nın gittiğini köydekilere anlatınca 

şok olmuşlardır. Bu sırada zamanında Mahmut Paşa’nın Semendere’-

de ganimet olarak aldığı Mamuşa saat kulesi çanını almaya gelen Sırp 

askeri, kendilerinin arzu ettikleri halde göç edebileceklerini, isterlerse 

de burada kalabileceğini söylerler.  

     Serdar Bey, eşini bulmak için yola çıkarken Üsküp’te Osman Be-

y’in oğlu Selim’le karşılaşır. Memleketin son durumunu hasbihal et-

tikten sonra yola devam ederler. Selim de yanında çalıştığı köfteci Ha-

cı Bayram Efendinin yardımıyla Prizren’e, köyü Mamuşa’ya döner. 

Serdar Üsküp’ten kaçmaya çalışırken beklenmedik bir yerde Prizren 

kahvehanesinin şarkıcısı Milena’yla karşılaşırlar. Silah zoruyla Serda-

r’ı yalısına götüren Milena, Serdar’la sevişerek özlem giderir. Ancak 

Milena’nın kötü emellerinden kurtulmak için gizlice kaçar. Roman bu 

bölümden sonra Rumeli’den çekilenlerin yollarda yaşadığı ve karşılaş-

tığı trajik sahnelerle devam eder. 

     Sırbistan ilerlediği yerlerde sadece Osmanlı’yı değil Bulgar ve Yu-

nan ahaliden de temizleyip büyük Sırbistan’ı kurmayı hayal etmekte-

dir. Halktan kılıçtan geçiriyor, köyler, evler, çiftlikleri cayır cayır ya-

kıyor, yakalanmayanlar pank içerisinde Manastır’a kaçıyorlardı. Altın-

larını aldıktan sonra insanları camiilere, evlere kapatıp diri diri yakı-

yor, bunları işleyen çapulcular hapishane kaçkını, katil, canavar ruhlu 

insanlar teşkil ediyordu. Katliamlarla birlikte Katolik Arnavutlar zorla 

Ortodokslaştırılma’ya çalışılıyordu. Gazeteler Balkanlarda sivillere 

yönelik bu mezalimi yazmaktadır. Aralarında Serdar Bey’in eşi Nalan 

Hanım’ın da yer aldığı göçmen kafilesi de çapulcular tarafından so-

yulmuş, Hasan Çavuşla Levazımcı Gaffur Ağa da bu sırada öldürül-

müşlerdir. Nalan Hanım önce tecavüz edilmiş, sonra kızlarıyla birlikte 

katledilmiştir. Diğer kadınları da çiftlikte yakılmışlardı. 

     Hasan Tahsin Paşa Selanik’i tek bir mermi bile atmadan yaptığı an-

laşmayla Yunanistan’a teslim etmiştir. Yunanlar da bunun neticesinde 
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esir aldıkları asker, göçmen ve şehir halkını katletmiştir. Haberi alan 

Sultan Reşat Han ağlayacak gibi olmuş, iki yıl önce Rumeli seyahatin-

de gösterilen sevgi ve coşku selinin ne kadar sahte olduğunu anlamış-

tır. Üç buçuk yıllık Padişahlığı döneminde Osmanlı Devleti hiçbir za-

man kaybetmediği toprağı kaybetmiştir. Koca Padişah hayatında ilk 

defa ağlıyordu. Ataları ‘dere geçerken at değiştirilmez’ demesine karşı 

görevi süresinde beş hükümet değişmiştir. Tebası sonunda soyları ve 

dinleri tarafına geçmişti. Arnavutlar İsmail Kemal Bey liderliğinde ba-

ğımsızlıklarını ilan etmek için Avlonya’da toplanmışlardı. Sultan, 

“Muvaffak olabilseler de bari Rumeli’deki küllerimizden ortaya başka 

bir Müslüman devleti çıkıp kurulabilse” demiştir.  

     Serdar Bey eşinin İstanbul’a vardığından ümidini kesmeye başla-

mış, yolda ilerlerken karşılaştıkları katliam manzaralarıyla sarsılmış-

lardır. Yolda eşini öldüren Vrangel’in çetesine denk gelmiş, çete başı 

Hristo’yu, karısıyla çocuklarının katili olduğundan bihaberdar alnının 

ortasından vurmuştur. Haberi olmadan aslında eşinin ve çocuklarının 

öcünü de bu şekilde almıştır. Çapulcuların topladıkları ziynetlerin ara-

sında eşinin mavi küpelerini fark edip öldürüldüğünden şüphe etmiş-

tir. Birçok zoruluğun ardından Dedeağaç’a varmışlardır. Serdar Bey 

burda kalmadan hemen İstanbul’a hareket etmiştir. Buldukları altınları 

yetkili makamlara teslim etmişlerdir. İstanbul sokakları göçmenlerle 

dolmuş, asker artık son topraklarını savunur olmuştu.  

     Tekirdağ telegrafhanesinde babasından aldığı yanıtta eşi ve kızları-

nın gelmediğini anlayınca yıkılmıştır. Yol boyunca göçmenler arasın-

da eşini ve kızlarını aramış, bulamamıştır. Rast gele mutasarrıf Cemil 

Bey’in evini bulan Serdar Bey, Asaf’ın öldürüldüğünü söyleyememiş-

tir. Günlerce İstanbul’u aramış, bulamayınca ümidi iyice kesmiş, ça-

pulcuların elinde bulduğu o küpelerin Nalan’a ait olduğuna dair şüp-

helerinden emin olmaya başlamıştır.  

     Kasım ayı gelmiş, göçmenler İstanbul sokaklarında kışın soğuğun-

da ölüm riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. İşkodra, Yanya ve Edirne’-

yi savunmak, Rumeli’yi tekrar geri almak için Osmanlı savaşa hazırla-

nırken, Cemil Bey oğlu Asaf’ı bulmak, Serdar Bey de şehit düşmek 

için tekrar savaşmaya gönüllü olmuşlardır. 

     Öte yandan gazeteler, “Osmanlı askerinin Yanya’yı kuşatan Yu-

nanlılara, Edirne’yi kuşatan Bulgarlara, İşkodra’yı kuşatan Karadağlı-

lara karşı mücadelesini...”, “Osmanlı’nın küllerinden Rumeli’de Arna-

vutluk adında doğan yeni bir devleti...”, “Düne kadar Osmanlı’ya ait 

olan Adriyatik sahilindeki Avlonya’da evvelisi gün Arnavutluk’un ba-

ğımsızlığının ilan edildiğini” yazmaktadır.  

     Göçmenler başlarına gelen felaketlerden sonra gazete satan çocuk-

ların avaz avaz bağırdıkları bu haberlere başlarını dönüp bakmamışlar-
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dır bile. Ancak Yanya’dan, İşkodra’dan, Edirne’nin yeniden kurtarıl-

masından bahsedilmesi üzerine delikanlılar, yaşlı erkekler kuyruğa 

girmeye, savaş gönüllüleri kuyruğu epey uzamaya başlamıştır. 

     Roman mutasarrıf Cemil Efendi’nin şu sözleriyle sona ermektedir: 

     “İyi güzel memlekettir Rumeli de, şu komitacılarıyla eşkiyaları ol-

masa...”  

     Eser, romana konu olan ve isimleri geçen kimi önemli tarihi kişile-

rin olaylar ardından akıbetlerini özetleyen özgeçmişleriyle sona er-

mektedir.  

  

3. Dil ve Üslup 

     Reşit Hanadan “Rumeli’den Çıktık Yola” adlı romanında yalın ve 

sade bir dil kullanmıştır. Üslüpta tasvir hakimdir. Tasvir ve betimle-

meler çok güçlüdür. Dönemin yönetim yapısı itibariyle kullanılan ida-

ri terminoloji, hukuksal kavramlar, araç ve gereç isimleri Osmanlı 

Türkçesi’yle ifade edilmiştir. Romanda atasözleri ve halk deyimlerine 

oldukça yer verilmiştir. Yazar eserde Rumeli’nin Türkçe ağızlarını 

yansıtmaya çalışırken, kendisi de Evlad-ı Fatihan olduğu için yer yer 

Rumeli Türkçesine özgü tabirlerden kurtulamamıştır. Ancak standart 

edebi dil nitelikleri bakımından bu hatalar çok azdır. Diyaloglarda kul-

lanılan dil ve üslup, özellikle gayrimüslimlerin, örneğin Sırp kökenli 

meyhaneci Corce’nin konuşma biçimi dönem Türkçesi’nin Rumeli’de 

konuşulmakta olan Türkçe ağızlarını en iyi şekilde yansıtmaktadır: 

     “-A bre ne bakarlar bu insanlar o tarafa? Yoksa bir vukuat mı var-

dır?” (s.243) 

     Dilde görülen kimi istisna hataları ise şöyle örnekleyebiliriz: 

 

     “Çevre Arnavut köylerinden de bayağı gelen oluyor.” bayağı˂epey 

(s.449) 

     “Anamla birlikte benim de katılmamı ısrarla istemelerine karşın gi-

deceğim gelmedi.” gideceğim˂gidesim (s.537) 

     “Kasap domuzu hak etmişti ya, yine de acıdım doğrusu.” Acı-

dım˂üzüldüm (s.552) 

     “inanacağı gelmiyordu”, inanacağı˂inanası (s.83),  

“...tecavüz vakalarını değerli valimiz de takip etmekte olup...”, te-

cavüz˂taciz (s.107), 

“...epey ağrına gitmişti”, ağrına˂gücüne (s.525) 

“yiyeceği gelmiyordu...” yiyeceği gelmiyordu˂yiyesi yoktu (s.637) 

 

     Fransızca kökenli kullanılan yabancı kelimelerden örnek vermek 

gerekirse: 
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     “Arnavutların liderleri çok reel insanlar.” reel˂gerçekçi (s.179) 

“artık kompleyiz...” komple˂eksiksiz, tam (s.102) 

 

     Yukarıda dil ve gramer hataları üzerine verdiğimiz bu örnekler dı-

şında dil bakımından eserde başka sorunlar söz konusu değildir. Yazar 

edebi dilin özgün hususiyetlerine özen göstermeye çalışmış, bunun ya-

nı sıra da geniş kitle okura hitap ettiği için de anlaşılır bir dille olayları 

kaleme almıştır. Öyle ki eserin dil ve üslup bakımından beklenen ede-

bi niteliği yakaladığı vurgulanabilir. 

 

4. Kişiler, çevre ve zaman  

     Romandaki olaylar içerisinde öne çıkan kişiler genelde Prizren ve 

yöre esnafı, idarecileri, halk tabakasından seçilmiş belli olay kahra-

manları ve Osmanlı Sultan Mehmed Reşat Han’dır. Bununla birlikte 

Balkan Savaşları ve bölgesel siyasi aktörler de ön plandadır. Öyle ki 

idare ve halk tabakasından kalabalık bir kahraman kadrosu romanda 

karşımıza çıkmaktadır. Yazar eserin sonunda söz konusu tarihi şahsi-

yetler hakkında olaylardan sonra akıbetlerini özetleyen özgeçmişlerine 

yer vermektedir. Yazar romandaki karakterlerinin kişiliklerini başarılı 

bir şekilde tasvir etmektedir. Ancak bu tarihi bir roman olduğu için 

olaylar ve görüşler ön plandadır, kişilerin karakter ile iç dünyasının 

tahlili çok fazla yapılmamaktadır. 

     Romandaki başlıca olaylar mekân olarak Prizren, İstanbul, Mamu-

şa, Priştine ve Üsküp çevresinde gelişmektedir. Yazar eserde mekân 

tasvirlerini başarılı bir şekilde yapmış, öyle ki roman boyunca okuyu-

cu olayların geçtiği mekânları rahatlıkla tahayyül etmektedir.  

     Romanda ele alınan olaylar 1910–1913/14 yılları arasında geçmek-

tedir. Yazar dönemin olaylarıyla birlikte eserde geçen zaman diliminin 

havasını çok iyi aksettirmiştir. O dönemin algısı yanı sıra zamana yan-

sıyan ve zamanın etkisinde ortaya çıkan durumu itinayla ve çok yönlü 

bir bakışla gözler önüne sermektedir. 

 

5. Estetik  

     Reşit Hanadan, edebi yaratıcılık sürecinde öykü ve diğer romanla-

rında olduğu gibi son romanında da edebi estetik unsurlar hakim ol-

muştur. Tasvir ve tahliller ölçülüdür, abartı yoktur. Arka plan ve geçiş 

motifleri olarak tarihi bilgiler gerçekçi, yeterli ve makul ölçüdedir. 

Romandaki hafif polisiye kurgusu olayları ilginç hale getirmiştir. Ero-

tik sahneler ölçülü ve abartılı değidlir. Yazar, deyim ve atasözleri yanı 

sıra roman boyunca şiir, türkü, manilerden de alıntılara yer vermiştir. 
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Savaş psikolojisi, savaş sahne ve manzaraları, savaşın gergin havası 

çok iyi yansıtılmıştır.  

     Gündelik yaşam unsurları gerçekçi bir biçimde dile getirilmiş, oku-

yucu adeta dönemin gündelik yaşamın içine sürüklenmiştir: 

 

     “Pencereden Şadırvan’a, meydanlığın orta yerinde olduklarından 

şırıl şırıl suların aktığı çeşmeye, mallarını satmak için çarşı pazara 

gelen köylülere, alış veriş yapmaya çıkan müşterilerle dolmaya başla-

yan kahvehaneye baktı. Ellerinde tepsiyle müşterilere çay kahve dağı-

tan çocuklar siparişlere cevap yetiştiremiyorlardı.” (s.232) 

  

     Romanda yöreye özgü kültürel değer ve folklorik özellikler en gü-

zel yönleriyle şöyle yansıtılır: 

 

     “Yüz adımlık bir mesafe vardı kadınlarla erkekler arasında. Adet-

ler, gelenekler, töreler böyleydi. Hısım akraba olmayan kadınlarla er-

kekler yan yana gelip birbirleriyle konuşamaz, el sıkışamazlardı. Hele 

yavuklu, nişanlı, sözlü olanlar asla... Alemin gözü önünde başlarını 

kaldırıp da birbirlerine de bakamazlardı. Bu yüzden yaklaşıp da 

birbirlerini kucaklayamıyor, içindekileri iki laf edip söyleyemiyor, 

duygularını açamıyorlardı. Törelerine aykırıydı nişanlı, yavuklu veya 

sözlü kızlarla delikanlılıların düğün dernek kurulmadan önce 

birbirleriyle buluşup görüşmeleri.” (s.222-223) 

 

     Eserde, payton, gazlı lambalar, mumlar, elektrik direklerinde yanan 

gazlı ışıklandırmalar gibi dönemin gündelik yaşamdan seçilmiş araçlar 

birer estetik motif olarak kullanılırlen, köy ve şehir yaşamına dair ince 

detay ve nüanslar da dönem ve zaman algısını oluşturmada estetik bir 

biçimde yansıtılmıştır. 

     Romanda hakim olan estetik unsurlardan biri de şiirsel bir üslupla 

dile getirilen çevre tasvirleridir: 

 

     “Biraz sonra gözlerini açıp karşısındaki pencereden gözüken 

Kosova Ovası düzündeki kızıla boyanmış ufka baktı. Akşam olmak 

üzereydi...” (s.124) 

 

5.1. Estetik unsur olarak fikir 

  

     Bilindiği üzere edebi eserleri estetik kılan önemli unsurlardan biri 

de fikirlerdir. Reşit Hanadan’ın son romanını da değerli kılan fikirler 

çok çarpıcıdır. Olaylar örgüsü çerçevesinde ister yazarın, ister de olay 

kahramanlarının öne sürdüğü fikir ve düşünceler esere estetik bir bi-
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çimde sinmiştir. Okuyucunun gözüne batırmadan, satırlar arasında ya-

zarın ya da olay kahramanlarının ağzından dile getirilen bu fikirler sa-

yesinde hem dönemin olaylara bakış ve algısını, hem de değişik konu-

larla ilgili yöre halkının gerçekçi görüşleri ortaya konmaktadır. 

Romandaki belli başlı fikirler şöyledir: 

a) Siyasi fikirler 

b) Toplumsal fikirler 

Bu çerçevede Osmanlı’ya sadakat, İslam birlikteliği, gayrimüslim-

lerin sinsi politikaları ve Arnavutları Osmanlı’yla vurdurtmak gibi gö-

rüşler ön plana çıkar. Öte yandan romanda göze çarpan görüşlerden 

biri de Osmanlı’nın kendi soydaş Türk toplumuna gayet mesafeli dur-

masıdır. Sultan’ın Kosova ziyaretinde Kosovalı Türkler huzura kabul 

edilmezken, Türk tebâ bu durumu içerlemiştir. Öte yandan başta ro-

man kahramanı mutasarrıf Cemil Bey olmak üzere sancak önderleri 

Osmanlı’nın Türklere olan bu mesafeli tavrını “derici sevdiği deriyi 

yere çalarmış” şeklinde yorumlarlar. (s. 255) Bölgedeki Türk tebasının 

varlığı öyle önemsiz bir hale gelmiştir ki Arnavutlar kendilerini Os-

manlı Devleti’nde daha değerli bir topluluk haline gelmiş ve kendileri-

ni devletin gövdesi olarak görmeye başlamışlardır. (s.236). 

Papaz Teodosiye’nin Osmanlı lehindeki fikirleri dikkat çekicidir. 

“Rumeli’de her şeye rağmen huzur içerisinde yaşayan halkımızın ta-

mamını ateşe attığınızın farkında değilsiniz” diyerek, Sultan’a yapıl-

mak istenen suikaste karşı gelmektedir. 

Romanda öne çıkan fikirlerden kimileri Müslüman olmanın şükrü 

ve vatan sevgisi (s.155), Sırp köylü Yanko’nun padişaha duyduğu 

minnettarlık (s.160-161), Osmanlı sarayındaki zor yaşam biçimi 

(s.169), Arnavut gençlerinin Osmanlı’ya asker gitmemesidir (s.223). 

Romanda Osmanlıca yazısı Allah’ın harfleri, Latin alfabesi ise ga-

vurun alfabesi olarak algılanmaktadır. (s.235) 

Osmanlı’nın son dönemlerdeki durumu, anlayışı, yapısı, olaylara 

yaklaşımı ve dünyasını anlamak için romanda net ve güçlü fikirler ob-

jektif bir biçimde sunulmuştur. (s.344-345) 

Yine Osmanlı’nın bölgedeki son dönemlerinde Prizren Sırpları 

Osmanlı’dan memnun oldukları görülmektedir. Öyle ki Sırp köylüsü 

Yanko’nun Osmanlı hakkındaki görüşleri şöyledir: 

“Ben Padişahımızdan, Osmanlı’dan, devletimizden memnunum. 

Bu güzelliği, bu memleketi, böyle dostları nerde bulacağım? Kilise-

mizde çanımız çalar, kendi dilimizde konuşuruz, tarlamda oğullarımla 

birlikte çalışıp ekmeğimizi kazanırız. Bundan iyisi can sağlığı bre ağa-

lar.” (s.385) 
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Lakin bütün buna rağmen Yanko, gayri müslim oldukları için yar-

gıda Sırpların şahitliğinin Osmanlı tarafından kabul görmemesine an-

lam verememektedir. (s.394) 

Prizren şehri Osmanlı’dan düşmek üzereyken şehir savunmasına 

katılmayan Arnavut kökenli Kasap Rüstem’e göre, bu savaş onun sa-

vaşı değildir. (s.509) 

Oysa Sırpların gözünde Arnavutların güvenirliği yoktur. Şehrin 

müdafasına katılmayan kasap Rüstem Sırp askerleri tarafından rehin 

alınırken, karşı karşıya kaldığı Sırp önyargısı şudur: “Türklerden be-

tersiniz siz Arnavutlar. Yıllarca efendiniz Osmanlı’ya hizmet ederken 

Sırplara da çektirmediğiniz kalmadı, zulmedip durdunuz.” (s.521) 

Romanda öne çıkan fikirlerden biri de vatansız kalmanın bedeli ve 

bunun korku refleksi olarak ölümü göze alarak her diyardan Osmanlı’-

yı savunmaya koşmaktır: (s.528) Osmanlı’yı savunmaya koşanlar ara-

sından Sırbistan Sırpları da vardır. Onların bu savunmada yer almala-

rının sebebi de Osmanlı döneminde Sırbistan’da rahat yaşamalarıdır. 

(s.529) 

Yaşanan katliamlar içerisinde olanlardan mütesir olanlardan biri 

de Sırp Papazı Teodosiye’dir: “Hepimiz aynı tanrıya aitiz. Bütün bu 

olup bitenlerden, Müslümanlara yapılan katliamlardan sonra Sırp, hat-

ta Hristiyan olduğumdan bile utanır oldum” diyebilmektedir. (s.535)  

Sırp askerlerinin Osmanlı hakkındaki önyargısı yine romandaki 

Sırp köylüsü Yanko’nun savunduğu gerçekler ile ortadan kalkar. O 

yüzden işgalci Sırp askerlerinden birinin ağzından çıkacak sözler şöy-

ledir: “Oysa biz Türklerin Sırplara eziyet ettiklerini sanır, barbar, katil 

diye bilirdik.” (s.555) 

Roman kahramanlarından imam Salih Efendi’ye göre, “Osmanlı’-

nın on beş günde Rumeli’yi terk etmesinin sebebi yozlaşması ve bu 

yüzden de Allah’ın gazabına uğramasıdır”. (s.561) 

Bütün kayıp ve yaşananlara rağmen şu komitacılarıyla eşkiyaları 

olmasa Serdar ve Cemil Beyler için Rumeli hala savaş verilecek, uğ-

runa şehit düşülecek bir yerdir. (s.644) 

6. Sonuç 

Sonuç olarak, Reşit Hanadan’ın “Rumeli’den Çıktık Yola” adlı ro-

manı, Balkan Savaşlarının 100. yıldönümüne atfedilmiş bir eser olarak 

başarılı bir çalışmadır. Eserde ele alınan olaylar gerçekçidir. Sanatsal 

akım olarak da toplumsal gerçekçilik akımının izinden gitmeye devam 

eden Reşit Hanadan’ın en son romanı konu, olay, kişiler, çevre, za-

man, amaç, fikir, üslup, dil, sanat ve estetik öğeleri bakımından değer-

li ve yenilikçidir. Yazarın eski eserlerine kıyasla romanının bütün bu 

unsurlarında estetik yenilikler bulmak mümkündür. Hanadan’ın son 
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romanıyla birlikte Kosova’da çağdaş Türk romanının da nitelik bakı-

mından yeni ve başarılı bir sürece girdiğinin altını çizebiliriz. Bu eser-

le Kosova’daki Türk tarihinin yazımı bakımından da belgesel nitelikte 

bir çalışma ortaya konmuş, dönemin olaylarına elden geldiğince ba-

ğımsız ve başarılı bir bakış açısı getirilmiştir. Bu bakımdan yeni Ko-

sova Türk romanının, toplumsal gerçekçi sanat akımının izinden gitti-

ği görülmektedir. Konu, olay ve kişiler bölgenin özgün ve yeni tarihi 

temalarından esinlenilmektedir. Öykülerinde olduğu gibi romanlarında 

da genellikle yakın dönemin konularını ele alan Reşit Hanadan, son 

romanında zaman dilimi olarak İkinci Dünya Savaşı öncesine, yeni bir 

döneme Osmanlı dönemine uzanmaktadır. Kosova ve Kosova Türk ta-

rihinin 1912-1914 yılları arasındaki zaman diliminde ceryan eden 

olayları ölümsüzleştirmeyi amaçlayan Reşit Hanadan, Osmanlı tari-

hiyle ilgili ortaya konan yanlış bilgilerin aksine, bilinmeyen, yeni ve 

çok gerçekçi fikirleri de ortaya atmaktadır. Üslup ve dilde sergilediği 

başarı olduğu gibi estetik öğeler bakımından da nitelikli motifleri ba-

rındıran Reşit Hanadan’ın “Rumeli’den Çıktık Yola” adlı romanı, sa-

dece edebiyat bilimleri açısından değil, tarih, sosyoloji, etnoloji, kültü-

roloji, dil, felsefe bilimleri açısından hazine değerinde çok değerli, ye-

ni ve özgün bir kaynağı oluşturmaktadır. 
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KOSOVA GİLANLI GAZETECİ BURHAN SAİT’İN ŞAİR 

YÖNÜ 

        

Faruk GEZGİN* 
 

    ÖZET 

 

     Burhan Sait, 1965’de Kosova-Gilan’da doğdu, 2004’te Türkiye’de 

trafik kazasında öldü. Daha çok gazetecilik yönüyle ve gazete yazıla-

rıyla tanındı. 1979-1989 arasında yazdığı şiirler, Kosova ve Make-

donya’daki Türkçe gazete ve dergilerde çıktı. Bunlardan yaptığı seç-

me ve başka şiirlerini, Priştine’de 1988’de “2000’e Doğru (Şiirler)” 

ve 1989’da da “Bela (Şiirler)” adlarıyla bastırdı. Genellikle kısa, ser-

best tarzda olan şiirlerindeki hoş, nükteli, soyut ve hatta absürd söyle-

yişle sevildi, tanındı. 1990’dan itibaren şiiri bırakması, Balkan Türk-

leri edebiyatı için bir kayıptır.  

      Anahtar kelimeler: Burhan Sait, şair, serbest şiir, “2000’e doğru 

(Şiirler”, “Bela (Şiirler)”. 

    

ABSTRACT 

 

     Burhan Sait, born in Kosovo-Gilan in 1965, passed away in Turkey 

in 2004 following a tragic traffic accident. Sait was better known for 

his journalism and newspaper articles. The poems he wrote between 

1979 and 1989 were published in Turkish newspapers and magazines 

in Kosovo and Macedonia. His selected poems were published in Pris-

tina in 1988 titled “2000’e Doğru (Şiirler)” [Toward 2000 (Poems)] 

and in 1989 titled “Bela (Şiirler)” [Trouble (Poems)]. His poems, 

usually written in free verse, brought him a lot of acknowledgement 

for their pleasant, witty, abstract, at times absurd style. The fact that 

he quit writing poems in 1990 is a big loss for the literature of the 

Turkish society living in the Balkans. 

     Key words: Burhan Sait, poet, free verse poem, “Toward 2000 

(Poems)”, “Trouble (Poems)”. 

 

A. BURHAN SAİT’İN HAYATI 

 

 1965’de Kosova-Gilan’da doğan Burhan Sait, vatandaşlığına 

geçtiği Türkiye’de 2004’te geçirdiği bir trafik kazasında öldü. Kosova 

 
*    Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Türk Dili Okutmanı. 

farukgezgin1950@windowslive.com 
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ve Makedonya’da 1989’a kadar önce gazete ve dergilerde çıkan şiirle-

ri ve çıkardığı iki şiir kitabıyla ve yine aynı yıllarda Tan gazetesi mu-

habirliği ve buradaki köşe yazılarıyla tanındı. Onun Priştine’de çıkan 

Çevren dergisi ile Üsküp’te çıkan Birlik gazetesi ve Sesler dergisinde 

de şiirleri ve yazıları yayınlandı. 1992-1994 arasında Üsküp’te Anado-

lu Ajansı temsilciliğinde bulundu. 1994-2002 arasında Üsküp’te Var-

dar dergisi ve devamı olarak da gazetesini çıkardı. Burhan Sait, gerek 

yazılarıyla ve gerekse fiilî olarak, Tito öldükten sonra Sosyalist Yu-

goslavya’nın son zamanlarında, Türklere daha önce verilen Türkçe ko-

nuşma ve yazma ile Türkçe eğitim hakkının kısıtlanmasının, sosyalist 

rejimin dağılmasıyla kurulan Makedonya Cumhuriyeti ve Kosova 

Cumhuriyeti’nde sürmesi karşısında devamlı Türkler için mücadele 

etti. Bu iki yeni devlette, resmî makamların hukuk dışı ve inandırıcı-

lıktan uzak gerekçeleri yüzünden Türkler, anayasalarda verilen hakla-

rından hâlihazırda da çok az yararlanabilmektedir. Burhan Sait, Yu-

goslavya zamanında verilen haklardan Türkler büyük oranda yararlan-

dığı için, rejim gereği sosyalist görünmek zorundaydı. Rejim dağılıp 

yeni kurulan iki devlette, Türklere verilen haklar kısıtlandığı için, ister 

istemez milliyetçi, Türkçü ve Atatürkçü fikir dairesi içinde yer aldı. 

Eşi ve iki kızı halen İstanbul’da yaşamaktadır. 

 

 B. ŞİİRLERİ VE ŞAİRLİĞİ 

 

B. 1. BURHAN SAİT’İN ŞAİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİR-

ME 

 

 Burhan Sait, serbest tarzda ve daha çok kısa şiirler yazdı. 

Bunlarda bölüm ve kafiye pek görülmez, yer yer rediflere rastlanır. 

Noktalama işaretleri çok az kullanılmıştır. İlk çıkanlarda olmasa da 

sonraki şiirlerinde, yenilik adına mısra ve özel isim başlarında büyük 

harf kullanmama hevesi vardır. Bölge aydınlarının bazıları, onun şiir-

lerinin deneme seviyesinde kaldığına inanıyordu. Nuhi Mazrek ise, 

“Bu ozanlardan sonra en genç ozanlar Burhan Sait, Raif Kırkul vs. ilk 

şiir kitaplarıyla dikkatleri çekmeye(i) başardılar. Bu ozanlar da yeni 

arayışlar peşinde. Toplumcu gerçekçi bir yaratma doğrultusunda ürün 

vermeye çalışıyorlar. Bunların da başarısını zaman belirleyecektir. 

Başaracaklarına kuvvetle inanıyorum.” kanaatini belirtmiştir. 

(Mazrek, Tan, s. 1046, 14.10.1989) 

     Burhan Sait’te çevreyi, ortamı ve insan davranışlarını dikkatli takip 

eden bir tavır vardır. Şair, gözlemlediği insanları, değişik yönleriyle, 

davranışlarıyla yakalayabilmiştir. 1980’lerde Kosova’da genç şairler 

yetişmekte olduğuna temas eden Reşit Hanadan, “Sevinilmesi gereken 
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bir durum da. Burhan Sait gibi genç ozanlardan bazılarının şiirlerin-

de çevreyi, bulunduğu ortamı, bu ortamlarda her gün yaşanan olayla-

rı, görülen tekdüzeliği başarılı bir şekilde betimleyebilmelerinden kay-

naklanıyor.” demiştir. (Hanadan, tan, S. 839, 26.10.1985) 

     Burhan Sait, Alaattin M. İsmail’e verdiği mülakatta edebiyat, şiir 

ve kendi şiirleri hakkındaki görüşlerini anlatmıştır. “Edebiyatı sevdim 

ve onu ruhumu besleyen ve avutan bir canlı yaratık gibi gördüm. Ede-

bi türlerden şiir bana en büyük zevki verdi. Şiir dilin ve insanın özü-

dür. Bu nedenle de şiiri denedim.” diyor. Alaattin M. İsmail’in “Peki 

sizce şiir bir yazma sanatı mı yoksa söyleme sanatı mıdır?” sorusuna, 

“Bana kalırsa şiir bir söyleme sanatıdır. Şiir manadan ibarettir. Şiir 

yaşanmış iç deneylere ve derin bir dil sezgisine dayanır.” cevabını ve-

riyor. Fakat bu ifade, içinde çelişkileri de barındırıyor. Şair, çocuklu-

ğunda Yugoslavya Türkleri arasında yasaklı olmaktan yeni kurtulan, 

on sekiz yaşına kadar Üsküp’te yaşayan ve ilk şiirlerini burada yazan 

Yahya Kemal’i okuyabilseydi, şiirin ses ve mananın kaynaşmasından 

doğduğunu, ikisinin birbiri içinde eridiğini anlamış olacaktı. Sait, şiir 

hakkındaki görüşlerine şunları da ekliyor: 

     “Şiir insanı insana sevdiren, insanı insana yaklaştıran ve böyle bir 

çağda, dinamik hayatta vaktimizi almadan çok çabuk okunan ve olum-

lu sonuç veren bir şeydir. 

     Şiirlerimin genel konuları görebildiklerim ve sezebildiklerimdir. 

Gelecekte de şiirlerimin genel konuları buna dayanacaktır. Sanımca 

şiirlerimin konuları evrenseldir. Herkesin gördüğünü, sezebildiğini 

kâğıda dökmeye çaba harcıyorum. İlk şiir kitabımda erotizm içerikli 

şiirlerimin diğer konulardan bir nüyans için ağırlık basar. İç düzeni-

mizin bunalım geçirdiğine şu anda tümümüz tanığız. İster istemez ya-

şadığımız şartlar altında bazı şeyleri unutuyoruz. Örneğin erotizmi. 

Bunun sonucu olarak da daha bir derin bir bunalıma giriyoruz. Hu-

zurdan uzaklaşıyoruz. İşte az bile olsa bunu şiirimle hatırlatmayı borç 

biliyorum. Çünkü hatırlatmanın yararına inanıyorum. 

     Mutlaka ki öteki şairlerimizden dünyaya bakışım farklıdır. Sonra 

kendine ben ozanım diyen biri diğer ozanlardan farklı bir şekilde yaz-

mazsa, şiiriyle yazına taze bir hava, yeni bir ses getirmezse şahsi ola-

rak o kişinin yazmamasını tavsiye ederim. Bu kendim için de geçerli-

dir. Şiirimde anlayışıma göre öteki şairlerden ayrı bir söyleyiş ve 

özümleme var. Şiirlerimdeki söyleyiş Türkiye’deki ‘Garipçiler’ ve 

‘İkinci Yeniler’ akımlarının şiir söyleyişlerin(in) ortasıdır. Şiirimde 

bence az söz çok anlam, ince bir karamizah (espriyle karışık karami-

zah ve okşayarak vuran bir taşlama) havası var.” 

     Burhan Sait, ilk zaman Orhan Veli’nin de yadırgandığını, onun da 

kendini, “Hepsi gürültü etmeden kapıdan sessizce çıkıyorlar. Ben ise 
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böyle yapmak, kapıdan gürültü yapmadan çıkmak istemiyorum. Ben 

camları kırarak büyük gürültüyle pencereden çıktım ve çıkıyorum” 

sözleriyle savunduğunu belirtir. Sait, sevdiği şairler olarak da “Sayıla-

rı çoktur, ‘Garipçiler’ akımı temsilcilerini, Hayyam’ı, Ümit Yaşar 

Oğuzcan’ı seve seve okuyorum. Bir yönü dışında Nazım Hikmet de 

sevdiğim şairler arasına girer.” diyor. 

     Burhan Sait’in, Yugoslavya Türkleri edebiyatının dünyaya yeterin-

ce tanıtılmamasında Türk aydınlarının ihmalkâr davranışları olduğuna 

üzüldüğünü de yeri gelmişken belirtelim. 

     Burhan Sait, önce “88’de Açtım Gözümü Dünyaya” adını vermeyi 

düşündüğü ama sonra “Bela” adıyla yayınlanan ikinci şiir kitabı için 

de, azalan erotizm dışında konuların aynı olduğunu ama üslubun biraz 

değiştiğini belirtir. (İsmail, Tan, S. 1008, 21.01.1989) 

     İlk şiir kitabı “2000’e doğru”nun kapak kompozisyonunu hazırla-

yan Ethem Baymak, onun erken ölümünün Makedonya ve Kosova 

Türk şiiri için bir kayıp olduğu kanaatindedir: 

     “Daha çok, umut bahçelerinde çiçek açacaktı… Daha çok şiirler 

karalayacaktı… Daha çok insanlık için mücadele verecekti. 

     Evet hep baktı. Aynalardan içeri, aynalardan dışarı… Değişik gör-

dü. Görmeyeni gördü. Görene gönül verdi… Ve hep verdi bu yaşam 

denen cilveye. Hiç almadı.” (Baymak, 2011 (2013): 306) Baymak, 

onun şiirinin durumunu da “Kosova Türk şiirinin genç ve umut dolu 

bir şairiydi. Çağdaş şiirimizin gerçeküstücü akımının öncü şairiydi 

adeta. Öyle dizeleri vardı ki anlam dolu, mesaj dolu… Okurken sade, 

saydam, düşündükçe çok soyutluluğa açılıyorsun…” sözleriyle veri-

yor. (Baymak, 2011 (2013): 309-310) Gerçekten de Burhan Sait’in ba-

zı şiirleri gerçeküstücülüğü de aşarak absürd şiir tarzı içinde değerlen-

dirilebilir ki, bunları anlamak da zorlaşıyor. Bu yeni tarz şiirlerinde 

genel olarak hoş, esprili söylemek hâkimdir ki, bu da Orhan Veli tesi-

rine ve onun zekâ, hüner gösterme merak ve yeteneğine bağlanabilir. 

     Sıdıka Dilek Yalçın Çelik de, Orhan Veli tarzında şiirleriyle dikka-

ti çeken ama şairliğinin tam oturuşacağı bir dönemde aramızdan ayrı-

lan Burhan Sait’in şiirlerinin özünü, “Mizahî ve ironik bir anlatım tar-

zı bulunmaktadır. Çağın gerekleri, teknoloji ve bilgisayar kültürünün 

insanî değerleri ezmesi gibi konularda şiirleri olduğu gibi, bireysel 

konularda da şiirleri bulunmaktadır.” şeklinde veriyor. (Çelik, 2008: 

203) Yalnız, ikinci şiir kitabı Bela’nın yayınlandığı 1989’dan sonra şi-

irle pek uğraşmadığını, gazete muhabirliği ve yazarlığıyla meşgul ol-

duğunu, 1994’te de Üsküp’te çıkarmaya başladığı Vardar dergi ve ga-

zetesini devam ettirmek derdiyle uğraştığını hatırlatalım. Yani bu yıl-

larda şiirden kopmuş durumdaydı. 
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     Burhan Sait’in bazı şiirlerinde- eğer basım hatası yoksa- cümle bo-

zukluğu, ifade yanlışlığı, eksik hece veya ek söz konusudur. Bunun, 

Balkan Savaşı’ndan sonra Türkiye ile kopan iletişim eksikliğinden, 

uzun zaman önce Sırpça-Makedonca düşünüp sonra Türkçe yazmak 

alışkanlığından kaynaklandığını zannediyorum. 

 

B. 2. ŞAİRİN ÇOCUKLUK YILLARINDA YAZDIĞI, GAZETE 

VE DERGİLERDE YAYINLANIP DA KİTAPLARINA 

ALMADIĞI ŞİİRLERİ 

 

 Burhan Sait’in çocukluk yıllarında yazdığı “Kırlangıçlar”, 

“Cumhuriyetim”, “Kalemim”, “Tükenmezim”, diğerinden biraz farklı- 

adlarındaki beş şiiri, 1979’da Üsküp’te Birlik gazetesinin Çocuk Bah-

çesi ekinde çıktı. Serbest tarzda yazılmış bu şiirlerde çocukların saf 

dünyası ve Tito rejimini övme söz konusudur. Şiirlerde noktalama işa-

retleri yoktur. 

 

B. 3. ŞAİRİN GENÇLİK-OLGUNLUK DÖNEMİNDE YAZDIĞI, 

GAZETE VE DERGİLERDE YAYINLANAN AMA Kİ-

TAPLARINA ALMADIĞI ŞİİRLERİ 

 

     Bu şiirler, Priştine’deki Tan gazetesi ve Çevren dergisi ile Üsküp’-

teki Sesler dergisinde çıktı. Tan’da 1983-1988 arasında Yeni Kıvıl-

cımlar sütununda “Sana”, “Her Gece Aynı Olaylar”, “Buyurun Döviz 

Pazarına” yazısı içindeki “Sen Ağlama” ve “başlıksız şiir”, “Ne Olur”, 

“Yaralı”, “Pişman Mehmet”, “Rahitis”, “Aydınlık Gerek Bize”; Çev-

ren dergisinde 1985’te “Unutmam”, 1987’de “K’dan Emir”, “Yirmin-

ci Yüzyılın Sonlarında”; Sesler dergisinde 1986’da “Eh”, “Ne Olur” 

şiirleri çıktı. 

     Şiirler, serbest tarzdadır. Çok az rastlanan kafiye yerine, yer yer re-

diflere başvurulmuştur. Şair, noktalama işaretlerini pek kullanmıyor. 

Bu ilk şiirlerde mısra başları büyük harfle yazılmıştır. 

     “Sana” şiirinde, âşık bir gencin sevdiğine hasreti dile getiriliyor. 

Daha sonra yazdığı birçok şiirinden farklı olan bu şiiri verelim: 

 

  “Senden uzak bir yerde 

  Yalnızlığımı yabancılarla, 

  Yenemeyen bir kişiyim. 

  İçimde sanki mahpushanenin soğuk havası esiyor 

  Sönmekte olan gaz lambasıyla ısınıyorum 

  Bakışlarım solgun, yüzüm gülmüyor 

  İçim acı ve çekiyle dolu 
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  Avunacak hiç kimsem yok 

  Ya bana gel, ya beni oraya çek 

  Ve elbet kavuşacağımız bir gün gelecek”         

                                                 (Tan, S. 703, 19.03.1983) 

 

     “2000’e doğru” kitabında “buna bizde korzo derler” adıyla farklı 

ve kısa olarak yer alan “Her Gece Aynı Olaylar” şiirinde, korzo eğlen-

celerindeki karmaşa ortamı, insan davranışları, çelişkileri mizahî ve 

hatta hicve yakın bir üslupla verilir: 

 

  “Saat on sekizde başlıyor bağrışmalar 

  Gençler, yaşlılar, modalar 

  Zayıflar, semizler 

  Uzunlar, kısalar 

  Bakışmalar, beklemeler, atışmalar 

  Her çeşit iltifatlar 

  Dolaşık aylaklar 

  Satanlar, satılanlar 

  Aşık olmalar, kavgalar 

  Koket ile kokotlar 

  İnsanlara yıldız oldu 

  Saat yirmiikide dağılanlar, sonra da kalanlar 

  Priştine destan korzosunun şanını koruyan 

  Her geceki bu aynı olaylar” (Tan, S. 853, 28.09.1985) 

 

     “Buyurun Döviz Pazarına” yazısı içindeki “Sen Ağlama” kısa şiiri 

ile başlıksız verilen uzun şiirinde tam bir mizah ve hiciv hâkimdir. Bu 

iki şiirde, toplumdaki gelir dengesizliği, çelişkili hayat tarzı dile getiri-

lir. “Sen Ağlama” şiiri: 

 

  “Hep zamlama, dayanamam, 

  Bu ağır yükü, beyim ben taşıyamam 

  Al maaşım senin olsun 

  Bu maaş bende kalsa da yaşayamam.”  

                                                               (Tan, S. 865/866, 30.04.1986) 

 

     “Ne Olur”, “Aydınlık Gerek Bize”de Cahit Sıtkı ve Orhan Veli te-

siri vardır. Onun “K’dan Emir” şiirinde, Orhan Veli tesiriyle cinselliği 

esprili bir üslupla vermeye çalıştığını, Orhan Veli ve Cahit Sıtkı tesiri-

nin “Eh” şiirinde belirgin olduğunu görüyoruz. “Eh” şiiri: 

 

         “Kötü şeymiş anasızlık babasızlık 
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   Ölmeyi denedim de 

   Ne zor bir şeymiş 

   Sonunda öldüm işte 

   Öldüm, öldüm, öldüm… 

   Ölü olmaktan bıkıp sonra 

   Kalktım dirildim 

   Böyle de yaşamak güzelmiş meğer 

   Sevmek daha da güzel” 

                                                         (Sesler, S. 206, Mayıs 1986, s. 70) 

 

B. 3. GAZETE VE DERGİLERDE ÇIKAN VE ŞAİRİN 

KİTAPLARINA ALDIĞI VEYA KİTAPLARINDAN DERGİLE-

RE, ANTOLOJİLERE VE BAŞKA KİTAPLARA AKTARILAN 

ŞİİRLERİ 

 

     Bunlar, süreli yayınlarda, Tan gazetesinde 1986-1989 arasında çı-

kan “Para”, “Pınar”, “UY KARADENİZ”, “UÇUN KUŞLAR 

UÇUN”; Birlik gazetesinde 1989’da çıkan “KARA DUTUM”, “YA-

LAMAK”, “TUTAMADIM”, “DAK’KADA”, “AŞKIMA İLAİ”, 

“PLATONİK AŞK”, “KALK GİDELİM”, “SEX APPEAL ŞİİR”; 

Çevren dergisinde 1987-1989 arasında çıkan “EMİNECİK”, “KOR-

KU”, “ve gitti”, “uy karadeniz”, “bir hapise sunudur”, “2000’e doğ-

ru”, “neyin nesi”, “para”, “şimdi”, “önemli olan”, duygusallık”, “emi-

necik”, “mona liza güzel mi sanki”, “terbiyesiz”, “yorgan gitti kavga 

bitti”, “suni”, “açtı maymun gözünü”, “ÇEKENİN SONU ÇEKİM-

SİZ”, “DEVRİKLER”, “MADDE”, “EN GÜZEL ÇİÇEK”, “HA-

YAL”; Sesler dergisinde 1990’da çıkan “KARADUTUM”; Türkçem 

dergisinde 2008’de çıkan “ANAHTAR”, “PINAR”, “EVET”, 2014’te 

çıkan “DİKKAT! ÇOCUKLARA KIYILIYOR”, “ÖNEMLİ OLAN”, 

“ANAHTAR”, “PINAR”, “NEYİN NESİ”, “EVET”, “UÇUN KUŞ-

LAR UÇUN”; Bay dergisinde 1994-1995’te çıkan “uçun kuşlar 

uçun”, “bu dünya ne sana ne de bana kalmaz”, 2003’te çıkan 

“ŞİMDİ”, “CAN TATLI AMA…”, 2004’te çıkan “ve gitti”, “to be or 

not to be”, “uy karadeniz”, “hapishaneler”, “bir hapise sunudur”, 

“yasak”, “2000’e doğru”, “dikkat işçi aranıyor”, “dikkat! çocuklara 

kıyılıyor”, “bize ne gerek”, “gülmek mi ağlamak mı”, “atom 

bombası”, “önemli olan”, “bir düş”, “annem merak eder”, “eminecik”; 

Çığ dergisinde 1990’da çıkan “yorgan gitti kavga bitti”, 1994’te çıkan 

“önemli olan” şiirleridir. 

     Şairin bazı şiirleri antolojilerde, araştırma kitapları ve dergilerdeki 

inceleme yazılarında da yer almıştır: Enver Baki, “Kosova Türk Şiiri 

Panoraması”, Priştine 1990 (Arnavutça’ya Türkçe anlamıyla “Gizli 
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Yağmur Damlaları” şeklinde tercümesi yapılmıştır.); Fahri Kaya, “Es-

ki Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul 1992; Osman 

Baymak, “Yugoslavya Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul 1996”; 

Suat Engüllü, “Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki 

Türk Edebiyatları Antolojisi 7: Makedonya-Yugoslavya (Kosova) 

Türk Edebiyatı” (içinde ilgili kısım), Ankara 1997; Hasan Mercan, 

“Balkanlarda Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Ankara 2000; Sıdıka Dilek 

Yalçın Çelik, “Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı (1951-2008), Priz-

ren 2008; Ethem Baymak, “Türkçe’m Rumeli’nde- Rumeli’nin- Onur 

Bayrağım”, Prizren 2011 (2013); Ahmet Tufan Şentürk, “2000’e Doğ-

ru ve Burhan Sait Üstüne”, Çevren, S. 70, Mart-Nisan 1989, s. 159-

161. 

 

B. 4. “2000’e doğru (Şiirler)” KİTABINDAKİ ŞİİRLERİ 

 

     Kitap, Priştine’de Tan Yayınları arasında 1988’de yayınlandı. İçin-

dekilerle birlikte 64 sayfa olan kitapta 47 şiir vardır. Eser, “ve gitti” (s. 

5-12), “2000’e doğru” (s. 13-24), “önemli olan” (s. 25-30), “sen ağla-

ma” (s. 31-47), “bu ne biçim” (s. 49-62) bölümlerinden oluşmuştur. 

Kitapta “ve gitti”, “to be or not to be”, “uy karadeniz”, “hapishaneler”, 

“bir hapise sunudur”, “yasak”, “2000’e doğru”, “dikkat işçi aranıyor”, 

“dikkat! çocuklara kıyılıyor”, “bize ne gerek”, neyin nesi”, “para”, 

“gülmek mi ağlamak mı”, “atom bombası”, “şimdi”, “dua”, “önemli 

olan”, “bir düş”, “analara”, “allah vergisi”, “sen ağlama”, “duygusal-

lık”, “annem merak eder”, “eminecik”, “kara dutum”, “yalamak”, “tu-

tamadım”, “dak’kada”, “aşkıma ilai”, “platonik aşk”, “kalk gidelim 

more cafer”, “sex appeal şiir”, “yatak”, “romantik sex”, “nazlım”, “bu 

ne biçim”, “evet”, “ve”, “fasafiso”, “aydın (!)”, “anahtar”, “bu da şiir-

dir”, “kabadayı”, “korku”, pınar”, “iki yüzlüler”, “buna bizde korzo 

derler” şiirleri bulunmaktadır. 24 şiir daha önce her hangi bir gazete 

ve dergide çıkmamıştır. Şiirlerden bazıları, daha sonra bazı dergiler, 

antolojiler ve araştırma kitaplarında da yer almıştır. Şiirlerde ölüm-

mezarlık, anne, sosyal gerçekçilik, Nazım Hikmet, hürriyet-hapishane, 

sevgi-aşk, seks-erotizm, iki bin yılı, modernlik, çocuklar ve dramları, 

atom bombası, savaşların tahribatı gibi konular işlenmiştir. Mizah, es-

pri, hoş hatta absürd söyleyiş birçok şiire hâkimdir.  

 Noktalama işaretlerinin çok az kullanıldığı, sadece küçük 

harflerin tercih edildiği bu serbest tarzdaki şiirlerin hemen hemen ya-

rısının “espri, hoş söyleyiş, şaşırtma, mizah-hiciv ve absürd” konu ve 

tarzda olmasının, şairi kısa şiir yazmaya sevk ettiği kanaatindeyim. 

“Seks-erotizm” muhtevalı şiirleri de bunlara eklemek gerekir. Esasen 

şair, kısa, çarpıcı, esprili söylemeye düşkündür. Bu bakımdan Orhan 
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Veli, İkinci Yeniler ve Ümit Yaşar Oğuzcan’dan çok etkilenmiştir. 

Normal aşkı yansıtan şiirlerinin yanında seksi, erotizmi esprili, çarpıcı 

bir şekilde dile getirdiği birçok şiiri de vardır. Şair, dertlerle boğuşan 

insanın erotik baskı altında kaldığına inanıyordu. 

     Yugoslavya Türklerinde, Türkiye’dekilerden daha fazla serbest şiir 

yazma eğilimi vardır. Rejimin çok fazla imkân tanıdığı bir dönemde, 

mısra başına ödeme yapıldığı iddiaları da hesaba katılırsa, bu coğraf-

yada serbest şiirin, daha çok şiir yazmayı teşvik ettiği anlaşılıyor. 

     Avni Abdullah, kitap çıktığında önce üzerine bir yazı yazmak iste-

mediğini ama “kara dutum”u okuyunca yazmaya karar verdiğini belir-

tir, onda şairlik yeteneği görür, “Burhan Sait…, nedendir bilinmez, 

belki de gençlik romantizmine kapılarak dünyanın bitmez tükenmez 

sorunlarını işlemeye, onlara çözüm getirmeye çalışıyor. İster istemez 

de çıkmazlarla karşı karşıya kalıyor. ‘to be or not to be’ şiiri bu ba-

kımdan oldukça düşündürdü beni” hükmünü verir. (Abdullah, tan, S. 

1031, 01.07.1989) 

     Avni Abdullah, “to be or not to be”deki “açlık sonucu cinayet işle-

me” temasını sosyal gerçekçiliğin demode olmuş konularından sayı-

yor, şairlerin artık 80’li yıllardan itibaren sosyal gerçekçiliğin katı ku-

ralları dışına çıkıp “sevi” konusunu daha çok işlemeleri gerektiğini 

tavsiye ediyor. Bu şiiri verelim: 

 

  “cinayet işledi günün birinde aç karınca 

  karnını doyurmak için 

  kadı karga araya girdi 

  ölüme mahkûm etti 

  düşünmedi.” (s. 8) 

 

     Kara rengi ve çirkin sesiyle karga imajı, acımasız hâkim kavramını 

vermektedir. Şiir, Tito’nun ölümünden sonra yazılsa da, sosyalist bir 

ülkede olumsuzluğu vermesi bakımından önemli sayılabilir. 

     Daha önce de belirttiğimiz gibi, Burhan Sait, şiirde Nazım Hik-

met’ten ziyade Orhan Veli, İkinci Yeniler, Ümit Yaşar Oğuzcan ve 

kısmen de Cahit Sıtkı yolundadır. Nazım Hikmet’in hatırlatıldığı “ha-

pishaneler” şiirinde, “Hapishanelere güneş doğmuyor” türküsünden 

yola çıkılmıştır: 

 

  “hapishanelere de 

  güneş doğacak 

  bahar gelecek. 

  gardiyanlar çiçek bitecek 

  demir parmaklıklar hanımelilerle 
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  sarmaş dolaş olacak 

  bir gün gelecek ki 

  hapishaneler gül evi olacak. 

  …bugün pazar 

  bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar’” (s. 10) 

 

     Şiir aslında bir çelişkiyi yansıtır. Hapishanelerin “gül evi” olması, 

orada çiçek ve hanımelilerin etrafı doldurması, sadece bir temenni ola-

rak kalacaktır. Şiire tezat hâkimdir. Son mısra ise Nazım Hikmet’ten 

alıntıdır. 

     Yine “gülmek mi ağlamak mı” şiirindeki son mısra olan “ben bir 

ceviz ağacıyım Gülhane parkında” da Nazım Hikmet’ten alıntıdır. Ay-

nı tarzdaki “bir hapise sunudur” şiirinde hür yaşamanın güzelliği işle-

niyor. Masumluk içinde güzelliği temsil eden güvercin imajı kullanıl-

mıştır. Burada da tezat söz konusudur. Gazetecilik ve siyasette sert ta-

vırlı olan Burhan Sait’in güvercinler yerine kendisinin kümese konul-

masını isteyecek kadar yumuşak tavırlı görünmesi enteresandır: 

 

  “kapatmayın güvercinleri kümese 

  günah işlemeyin 

  isterseniz kapatın beni onların yerine 

  salıverin uçsunlar alabildiğine enginde.” (s. 11) 

 

     Şairi kuşatan çevrenin ona sevmeyi unutturmasının işlendiği “ya-

sak” da güzel şiirdir: 

 

  “sevmeyi, düşünmeyi yasak ettiler bana  

  günlerimi karanlıklarda geçirttiler benim 

  tükettiler beni 

   gözlerinden öperim.” (s. 12) 

  

     Kitaba adını veren “2000’e doğru”da, modern devrin dünyayı daha 

çok tahrip ettiği tespiti var: 

 

  “bilgisayar robotlar 

  hep son model silahlar 

  durmadan ölenler 

   günlerimiz delik deşik 

   ve aşksız… 

   benimle yatar mısın a’canım.” (s. 15) 
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     “dikkat! çocuklara kıyılıyor” şiirinde ezilen çocuk imajından yola 

çıkılarak, Afrika’nın emperyalist Batılı devletler tarafından yağmala-

nıp mahvedilmesi işleniyor: 

 

  “açmayan çiçeklerin kokusunu 

  yağmayan yağmurun ne olduğunu 

  anne sevgisini bile bilmeyen 

  yaşama ümitlerini doğmadan yitiren çocuklar 

  ölüyor bugün bir kıtada 

   her an ölüm kokan o burunlar 

   kanıyor kansızlıktan 

   ellerini uzatıp ekmek bekleyen 

   karınları boş kalan çocuklar 

   ölüyor bugün bir kıtada” (s. 17) 

 

     Orhan Veli tarzı esprili söyleyişe uygun, küçük ama güzel bir şiiri 

de “para”dır: 

     “bir düş” şiirinde daldan düşüp de denizde yok olan limon imajıyla, 

annesinden uzaklarda hayat kavgası içinde kaybolan çocuk verilmeye 

çalışılmıştır. “tutamadım”da ise, yapraklarıyla güzel olan gül ile krali-

çe arasında benzerlik kuruluyor. Güzelliğini sağlayan yapraklarını 

kaybeden gülün kraliçeliği artık söz konusu olamaz: 

 

  “sallana sallan eteğinde uçuşan 

  güllerin yapraklarını tutmak istedim 

  tutamadım… 

  elimden kaydılar 

  vazgeçtim… 

  bahçemin kraliçesi değildi artık.” (s. 39) 

 

     Güzel bir şiir olan “korku”da, korku sayesinde mücadele ettiğimiz, 

ocağımızı devam ettirdiğimiz işleniyor: 

 

  “varolduğuna şükrediyorum bugün 

  çok şükür 

  rahatlığımız bizim sendendir    

  olmasan 

  binlerce ocak sönerdi her gün.” (s. 59) 

 

     Esprili, hoş ve şaşırtıcı, absürd tarzda söylenmiş şiirlerine gelince: 

Orhan Veli tarzına uygun, küçük ama güzel bir şiiri “para”dır: 
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  “yoksulların düşü 

  zenginlerin uşağı 

  para, bahtın kara.” (s. 20) 

 

     “şimdi” şiirinde, dünyadaki barış çürümüş dişe benzetiliyor; barışı 

sağlaması düşünülen liderler, görevini yapmayan diş doktorları olarak 

gösteriliyor. “dak’kada”, tam soyut, absürd bir şiirdir. Şair, sevgilisi-

nin resmini çiziyor. Resmin çirkin çıkmasıyla televizyondaki “coca 

cola” reklamı arasında ilgi kurmak zorlaşıyor. Belki reklamların bizi 

esir alması çirkinliği verilmiş olabilir: 

 

  “sana yakışır resmini çizdim 

  çok çirkin çıktı 

  benim suçum ne? 

  televizyonda reklam var 

  ‘coca cola için…’” (s. 40) 

 

         “platonik aşk”, esprili söylenmiş şiir tarzına güzel bir örnektir: 

 

  “pencerem pencerene 

  bakar 

  penceren pencereme 

  hep böyle bakakalırlar 

  birbirine 

  sabahtan akşama kadar.” (s. 42) 

 

     “nazlım”da Orhan Veli tesiri açıkça görülmektedir: 

 

  “elma yanaklım 

  gül dudaklım 

  dik kafalım 

  ananın gözü 

  babanın nazlı kızı 

  sen ne sanıyorsun bre… 

  bu orospulu dünyada sana mı kaldım.” (s. 47) 

 

     “evet”te, hayat kavgasında ne yapacağını bilemeyen şaşkın insan 

tipi veriliyor. “fasafiso”da ise, dünya macerasından insanoğluna kala-

nın sadece fasafiso olduğu işleniyor: 

 

  “her şeyi gördüm her şeyi 

  ne yazık ki 
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  onlar beni görmediler. 

   durum fasafiso.” (s. 54) 

 

     “bu da şiirdir” için Ethem Baymak, “ ‘bu da şiirdir’ der dururdu 

zaman zaman. E, nedir o dediğimde, hemen dudaklarından üç dizelik 

bir mini şiir dökülüverirdi: 

 

          kaç 

     koş 

        çabuk ol…” demiştir. (Baymak, 2011 (2013): 309) 

 

     Esprili söyleyiş tarzına güzel bir örnek de “pınar” şiiridir: 

 

  “ne dersin be pınar 

  korkutuyorsun bizi 

  kova da şikâyetçi senden 

  ‘bıktım’ diyor bu derinliğinden 

               kızdırma beni ha 

   polise şikâyet ederim 

   sonra kapatır seni.” (s. 60) 

 

     Cinsellik ve erotizm konulu şiirlerine gelince: Bunlarda da Orhan 

Veli tesiri söz konusudur. “annem merak eder” buna örnektir: 

 

  “niye açılmışsın öylecene kız? 

  canım istemiyor dedim ya 

  seninle uğraşmak kolay mı sanki 

  hadi kalk git evimden 

    annem merak etmesin.” (s. 35) 

 

     “eminecik”te, on altısında cinsel çekiciliğini göstermeye başlayan 

genç kız tipi çiziliyor: 

 

  “on beşini doldurmuştu emine 

  hani çekingen, uysal bir kızdı ya… 

  on altısında gördüm onu denizde 

  sütyensiz gezer dururdu kumsalda. 

    Bu ne devşirme a’kız?” (s. 36) 

 

     “kara dutum”, bu tarzı sevenler tarafından beğenilen bir şiirdir. Şa-

ir, yıllar önce bir eğlencede kendisini etkileyen Çingene güzeline yine 
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rastlıyor ve ondan yine etkileniyor. Şiirde cinsel arzuyu açıkça, sakla-

madan sergileme var: 

 

  “yine o gün, 

  on yıl öncesi gibi 

  ilk kez çingene mahallesinde çırılçıplak yatıveren 

   karadutuma rastladım. 

   memeleri bir o yana bir bu yanaydı 

   kolay değil 

   ilk göz ağrısı.” (s. 37) 

 

     Şairin cinselliği ve erotizmi işlediği ve biraz cinsel argoya giren 

“yalamak”, “sex appeal şiir”, “yatak”, “romatik sex” şiirleri de vardır. 

 

B. 5. BELA (Şiirler) KİTABINDAKİ ŞİİRLERİ 

 

     Kosova-Priştine’de Tan Yayınları arasında 1989’da basılan kitap 

“içindekiler” kısmıyla birlikte 56 sayfadır. Kapak resmi ve kompozis-

yonunu şair kendisi hazırlamıştır. Eserde “açtı maymun gözünü” (5-

12), “yaşamak istiyorum” (13-27), “dört şiir” (29-33), “hayatım seni 

seviyorum” (35-41), “kürdili hicazkâr saz semaim ve bela” (43-53) 

bölümleri içinde 34 şiir bulunmaktadır. “kürdili hicazkâr saz semaim 

ve bela” bölümündeki şiirlere birden ona kadar numara verilmiştir. Ki-

taptaki şiirlerden onu, daha önce gazete ve dergilerde çıkmıştır. Beş 

şiir ise, daha sonra bazı dergilerde yayınlandı. Şiirlerin çoğu aşk-sevgi 

ile espri, kelime oyunu, soyut, gerçeküstücü, absürd gibi konular etra-

fındadır. Kader-talih, hayat-zaman, cinsellik-erotizm, savaş felaketi, 

İstanbul sevgisi, anne-çocuk, Necati Zekeriya, siyaset, tabiat üzerine 

de şiirler bulunmaktadır. 

 Şair, bu eserinde de yine küçük şiirleri tercih etmiştir. Cinsel-

lik-erotizm konulu şiirleri ise azalmıştır. Bunda, “2000’e doğru”daki 

bu tarzdaki şiirlerini hoş karşılamayan, tasvip etmeyen dostlarının et-

kisi olabilir. Şiirlerde noktalama işaretleri kısmen kullanılsa da, büyük 

harf kullanmama devam etmiştir. Bu eserdeki şiirlerinde de Orhan Ve-

li ve İkinci Yeni etkisi devam eder. Son bölüm olan “kürdili hicazkâr 

saz semaim ve bela”daki şiirler, geçmiş kültürden hız alan ve bu ba-

kımdan Attilâ İlhan tesirini yansıtan şiirlerdir. Bunlar, Balkan coğraf-

yasında yeni deneyişlerdir.  

     Üç bölümlü “açtı maymun gözünü” bir aşk şiiridir. Âşık, sevgilisi-

nin kendisini anlamadığını, onun da bunu sonunda gördüğünü belirti-

yor. “beni seviyormusun sordu.” mısrasında bozukluk var. Bunun, bu 

coğrafyada önce Sırpça-Makedonca düşünüp sonra Türkçe ifade etme-
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ye çalışmaktan kaynaklanan yaygın bir hata olduğunu düşünüyorum. 

Doğrusu “beni seviyor musun diye sordu” olmalıdır. Tabii soru ekini 

ayrı yazmak ve noktalama işareti kullanma meselesini de değerlendir-

mek gerekir. İlk bölümü verelim: 

 

  “beni sevdiğini söyledi 

  yalandı. 

  sevmediğini biliyordum. 

  beni seviyormusun sordu. 

  sen beni nekadar seviyorsan 

  ben seni o kadar fazla, dedim.” (s. 7) 

 

     İki bölümlük “monaliza güzel mi sanki”de sıradan, hatta pek güzel 

bulunmayan kadına da âşık olunabileceği işleniyor; Mona Liza üzeri-

ne espri yapılıyor. “Aptal” ile “abdal” farkı söz konusu ediliyor: 

 

  “güzeller aptal olur bazan, 

  bazan da abdal. 

  yazarlar da aynı çuvaldalar. 

   güzel, 

   hepsi seni yazıyor. 

   ben seni yazmayacağım işte. 

   hadi toz ol. 

 

   II 

  çirkinciğim, 

  başını eğme sakın, 

  göğsünü dik tut, sende yürek var 

  çirkinçiğim, 

  sen çirkin değilsin 

  görmeyen gözler seni öyle görüyor. 

  çirkinçiğim, 

  mona liza güzel mi sanki 

  hadi, hadi bübürlen 

  sen de güzelsin.” (s. 10-11) 

 

     Aslında bu kitaba ad olmasını düşündüğü “988’de açtım gözümü 

dünyaya” şiirinde kapalı, soyut anlatım var: 

 

  “988’de açtım gözümü dünyaya, 

  kör oldum. 

  köpekler hep bir ağızdan, 
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  ulumağa başladılar. 

  çınlattı kulağımı da kahkahalar. 

  susmalarını bekledim, susmadılar. 

  analar, 

  bazan da taş doğuran analar. 

   “dağlar seni delik delik ederim” (s. 12) 

 

     “uçun kuşlar uçun”, bu kitabın ve Burhan Sait’in en güzel şiirlerin-

den biri sayılabilir. Şair, bu şiiri erken yaşta ölen yeğeni Sami Sait 

adıyla daha önce Tan gazetesinde yayınlatmıştır. Şair, acımasızlığına 

rağmen savaşın insanî şeyleri, güzellikleri yok edemediğini “kuş” 

imajıyla vermiştir: 

 

  “tank seslerinden mi ürktünüz, 

  çığlıkları mı işittiniz kuşlar? 

  hadi, hadi uçun 

  kimse ölmedi buralarda. 

  siz tanklardan korkmayın, 

  namlularına gül dikeriz biz. 

  en sevdalı halimizle, 

  dökümlerine kan da katarız biz. 

  uçun kuşlar, uçun 

  kimse ölmedi buralarda. 

  siz tanklardan korkmayın.” (s. 19) 

 

     “çekenin sonu çekimsiz”de, şairin çevresinde gördüğü kötü örneğe 

tabiatın isyanı söz konusudur: 

 

  “bekçi sopasıyla dövülen kızcağızın ağlaması 

  dal dal etti denizi. 

  dallanmış denizden, 

  yakası açılmamış küfürler geldi bekçiye. 

  bekçi yine vurdu, vurdu da vurdu. 

  dallanmış deniz köpürdü de köpürdü… 

   kızcağız kan içindeydi.” (s. 20) 

 

     Burhan Sait, etrafındaki varlık ve olaylara duyarlı biridir. “bu dün-

ya ne sana, ne de bana kalmaz”da, yeni mısra kurma çabası vardır. 

“çekemediğin bensizin beni” yeni bir ifade olup bunda İkinci Yeni te-

siri söz konusudur. Kötü şeylerin dışında, geniş bir dünya bizi kendine 

çekmektedir: 
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  “çekemediğin bensizin beni 

  yitiriyorsun her zaman sevgiyi. 

  güzel mi ağlatılanlara, 

  sana da kelepçe taktılar mı hiç? 

  çekemediğim bensizin beni 

  sen de baharı seversin 

  bahar da seni. 

   benli ol, hepsine bahar var şimdi.” (s. 21) 

 

     “yaşamak istiyorum”, Orhan Veli, Cahit Sıtkı tesirini yansıtan gü-

zel bir şiirdir: 

 

  “nerde kaldınız, 

  sevda şarkıları, 

  aşk mektupları 

  yaşamın gizini unuttunuz mu yoksa? 

  bir tek siz kaldınız 

  insanı ölümden alıkoyan. 

  siz ölmeyin sevda şarkıları 

  aşk mektupları.” (s. 27) 

 

     “sen buna ne dersin”, yönetimin baskısıyla Üsküp’teki Birlik gaze-

tesinden uzaklaştırılıp Priştine’de Tan gazetesinde yazı yazma zorun-

da bırakılan ve Yugoslavya Türklüğünün en iyi yazarı olan Necati Ze-

keriya’nın ani ölümü üzerine yazılmış zayıf bir şiirdir. 

     “siyasetçiye”, imaj olarak güzel bir şiirdir. Şair, devrini tamamla-

yan, artık işe yaramayan ve pek güzel hatıra da bırakmayan siyasetçi-

leri de dökülen yapraklar gibi süpürdüğü için sonbaharı daha güzel bu-

luyor: 

 

  “yaprakların düşmesine, 

  seviniyorum bazan. 

  Temizleyicilerin işi olur diye. 

          sonbahar bile daha güzel oluyor böylece.” (s. 33) 

 

     Kitaptaki “kürdili hicazkâr saz semaim ve bela” başlıklı 10 şiiri bi-

ze, adeta Attilâ İlhan’ı hatırlatıyor. Birinci şiirde, bela sevgi ile yumu-

şatılıyor; kötü, sanki sevgi ile cezalandırılıyor: 

 

   “belâ 

  ne biçim döverdim seni 

  biliyor musun, 
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  hep seve seve. 

  belâ, 

  ne biçim severdim seni 

  biliyor musun, 

  hep öpe öpe.” (s. 44) 

 

     “khss ve bela-2”, şairin İstanbul üzerine yazdığı tek şiirdir. Minare-

lerden gelen ezan sesleri eşliğinde, şairin gözünden sevgilinin gözyaş-

ları akmaktadır. Bu, çok hoş bir söyleyiştir: 

 

  “minarelerden gelen ezan sesleriyle 

  gözümde akan gözyaşların, 

  kürdili hicazkâr saz semaim oluverince, 

  yedi tepeli şehirde 

  mora kesilmiş dudakların, 

  bir daha uzun uzun geldi aklıma. 

   ve…” (s. 45) 

 

     “khss ve bela-6”da, sevgilinin dünyaya ve kendisine şairin gözüyle 

bakacak olması yepyeni bir söyleyiş ve şaşırtıcı bir durumdur: 

 

  “al gözümü gözüne bak 

  konuştur, güldür, ağlat 

  ne olur gördüğünü anlat. 

  sevmek, özlemek, beklemek 

  görmedin mi ki, 

  sus, anlatma 

  gerisi boş ve yalan.” (s. 49) 

 

     “khss ve bela-7”de, sema içinde kendinden geçme ile aşk belasına 

tutulma arasında bağ kurulmuş gibidir. “kaç kez daha da canlattı gözü-

me belâyı” mısrasında hayatımızda kullanılmayan “canlattı” kelimesi 

kullanılmıştır. “khss ve bela-8”de, “gözümden felsefe fışkırdı damla-

yan saçaklara” mısrası, soyut veya absürd sayılabilecek bir söyleyiştir. 

“khss ve bela-9”da Cahit Sıtkı tesiri vardır. Sevgilinin bir gülümseme-

siyle dünyalar âşığın oluyor: 

 

  “bir gülümsemenle, 

  canlandı hep ümitler, 

  yaşandı yeniden hayaller. 

  dünya benimdi.” (s. 52) 
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     Burhan Sait, kısa şiirlerinde yer yer kelime oyunları yapmaktan 

hoşlanmakta; esprili, hoş ve absürd söylemeyi tercih etmektedir. İkinci 

kitapta azalan cinsellik-erotizm de espri ile ifade edilir. Şair, bunları 

hüner olarak görüyor. Bu konuda “git de öldür?” kitapta ilk örnektir: 

 

  “sen ona 

  ben sana 

  o da bana muhtaç.  

   muhtac muhtaca muhtac.” (s. 17) 

 

     “suni” şiiri de bu tarzdaır: 

 

  “ikinci mevki vagonlar, 

  ne diye ikinci kaldınız? 

  mars’ta mı olmalıydınız yoksa? 

  dünya, sen sunisin işte.    

  kaçırıyorsun da hergünlük suni neşemi.” (s. 26) 

 

     “terbiyesiz” ve “çağ atlatıyoruz” şiirleri cinsellikle ilgilidir. 

     “hayatım”, Yugoslavya Türklerinde serbest şiir furyasının tipik bir 

örneğidir. Alt alta karalanan ifadeler şiir mısrası olmaktadır: 

 

  “seni, 

  seni, 

  seni çok, 

  çok seviyorum.     

  II 

  neden, 

  neden seviyorum, 

  işte, 

  işte bunu bilmiyorum.” (s. 37-38) 

 

  

C. SONUÇ 

 

     1988 ve 1989’da çıkardığı iki şiir kitabıyla gelecek vaat eden Bur-

han Sait’in, 1990’dan itibaren şiirleri dergi ve gazetelerde görülmez. 

Onun bu yıldan itibaren kendini tamamen gazete yazılarına adadığı 

anlaşılıyor. Türkiye’deki farklı anlayışları ve şahsiyetleri ve mesela 

Yahya Kemal, Necip Fazıl, Faruk Nafiz, Arif Nihat Asya’yı tanısaydı, 

şiiri daha oturmuş olurdu diye düşünüyorum. Gelecek vaat eden bir 
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şairin şiiri birden bırakması, Balkan Türkleri edebiyatında bir boşluk-

tur. 
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MAKEDONYADA TÜRKÇE EĞİTMİNİN GELİŞİMİ 

İÇİN SESLER DERGİSİNİN ÖNEMİ  
 

Osman EMİN* 
 

Özet 

 

     Makedonya, Balkanların en karmaşık bölgelerinden biridir. Bal-

kanların kalbi sayılan Makedonya, eski tarihçiler tarafından bir ırklar 

müzesi olarak nitelenen Makedonya, bugün de çok uluslu bir devlet 

özelliği taşımaktadır. Makedonya, çok dili, çok dinli, çok kültürlü bir 

mozaik bölgedir. 19. yüzyılın sonlarına doğru eğitim alanında görül-

meye başlanan bazı olumlu gelişmelerde, Balkan Savaşlarıyla son 

bulmuştur. Türkçe eğitiminin yasaklandığı iki Dünya Savaşı arasında-

ki dönemde Türkçe eğitim durdurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra yeni okullar, nitelikli öğretmenler, programlar, değerli eğitimci-

lerin eliyle en iyiye doğru yönelmiş uygulamaya başlanmıştır. Başka 

bir deyişle, 1912’de yasaklanan Türkçe eğitime, ancak kırk yıllık bir 

aradan sonra izin verilebilmiştir. Makedonya Cumhuriyeti’nin Fede-

ral Yugoslavya Devleti ile süren bağlılığı 8 Eylül 1991’de bağımsızlı-

ğını ilan etmesiyle biter. Bu tarihten itibaren meydana gelen değişik-

likler ve getirilen bir takım anayasal değişikliklerden sonra Makedon-

ya Cumhuriyeti eğitim sisteminde 1991 yılında çıkarılan Eğitim Siste-

mi Yeniden Düzenleme Yasası ile bazı değişiklikler yapılmıştır.  Make-

donya Cumhuriyeti 1945’ten günümüze kadar Türkçe eğitimin ve 

Türkçe dersinin gelişimi için yapılan çalışmalar, ders programların-

daki değişim ve gelişmeleri belirlemek amacıyla çok sayıda yazılar, 

makaleler yazılmıştır. 1965-2001 yılları arasında yayınlanan Sesler 

dergisinde Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya Sosyalist Federasyo-

nu’na bağlı iken ve 1991’den bu yana da uluslararası sistemde bağım-

sız bir devlet olarak yerini alan Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Türk 

toplumunun eğitim ve öğretiminde ne gibi, ne yönde değişikliklerin ve 

gelişmelerin meydana geldiğini ortaya çıkarmaktadır. Dergide, Sosya-

list Yugoslavya dönemindeki edebiyat, siyasi, toplumsal gelişmeleri 

ele alan yazıların yanı sıra eğitim alanındaki sorunları ve sorunları 

çözebilecek öneriler yazılarına da yer verilmiştir. Bu açıdan bakıldı-

ğında “Sesler” dergisi genel olarak Makedonya Türklüğü’nün eğitim 
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alanındaki sesi olup Türk toplumunun vazgeçilmez bir parçası olmuş-

tu.   

     Anahtar Kelimeler: Makedonya, Türkçe Eğitim, Sesler Dergisi 

 

THE PROMINENCE OF THE “SESLER” MAGAZINE FOR 

THE DEVELOPMENT OF TURKISH EDUCATION 

 

Abstract 

 

     It is known that Macedonia is one of the most complex region in 

the Balkans. Being regarded as the heart of the Balkans,  according to 

the old historians,Macedonia is considered to be the holder of the at-

tribute of a multinational state and the museum of race(ethnicity), 

even today is the holder of the attribute of a multinational state.  Ma-

cedonia is a multilingual, multi – national and a zone noted for its mo-

saic of cultures. By the end of the 19th century,being seen in the fields 

of education,the pozitive development reached its end with the Balkan 

Wars. Banning the teaching of Turkish during the period of the World 

Wars, the Turkish education was drawn to a close.An application was 

commenced, headed for the prime at the hands of the new schools, ski-

lled teachers, curricula, estimable instructors. In other words,after 4o 

years of break, the ban on Turkish education in the 1912, was barely 

given permission for further improvments on the Turkish education. 

The connection of Macedonia to the Federal Republic of Yugoslavia 

was ended with the declaration of independence on the 8th of Septem-

ber, 1991. From that date onwards, changes that came into view and 

after a certain number of constitutional changes, in 1991 with the re-

organization act on education system several alterations were made 

on the education system of the Republic of Macedonia. From 1945 on-

wards, the Republic of Macedonia in its attempt in order to promote 

the Turkish education and the Turkish lectures, to determine the curri-

cula changes and developments has published many reports and artic-

les. Throughout the 1956–2001 being published at the “Ses-

ler”magazine showed up the Turkısh education and training in what 

sort, in what manners its changes and developments has originated in 

the Republic of Macedonia, while being a member of the Socialist Fe-

deral Republic of Yugoslavia and starting from 1991 onwards even ta-

king its place as an independent state in the international relations. 

During the period of Socialist Yugoslavia, the literary, social and 

community developments,were embraced at the magazine by articles 

right alongside the issues in the fields of education including the pro-

posals for the resolution of the issues. Generally seen from this stan-
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dpoint, the magazine “Sesler” in being the voice of the Macedonian 

Turks in the fields of education it clearly has become an indispensable 

part for the Turkish community.  

Keywords: Macedonia, Turkish education, Sesler Magazine... 
 

Giriş 

 

     19. yüzyılın sonlarına doğru eğitim alanında görülmeye başlanan 

bazı olumlu gelişmelerde, Balkan Savaşlarıyla son bulmuştur. Türkçe 

eğitiminin yasaklandığı iki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Türkçe 

eğitim durdurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni okullar, 

nitelikli öğretmenler, programlar,  değerli eğitimcilerin eliyle en iyiye 

doğru yönelmiş uygulamalar devam ederken, Batı Makedonya ve Ko-

sova’daki Türkçe eğitime diğer milliyetlere nazaran beş altı yıllık bir 

gecikmeyle, ancak 1951’den sonra başlanabilmiştir. Başka bir deyişle, 

1912’de yasaklanan Türkçe eğitime, ancak kırk yıllık bir aradan sonra 

izin verilebilmiştir. Böyle bir gecikme, doğal olarak Türkiye Türkçe-

si’yle Rumeli konuşma ve yazı dili arasında farklılıkların doğmasına 

neden olmuştur. Ancak, bu farklılaşmada en çok, bölgede konuşulan 

yabancı diller ve bu dillerde görülen eğitim etkili olmuştur. 

     500 yıl Osmanlı himayesinde yaşadıktan sonra Balkan Savaşları 

sonucu Makedonya’nın Osmanlılardan ayrılmasıyla beraber burada 

yaşayan Türk azınlığın eğitiminde sıkıntılar baş göstermeye 

başlamıştır. “Beş yüz yıllık siyasi otorite el değiştirirken, 1938’de ve 

1950’lerde iki büyük göç dalgası yaşanmıştır, Osmanlı devleti 1389 

Kosova Savaşı ile yerleştiği bu bölgeden, 1913’te ayrılırken, geride 

kalan Türk nüfus, artık bu yörenin azınlık halklarından biri 

olmuştur”.1 Osmanlı’nın Balkanlardan çekilmesi üzerine Türkler 

başka sistemler, başka bayraklar altında yaşamak gerçeğiyle karşı 

karşıya kalmıştır. Osmanlı’nın Balkanlardan  çekilmesinden sonra bu 

topraklarda kalan Türklerin eğitim ve kültür yaşamında bir duraklama 

olduğu görülmüştür. Türk okulları kapatılmış, halk ana dilini evinin 

dışında kullanamaz olmuştur. Böylece eğitimlerini devam edemeyip 

yarıda bırakmışlardır. Balkan ve I. Dünya Savaşları sonrası bölgede 

duraklayan ve gerilemeye başlayan sistematik Türkçe eğitimi, 1944 

yılı sonlarına doğru, Makedonya Federal Yugoslavya bünyesinde ayrı 

bir Cumhuriyet haline gelir gelmez, Makedon dili okullarının yanı 

sıra, azınlıklara da  kendi dillerinde  okul açma hakkı tanınmasıyla 

beraber yeniden gelişmeye başlamıştır. Makedonya Cumhuriyeti’nde 

Türk okul kuruluş sistemi 1945 yılından itibaren yapılan bir dizi 

 
1  Ülker, Çiğdem. Makedonya Türk Öyküsünde Kimlik Sorunu, Kültür Bakanlığı   

   Yayınları, 1998 
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reformlar yoluyla bugünkü şeklini almıştır. 1948 yılından, 

Makedonya’da Stalin uygulamalarından sıyrılarak daha liberal bir 

rejim tatbik etmeye başlanmış ve bu esnada Türk halkı da kendini 

toparlamaya çalışmıştır. Böylece Federatif Sosyalist Yugoslavya 

çerçevesinde ayrı bir Cumhuriyet olan Makedonya Sosyalist 

Cumhuriyeti, Makedonya’da o dönemde yaşayan yaklaşık 400.000 

Türk’e eğitim hakları sağlandı.  

     Savaş yıllarından sonra kurulan Yugoslavya Sosyalist Federatif 

Cumhuriyeti, Türklerin milli benliklerini koruyacak okulların, kültür 

evlerin, teşkilatların kapatılması veya kurulmasını engellemek gibi ör-

nekler göçün en önemli sebeplerinden sayılmaktadır. O yıllarda karşı-

laşan en büyük, en temel  problem eğitimdir. Çünkü insan eğitimde is-

tikrara varmazsa devamlı göçle karşı karşıya gelmektedir. Böylece 

Türk okullarında gerek öğrenci gerekse öğretmen kadrosu azalınca, 

ortaya çıkan tablo etkisini halla devam etmektedir. Ancak, bir ülkede 

tek ya da birden fazla dilerin konuşulması, sosyal bakkmdan da prob-

lem olarak karşılanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Make-

donya Cumhuriyeti’nde yaşayan ulus ile halkların yürüttükleri dört yıl 

kanlı savaş sonrasında 1944/45 okuma yılında ilk defa üç dil üzerine 

yani Makedonca, Türkçe ve Arnavutça eğitim devam etmiştir.  

     540 yıl Osmanlı egemenliğinde bulunan Makedonya, Balkan Sa-

vaşları ile önemli bir siyasi ve etnik değişimlere uğramıştır. Balkan 

Savaşları ve sonrasında ciddi baskı ve zulümler nedeniyle, Türklerin 

büyük bir kısmı bölgeden göç etmiştir. Geride kalan Türkler ise, bir-

çok haktan mahrum kalarak 1912-1944 yılları arasında Sırp-Hırvat-

Sloven ve Yugoslav krallıklarının egemenliğinde kalmışlardır. Yine 

bu dönemde, II. Dünya Savaşı’nın baskı ve zulümlerini yaşamışlardır. 

Bu dönemde, Yugoslavya'da Türkçe basın yayın faaliyetleri ve eğitim 

felç olmuştur. 1944 yılında, Makedonya'da Yugoslavya'ya bağlı bir 

cumhuriyet kurulmuştur. Alman ve Bulgarlara karşı yapılan bağımsız-

lık savaşında gösterdikleri yararlılıklar sayesinde Türklere birçok öz-

gürlük tanınmıştır. Bu dönemde, tüm yetersizliklere rağmen hızlı bir 

şekilde Türkçe eğitim verecek kadro oluşturulmuş ve Türkçe eğitim 

yapan okullar açılmıştır. Makedonya'da ortaya çıkan bu yeni ülke ve 

rejimde çocuğa verilen önem üst seviyede olmuştur. Çocuklara kendi 

dillerinde eğitim almaları ve kendi edebiyatlarını yakından tanımaları 

fırsatı verilmiştir. Makedonya'da Türkçe yayın faaliyetleri Yugoslav-

ya'da Makedonya bölgesinde ilk yayımlanan süreli yayın, Rumeli ga-

zetesidir. 1876 yılında yayımlanan gazete Manastır'da basılmıştır. 

1944 yılının sonlarına doğru Yugoslavya'da, Latin alfabesiyle Türkçe 

yayımlanan “Birlik” gazetesi, Üsküp'te yayın hayatına başlamıştır. Bu 

gazetede, çocuklar için çeşitli yazılar ve şiirler de yer almaktadır.  
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1949 yılında kadınlar için "Yeni Kadın" dergisi yayımlanmıştır. Müs-

takil olarak ilk çocuk gazetesi ise 1950 yılında yayımlanmaya başla-

yan “Pioner” gazetesidir. Daha sonra 1951 yılında “Sevinç”, 1957 yı-

lında ise “Tomurcuk” dergileri dönemin ilk çocuk dergileri olarak ya-

yın hayatına başlamıştır. 1965 yılında, “Sesler” dergisi ile kültür ve 

edebiyatta ciddi bir canlanma görülmektedir. 1991 yılından itibaren 

Yugoslavya federasyonundan ayrılan Makedonya'da çeşitli girişimler-

le birçok gazete ve dergi yayımlanma fırsatı bulmuştur. Görüldüğü gi-

bi 1944 yılından itibaren yeniden canlanan Türkçe basın yayın faali-

yetleri içerisinde “Pioner” gazetesi çocuk yayıncılığının başlangıç 

noktasını temsil etmektedir.  

     O yıllarda karşılaşan en büyük, en temel  problem eğitimdir. Çünkü 

insan eğitimde istikrara varmazsa devamlı göçle karşı karşıya gelmek-

tedir. Böylece Türk okullarında gerek öğrenci gerekse öğretmen kad-

rosu azalınca, ortaya çıkan tablo etkisini hala devam etmektedir. An-

cak, bir ülkede tek ya da birden fazla dilerin konuşulması, sosyal ba-

kmdan da problem olarak karşılanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı son-

rasında Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan ulus ile halkların yürüt-

tükleri dört yıl kanlı savaş sonrasında 1944/45 okuma yılında ilk defa 

üç dil üzerine yani Makedonca, Türkçe ve Arnavutça eğitim devam et-

miştir. “1928 yılında Türkiye’de yapılan harf devrimi bütün Türkler 

için tarihi bir olaydı, Doğu uygarlığından ayrılıp Batı uygarlığına 

geçmek için yapılan ilk büyük adımlardan biriydi. Bu durumda Make-

donya’da Halk Kurtuluş Savaşı sonrasında 1944 yılında Türk azınlığı 

kendi anadilinde okuma hakkını kazandı ve bu işe yeni harflerle baş-

landı. Anadili bilinci yeni bir nitelik kazandı”.2  

     Ancak Makedonya’da eğitimi etki eden etkenler, faktörler vardır. 

En önemli faktörelerden de biri dil faktörüdür, bu faktörde bir ülkede 

birden fazla dilin konuşulması, resmi dilin tek ya da iki dilde olması 

eğitimi etkilemektedir ve sorunlar günden güne artmaktadır. Eğitim 

bir kültür aktarma aracı ise, eğitimin en başta gelen görevlerinden biri-

si kültür zenginliklerini toplumsal yaşama biçimlerini genç kuşaklara 

aktarmaktır. Bu durumda her ulusun, her türlü düşünce ve öğrenme 

eylemi anadili temeli üzerinde oluşur. Anlaşılıyor ki ulusal eğitimde 

ve anadili eğitiminde en çok önem verilerek günümüze kadar ve gele-

cekte düşünen, eleştiren, sağduyulu, tutarlı ve öz konuşan insan tipinin 

yaratılması okullarımız dahi Türk Dili eğitiminin başarıya ulaşmasına 

bağlıdır. Türk eğitiminde, okuduğunu ve öğrendiklerini anlama, öğ-

rendiklerini doğru ve düzgün başkalarına anlatabilme becerilerini ka-

 
2  Recep, Bugariç. “Türkçenin Özleşmesi ve Bizdeki-Özellikle Üsküp Ağzındaki   

   Etkisi.” Sesler Dergisi. Yıl 17, Sayı 161, 1981, Üsküp,  s.46 
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zanma açısından Türkçe dersi öğretimin her kademesinde önemli bir 

rol oynamaktadır. 

     Makedonya Türk Edebiyatı Osmanlı Devleti’nin son döneminde 

ortaya çıkan yeni Türk edebiyatının yansımaları Makedonya Türk ede-

biyatında görülse de 1912-1944 yılları arasında önemli bir kopuş dö-

nemi yaşanmıştır. Makedonya'da 1944 yılında ortaya çıkan yeni ülke 

ve rejimde çocuklara, kendi dillerinde eğitim alma ve kendi edebiyat-

larını yakından tanıma fırsatı verilmiştir. Bu durumun nedeni "Sosya-

list kültürün eğitilmeye muhtaç bir nesne olarak gördüğü ve ancak ço-

cukluklarında iyi eğitilen insanların sistem açısından bir güvence teş-

kil edeceği görüşü doğrultusunda genelde çocuk eğitimine verdiği 

önem" şeklinde değerlendirilmektedir. “Pioner” gazetesinin dışında 

“Sevinç” ve “Tomurcuk” gibi süreli çocuk yayınlarının basılmaya baş-

landı. Makedonya Türk edebiyatında, 1965 yılında “Sesler” dergisinin 

yayımlanmasına kadar çocuk edebiyatı ön plandadır. Bu dönemde ne-

redeyse bütün yazarların çocuk edebiyatına ait bir eseri bulunmakta-

dır. Makedonya Türk edebiyatının 1944-1991 yılları arasında edebiyat 

üzerine ürünleri bulunan bazı yazar ve şairlerini birçoğunun sanattan 

çok eğitim ve öğretimdeki ihtiyacı karşılamak maksadıyla şair ve ya-

zarlığa başladığı görülmktedir. 

 

Sesler Dergisinin Türk Eğitimine Katkısı 

 

     Sesler dergisinin ilk sayısı 1965 yılının Aralık ayında çıkarak, 

1965-2001 yılları arasında Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebi-

yatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu dergi, kimi zaman 

tam bir düzenle, kimi zaman da siyasi ve ekonomik gelimelere bağlı 

olarak çeşitli aksaklıklar yaşayarak yayın hayatını sürdürmüştür. 1965 

yılının Aralık ayından 2001 yılının Nisan ayına kadar 36 yıllık bir dö-

nemde, zaman zaman yayın devamlılığı açısından çalkantılı dönemler 

yaşasa da, Makedonya ve Kosova bölgelerinde yaşayan Türklerin ye-

tişkinlere yönelik edebiyatının ilk adresi olma özelliğini gösteren 

“Sesler” dergisi, zengin bir içeriğe sahip olup edebiyattan siyasette, ta-

rihten folklora, eğitim-dil biliminden müziğe kadar birçok alanda yazı 

yazılan yerli bir dergi olmuştur. Aslında her yazı bir eleştiri, her yazı 

bir sitem, her yazı bir haykırış olmuştur. Yazılar aslında Makedonya’-

da yaşayan Türk halkına yaşanılmışlığı, onların bir bakıma bakış açısı-

dır. Döneminde yaşanılmışlar, sıkıntılar yazıya dökülürken eğitim ala-

nında çok fazla yazıların olmadığı görülmektedir. Aşağıda eğitim ala-

nında kendini adamış yazar, şair, eğitimcilerin görüşlerini ve dönem-

deki sıkıntıların birebir tanıkları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Eği-
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tim alanında ilk yazı yazıdan son döneme kadarki yazılardan bir kaç 

örnek sunulmuştur.    

     Şükrü  Ramo: Sosyalist yurdumuzda maddi esasla birlikte eğitim 

ve kültür bölgesinde de kaydedilen neticeler büyüktür. Bütün bunları 

bir yazıda açıklamak her şeyi derinden ve dellilerle incelemek imkan 

dışındadır.Bundan ötürü burada sade Türkçe eğitim ve kültürüne dair 

bazı sorunlara değinmekle geçilen, geçilmekte olan, geçilmesi gereken 

yolda rastlanmış ya da rastlayacağımız bazı yönler açıklamaya çalışa-

cağım. Kurtuluş Savaşı ve Devrim neticesi gibi meydana gelen sosya-

list toplumsal münasebetlerle gelişen kardeşlik ve birlik Yugoslavya-

sının Makedonya ve Kosmet şartlarında Türkçe eğitim ve kültürünün 

Birlik etrafında kurulduğu ve gelişmeğe başladığı serbest tespit edebi-

liriz. O zamana kadar yerli Türklerimizin hemen yüzde doksanı yazı 

okuma bilmiyordu eğitim ve kültür işçisi kadrolarımız hiç kadar azdı 

okul ve kitaplar da öyleydi kadınlarımız ferece taşıyordu ekonomi ve 

sosyal durum düşkündü çocuklar ve gençlerimiz tahsilsiz ve kalitesiz  

büyüyordu insanlarımızı baş inanış ve görüşler daha ziyade öbür dün-

ya için hazırlıyordu. Silah ve kanla kurtarılan yurdun yenilenme ve 

kuruluş güneşi altında, bütün uluslar ve halklar birlikte Türklere de 

anadili okulların açılmasına girişildi. Önce Makedon ve diğer profe-

sörlerin yardımıyla, Üsküp’te açılan ve üçer ay çalışan, böylece 15 yıl 

süren yaz pedagoji kurslarında ilk Türk öğretmenleri neslinin yetiştir-

mesi  başarıldı. Bu nesiller, ilkin sade defter ve kalemle çalışmağa 

başlayan şehir ve köylerin Türk okullarına gönderildi. Bununla da ye-

ni Yugoslavya tarihinde yeni bir sayfa açılmış bulunuyordu. Makedon 

okullarıyla yanyana çalışan Türk okullarına dair ilk alfabe ilk okuma 

kitabı ve başka kitaplar hiç kadar az olan yerli Türk aydınlarının oriji-

nel ya da çeviri kalemleriyle meydana getirildi. Öğrenci sayısı çoğal-

dıkça çoğalıyordu öğretmenler sayısı ihtiyaçlardan geri kalıyordu.3  

     Recep Murat: Öğrencilerimizin ana dillerini gerektiği gibi ve 

gerektiği kadar bilmedikleri, anlatma güçlerinin zayıf hatta pek zayıf 

oldukları hepimizi üzmesi gereken bir gerçektir. Yazık ki çok azımızı 

üzüyor. Bunun özürlü nenleri üzerine durmak, bilinen gerçekleri tek-

rarlamak usanç oluyor. Özürsüz olanları ortaya atmak isteyişimin ere-

ği yanlış düşünen, yanlış sonuçlara varan kimselere, öğretmen meslek-

taşlarıma bazı gerçekleri tarafsız göstermek istiyorum. Doğrudur, ço-

cuklarımız ana dillerini evde ebeveyinleri yardımıyla, hem de sokak 

yardımıyla öğrenebiliyorlar. Çünkü her adımda işideceğimiz Türk ke-

limeleri bozuk, kaba hem de tatsızdır. Buna göre çocuklarımızın  ana 

 
3  Şükrü Ramo, Eğitim ve Kültürümüz Üstünde, Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi   

   Yıl  II, Sayı 7, Haziran 1966, s.3 
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dillerini öğrenebilecekleri birinci yer, okul kalıyor. İyi ama sekiz yıllık 

okullarımızdan çıkan öğrencilerimizin Türkçesi, konuşma ve anlatma 

gücü, yazı kültürü nasıl? Bizi memnun edebilir mi? Hayır, edemez. 

Beş, on öğrencinin güzel konuşmasiyle memnun olamayız. Olamayız, 

çünkü geri kalan öğrencilerin sayısı çok, pek çoktur. Kitapsızlık yü-

zünden öğrenciler okulda da Türkçeyi öğrenmekte epey güçlük çeki-

yor, demeyin. Kitapsızlık özürlü nenlere düşer (Son birkaç yıl içinde 

bu sorun da ortadan kalkıyor, kalkacak ama durum, sadece bununla 

düzelmiyecek).4  

     İsmail Zekeriya: Dil, toplumsal hayatın gelişime ve ilerlemesinde 

daha eski çağlardan beri büyük rol oynamıştır. Bu yüzden de çocukla-

ra (öğrencilere) daha küçük yaştan, henüz onlar ilkokullarda öğrenim 

görürlerken, bilhassa dile önem vermek gerekir. Öğretmenlik görgüle-

rime dayanarak çekinmeden şunu söyliyebilirim ki, ilkokula gelen öğ-

renciler, karışık bir dil sevgisiyle geldikleri şöyle dursun, fiillerin za-

manlarında kaçınılmaz yanlışlıklar yapmaktadırlar. Örneğin gidelim 

mi yerine gidelik mi yada gideysık mi biçimlerini kullanıyorlar. Bun-

dan başka geliyor yerine geli, gidecek yerine gidey biçimlerini kullanı-

yorlar. Bu yanlız Manastır’da değil, kuşkusuz Üsküp’te, Ohri’de, Ko-

sova kentlerinde de aynı yanlışlıklar, ayrı ayrı biçimlerde ayak dire-

mektedir. İşte bu yüzden, öğrencileri daha küçük yaşta doğru dürüst 

konuşmaya, doğru dürüst yazmaya sevketmek, aile kadar belki de bi-

zim durumumuzuda aileden çok öğretmenlere düşen bir ödevdir. Ama 

bu büyük ve sorumlu iş yalnız Türkçe dersi öğretmenine bırakılmama-

lı. Öğrencilerin tam olarak dili öğrenmelerinde, öteki dersleri idare 

eden öğretmenlerin de büyük payı geçmeli, dil dersi öğretmeni ancak 

bunun bir birleşimini yapmalıdır. Bizde gramer kitaplarıyla ilk  çalı-

şanlar Hıfzı İdris ve Şükrü Ramo olmuştur. Onların hazırladıkları 

»Dilbilgisi« kitabı, pioner ödevini görmüş, ayrı ayrı değil de bütün 

olarak gramer bilgisini kurallarıyla sunmuştur. Bu kitaptan o dönemde 

hem öğretmen okulu öğrencileri, hem ilkokul öğrencileri hatta öğret-

menler de aynı biçimde yararlanıyor, bilgileri sınıflara göre bölmekte 

hayli güçlük çekiyorlardı. Ve bu »Dilbilgisi« kitabı, örneklerden yok-

sun olduğu için, dil dersleri öğretmenlerine hayli güçlükler çıkartıyor-

du. Kitabın zamanına göre dili, yöntemi hayli ilginç olmasına karşın , 

bölümlere ayrılmayışı pratik önemini yitiriyordu. Necati Zekeriya ve 

Recep Murat tarfından hazırlanan »Dilimiz« VIII. sınıf kitabı ve bun-

dan sonra aynı yazarlardan VII. ve VI. geçen yıl da Süreyya Yusuf ta-

rafından hazırlanan V. sınıf »Dilimiz« kitapları dil dersi öğretmenlerin 

 
4  Recep Murat, Öğrencilerin Konuşma ve Yazı Kültürü, Sesler Aylık Toplum   

   Sanat Dergisi. Yıl II. Sayı 10, Kasım 1966, Üsküp, s.40 
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işini yüzde yüz kolaylaştırmış, gramer derslerinin Makedonya ile Ko-

sova okullarında aynı biçimde, aynı bilgi ve aynı kurallarla verilmesi-

ni sağlamıştır. Ama bizde dilbilgisi kitaplarıyla çalışmak alışkanlığı 

olmadığı için, bazı okullarımızda maalesef hala dikte ya da kısa notlar 

kaydetmekle çalışılıyor, Dilbilgisi kuralları bol örneklerle verilecek 

yerde, kupkuru bir biçimde salt kurallarla öğretiliyor.  Bu biçim çalış-

maya artık bir son vermek gerek. Bilinen bir gerçektir ki, dilbilgisi, 

ancak canlı olarak,inceleme, çözümleme yöntemiyle verilirse, çocuk-

lar bu dersi de sevecek ve dilbilgisi derslerinden öğrendiklerini, sonra 

hergünkü hayatlarında kullanacaklar, düzgün konuşaçaklar, yanlışsız 

yazacaklardır. Ve öğretmenlerimiz şunu unutmamalıdırlar ki, öğrenci-

ler inceleme yoluyla kuralları daha kolay, daha dokunulur yanlarıyla 

öğrenecekleri gibi, çocuklar yaşlandıkları zaman da ilkokul sırasında 

öğrendiklerine sadık kalacaklar yanlışsız konuşacaklar, yanlışsız yaza-

caklardır.5 Bu kitaplara göre ders verecek Türkçe öğretmenler, öğren-

cilerimize dilbilgisi bilgilerini her yerde aynı biçimde aşılayacakları 

için, öğrencilerimiz lise ve öğretmen okullarına, aynı dil anlayışıyla 

gelecek ve profesörlerin işlerini hayli kolaylaştıracaktır. Bunun artma-

sını, lise ve öğretmen okullarında de öğrencilerin ayrı ayrı »Dilimiz« 

kitaplarından ders almaları için, bu okullara da »Dilimiz« kitaplarının 

en kısa zamanda hazırlanmasını bekleriz. Çünkü bu biçim kitaplar 

böyle okullarda büyük, pek büyük bir ihtiyaçtır.6 

     Arif Ago: Referatında işlediğim konu büsbütün yeni değildir. 

Çünkü ayrı ayrı ertiçilik seviye toplantılarında ve yıllarca örgütlenen 

kongrelerde, okullarımızda anadili ve edebiyatın durumu, rolü ve birli-

ği ile ilgili uzun uzadiye konuşmalar yapılmıştır. Bu konunun niteliği-

ni daha iyi açıklamak için, önce anadilinin ödevlerini hatırlatmağa ça-

lışacağım: Öğrencide edebi- kültürel dille düzgün olarak sözlü hem de 

yazılı anlatım güçlerini geliştirmek. Seçilmiş değerli yazıların okunup 

açıklanmasiyle, öğrencilerin kültür seviyelerini yükseltmek, onların 

estetik ve erdimlik duygularını geliştirmek, emekçi halkın savaşı hem 

de yöntemine karşı saygı ile sevgisini anlatmak. Öğrencilerin toplum 

gerçeğimize anlatmalarını uyarmak: 

• Türk hem de halk edebiyatının en ünlü eserlerini, edebiyat 

sanatının da en önemli niteliklerini öğrencilere tanıtmak, 

onlarda kitaba karşı ilgi hem de sevgi uyandırmak, kitabı 

 
5  İsmail Zekeriya, İlkokullarımızda Dil Dersleri Ve »Dilimiz« Kitaplarının Önemi   

  Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi. Yıl IV, Sayı 32, Ocak 1969, Üsküp, s.34 
6  İsmail Zekeriya, İlkokullarımızda Dil Dersleri Ve »Dilimiz« Kitaplarının  

   Önemi,  Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi. Yıl IV, Sayı 32, Ocak 1969, Üsküp,  

   s.37 
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da başlı başına lektür olarak daha bu yaştan kullanmalarına 

yeteneklendirmek. 

• Her yurttaşa  temel ödev olan okuma yazmayı, Türk edebi 

dilini özel kurallarını, gelişme, özleme, anlaşma yollarını 

düzeylerine  göre tanıtmak. 

     Anadilini tanımakla Makedonya’da yaşayan Türkler Makedoncaya; 

Kosmet’de yaşayan Türkler Sırpça-Hırvatça’ya hem de yabancı dille-

rin özelliklerine saygı göstermek, onları da öğrenmek için çalışmak, 

dilleri genel olarak sevmek, tüm dillerle bağ kurmak. Öğrencilerin er-

demlik benliğinin kurtuluşunda pay sunmak ve Yugoslavya sosyalist 

yurt severliği ruhunda kendi ulusal özelliklerini de geliştirmek, insana 

emeğe karşı sonsuz saygı göstemek, tüm uluslara, tüm halklara karşı 

sevgi beslemek.7  

     Mustafa Karahasan: Bir Eylül’den beri - Cumhuriyetimizde, 

okullar ilerleme kurumda eğitim ve öğrenim danışmanı olarak  

çalışmaktayım. Bu kurumda öğrenim ve eğitim olayları, problemleri 

ve durumu-ilmi ve pedagojik uzmanlığı açısınan izlenir, incelenir ve 

lazım gelen kararların ve tedbirlerin alınmasına işaret edilir. Fakat, en 

fazla araştırıcı, yardımcı, öğretici, yol gösterici ve ilimlerde elde 

edilen bulunç ve neticelere işaret edici rölde bulunur. 

     Bir: Türk ulusu arasında Türk dilinde yürütülen öğrenim ve eğiti-

min münderecatı, metodları ve şekilleri neye bağlıdır; tabii, buna ce-

vab olarak - şunu ileri sürmek gerektir: Türk  ulusun ekonomik ve top-

lumsal-kültürel durumuna bağlıdır; 

     İki: Türk ulusunun Türk  dili üzerindeki öğrenim ve eğitim- onun 

coğrafik birliği veya dağınıklı durumuna bağlıdır; 

     Üç: Türk ulusunun öğrenim ve eğitimi - Türklerin iç strüktürüne, 

onun heterojik veya homojenik durumuna bağlıdır (burada onun umu-

mi eğitim oranı gayet önemlidir); 

     Dört: Türk ulusunun Türk dili üzerindeki öğrenim ve eğitimi ana-

ülkedeki Türk milletiyle nekadar ve nasıl - bağlı olduğuna da bağlıdır 

(işbirliği derin mi, heryanlı mı , sistemli  midir); 

     Beş: Türk ulusunun Türk dili üzerindeki öğrenim ve eğitime, Cum-

huriyet ve Belediye okullar ilerletme kurumları; toplumsal teşkilâtları; 

Türk dilinde çıkan ve yayılan dergi ve gazeteler: »Sesler«, »Birlik «, 

»Sevinç«, »Tomurcuk«, Radyo ve Televizyon Emisyonları ve Lektür 

kitaplarıyla birlikte okuma kitapları- nasıl, nice, nekadar, heryanlı mı, 

derince mi, sistemli mi, bilinçli mi, uzmancılıkla mı, ilmi surette mi 

yardım edip - bunu ilerletiyorlar, yoksa - kendiliğine mi bırakılıyor. 

 
7 Arif Ago, Okullarımızda Anadili Ve Edebiyat Öğretmenin Birliği, Durumu Ve  

  Rölü, Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi. Yıl V, Sayı 41, Aralık 1969, Üsküp,  

  s.37 
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Şimdiden sonra - Makedonya Sosyalist  Cumhuriyetimizde Türk ulu-

sunun Türk dili üzerindeki öğrenim ve eğitimine bu noktalar, esaslar 

ve pedagojik yollarından bakacağız, her diğer bakış - uzmancı ve ilim-

ci hedefe götüremez. Hele, bu zamanda – teknik - ilmi ve teknolojik 

devrimin en hızlı, en aceleci ve en dinamik evresinde!.... 

En Yeni Durum - Nasıldır? 

     Makedonya Cumhuriyet okullar ilerletme kurumunun danışmanı 

olarak, bu iki –üç ay  içinde, Ohrunun »Kardeşlik-Birlik«, Manastır’da 

bulunan »Nikola Tesla«, Üsküpteki »Tefeyyüz« ve »Yane Sandanski« 

okullarını ziyaret edebildim; buralarda - enformatif surette, öğretmen 

konseylerinde ve ana-babalarla yaptığım geniş toplantılarda, birçok 

haber ve delillere sahip olabildim. Bu dört okuldaki- öğrenim ve eği-

tim durumunun problemleri - modern Türk pedagoglarını, yalnız mad-

di ve toplumsal yardımın açısından değil, hemen öğrenim, eğitim, pe-

dagojik, didaktik, metodik, pedagoji, psikolojik ve literatür dil 

pedagojisi açıklarından ilgilendirmelidir. Buradaki zayıflıklar pek bü-

yümüş, bunların büyümesi - elzem değilmiş: burada pedagojik en-

strüksiyon yalnız zayıf olmakla kalmamış, - hemen hiçe inmiş; dersler 

izlenmemiş müfettiş olarak değil- pedagojik danışmanı sıfatıyla olma-

mış; öğretmenlerin çoğu - kendi kendilerine bırakılmış; hele Türk dili 

ve Edebiyatı derslerdeki pedagojik tadbikatı - deduktif açılardan ol-

muş (bunu şaşırtıcı surette bir derste gördüm); bu derslerde, bilhassa, 

öğrencilerin aktiviteti yüzde yüz olacak yerde, deduktif metod ve açı-

sının etkisi altında- bunlar yalnız kuru ve cansız  definisyonları yazı-

yor (hele o diktelerimiz yok mu, o pek eski diktelerimiz!); örneklerse - 

oradan buradan alınmış, modern ve klâsik Türk edebiyatının o güze-

limsi örnekleri biryerde yok!... Böyle bir dersi yürüten Türk öğretme-

nine şunları sordum: »Hangi Türk Edebi dergisini sıralı izliyorsunuz?« 

Cevap yok! »Sesler«i izliyor musunuz?« Cevap var-yok, daha doğrusu 

yok! Hiçbir »Sesler«in okunulmuş olmamasını anlayınca - canım ade-

ta hastalandı. Diğer bir okulda - yönetmenin masasında »Sesler«le 

posta paketleri hala açılmamıştı. Yönetmen - pedagojik yönetmeni 

»Sesler«i, »Birlik«leri, »Sevinç«leri ve diğer  dergi ve gazeteleri oku-

mazsa - nasıl diğerlerini ilhamlaştırabilir? Konuşmalarda - öğrenim-

eğitimde yenilikler var mı? - diye sorusuna, daha fazla - toplumdan 

beklenilen yardımlar ileri sürülüyor. Burda - gürültü çok fakat konkre, 

pedagojik, metodik, didaktik, psikolojik bölgelere geçince, daha doğ-

rusu - Türk öğretmenleri, Türk ulusunun gözlerinden uzak kalan »dört 

duvar arasındaki derslerde «ne oluyor diye buradaki soruya cevaplar 

kısır, bu soruyla ilgili konuşmalar hemen sönüyor. Bunlar üzerinde 

durmak en doğrudur. Durunca bundan sonra, öğretmenim, danışma-
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nım, hep andığınız dergi ve gazetelerde duracağım«, diyor öğretmen-

lerimiz.8  

     Necati Zekeriya: Dili kim yaşatır ya da dili kim ayakta tutar? Diye 

sorabiliriz. İkircimlik göstermeden vereceğimiz tek cevap şudur: Öğ-

retmenler. Evet, dili öğretmenler yaşatır, onlar ayakta tutar. Konuşma 

dili öğretmenlerle yaşar, onlarla durulaşır, güzelleşir, kuşaktan kuşağa 

taşınır. Ve bu yüzden, öğretmenin dile karşı sorumluluğu pek büyük-

tür. Öğretmen Türkçe’yi, Türkçe’nin  konuşma dilini en iyi konuşcak, 

kullanacağı sözcükler üstüne duracak, dili üstüne bir elmasçı gibi bü-

yük bir dikkatle çalışacak, sözcükleri seçecek, sözlüklerden değil, ha-

yattan alarak  onları benimseyecek, onları içinde yaşatacak, onları tatlı 

bir vurguyla söyleyecektir. Ama bu şimdilik ancak bir dilek olabilir 

bizde. Bu yüzden de dil sorunu, öğretmenin dile karşı sorumluluğu 

bizde, hele bizde çok güncüldür. Öğretmenlerin bu alanda örnek olma-

ları gerekir. Çünkü biz, öteki mesleklerde çalışanlar, bir güne yirmi-

dört saat Türkçe’yle yaşayamıyoruz, maalesef. Ama öğretmen, kutsal 

görevini görürken, tek  araç olarak dili kullanmaktadır. Çünkü onun 

topu da, tüfeği de dildir. Geniş bilgi ufkuyla birlikte dil gene başta ge-

lir. Çünkü, bir öğretmen, her nekadar geniş bir bilgiye, çağdaş bir pis-

kolojik- pedagojiye, hattâ en çağdaş bir yönteme sahip olsa bile, dile 

eğer önem vermezse, bozuk bir cümle yapısıyle, karışık bir şiveye ko-

nuşursa, o, işinde başarmış sayılamaz. Üstelik öğretmen, dili sürekli 

olarak değişen bilgi yelpazesinde, diyalektik bir bütünlükte görmek  

zorundadır. Kullanacağı sözcükleri seçecek, evet fiil, faal, meful mu 

yoksa yüklem, özne, tümleç mi diye hangi sözcükleri kullanacağını iyi-

ce düşünecek, etken, faktör yada amil sözcügünden en anlaşılır, en 

Türkçe olanını seçecek ve onu sağlam bir cümle yapısı içinde kullana-

caktır. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılması çok önemlidir. Çünkü 

yanlış kullanılmış tek  bir sözcük cümleyi sakatlayacağı gibi, düşünce-

yi de değiştirebilir. Bizde, bilhasa eski sözcüklerde bu gibi yanlışlıklar 

pek yaygınder. Örneğin, öğretmenin biri, öğrencilerine faydalanmak, 

yararlanmak sözcükleri durup dururken, istifade sözcüğünü kullanı-

yor, ama yanlış kullanıyor, bukitaptan istifade ediniz diyecek  yerde,  

bu kitaptan istifa ediniz, diyor. İstifa ve istifade sözcükleri bilindiği gi-

bi değişik anlam taşırlar. İfa ve İfade sözcükleriyle de durum aynıdır. 

Nitekim emniyet ve ehemmiyet sözcükleri de bizde çok yanlış kullanıl-

maktadır. Öğretmen, kaygı yanarken, ehemmiyeti yok diyecek yerde 

emniyeti yok diyor ve karşıdakini acayip bir durumda bırakıyor. Eski 

sözcüklerle hep böyle oluyor. Ama yeni, öztürkçe sözcüklerle de, du-

 
8 Mustafa Karahasan, Makedonyada Türk Dili Üzerinde Yürütülen Öğrenim ve  

  Eğitim, Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi. Yıl V, Sayı 50, Kasım 1970, Üsküp,  

  s.27 
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rum aşağı yukarı aynıdır. Örneğin, öğretmenin biri, öğrencilere masal 

anlatırken, köylünün fakir olduğunu göstermek için, yoksul sözcüğünü 

kullanacak yerde yoksun sözcüğünü kullanıyor. Böyle yanlışlıklar öz-

gür ve özgün sözcükleri kullanmakta çok titiz, çok bilinçli, çok sorum-

lu davranması şarttır. Sözcüklerin kendi alınyazıları var, onların yerli 

yerinde kullanılması öteden beri ve her dilde çok önemlidir. Bunun 

doğruluğunu gösteren şöyle bir fıkra var: Büyük Çin feylosofu Kon-

füçyüs’e sormuşlar: »Bir  hükümdar olsaydınız, her şeyden önce ne 

yapmak istediniz?« Büyük feylosof şöyle cevap vermiş: » Sözcüklerin 

yerli yerinde kullanılmalarını sağlamaya bakardım!« 

Konfüsyüs’ün bu mizahı bizi düşündürmelidir. 

Bununla ilgili, tutumca yanlış olan  bir  örneği göstermemize izin 

buyurunuz: 

 

»BİZ İSTİLAYI KONUŞURUZ« 

»Üsküplü bir öğretmenle günlük olaylar üstüne konuşuyoruz. Öğ-

renciler kitap okuyor mu? diye soruyorum. - Okuyorlar, diyor. Evde-

kiler nasıl, diye soruyorum. İysik, diyor. Bize hiç uğramadınız, diyo-

rum.Biz gelis ama siz gelmeysınız, diyor. Ve birdenbire«. »Tegana ar-

kadaşım?« diyor. Dayanamıyorum. Dostum, diyorum, sen öğrencilerin 

karşısında böyle gideysık geliysık, tegana arkadaşım biçiminde mi ko-

nuşuyorsun? Diye soruyorum. Aldığım cevap şi: »Biz okulda istilayı 

konuşuruz«. (Bu istilai sözcüğü de ne olsun ?) 

     »Birlik«, sayı 611 , yıl 1961 

 

»SAAT NEKADAR?« 

     »Oğlum, nerde okuyorsunuz? Okulunun adını söylüyor ve dönüp  

soruyor:  Sizsiniz Necati Zekeriya? Taktim ediyorum kendimi. Sen ne-

sin ? diye soruyorum. Benim öğrenci, diyor. Şimdi nereye? diye soru-

yorum. Kinoya, diyor. Ya sonra?- Utakmiçaya, diye hiç çekinmeden 

cevap veriyor? Ve ayrılacağımız sırada:- Saat nekadar? Diye soruyor. 

(Kaç saat? Biçiminde soran öğrencilerin de sayısı çoktur Üsküp’de).« 

               »Sevinç«, sayı 3,1963 

Bu yazıdaki yanlışlar da yorum istemez. 

 

»SUÇ YALNIZ TÜRKÇE ÖĞRETMENİNDE DEĞİLDİR«9  

Hilat Selim: Çağımızın ve dolayısiyle, sosyalist  toplumun, ulaşa-

bilmiş gelişim kertesini, izlenmesini bilen Üsküp Radyosu Türkçe 

okul yayınları, bir yıldan beridir ki yetenekleri karşılığında, eğitim ve 

 
9 Necati Zekeriya, Öğretmenlerin Dil Sorumluluğu, Sesler Aylık Toplum Sanat  

  Dergisi. Yıl V, Sayı 46, Mayıs 1970, Üsküp, s.18 
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öğretime hizmetini katmaktadır. Cumhuriyetimizdeki eğitim ve öğre-

tim dizgesi yıllardır ki, içinde bulunduğu klasik ve günün anlamıyla, 

eskimiş  demode biçimini giymiş ve kalıbı parçalarcasına, güncel bir 

dizgisel yola yönlemektedir. Okullarımızı da, hızlı adımlardla ve mo-

dern bir eğitim ve öğretim çerçevesinde sığdırmayı tasarlamış  toplu-

mumuzun, hem  öğretmenleri, hem de öğrencileri yeni  bir aydınlığa 

yeni bir çalışma gücüne ulaştıracağına kesinlikle kanıyız. Radyo prog-

ramında işlenecek  konunun başlığını kimi kez de, sınırını belli eden 

program bültenleri, programı  öğrencilerine dinletmeden önce, yapaca-

ğı etkinlikleri tasarlayan dinledikten sonra, konuyu tamamlayıp, bü-

tünleyecek, ne gibi soru veya ödevleri, sınıfa yönelteceğini düşünen 

öğretmen, Radyo Okul Yayın çerçevesinde, ilginç bir ders işleme ola-

nağına kavuşabilmiş olmalıdır. Bu yüzdendir ki Üsküp Radyosu Türk-

çe Okul Yayınları ilerideki sürede, yarı yıllık ya da yıllık programını 

basılı olarak da yayınlamayı gözönünde bulundurmaktadır. Bu, yayıl-

mış proğram aracılığı ile hem öğretmen hem de öğrenci, öğretim yılı  

içerisinde  yayınlanacak ünite konularını, gün ve yayınlama saatlerini, 

hangi sınıf programına adalı olduğunu, önceden öğrenmiş olacaktır. 

Pek doğaldır ki, sınıfta dinlenilmek için düzenlenen okul yayınları 

programlarında bu dinlemenin öğrencilere daha yararlı olması için öğ-

retmenin kimi küçük etkinliklerde bulunması beklenir. Anadili ve dil-

bilgisi konuları ise düzenlice işlenememiş kalmıştır. Bu ünitedeki ya-

yınlarımızı düzenleyecek, her şeyden önce, üstün uzmanlığa sahip iş-

birlikçilerimizin katıldığı şöyle dursun, var olanların da, diğer alanlar-

daki angajmanları nedeniyle, yardım sunmalarından yoksun kalışımız 

olmuştur. Söz bu noktadayken, şunu de ekleyeyim  ki, ister yerli yaza-

nımıza ister Türkiye yazınına, olanaklarımız çerçevesinde, uygulanmış 

yayın programlarımızda yeterince yer vermiş bulunmaktayız. Örneğin, 

yerli  Türk yazarları Arnavut halkı yazarları ve yapıtlarından kimi par-

çalar Hasan Mercan, Necati Zekeriya, Şükrü Ramo, Nusret Dişo, İl-

hami Emin, Fahri Kaya, Mustafa  Karahasan, Vanço Nikoleski, Grigor 

Popovsi, Murteza Peza, Adem Gaytani, Nazım Hikmet, Orhan Veli, 

İvo Andriç, Konstantin Miladinov, Yahya Kemal, Blaje Koneski, Ko-

ço Raçin, Reşat N. Güntekin gibi başlıklardan anlaşılacağı gibi, prog-

ramda yer almış yazın temsilcileri aracalığı ile, ilkokul plan ve prog-

ramında, lektür olarak gösterilmiş ünitelere, radyonun de katkı suna-

cağını düşünmüş, bir öğretim yılı içerisinde bu ünitelerin yayınlaması-

na geçmiş bulunmaktayız.10  

 
10 Hilat Selim, Üsküp Radyosunun Türkçe Yayınları Eğitim Ve Öğretimin  

   Hizmetinde, Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi. Yıl VII, Sayı 62-63, Ocak Şubat  

   1972, Üsküp, s.96 
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     Prof. Dr. Arif Ago: İlk beş yıllık dönem, doğrusu 1945 ila 1949 

yılları arasındaki dönem Türk halkı yazarlarının yazılı eserlerinin ya-

yınlanmasının başlaması için bir nevi hazırlık dönemini oluşturmakta-

dır. Daha sonraları bu eserler yayımlanan kitaplar, doğrusu derleme-

lerden yer almış ve onların başlıça amacı çağdaş Türk dilinin tanıtıl-

masıdır. Bu dil ve bununla birlikte 1928 yılından başlayarak Türkiye’-

de resmi yazı dalı olarak kullanılan Latin  alfabesini benimsenmişler-

di. Bu dönemde çalışmalar hızlandırılmış bir biçimde gercekleştirmek-

teydi. Bu sırada esas amaç Türk edebi dilinde yeni açılan ilk okullara 

da ilk  adımlarını atan öğrencilere ilk okuma kitaplarının sağlanması 

için koşulların yaratılmasıydı.11  

     İlhami Emin, Makedonya Cumuhuriyeti’nde yaşayan Türk unsuru-

na gelince Osmanlı-Türk kültürünün gerçek mirasçıları olan bir avuç 

Makedonya Türkleri, milli benlikleri ile kültürünü koruyup geliştir-

mekle yetinmeyerek, Makedonya ile Türkiye arasında heryanlı ilişki-

lerin gelişmesinde adeta altın bir köprü rolünü oynamaktadır. Bu sıra-

da ekonomik ilişkiler yanısıra, kültürel temaslar özellikle ağır basmak-

tadır. Gelgelelim, Makedonya Cumhuriyeti’nde bugün Türk varlığının 

korunması ve gelişmesinde Makedonya Türkleri nin kültürel etkinliği 

olağanüstü bir yer alır. İzninizle, tek cümle şunu belirtmek isterim ki, 

Osmanlıların bu topraklardan çekilmesinden sonra, Sırp ve Bulgar is-

tilalcıları, döneminde, İkinci Dünya Savaşı sonuna dek Makedonya’da 

yaşayan Türklerin kısıtlı kimi dini hakları hariç milli varlığını kanıtla-

ma ve geliştirme hakları asla yoktu. 1944 sonları, Makedonya’dan 

Bulgar ile Alman işgalci orduları çekilince ve Türk dilinde okulların, 

tanıtma araçların ve diğer kültürel kurumların açılmasıyla, Makedonya 

Türkleri 1912’de kesilen milli varlığını duyurmaya başladı. 1950 -

1960 yıllarında, bolşevikçi pratik sonucu, baskılar artınca, çok sayıda 

Makedonya Türkü anaülke Türkiye’ye göç etmek zorundaydı. Ne ki, 

göçlerin hızı hafifleyince, Makedonya Cumhuriyeti’nde kalan yüz bin 

üzerinde Türk kendi milli kurumlarını toparlamaya çalıştı. Yerleri bo-

şalan Türk öğretmenlerini değiştiren yeni öğretmen kuşakları yetişti-

rildi. Yeni kadrolar öğretmen olup “Birlik” gazetesi Üsküp Radyosu 

Türkçe yayınları kadrolarını oluşturdu. 1994 sonunda Makedonya 

Türkleri üç olağanüstü jubilesini kutladı. “Birlik” gazetesi Üsküp “Te-

feyyüz” okulu ile Makedonyada diğer kimi Türk okulları Üsküp Rad-

yosu Türkçe yayınları, ellinci yıldönümlerini yaşadılar. Bu üç kurum 

yanısıra 1950’li yıllarda, Üsküp te o zamanın azınlıkları tiyatro çerçe-

vesinde Türk tiyatrosu da kurularak, dünya klasiklerini olduğu gibi, 

 
11 Prof.Dr.Arif Ago, Savaş Sonrası Döneminde Makedonya Sosyalist  

   Cumhuriyetinde Yaşayan Türk Halkı Edebiyatının Gelişimi, Sesler Aylık Toplum  

   Sanat Dergisi. Yıl XXVI, Sayı 248/249,  Eylül/ Ekim  1990, Üsküp,  s.6 
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Türkiye oyun  yazarlarının eserlerini de sahneledi. Makedonya’da 

Türk varlığının ayrıca simgesi oluşturan Makedonya Türk Edebiyatı 

olsa gerek. Üsküp’te yayımlanan “Sesler”, “Sevinç” ile “Tomurcuk” 

edebiyat dergileri çerçevesinde ve Birlik yayın kurumunca bugüne dek 

Türk dilinde yüzlerce kitap yayımlandı. Makedonya Türk yazarları, 

kendi özgün eserlerinin yaratılması yanısıra, Türkçeden Makedonca’-

ya ve Makedonca’dan Türkçe’ye birçok eser kazandırmışlarıdır. Yu-

nus seçmeleri, çağdaş Türk şiiri antolojisi gibi eserler Makedon okul-

ları ile aydınları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yeni Makedonya 

Türk edebiyatının temel taşları 1944 te atılmıştı. Osmanlı döneminde 

divan edebiyatında bir Aşık Çelebi, Mutasavvuf Muhammed Nur-ul 

Arabi ile Şeyh Sadeddin Efendi Yahya Kemal Beyatlı, Yaşar Nabi, 

Şefket Rado ile Makedonya doğumlu ya da kökenli daha yüzlerce 

Türk yazar ve sanatçılara Makedonya Türkleri de haklı olarak sahip 

çıkmaktadır.12 

     Prof. Dr. Arif Ago: Bu ülkede tek ya da birden fazla dillerin konu-

şulması, sosyal bakımından da problem olarak karşılanmaktadır. Az 

sayıda olsun bir devlet toplumunun oluşturan tek ulus ile azınlıkların 

her ferdi kendi anadili üzerinde konuşup yazma imkânlarını yaratmak 

her toplumun vazifesidir. Öğretim-eğitimde kullanılan dil ,,öğretim-

eğitim dili” adını alır. Bu amaçla, genel olarak öğrencilerin konuştuk-

ları anadili, tek ulustan oluşan bir toplumun aynı zaman dili olarak 

kullanılmaktadır. Ancak, çeşitli dilleri konuşan ulus ile halkların 

(azınlıkların) devlet toplumu içerisinde bir arada yaşadıkları halk ara-

sında iletişim aracı olarak devlet dilinden mada kendi anadili üzerinde 

hem öğretim - eğitim hem de iletişim aracı olarak bu dil üzerinde ya-

pılması gerekir. Yapılan son birkaç sayıma göre Makedonya Cumhuri-

yeti’nde 80 ile yüz bin civarında Türk halkının nüfusu yaşamaktadır. 

Türklerin otuz yıldan beri Makedonya’da nüfus sayısının  değişmediği 

önceki sayımlarda da öğrenilmektedir. Oysaki yapılan kimi araştırma-

lara göre Türk milletinin  doğum sayısının orantısı dünyada yüksek 

basamakta yani 6’cı yerde bulunmaktadır. (yüzde 35-40). Demek ki 

doğum sayının ölçülerine göre genellikle Türk milletin nüfus sayısı ol-

dukça kabarıktır. Makedonya’da yaşamakta olan Türk halkı Türk mil-

letinden ayrılmaz bir parçası olarak kendi görenek ve geleneklerinden 

mada doğum artışını da sürdürmektedir. Fakat Türk halkının doğum 

artışı yapılan nüfus sayımında pek hissedilmiyor. Türk halkının nüfus 

sayım rakamı hemen aynı kalıyor. 1994 yılında yapılan son sayıma 

göre Cumhuriyetimizde yüzde 4 Türk halkı, yüzde 21 Arnavut halkı, 

 
12 İlhami Emin, Kimliğimiz Kültürel Varlığımız, Sesler Aylık Toplum Sanat  

   Dergisi. Yıl XXIX, Sayı 294, Mart 1995, Üsküp, s.33 
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yüzde 67 Makedon milleti ve geride kalan diğer halkların nüfusunu 

kapsamaktadır. Türkçe öğrenim-eğitim gören öğrencilerin sayısı dü-

şük olduğu sebepleri nedir? Türk halkı dağınık olarak Makedonya’nın 

her bölgesinde yaşamaktadır. Böylelikle kentlerde olsun özellikle köy-

lerde olsun çocuk sayısı düşük olduğu yüzünden kentin her semtinde 

ve her köyde Türkçe sınıfların çalışmalarına normal koşullar belediye-

ler tarafından sağlanmış değildir. Batı Makedonya’da yaşamakta olan 

Türk halkının çocukları kendi anadili üzerinde öğrenim görmeleri için 

her nekadar olanaklar sağlanmış ise de Doğu Makedonya belediyeleri 

imkânlar sağlanmaktan çekinmektedirler. Doğu Makedonya’da Tükçe 

ilkokulların çalışma durumu şöyledir: Gevgeli yöresinde (belediyesin-

de) yaşamakta olan Türk halkı çocukları kendi anadilinde ilkokulun 

IV. sınıfına kadar öğrenim görmektedir, Tedrisat genellikle karma 

sınıflarda yapılmaktadır: Yeni Doyran, Kurt Hamzalı, Sevindikleri ve 

Gökçeli ilkokullarında sınıf sayısı 16. Valandova yöresinin  köy-

lerinde: Bahçeboz, Dedeli, Çalıklı ve Kızıldoğan ilkokularında sınıf 

sayısı 16, Ustrumca’da ,,Mareşal Tito” ve bu kentin yöresinde Memiş-

li, Dorlombos, Angelçe, İloviç, Yeni Mahalle ve Bansko köyünde 28 

karma ya da normal sınıflar, Radoviş’te ,,Moşa Piyade” ve yöresinde 

Buçim, Kalugeriça, Kılavuzlu, Kocalı, Konçe, Pınarlı ve Toploniça 

köylerinde yekün 36 karma ya da normal sınıflar, İştip yöresinde Ko-

calı, Kuçişte ve Selçe köylerinde 12 sınıf, Negotin-Demirhisar yöresi-

nin Çelevçe köyünde 4 sınıf çalışmaktadır. Yukarıda söz ettiğimiz il-

kokulun dördüncü sınıfını bütünleyen Türk çocukları kendi anadilinde 

öğrenimini V. sınıflarda sürdürmelerine belediyeler tarfından koşullar 

yaradılmamış olduğu kanaatindeyiz. Demek oluyor ki Cumhuriyeti-

mizde Türkçe  öğrenim gören ilkokulların yekün olarak 231 sınıftan 

128 sınıf ya da yüzde 50 IV. sınıfı bütünleyen Türk çocukları öğre-

nimlerini kendi anadilinde değil yaşadıkları bölgelerde genellikle Ma-

kedonca devam ederler ya da türlü nedenler yüzünden devam etme-

yenler  de vardır. Resne’nin Çarev Dvor ve Kozyak köylerinde de dör-

düncü sınıfı bütünleyen Türk çocukları Resne ,,Mite Bogoevski” ilko-

kulunda kendi anadilinde öğrenimlerini V. sınıfa devam etmektedir. 

Debre belediyesinin Novak, Breştani ve Elevçe  ilkokulun IV. sınıfını 

bütünleyen Türk çocukları Kocacık ,,Necati Zekeriya“ ilkokulun V. 

,Gostivar belediyesinin ,,Moşa Piyade”, ,,Bratstvo i Edinstvo”, Zdun-

ya köyü, Aşağı Baniça, Yukarı Baniça köylerinde ilkokulun IV. Sınıfı-

nı bütünleyen öğrenciler ,,Petre  Yovanovski” sekiz yıllık ilkokulunda 

öğrenimlerini devam etmektedirler. Gostivar belediyesinin Rapçişte 

(Vrapçişte) köyünün sekiz yıllık ilkokulunda Türk halkının öğrencileri 

de kendi anadilinde öğrenim görmektedir. Kalkandelen ve Tearçe kö-

yünde IV. sınıfı bütünleyen Türk çocukları kendi anadilinde öğrenim-
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lerini Kalkandelen ,,İstikbal” sekiz yıllık ilkokulunda devam etmekte-

dirler. Üsküp ,,Penko Zdravkovski”  ve Güreler köyünde ilkokulunu 

bütünleyen Türk çocukları öğrenimlerini ya ,,Yane Sandanski” ya da 

“Tefeyyüz” sekiz yıllık ilkokullunda devam etmektedirler. Prilepe be-

lediyesinde Kanatlar köyündeki karma sekiz yıllık ilkokulunda Türk 

halkının öğrencileri de kendi anadili üzerinde öğrenim görüyorlar... 

Türk okullarında öğrenci sayısı düşük olduğu nedenlerinden biri de ki-

mi ebeveyinler türlü nedenler yüzünden kendi çocuklarını daha birinci 

sınıftan başlayarak ya Arnavutça ya da Makedonca öğrenim görmele-

rine müsade ediyorlar. Cumhuriyetimizde Türk öğrencilerin sayısı dü-

şük olduğu durumun iyleşmesi için kişisel kimi önerileri ortaya koy-

mak uygun buluyoruz. Makedonya Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan 

Yeni Anayasasının 44. ve 45. maddelerini gözönünde bulundurarak 

ebeveyinler, öğretmenler, belediye üyeleri, “Türk Öğretmenler Derne-

ği”, “Türk Aydınlar Derneği” tarafından iyice ve temelli hazırlıklar 

yapılarak ilkönce belediye idare organlarına, olumlu neticeler elde 

edilmezse Milli Eğitim Bakanlığı’na baş vurarak Anayasamızda Cum-

huriyetimizde azınlıklara ait öğrenim ilgili kanun maddelerinin ger-

çekleşmesi aranmalıdır.13 

 

Sonuç 

 

     Eğitim, dünya milletlerini ileriye götürecek en önemli unsurlardan 

biridir. Değişik ülkeler kendi dünya görüşleri dahilinde, eğitime önem 

verir. İnsanlar arasındaki farklılıklara rağmen insanların birbirinden 

ayrı amaçları vardır ve bu amaçları gerçekleştirmede birbirine gereksi-

nimleri vardır. Bu gereksinimler ancak eğitim ile giderilebilir. Ayrıca 

eğitim, toplumun en geniş ve en yoğun faaliyet alanlarından biridir. 

İnsan toplumsal bir varlıktır ve onu diğer canlılardan ayıran en önemli 

özelliklerinden biri öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır. Öğrenme, 

değişik biçimlerde tanımlanmakla beraber psikologların çoğu, öğren-

menin bireyin çevresiyle etkileşim kurması sonucu oluştuğunu ve bi-

reyin davranışlarında değişiklik meydana getirdiği görüşünde birleş-

mektedirler. Makedonya Cumhuriyeti eğitim sisteminde 1991 yılında 

çıkarılan Eğitim Sistemi Yeniden Düzenleme Yasası ile bazı değişik-

likler yapılmıştır. Bu  değişikliklerden sonra Makedonya Eğitim Siste-

mi’nin genel amacı, “Çocuklar için mutlu bir çocukluk ve hayata daha 

iyi bir başlangıcı teminat altına almak, gençler için fırsat eşitliğini sağ-

lamak, herkes için çeşitli hünerlerini geliştirerek ülkelerine zengin bir 

 
13    Prof. Dr. Arif Ago, Makedonya’da Türk Halkının Anadili Üzerinde Öğretim-

Eğitim Ve Soruları, Sesler Aylık Kültür Sanat Dergisi. Yıl XXXI, Sayı 302, 

Ocak 1996, Üsküp, s.13 
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miras bırakacak gelir teminini hazırlamaktır. Bunun yanı sıra öğrenci-

lerin, toplumsal beklentiler karşısında kendi gereksinim ve özellikleri-

ni tanımalarına ve gerçekçi bir benlik kavramı oluşturmalarına ve ken-

di yaşamlarıyla ilgili kararlar alabilmelerine yardımcı olunmasıdır.” 

Şeklinde belirlenmiştir.  

     Eğitim sistemimizdeki tüm yeniden düzenleme, geliştirme ve iyi-

leştirme çalışmaları “bir yaklaşım” çerçevesinde, bilimin ve özellikle 

eğitim bilimlerinin ışığı altında, Eğitim Bakanlığı ve Pedagojik Ensti-

tüsü başta olmak üzere bütün ilgili tarafların etkili bir işbirliğine daya-

lı olarak ele alınmaktır. Makedonya Cumhuriyeti’nde, Türk okulların-

da öğrenim gören öğrenciler, diğer öğrenciler gibi aynı haklara, aynı 

olanaklara sahip olması gerekmektedir. Türk okullarında ders veren 

öğretmen ve eğitmenlerin amaçları Türk gençliğinin öğretim ve eğitim 

alanında temel taşlarını atmaktır. Bu yüzden de Türk okullarında da 

öğretim tasarısı ve programı Makedonya Cumhuriyeti’nin diğer okul-

larında olduğu gibi hazırlanmaktadır. Özellikle Makedonya’da eğiti-

min genel amaçlarından biri ayrıca, okuma ile iletişimin temel amacı 

olarak bir ulusun milli kimliğinin en belirgin unsurlarından biri ana di-

lini Türkçe’yi sevdirmektir. Bu sevginin aşılanmasında büyük rol alan 

“Sesler” dergisi, Türk toplumu için önemli bir unsurdu.  
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BULGARİSTAN TÜRK OZANI AŞIK HIVZİYA’NIN 

KERBELÂ İLE İLGİLİ YAZMIŞ OLDUĞU DESTANI 

 

Nimetullah HAFIZ* 

 

     Türk orduları yıllarca yürüttükleri başarılı savaşlar sonrası 

yerleştikleri günümüz Balkan ülkelerindeki pek çok şehir ve 

köylerde Türk İslam mimari eserler inşa etmiş, kendi halk 

kültürünü yaymış, ve böylece halk ve divan edebiyatı alanında 

henüz sayısı bilinmeyen bir çok halk ve divan şairi yetiştirmiştir. 

Rumeli’de Osmanlının kaldığı yaklaşık beş yüzyıllık sürede ye-

tişen bu değerli edebiyatçıların eserleri yaşadıkları dönemde pek 

bilinmese de, yeni araştırmacılar sayesinde son derece dikkat çe-

kici nazım, nesir ve Türk halk edebiyatı türleri incelenip gün 

yüzüne çıkarılmaktadır. Özel kişi ve tarikat günümüze kadar 

korunmuş bu yazma eserler, cönk, mecmua ve çeşitli belgeler 

Türk edebiyatı zenginliğine büyük hizmette bulunmuştur. 

     Rumeli Türk edebî zenginliğini bir yana koyarak bu yazımız-

da söz ettiğimiz yazmalar arasında tek Kerbelâ hakkında elimize 

geçen bir yazma eseri aydınlatmaya çalışacağız.  Bulgaristan’da 

yazılan ve günümüze kadar yayınlanmayan “Destan-ı Kerbelâ” 

başlığı altındaki destanın harflıca günümüz Türk abecesiyle 

okurlarımıza sunmaya çalışacağız. 

     Yıllarca derlediğimiz yazma cönk ve mecmualar sayesinde 

pek çok Rumeli Türk halk edebiyatı metini ve çok sayıda Türk 

destanını birkaç Türkoloji kongresi, sempozyumu ve semine-

rinde sunduk, “bildiriler” kitaplarında yayımladık. Ayrıca onları 

Eski Yugoslavya’da Türk dilinde çıkan “Sesler”, “Çevren” der-

gilerinde ve iki kitabımızda yayımlayarakda okuyucularımıza 

sunduk.1  Burda ise BAL-TAM Türklük Bilgisi dergimizin 31. 

 
*  Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Prizren, trhafiz@yahoo.com 
1   Bkz. Nimetullah Hafız, „Yugoslavyua'da Bulunan Bir Çanakkale Savaşı Destanı“ 

Türk Kültürü Sayı 150-151-152, Nisan-Mayıs-Haziran, 1975,Ankara, s. 229-238; 

Çevren, No. 9,1976, Priştine, s. 129-134; Çevren, No. 9, Prştine, 1976, s. 141-151; 

Nimetullah Hafız, Yugoslavya'da Türk Destanları, Uluslararası Folklor ve Halk 

Edebiyatı Semineri Bildirileri, 27-29    Ekim 1975, Konya, 1976, Ankara, s.55-59; 

„Prizren'de Destanlar I.” No. 21, Prişrtine, 1976, s. 175-196; II. Çevren, No. 22, 

1976, Priştine, s. 135-168; Nimetullah Hafız, „Prizren'de Destanlar“, Çevren,No.  

Priştine; Nimetullah Hafız, „Prizren Kaynaklı İki Destan, Türk Folklor Araştırma-

ları, Sayı 325, Ağustos 1976, İstanbul, s. 7735-7738; Prof. Dr. Nimetullah Hafız, 



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

308  

sayısında yukarıda adı geçen Kerbelâ ile ilgili destanı yayım-

lamayı uygun bulduk. 

     Bu destan BAL-TAM Kütüphanes’inde bulunan cönk ve 

mecmualar gözden geçirilirken dikkatimizi çekti.  Bugüne kadar 

yayımlanmadığını görünce de Muharrem ayı nedeniyle dergi-

mizin bu sayısında okurlarımıza sunmayı uygun bulduk.  

Destan kırk iki dörtlükten ibarettir. Sonunda bir dörtlük daha 

eklenmiş bulunmaktadır:  

 
Hıfzıya ol alemde sen hıfzil-lisan 

Ağladı aşktan bugün mekân, 

Bin iki yüz seksen dokuzda beyan 

Dert ile söyledi bu vak’âya. 

 

Sonunda bu dörtlüğün ilk mısrasında ozanın Hıfzı mahlası 

bulunmaktadır.   

 

Elimizde bulunan cönk ve mecmualardan yayımlamış oldu-

ğum destanlar arasında “Balkan Savaşı İle İlgili Bir Destan” 

başlıklı olanın sonundaki dörtlüğün son mısrasında: 

 

Sene bin iki yüz beyan etti hal 

Doksan beşte olundu tahrir-i ahval, 

Nasihat babından vasf etti acmâl 

Belde-i Sofya’dan ‘Âşık Hıvzıya. (1295/1878) 

 

Ve daha sonra aynı ozanın elimize geçen “Destan-ı Plevne Mu-

harebesi” adlı destanının son dörtlüğünün üçüncü mısrasında 

kendisinin Sofyalı (Bulgaristan) olduğuna işaret edilmektedir: 

 

 
Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri,Kosova Üniversitesi Felsefe Fakültesi, 

1985; Prof. Dr. Nimetullah Hafız, „Sofyalı Bir Türk Âşığı: Âşık Hıfzı“, II. Ulusla-

rarası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-8 Mayıs 1985, Eskişehir, Yunus Emre 

Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Eskişehir 1987, s. 147-154; Prof. Dr. Nimetullah 

Hafız, „Sofyalı Bir Türk Âşığı: Âşık Hıfzı“, Sesler, Sayı 2000, 1985, Üsküp, s. 

193-204;  Priştine; Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Âşık Ferki – Hayatı ve Eserle-

ri,1986, Prizren; Prof. Dr. Nimetullah Hafız, „Âşık Ferki'nin Hayatı ve Eserleri, 

Türk Folklor Araştırmaları 1984, Ankara 1984, s. 119-139;Nimetullah Hafız, 

„Balkan Savaşı İle İlgili Bir Destan“, Türk Folklorü BELLETEN 1987, 1988, İs-

tanbul, s.91-102. 
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 Sene bin iki yüz tarih ola 

 Doksan dörtte olduğu bu garip nümâ, 

 Belde-i Sofya’da Âşık Hıvzıya    

 Nazm ile söyledi iş bu destânı. (1294/1877) 

 

     Bu belgelere dayanarak Hıfzı mahlaslı ozanın Sofyalı bir 

Türk âşığı ve 1877-1878 yıllarında yaşamış olduğunu öğrendik. 

Bununla Hıfzıya’ ozanının Bulgaristan ozanlarından biri 

olduğunu keşfetmiş olduk. “Destan-ı Plevne Muharebesi” adlı 

bu destanın çok az bir değişiklikle Cahit Öztelli’nin “Uyan 

Padişahım” adlı kitabında da yayımlandığını gördük.2 Öztelli’nin 

özel kitaplığının bir cöngünde bulunan bu destanın sekiz 

dörtlüğü eksiktir. Fakat Prizren’de Prizrenli Âşık Ferkî’nin 

“Keykubadi” mahlâslı oğlu Kâmil Sipahi’nin bu destanında yu-

karıda örnek aldığımız iki dörtlüğe dayanarak Bosna Hersek’te 

“Destan-ı Âşık Hıfzîya” ve şimdi de gözümüze ilişen “Destan-ı 

Kerbelâ” adlı iki eserdeki Hıfzı mahlâslı ozanın aynı bizim zik-

rettiğimiz Sofyalı Türk ozanının olduğu anlaşılmaktadır. Bu ne-

denle Sofyalı Aşık Hıfzıya’nın “Desta-ı Kerbelâ” eserini de 

Lâtin alfabesiyle yayımlıyoruz.  
 

 

DESTÂN-I  KERBELÂ 

 

Buyruldu Levlâk, kuruldu şeriat  

Zuhur edip geldi şah-ı vilâyet, 

Ande hatmolundu sırr-ı tarikat 

Şems-i şecaat âl-I âbâya. 

 

Söylendi dillerde nice bir zaman 

Düştü gıllü gışa bu halk-ı cinâ, 

Zülfikâr Düldül gelince hemân 

Çok münkir munafık erdi cezâya. 

 

 

Şan verdi âleme ol nam-ı Haydar 

Sırr-ı tarikat eyledi izhâr, 

Arslanımsın dedi cenâb-i settaâr  

 
2 Cahit Öztelli, Uyan Padişahım, Milliyet Yayınları, İstanbul 1976, s. 393-397. 
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Akıl ermez ol mutarâya. 

 

Aşk olsun bilenekim âl-i âbâ 

Fehmiden aşikâr eylemez asla, 

Cihan hadyer olsa göremez a’mâ 

Erene can feda sir-ı esrarına.  

 

Şaha  kastetti bir alay ebkem  

Tutmadılar rah-ı resulü bir dem, 

Mescid-i Küfe’de ol birt melcem  

Akibet düşürdü cevr-i cefaya. 

 

Namaza sa’i içün mescide didüp  

Ecel şerbetini destine alıp, 

Hançer çeküp bir el şaha vurup 

La’net sad hezar kalb-i karaya. 

 

Mecruh oldu ande çarhın imani 

Hazır idi elde şehadet cami, 

Bir deveci gelir vakt-ı eyyemı 

Hasan Hüseyn’e kıldı hedâyâ. 

 

Bir Arapı gelir menzil-i azîm 

Elinde bird eve var rah-ıı müstakim, 

Cenazemi ana eylesin teslim 

Böyle deyip ruhu verdi Hüdâya 

 

Şehzadeler zarı zarı ağlayıp  

Vah şah babam deyip bağrını delip 

Sâf u sâf melekler namazın kılıp 

Koydular cesedin ol musallâya. 

 

Koydular tabuta ol nazik teni 

Yüklendi deveci çekti reseni, 

Yola revân oldu hakkın arslanı 

Ol iki şehzade durdu sinâya. 

 

Hasan Hüseyin kıldı figânı 

Ehl-I beytin gitti şöhret nişânı, 

Düştüler peşine tuttular deveciyi 

Dediler: Babamız döndür babaya. 
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Deveci yüzünden klandırdı nikâb 

Doğdu âleme şems-i mahitâb, 

Devesini çekmiş âli cenab 

Aşinâ oldular bu intihâya. 

 

Cihan sarayından göçünce Haydar 

Ol yezit melûna saldılar haber, 

İmam Hasan’a zehir içirdiler 

Dağıldı hicrânı her âzâya. 

 

Şah Hüseyin kaldı anda ol zaman 

Küfe’de kuruldu bir azim divan, 

Hüsuyn’e kastetti yezid Mervân 

Olmamış kimseye böyle hikâye. 

 

Şah Hüseyin içün yazdılar name 

Kavm-I yezid I’lân etti Şama, 

Küfe şehrinde koptu hengâme. 

Geldi Şah Hüseyin ol Kerbelâ’ya. 

 

Şah Hüseyin der: Ey yezit nükbet 

Siz beni evvelâ kıldınız davet, 

Sonradan sizlerde nedir bu niyet 

Bu muydu yazdığınız bir bir name? 

 

………………………………  

……………………………… 

Kavm-i yezit der: Dinle hikâyet 

Neler söylediler ol mühlikâya, 

 

Şah Hüseyin der: İstemem engam 

Hak başa ne yazdı ise a’lâm, 

Vakit devr-i yezit sizindir eyyâm 

Ben razıyım nükdan kazaya. 

 

Kavm-ı yezit der: Asker verdi üç 

Yezit kavmı ettiler üstüne huruç, 

Bunca yezide karşı durması güç 

Görmedin mi asker doldu ovaya? 

 

Şah Hüseyin der: Nedir bu sohbet 

Rabbena zelemna bu nasıl hikmet? 
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Müslümanım deyip ederdiler ülfet  

Düşman nedir böyle din da’vaya? 

 

……………………………… 

……………………………… 

Bin rica eylese bulunmaz çare 

Kasd edip münkirler aldı araya. 

 

Şah Hüseyin der: Nedendir suçum 

Cem olup böyle üstüme ettiniz hucüm, 

Ağladı şems-i kamer kevkeb ve nücum 

Erişti figânı arş-ı a’lâya. 

 

Kavm-ı yezit der: Kesin suları 

Susuzluktan yansın bağrı ciğeri! 

Sonra kalmaz anın asla eseri 

Ya bi’at etsin geçsin sıraya. 

 

Şah Hüseyin der: Ey kavm-i yezit 

Şefaat rasülden olunuz bi ümit. 

Müradınız eylemek beni şehit  

Sürer bu da’vamız ruz-ı cezaya. 

 

Kavm-ı yezit der: Sözüme gel bak 

Eğer sen bizlere olmazsan ilhak 

Dökersin kanını bilk i muhakkak 

Sonra gidecektir ömrün hebaya, 

 

Şah Hüseyin der: Halimiz yaman 

Çağrışır ma’sumlar aman el aman. 

Susuz kaldık yetis Şah Merdan 

Düş olduk burada dûr belâya, 

 

Kavm-i yezit der: Sen eyle idrak 

Bu yerde olmazsın zerre ferahnâk 

Akibet dökeriz dide-I nemnak 

Ok yay keman çıktı harp hevâya. 

 

 

Şah Hüseyin dedi: Ey kavm-i hail 

Gideyim bu yerden olasınız kail. 

Evladı rasulü incide sefil 
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Er göreyim mahşer günü sefâya. 

 

Kavm-ı yazit der: Gönülde var bu kin 

Hazır ol kavgaya verildi temkin. 

Buradan kurtulmak olamaz mümkün 

Hükm-ü katil üzre yazdı fetvaya. 

 

Şah Hüseyin der: Gitmem buradan  

Başa gelir ne yazdı ise yaratan, 

Verin bari ne olur bir katre sudan 

Nedir ehl-i  beyte bunca kinaye. 

 

Kavm-ı yezit der: Tutmalı tez el 

Yürüdü üstüne bunca mübtezel, 

Ne care yazılmış takdir-i ezel 

Tevsir olsa sığmaz hiçbir ma’nâya. 

 

Şah Hüseyin der: Vakit oldu az 

Şehadet edin vakittir niyaz, 

Ağlaşıp ehl-i beyt kıldılar avaz 

Bir bir ruhu teslim edip bekâya. 

 

Kavm-ı yezit der: Kalmıştır yalnız bir er 

Bunca şehit oldu kalmadı eser, 

Bunca tutalım etmeyip nazer  

Bukadar cesaret verdin kifaya. 

 

Şah Hüseyin aldı ma’sumu kolundan  

Melâikeler gezer sağı solunda, 

 

Ecel cânını almış elinde 

Başladılar münadiler nidâya. 

 

Ma’sum kucağında şehir henam 

Vakt-i eyyam idi mah-ı Muharrem, 

Cum’a ulâda ol hayrül enam 

Ol istedi evliya hak enbiya. 

Şecer le’in gelip göksüne bastı 

Evlad-ı rasüle bu idi kastı, 

Hançer çekip ol mubarek başı kesti 

Al kızıl kan döndü deryaya. 
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Lâ’net yezidin canına lâ’net 

Vermedi bir katre suyundan Fırat, 

Şah Hüseynim gitti buyurdu murat 

Koydular cesedin ol musallaya. 

 

Erdin mi murada hak-ı Kerbelâ 

Al kızıl kan doldu alem-i dünya, 

Ol şehri laine sad hezar lânet u belâ 

Lâyıktır haşre dek nizâya. 

 

Döktüler kanın şah-ı ulu din 

Aldılar eline mubarek serin, 

Ziyaret eyledi ruhların eseren 

Kavuştu Fatime hayran nisâya. 

 

Ehli beyt ağlayıp çok çekti kahır 

Baş açık yollarda oldular esir, 

Merhamet kılmayıp ol nufüs-ü ekber 

Alem hayran kalsın böyle gavgaya. 

 

Muhib-i hânedan matemi sırdaş 

Gürühu naciyân döker kanlı yaş, 

Mah-I Muharrem’de gönül hurdehaş 

Feryat edip bağlandılar rizaya. 

 

Çok kanlar nuş etti Kerbela o dem 

On dört ma’sum şehit on iki imam, 

Lânet olsun ol şeher lain-i mülcem 

Ne sitemler ettirip aliyaya. 

 

Beyt: 

Hıfzıya ol alemde sen hıfzil-lisan 

Ağladı aşktan bugün mekân, 

Bin iki yüz seksen dokuzda beyan 

Dert ile söyledi bu vak’âya. 

 

(Üçüncü sayfadaki mühür) Veysel Timur. 
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HACIBEKTAŞ’TA DEĞERLİ BİR ESERİN ANISI 

 

Nimetullah HAFIZ* 
 

     Kitaplar yoksulluğu nedeniyle 

Eski Yugoslavya Cumhuriyetlerin-

de tarikatler, onların tekkeleri, tür-

beleri, kurucuları, çalışmaları ve 

yarattıkları hakkında pek bilgimiz 

yoktu. Özellikle Bektaşilik, Hacı 

Bektaşı Veli ve Hacı Bektaşi Veli 

Derneği hakkında da çok az bir 

bilgiye sahiptik. Zamanla okuyup 

araştırırken bunlar hakkında yazı-

lar da yayınlamaya başladık. Böy-

lece bu bölgelerde yerleşip gelişen 

bütün tarikatlar hakkında çeşitli 

alanda bilgiler edinmeye başladık. 

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ 

ve Makedonya  Cumhuriyetlerin-

de, özellikle Kosova’da tüm tari-

katlarla, tekkelerle ilgili bilgiler 

derlenmeye, şeyh, dede, baba gibi 

pek çok tarikat büyüklerinin ya-

şamlarıyla ilgili ilginç bilgiler e-

dindik. Onların ilahi, nefes ve divan gibi değerli edebi eserlerini bulup 

yayımlamaya başladık. Böylece 1974 yılının Ağustos ayının 17’sinde 

ilk olarak Hacıbektaş’ta düzenlenen Bektaşilikle ilgili ilk uluslararası 

sempozyuma katıldık. Bu Sempozyuma Hollanda’dan Prof. Dr. Mikail 

Kiel, Yunanistan’dan Abdurrahim Dede, Kosova’dan Dr. Nimetullah 

Hafız, Türkiye’den Adnan Binyazar, Adnan Birinci, Ümit Kaftancıoğ-

lu, Arif Özer, Cahit Öztelli; Deneme Yarışması yazılarıyla ise M. 

Emin Lebe, Halil Ünlü, Emin Gök, Rıza Zelyut, Âdil Gülvahaboğlu, 

Beylül Ablak, Adnan Kalemci, Abdullah Tekin, Mesut Arıöz, Kâzım 

Saymalı, Hasan Yücel, Sami Gürtürk, Hüseyin Erkan ve İbrahim Öz-

toprak bildirileriyle katıldı. Bu bildiriler ancak 1976 yılında Hacıbek-

taş Turizm Derneği Yayınları olarak Ankara’da “Hacı Bektaş Veli - 

Bildiriler, Denemeler, Açıkoturum” adlı kitapta yayımlandı. 

 
*  Prof. Dr., Emeki  Öğretim Üyesi, Prizren, trhafiz@yahoo.com 

  

1Hacıbaktaş Turizm Derneği’nin ilk 

yazınsal ürünü: Hacı Bektaş 

Veli,Bildiriler/Denemeler/Açıkoturum 

demeti 
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     Sempozyumdan sonra şehir gezisi yapılıp. Tüm tarihi eserler göste-

rildi. Sihirli deliği ve sihirli taşı gösterdiler ve onlar hakkındaki 

rivayetler anlatıldı. Taş üzerinden sırtüstü kayılsa da sihirli delikten 

geçmeye cesaret edemedik. Bu gezimizin anısı olarak bir çok 

fotograflarımız kaldı. 

 

 

 

 

HACIBEKTAŞ’TA DÜZENLENEN İLK ULUSLARARASI 

SEMPOZYUMDAN ANDAÇ KALAN BİRKAÇ 

FOTOGRAF 
 

 

 

 
 

 
      N. Hafız Hacıbektaş Bektaşileriyle birlikte                   
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             N. Hafız, Abdurrahman Dede, Adnan Binyazar ve Ümit                                                                                                                                                                                              

Kasftancı ile birlikte 

 

 

 

 
 

 

N. Hafız Adnan Birinciyle birlikte 
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N. Hafız Cahit Öztelli’yle birlikte 

 

 
 

N. Hafız sihirli taş üzerinden arkaüstü kayarken 

 

     Bu gezide en çok ilgimi çeken ve en değerlisi olan Hacı Bektaş Ve-

li’nin cami kompleksi idi. Orda Bektaşilikle ilgili çok tarihi eserler 

hakkında bilgi edindim. Güzel ve zengin bir kütüphanesi vardı. Zama-

nımız olduğu kadar oralarını gezdik ve her tarihi eserlar hakkında ya-

zılı metinleri gözden geçirmeye çalıştık. Tüm kitapları ve yazma eser-

leri de bakabildiğimiz kadar elden geçirdik. Elimize dikkatimizi çeken 
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çok ilginç bir yazma eser geçti. Meğer bu eser hiç yayınlanmamış. O 

süre fotokopi makineleri henüz çıkmıştı ve bu yüzden bu eserin bari 

ilk sayfasının fotokopisini istedik. Sağolsunlar hiç çekinmeden ilk iki 

sayfasındaki yazma eserin önsözünün fotokopisini verdiler. Aradan 43 

yıl geçti fakat bu kitabın günümüze kadar yayınlanıp yayınlanmadığı 

hakkında hiç haberimiz olmadı. Bu eseri bir Rumelili tarafından yazıl-

dığı yüzünden şu anılar sayfasında elimizde bulunan iki sayfada eserin 

yazarının resmiyle birlikte bu eserin yazılarını olduğu gibi okuyucula-

rımıza sunuyoruz. 

 

 

 

MÜCERRET HAYDAR CEMİL BABA 

 

ÖNSÖZ 

 

Tasavvuf ve Bektaşi şairlerinden mücerret Haydar Cemil baba 

XIX. asrın sonlarında İstanbul, kadıköy’de doğmuş olup XX. Asrın ilk 

yarısında yaşamıştır.  

Kendisinden dinlediğimize göre on iki yaşında iken Hüsnü Ba-

ba’dan ehli beyt üzere ikrar almıştır.  

El yazısı defterleriyle birlikte elimize geçen  mühüründe “HACI 

BEKTAŞİ VELİ RUMELİ VEKİLİ BABASI HAYDER CEMİL BABA” 

yazıları yazılıdır.  
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İstanbul Merdiven köyü Şan Kulu Sultan dergâhında ve daha sonra 

Hacı Bektaşi Veli Pir evinde bir müddet hizmette bulunmuştu. Der-

gâhların kapaNIŞINDASN SONRA  Pir evinde babası Salih Niyazi 

Baba ile birlikte dergâhtan ayrilmıştır. 

11 Nisan 1934 tarihinde Yugoslavya’da Gostivar’a gelmiş ve ora-

da bir müddet kaldıktsan sonra Budapeşte’de Gül Baba dergâhını zi-

yarete gitmiş ve daha sonra Viyana, Yugoslavya’da Struga kasabasını, 

Arnavutluk, İtsalya ve Fransa’yı ziyaret ederek tekrar Yugoslavya’da 

Struga kasabasına  gelmiş ve oradan 1935 yılında Silizstire vilâyetinin 

Tutrakan kazasının Denizler köyü cıvarında Horasan  erlerinden 

Deniz Ali Baba dergâhını mekân tutmuştur.  

El yazısı defterlerinde 1940 yılında dergâha geldiği ve “Dergâh 

şimdi kavuştu sahibine” yazılarından anlaşılmaktadır. 

Hayder Cemil Baba Deniz Ali Baba dergâhında 23 sene aralıksız 

postnişin olarak hizmet etmiştir. Ruhu şad handan olsun 15. Mayıs 

1962 tarihinde saat 18’de daru bekaya intikâl etmiştir. 

Hayatta iken muhiblerine: “Hakka yürüdüğümde, eğer müsaade 

ederlerse, dergâh türbe içinde makamını ta’rif etmiş ve oraya defin 

edilmesini vasiyet etmiş idi. 

Muhiblerinin bulunduğu yer dergâha uzak olması nedeniyle Nesimi 

mahlesi ve Denizler köyleri halkı tarafından türbe dışında bir yere 

toprağa verilmiştir.  

Razgrat kazasına bağlı Sveştari (Mumcular) köyü muhiblerine ha-

berin geç ulaşması sebebi ile dergâha bir gün sonra ulaşmışlar ve 

Hayder Cemil Baba’nın naşını dışarıya defın edildiğini görünce, ora-

daki köylülere ve Bulgar makamlarına müracaatta bulunarak Hayder 

Cemil Babanın  vasiyetlerini bildirmişler ve teklif kabul edilerek bir 

gün sonra muhibleri Hayder Cemil Baba’nın naaşını dışarıdaki yerin-

den çıkarıp vasiyeti üzerine ta’rif ettiği türbe içerisindeki kabrinde 

toprağa verilmiştir. 

Deniz Ali Baba Türbesinde: Sağdan birinci Deniz Ali Baba, ikinci 

Hayder Cemil Baba, üçüncü Süleyman Baba ve dördüncü Veli Baba 

olmak üzere dört zatın makamları vardır. 

Deniz Ali Baba dergâhında kaldığı sürece yazdığı el yazısı defter-

lerden bir kısmı sonradan elimize geçmiş olup 1940-1960 yılları 

arasında  yazılmış iki binden fazla nefes, gazel koşma ve kıt’a 

yazılarından ibaret olup mezkür defterler dört cilt halinde bir araya 

toplanmış ve Hayder Cemil Baba Divanı olarak derç edilmiştir.  
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Kendisine ait mühür ve Deniz Ali Baba dergâhında çekilmiş bir ha-

tıra resmi Hacı Bektaş Beli dergâhı müze müdürlüğüne teslim edilmiş 

mühür 184 ve hatıra resmi ise 1443 numaralarında da kayıtlıdır.  

Deniz Ali Baba dergâhının 40 dekar kadar arazisi olup, kaldığı sü-

rece bu araziyi işletmiş ve dışarıdan müdahale edenlere daima engel 

olmuş ve kendi gayretleri ile bir aş evi inşa ettirdiği ve diğer binaların 

tamir işleri ile yakinen ilgilenmiştir. 

Dergâhın etrafında Denizler köyü, Nesimi mahlesi, Daydır köyü, 

Kara Mehmetler köyü ve Belitsa köyleri olup mezkür köy halklarının 

bir kısmı Türk (Alevi) ve bir kısmı Bulgar halklarından ibarettir. 

Dergâhın etraf köyleri halkları tarafından sevgi ve saygı ile karşı-

lanır, evlenme ve diğer bilumum cemiyetlerde Hayder Cemil Baba’yı 

aralarında bulundururlar ve kendisine saygı göstertirlerdi. 

Dergâhta kaldığı sürede bir çok güçlükler ve yokluklar içerisinde 

yaşadığı halde hiç bir vakit acızlık getirmediği ve daima haline şükür 

ettiği görülmüş ve sade bir yaşantı ile hayatını geçirmiştir. 

Muhtelif tarihlerde yazılan defterlerin bir arada bulunması ve yazı-

lan yazıların değerlendirilmesi bakımından eski Arap harfleri ile yazı-

lmış bulunan yazıların yeni harflerle yazılarak insanlığa bir hizmet 

olarak sunulmuştur. 

Defterlerin yeni harflerle yazılışında bazı yanlışlıkların oluşabile-

ceğini düşünerek okurlarımdan şimdiden özür dilerim 

. 

                                                                Derleyen: Hamit ERYEK 

                                                                                                                                

 

                          M ü h ü r: 

 
(T.C. Kültür BakanlığHacı Bektaş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü) 
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H A L K   B İ L İ M İ 
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GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZDE HIDIRELLEZ 

 

Mehmet YARDIMCI* 

 
Her ulus kültürel kimliğine ancak geleneklerine sahip olmakla ka-

vuşur. Gelenekler toplumların yaşam biçimini yansıtır. Kişilerin gele-

neklerini yaşatıp yaygınlaştırması onların belirli amaçlar doğrultusun-

da kenetlenmesini, birlik ve beraberliklerini güçlendirmesini sağlar. 

Gelenekler; “neden, niçin, nasıl?” sorular sorulmaksızın  kuşaktan ku-

şağa kalmıştır. Hukukun bile yetersiz kaldığı zamanlarda  gelenekler 

toplumları ayakta tutmayı başarabilmiştir. Bu özellikleriyle gelenekler 

millet bağını güçlendiren önemli unsurların başında gelir.  

Bu gelenekler kimi toplumlarda bayrama dönüşmüştür. Çünkü bay-

ramlar her millette görülen ve toplumun bütün kişilerince benimsenen, 

bütün olanaklarıyla halkın katıldığı ortak âdetlerdendir. Bir de bunla-

rın dışında toplum yaşamında halkın felsefesinden ve yaşam tarzından 

doğmuş sevinç günleri ile doğanın değişmesinden kaynaklanan dini-

milli ve sosyal içerikli günler bulunmaktadır. Bunlar belli zamanlarda 

yapılan ayin, tören ve çeşitli etkinliklerle canlı tutulmaya çalışılan ge-

leneklerdir. 

     Gelenekler açısından en zengin toplumlardan biri Türk toplumu-

dur. Bu geleneklerin en önemlilerinden biri de bayram özellikleri ka-

zanmış olan  hıdırellez gelenekleridir.  

      Hıdırellez, doğaya müdahale edemeyen, doğa olayları karşısında 

güçsüz ve çaresiz kalan insanların, çareyi doğaüstü güçlerde aradığı 

zamanlardan günümüze kadar doğa ve suyun kutsanıp bolluk ve bere-

ket beklentisiyle oluşmuş bir ritüeldir.   

Türk toplumlarında kışın soğuğundan karından kurtuluş, can 

bulan doğaya sevginin biçimlenmesi Hıristiyanlarda Paskalya bayra-

mı, İranlılarda Mihrican ve Nevruz, Türklerde de Hızır-Nebi, Nevruz 

ve Hıdırellez adları ile çeşitli pratikler içinde biçimlenmiş, bayram 

kimliğine bürünmüş önemli günlerdir. Türklerde çok eskiden beri do-

ğanın canlanması önemsenmiş, masallarda, destanlarda şiir ve türkü-

lerde coşkuyla dile getirilmiştir.  

Divanü Lügati’t Türk’te: 

 

           "Baharda türlü çiçekler açıldı 

  Sanki ipek kumaştan döşek serildi 

  Cennetin yeri görüldü 

  Zaman ılıdı soğuk hiç gelmeyecek.”3 

 
*    Yrd. Doç. Dr. Türkolog Zileli. yardimci@gmail.com 
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biçimindeki söyleyiş ile, Kutadgu Bilig’deki: 

  "Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi 

                        Tabiat, mor,al ve kızıl renklerle süslendi4 

 

ifadesi bu önemsenişin kanıtlarındandır. 

Hıdırellez için anadolu’nun çeşitli yerlerinde Yeşil Gün gibi adlar 

da kullanılmaktadır. Dobruca’da yerleşmiş Kırım Türkleri Tepreş, 

Makedonya Türkleri Ederles ve Hıdırles ifadelerini kullanmaktadırlar. 

Hıdırellez sözcüğü Hızır ile İlyas peygamberlerin adlarının birleşme-

sinden oluşmuştur.  Halk arasında 6 Mayıs bu adla anılır ve kutlanır.  

     Kur’ân’-ı Kerim’de “Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz 

ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul.” diye sözü edilen 

Hızır'ın, verilen ilmin önemini anlayabilmek için Musa ile yaptığı  

yolculuktan Kur’an-ı Kerim’de söz edilir. Ayrıca, İskender’in Hayat 

Kaynağı’nı bulmak için yaptığı yolculuk, Gılgamış Destanı’nda ölüm-

süzlüğe kavuşmuş  Utnapiştim’le Hızır arasındaki benzerlik de göze 

çarpar. Yahudi efsanesinde de Hızır’a benzer birinin adı geçmektedir.  

Hızır, bütün ümit ve olanakların tükendiği, çarelerin sona erdiği 

durumlarda yardıma çağrılan ve çağırıldığında da mutlaka geleceğine 

inanılan, sonsuz güce sahip bir kurtarıcıdır. Halkın, “Kul sıkışmayınca 

Hızır yetişmez.” sözü buradan kaynaklanır. Bu nedenle Hızır, Hz. Mu-

hammet ve Hz. Ali’den sonra en çok bilinen ve en çok yardım dilenen 

bir uludur.  

     “Hızır ya da Hızır İlyas kültünün yüzyıllardan beri bu derece yay-

gın ve canlı kalabilmesinin temelinde hiç şüphesiz, yayıldığı her yerde 

eskiden var olan inanç ve gelenekler, adeta o merasimleri kendi bün-

yesine mal edebilmesi, başka bir deyişle, o yerin özelliklerine  uyabil-

mesi gerçeği yatmaktadır.   

     Hızır figüründe her bölgede daha eskiden mevcut benzer tipleri 

kendine uyarlayarak İslâm milletlerinin mitolojilerindeki ortak çehre-

sinin yanında, bölgelere ve kültür ortamlarına göre değişen özellikler 

kazanmış  ve küçük farklılıklar ortaya koymuştur.”5 

Kur’an’da iki defa adı geçen  İlyas peygamber, işleri, görevleri ba-

kımından halk arasında adeta Hızır’ın ikiz kardeşi gibi görülür.  İkisi 

birlikte bengisu (âb-ı hayat) kaynağından içmişlerdir. Hızır, Hızır 

İlyas ve bunlara bağlı olarak Âb-ı Hayat kavramlarının ilk işlendiği 

eserler dini ve tasavvufi edebiyat ürünleridir. Türk edebiyatında Hızır 

 
3     Divanü Lügati’t Türk, C.1, s.199 
4     Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig,  Nşr. Reşit Rahmeti Arat, İst. 1947, s.67 
5     Ahmet Yaşar Ocak, İslâm Türk İnançlarında  Hızır Yahut Hızır-İlyas   

      Kültü, Ank. 1985, s.20 
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kavramı yazılı olarak ilk kez XI. yüzyılda  “Tezkire-î Satuk Buğra 

Han’da görülmüştür.   

Eserde Hızır, Satuk Buğra Han’a İslâmiyeti telkin eden bir kimlik-

tedir. Buğra Han bir av  partisinde önüne çıkan bir tavşanı kovalarken 

tavşan aniden nur yüzlü bir ihtiyar olur. İhtiyar ona, İslâmı kabul et-

mesi gerektiğini anlatır. 

Kur’an’ı Kerim’deki Hz. Musa ve Hızır kıssası Mevlâna’nın  Mes-

nevî’sinde  “Ah burada gizli bir sır var. Öyle bir sır ki, onu anlamak 

için Musa Hızır’a koştu.” Sözleri ile yer almakta ayrıca bunun  gibi 

çeşitli söylemler bulunmaktadır.   

“Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled de, babası gibi bu kıssayı sanat-

kârane bir üslupla hem İbtidaname’sinde hem de Maarif’inde anlat-

mış ve yorumlamıştır." 6     

     Bir hikâyeye göre,  Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy  sırasında Hı-

zır’la İlyas da Peygamberin yanındaydılar. Hz.Peygamber onlara: “Ey 

Hızır, çölde ümmetlerimin imdadına koşmak sana düşüyor; ümmetle-

rime deryada yardım etmek de, ey İlyas sana düşüyor.” demiştir.7  İs-

lâm menkıbelerinde Hızır ve İlyas’tan başka İdris’in de ölmezliğe eri-

şen kişilerden olduğu kabul edilir.  

Hızır’ın özellikleri hakkında çok çeşitli görüşler vardır.  Bunların 

başında ölümsüz oluşu gelir. Ayrıca, üç defa adı çağırılınca insanları 

hırsızlığa, boğulmaya, yangına, yılana ve akrebe karşı koruduğuna 

inanılır. Geçtiği yerlerden bolluk ve bereket taşar. 

Yurdumuzda halk Hızır’ı genel olarak peygamber sayar, onu Hızır 

Aleyhisselâm, Hızır Peygamber gibi adlarla anar. Halk inanışına göre 

Hızır, darda kalanların yardımına koşar, insanlara servet, bereket geti-

rir, kâinata yeniden hayat verir. Halk Hızır’ın sık sık dilenci, yoksul, 

ihtiyar, yardıma muhtaç yaşlı gibi kılıklarla insanlar arasında dolaşıp 

insanları denediğine ve iyi kalpli, yardım sever kişilere yardım ettiğine 

inanır.  

Türk halk inançları arasında Hızır-İlyas kültünün özel bir yeri var-

dır. Bu kültün bu derece yaygın oluşunun tek nedeni psikolojiktir. Ta-

rihin her devrinde insanlar bu tip güçlere inanmış ve medet ummuşlar-

dır.  

“Nasıl toplumların ezik dönemlerinde, onları selamete çıkaracak  

semâvi bi şahsiyetin zuhur edeceği inancı Mehdilik kavramını doğur-

muşsa, aynı inanç ferdi planda müslümanlarda Hızır olarak şahıslandı-

rılmıştır,”8 

 
6    a.g.e.  s.161-162 
7    Hayat Ansiklopedisi,  İst. 1961, C.3, s.1545 
8    Ahmet Yaşar Ocak,  İslâm Türk İnançlarında Hızır Yahut  Hızır-İlyas,* 
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Halkbilim’de Hızır ya da Hızır İlyas kültünü en iyi biçimde yansı-

tan merasimler özellikle Türk dünyası söz konusu olduğu zaman Hıdı-

rellez bayramıdır.  

Hıdırellez diğer Türk boylarında da bilinmekle birlikte Anadolu ve 

Balkan Türkleri arasında daha yaygındır. Hızır, baharın, baharla vücut 

bulan taze hayatın sembolüdür.   

Hızır inancının yaygın olduğu ülkemizde  Hızır’ın özellikleri şu şe-

kilde belirlenebilir: 

     *Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşarak dileklerini ye-

rine getirir. 

     "Hızır gibi yetişti” sözü  Hızır’ın zorda kalan iyi niyetli kişiye yar-

dıma yetişmesi sonucu oluşmuş deyimlerdendir.  

     Alevi-Bektaşi inancında Hızır’ın bu özelliği nedeniyle; “Binbir adı 

var bir adı Hızır / Her nerede çağırsan orada hazır” dizelerinde gö-

rüldüğü gibi Hz. Ali ile özdeşleştirilmiştir. Bektaşilikteki 12 posttan 

Mihmandar Postu’nu Hızır temsil etmektedir.  

*Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yardım eder. 

     Türk halk inançlarında Hızır, iyi huylu, dürüst, kalbi temiz iyilikse-

ver insanlara daima yardım eder. Dolaştığı yerlerde karşılaştığı kimse-

leri çeşitli kılıklara girerek dener ve iyilik sahiplerini ödüllendirir. Kö-

tü niyetlileri de cezalandırır. Anadolu’da Hızır’a kötü davrananların 

taş oluşları ya da büyük felaketlere uğrayışlarıyla  ilgili pek çok efsane 

anlatılmaktadır. 

*Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar. 

     Türk halk inançlarından en yaygın olanı Hızır’ın bolluk ve bereket 

kaynağı olarak yorumlanmasıdır. “Hızır eli değmiş”, “Hızır uğramış” 

gibi deyimler bu düşüncenin ürünüdür.   

     Hıdırellez etrafında oluşan gelenekler, inançlar, törenler bir bakıma 

Nevruz ve diğer bahar karşılama törenleri ile karıştırılmıştır.   

İlk çağlardan beri Yunanistan, Mezopotamya, Anadolu, İran ve 

hatta bütün Doğu Akdeniz çevresi ülkelerinde bazı tanrılar adına bahar 

ya da yazın gelişiyle ilgili ayin ve törenlerin yapıldığı görülür. Bu 

ayinlerden en eskilerinden birinin M.Ö. III binin sonlarında Mezopo-

tamya’nın Ur kentinde yapıldığına dair belgeler bulunmaktadır.  

Doğanın canlanması ve tekrar yaşamaya başlaması demek olan ba-

har ya da yaz mevsiminin gelişi dünyanın neresinde olursa olsun insan 

yaşamında önemli bir olaydır.  

 
     Ank. 1985, s. 102 
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Hıdırellez geleneği ile ilgili olarak yaygın olan inanç, Hızır ile İl-

yas’ın bir araya geldiği günün anısına tören yapılmasıdır. 

Halk, 5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hızır’la İlyas’ın senede bir 

gün bir araya gelip hasret giderdiklerine ve özellikle bir pınar başında 

buluştuklarına inandığından  kimi yörelerde 5 Mayıs bayram günü, 6 

Mayıs da Hıdırellez günü olarak kabul edilir. Yaygın olarak Hıdırellez 

6 Mayıs günü kutlanır.  

Hıdırellez günü (Rûz-ı Hızır)  halk takviminde yazın başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir. Türkler arasında halk takvimine göre bir yıl 

iki ana bölüme ayrılmaktadır. Hıdırellez gününden  yani 6 Mayıs’tan 8 

Kasım’a kadar süren devre 186 gün olup  Hızır günleri  adıyla anıl-

maktadır. Bu dönem yaz mevsimi olarak adlandırılır.  

     8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar süren ikinci devre kış devresi olup 

Kasım günleri  olarak adlandırılmakta ve 179 gün sürmektedir.  

     İşte Hıdırellez gerçekte, Hızır ve İlyas’ın bir araya geldiği gün ol-

duğu inancıyla, kışın sona erip yaz mevsiminin başlamasının günü 

olarak kutlanmaktadır.  

     Gerek Anadolu’da, gerekse Anadolu dışındaki Türk toplulukların-

da Hıdırellez’in yaklaşmasıyla çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Evler 

baştan başa silinmekte, ev eşyaları, mutfak eşyaları, üst-baş baştan ba-

şa temizlenmektedir.   

     Bu çabalar Hızır’ın eve uğraması için yapılmaktadır. Hıdırellez’i 

bazı yerlerde bir gün öncesinden oruç tutarak karşılayanlar da bulun-

maktadır. Bütün hazırlıklar bittikten sonra bol ağaçlı, pınarı olan 

mesire yerlerine giden halk, Hıdırellez günü çeşitli oyunlar ve eğlen-

celerle o günü mutlu bir şekilde geçirmeğe çalışırlar. Geleneğe uygun 

olarak Anadolu’nun bir çok bölgesinde Hıdırlık denilen mesire yerleri 

bulunmaktadır.  

     Hızır inancı Türkler’de doğrudan doğruya baharın gelmesi merasi-

mi ile ilgili bir inançtır. Bu nedenle hıdırellez toprak ve su kültüdür.  

Hindistan'da Ganj nehrinde insanların mayıs ayının ilk haftasında suya 

girerek arındırıldıklarına inanması, Trakya'da Hıdırellez günü Tunca 

nehrine girilerek arınıldığına inanılması, Hızır'ın ölümsüzlük suyunu 

içtiğine inanılması su kültünden kaynaklanmaktadır. Hıdırellezde ni-

yet açısından gülün önemi, çayır çimen yerlere gidilip piknik yapılma-

sı, çimenlere uzanılması, dilek ağacı ritüeli, bu günün doğanın yeniden 

uyanış günü kabul edilmesi de toprak kültünden kaynaklanmaktadır.  

     Hıdırellez için Azerbaycan’da   “zat-ı mutlak”  ya da “Ali Haydar 

İyd’i” denir. Tebriz bölgelirindeki Türklerse Hıdırellez’i “Nebi Bayra-

mı” olarak adlandırmaktadırlar.  

     Hıdırellez inancı Türklerde bahar bayramı geleneği ile doğrudan il-

gilidir. Türk destan, efsane ve halk hikâyelerinde gördüğümüz “Boz 
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atlı Hızır” inancı eski Türk inançlarından “Boz atlı yol Tengrisi” yani 

“yol iyesi” ile açıklanabilmektedir.9 

 

Atalar Kültü 

     Türklerin tarih boyunca yaptıkları törenlerde ata ruhlarına saygı 

büyük önem taşımaktadır. Bütün Türk dünyasında Nevruz ve Hıdırel-

lez bayram günlerinin neşeli ve saygın biçimde geçirilmesine önem 

verilir. Bayram nedeniyle mezarlıklar ziyaret edilir, ölmüş atalara say-

gı tazelenirdi.  

     Atalarca izlenildiğine inanıldığından Hıdırellez günü topluca eğ-

lenmek için gidilen Hıdırlık mevkileri atalar kültü ile doğrudan ilgili 

görülmektedir. 

   

Ateş Kültü 

     Eski Türk inanç sisteminin  önemli kültlerinden biri ateş kültüdür.  

Altay Türkleri’nde görülen bir efsanede ateş, Tanrı Ülgen çakmak taşı 

ile ateş yakıp insanlara armağan ettiği için kutsaldır. Ateşin yeryüzün-

de güneşin temsilcisi olduğu kanısı da yaygındır. Bu nedenle Türk 

toplumlarında ateşe tükürmek, ateşi su ile söndürmek, ateşle oynamak, 

ocağa ayakkabı ile basmak uğursuzluk sayılır. Korların kül içinde sak-

lanmasına özen gösterilir. 

     Ateşin kötülükleri, hastalıkları yok ettiğine inanıldığından Nevruz‘-

da olduğu gibi Hıdırellez törenlerinde de ateş üstünden atlama gelene-

ği uygulanır. 

 

Su Kültü 

Eski Türk inançlarında su insanlığın hayat kaynağı ve yaşama 

gücü olduğu için kutsaldır. Suyun hayat verici, yaratıcı ve kutsal sayıl-

masının inancı günümüzde “Zemzem Suyu” ifadesi ile  devam etmek-

tedir. Anadolu efsanelerinde görülen sudan çıkan atlar inancı da suyun 

kutsallığının ayrı bir ifadesidir.  

     Anadolu’da suyun temiz tutulması inancı günümüzde hâlâ yaşa-

maktadır. Hava karardıktan sonra evin dışına su dökülmesinin  uğur-

suzluk getireceğine inanılır.   

     Hıdırellezde pınar suyunun içilmesi, el yüz yıkanması, temiz de ol-

sa kapların Hıdırellez günü tekrar yıkanması su kültüründen kaynakla-

nan geleneklerdendir. 

 

 
9   Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ank. 1990, 

     s.40 
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Hıdırellezle İlgili İnanç ve Uygulamalar 

Hıdırellez kutlamaları daima yeşillik, ağaçlık alanlarda, su ke-

narlarında, bir türbe ya da yatır yanında  yapılmaktadır.  

Sağlıkla  İlgili Hıdırellez İnanç ve Uygulamaları 

      1. Hıdırellezde baharın taze bitkilerini, taze kuzu eti ya da kuzu 

ciğeri yenmesi kimi yörelerde gelenek haline gelmiştir. Baharın ilk 

kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. 

       2. Hıdırellez günü kırlardan çiçek ya da ot toplayıp kaynatarak 

suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine inanılır. 

 3. Vücutlarının sağlıklı, sıhhatli ve dinç olmasını isteyenler 5 

Mayıs gecesi gül ağacına eğer kendi eşyalarından birini bağlarsa  sıh-

hatli olacaklarına inanılır. 

 4. Hıdırellez sabahı hasta olanlar kaynak suyu içerlerse şifa 

bulacaklarına inanılır. 

        5. Hasta olanlar Hıdırellez sabahı çimenlerin üzerinde yuvar-

lanırlarsa hastalıkları çayırların alacağına inanılır. 

 6. Hıdırellez günü salıncakta sallanılırsa hastalık ve günahlar-

dan arınılacağına inanılır. 

         7. Hıdırellez sabahı ağaçların üzerindeki çiğ taneleri ile yüz 

yıkanırsa şifa bulunacağına inanılır. 

 Kısmet, Şans Talebi ve Baht Açma ile İlgili Hıdırellez 

İnanç ve Uygulamaları 

    1. Evlenmek isteyen kız  5 Mayıs günü çok tuzlu yemek ya-

pıp hiç su içmeden yatarsa, gece rüyasında gördüğü ve hatta kendisine 

su verdiğini gördüğü delikanlının kısmeti olacağına inanılır.  

     2. Evlenmek isteyen kız, Hıdırellez günü köprüden geçerek 

suya dokuz tane taş atar ve dilek dilerse bahtının açılacağına inanılır. 

     3. Hıdırellez günü bir bakraç suya dileği olanlar boncuk, 

düğme, çatal iğne, madeni para, filkete, toka vb. atar, kısmet diyerek 

su avuçlanırsa elde kimin eşyası kalmışsa onların dileklerinin yerine 

geleceğine inanılır. 

     4. Genç kızlar Hıdırellez gecesi bir araya gelip her biri dilek 

dileyerek yüzük, küpe, toka gibi bir eşyasını domurcuk çiçeğe bağlar, 

çiçekler su dolu bir kaba konur, ağzı kapatılarak Hıdırellez günü açılır. 
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Mâniler söyleyerek bir bir çekilir. Kimin çiçeği açmışsa onun dileği-

nin yerine geleceğine inanılır. 

Bunun bir benzeri de Mantuvar adı ile Tokat, Turhal, Zile ve yöre-

sinde yapılmaktadır. 

Hıdırellez günü hanımlar bir araya gelerek kırlarda, bahçelerde 

toplanıp yer, içer eğlenirler. Bir de mantuvar da denilen niyet mânili 

bir eğlence düzenlerler.   

     Bunun için bir gece önceden  5 Mayıs gecesi ufak ufak kâğıtlara 

birçok mâniler yazıp  bunları çömleğe koyup iyice karıştırırlar ve ağ-

zını kapatırlar. Aynı gün hava kararmadan mahallenin kızları, kadınla-

rı, gelinleri kendilerine ait yüzük, küpe, düğme, tarak gibi kişisel eşya-

larını da ayrı bir çömleğe atarlar.  Bunların kimlere ait oldukları gizli 

tutulur. 

Çömleğin ağzına beyaz bir bez ya da tülbent kırmızı bir kurdale ile 

bağlanır. Kurdalenin ucuna bir kilit asılır ve üzerine bir küçük ayna 

konarak bahçede bulunan herhangi bir gül fidanının dibine bırakılır.  

6 Mayıs günü çömleğe özel eşyalarını atanlar çömleğin bulunduğu 

ya da çömleğin gömülü olduğu gülün etrafına toplanırlar. Bir genç kız 

çömleğin önüne diz kılıp oturur.  Diğerleri de etrafına  halka olurlar.   

Mantuvarı düzenleyene şükranlarını belirtmek amacı ile kadınlar-

dan biri 

 

 Mantuvarın bol olsun 

 İçi dolu gül olsun 

 Mantuvarı kuranın 

 Âkibeti hayrolsun 

der. Mantuvarı düzenleyen kadın da, katılanlara: 

 Hey mantuvar  mantuvar             Mantuvarım fal ola 

 Mantuvarın vakti var        İçi dolu bal ola 

 Mantuvara gelenin        Mantuvara gelenin 

 Cennette beş tahtı var          Muradı hasıl ola 

 

biçiminde  mâniler söyler. Törene bir hanımın, çömleği başına kadar 

kaldırıp kilidi açması ile başlanır.   

     Önce çömleğin üzerine bağlanan beyaz örtü çömleğin önünde  diz 

üstü oturan on-on iki yaşlarındaki  kız çocuğunun başına örtülür, kır-

mızı kurdale ile de bağlanır.   

 Bu işlerde genellikle iki kişi görevlendirilir. Biri çömlekten 

iyice karıştırarak aldığı eşyayı oradakilere gösterir, diğeri de öbür 

çömlekten önce aynaya bakıp sonra mâni çekerek okur.  
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 Ayna attım çayıra      Yüzük yüzük yüz olsun         

 Şavkı vurdu bayıra      Yüzük atan kız olsun               

 Bu niyet kime çıksa             Yüzük atan kızların  

 İşi döner hayıra        Hacetleri tez olsun 

               

biçimindeki çömlekten çıkan niyet mânileri okununca mâninin ger-

çekleşmesi için dualar okunup, adaklar bile adanır. 

 Bolluk ve Bereketle İlgili  İnanç ve Uygulamaları 

l. 5 Mayıs’ı  6 Mayıs’a bağlayan gece Hızır uğrar da  

bereket artar inancıyla yağ kaplarının kapağı, ekmek sepetlerinin üze-

ri, buğday, nişasta, mercimek, mısır vb. tahılların üzeri açık bırakılır. 

Kilitli yerler açık tutulur. 

 2. Yedi adet arpa tanesine  üç İhlâs, bir Fatiha suresi okunarak 

bir bez parçasına bağlanır. Kuşburnu ağacının dibine gömülür. Arpa 

yeşerirse o yıl bolluk ve bereket olacağına inanılır. 

 3. 5 Mayıs gecesi bir parça toprak pencere önüne bırakılır, 6 

Mayıs sabahı pencere önünden alınarak daha değiştirilmemek üzere 

evin bir başka yerine bırakılırsa  o evde bolluk ve bereketin hiç eksil-

meyeceğine inanılır. 

  4. Karınca yuvasından 5 Mayıs günü alınan toprak o gece dı-

şarıda bırakılıp 6 Mayıs günü evin içinde bir yere konup bir yıl sakla-

nırsa o evde bolluk ve bereketin olacağına inanılır.  

         5.  Hıdırellez sabahı yayık yayılırsa o yıl süt ve yoğurdun bol 

olacağına inanılır. 

          6. İnsanlar Hıdırellez günü bir birini ıslatırsa o yıl yağmurun  

bol yağacağı ve bolluğun olacağına inanılır. 

 Çeşitli Dilek ve İsteklerle İlgili Hıdırellez İnanç ve 

Uygulamaları 

     1. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece ev, araba vb. şeyler 

isteyen kişiler sahip olmak istediği eşyanın resmini bir gül fidanının 

dibine çizerler. 

 2. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar aynı gece gül fidanının 

dibine beşik resmi yaparlar. 

 3.Akarsuya dilekler bir kâğıda yazılarak bırakılırsa bu dilekle-

rin yerine geleceğine inanılır. 
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 4. Hıdırellez günü evler kapıya doğru değil de kapıdan içeri 

doğru süpürülürse bolluk ve bereketin eve dolacağına inanılır. Bereke-

tin gideceği düşüncesiyle dışarı doğru süpürge yapılmaz.   
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VLADAN VİRİYEVİÇ’İN “1918-1941 YILLARI 

ARASINDA YUGOSLAVYA-TÜRKİYE EKONOMİK 

İLİŞKİLERİ” KİTABI YAYIMLANDI 

 

Taner GÜÇLÜTÜRK* 
  

     Bugünlerde tarihçi Vladan Viriye-

viç’in “1918-1941 Yılları Arasında Yu-

goslavya-Türkiye Ekonomik İlişkileri” 

adlı kitabı basıman çıktı. İki dünya sa-

vaşı arası Yugoslavya – Türkiye ilişkile-

ri uzmanı olan Viriyeviç, şimdiye kadar 

bu dönemle ilgili birçok çalışma yayım-

ladı, Türk tarihçilerinin eserlerinini çe-

virdi. Uzun süreli araştırmalarından son-

ra, şimdiye kadar başka hiçbir yerde yayınlanmamış, Yugoslavya arşiv 

belgelerine dayanarak, Türk literatürü ile anı ve güncelerden alıntılar 

yaparak ortaya konan eser, önsöz, giriş, dokuz ana başlık, sonuç ve 

kaynakça olmak üzere toplam 275 sayfadan oluşmaktadır. 

 

                  

 

 
*    Dr., Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı, Priştine Yunus Emre Enstitüsü 

Okutmanı, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi, 

Türkolog, Araştırmacı-Yazar, tanergucluturk@hotmail.com 
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Yazar, kitabın önsözünde 1918-1941 yılları arasında Sırp, Hırvat 

ve Sloven Krallığı/Yugoslavya Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ara-

sındaki ilişkilerin, Sırp tarihçiliğindeki "şeffaf" dönemlerden birini 

temsil ettiğine, özellikle de arşiv materyali konusundaki ilgi, dil engeli 

ve bilgi eksikliğinin mevcut olduğuna işaret etmektedir. Giriş kısmın-

da araştırma konusuna yaklaşımlar, kullanılan metodoloji, sorunlara 

yaklaşımda ortaya çıkan soruları aktarırken; yazar dönemin siyasi mü-

nasebetlerinin iki ülke arasında nasıl bir ekonomik-ticari ilişki altyapı-

sını oluşturduğunu genişçe irdelemektedir. 

     Virijević, Sırp-Türk ekonomik ilişkilerinin Berlin Kongresi'nden 

sonra ve özellikle 1888'de Sırbistan Krallığı ile Osmanlı Devleti ara-

sındaki bir ticaret anlaşması imzalanmasından itibaren izlenebileceğini 

vurgulamaktadır. Avusturya-Macaristan ile yapılan “Gümrük Savaşı” 

nedeniyle Sırbistan dış ticaretini yeniden düzenledi. Osmanlı İmpara-

torluğu'nun dikkate değer bir rolü olduğu için yazar, Osmanlı İmpara-

torluğu ile ticaretin yoğunlaşmasının, mal ve sermaye akışının Balkan 

Savaşlarınca engel arz etmediği sürece Sırbistan için büyük önem ta-

şıdığına dikkati çekmektedir. 

     SHS Krallığı ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler birçok zor-

luğun ardından 1925'te kuruldu. Balkan devletleri arasındaki kronik 

siyasi istikrarsızlığın ve "alçakgönüllü hesapların", büyük güçlerin çı-

karlarıyla birlikte, Balkanlar'daki siyasi çevrenin temel özellikleri ol-

duğu ve Yugoslav-Türk ilişkilerine de yansıdığını belirtilmektedir. Bu 

ilişkilere ilave olarak Kral Aleksandar’ın 1933’teki İstanbul ziyareti 

ve 1934’teki Balkan Paktı sonucunda ortaya çıktı. 

     Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ardından Türkiye Cumhuri-

yeti’nin kurulması döneminde iki ülke arasındaki ekonomi ilişkileri 

ele alınırken, devamında da modern Türk Cumhuriyetinin kurulmasın-

dan Kral Aleksandar’ın Yugoslavya Krallığı’nda yürürlüğe koyduğu 

şahsi rejimden, dünya çapındaki ekonomik krizin başlangıcına kadar 

olan dönem ince ayrıntılarıyla ortaya konmaktadır. Özellikle ticaret 

ilişkilerinin gelişmesindeki ağır koşullar, (Yugoslav ile Türkiye liman-

ları arasında doğrudan hatların olmaması, gümrük tarifesi sorunu, ver-

gi sistemi vb.). ekonominin yeniden canlandırılması sorunları ve küre-

sel ekonomik krizin ekonomik ilişkilerde, küresel eğilimler üzerindeki 

olumsuz etkileri aktarılmaktadır. 

     Kitabın belirli bölümlerinde özel mal türü olarak pamuk ve afyon 

ticareti konularına yer ayrılmıştır. Eserin önemli bölümlerinde, ülkeler 

arası ticaret anlaşmasının önemi yanı sıra, Türkiye ile Yugoslavya ara-

sındaki ticaret biçiminin önemli yasal önkoşulları ve düzenleyicileri 

olarak ticaret ve serbest hareket sözleşmesinin önemi analiz edilmek-

tedir. Araştırmaya göre, iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmanın Yu-
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goslav-Türk ticaretine olumlu bir etkisi oldu, ancak bu süreçte kimi 

gecikmeler ve sorunlar da yaşandı. 

     Virijević kitabında 1918'den 1923'e kadar, Birinci Dünya Savaşı’-

nın sona ermesinden Lozan Konferansı’na kadar SHS Krallığı ile Os-

manlı İmparatorluğu arasındaki ticari ilişkileri incelemektedir. Yazar, 

belirtilen dönemde Yugoslav-Osmanlı ticaretinin oldukça düşük olma-

sına rağmen, Anadolu ile Balkanlar arasındaki ticaret hattında İsanbul 

ve Edirne’nin rolünün önemli olduğunu altını çizmektedir. 

 “İkinci Dünya Savaşı arifesinde, “Pamuk Sorunu”na özellikle dik-

kati çekerken, ardından çok kapsamlı araştırmasının sonuçlarını özet-

lemektedir. Yazarın konuya yaklaşımı, savaşlar arası dönemde Yugos-

lav-Türkiye ekonomik ilişkilerinin karmaşık sorunlarını araştırmakta-

dır. Okuyucunun konuya ilgisini açık bir dille dikkati çekmeyi başarır-

ken; devletler arası ekonomik ilişkilerin nasıl hareket ettiğini, siyasi 

ilişkilerin bundan nasıl doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Eser, yalnızca Yugoslavya devletinin ekonomik tarihi ve Balkan-

larda ülkeler arası ekonomik ilişkiler açısından dış politika oluşturul-

masındaki rolü değil, bunun yanı sıra Yugoslavya Krallığı dış politika-

sının geliştirilmesinde ekonominin rolü açısından önem taşıdığı gibi, 

Yugoslavya devletinin geçmişi ile iki dünya savaşı arasındaki dış tica-

ret ilişkilerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına da ayna tut-

maktadır. 

Kullanılan kaynak ve literatür listesi, Virijević'in, yediden fazla 

Yugoslavya Arşivi kaynak ile koleksiyonunun yanı sıra yayınlanmış 

50'den fazla eserden (evrak, yasa ve istatistik yıllıkları), 100'den fazla 

kitap ve makale materyalinden yararlandığı görülmektedir. 

     Virijeviç’in “Yugoslavya ile Türkiye Arasında Ekonomik İlişkiler 

(1918-1941)” adlı araştırması yeni, özgün ve değerli bir bilimsel çalış-

mayı oluşturmaktadır. Virijević, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkile-

ri başarıyla incelerken, içinde bulundukları genel politik bağlamı en 

iyi şekilde gözler önüne sermektedir. Yazarın çalışmasını esasen zen-

gin kılan orijinal bir konuyu bilimsel bir gözlemle, geniş kapsamlı 

yaklaşımla, tarihi geçmişe dayanarak Yugoslavya-Türkiye ekonomik 

ilişkilerinin ana akışını ortaya koymaktadır. Sadece ortaya koymakla 

kalmayıp onları objektif bir biçimde yorumlamakta, iki ülke arasında-

ki ilişkileri aydınlatılmakta, çağdaş Sırp ve Türk tarihçiliğinde tama-

men ihmal edilmiş bir konunun araştırılmasına ve gün yüzüne çıkarıl-

masına cesurca el atmaktadır.                                 

     Vladan Viriyeviç, 15.07.1971 tarihinde Sırbistan’ın Kralyevo şeh-

rinde dünyaya geldi. 1995 yılında Priştine Üniversitesi Tarih Bölü-

münden mezun oldu. 1995-1996 yılları arasında Kosova arşivinde ça-

lıştı. O tarihten bu yana Mitroviça’daki Priştine Üniversitesinde görev 
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yapmaktadır. Yüksek lisansını 1998 yılında, doktora eğitimini 2004 

yılında tamamladı. 2009 yılında Yeni Pazar Uluslararası Üniversite-

sinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2006 yılından 

bu yana Doğu Sarayevo Üniversitesi Felsefe Fakültesi ve Mitroviça’-

daki Priştine Ünivversitesi Felsefe Fakültesinde lisans, yüksek lisans 

ve doktora eğitimi hocası olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve ulusla-

rarası olmak üzere Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan 

yanı sıra ATAM’ın Türkiye’de düzenlediği birçok sempozyumuna ka-

tıldı. Şimdiye kadar beş bilimsel monografi ve elli kadar da bilimsel 

bildiri yayınladı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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TOSYA VE DERVİŞ AHMED GURBÎ’NİN ŞİİR  

MECMUASI 

 

Nail TAN* 

 
 

     Divan ve halk edebiyatında 

her şairin biyografisi / öz geç-

mişi bugünkü biografi anlayışı-

na göre yazılmamıştır. Divan 

şairleriyle ilgili şuârâ tezkireleri 

tutulup bazı önemli şairler hak-

kında tatmin edici bilgiler veri-

lirken halk şairleri, günümüzde 

olduğu gibi gözardı edilmiştir. 

Bu çerçevede Bektaşî Dervişi, 

şair Ahmed Gurbî’nin de hayatı 

hakkında yeterli bilgiye sahip 

değiliz. Çok şükür, türbeye dö-

nüştürülen Sırbistan Novipazar 

(Yenipazar) şehri mezarlığında-

ki kabri ayakta duruyor. Bu şe-

hirde, bir Bektaşi tekkesi de 

var. 

     Derviş Ahmed Gurbî’den 

durup dururken Kastamonu gazetesinde neden söz ediyoruz? Çünkü 

Gurbî’nin Tosyalı olduğu rivayeti, Türkiye’de güvenilir bir biyografi 

kaynağı kabul edilen Bursalı Mehmed Tahir Efendi’nin (1861-1925) 

Osmanlı Müellifleri / Yazarları 1299-1915 kitabının yeni harflerle 

baskısının II. Cilt 133. sayfasında yazmaktadır. Mehmed Tahir Bey, 

bu cildi 1920 yılında İstanbul’da yayınlamıştır. Yeni harflerle baskısı 

A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen tarafından 1972 yılında İstanbul’da ya-

pılmıştır.  

     Bazı kaynaklarda, mesela Bursalı Mehmed Tahir’in kitabında da 

mahlası Garbî yazılmıştır. Araştırmacılar, yakın dönemde gurbette 

olan, gurbet acısı çeken anlamında Gurbî’de birleşmişlerrdir. Gurbî’-

nin şiir mecmuasının bir nüshası İBB Atatürk Kitaplığında bir nüshası 

da Kosovalı Bilim İnsanı Prof. Dr. Nimetullah Hafız’dadır. Nimetul-

lah Hafız, ısrarım üzerine bu mecmuay 2017 yılında yeni harflere ak-

tarıp incelemesini yaparak bilim dünyasının hizmetine sunmuştur:  

 
*   Eski HAGEM Başkanı, Ankara. 
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     Sancak Türk Şairi Derviş Ahmed Gurbî / Hayatı ve Eserleri, haz. 

Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Prizren 2017, 293 s. BAL-TAM Yayınla-

rı: 26; Edebiyat Dizisi: 8. 

     Topkapı Sarayı Kütüphanesi ve İstanbul’daki resmî özel diğer kü-

tüphanerlerdeki yazma eserlere dayalı olarak biyografi eserini yazan 

Bursalı Mehmed Tahir Bey’in yazdıkları her bakımdan çok önemlidir. 

Bakınız, yazdıklarında Kastamonu’yu ilgilendiren önemli cümleler 

nelerdir? (s. 133): 

     “Derviş Ahmed veya Ahmed el-Garbî mahlası hece ve aruz veznin-

de çeşitli eserler yazmış olan bu zâtın Tosyelı olduğu rivayet edilmiş-

tir. Hicrî 12. yüzyılda yaşadığı (18. yüzyıl) divanındaki bazı tarih ve 

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Divanın bir yerinde Tuna’dan bahsetmek-

tedir…… Yenipazar’da medfundur (gömülüdür). 

     Bâki ve Nâbi’nin birer gazelini tahmis etmiş olan şairin aruz vezni 

ile yazdığı şiirler oldukça metîn (sağlam) ve selistir (düzgün, akıcı).” 

     Görülüyor ki, Mehmed Tahir Bey Gurbî’nin divanını / şiir mecmu-

asını incelemiş ve hakkında derlitoplu ilk bilgiyi vermiştir. 

     Osmanlı döneminde Balkanları Türkleştirmek için bir yandan Ana-

dolu’dan aileler göç ettirilirken diğer yandan yerli halkı kazanmak için 

de dervişler gönderiliyordu. Bunlar içinde, Sarı Saltuk’tan başlayarak 

Bektaşî dervişleri  önemli rol oynamışlardır. Sırbistan’ın Sancak böl-

gesinin başşehri Yenipazar’da da Gurbî yerli halkla Osmanlı aileler 

arasındaki bağı güçlendirme görevini üstlenmiştir. 

     Gurbî hakkında bazı ansiklopedilerde, tezlerde farklı rivayetler de 

vardır. Ancak, belgeye, bir yazma esere dayanmayan bu özgeçmişler-

den çok, görmediğini yazmayan Bursalı Mehmed Tahir Bey’e daha 

çok inanıyoruz. Kastamonulu Divan Şairleri’nin yazarı Doç. Dr. Ab-

dullah Aydın da bizim gibi düşünmüş olacak ki 2019’da yayınlanan 

kitabında (s. 120-124) Gurbî’ye vermiştir. 

     Prof. Dr. Nimetullah Hafız’ın hazırladığı  kitapta; Ön Söz, hayatı-

nın anlatıldığı Giriş bölümlerinden sonra Gurbî’nin şiir mecmuasında  

yer alan hece ve aruz vezniyle yazılmış 183 şiir bulunmaktadır. Kitap, 

Sözlük ve Kaynakça bölümleriyle sona ermektedir. 

     Yazımızın Gurbî’nin N. Hafız’ın kitabından aldığımız sanat yüklü 

bir beyti ile bitirmek istiyoruz: 

   

  Bu sözler süzmedir, her dürlü sözden 

  Didi (dedi) Gurbî, bular (bunlar) dahi süzülür (s. 161)    

      

     

 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

349 

RİFAT EMİN VE “BÎ-NİHÂYET” ŞİİR KİTABI ÜZERİNE 

        

Faruk GEZGİN* 

 

    ÖZET 

 

     Balkan Savaşı sonrasında kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı za-

manında, göçlerle nüfusu her geçen gün azalan Türkler, Türkçe eğitim 

hakkından da yararlanamadı. Arap asıllı alfabenin basın-yayın haya-

tında kullanılmaya devam edilmesi, Latin alfabesine geçen Türkiye ile 

ilişkilerin de zayıflamasına sebep oldu. Nazilere karşı savaşta Tito’-

nun yanında yer alarak zaferin kazanılmasında emeği olan Türkler, 

1945-1947 arasında yeni düzende, hayatlarını yükseltmek amacıyla 

Yücel teşkilatını kurdu. Sosyalist yeni idarenin tehlike olarak gördüğü 

Yücel teşkilatı, 1947-1948’de uydurma mahkemede yargılandı, dört 

önemli lideri idamla, birçok mensubu da çeşitli hapis cezalarıyla ce-

zalandırıldı. Rejime biat edenler Türkleri temsil etmeye başladı. 

1953’te başlayan göçle daha da nüfusu azalmaya başlayan Türkler 

üzerinde rejimin baskısı ise azaldı. Türkçe eğitim, basın-yayın ve La-

tin harflerini kullanma hakkının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin ge-

lişmesine yol açtı. Türkiye’den beslenme, rejim gereği daha çok sos-

yalist dünya görüşünü temsil eden aydınlar vasıtasıyla olmuş, buna 

zamanla tasavvuf şiiri de eklenmiştir. Yahya Kemal ise, temsil ettiği 

Osmanlı-Türk ruhu ve milliyetçilik fikri sebebiyle 1970’lere kadar 

adeta yasaklıdır. Yeni dönemde daha çok şiir ve hikâye türleri öne çık-

tı. Şairlerin rejim doğrultusunda da olsa, halk kültüründen yararlan-

maları olumlu bir gelişmeydi. Devlet destekli basın-yayın faaliyetle-

rinde, işe adeta sıfırdan başlama noktasında kalan Türk şair ve yazar-

larını başarılı saymak gerekir. Yugoslavya döneminde, Makedonya 

Türk şiirinde Elli Kuşağı, Altmış Kuşağı, Yetmiş Kuşağı, Seksen Kuşa-

ğı ile bağımsızlık sonrasındaki son kıpırdanış olan Üçüncüler edebî 

kümelenmelerini görmekteyiz. Rifat Emin, Üçüncüler’in önde gelen 

bir kurucu üyesidir. Devlet desteğinin giderek azaldığı yeni dönemde, 

daha çok ferdî kıpırdanışlardan söz edilebilir. Seksen Kuşağından iti-

baren Türkiye’deki her çeşit edebî anlayışla daha rahat iletişim kurul-

ması ve güdümlü edebiyat dışına çıkılması da, bölgedeki Türk edipleri 

için iyi olmuştur. 

     Anahtar Kelimeler: Şiir, Rifat Emin, Üçüncüler, İkinci Yeni, Yahya 

Kemal. 

 
*  Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Türk Dili Okutmanı.      

   farukgezgin1950@windowslive.com 
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ABSTRACT 

 

     During the Serbian-Croatian-Slovenian Kingdom founded follo-

wing the Balkan War, with their population decreasing on a daily ba-

sis due to migration, the Turkish community were short of education 

resources. The ongoing use of the Arabic alphabet instead of the Latin 

alphabet that Turkey had adopted resulted in the thinning of the ties 

with the homeland. In the war against the Nazis the Turks sided with 

Tito and during the new era between 1945–1947 they established the 

Yücel movement to improve their living standards. In the years 1947 

and 1948 the new socialist administration, regarding the Yücel move-

ment as a threat, filed staged lawsuits against their leaders out of 

which 4 received the death penalty and several others were jailed. 

Those Turks obeying the administration began to represent the com-

munity. With the migration in 1953 the number of the Turkish popula-

tion decreased dramatically and hence the regime loosened its pressu-

re. The Turks received such rights as education in Turkish and the use 

of the Latin alphabet for publications resulted in the improvement of 

the ties with Turkey. Because of the regime, obviously, the flow of ma-

terial from Turkey was mostly through intellectuals having a socialist 

point-of-view. In time the sufi poetry came along, as well. Yahya Ke-

mal, however, due to the Ottoman-Turkish and patriotic spirit he rep-

resented was banned well until the 1970’s. In this new era the genres 

poetry and short story were predominant. Although mostly due to an 

urge to suit the regime, the use of folk culture by the poets had positi-

ve outcomes. The publication business supported by the government 

goes as a success story for the Turkish poets and writers since they 

had to start nearly from the scratch. The Yugoslavian era of the Mace-

donian Turkish poetry bears witness  to literary clusters such as the 

50’s, 60’s, 70’s and 80’s generations and finally the efforts of the 

“Üçüncüler” [Thirds] – following the independence. Rifat Emin is 

one of the founders of the “Üçüncüler”. With the governmental sup-

port gradually vanishing there were mere individual efforts. The 80’s 

and onward, a more relaxed interaction with all sorts of literary mo-

vements in Turkey has been of great help for the Turkish poets and 

writers in the region. 

     Key Words: Poem, Rifat Emin, Üçüncüler, İkinci Yeni [Second 

New], Yahya Kemal 
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GİRİŞ 

 

     1974 Üsküp doğumlu, sanat tarihçisi, tercüman, kütüphaneci, ya-

zar, müzisyen olan Rifat Emin, Kiril ve Metodiy Üniversitesi Felsefe 

Fakültesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi, yüksek lisans 

yaptı. Ney üfleyen, bağlama çalan, Makedonya’da ilk rap müziği gru-

bu kurucularından olan şair, lise yıllarından itibaren de Birlik gazete-

sinde film ve müzik üzerine eleştiri yazıları yazdı. Mezuniyet tezi, Üs-

küp Türk Tiyatrosu’nun “Siyah Kalem” oyununa kaynak oldu. Halen 

Üsküp’te Milli Kütüphane’de çalışmaktadır. Üsküp’te 2018’te Divan 

Yayıncılık’tan çıkan eserini babası İlhami Emin, annesi Emire Emin 

ve kız kardeşi Bilge Emin’e ithaf etmiştir. 90’lı yıllardaki “Üçüncüler” 

dergisi ve topluluğunun kurucularından olan Rifat Emin, Makedonca 

yayınlanan “Kıbrıs Türk Şiir Antolojisi”nin çevirmenlerindendir. İl-

han Berk’ten de Makedonca’ya şiirler çevirdi. 1996’da basılan ilk şiir 

kitabı “Entipüf”ten sonra sanal ortamda da “Dingildek” eseri yayın-

landı. Rifat Emin, gönderdiği e postada “Dingildek”teki şiirlerini çok 

kötü bulduğunu ve hatta bunlardan vazgeçtiğini yazdı. Şair, son olarak 

da 2019’da, Makedonca “Bela” adını verdiği bir şiir kitabı daha çıkar-

dığını belirmiştir. Şiirleri Makedonca ve İngilizce’ye çevrildi. Babası 

İlhami Emin’le birlikte hazırladığı “Balkanlar ve Türkler” kitabı Tür-

kiye’de yayınlandı. Şiirle ilgilenmesinin yanı sıra, gazete köşe yazarlı-

ğı yapmakta ve müzikle de ilgisini korumaktadır. “bî-nihâyet”te biri 

İngilizce olan 51 şiirde mısra başları küçük harfle verilmiş ama arada 

özel isimler büyük harfle başlamış. Eserde noktalama işaretleri de az 

kullanılmıştır. Şekle ait bu meseleler fazla önemsenmemelidir. 

 

  “BÎ-NİHÂYET’TEKİ ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

     Kelimelerin ve ifadelerin musiki olmuş hâli diyebileceğimiz şiir 

üzerine yorum yapmak zordur. Şiirden anlaşılması gerekenin ne olma-

sı gerektiği konusunda, ses ve ifade mükemmelliğine önem veren 

Yahya Kemal haklıdır. Belki şekil ve mana da önemlidir ama bunların 

bir araya geldiği mısralarda ses ve ifade güzelliği, mükemmelliği yok-

sa söylenene şiir denilebilir mi? Şiire bakışımızda devir devir yeni şiir 

anlayışlarının da tesiri vardır. Şiirde, “Ne, neler anlatılmış?”tan ziya-

de “Nasıl ifade edilmiş?” aranmalıdır. 

     Nesirlerinde hoş üslubunu gördüğümüz Rifat Emin, şair ruhu taşı-

yan birisidir. Selçuk Uysal, eser için yazdığı tanıtıcı “Kitap Hakkın-

da”da şair ve şiirleri hakkında derli toplu hükümler vermiştir: 

      “Edindiğim ilk izlenim Rifat Bey’in şairde bulunması gereken o 

zengin iç dünyaya sahip olduğu tespiti idi. Diyebilirim ki daha ilk şiir-
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leri okurken şaire ait bu büyülü dünyayı kuvvetle hissediyorsunuz. 

Kâh mitolojik bir âlem, kâh tenâkuzları aynı anda yaşayıp okuyana 

aksettiren bir rûh, kâh müziğin ve resmin iç içe geçmişliğiyle okuyanı 

şaşkınlığa sürükleyen esrârlı bir rüya âlemi içinde buluyorsunuz ken-

dinizi. Bütün bu kompleks, sisli ve muammalı atmosfer sizi etkiliyor. 

Ancak zaman zaman çok çarpıcı mısralara rastlayıp bir çeşit sarhoş-

luğa tutulsanız da şiirlerin bütününde aynı güçlü söyleyişin varlığın-

dan söz edebilmek güç. Belki bu anlaşılabilir zira hemen her şairin 

bütün şiirleri aynı güç ve kalitededir denilemez. Şiir o büyülü rûh hali-

nin duyulması olunca mutlaka uzun olmak zorunda da değildir elbet-

te.” (s. 9) 

     Birçok şiirde Türkiye’deki İkinci Yeni tesirinin olduğu belli olu-

yor. Zaten şairin biyografisinde İlhan Berk’ten Makedonca’ya şiirler 

tercüme ettiği belirtilmişti. Bazı soyut ifadeleri anlamakta zorlandığı-

mızı itiraf etmek zorundayız. Acaba bunlar kırılan, baskı altında kalan 

iç dünyamızın dışa yansıtılması mıdır, yoksa soyut şiirin kırılan cümle 

yapısından mıdır? İlk şiir kitabındaki diğer şiirlerinde olduğu gibi, da-

ha başarılı gördüğümüz “Kaygusuzca” şiirindeki soyut ifade tarzı, “bî-

nihâyet” kitabında daha sağlam temellere oturmuş, daha şiirimsi ifade-

ye kavuşmuş sayılabilir. Mukayese yapabilmek bakımından bu şiirin 

tamamını verelim: 

 

 ağlamışsın muhakkak bir yarım adasıyla asya’nın 

 diğerine de güneş güneş nefes nefes ama çoktan 

 müzik mi sarı bir yılan mı anlatacak tarihini 

 rüyanda yirminci asrı görseydin neylerdin 

  kuzey kutbunun bir gün eriyecek buzlarıdır 

  beklentiye dönüşmüş bakışların renksiz 

  hayvanat bahçesinin hangi kafesinde ruhun 

  şiir ciddi bir iş midir sorumu neylerdin1 

 

     Bazı şiirlerde yer yer mitolojik unsurlar kullanılmıştır: “karadan 

daha kara”, “utarit”, “çargâh” gibi. Bazı şiirlerde dinî motifler söz ko-

nusudur: “gözler”, “baş belası” gibi. Bazılarında tarihî devir ve coğraf-

yalar verilmiştir: “öz”, “dünyanın başkenti”, “horasan’dan tuna’ya”, 

“dede”, “üsküp” gibi. 

     Bazı şiirlerde hiç gerekmediği halde “bi”, “yazıcam”, “savunu-

cam”, “saldırıcam”, “çıkıcam”, “edicem” gibi konuşma diline ait keli-

melerin kullanılması yadırgatıcı olmuştur. Rifat Emin, tenkidimi ben 

“konuşma dili kelimeleri veya argo kullanılmasın” demişim şeklinde 

 
1   Emin, Rifat; Entipüften, Birlik Yayınları, Üsküp 1996, s. 16 
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anlayarak gönderdiği mailde durumu, “Argoya da yer vermeyi iste-

dim. Bana, bu kelimeleri kullanmak hoş ve sempatik geldi. Günlük ko-

nuşmada yer alan bu kelimeleri kullanmamın sebebi, doğal ve hayat-

tan olmak amacını gütmekte ve içimden öyle geldi diyebilirim.” cüm-

leleriyle kurtarmaya çalışıyor. 

     Kitapta bütün olarak güzel diyebileceğimiz şiir çok az ama içinde 

güzel mısralar, bölümler bulunan bir hayli şiir var. Rifat Emin’in, şii-

rini mitolojik ve esrarengiz unsurlarla soyut-kapalı havaya sokan İlhan 

Berk yerine, bu kitaba “Zulüm bir hayat tarzıdır artık insana mahsus” 

ifadesini aldığı Sezai Karakoç ve diğer İkinci Yenilerden Özdemir 

Araf, Cemal Süreya’yı; Garipçilerden Orhan Veli’yi, her tür şiirde de 

başarılı olan Arif Nihat Asya’yı, Necip Fazıl Kısakürek’i ve bilhassa 

Evlad-ı Fatihan topraklarında önemi günden güne daha da artan Yah-

ya Kemal’i tekrar tekrar okuyup örnek almasında fayda vardır. 

 

Şiiriyet Olarak Zayıf ve Bazıları Serbest Tarzın da Kötü Örneği 

Olan Şiirler: 

 

     “ak sevda”da (s. 17), tezat ve mübalağa var. “yağmur yarala-

rım”dan ne kastedildiği anlaşılmıyor. Bu konuda şair, şiirdeki bazı 

kavram ve ifadelerle ilgili olarak sorduklarıma gönderdiği mailde, “ 

‘yağmurlu yaralarım’ da diyebilirdim, yani yağan yaralar, akıp giden 

yaralar, gözyaşlarını çağrıştırdım yağmur imgesi yoluyla, yağan yağ-

mur gibi her tarafını ıslatan yaralar. Yağmur berekettir, ama bence 

hüzünlüdür de aynı zamanda. Hüzüne sebep olan yaralar.” diyor. 

“gökyüzü ve şaşkın”da (s. 19-20) şair, kelimelerle hüner göstermeye 

çalıştığı halde başarılı olamamıştır. “ateş” (s. 34), absürd tarzadadır. 

“şiirlerim”de (s. 21-22) fazla şiiriyet bulmak çok zor. 

 

  “hüzün basamaklardan 

  binmeye başlayınca 

  aramaya başlıyorum 

  en yeni şiirimi” 

 

mısralarında şairin neyi vermek istediği belli olmuyor. İfadenin sağ-

lamlığı için “hüzün”den sonra virgül kullanılmalı, “binmeye” yerine 

de “çıkmaya” olmalıydı. Şair, belki de “hüzün basamaklarından çık-

ma”yı da kastetmiş olabilir. Rifat Emin, buna dair sorduğumuz soru-

ya, “Evet ‘hüzün’den sonra virgül olmalı. ‘Binmek’ bizim Üsküp ağ-

zında çok kullanılır, ama ‘çıkmak’ da olabilir. Evet dediğiniz şekilde 

daha güzel olabilir.” cevabını yazdı. İyi ifade edilseydi bu dört mısra 

güzel şiir parçası olabilirdi. “kötü”de (s. 39), bu kavramın her şeyi 
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kendine dönüştürmesi ve tezat söz konusudur. “kavga kuruldu”da (s. 

40-41), soyut ifadeler arasında iki “ben”in kavgası, yani hayatın zıtlık-

larının kavgası ve bir araya gelmesi işlenmiştir. “ ‘iki ben arasında 

kavga kurulması’ ne demektir? Ruhumuzdaki çelişkiyi mi kastettiniz?” 

sorumuza şair, “Ruhumdaki iki farklı uç noktaları, iki farklı uç halleri-

min arasındaki zıtlığı kastederek bunların arasında bazen çatışma 

oluveriyor. Ama ben bu ‘kavga’yı uyum’a dönüştürmek yolundayım. 

İnsan iki farklı kişilikten oluşabiliyor. Ruhta çelişen iki tarafın mevcu-

diyeti insanlık hallerindendir. Ayrıca benim burcum İkizlerdir. Bir de, 

geleneğimizde ve tarihimizde Alperenlik var, yani aynı kişi bir yandan 

savaşçı, diğer taraftan maneviyat eri’dir aynı zamanda.” cevabını 

gönderdi. Şairin vermek istediğini anlatamadığına inandığımız bir şiiri 

de “yeniden”dir. (s. 43) Zayıf olan “gibi”de (s. 54) espriye sığınılmış; 

“yalancı kuşlar bilmiyor”da (s. 61) şairin halini ancak gerçek kuşların 

bildiği işlenmiştir. Millî muhtevasına rağmen zayıf olan “dede”de (s. 

66), “bozkurt” geçmediğine göre “senin uluman” ifadesi Dede Korkut 

Ata’ya yakıştırılabilir mi? Güzel olan “atasını sevmeyen kendini sev-

mez” ifadesi ise şiiriyetten uzaktır. “ ‘ulumak’ kelimesi sanki Dede 

Korkut’a mahsus gösterilmiş. Ulumak kurda mahsus değil mi?” soru-

muza Rifat Emin, “Dede Korkut ULU hikayeler anlatarak bir nevi 

ULUmuştur. Atalarımızın kültü bozkurt simgesi olduğuna göre biz de 

kendimizce uluyabiliyoruz. Ulumak bir semboldür. Yüce Tanrıya ya-

karış olarak mesela.” cevabını yazsa da bu, bizi tatmin etmedi. Bura-

da “ulumak”ın Dede Korkut’a izafe edilip edilemeyeceğini sormuş-

tuk. Kız kardeşi ve annesi üzerine yazdığı “bilge’ye şiir” ve “böylece” 

(s. 70, 71) de, şiiriyet olarak zayıf olanlardandır. Şeklin olduğu ama 

şiiriyetin az bulunduğu “serçeler”de (s. 72), yine gereksiz yere günlük 

konuşma diline sığınılmıştır. Son kıtadaki “aklara”, “akıllara” olma-

lıydı. Hüner göstermenin, kelime oyunu sergilemenin bulunduğu “ara-

mak” (s. 73), şiir sayılabilir mi? “sensiz”deki (s. 78) “ ‘çiçekten bir 

pençenin en soğuk kilitleri kırması’ ne demek oluyor?” sorumuza şair, 

“Güzellik, en kötü durumlarda çıkış yolu ve en zor kapılardan içeri 

girmek için yeterli olabilir.” cevabını gönderdi. Şairin neyi anlatmak 

istediğinin belirsiz olduğu bir şiiri de “kitabımız üşümesin”dir. (s. 83) 

“Kitab’ımız”la neyin kastedilmiş olduğunu bilemiyoruz. Kur’an olabi-

lir mi? Rifat Emin, “ ‘Kitab’ımızla Kur’an’ı mı kastediyorsunuz?” so-

rumuza “Evet, Kur’an-ı Kerim’i, yani Allah kelamını.” cevabını yaz-

mıştır. Kapalı ifadeden ne anlatılmak istendiğini anlayamadığımız bir 

şiir de “nihai seçim”dir. (s. 85) 
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Daha Güzel Sayılabilecek Şiirler: 

 

     Soyut ifade içinde tarih ve coğrafyadan yararlanılan “öz”de (s. 18) 

 

  “büyük aşkların yaşandığı 

  geçmiş çağlar gelecek” 

 

güzel mısralarına rastlıyoruz. Rifat Emin, “ ‘hint memleketi’, ‘Lahor’-

daki Vezir camii’ geçmişteki büyük aşkla mı ilgili? Nasıl?” şeklindeki 

sorumuza verdiği cevapta, “Bu yer isimlerini şu anlamda kullandım 

diyebilirim: O yerlere biz Türkler uzun bir süre hakim idik ve oralar-

da müthiş medeniyet, kültür ve sanat abideleri miras olarak bıraktık, 

bununla gururumu ifade ediyorum evvela. Eski zamanlarda o yerlerde 

huzuru ve güzelliği sağlamış olan bizler bu coğrafyada efsanevi bo-

yutlarda büyük aşkların yaşandığını içimde hayal ediyor, düşlüyorum. 

Babür imparatorluğunu, yani o bölgenin Türk hakimiyeti dönemini bir 

nevi idealize ediyorum, o zamanlar oralarını cennet bahçeleriyle dolu 

bir yer olarak hayalimde canlandırıyorum.” demektedir. Son mısrada-

ki “düşmeyenler”in, önceki mısrada “düşleyenler” olduğundan, cüm-

le mantığı gereğince “düşlemeyenler” olması gerekirdi. Belki “bana 

ağlarken düşmeyenler” denseydi bozuk mana söz konusu olmayabilir-

di. Şair, gönderdiği maildeki uzun ve karışık ifadesinde, bunu bilerek 

kullandığını iddia etmektedir ki, yine de durumu net olarak ifade ede-

miyor: “Son mısradaki ‘düşmeyenler’i bilerek kullandım, anlamını da 

en basit şekilde şöyle açıklayabilirim: Bilinçli şekilde apsürd ve ma-

nasız diyebileceğimiz söz kombinasyonu kurdum, yani kelimeler birbi-

rini tamamlamıyor, Türk dilinin gramerine ve imlasına aykırı şekilde 

olmasını bilerek yaptım. Anlamı şudur: Acıklı duygu ve olayların so-

nucu olan hallerimi görenler moralini düşürmüyor, acımı paylaştıkla-

rına rağmen. Beni destekliyorlar ve mutsuzluğu yenmemi, atlatmamı 

ve ayakta kalmam gerektiğini ‘düşmeyerek’ ifade ediyorlar. ‘BENİ’ 

yerine ‘BANA ağlarken düşmeyenler’ de diyebilirdim, ama demedim. 

Çektiğim büyük acının tanıkları oldukları halde hem beni acıyorlar, 

ancak buna rağmen ‘düşmüyorlar’ ve bu şekilde bana destek oldukla-

rını gösteriyorlar ve acıların üstesinden gelmemi ve moral kaybetme-

memi sağlıyorlar ‘düşmemekle’. Yani onların ‘düşmemesi’ benim de 

‘düşmemem’ gerektiğini nasihat ediyorlar.” 

      “tek başınalık” (s. 23) şiirinin birinci bölümünde, kurulan hayali 

dünyada şairin tek başına kalmışlığı, hayattan soyutlanışı işlenmiştir. 

Hayali ülkede kendisi olarak kalmak, şairin hayattan kaçışını, yani bir 

nevi sığınmayı vermiyor mu? Rifat Emin’in şiiri, Selçuk Uysal’ın da 

değindiği gibi bize Ahmet Haşim’in “O Belde”sini hatırlatıyor. Mısra-
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larda, gezegende kendini tek başına kalmış hisseden şairin şaşkınlığı 

da hissediliyor. 

     Ciddi olduğu halde, şairin ciddi şiirler yazamadığının ifade edildiği 

“ciddi”de (s. 24) ironi yapılıyor. Rifat Emin, daha önce de, ilk şiir ki-

tabındaki “Kaygusuzca” şiirinde son mısra “şiir ciddi bir iş midir so-

rumu neylerdin”de, aynı meseleyi sorgulayıp ortada bırakmıştır. Nük-

teye dayalı, Orhan Veli tarzı şiir pek kuvvetli değildir. “Şiirde hayatın 

tam ciddi olarak algılanamayacağını mı işlediniz? ‘Yanaklardan hari-

ta yapıp diyar diyar dolaşmak’tan neyi kastediyorsunuz? Yoksa oriji-

nal ifade yakalama kaygısı mı söz konusu?” sorularıma Rifat Emin, 

şiir tarzının anahtarını da veren şu cevabı gönderdi: “Evet hayatı tam 

ciddi algılamak çok zor oldu günümüzde. Ben hayatı ciddi algılıyo-

rum, ancak hayatın kendisi ciddi değil demek istedim diyebilirim. 

Doğru, evvela orijinal ifadeyi yakalama arzusu söz konusu. Manasız, 

mantıksız ve apsürd olmak pahasına.” 

     Babası İlhami Emin’e ithaf ettiği “ebediyet”te (s. 25) şair, temayı 

iyi yakalamış ama şiiriyeti iyi kuramamış görünüyor. İlhami Emin, 

aralarında zıtlık olsa da güneş ve ayın farklı güzellikler verdiğini oğlu-

na aşılamış. Nesre yaklaşan ifadeye rağmen şu mısralar nispeten gü-

zeldir: 

 

  “tarihin derinliklerinden 

  çıkardığın hazineleri 

  sen bana 

  ben ise tüm sevdalılara 

  bağışladım” 

 

      “sürat” (s. 26-27) ise, Sezai Karakoç’un “Ping-pong” ve Nazım 

Hikmet’in “Makinalaşmak” şiirlerini hatırlatmaktadır. “k, r, t” sesle-

riyle aliterasyon yapılmış gibidir. Kelimeler etrafında hünerin gösteril-

diği şiirde “New York”un geçmesinin şair için özel bir önemi var mı-

dır bilemiyoruz. “tik-tak”çıların kimler oldukları da belli olmuyor. Hı-

zı, sürati temsil eden New York ile yavaş, ağır hareket eden şair ara-

sında kimin hikâyesinin tıklanacağı merak konusudur. Rifat Emin, şii-

rin Sezai Karakoç’un “Ping-pong” ve Nazım Hikmet’in “Makinalaş-

mak” şiirleriyle benzerliği; New York’un burada “k, r, t” sessizleri 

tekrarı yani aliterasyon sanatı için mi geçtiği konusunda kesin olma-

yan açıklama gönderdi: “ ‘Sürat’ şiirimi istediğiniz gibi anlayabilirsi-

niz, ben şiirlerimi tam olarak ne söylemek istediğimi ifade etmekten 

hoşlanmıyorum. Söylemek ve anlatmak istediğim bir şeyler vardır mu-

hakkak, ancak okuyan istediği gibi özgürce yorumlasın istiyorum. Be-

nim için önemli olan, anlam çıkarmadan bile şiirin beğenilmesidir. 
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‘New York’u kullanmam küçük bir şok yaratmak isteğiyle yapılmıştır. 

New York bugün birçok açıdan dünyanın başkenti ve güç (şer) odağı 

sayılabilir ve ben dünyanın bu başkentiyle yarışmaya girmekten kork-

muyorum demek istiyorum. ‘New York çok önemli olabilir, ama bana 

ne?’ diyebilirdim mesela. ‘k, r, t’ sesleri konusundaki sorunuzu anla-

yamadım.” Cevap, şairin şiir tarzına uygun düşmektedir. 

      “karadan daha kara” (s. 28-29) güzel şiiri için Selçuk Uysal, haklı 

olarak “… şairin entelektüel birikimini göstermek bakımından dikkat 

çekiyor” değerlendirmesinde bulunmuştur. Sanki rüya veya hayaller 

içindeki şaire korkuları yükleyenler, “şiir kuraklığı zamanlarında” 

herkesin hasretle arzuladığı pınarında yüzlerini yitirip darmadağın 

oluyorlar. Şiiriyet olarak güzel olan ilk bölümde “kadersel hamle” 

ifadesi, Türkçe açısından güzel bir tercih değildir. İkinci kıta ise, soyut 

anlatımına rağmen güzeldir. Korku, her şafakta adını destanlaştırıp 

arıya dönüşen torunu olduğu için şairin onu yenmesine gerek yoktur. 

Şairin niçin böyle düşündüğü belli değildir. Üçüncü kıtada “labirint”, 

“labirent” olarak kullanılmalıydı. Yine “kargaları”, “kargalar”; 

“karasını”, “karalarını” şeklinde olmazsa cümle düşüklüğü söz ko-

nusudur. Bunu kendisine hatırlattığımız şair, yazdığı cevapta, sorumu-

zu anlayamadığını belirtiyor, cümle düşüklüğü olmasına rağmen, 

“Evet cümle düşüklüğü olmaması için öyle yazmış olabilirim.” gibi 

hatayı kabullenmeyen bir tavır içinde görünüyor. Sonra şairin aynalar-

la dolu labirente yerleştirdiği kargalar, kendi kara renklerini görüp uç-

mayı neden unutuyorlar? Kara, kötünün sembolü olduğu için mi? Dör-

düncü kıtada şair, ilham perisinin emriyle ve eski tarihî devirlerin se-

mitik sırları yardımıyla canavarın başını kesiyor. Bu, Yunan mitoloji-

sindeki “Kikloplar”ı ve Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki “Tepegöz”ü 

hatırlatıyor. Şair, mailinde “ ‘mitolojik korku saçan canavarın başını 

kesmek’ sözlerimin kikloplarla alakası yok, bunu Sarı Saltuk’tan il-

ham olarak aldım, yani Sarı Saltuğun yedi başlı ejderhayı tahta kılıçla 

öldürmesi.” diye cevaplayarak bizi bir yanlış anlamadan kurtardı. Ri-

fat Emin, sorduğumuz “semitik sırlar” konusunda da “ ’semitik sırlar’ 

dediğimde asla Yahudi-Tevrat menkıbelerini kastetmedim, ESKİ SIR-

LAR manasında kullandım. Ayrıca ben Türkleri de semitik bir millet 

olarak sayıyorum.” diyerek duruma açıklık getirdi. Rifat Emin, bize 

entelektüel birikimini yansıttığı hoş üsluplu gazete yazılarında ve fa-

cebooka koyduğu yazılarda, Türk tarihi, destanları ve mitolojisinden 

örnekler de sunmaktadır. Bu hususta da İlhami Emin’in, entelektüel 

birikimini oğluna aktardığı anlaşılıyor. Şiirlerinde Türk mitolojisinden 

niçin az örnek olduğuna dair soruma yazdığı cevap mailinde Rifat 

Emin, “Ben engin zenginlikteki Türk İslam öncesi ve sonrası mitoloji-

sine henüz daha ciddi bir şekilde giriyorum. İlerideki çalışmalarımda 
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bunları daha ciddi ve kapsamlı bir şekilde ele alacağım inşallah” de-

mektedir. Batılılar, Rönesanstan itibaren kendi geçmiş devir kültürle-

rinden yararlanma işini gerçekleştirmiş durumdadırlar. Her yeni din, 

kültür ve medeniyet değişiminde, maalesef eski devri unutan Türkler, 

millî uyanışta hâlâ yolun başında sayılır. Yaşadığımız zamanda des-

tanlarımız ve mitolojimizden nasıl yararlanacağımız konusunda çalış-

malar bile yapmıyoruz, yapamıyoruz. Şairin babası İlhami Emin, ken-

di edebî yaratılarında bunu yansıtmaya çalışmıştır. Beşinci kıtada so-

yut ifade söz konusudur. “ışığın gözyaşlarından oluşan ırmaklar” hoş 

ifadedir. Tezatın olduğu son kıta, şiiriyet olarak da güzeldir: 

   

            “dünya beni fethetmeye çalışıyor 

  oysa dünyayı ben çoktan fethettim 

  dünya hâlâ bunun farkında değil” 

 

      “duman”da (s. 30-31) Selçuk Uysal’ın bahsettiği tenakuzun nerede 

olduğu pek anlaşılmıyor. Bir tarafta insana nağmeler, hayaller veren 

duman var, bunun zıttı olarak da cehennem ateşinden yükselen duman 

söz konusudur. Selçuk Uysal, belki bunu kastetmiş olmalı. İlk bölüm-

de hasret duyduğu göğe sessiz nağmelerle yükselen ama yok olmayan 

dumanın, sağırlara masallar anlatmaya devam etmesi hoş bir ifadedir. 

     Şairin “alaca gül”ü (s. 32-33) Abdülbaki Gölpınarlı’ya ithafını, ta-

savvuf kültürü açısından anlamak mümkün olsa da, soyut ifadeden bir 

şey çıkarmak zorlaşıyor. Rifat Emin’e “Şiiri Abdülbaki Gölpınarlı’ya 

ithaf etmeniz, onun tasavvuf kültürü ve menkıbelerine vukufundan do-

layı mıdır? S. 33’teki ‘mavi, kızıl, sarı, yeşil’ kelimeleri ‘alaca gül’le 

mi ilgilidir? Nasıl?” diye sormuştuk. Şair, cevabında bunu doğrulayan 

“Evet doğru, onun tasavvuf kültürü ve menkıbelerine vukufundan do-

layı. Bir de kendisine duyduğum derin saygı ve hayranlığımdan dola-

yı. Evet, saydığım renkler ‘alaca gül’le ilgilidir. Hayatta ve gerçekte 

var olmayan alaca bir gül, benim öz hayal dünyamda en güzel çiçek-

tir. Topladığım farklı renklerden alaca bir gül oluşturdum ve sevdiğim 

kişilere armağan ediyorum (ki bu şiirimde Gölpınarlı’ya armağan edi-

yorum).” açıklamasında bulunmuştur. 

      “gözler”de (s. 35), insanın karşı çıkmasına rağmen, şeytanın dün-

yaya onun gözleriyle bakması hoş bir ifade olmuştur ama bunlarda şii-

riyet bulmak zordur. 

     Mitolojiye, dinî metinlere, eski tarihî devirlere sık sık başvuran Ri-

fat Emin, “baş belası”nda (s. 36) Zülkarneyn suresini yeniden oku-

maktan bahsetse de, bu konunun Kur’an’ın Kehf suresi 83-101. Ayet-

lerinde geçtiğini görüyoruz. Üstelik şairin başına belalar gelip çat-

tığında Zülkarneyn’in anlatıldığı ayetleri okuma sebebi, ilgili ayetlerin 
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mealinden çıkarılamıyor. Şiirde Robert ve İgor’un geçme sebebi de 

anlaşılamıyor. Kur’an’da Zülkarneyn suresinin bulunmadığını 

hatırlatmam ve “Robert, İgor” isimlerinin burada ne maksatla geçtiği-

ne dair soruma yazdığı cevapta şair, “Doğrudur, bu bir sure değildir, 

yanlış etmişim. ‘Robert ve İgor’u kullanmamın sebebi, benim hayatı-

mın büyük bölümünün Makedon Hıristiyan ‘dostlarla’ geçirdiğimden 

dolayıdır ve böyle bir ortamda uzun süre bulunmam sebebiyle başıma 

türlü belaların geldiğini anlatmak istedim.” demektedir ki, ilk iki bö-

lümü ilgilendiren bu açıklama yani zulüm görmek ve Zülkarneyn kıs-

sası böylece sağlam bir zemine oturuyor. 

 

  “insanın kendi kendisine 

  düşman kesilmesi 

  bir muammadır 

  ezelden beri” 

 

     güzel mısralarında, insanın kendisine düşman kesilmesi, acaba 

“nefsine düşman kesilmesi” olarak mı anlaşılmalı? Bu durum, ezelden 

beri niçin bir muamma olarak görülüyor? Zira insan etten, çamurdan-

dır. 

      “dünyanın başkenti” için (s. 37) Selçuk Uysal’ın “… kısa bir şeh-

rengiz sanki” hükmüne katılmak pek mümkün değildir. Şehrengizler-

de şehrin güzellerinden, bazen de meslekler erbabından bahsedilir. 

Burada sadece şehre sevgi var, İstanbul’un değerini söylemek var. 

Türklük konusunda hassas olan Rifat Emin’in, İstanbul yerine Kon-

stantiniyye’yi tercihi de uygun değildir. Kendisine “ ‘konstantiniyye’, 

İstanbul’a dönüşüm için mi kullanıldı? Sadece ‘konstantiniyye’yi 

kastettiyseniz, ‘İstanbul’ dururken bu kelime kullanılır mı?” diye gö-

rüş sorduk. “Kesinlikle dönüşümü kastettim. Evet konstantiniyye artık 

tarihte kaldı, bugün ve yarınlarda artık İstanbul’dur. Konstantiniyye 

‘arkamda’, yani bitmiş, ben önüme bakıyorum, önümde ise İstanbul 

var, artık İstanbul olarak var önümde ve yazdığım gibi yeni ismiyle İs-

tanbul’u ‘zarif bir türkmen gelini’ olarak görüyorum. İstanbul kelime-

sini bilerek kullanmadım, bunu hissettirmek istedim, yani şiirimle İs-

tanbul adını dolaylı bir şekilde çağrıştırmaya çalıştım. Konstantiniyye 

arkada, geçmişte kaldı, oysa önümüzde ve gelecekte yeni adıyla kıya-

mete kadar yaşayacak olan İstanbul’a aşkımı ifade ediyorum.” Şek-

linde cevap verdi. İçinde yaşayanların talan etmek istemelerine rağ-

men, İstanbul’un değerini korumasının belirtilmesi güzel bir tespittir. 

Şiir pek kuvvetli değildir. 

     Selçuk Uysal’ın ironinin ustalıkla kullanıldığını belirttiği “kanat-

sız” (s. 38) şiirinde bunu destekleyen 
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  “bitkin düştüğüm oluyor 

  kanatsız uçmaktan” 

 

        güzel mısraları bulunmaktadır. 

     Absürd tarza uygun “söz neyime” (s. 42), şathiyeye de örnek sayı-

labilir. Şair de, şiiri için “Modern absürd bir şathiye diyebiliriz.” Di-

yor. Sağlam yapısına rağmen bu şiiri yorumlamak zordur. 

     Selçuk Uysal’ın “… şair yine muammalı ve tenakuzlarla sarılı rûh 

halini okuyucuya ulaştırmayı biliyor” dediği “soğuk ateş (üçleme)”-

lerde (s. 45-48) okuyucuya ulaşıldığını söylemek zordur. Mitolojik 

ifadenin hâkim olduğu şiirde, şair de zaten- biraz alçakgönüllülük olsa 

bile- son mısralarda buna değiniyor: 

 

  “soğumaz mı dersiniz ateş 

  şu garibin mısralarından oluşan 

  saçma sapan şiirinde olduğu gibi 

  bal gibi soğur” (s. 48) 

 

      “ ‘soğuk ateş’ neyin sembolü? Bu üçlemede mitolojik bir şey mi 

anlatmaya çalışıyorsunuz?” soruma Rifat Emin, “İki apayrı birbirin-

den uzak uç noktalardaki öğeyi, iki zıt tarafı yan yana getirerek bir şi-

ir deneyi (eksperimanı) olarak algılanabilir. Kontrast yaratmak. İki en 

farklı, birbiriyle alakası olmayan olguları bir araya getirmek. Mitolo-

jik kaygım yoktu, dediğim gibi soyut ve özgür bir şiirsel ‘oyun’ olarak 

görülebilir.” açıklamasını gönderdi. 

     Horasan’dan Balkanlara Türklerin macerasının verildiği “hora-

san’dan tuna’ya” (s. 49-50) şiirinde yer yer güzel mısralar görüyoruz: 

 

  “at üstünde uyuduk 

  at üstünde namaz kıldık 

  atlar bizi en çok sevdi” 

 

kıtası, son mısra “bizi en çok atlar sevdi” şeklinde olsaydı daha kuv-

vetli söylenmiş olurdu görüşümüze şair mailinde, “Olabilirdi.” Diye-

rek katıldığını belirtmiştir. Şiirde Türk’ün tarihî macerasını iyi bilen 

ve ayrıca Üsküp’ün de çocuğu olan Yahya Kemal’in (Agah) hatırlan-

ması çok büyük jest olmuştur. Yahya Kemal, bize yenilgiler devrinde, 

geçmişin zaferlerini destan ve rüya içinde hatırlayan ve kalemiyle 

Türkçe’yi dirilten sıfatlarıyla tanıtılmaktadır. Temayı iyi yakalayan şa-

irin, şiiriyeti kuvvetli kuramadığını görüyoruz. 
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 İkinci bölümünün nispeten güzel olduğu “utarit”te (s. 51), 

“Cebrail’in yurduyla bir olmak” da hoş ifadedir: 

 

  “keşiflerimi paylaşmak için 

  kulak veriyorum ses veriyorum 

  sevgili seyyareme 

  bir oluyorum 

  cebrailin yurduyla” 

 

 “ ‘utarit’ ve ‘evc’ ne için bir arada? ‘cebrail’ de bunlarla il-

gili olmalı. Utarid (Merkür) 2. kat gökteymiş.” soru ve açıklamamıza 

gönderdiği ve hayal dünyasını yansıtan hissî ve ilginç cevapta şair, “ 

‘Utarit’ benim gezegenim, ‘evc’ ise benim müzik makamımdır dün-

yamda. Bir de, aralarında astrolojik bir bağ kurdum. İnceliklerine bu-

rada girmeyeceğim, görüştüğümüzde bu bağı nasıl kurdum diye Size 

ayrıntılarla anlatabilirim. Cebrail ise tüm bu düşüncelerime sahip ol-

mam için bana ilham verendir, Utarit ile ilişkiye geçmemi sağlayan-

dır. Manevi, kozmik, astrolojik ve de ruhsal bir alem…” demektedir. 

     Güzel bir şiir olarak gördüğümüz “gecelere kim nankör der”de (s. 

52-53), tezat içinde gecenin değeri; esrarlı, büyülü tarafı veriliyor ama 

Rifat Emin sonda, Orhan Veli esprili söyleyişlerinde olduğu gibi, ge-

ceye nankör diyenin kendisi olabileceğini söylüyor. Bizce şiirin en gü-

zel bölümleri: 

 

  “geceler işini bilir 

  karanlığı aydınlatan ilhamlar 

  verir sabahı bekleyenlere 

   ateşini söndürmeyen aşıkların 

   gizemle örülü dalışları için 

   özgür bir alandır gece 

  geceyi nakör olduğu için sevenler 

  gecenin nankör olmadığını anlayınca 

  ne yapacağını şaşırırlar 

  gece hem nankördür   

 hem değildir 

   yıldızlar parlasın diye 

   bizi asla unutmaz 

   gece ışığının kadriyle 

   eski kitapları yıkayışımız 

   karanlığı putlaştıranlardan 

   bizim farkımızdır” 

 



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

362  

     Harflerin ve kelimelerin sihirli gücünün verildiği, şairin Vardar 

üzerinde uçmak hevesi kadar kelimeleri de sevdiğinin dile getirildiği 

“harflerin kardeşliği”ndeki (s. 55) en güzel bölümü verelim: 

 

  “aşık olduğum kelimeleri aramıyorum 

  kendileri beni buluyor 

  bense kendimi bulamıyorum” 

      

      “barut” (s. 56-57) şiirinde ilk mısra “içindeyim içimdesin”, sanki 

Özdemir Asaf’ın “Perspektif”ini hatırlatıyor ama devamında tema ka-

rışık ifadeler içinde boğulmuştur. “kara kokunu kokuyo-

rum”mısrasındaki “kokuyorum”un, “kokluyorum” olması daha uy-

gundur. “Kokuyla bağlantılı olduğu için mi şiirin başlığı ‘barut’tur?” 

sorumuza şair, “Barut kokusundan hoşlanıyorum, ateşli silahları konu 

edinen bir şiir değil bu.” cevabını gönderdi. “Koku”yla bağlantılı “ba-

rut”ta kendine mahsus şekil bütünlüğü olsa da konu dağılmıştır. 

     Başlığındaki sihirli ifadeye rağmen, bütünü şiiriyetten uzak olan 

“şairlerin gizli haller”inde (s. 58), kendini aşan, başka iklimlere uçan; 

hep değişik şeylerin, arayışların peşinde olan şair veriliyor. Manası 

kapalı “kuzeydoğulu dökülüşe” için şair mailinde, “Biz Türkler Asya’-

nın kuzeydoğu bölgelerinden ayrılıp dağılarak tüm dünyaya ışık saç-

tık.” demektedir. 

     Şair, İngilizce yazdığı “ingilizce şiir”de (s. 59), yine soyut ifadeye 

yaslanarak ve müzikle alakasını da ortaya koyarak, ilk mısradaki “Son 

teslim tarihini geçmek için kimin izni var?” ilginç sorusuna, Avustral-

yalı bestekâr, şarkıcı, müzik grubu üyesi ve oyuncu Lisa Gerrard’ın 

cevaplandırmasına izin vereceğini, potansiyel cevabın da “kılıç” gibi 

keskin bir kelime olabileceğini belirtiyor. 

     Son kıtasında gereksiz yere konuşma dilini kullanmanın dışında 

“yok olurken” (s. 60), bu kitaptaki en güzel şiirdir. Yılların yıpratcılığı 

sonucu yaşanan yaşlanmak telaşına rağmen, kendisi yok olurken etra-

fındakileri de yok etmenin aslında yeniden var olmak- Hem tezat sa-

natı hem de devirdaim nazariyesi söz konusu- demek olduğu işlenmiş-

tir. Şiir, Türklerin genel şiir zevkine daha yakındır: 

 

  “yıllardan korkmaya başladım 

  demek ki zaman beni yakalamış 

  acılı rüzgârlarıyla 

  toprak kokusu almış beni eline 

  hangi renge bürüyeyim şimdi 

  akıp geçen saniyeleri? 
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birer kötürüm canavardır yıllar 

   güzel mi güzel anları 

   bana yaşatan ve de 

   beni çocukluğumdan uzaklaştıran. 

  sonbaharla savunucam 

  baharla saldırıcam 

  sizleri yok edicem 

  yok olurken ben 

  yeniden olmak için. 

 

     Selçuk Uysal’ın, renklerle sesin yani resimle musikinin uyumlu be-

raberliğini gördüğü-İki yerde renk kelimesi geçiyor- “şarkı”da (s. 62-

64), ezelden beri olan sesin, musikinin insanı saran özellikleri verili-

yor. “şarkı”, şiiriyet olarak kuvvetli değil. 

      “üç özlü kelam”daki– Selçuk Uysal İki Özlü Kelâm olarak gör-

müş- (s. 65) üç cümleyi, şiirden çok nesir vecizesi olarak görmek ge-

rekiyor. Bu cümleler haliyle sehl-i mümteni sanatını da yansıtmakta-

dır: 

 

 “En şeytani cehalet, hasetten doğan cehalettir.” 

 “Bilgiyi budalalık sayan budaladır.” 

 “Derdini anlatamamak, dert çekmekten çok daha zor 

                                                                                   ve daha  ağır.”          

                                                                                         

     Mitoloji ve efsaneye sığınılan “çargâh”ta (s. 67), soyut ifade hâ-

kimdir. Utaritten (Merkür) niçin söz edildiği anlaşılamıyor. Sözlükler-

de çarşambanın Utarit günü olduğu; Utarit’in İran mitolojisine göre 

ikinci kat gökte bulunduğu; yazarların piri, hitabet, belagat ilahı sayıl-

dığı için eski edebiyatımızda sanat, kâtip, kalem, defter vb. Kelimeler-

le bir arada kullanıldığı belirtilmektedir. “ ‘çargâh’ ile ‘utarit’ arasın-

daki ilgi nedir?” sorumuza şair, şu cevabı gönderdi: “Çargah müzik 

makamının ismini kullanarak, eski takvimimizdeki ‘çarşenbih’ (Çar-

şamba) gününün haftanın üçüncü değil, dördüncü günü olduğuna işa-

ret ediyorum. (Yanlış hatırlamıyorsam, ‘çar’ Farsçada dört sayısının 

karşılığıdır). Utarit ise Çarşamba gününün hakimidir. Ben Çarşamba 

gününde doğmuşum.” 

     Şiiriyet olarak pek kuvvetli olmayan “üsküp”te (s. 68-69) şair, bö-

lünmüş dinî şehir yapısına rağmen Üsküp’ün tamamını sevdiğini belir-

tiyor; savaşların mahvettiği dünyada aşkın hâkim olmasını arzuluyor. 

Taşköprü ve Mustafa Paşa Camisi minaresi, onu ataları fatihlere götü-

rüyor. Şair, sonda birden Orhan Veli üslubuna sığınıveriyor: 
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  “Orhan Veli’yi soframa davet ettim 

  Üsküp’ü dinliyorum 

  gözlerim kapalı…” 

 

      “akın” (s. 74), çelişki, tezat üzerine kurulmuştur. Hareketsiz oldu-

ğu halde dünyayı anlayanlar ile yer değiştirip hareket edenlerin sonuç-

ta aynı yerde buluştukları işlenmiştir.  

     Biraz şiiriyetin olduğu “yalnız” (s. 75), yalnız olanla diğerleri teza-

dı üzerine kurulmuştur. “Yalnız”ın kendisi olabileceğini ima eden Ri-

fat Emin, sonunda şiiri aracılığıyla okuyucularıyla bütünleşmiş oluyor. 

Şiirden bir bölüm: 

 

  “o yalnız 

  onun kimsesi yok 

  o tamamen yalnız 

  kimse onunla değil 

  o kimseyle değil 

  mutlak surette yalnız 

  hepten yalnız 

  kimsesiz 

  sonuna kadar yalnız 

  ……………………………… 

  ona bu şiir yeter 

  artar da 

  okuyanlarla beraberdir artık o 

  o ise ben” 

 

     Şairin bile anlamını kapalı olarak gördüğü “kapalı”da (s. 76), ifade 

ediş ve orijinal şairane duyuşlar güzeldir. İkinci mısradaki “saçı-

mı”nın “saçıma” olması gerekirdi: 

 

 “ekmeğim senin olsun sallana sallana gideyim 

 yarının bahçesindeki çiçekler dokunsun saçımı 

 evler neye yarar ki bu isimsiz rüzgârda 

 akamadığım zamanlarda düşle istersen 

 gölgeler bile unuttu gölgeler bile 

 çileli okşamaların mavi gelinliğini 

 gölgeler tahmin edemezdi ki 

 böylesi anlamı kapalı dizelerin yazılacağını” 

 

     Yine hoş söyleyişin bulunduğu “işimiz” (s. 77) şiiri de kısmen 

güzeldir: 
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  “bulutta doğan saçların 

  rengini kaybetmesini beklemek 

  kara bir saçmalıktan ibarettir 

  oysa ne bilsin körler 

  ve kanatsız uçacağını zannedenler” 

 

     Yörük türküleri övgüsünün dile getirildiği “varya” (s. 79), teması-

nın güzelliğine rağmen fazla kuvvetli şiir sayılamaz. 

     Baştaki mısralarda dinî-tasavvufî keramet hikâyesi izi olduğuna 

inandığımız “suyun üstünde” (s. 80), pek kuvvetli şiir değildir. “Baş 

tarafta bir ermişlik hikâyesi mi anlatıyorsunuz?” sorumuza şair, “Çok 

güzel bir tanım yapmışsınız. Teşekkür ederim. Hiç bu şekilde düşün-

memiştim. Benim aklımdan böyle şeyler geçiyor kendimi ve yaşadıkla-

rımı anlatmak istediğimde, bu gibi dizelerim anlam taşıyor olabilir, 

anlık duygu ve düşünceler bunlar.” cevabını gönderdi. “içimdeki elle-

rinde-kalemlenmiş armut tutanlar” ifadesiyle neyin verilmek istendiği 

ise belli olmuyor. 

      “kargaların paraları” (s. 81-82) şiiri ise, “kara-karga-kararmak-ka-

ra para” kelimeleri ve ses tekrarları yani aliterasyon sanatı üzerine ku-

rulmuştur. Şair hüner gösteriyor. Kargaların kara paraları olduğunu 

ancak şair biliyor. Şiire ironi hâkimdir. Şair, her halde toplumdaki kö-

tüleri hicvediyor. Son bölümde kargaların durumunu, şiiri okuyacakla-

rın da bileceği esprisi yapılıyor. Şiirden bazı güzel bölümler: 

 

  “kargaların paraları var 

  kendileri gibi kara 

   onlar paralarını 

   kara kıyafetler için 

   harcar 

  onların işi gücü 

  kara para 

   paraları kara 

   ya bahtları? 

  karayı sevmesem bile 

  kargaların uçan kara paralarına 

  selam veriyorum bazen 

  ve bu sayede 

  şiirim kurtuluyor son anda 

  kararmaktan” 
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     Anlatamamak, duyuramamak üzerine kurulmuş olan “benim”de (s. 

84), “benim” kelimeleri cinas olarak kullanılmıştır. Daha şiir yoğunlu-

ğunda düzenlenseydi 

 

  “derdini 

  anlatamamak 

  dertli olmaktan 

  bin kat beter” 

 

mısraları çok daha güzel olurdu. Yine de bu söyleyiş vecize değerin-

dedir; sehl-i mümteni sanatına örnektir. Şair, anlatabilseydi o zaman 

da bu şiirin ortaya çıkmayabileceği esprisini yapıyor, tıpkı Orhan Ve-

li’nin “Anlatamıyorum” şiirinde söylediği gibi. 

 

SONUÇ 

 

     Değerlendirmemizi, Selçuk Uysal’ın “Özetle söylemem gerekirse 

‘bî-nihâyet’ Rifat Emin Bey’in resim, musiki, felsefe, mitoloji, 

memleket sevgisi ve millî duygu gibi çok çeşitli tahassüslerini dile 

getirdiği bir şiir buketi. Zaman zaman lirizmi yakalayan, zaman 

zaman tahkiyede kalsa bile orijinalitesi bulunan bir vicdanın 

tezahürü. Yazarın zengin iç dünyasının yeni eserlerde devamını diler, 

yalnızca Türkçe yazmanın bile bir mazhariyet olduğu Üsküp gibi bir 

yerde Türkçesi yanında Türklüğüyle de tebarüz eden bu dinamik 

kaleme selam olsun deriz.” Sözleriyle bitirirken, Rifat Emin’e, nesir 

yazılarındaki sağlam ifadesini şiirlerinde de göstermesini tavsiye 

etmek durumundayız. Tarih, mitoloji ve entelektüel kültür birikimi, 

mısralara bağlantılar sağlam kurulacak şekilde yansıtılsa daha iyi olur. 

Rifat Emin’in önemini kavradığını zannettiğimiz Yahya Kemal’i 

tekrar tekrar okumasında, değerlendirmesinde fayda vardır. Gelecek 

yıllarda, onun daha güzel şiirleriyle de karşılaşacağımız kesindir. 

 

KAYNAKÇA 

 

 1. Gezgin, Faruk; Makedonya Türklerinin Yeni Türk Edebiya-

tı’nda Şiir, Ahmet Yesevi Üniversitesi Turkologiya, May-June, Anka-

ra 2017 (içinde s.25-58) 

 2. Emin, Rifat; Entipüften, Birlik Yayınları, Üsküp 1996. 

  3. ____; bî-nihâyet, Divan Yayıncılık, Üsküp 2018. 
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BALTAM YÖNETİCİLERİNDEN TÜRK TEMSİL 

HEYETİ BAŞKANLIĞI BAŞKANI Sn. Alb. NUMAN 

BAŞ’A KUTLAMA ZİYARETİ 

      

 
     Her yıl olduğu gibi Kosova’da Türk Temsil Heyeti Başkanlığı 

(TTHB) Başkanı devir teslimtöreni bu yıl 29. 01. 2019 tarihinde saat 

12’de Prizren’de bulunan Türk Taburu “Sultan Murat” kışlasında 

yapıldı. Yapılan merasimde bir yıl görevde bulunan TTHB Başkanı 

Sn. Alb. Cem Sinan BARIM görevini Sn. Alb. Numan BAŞ’a 

görkemli bir şekilde teslim etti.  

 

 
 

Sn. Alb. Numan BAŞ Prizren’de Sultan Murat Kışlası’nda BALTAM 

yöneticilerini karşılarken   

 

     BALTAM, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkerzi yöneti-

cileri TTHB yeni Başkanı Sn. Alb. Numan BAŞ’ı ziyaret edip 

yeni görevini kutlayarak, başarılı çalışmalar gerçekleştirme  ve 

görevi süresince BALTAM’la karşılıklı iş birliği temennilerinde 

bulundular.  
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BALTAM temsilcileri Dr. Ferhat AŞIKFERKİ,  

Prof. Dr. Tacida HAFIZ, Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ, 

 Ümran AŞIKFERKİ ziyaretçiler defterini imzaladıktan sonar TTHB 

Başkanı Sn. Alb. Numan BAŞ ile birlikte.  
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AYTMATOV, 20. YÜZXYILIN EN ÖNEMLİ YAZARI 

SEÇİLDİ 

 
      Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Cengiz Aytmatov 

toplantısına Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Rusya'-

nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov  ve Türksoy Genel Sekre-

teri Düsen Kaseinov katılarak Aytmatov’un hayatı, eserleri, Türk 

ve dünya edebiyatına olan katkılarını anlattılar. 

     Kırgızistan Ekonomi Bakanı Pankratov, “Milletinin tarih boyunca 

kazandığı sosyal, kültürel, ahlaki, edebi, askeri yani bütün maddi ve 

manevi zenginliğini eserlerine yansıtmış olan Cengiz Aytmatov, 20. 

yüzyılın önemli yazarlarından birisidir.” dedi. 

     30.01.2019 tarihinde, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Rusya-İs-

lam Stratejik Vizyon Grubunca Ankara'da 3. düzenlenen "Dünya Kül-

tür Mirası ve Cengiz Aytmatov Yuvarlak Masa" toplantısını TYB Ge-

nel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yönetti. 

     Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Bakan Pankratov, Aytmato-

v’un ünlü bir edebiyatçı olduğu kadar başarılı bir diplomat ve büyü-

kelçi olduğunu söyledi. 

Aytmatov Türk dünyasının ortak değeridir. 

     Bakan Oleg Pankratov sözlerini şöyle sürdürdü: “ Dişi Kurt’u oku-

mak için 6 ay beklemiştim. O günkü şartlar içinde, yeni baskı yapıl-

madığı için eser elden ele dolaşıyordu. Yıpranmış, eskimiş olarak el-

den ele geçen bu önemli eseri bir solukta okumuştum. Yaşadığı coğ-

rafyanın insanının tarih içinde kazandığı değerlerini, acılarını, kahra-

manlıklarını, tecrübelerini yazıya döken Cengiz Aytmatov Türk dün-

yasının ortak değeridir. Program için ev sahipliği yapan Türkiye 

Yazarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum” 

     TYB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katılan  Rusya'nın 

Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yaptığı konuşmada, öğretmen 

olan annesinin yönlendirmesi ile küçük yaşlardan itibaren Aytmato-

v’un eserlerini okumaya başladığını ifade etti. 

Rusya, Türkiye ve Kırgızistan Aytmatov'u birlikte anıyoruz 

    Yerhov konuşmasında şunları kaydetti: "Bir taraftan bakınca sanki 

Aytmatov'u hatırlayarak aslında 20'nci asrın sorunlarını konuşuyoruz. 

Aynı zamanda geleceğe de bakmış oluyoruz. Geleceğe dair vizyon 

oluştururken, geçmişe dair en iyi örnekleri ve karakterleri inceleyerek 

geleceği oluştururuz. Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov'u bir-

likte anıyor. Hep beraber Aytmatov'u hatırlıyoruz. Beraber oluşumuz 

bizi başarıya götürecektir. Bu bizim gücümüzü sembolize ediyor. Eğer 

biz ileride birlikte çalışacak olursak projelerimiz başarıya ulaşacaktır." 

İnsanlık Aytmatov'un görüşüne daha sıkı sarılmalı 
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    Yuvarlak masa toplantısına katılan Türksoy Genel Sekreteri Düsen 

Kaseinov da Cengiz Aytmatov'u şahsen tanıdığını ifade etti. 

     Kaseinov, "Aytmatov, abi olarak örnek aldığım birisidir. Kendisi 

ile Rusya İslam Stratejik Vizyon Grubunda beraber çalışmıştık. Bir 

toplantıda söylediği şu sözünü hiç unutmam: 'Biz fikir kervanına yük 

yükleyenlerdeniz.' O sadece fikir üretmedi aynı zamanda pek çok pro-

jeleri de hayata geçirdi. Gerçekten günümüzde tüm insanlığın Aytma-

tov'un dünya görüşüne daha sıkı sarılması gerekiyor." şeklinde konuş-

tu. 

     Türkiye’de basılan kitaplarının tirajı  Kırgızistan’ın nüfusuna ulaş-

mıştır 

     Cengiz Aytmatov’un hayatı, eserleri, edebi kişiliğinin değerlendi-

rildiği toplantıda konuşan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 

Türkiye’de eserleri en çok basılan ve okunan yazarların başında Cen-

giz Aytmatov geldiğini ve  bütün hikâyelerinin, romanlarının Türkiye 

Türkçesine aktarıldığını ifade etti. 

     Doğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: İlgi çekici bir benzerli-

ğe dikkat çekmek istiyorum: Bizim büyük şairimiz Mehmed Âkif Er-

soy gibi Cengiz Bey de veterinerlik öğrenimi görmüştür. Türkiye’de 

kitapları en çok basılan şarimiz, yazarımız Mehmed Âkif’dir. Öyle sa-

nıyorum ki, ondan sonra kitapları en çok basılan yazar Cengiz Ayt-

matov’dur. Belki de onun Türkiye’de defalarca basılan kitaplarının ti-

rajı Kırgızistan’ın nüfusuna ulaşmıştır.” 

     Atıf Yılmaz’ın yönettiği,  “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin, 

Cengiz Aytmatov’un eserinden sinemaya aktarıldığını da hatırlatan 

Doğan, “Aytmatov, gününü bir asra bedel kıldı, muhteşem eserlerini 

zamanı aşarak yazdı. “Mankurtlaşma” kavramını dünya literatürüne 

armağan etti. Zihnimizi açtı, ufkumuzu genişletti.” diye konuştu. 

Türk kültünü edebiyatla tanıttı 

     Çalıştayda bir konuşma yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa 

Kazım Arıcan ise batı felsefesinin “insan insanın kurdudur” düşüncesi 

yerine “her gün insan kalmak gerekir” diyen doğu felsefesinin önemli 

düşünürü, yazarı Cengiz Aytmatov’u daha iyi tanımak, tanıtmak ama-

cıyla bu toplantıları düzenlediklerini ifade etti. 

     Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “24 Mart 2018 tarihinde Cengiz 

Aytmatov’un doğumunun 90. Yılı vesilesiyle “Kültürel İş Birliği Cen-

giz Aytmatov Kültürel Mirası” yuvarlak masa toplantımızı TYB, 

IRCICA ve Rusya İslam Stratejik Vizyon Grubu ile İstanbul’da ger-

çekleştirmiştik. Daha sonra, 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde de Mosko-

va’da Cengiz Aytmatov’un dünya mirasına ve barışına katkısının ko-

nuşulduğu bir program düzenledik. Bugün ise, Aytmatov’la birlikte 
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kültürel zeminde Türkiye ve  Rusya ilişkilerinin dünü, bugünü ve ge-

leceğini de konuşacağız” dedi. 

     Arıcan, Cengiz Aytmatov’un yazdığı eserlerle  hem Türk kültürü-

nün tanıtılmasına önemli hizmetlerde bulunduğunu hem de  Türk dün-

yasını oluşturan ülkeler arasında  edebi bir köprü kurduğunu belirtti. 

     Yuvarlak masa toplantısında,  Prof. Dr. Dusen Kaseinov, Elena 

Eshba, Prof. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı,  Prof. Dr. Fırat Purtaş, 

Alexander Sotniçenko, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Prof. Dr. Orhan 

Söylemez, Dr. Mustafa Çetin, Şener Bulut, Dr. Muhammet Enes Kala 

ve Elazığ eski  Valisi Muammer Muşmal da konuştu. 

     Programa katılanlara, 24 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da düzenle-

nen “Kültürel İş Birliği Cengiz Aytmatov Kültürel Mirası” toplantısı-

nın metinlerinden oluşan ve  Türkçe ve Rusça olmak üzere iki dilde 

hazırlanan kitap hediye edildi. 

     Etkinliğe, Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, akade-

misyenler ve davetliler katıldı. 

                                                            Türkiye Yazarlar Birliği                                    

  

 

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov 
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov 

       

 

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov 
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Cengiz Aytmatov toplantısından bir görüntü 

             

 

Cengiz Aytmatov toplantısında bir toplu görüntü 
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GÖNLÜMÜZÜN YARISI MAMUŞA’DA, 

PRİZREN’DE, PRİŞTİNE’DE KALDI: 

BİR “KÜLTÜR KÖPRÜSÜ”NÜN ARDINDAN… 
 

Yaşar ÖZGÜK* 

 

   Yazıma, çok değerli devlet adamı 

sayın Aliya Izzetbegoviç’in şu söz-

leri ile başlamak istiyorum. “Ve her 

şey bittiğinde, hatırlayacağımız tek 

şey, düşmanlarımızın sözleri değil, 

dostlarımızın sessizliği olacaktır.” 

diyor. Ne kadar güzel bir söz, ne 

büyük anlam içeriyor değil mi? Bu 

nedenle de “ne olursa olsun sevdik-

lerinizi yalnız bırakmayın, sessiz 

kalmayın” diyorum. Bir de bu sev-

dikleriniz sizin memleketliniz ise… 

1389’da götürülüp oraya “uç bey-

leri” olarak yerleştirilen evlad-ı fa-

tihanın bir kısmı ise… Bu uç beyle-

ri özellikle Mamuşa’da yerleşmiş 

olanlar, Tokat’tan, Zile’den ise… biz sevdiklerimizi nasıl bırakırız. 

Mamuşa belediye başkanı Abdülhadi Krasniç’in söylediği gibi “Biz 

sizden yardım istemiyoruz, biz kendi gücümüzle geçinip gidiyoruz, 

bizleri unutmayın, arkamızda olduğunuzu bilelim” diyorsa biz bu 

insanları nasıl unuturuz. Bu evlad-ı fatihanları nasıl yalnız bırakırız… 

     Mamuşa tarihini incelediğimizde Kosova’nın ikinci büyük şehri 

olan Prizren şehrinin 18 km uzağında, düz bir ovanın kenarında ve 

Topluva nehrinin sağında bulunduğunu görmekteyiz. 2005 yılına ka-

dar Prizren’e bağlı bir köy olan Mamuşa, 2005 yılından sonra Kosova 

kanunları çerçevesinde topluluklara tanınan haklardan yararlanılarak 

belediye olma statüsüne kavuşmuş. Kosova İstatistik Kurumu verileri-

ne göre 2015 yılı itibariyle Mamuşa’nın nüfusu 5791.  

     İşte bu küçük Türk şehrinde, Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin (BAŞTEK) destek ve organizasyonu, TİKA – 

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ - MAMUŞA - ZİLE ve TOKAT BE-

LEDİYELERİ’nin katkılarıyla “Tokat-Zile’den Prizren-Mamuşa’ya 

 
                     *   Prof. Dr., BAŞTEK Başkanı, TOKAT STK Başkanı, ILRSA Başkanı 
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Uluslararası Kültür Köprüsü” programı düzenledik. “Uluslararası Kül-

tür Köprüsü”nün ilk ayağı olan “Tarihi ve Kültürüyle IV. Zile Sem-

pozyumu”nu Mamuşa, Prizren, Priştine’de tamamlamanın mutluluğu 

içindeyiz. Yola çıktığımız ilk andan itibaren inanç ve kararlılıkla he-

defe kilitlenen BAŞTEK yönetim kurulu üyelerimiz büyük gayret sarf 

etmişlerdir. 

     Siz bir Tıp Doktorusunuz, böyle bir uluslararası sempozyumu dü-

zenleme kararını nasıl aldınız diyecek olursanız bunun hikayesi de il-

ginçtir: Ben ESUT (Avrupa Üroteknoloji Kurulu) üyesiyim. 15 yıldır 

tüm dünyaya Laparoskopi ve Robotik cerrahi kursları vermekteyim. 

Bu güne kadar 50 adet uluslararası kurs verdim. Yunanistan, Rusya, 

Romanya, Azerbaycan ve dahası gibi bir çok ülkede canlı cerrahiler 

(ameliyatlar) yaparak oradaki doktorlara ameliyat öğrettim. Yaklaşık 8 

yıl önce Priştine’ya laparoskopi ameliyatı öğretmek için geldiğimde 

orada Dr. Taneri tanıdım. Buradaki Türklerin sorunlarını öğrendim, 

uluslararası alanda hep Kosovalı doktorlara yardımcı olmaya çalıştım. 

Kosova’yı tanımam bu şekilde başladı. 

     8 ay önce BAŞTEK’in (Başkent Tokatlılar Eğitim, Kültür ve Daya-

nışma Derneği) çağrısı ile Tokat’ı daha iyi seviyelere ulaştırmak için 

Zile STK’yı kurarak ilk çalıştayımızı yaptık. Bu toplantı esnasında bir 

araya geldiğimiz, yıllardır büyük bir özveri ve enerji ile Zile/Tokat 

için çok önemli çalışmalara imza atan Dr. Mehmet Yardımcı hocamız-

dan bir teklif geldi. İlk üçü Zile’de gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültü-

rüyle Zile Sempozyumları”nın dördüncüsünü uluslararası boyuta çe-

kerek Mamuşa’da yapabilir miyiz diye sorduğunda içimde doğan he-

yecanı anlatamam… Sonuç olarak hemen çalışmalara başladık. Prof. 

Dr. İbrahim Tüzer hocamızın da içerisinde yer aldığı “Sempozyum 

Düzenleme Kurulu”muz Mamuşa ve Zile kültürüyle önemli ve derin-

likli çalışmaları bulunan değerli bilim adamları, akademisyen, yazar, 

şair ile temasa geçtiler. Diğer taraftan ilgili belediye başkanları, Türk 

Dil Kurumu Başkanlığı, Gazi Osmanpaşa Üniversite Rektörlüğü, Yu-

nus Emre Enstitüsü ve TİKA yetkilileri ile görüşülerek çok kıymetli 

destekleri alındı ve üzerinde üç ay boyunca çalıştığımız “Tokat-

Zile’den Prizren-Mamuşa’ya Uluslararası Kültür Köprüsü” programı 

ortaya çıktı. 

     Sayın Mehmet Yardımcı’ya, Prof. Dr. İbrahim Tüzer’e ve tüm 

katılımcılarımıza bu programa sunmuş oldukları katkılar için 

BAŞTEK olarak minnettarız. Bu kıymetli ekiple birlikte bizi biz 

yapan değerlerimizi, memleketimizin adını, kültürünü daha bir çok 

platformlarda duyurmaya devam edeceğiz. Bizlere yürekten destek 

veren ve program çerçevesinde Mamuşa Belediyesi ile ikili iş birliği 

antlaşmalarına imza atan Tokat Belediye Başkanı Sayın Eyüp 
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Eroğlu’na, Prizren Üniversitesi ile çok kıymetli antlaşmalar yapan 

GOP Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e, Türk 

Dil Kurumu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Gürer Gülsevin hocamıza 

programımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Prizren 

ve Mamuşa’daki hemşehrilerimizle bir araya gelip kültürümüzü, 

köklerimizi konuşmamıza imkan sağlayan ve bizlere en üst düzeyde 

misafirperverlik göstererek ağırlayan Kosova TİKA Koordinatörü Ha-

san Burak Ceran’a, Koordinatör Yardımcısı Zeki Bulduk’a, Prizren 

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ Başkanı Dr.Mehmet Ülker’e ve Mamu-

şa Belediye başkanı  Abdulhadi Krasnic'e minnettarız. 

 

     

    “Kültür Köprüsü”nün ikinci ve üçüncü ayağından da söz etmek 

istiyorum. Mamuşa ve Prizren’den sonra Priştine Üniversitesi Filoloji 

Bölümünün çok kıymeti öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir araya 

geldik. Konferans, söyleşi ve şiir şöleni ile hem Türkiye’den buraya 

Filoloji okumaya gelen hem de Priştine’de yaşayan öğrenci kardeşleri-

mizle kucaklaştık. Türkçe’nin ses bayrağı altında şiirlerle hasret gider-

dik. Bu buluşmaya imkan hazırlayan Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Albulena Blakaj Hanımefendiye, Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. 
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Dr. İrfan Morina ve Doç. Dr. Ergin Jable hocalarımıza ev sahiplikle-

rinden dolayı içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca büyük elçimiz sayın 

Çağrı Sakar beyefendiye de heyetimizi kabul ettiği için çok teşekkür 

ederiz.  

     Programın son ayağını da Üsküp’te TRT HABER ve TRT AVAZ’a 

“Uluslararası Kültür Köprüsü”nün genel değerlendirmesini yaparak 

tamamladık. BAŞTEK ve Sempozyum Düzenleme Kurulu olarak 

katkı sunan tüm hocalarımıza, Zile Belediyesi'nin yeni ve eski 

başkanları Sayın Şükrü Sargın ve Sayın Lütfi Vidinel'e, Düzce 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İlhan Genç hocamıza, 

sayın Prof. Dr. Ali Yaman'a, Hacıbektaş Dernekleri Genel Başkanı 

Sayın Mustafa Özcivan'a, Dünya Söz Akademisi Başkanı Sayın 

Hayrettin İvgin hocamıza, Halk Kültürü Araştırma Kurulu Başkanı 

Sayın İrfan Ünver Nasrattinoğlu'na, hayırsever işadamı Cemalettin 

Dinçer'e, Tokat Belediyesi İl Kültür Müdürü Sayın Adem Çakır'a, Zile 

Belediyesi Kültür Müdürü Sayın  Necmettin Eryılmaz’a, Tokat Şairler 

ve Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Hasan Akar'a, Kıbrıs Balkanlar 

Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu Derneği Başkanı (KİBATEK) Sa-

yın Feyyaz Sağlam'a, Tokat Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetme-

ni Sayın Zekeriya Yılmaz'a, Türk Edebiyatı dergisi Genel Yayın Yö-

netmeni Sayın Bahtiyar Aslan’a, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa 

Çağlar’a,  Yapımcı ve Yönetmen Sayın Erol Koçan’a, Ahmet Divrik-

lioğlu ve Hasan Erdem Beylere,  Fatma Dinçer Hanımefendiye ve 

Anadolu Türkülerini sesiyle, sazıyla Balkanlar’a taşıyarak programı-

mızda konser veren Necdet Kurt Beyefendiye, Kosova’dan ve Üsküp'-

ten programımıza iştirak eden çok kıymetli şair, yazar ve akademisyen 

dostlarımıza, hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.  

Bu vesileyle “Uluslararası Kültür Köprüsü” Programı sonrasında 

alınan önemli kararları da sizlerle paylaşmak istiyoruz: 

 

1. Tokat Belediyesi ve Zile Belediyesi her yıl 30 Mamuşalı ço-

cuğu Tokat’a davet etti.  

2. Belediyelerimiz 30 Tokatlı çocuğu Mamuşa’ya kültür gezisi 

için gönderme kararı aldı. 

3. Tokat Belediyesi, Mamuşa Belediyesi ile “Kardeş Belediye” 

anlaşması imzaladı. 

4. Programın devamının Tokat’ta gerçekleştirilmesi için Tokat 

Belediyesi ve GOP Rektörlüğü BAŞTEK’e destek kararı aldı.  

5. Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Bünya-

min Şahin, Prizren Üniversitesi Rektörü ile doktora ve deği-

şim programları anlaşması yaptı.  
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6. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İlhan 

Genç ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Türk 

Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tüzer, 

Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Albu-

lena Blakaj Hanımefendi ile Doktora Programı ve öğrenci de-

ğişim programları ile ilgili çalışmaya karar verdi. 

7. BAŞTEK “Tokat-Zile’den Prizren-Mamuşa’ya Uluslararası 

Kültür Köprüsü”nün devamı niteliğinde olacak bir sonraki 

kültür programının Tokat’ta yapılması için kültürel işbirliğine 

devam etme kararı aldı.  

TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ile bir araya gelerek; Belediye ve 

Üniversitelerimizle güç birliği ederek daha güzel projelere imza ataca-

ğımıza inancımız tamdır.  

Gönlümüz sizlerle… 

 

 

 

 

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ’NDEN BİRKAÇ GÖRÜNTÜ 
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 “BALKANLARIN HAFIZASI” BELGESELİ 

ÇEKİLİYOR !.. 

 
Kendisi de Balkanlı olan Türk sinemacısı, usta belgeselci İsmet 

Arasan, yeni bir Balkan dünyasına yöneliyor. Arasan, “Adakale Söz-

lerim Çoktur”, ”Balkanların Kalbindeki Sahne” ve “Gülçınar İl-

hami Emin” filmlerinden sonra bu filmin, dördüncü Balkan hikâyesi 

olacağını söylüyor. 

Yönetmen; filmin amacını; “Kosova’nın Prizren şehrinde yaşa-

yan Türkolog Prof.Dr. Nimetullah Hafız ve eşi   Prof. Dr. Tacida Zub-

çeviç Hafız’ın hayatını, sanatını ve eserlerini kucaklayan kalıcı bir 

eser ortaya koymaktır,” şeklinde tanımlıyor. Ve ekliyor :”Bu projem 

de konusunda ilktir ve tamamen gönüllü katkılarla gerçekleşmekte-

dir.” 

Bal-Tam’ın konuştuğu Arasan sözlerini sürdürüyor: “Bana gö-

re HAFIZ’lar; dünyaca tanınan, Balkanların Türkçe kalesidir… Dün-

yadaki ilk ve tek Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nün ( BALTAM ) ku-

rucuları, yazar, şair, çevirmen, eğitmen ve araştırmacıdırlar. Belgese-

limiz; onların aziz ömürlerine bir saygı duruşu, bir sosyal sorumluluk 

projesidir.  

Filmimiz ilk bakışta klasik portre belgeseli özellikleri taşır. Oysa 

onların hikâyesi, biraz da son 100 yılın Balkanların, Yugoslavya’sı ve 

Kosova’sıdır. Film, içinden nehir geçen Balkan şehir kasaba ve şehir-

lerindeki gibi ana omurgasını unutmadan yan öykülere de köprüler 

kurar. Kosova geleneklerine, yerel müziklere, etnik çatışmaların sisle-

rinde birbirine kol kanat geren insanlığın anılarına,kapanan komşu 

kapıcıklara uzanır.  Balkanlarda Müslüman, Türk ve Boşnak olmanın, 

birçok etnik topluluğun bir arada nefes aldığı bu coğrafyada bambaş-

ka bir derinliği vardır. Hafız Ailesi, soyadlarına layık olarak, ailele-

rindeki hafızlık mesleğini bilimsel olarak sürdürmektedirler. Ve 

ömürlerini gerçeği sadakatle geleceğe taşımak ve saklamaktır. Gü-

nümüzde, yaşadıkları Prizren’deki Sultan Murat Kışlası’nın yerinde, 

eski Osmanlı kışlasında, Nimetullah Hafız Bey’in  dedeleri ve babala-

rının hafızlık yapmış olması çok anlamlıdır…” 

İsmet Arasan, çekimin Mayıs ayından bu yana Ankara ve Kosova’-

da sürdüğünü belirterek, tahminen yeni yılbaşında film biter, dedi.  

Film için çok heyecanlı : “Onların kurdukları BAL-TAM, alanında en 

büyük; 45.000 ciltlik arşivi ile biriciktir. Bu arşiv digitalize edilmemiş-

tir. Merkezde yayınlanan süreli ve süresiz yayınlar, basıma hazır yaz-

malar bilim dünyasına ve özellikle Türklükbilim araştırmalarına bü-

yük ufuklar açmaktadır. Üstelik 14.yüzyıldan başlayan, Mehmet Akif 

Ersoy’a dek varan hiç bilinmeyen, henüz yayınlanmamış yazmalar ve 



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

390  

eserler, burada gün ışığına çıkmayı beklemektedir. Nimetullah ve Ta-

cida Hafız Balkanlardaki Türkoloji eğitimi, akademik öyküsü, araş-

tırmacılığı ve yayıncılığında bir merkez ya da yürek olarak atmaya 

devam etmektedirler.” 

Ve üzülerek ekliyor :”Onların onurlu yolculuğunu günümüze ka-

dar dört başı bayındır, kalıcı, estetik bir tek belgesel çalışmasının ya-

pılmaması çok acıdır. Türk kültürünün hafızası bakımından büyük 

bir kayıptır. Bu filmi bir Türk sinemacısının geleceğe çekmesi bir 

görev ve onurdur. 

Bu yıl Nimetullah Hafız’ın 80.yaş dönümü, Bal-Tam süreli yayının 

30.sayısıdır., 11 Ekim 2019  tarihinde Kosova-Prizren’de, Doğru Yol 

Güzel Sanatlar Derneği tarafından ”BALKAN KÜLTÜRÜNE  50. 

YIL BÜYÜK HİZMET ÖDÜLÜ” sunulmuştur. 20 Ekim 2019 tarihin-

de ise,  Türk Yazar Birliği tarafından İstanbul’da, “YAŞAYAN DEDE 

KORKUT ÖDÜLÜ” verilmiştir.” 

Çekimleri süren, yönetmen ve metin yazarlığını İsmet Arasan 

yaptığı belgesel filmin görüntü yönetmenleri İlker Akülker ve Ber-

kant Curi; özgün müzik ise bestekârı Erdal Güney; danışmanları, 

Nimetullah ve Tacida Hafız’dır. 

Arasan, Prizrenliler Kosova Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 

Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneği (Prizren) derneklerinin filme 

katkı sunduğunu belirtti.                                            

                                                                              BALTAM 

 

 
 

Prof. Dr. Nimetullah Hafız eşi Prof. Dr. Tacida Hafız ile birlikte 

Ankara’da damatları Sami Küçükusta’nın dairesinde çalışmalarını 

saüedürürken 

 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

391 

 

Prof. Dr. Nimetuylklah Hafız Ankara’da Türk Dil Kurumu 

Kütüphanesi’nde araştırmalar yaparken. 

 

 

 
 

İsmet Arasan Prizren’de Hafızlar evinin ziyaretinde. 
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Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z 
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BULGARİSTAN’IN DEĞERLİ BİR AYDINI 

Doç. Dr. İBRAHİM YALIMOV VEFAT ETTİ 

                                                  
                                    Ferhat AŞIKFERKİ* 

 

     19.07.2019 tarihinde Bulga-

ristan Türklerinin bir aydını daha 

bu alemden göçtü. Araştırmacı, 

yazar, gazeteci, bilim adamı; 

Bulgaristan Türkleri tarihinin, 

kültür ve sorunlarını eserlerine 

de aktaran ve çözümleri için bü-

yük gayretletler sarf eden  Doç. 

Dr. İbrahim Yalımov vefat etti. 

     İbrahim Yalımov, 1934 yılında Şumen’in Gradişte köyünde 

doğdu. 1953’de, Şumen Türk Lisesi’nden mezun oldu. Daha 

sonra Sofya Üniversitesi’nin Felsefe-Tarih bölümünü bitirdi. 22 

yıl Bulgar Bilimler Akademisi’nde çalıştı. Yaklaşık 22 yıl Yük-

sek İslam Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

     Yayımlanan önemli eserlerinden bazıları: “Bulgaristan’da 

Türk Toplumunun Tarihi,” “Kemalizm ve Bulgaristan’daki Yan-

kıları,” “İslam ve Demokrasi," “Bulgaristan Türk Toplumunun 

Etnik, Kültürel ve Dinsel Kimliği,” 

“Bulgaristan’da Azınlık Hak ve 

Özgürlükleri'dir.” 

     1998-2002 ve 2006-2012 yılları 

arasında iki dönem Yüksek İslam 

Enstitüsü’nde rektörlük yaptı. 1989 

yılı demokratik değişimlerden sonra 

kurulan ve ülkedeki Anayasal dü-

zeni değiştiren Büyük Millet Mec-

lisi'nde aydın milletvekilletvekil-

lerinden biri olarak bilinen Yalımov, 

Büyük Millet Meclisi'nde millet-

vekili görevinde iken, Bulgaristan 

 
*  Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Tezi 
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Anayasası'na azınlıkların etnik ve kültürel haklarını garantileyen 

54'üncü maddeyi sunan ve kabul ettiren kişidir. 

 
 

     Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun Türkçe Yayınlar Bölümü'n-

de de bir dönem editörlük yapmış olan İbrahim Yalımov’un ve-

fat haberi Türk bilim dünyasını derinden üzdü.  

     Kendisiyle çalışma ve şahsını yakından tanıma fırsatım oldu.  

Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 

çalıştığım dönemde, 2002 yılında hoca eksikliğimiz vardı ve 

bunu gidermek için dışardan misafir hocaları angaje etmek 

zorunda kaldık. Böylece Misafir hocalarımızdan biri rahmetli 

İbrahim Yalımov oldu. Bir yıl birlikte çalıştığım hocamın 

mütevazi bir kişiliği vardı. Derslerinde çok başarılı olan 

hocamla birkaç defa “BALTAM” ın düzenlediği sempozyum-

larında da karşılaştık. Çok değerli çalışmalarının olduğuna şahit 

oldum. Birçok değerli bilimsel yazısı da “BALTAM” dergisinde 

yayımlanmıştır. 

     Öğrencilerinden olan ve şu an Yüksek İslami Şura Başkanı 

Vedat Ahmet’in şu sözlerinden İbrahim Yalımov’un ne kadar 

değerli bir şahsiyet olduğunu anlayabiliriz: "Akademik anlamda 

çok iyi yetişmiş nadir insanlarımızdan biri olması bir tarafa, son 

30 yılda Bulgaristan Türklerinin hayatıyla ilgili yaşanan süreç-

lerde de, olumlu anlamda bulunmuş bir kişi. Bulgaristan Türkle-

rinin kimliğinin muhafazasıyla ilgili çok önemli çalışmalar yap-

mış olan bir aydındır. Bütün derdi, Bulgaristan Türkleri Müslü-

man kimliklerini, Türk kimliklerini nasıl koruyabilirler. İbrahim 

Yalımov Hoca İslam'ın özüne inebilen, İslam'ın özünü kavra-
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yabilen bir insandı. İslam'ı özellikle Bulgaristan Türkleri açısın-

dan kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul etmiş birisiydi". 

     İbrahim YALIMOV hocama  Allah’tan rahmet, ailesi, yakın-

ları ve Türk bilim dünyasına da başsağlığı dilerim. 
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DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ 
 

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ Dergisi uluslararası kaydı Pa-

ris’te yapılmış olan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, Mart ve Eylül 

aylarında yayınlanmakta olan BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ dergi-

si, Türkoloji ve yardımcı disiplinlerinin tüm alanlarında yapılan çalış-

maları kapsamaktadır.  

Dergimize daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış 

olan özgün çalışmalara, bilim ve araştırma alanlarında gerçekleşen 

farklı proje sonuçlarına öncelik tanınmaktadır. Bunun yanı sıra ta-

nınmış, çağdaş ve geçmişe ait olan Türkologların portrelerine ve bibli-

yografyalarına da özellikle yer verilmektedir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren basın ve yayın 

organlarında (gazete, dergi, tv, internet, vb.) gerek dergimiz ve gerek-

se de Merkezimiz ile ilgili haber, yorum ve fotoğrafların adresimize 

gönderilmesi ya da iletişim kanalları yoluyla bize iletilmesi rica olu-

nur. 

Dergiye gönderilecek yazıların öncelikle analitik ve bilimsel objek-

tiviteyi içerisinde bulundurmalıdır. Gönderilen yazıların dipnotları ve 

kaynakçası bilim standartlarına göre uygun olması gerekmektedir. Bu 

dergide yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla alın-

tı ve atıf şeklinde kullanılabilir. 

Derginin dili Türkçedir. Aynıca İngilizce, Rusça, Almanca ve 

Fransızca dilinde yazılmış bilimsel makaleler de kabul edilir. Ancak 

bu dillerde yazılan makalelerin geniş bir Türkçe özetine yer verilme-

lidir.  

Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve büyük harflerle yazılmalı, 

İngilizce ve Özet’in yazıldığı dildeki karşılığı bold ve küçük harflerle 

başlığın altında yer almalıdır. Yazar adı,başlığın altına yazılmalı, gö-

rev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri italik olarak bir yıldızla 

soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.Öz,150-

200 kelime arasında ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. 

Öz içinde kaynak, şekil, çizelge bulunmamalıdır. Özün hemen altında 

en az üç en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Öz ve Anahtar 

Kelimeler Türkçe ve Öz’ün yazıldığı ikinci dilde hazırlanmalıdır.  

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ için hazırlanan çalışmaların 

kapsamı sayfa sayısıyla sınırlandırılmış değildir. Çalışmaların bilgisa-

yarda, 1,5 satır aralığında, hece genişliği 126 mm’yi ve uzunluğu 195 

mm’yi kapsayacak şekilde (11 harf büyüklüğünde font Times New 

Roman biçiminde) olması, çalışmaların başında Türkçe ve İngilizce 

özet ile anahtar kelimelerine yer verilmesi gerekmektedir.  



BALTAM Türklük Bilgisi 31 

 

 

400  

Çalışmalar, biri mutlaka diskete veya CD’ye kayıtlı olmak üzere, 

iki kopya çıktısıyla birlikte dergi adresine ve aynıca internet iletişim 

yoluyla derginin e-postasına teslim edilmelidir.  

Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması kararı 

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ Dergisi ve derginin bilim - hakem 

kuruluna aittir. 

Dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. Bun-

lar, her zaman BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ Dergisinin genel dü-

şünce ve görüşlerini yansıtan metinler olarak değerlendirilmezler. 

Eğer yazı gönderen kişi, dergimize ilk defa yazıyorsa, bu kişinin 

çalışmasının ekinde bir fotoğraf ile birlikte, çalıştığı bilimsel alanını 

belirten kısa bir özgeçmişini de göndermesi uygun görülür.  
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Yayınları, 1918, Priştine; 

3. Faik MİFTARİ, Hafizet e Prizrenit me rrethine (1912-2012), (Prizrten ve 

Çevresi Hafızları) 2012, Prizren; 

4. Fai,k MIFTARI, Udhepershkrim nga Haxhi, 2017 (2017 Hacılar 

Yolculuğu), 2019, Prizren; 
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10. Feyyaz SAĞLAM, Balkan Rubâiîeri (Şiir), 2010, İzmir;    

11. Feyyaz SAĞLAM, Azerbaycan Rubâîleri (Şiir), 2011, İzmir;    

12. Cemali TUNALIGİL, Mamuşa Türk Ağzı, 2016, İzmir; 

13. Cemali TUNALIGİL, Uzaklardan Bir Ses (Şiir), 2010, İzmir; 

14. Cemali TUNALIGİL, Balkanlar’ın Kaynayan Kazanı Kosova (Kosova 

Türkleri ve Türk Demokratik Birliği), 2017, İstanbul; 

15. Cemali TUNALIGİL, Sessizliğin Sesleri (Şiirler), 2003,Prizren; 

16. Leylâ KARAHAN, Türkçeyle Yaşamak (Zeynep Korkmaz Kitabı), 2018, 

Ankara; 

17. Habib ÇALIŞKAN, Zamanın Kahramanı ve Türkçe’nin Büyük Emektarı 

Karamanoğlu Mehmet Bey;Havva TEKİN, Tenim Salamis Mavisi 

(Şiirler), Ürün Yayınları2018, Ankara;   

18. Havva TEKİN, Yeşil Adanın Çocukları, 2018, İstanbul; 

19. Havva TEKİN, Suya Gelen Güvercin Dudaklarım, 2018, Ankara; 

20. Prof. Dr. Sedat SEVER, Sanatsal Uyaranlarla Dil Öğretimi, 2018, İzmir; 

21. Türkçe Kültürü (Haz. Doç. Dr. İskender PALA), 1994, İstanbul; 

22. Prof. Dr. Recep Dikici-Arş. Gör. Mesut KÖKSOY, Ermenekli Âlimler ve 

Süleyman Sırrı el-Ermenâkî’nin Vesîletu’l-Felâh – Kitâbu’l-Akâ’id Adlı 

Eseri, 2018, Konya; 

23. Bayram AKDEMİR, Kıbrıs Acılardan Cumhuriyet’e, 2013, İstanbul; 

24. Mikail Türker BAL, Mesnevîhan (Saraybosna’da Mevlevîlik ve 

Mesnevîhan Hacı Hafız Halid Efendi Hacımuliç), 2017, İstanbul; 

25. Eşrefoğlu Rûmî, Dîvân-ı İlâhiyât (Haz. Mustafa Tatcı), 2016, İstanbul; 

26. Salajdin KRASNIQI, Prizreni udhetim neper kohe, 2002, Prizren; 

27. Salajdin KRASNIQI, İnfermieria ne Prizren (Monografi per intermierine), 
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2009, Prizren; 
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32. Said HALİM Paşa, Te Gjitha Vepra (Tüm Eserleri), 2018, Prizren; 

33. Nasradin Hoxha, Bemat e tij nga lindja deri ne ditet tona, Argeta 

Yayınları, 2. Baskı, 2001; 

34. Nasradin Hoxha, Gazmoret te zgjedhura, 2015, Tiran; 

35. Ahmet EFE, Dünyaya Gülmek (Nasraddin Hoca Fıkraları), Üçüncü 

Baskı, 2018, İstanbul; 

36. Ahmet EFE, Malazgrit’en Söğü’e Anadolu Selçuklu Sultanları, 2018, 

İstanbul; 

37. Ahmet EFE, Söğüt’ten Viyana’ya Osmanlı Sultanları, 2018, İstanbul; 

38. Âşıkların Diliyle Cumhuriyet (Haz.: Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, Yrd. 

Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT), 1998, Ankara; 
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Hatırasına, 5. Baskı, 2008, İstanbul; 

40. Bilge ERCİLASUN, Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi, Dergâh 

Yayınları, 2016, İstanbul; 

41. Dr. Şemsettin KUZECİ, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın 

Şairleri)2015, Ankara; 

42. Feroz AHMAD, Modern Türkiye’nin Oluşumu (Çev. Yavuz< 

ALOGAN), Kaynak Yayınları, 15. Basım, 2016, İstanbul; 

43. Dr. Ali GÜLER, Atatürk’ün Soyu, Kızıloğullar ve Konyarlar, 2005, 

Ankara; 
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46. Ahmet Yesevi (Editör: Prof. Dr. Necdet Tosun), Ahmet Yesevi 
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T A R İ H 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Abdullah Cevdet ve Kemalizm, Sezen KILIÇ, sayı 12, y, s.49 

“Adem-i Merkeziyetçi” Bir Darbe Girişimi: 31 Mart İsyanında İs-

mail Kemal Bey’in Rolü ve “Dokunulmazlık” Tartışması, Bilgin ÇE-

LİK, sayı 13, y, s.7 

Alevi ve Bektaşi İnanışlarında Eskiçağ İzleri I, Meltem AŞIKFER-

Kİ, sayı 29, y, s.11 

Alevi ve Bektaşi İnanışlarında Eskiçağ İzleri II, Meltem AŞIK-

FERKİ,  sayı 30, y, s.229 

Alman Gizli Belgelerinde Panturan Faaliyetleri, Sezen KILIÇ,  sa-

yı 17, y, s.89 

Amato Komisyonu Raporu Çerçevesinde Kosova ve Kosova Türk-

lerinin Statüsü, Bilgin ÇELİK,  sayı 14, y, s.30  

Analysis of The Implemented Cultural of Turkey B&H, Suada 

DZOGOVİÇ, sayı 24, y, s.97 

An Evalnations on the Claims About Cemal Pasha the Senior Co-

mander o Syrian Front in World War 1, Bayram BAYRAKTAR sayı 

6, y, s.21 

Arnavut Ulusal Hareketinin En Önemli Eylem Organı: “Başkim 

(İttihat)” Arnavut Cemiyetleri, Bilgin ÇELİK, sayı 11, y, s.28 

Arnavutluk’ta Sarı Saltuk Efsanesinin Işığında Bektaşilik Tarikatı, 

Mahmut ÇELİK – Ümit SÜLEYMANİ, sayı 26, y, s.17 

Artukoğulları ve Belek Gazi, Salim CÖHÇE,  sayı 18, y, s.11 

Atatürk Döneminde Bedrettin Türk Avgan Münasebetleri, Salim 

CÖHÇE, sayı 19, y, s.107 

Atatürk Güneydoğu’ya / Kürtlere Özerklik Vaat Etti Mi?, Özcan 

ÖZPAK – Bayram BAYRAKTAR, sayı 10, y, s.25 

Atatürk Güneydoğu’ya / Kürtlere Özerklik Vaat Etti Mi?, Bayram 

BAYRAKTAR,  sayı 16, y, s.63 

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişi, Neslihan ALTUNCUOĞLU, sayı 

19, y, s.139 

Atatürk ve Türk - Yunan İlişkileri, Cengiz HAKOV,  sayı 3, y, s.97 

Atatürk’ün Kayseri’ye Gelişleri ve Vefatıyla İlgili Haberlerin  

Kayseri’deki Yankıları, Neslihan ALTUNCUOĞLU, sayı 20, y, 

s.263 

Atatürk ve Bulgaristan, Hayriye SÜLEYMANOĞLU, sayı 15, y, 

s.46 

Avarların Göçünün Türk ve Avrupa Tarihine Etkisi, Ahmet TAŞA-

ĞIL,  sayı 21, y, s.11 
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Avrupa Merkezciliği: Türkiye, Güney Kafkasya ve Azerbaycan, 

Nergiz NAĞIYEVA, sayı 9, y, s.20 

Avrupa Yolundaki Kosovalı Kimdir?, Mediha YARIMHOROZ,  

sayı 11, y, s.126 

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan – Türkiye Ekonomik İlişkileri, 

Hayrettin İVGİN,  sayı 16, y, s.125  

Balkan Dağlarında Yalnız Bir Subay, Galip BAYSAN,  sayı 11, y, 

s.75 

Balkan Halklarının Dil ve Folklorunda Türk İzleri, Hayriye SÜ-

LEYMANOĞLU – YENİSOY, sayı 11, y, s.133 

Balkan Milliyetçilikleri Bağlamında Sırp, Yunan ve Bulgar Milli-

yetçiliklerinin Karşılaştırılması, Ergenekon SAVRUN, sayı 25, y, s.11 

Balkan Savaşlarında Kosova Vilayeti, Bedrettin KORO, sayı 16, y, 

s.9  

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kosova (1912 

– 1918), Nimetullah HAFIZ, sayı 11, y, s.7 

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kosova, Ni-

metullah HAFIZ, sayı 15, y, s.28 

Balkanlarda Arnavut Sorunu, Bilgin ÇELİK, sayı 7, y, s.71 

Balkanlarda Kosova, Dünü, Bugünü ve Yarını, Sadık TANYOL, 

sayı 10, y, s.86 

Balkanlarda Türk Kültürü, Mehmet İBRAHİMGİL,  sayı 6, y, s.47 

Balkanlarda Ulahların Osmanlı Devleti’nde Azınlık Olarak Kültü-

rel Konumları, Fadıl HOCA,  sayı 26, y, s.45 

Balkanlarda Yeni Statü Arayışı: Kosova Örneği, Ahmet YAZAR,  

sayı 10, y, s.41 

BALTAM’ın Balkan Türkolojisindeki Yeri ve Önemi, Tacida HA-

FIZ, sayı 14, y, s.43 

BAL-TAM Kitaplığı’nda Kosova’da Balkan Savaşları ve Göçleri 

ile İlgili Kaynaklara Genel Bir Bakış, Nimetullah HAFIZ, sayı 29, y, 

s.33 

Belgrad’da Şeyh Mustafa Türbesi, Cemal BAKO,  sayı 22, y, s.181 

Bilim İnsanı İdeolojik ve/veya Çıkar Aygıtlarına Yaslanmayacak 

Kadar Evrensel ve Etik Değerlere Bağlı mıdır ya da Türkiye’de Üni-

versiteler, Bayram BAYRAKTAR, sayı 26, y, s.69 

Bir Bilinç Kırılması: Milli Tarihten Yerel Tarihe, İkbal VURUCU, 

sayı 24, y, s.83 

Blagay (Bosna – Hersek)’da Sarı Saltık Türbesi, Tacida HAFIZ,  

sayı 29, y, s.61 

Bomba Davası’ndan Ergenekon’a Türkiye’de İktidar Oyunu, Bay-

ram BAYRAKTAR, sayı 28, y, s.129 
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Bulgaristan’da Türkçe Basın (1865 – 2010), Hayriye SÜLEYMA-

NOĞLU – YENİSOY, sayı 16, y, s.127 

Bulgaristan Türklerinin Kimliğe İlişkin Sorunları, Elif AKTUĞ, 

sayı 16, y, s.103 

Bulgaristan Türklerinin Güldürü Süzgecinden Zorunlu Asimilas-

yon ve Göç, Zeynep ZAFER, sayı 19, y, s.157 

Bulgaristan Türklerinin 89 Gücünü Hazırlayan Eritme Politikasın 

Karşı Direnişi, Zeynep ZAFER, sayı 21, y, s.95 

Bulgaristan’dan Türk Göçleri, Ömer TURAN,  sayı 3, y, s.104 

Bulgaristan’ın 1908’de Bağımsızlığının İlanından Sonra Türk-

Müslüman Halkın Hakları, Cengiz HAKOV, sayı 13, y, s.45 

Bun – Türkler, Abdülkadır KOÇ, sayı 24, y, s.27 

Bursa ve Bilecik Yöresinde Oğuz Boyları, Tuncer GÜLENSOY,  

sayı 9, y, s.26 

Büyük Ermenistan’ı Kurma Projesinde Atatürk Döneminde Türk 

Avgan Münasebetleri, Salim GÖHÇE,  sayı 18, y, s.71 

Büyük Türk Bilgini ve Diplomatı Bilal Şimşir, Cengiz HAKOV,  

sayı 6, y, s.73 

Büyük Türk Dostu – Yordan Yovkov/Efsaneleştirilen Kahraman-

lar, Sabri ALAGÖZ,  sayı 13, y, s.50 

Commenços Par Les Thermes Pour Arriver Aux Amams, Fatime 

HOXIN – Dafina GERASİMOVSKA, sayı 22, y, s.145 

Commençons Par Les Thermes Pour Arrive Aux Amams, Yovanka 

DENKOVA – Mahmut ÇELİK, sayı 22, y, s.161 

 “Curumliye” Osmanlı Ordusunda Savaştan Boşnak Gönüllüleri 

Katılımları (1916 – 1918), Recep ŞKRİYEL,  sayı 22, y, s.62 

Çanakkale Savaşlarında Kosova Gönüllüleri, Bedrettin KORO,  sa-

yı 25, y, s.49 

Çanakkale Zaferlerinin Düşündürdükleri, Reşat GENÇ, sayı 22, y, 

s.11 

Çerkezler, Tatarlar ve Makedonya’daki Diğer Kafkas Muhacirleri, 

Recep ŞKRİYEL,  sayı 4, y, s.46 

Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi İstanbul Kültüründe Kadın, Taciser 

ONUK, sayı 14, y, s.34 

Dobruçan’ın Coğrafi, Tarihi ve Kültürel Durumu, Selim SELİM, 

sayı 11, y, s.129 

Doğu Akdeniz Çerçevesinde Türk Hakimiyetinin Tesisi, Salim 

CÖHÇE, sayı 19, y, s.27 

Doğu Anadolu’da Oğuz Boyları Sakalar, Peçenekler ve Kuman-

Kıpçakları, Tuncer GÜLENSOY,  sayı 20, y, s.201 

Dünden Bugüne Balkanlarda Kosova Türklerinin Arada Kalma ve 

Varlıığını Devam Ettirme Durumu, Sibel AKGÜN,  sayı 16, y, s.79 
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En Stratejik Kurumları Aracılığıyla İçine Sızılan Türkiye’de CHP 

Kurultayını Tarihsel Sürecin Işığında Okumak ya da CHP ve 

MHP’nin Akıbeti, Bayram BAYRAKTAR, sayı 22, y, s.135 

Eski Hun ve Uygur Kişi Adı ve Unvanları  

Üzerine, Tuncer GÜLENSOY, sayı 15, y, s.16 

Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türk Varlığı ve Onlarla İlgili Yaz-

ma Eserlerin Durumu, Nimetullah HAFIZ, sayı 10 y, s.7 

Ermenistan Tarihi Coğrafyası ve Ermenistan, Salim CÖHÇE,  sayı 

22, y, s.93 

Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde Makedon Şehirleri ve On-

ların Tasviri, Mariya LEONTİÇ, sayı 19, y, s.83  

Evliya Çelebi’nin 17. Yüzyıl Meşhurnamesi, Nail TAN, sayı 20, 

y,s.223 

Gamikaya ve Çevresinde Son Tunç – Erken Demir Çağının Nekro-

polleri, Toğrul XƏLİLOV,  sayı 15, y, s.9 

German Destanlarında Türk İzleri, Ruhengiz MEHMEDOVA,  sa-

yı 21, y, s.53 

Gora’da Çanakkale Türküsü Efsanesi, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 

6, y, s.59 

Günümüzde Türkiye Perspektifi ile Ortadoğu Olaylarının Arka 

Planını Okumak, Bayram BAYRAKTAR,  sayı 20, y, s.281 

Hayatını Balkan Türklerinin Kültürünü Araştırmakla Tüketen İs-

mail Eren, Fahri KAYA,  sayı 5, y, s.70 

Helenizm Megali İdea ve Türkiye, Halil İNALCIK, sayı 4, y, s.15 

History, Historian, Society and University, Bayram BAYRAK-

TAR, sayı 24, y, s.11 

“Horasan Erenleri” Adlandırılması ve Bu Adlandırılmanın Önemi, 

Hayrettin İVGİN,  sayı 30, y, s.219 

İmparatorluktan Ulus Devletlere 1878 Berlin Antlaşması’nın Yeri 

ya da Büyük Güçlerin İradelerini Anlamak, Bayram BAYRAKTAR, 

sayı 17, y, s.33 

İslam Öncesi Türk Düşüncesi, Dosay KENYANTAN, sayı 4, y, s.1 

İsmail Kemal (Qemali) Biyografisi ile İlgili Bazı Sorunlar, Nime-

tullah HAFIZ,  sayı 29, y, s.55  

İstanbul Alfabesi ve Onun Arnavutlarda Siyasal – Kültürel Yankı-

sı, Fahreddin SHABANI, sayı 18, y, s.143  

İstanbul Mezar Taşlarının Prizren – Şayne Mezar Taşlarındaki Et-

kileri, Mediha FİŞEKÇİ, sayı 22, y, s.173 

İzmir’in İşgalinin Milli Mücadele Örgütlenmelerine Yansıması, 

Bayram BAYRAKTAR, sayı 17, y, s.79 
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Jön Türk Hareketleri İçinde Arnavut Aydınlarının Rolü ve Arna-

vutların Meşrutiyet’e Katkısı, Bilgin ÇELİK,  sayı 8, y, s.21 

Jön Türk Hareketi İçinde Arnavut Aydınlarının Rolü ve Arnavutla-

rın Meşrutiyete Katkısı, Bilgin ÇELİK,  sayı 10, y, s.19 

Kafkaslarda Kıpçaklar ve Öteki Kavimleri, Tuncer GÜLENSOY, 

sayı 23, y, s.11 

Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu Tarafından İşgali, Seyfeddin 

BUNTÜRK,  sayı 19, y, s.67 

Kapitalist ve Milliyetçi Rekabetin Kesiştiği Kent: Selanik, Nesli-

han ÜNAL – Bilgin ÇELİK, sayı 21, y, s.61 

Kazım Karabekir’in Kişiliği ve Eğitimci Rolü, Reşat GENÇ,  sayı 

23, y, s.91 

Kendi Kaleminden Şemseddin Sami Bey, Deniz ERTUĞ, sayı 12, 

y, s.87 

Kıbrıs’ta Türkoloji Çalışmaları ve Mustafa Gökçeoğlu, Tuncer 

GÜLENSOY, sayı 18, y, s.147 

Kırçova Bölgesinde Eski Osmanlı Mimari Eserleri, Feti MEHDİU, 

sayı 19, y, s.181 

Kosova Arşivleri Kadastro Belgelerinin Tarihi ve Kültürel Önemi, 

Refike SULÇEVTSİ, sayı 19, y, s.169 

Kosova Türklerinin Türk Dilinin Resmiyetine Bağlı Toplumsal, 

Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 14, y, s.53 

Kosova Türk Şiirlerinde Çanakkale Savaşları, Nimetullah HAFIZ – 

Tacida  ZUBÇEVİÇ HAFIZ, sayı 22, y, s.17 

Kosova’da Çerkezler, Cemal BAKO, sayı 26, y, s.25 

Kosova’da “Padişahım Çok Yaşa!” Yıllarında Başlayıp Türkiye 

Cumhuriyeti Yıllarında Yaşamını Türkiye’de Sürdürerek Tamamlayan 

Prizren Tarih Yazarı Şükrü (Galp) Dilege’nin Yaşam Öyküsü (1879 – 

1952), Nimetullah HAFIZ, sayı 28, y, s.103 

Kosova’nın Bağımsızlığı ve Türklerin Sosyo–Kültürel Durumları, 

Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 10, y, s.64 

Kuzey Irak’taki Türkmen Varlıkları, Mehmet AYDIN, sayı 5, y, 

s.61 

Küreselleşme ve Türk Dünyası Entegrasyonu: Problemler ve Çıkış 

Yolları, Nurgali JUSİPBAY,  sayı 3, y, s.79 

Le nomen en Turqie: Heritage Altaique ottoman et Kemaliste, Jean 

Luis Bacque GRAMMON, sayı 19, y, s.11 

Makedon ve Arnavut Lirik Halk Türküsünde Sözcük Oluşturma 

Sisteminde Türkçe Sonekler, Fatma HOCİN,  sayı 11, y, s.175 

Makedonya’da Bektaşilik Tarikatı’nın İzleri, Mahmut ÇELİK – 

Ümit SÜLEYMANİ, sayı 29, y, s.43 

Millet, Milli Devlet ve Atatürk, Şennur ŞENEL,  sayı 4, y, s.107 
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Modern Şark Meselesi ve Balkanlarda Türk Kültürü, Kader ÖZ-

LEM, sayı 13, y, s.41 

Monteru Boğazları Sözleşmesi ile İlgili Almanya’nın Görüşme İti-

rafları, Sezen KILIÇ, sayı 17, y, s.55 

Nazi Hükümeti’nin Türk Basını Hakkındaki Değerlendirmeleri 

(1935 – 1944), Sezen KILIÇ, sayı 16, y, s.109 

Notlukbelli Savaşına Kadar Akkoyunlular, Salih GÖHÇE, sayı 20, 

y, s.205 

Ortodoks Türkler, İrfan Ü. NASRATTİNOĞLU,  sayı 8, y, s.55  

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Bergama Zeus Sunağı’nın Berli-

n’e Götürülüşü Hakkında Bazı Düşünceler, Bayram BAYRAKTAR, 

sayı 27, y, s.11 

Osmanlı Devleti ile Babür Devleri Arasındaki Siyasi, Diplomatik, 

Kültür, Eğitim ve Edebiyat İlişkileri, Mayda RAHTE, sayı 24, y, s.35 

Osmanlı Devletinde İslamcılık Politikasının İlk Noktası Olan: Ar-

navut Ulusçuluğu ve Arnavutluk Sorunu, Bilgin ÇELİK, sayı 12, y, 

s.25 

Osmanlı Devleti’nin 1516, 1530 ve 1542 Tarihli Bosna Kanunna-

meleri ile İlgili Bir Değerlendirme, Abdülkadir YUVALI, sayı 3,  y, 

s.86 

Osmanlı Dönemi Arnavut Topraklarında İslam Kültürü ve Medeni-

yetinin Gelişiminde Arnavut Seçkinlerinin Etkisi, Nehat KRASNİÇ, 

sayı 12, y, s.13 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemin, Kosova – Prizren ’de Gazi Meh-

med Paşa Kütüphanesi ve Elyazma Eserlerin Tamamı, Mediha Fİ-

ŞEKÇİ,  sayı 23, y, s.131   

Osmanlı İmparatorluğunda Ishah-ı Askeriye Heyeti Olarak Alman 

Subayları, Bayram BAYRAKTAR,  sayı 12, y, s.37 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Tehdidine Karşı “İttihad-ı 

Ansar” İdeolojisi ve Sonuçları, Senem KÜÇÜKKOYUNCU – Bilgin 

ÇELİK,  sayı 17, y, s.41 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Dağılma Tehdidine Karşı “İttihad-ı 

Nasır”ın ve, EKSİK... Senem KÜÇÜKKOYUNCU – Bilgin ÇELİK 

Osmanlı Müesseselerinin İdeolojik Temeli, Ayşe Serap BELLİ, sa-

yı 18, y, s.135 

Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Zamanında Romanya’da Türk Tatar 

Varlığı, Ciden Sena MENABİT,  sayı 7, y, s.14 

Osmanlı Son Dönem Diplomasisi Üzerine Yayınlar ve Genel Bir 

Değerlendirme, Bilgin ÇELİK, sayı 30, y, s.241 

Osmanlı Sonrası Kosova’da Sağlık Emektarı ve Türkolog’un Hiz-

metkarlarından Prim. Dr. Durmuş Tselina, Fetnan DERVİŞ, sayı 20, 

y, s.299 
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Osmanlı Sonrası Yakova’da Haraçi Hanlar, Enis KERVAN, sayı 5, 

y, s.66 

Osmanlı’dan Cumhuriyete Tevarüs Edemeyen Bir Düşünce, Tu-

ranılık ve Atatürk, İkbal VURUCU, sayı 17, y, s.105 

Political and Cultural Doctrine of Modern Turkey and it’s Impact 

on the Western Balkans, Suada DZOGOVİÇ, sayı 22, y, s.113 

Puşkin’in “Erzurum Yolculuğu” ve Bilmediğimiz Gerçekler, Tun-

cer GÜLENSOY, sayı 8, y, s.29 

Prizren Sancağı’nın İdari Yapısı (1864 – 1912), Yücel YİĞİT, sayı 

14, y, s.7 

Prizren’de Sarı Saltık ile İlgili Söylenen Kimi Söylentiler, Mayda 

RAHTE,  sayı 27, y, s.47 

Prizren’ de Sinan Paşa Camisi’nin İnşaatı, Sanatı ve Onarımları 

Hakkında Önemli Belgeler, Nimetullah HAFIZ, sayı 27, y, s.65 

Prof. Dr. Ahmet Bircan Ercilasun ve Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu’-

nun Hazırladıkları Divan-ı Lügat-it Türk Adlı Eser Üzerine, Nuray 

TAN, sayı 25, y, s.69 

Prof. Dr. Ahmet Temir – Hayatı ve Eserleri, Tuncer GÜLENSOY,  

sayı 15, y, s.92 

Prof. Dr. Hamdi Hasan’ın Hayatı ve Eserlerine Bir Bakış, Fatma 

HOCİN, sayı 13, y, s.56  

Prof. Dr. Justin Mc. Merthy’nün “Ölüm ve Sürgün” Adlı Kitabının 

Bulgaristan’da Etkileri, Zeynep ZAFER,  sayı 18, y, s.127 

Rodoplu Şair Ferhat Yusuf’un Eserlerinde Tarihi Gerçekler, Sabri 

ALAGÖZ,  sayı 12, y, s.71 

Romanya’da Türk Kültürü İzleri, İrfan Ü. NASRATTİNOĞLU, sa-

yı 6, y, s.53 

Romen Gözüyle İstanbul, Mustafa MEHMET, sayı 11, y, s.103 

Rus General Mayevski’nin Gözlem ve Tespitleri Işığında Büyük 

Güçler ve Türkiye: Büyük oyunun Aracı Olarak Ermeni Sorunu, Bay-

ram BAYRAKTAR,  sayı 5, y, s.42 

Sarı Saltuk Mostar’da, Tacida ZUBÇEVİÇ HAFIZ, sayı 11, y, 

s.110 

“Sefrat 92” Osmanlılar Zamanında Balkanların Ekonomik ve Kül-

türel Gelişmesinde Yahudilerin Katkısı, Hayriye SÜLEYMANOĞLU 

– YENİSOY,  sayı 18, y, s.103 

Sinani Tekke Haziresindeki Osmanlı Mezar Taşların Açıklanmala-

rı, Mediha FİŞEKÇİ, sayı 28, y, s.33 

Son Dönem Ankara-Sofya İlişkilerinin Analizi, Kader ÖZLEM, sa-

yı 14, y, s.48 

Sovyetlerden Kazakistan’a Etnik İlişkiler, İkbal VURUCU,  sayı 7, 

y, s.36 
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Sultan Murat I Hüdavendigar, Halil İNALCIK, sayı 6, y, s.1 

Sürgünler Yeri Magosa ve Kale-İçi, Kale-Dışı Mahkumları, Harid 

FEDAİ, sayı 6, y, s.27 

Şemsettin Sami’nin Osmanlı Devletindeki Vilayetlerin Yeniden 

Düzenlenme Projesi, İliyas RECA, sayı 21, y, s.37 

Şükrü Dilege’nin Balkan Savaşlarıyla İlgili Yazma Eserlerinde Ko-

sova, Tacida ZUBÇEVİÇ HAFIZ – Nimetullah HAFIZ, sayı 18, y, 

s.91 

Tanrının Kırbacı ve Atilla, İrfan Ü. NASRATTİNOĞLU,  sayı 12, 

y, s.7 

Tarih, Tarihçi, Toplum ve Üniversite, Bayram BAYRAKTAR, sa-

yı 3, y, s.66 

Tatarlar Kimdir?, Mehmet MAKSUDOĞLU,  sayı 3, y, s.58 

Teşkilat-ı Mahsusa’nın İlk Başkan Süleyman Askeri Bey’in Portre-

si, Yücel YİĞİT, sayı 22, y, s.65 

The National Being of the Bosnians of Sanjak, Riza GRUDA, sayı 

7, y, s.21 

The Ottoman Empire in the First Balkan War in 1912 According to 

the Articles Published in the Daily Newspaper “Politika”, Vladan Vİ-

RİYEVİÇ,  sayı 22, y, s.85 

“The Ottoman’s İstanbul” by Juan Goytisolo, The Jews and the 

Other Minorities, Şebnem ATAKAN,  sayı 4, y, s.116 

The Pontus Issue and the Influence of Mezifon American College, 

Bayram BAYRAKTAR, sayı 15, y, s.70 

Tradition as the Identıty of Living of the Turkish Woman, Jovanka 

DENKOVA, sayı 30, y, s.253 

Turar Rıskılov’un Büyük Türk Dünyası Ülküsü, Bayram BAY-

RAKTAR, sayı 4, y, s.32 

Tuğrul Türkeş’in Firarı: Ülke Yönetiminde Siyasi Ahlak ya da 

Kahr-ırcal, Bayram BAYRAKTAR, sayı 25, y, s.41 

Türk Amerikan İlişkileri Tarihçesinden İlgi Çekici Notlar, Şenol 

KANTARCI,  sayı 8, y, s.45 

Türk Birliği İçin Stratejik İşbirliği, Taner GÜÇLÜTÜRK,  sayı 9, 

y, s.44 

Türk Dünyasında Kimlik ve Kavramlaştırma Sorunları, İkbal VU-

RUCU, sayı 9, y, s.7 

Türk İstiklal Mücadelesi ve Hindistan, Salim COHCE, sayı 23, y, 

s.17 

Türk (Kıpçak) Asıllı Ermeniler Üzerine, Reşat GENÇ – Gülnisa 

AYNAKULOVA,  sayı 3, y, s.45 

Türk Kültürü Tarihinde Balkanların Yeri, Mustafa MEHMET, sayı 

7, y, s.1 
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Türk Tarihinin Başlangıcı, Vecihe HATİBOĞLU, sayı 17, y, s.9 

Türk – Tatar Onomastiğinin Babası Prof. Dr. Gommer Sattarov 80 

Yaşında, Roza KURBAN, sayı 17, y, s.131 

Türk Ulus İnşasına Bir Bakış, Timur KOZİVER, sayı 4, y, s.100 

Türkiye – ABD İlişkilerinde General Harbord Heyetinin Yeri, Mu-

ammer ÖZÇELİK – Bayram BAYRAKTAR, sayı 11, y, s.80 

Türkiye – ABD İlişkilerinde General Harbord Heyetinin Yeri, Mu-

ammer ÖZÇELİK – Bayram BAYRAKTAR, sayı 15, y, s.52 

Türkiye Cumhuriyeti’nin İnşa Sürecinde Amaç, Kapsam ve Yön-

tem Açısından Ulusal Egemenliğe ve Barışa Yönelik Arayış ve Tu-

tumlar, Bayram BAYRAKTAR, sayı 24, y, s.59 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Gayrimenkul Bağışları ile İlgili Birkaç Yayınlanmamış Belgeler, Ni-

metullah HAFIZ,  sayı 11, y, s.59  

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Gayrimenkul Bağışları ile İlgili Birkaç Yayınlanmamış Belge, Nime-

tullah HAFIZ, sayı 16, y, s.47 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kimliği ya da Yeni Paradigmalara İhtiyaç 

Var Mı?, Bayram BAYRAKTAR, sayı 8, y, s.37 

Türkiye Koşullarına Uyum Süreçlerinde Balkan Göçmenleri, Hay-

riye MEMOĞLU – SÜLEYMANOĞLU,  sayı 3, y, s.124 

Türkiye’nin Balkan Politikası Bağlamında Türkiye – Bulgaristan 

İlişkilerine Bir Bakış, Sibel TURAN,  sayı 4, y, s.60 

Türkiye’nin Gizli Tarihi ya da Yakın Tarihi Üzerine Tartışmalar, 

Sevilay ÖZER, sayı 11, y, s.37 

Türkler ve Balkanlar, Halil İNALCIK, sayı 3, y, s.20 

 “Unesco 2016 Ahmet Yesevi ve Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü 

Yılı’nda Köprülü ve Yesevi’yle İlgili Çalışmalar, Nail TAN, sayı 26, 

y, s.57 

Unutulan Balkan Türkülerinin Sorunlar Grafiği Üzerine Bir Değer-

lendirme, Kader ÖZLEM, sayı 15, y, s.88 

Unutulan Balkan Türkülerinin Sorunlar Grafiği, Kader ÖZLEM, 

sayı 21, y, s.123 

Uygur Türklerinin Dünyaca Meşhur 12 Makamının Yaratıcısı Am-

manisahan Hakkında, Rukiye HACI,  sayı 26, y, s.11 

Vefat Eden Macar Türkolog Prof. Dr. Gyorg Hazai’nin Hayatı ve 

Eserleri, İsmail PARLATIR,  sayı 25, y, s.89 

Yesevi’den Günümüze: Romanya’da (Balkanlarda) Türk İslam Bü-

yüklerinin Tarihi ve Kültürel Önemi, Mustafa Ali MEHMET, sayı 19, 

y, s.17 

Yordan Yarkov’un Öykülerinde Türk Leksik Unsurları, Hayriye 

SÜLEYMANOĞLU – YENİSOY, sayı 23, y, s.165 
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Yugoslavya’dan Göçler ve Yugoslavya Göçmenleri, Halim ÇA-

VUŞOĞLU,  sayı 13, y, s.20 

Yugoslavya – Makedonya’dan Türkiye’ye 1952 – 67 “Kitlesel” 

Göçü ve Bursa’daki Göçmen Kesimi, Halim ÇAVUŞOĞLU,  sayı 4, 

y, s.120 

Ziya Paşa’nın Kıbrıs’taki Faaliyetleri, Bilge ERCİLASUN,  sayı 6, 

y, s.41 

93 Harbinde Kafkasya Muhacirlerinin Balkanlardan Anadolu ve 

Orta-Doğu’ya Sürgünleri, Ufuk TAVKUL, sayı 8, y, s.1 

125. Yıl Dönümünde Prizren Arnavut Birliği ve Türk Ulusal Hare-

keti Arasındaki Paralellikler, Bilgin ÇELİK, sayı 9, y, s.34 

1914 Bitlis Ayaklanması, Bayram BAYRAKTAR, sayı 21, y, s.83 

20. Yüzyıl Başlarında Arnavutluk Sorunu ve Konuyla İlgili Islahat 

Girişimleri, Bayram BAYRAKTAR,  sayı 7, y, s.58 

20. Ölüm Yıldönümünde Hacı Bedri Efendi Hamid-Abbas, Fahri 

KAYA, sayı 11, y, s.113 

21. Yüzyılının Türkiye’sinde Kadının Dünü, Bugünü ve Geleceği, 

Taciser ONUK, sayı 20, y, s.293 

XX, Yüzyılının 20’li ve 30’lu Yıllarında Bulgaristan Türk Halkı 

Arasında Kemalizm Taraftarı ile Karşıtları Arasındaki Mücadele, Cen-

giz HAKOV,  sayı 5, y, s.55 

XIX. Yüzyılda İstanbul’daki Bulgarlar, Cengiz HAKOV,  sayı 11, 

y, s.98 

XIX. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinde Turancılık ve Tasavvuru Üze-

rine, İkbal VURUCU, sayı18, y, s.107 

XIX. YY’da Kazak Topraklarında Türk Halklarını Ruslaştırma Si-

yaseti ve Rus Orduları, Kalibek İBRAYIMCANOVA TURDIĞAZI-

UL, sayı 9, y, s.40 

XIX. – XX. Asrın Evvellerinde Nahçıvan   Bölgesinde Medeniye-

tin İnkişafı, Z.E. ŞAHVERDİYEV, sayı 12, y, s.77 

19. Yüzyılda İstanbul’da Osmanlı Devlet ve Kültür Hayatında 

Önemli Görülen Bazı Bosna Hersekliler, Nail TAN, sayı 23, y, s.117 

“2016 Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Yılı”nda Onun Bektaşi ile 

İlgili Çalışma, Nail TAN, sayı 25, y, s.57 

XV – XIX. Yüzyılında Osmanlı Hakimiyetinde Prizren (1455 – 

1912), Tuba TOPRAK, sayı 9, y, s.55 

Bayram BAYRAKTAR, ….. SAYI 23, SAYFA 37 

Davud VAHDATNİYA, İran’ın…………… sayı 12, y, s.96 
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ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Anadolu ve Balkan Ağzında “-iver” Şimdiki Zaman Eki, Sultan 

TULU, sayı 8, y, s.97 

Antik Çağ Anadolu Yazarlarından “Strabon” ve “Geographika” 

(Coğrafya) Adlı Eseri Üzerine, Tuncer GÜLENSOY,  sayı 20, y, 

s.319 

Arnavut Dilinde Türkçe’nin Etkisi, Selim SELİM, sayı 6, y, s.139 

Atatürk ve Türk Dil Kurumu, Nail TAN, sayı 9, y, s.78 

Balkan Halklarının Dil ve Folklorunda Türk İzleri, Hayriye SÜ-

LEYMANOĞLU YENİSOY,  sayı 10, y, s.109 

Balkan Halklarının Dil ve Folklorunda Türk İzleri, Hayriye SÜ-

LEYMANOĞLU YENİSOY,  sayı 11, y, s.133 

Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Kosova’da Yaşayan Türk-

lerin Toplumsal, Kültür-Eğitim Durumu, Selim SELİM,  sayı 7, y, 

s.183 

Balkan Yahudilerinin Cudezmo Dilinde Türkçe Alıntılar, Hayriye 

SÜLEYMANOĞLU YENİSOY,  sayı 19, y, s.229 

Bulgaristan Gagavuzları – Dil ve Kültür Araştırmalarının Durumu, 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, sayı 8, y, s.73 

Bulgaristan Gagavuzları (Dil ve Kültür Araştırmalarının Durumu), 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY,  sayı 9, y, s.89 

Bulgaristan Türklerinin Eğitiminde Türkiye ve Azerbaycan’ın Ro-

lü, Cengiz HAKOV, sayı 7, y, s.130  

Çağdaş Türkçede En Çok Kullanılan Sözcükler, Hayriye SÜLEY-

MANOĞLU YENİSOY, sayı 7, y, s.104 

Çoklu Zekanın Eğitimde Uygulaması (Prizren Eğitim Fakültesi Sı-

nıf Öğretmenliği Bölümü Örneği), Alaadin ZOBA – Cem TOPSA-

KAL, sayı 7, y, s.139 

Dilin Bileşimleri (Dilin İçeriğindeki Genel Ögeler), Mehmet AY-

DIN, sayı 11, y, s.165 

Dilini ve Öz Yurdunu Kaybetmiş Bir Halk: Ubıhlar, Ömer ÜNAL,  

sayı 9, y, s.102 

Dobruçan Türk Ağzı Ses Özellikleri, Selim SELİM,  sayı 28, y, 

s.179 

Eski Hun ve Uygur Kişi Adı ve Unvanları Üzerine, Tuncer GÜ-

LENSOY,  sayı 23, y, s.145 

Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türkçe’nin Öğretimi, Nimetullah 

HAFIZ,  sayı 4, y, s.182 
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Eskişehir’in Alpu’daki Balkan Göçmenlerinin Ağızlarıyla Yerli 

Yörük Ağızlarının Etkileşimi, Canan İLERİ, sayı 16, y, s.223 

Eskişehir’in Alpu’daki Balkan Göçmenlerinin Ağızlarıyla Yerli 

Yörük Ağızlarının Etkileşimi, Canan İLERİ, sayı 28, y, s.151 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarda Yerleşim Yerlerinin 

Türkçe Adları, Ferhat AŞIKFERKİ,  sayı 11, y, s.170 

Gagavuz Türkçesi’nde Şartlı Birleşik Cümlelerde Rusçanın Etkile-

ri, Nadya ÖZAKDAĞ (Ndejda CHIRLI), sayı 18, ,y, s.163 

Gök – Türk ve Uygur Dillerinin Çin Dinine Olan Etkisi, Rukiye 

HACI,  sayı 4, y, s. 158 

Günümüz Türk Diline Genel Bir Bakış, Mehmet AYDIN, sayı 15, 

y, s.168 

Günümüze Kadar Yayınlanan Türk Dilbilgisi Kitaplarında Terim 

Çeşitlerine Bir Bakış, Nimetullah HAFIZ,  sayı 21, y, s.157 

Hüseyin Cavit ve Ortak Türkçe İdeolojisi, Lütviyye SÜLEYMAN 

– KIZI AGERZADE, sayı 15, y, s.113 

Hüseyin Cavit ve İstanbul Ağzı, Lütviyye SÜLEYMAN–KIZI AS-

GERZADE, sayı 16, y, s.261 

Ildır’ın Köy: Asma ve Çakertaş, Akif İMANLI, sayı 19, y, s.237 

“Irk Bitig” Adlı Eser Üzerine Görüşler ve Düzeltmeler, Tuncer 

GÜLENSOY,  sayı 21, y, s.129 

“Irk Bitig” Adlı Eser Üzerine Görüşler ve Düzeltmeler, Tuncer 

GÜLENSOY, sayı 25, y, s.141 

İki Dilin Ruhu, Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA,  sayı 17, y, s.197 

Karahanlı Eserlerindeki Yazım Farklılıkları Hakkında, Emek 

ÜŞENMEZ, sayı 9, y, s.82 

Kazak Türkçesi’ndeki Ünsüz Çiftleri Üzerine Bir Değerlendirme, 

Mehmet HAZAR,  sayı 16, y, s.173 

Kazak Türkçesindeki Yabancı Kelimeler ve Sözcükler, Cazira 

MOLDANOVA, sayı 7, y, s.101 

Kazak Topraklarındaki Misyoner Okulların Faaliyetleri (XIX. 

Yüzyıl), Risova CANAT NURDİLLAKIZI, sayı 9, y, s.129 

Kazakistan’da XIX. YY’nın Sonu ve XX. YY’nın Başındaki Rus-

laştırma Siyaseti Sonucunda Alfabenin Değiştirilmesi, Kalibek IBRA-

YIMCANOV TURDIĞAZIULI, sayı 10, y, s.132 

Kazakistan’daki Devlet Dili Hakkında, Şakir İBRAYEV,  sayı 8, y, 

s.69 

Kırgız Türkçesinde Önses (K/..) Ünsüzü, Tuncer GÜLENSOY, sa-

yı 14, y, s.72 

Kosova Ağızlarındaki Birkaç Türkçe Tabakası, Alpay İGCİ, sayı 

13, y, s.73 
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Kosova Türk Toplumu İçin Öğretmen Yetiştirme, Cem TOPSA-

KAL,  sayı 5, y, s.142 

Kosova Türkçesi Kaynaklarına Bir Bakış, Alpay İGCİ, sayı 12, y, 

s.105 

Kosova’da Türk Dili ve Kültürünün Tarihsel Gelişimi, Ahmet 

CANGÜR, sayı 10, y, s.136 

Kosova’da Türk Eğitim Kurultayları, Cem TOPSAKAL, sayı 6, y, 

s.89 

Kosova’da Türkçe’nin Öğretimi (Teaching Turkish in Kosovo), 

Nimetullah HAFIZ, sayı 5, y, s.130 

Lobnor Ağzındaki Moğolca Kelimeler Üzerine, Minara ALİYEVA 

ESEN, sayı 7, y, s.78 

Makedon Kişi Adları ve Soyadlarında Türk Kişi Adları, Mariya 

LEONTİÇ,  sayı 15, y, s.158 

Makedon Soyadlarına Yansıyan İslam Medeniyetlerinin Etkisi, 

Mariya LETONİÇ, sayı 13, y, s.87 

Makedon ve Arnavut Lirik Halk Türküsünde Sözcük Oluşturma 

Sisteminde Türkçe Sonekler, Fatma HOCİN, sayı 11, y, s.175 

Makedonca ve Arnavutça Konuşma Dillerinde Türkçeleşmiş Keli-

meler, Fatma HOCİN,  sayı 14, y, s.75 

Makedonca’da Türkçe ve Türkçeleşmiş Bitki Adları, Tülay ÇA-

KO, sayı 14, y, s.80 

Makedonya (Gostivar) Türk Ağızlarında Osmanlıca Unsurlar, Enes 

ŞABAN,  sayı 16, y, s.249 

Makedonya (Gostivar) Türk Ağızlarında Osmanlıca Unsurlar, Enes 

ŞABAN,  sayı 17, y, s.167 

Makedonya Türklerinin Yazı Dilinde Edatların Kullanışı, Hülya 

DAVUT – SKUKA, sayı 13, y, s.78 

Makedonya’daki Boşnak Otonomisi, Recep ŞKRİYEL, sayı 8, y, 

s.105 

Miladinov Kardeşlerin Derlemesinde Türkçe Alıntıların Fonetik 

Özellikleri, Fatma HOCİN,  sayı 24, y, s.137   

Moğolların Gizli Tarihi ve “Altan Topiçi”nin Türk Diline (Dil – 

Folklor ve Halk Edebiyatı Açılarından) Katkısı, Tuncer GÜLENSOY, 

sayı 13, y, s.70 

Osmanlı Kültürünün XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Kadar Bosna-

Hersek’teki Dil Ürünlerinde Etkisi, Neira ZAÇİNOVİÇ, sayı 7, y, 

s.110 

Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügatinde Yanlışlıklar, Tuncer 

GÜLENSOY, sayı 12, y, s.100 

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu “Divan-ı Lügat-it Türk” Hakkında, İs-

mail HACİYEV, sayı 8, y, s.63 
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Sadeleşen Dil Eskiyen Edebiyat Ürünleri, Hamza ZÜLFİKAR, sa-

yı 4, y, s.163 

Sırbistan ve Kosova Fakülte Tüzüklerinde Dünya Dili Olarak 

Türkçe, Nimetullah HAFIZ – Tacida ZUBÇEVİÇ HAFIZ,  sayı 18, y, 

s.153 

Sofya Başmüftülüğü ve Bulgaristan’daki Türk Okullarında Yeni 

Türk Alfabesi’nin Uygulamaya Konuluşu, Cengiz HAKOV, sayı 4, y, 

s.173 

Sofya Üniversitesi – Türk Filolojisi Açılışı, Hayriye MEMOVA – 

SÜLEYMANOĞLU sayı 6, y, s.107 

Sosyolengüistik Değişim Açısından Günümüz Türkiye Türkçesi 

Üzerine (Das Türkei Türkische im Himblick aue Seinen Sozialinguis-

tischen Wandel), Zeynep KORKMAZ,  sayı 5, y, s.110 

Sözlükçülükte Türkiye Türkçesi Ağızları ve Halkbilim Çalışmala-

rından Yararlanma Yolları, Canan İLERİ, sayı 15, y, s.122 

Turkish Words in the Longest Macedonian Folk Story Siljan Strok, 

Jovanka DENKOVA, sayı 24, y, s.165  

“Tün” Sözü Üzerine, Emek ÜŞENMEZ, sayı 8, y, s.87 

Türk Dili Kültürünün Zenginliği, Tuncer GÜLENSOY, sayı 26, y, 

s.79 

Türk Dili Kültürünün Zenginliği, Tuncer GÜLENSOY,  sayı 27, y, 

s.99 

Türk Dilinin Özelleşmesi İçin Bir Öneri, Mehmet AYDIN,  sayı 6, 

y, s.79 

Türk Kültüründe Sıfırdan Dokuza Kadar Sayı Adları ve Matematik 

Değerleri, Mehmet HAZAR – Mehmet ŞENGÖNÜL, sayı 17, y, s.141 

Tümce Sonu Konumundaki Odağın Tonsal Özellikleri, Senka İVO-

ŞEVİÇ İPEK, sayı 16, y, s.213 

Türk Dünyasında Eğitim, Kültür, Dil ve Bu Bağlamda Kosova, Ta-

ner GÜÇLÜTÜRK, sayı 7, y, s.120 

Türkçe’de Ad Durumları, Mariya LEONTİÇ,  sayı 23, y, s.157 

Türkçe’de Fiilimsiler, Mariya LEONTİÇ,   sayı 24, y, s.127 

Türkçe’de Fiilimsiler, Mariya LEONTİÇ,  sayı 25, y, s.165 

Türkçe’de Fiil Çekimi, Mariya LEONTİÇ,  sayı 27, y, s.109 

Türkçe’de Önses (Y+) Ünsüzü ve Yılan –I(/i)Lan- İyılan, Tuncer 

GÜLENSOY, sayı 11, y, s.158 

Türkçe’de Vurgu, Mariya LEONTİÇ,  sayı 22, y, s.273 

Türkçe’den Arnavutçaya Ödünçlemeler, Selim SELİM, sayı 24, y, 

s.155 

Türkiye Türkçesinde Yaşayan “küçük”, “kiçik”, “kiçi” ve “keçi” 

Sözcükleri, Tuncer GÜLENSOY, sayı 16, y, s.209 
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Türklerin Kullandıkları Alfabeler, Seyfeddin BUNTÜRK, sayı 19, 

y, s.197 

Valandova Yöresi (Makedonya) Türk Ağzında Vurgu, Nazım İB-

RAHİM, sayı 16, y, s.239 

Valandova Yöresi (Makedonya) Türk Ağzında Yapım Ekleri, Na-

zım İBRAHİM,  sayı 17, y, s.179 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Yöntem 

(Contrastive Analysis in Teaching Turkish as a Forcing Language), 

Ekrem ÇAUŞEVTÇ,  sayı 5, y, s. 118 

Yahya Kemal ve İstanbul Türkçesi, Bilge ERCİLASUN, sayı 9, y, 

s.107 

Yanova Türk Ağzının Başlıca Özellikleri, Enis KERVAN,  sayı 6, 

y, s.83 

Yordan Yorkov’un Öykülerinde Türk Leksik Unsurları, Hayriye 

SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, sayı 23, y, s.165 

Ya Tursaydı?, Sakine ERUZ, sayı 17, y, s.163  

Zamirler, Mariya LEONTİÇ, sayı 29, y, s.69 

Zur Übersetznug der Turkzizmen Aus dem Makedonishen ins Deu-

tsche un der Latinizmen und Galizismen aus dem Deutsche ins Make-

donische – Eine Paralele, Darinka MAROLOVA – Mahmut ÇELİK,  

sayı 21, y, s.171 

XI. Yüzyıldan Günümüze Kadar Türk Dilbilgisi Kitaplarına Genel 

Bir Bakış, Nimetullah HAFIZ, sayı 28, y, s.137 

XIX. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi, İsmail PARLATIR, sayı 5, y, 

s.89 

29 Oğuz Boyunun Rumeli’deki İzleri, Tuncer GÜLENSOY,  sayı 

21, y, s.151 

 

 

E D E B İ Y A T 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Ahmet Yesevi’den  Rabguzi’ye Yusuf Kıssası, Gönül AYAN, sayı 

6, y, s.149 

Alevi – Bektaşi Halk Şiirinde “Kab-ı Kavseyn,” Mazmunu, Hay-

rettin İVGİN, sayı 12, y, s.212 

Alevi – Bektaşi Halk Şiirinde “Kab-ı Kavseyn,” Mazmunu, Hay-

rettin İVGİN, sayı 13, y, s.207 

Anadolu’da Geçmişte Yaşanan Kuraklıklar, Kıtlıklar ve Destanlara 

Yansıması, Hayrettin İVGİN, sayı 7, y, s.206 
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Aşık İslam Erdener’in Şiir Defteri/Çağdaş Çöngü, Nail TAN, sayı 

13, y, s.215 

Aşkın Sarhoşluğunda Tasavvufun Kavramlar Dünyasına Bir Yol-

culuk, İbrahim BÜLBÜL, sayı 10, y, s.142 

Azerbaycan Halk Şiirlerinde Evvel-Ahir (Önde-Sonda) Formu, 

Hayrettin İVGİN, sayı 11, y, s.191 

Azerbaycan’da Bir Ozan Göyçeli Mecnun, İrfan Ünver NASRAT-

TİNOĞLU,  sayı 10, y, s.189  

Azerbaycan’dan Güçlü Bir Ses: Beş Katlı Yapının Altıncı Katı, 

Bilge ERCILASUN,  sayı 4, y,  

s.213 

Aziz Buş, Hayatı ve Eserleri, Edebiyatımıza ve Kültürümüze Kat-

kıları, Taner GÜÇLÜTÜRK,  sayı 11, y, s.222 

Balkan Şiirinde Atatürk, Nimetullah HAFIZ, sayı 1, y, s. 128 

Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Aşık Ferki’nin 

Destanları, Erman ARTUN, sayı 13, y, s.174 

Benim Adım Kırmızı’nın Kore’de Yankıları, Nane LEE, sayı 6, y, 

s. 167 

Beş Hececiler, Bilge ERCILASUN, sayı 12, y, s.116 

Borçalı Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözleriyle Türkiye’de Kullanı-

lan Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözler Arasındaki Benzerlik ve Farklı-

lıklar, Nail TAN,  sayı 5, y, s.214 

Bu Türkünün-Şiirin Gerçek Şairi Kimdir?, Nail TAN, sayı 11, y, 

s.203 

Cumhuriyet Dönemi Aşık Sanatının Genel Görünümü, Nail TAN,  

sayı 9, y, s.217 

Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Eğilimler/Yönelimler, Metin TURAN, 

sayı 10, y, s.157 

Dağlar Çiçek Açar Veysel Dert Açar, İsmail PARLATIR,  sayı 12, 

y, s.219 

“Dün, Bugün” Adlı Anı Kitabında Halide Edip Adıvar ve Hamdi 

Tanpınar, Tuncer GÜLENSOY,  sayı 10, y, s.169 

Eski Yugoslavya’da Mevlana, Nimetullah HAFIZ,  sayı 6, y, s. 155 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Kadın ve Marazi Aşk, Hayret-

tin İVGİN, sayı 9, y, s.192 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Ardından, Yalçın Remzi YÜREĞİR, sa-

yı 10, y, s.182 

Gagavuz Manilerinde Aşk Konularının Alt Başlıkları, Tudora (Fe-

dora) ARNAUT,  sayı 9, y, s.226 

Gora Halk Edebi Verimlerinde Türkçe’nin Yeri, Taner GÜÇLÜ-

TÜRK, sayı 3, y, s.189 

İslami Türk Edebiyatında Nevruz, Gönül AYAN,  sayı 4, y, s.189 
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Kaynağını Karagöz Mizah Anlayışından Alan Osmanlı Dönemi 

“Karagöz Yayınlarının Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi, Sibel 

KILIÇ, sayı 13, y, s.190 

Kerbela Olayının Edebiyata ve Diğer Sanatlara Yansıması, Bünya-

min ÇAĞLAYAN, sayı 13, y, s.98 

Kıbrıslı Aşık Kenzi’nin Rumeli Destanları, Harid FEDAİ,  sayı 13, 

y, s.162 

Kıbrıs ve Kırım Şiiriyetinde İki “Yeşil Adayı” Birleştiren Anlam 

Deniz, İsmet ZAATOV, sayı 12, y, s.162 

Kırgız Edebiyatında Bir Şaheser “Kırslan Kılıç” Romanı, Saadettin 

KOÇ, sayı 6, y, s.161 

Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Reşit Hanadan ve Öykü Yaratı-

cılığı, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 13, y, s.145 

Kosova Türk Edebiyatında Çanakkale Savaşı, Nimetullah HAFIZ – 

Tacida ZUBÇEVİÇ Hafız, sayı 13, y, s.105 

Kosova’da Çocuk Edebiyatının Gelişimi, Şengül ŞAHKO, sayı 10, 

y, s.193  

Köroğlu’nun Kendisi Olmaktansa Ünlü Olmak Daha İyidir, Nail 

TAN, sayı 4, y, s.209 

Makedonya’da Türk Kültürü ve Edebiyatında Fahri Kaya, Numan 

Yusuf ARUÇ, sayı 6, y, s. 175 

Mahtumkulu Divanındaki Gazeller, Hüseyin AYAN,  sayı 9, y, 

s.142 

Mevlana Celalettin’in Eğitim Tarihindeki Yeri ve Eğitimcilik 

Özelliği, Hüseyin FAZLİ ERGÜL, sayı 9, y, s.133 

“Necati Zekeriya’nın Şiirinde Dil ve Üsküp”, Fatma HOCİN, sayı 

4, y, s.229 

Necati Zekeriya’nın Yaratıcılığında İnsan Sevgisi, Tamilla ALİ-

YEVA,  sayı 11, y, s.182 

Ninnilerle Büyümenin Doyumsuz Tatları, Nail TAN,  sayı 3, y, 

s.183 

Orhan Pamuk’u Nasıl Anlamalıyız?, Nane LEE,  sayı 5, y, s.183 

Ortaya Koyanı ve Sahibi Belli Maniler, Hayrettin İVGİN, sayı 5, y, 

s.220 

Osman Sungur ve Şiir Üstüne, İsmail ÇAVUŞEV, sayı 12, y, s.195 

Ozanlar Zincirinin Güçlü Halkası Kırımlı Aşık Ömer, İrfan Ünver 

NASRATTİNOĞLU,  sayı 11, y, s.211 

Ozanlık Kavramı ve Gelenek Üzerine Düşünceler, İrfan Ünver 

NASRATTİNOĞLU, sayı 13, y, s.185 

Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde Milli Kimliğin Yeniden İnşasında 

Milli Kültür Unsurları, Salim ÇONOĞLU, sayı 9, y, s.169 
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Özbek Edebiyatının İki Önemli Yazarı, İristay KUÇKARTAY – 

Aynur ÖZ, sayı 9, y, s.165 

Rumeli Türküleri, Gülçin YAHYA KAÇAR, sayı 9, y, s.201 

Seyyid Nesimi Divanından Harflerle İlgili Özellikler, Rıza OĞ-

RAŞ, sayı 4, y, s.19 

Seyyid Nesimi ve Hurufilik, Hüseyin AYAN, sayı 3, y, s.175 

Şemsettin Sami, Zeynep YAZARKAN, sayı 9, y, s.184 

Şeytan Bunun Neresinde?, Nail TAN, sayı 12, y, 201 

Şirvan Aşık Mektebi, Ağlar MİRZA, sayı 3, y, s.201 

Taşlıcalı Yahya Beyin Şiirlerinde Osmanlı Tefahürü, Gönül 

AYAN,  sayı 3, y, s.163 

Türk Basınında Maksim Gorki, Ayla KAŞOĞLU, sayı 13, y, s.136 

Türk Düşünürü Büyük Mevlana, Mehmet AYDIN,  sayı 7, y, s.195 

Türk Edebiyatında Alp Er Tunga Destanı, Ş. KARİMOV, sayı 7, y, 

s.201 

Türk Edebiyatında Dede Korkut Hikayeleri, İ. NURMAGAMBE-

TOVA,  sayı 5,  y, s.161 

Türk Edebiyatında Dede Korkut, İ. NURMAGAMBETOVA, sayı 

6, y, s.141 

Türk Edebiyatında Güçlü Bir Ses, Fahri KAYA,  sayı 10, y, s.174 

Türk Gölge Oyunu Karagöz, Hayrettin İVGİN, sayı 4, y, s.242 

Türk Halk Şiirlerinin Önemli Bir Temsilcisi Aşık Veysel, Metin 

TURAN, sayı 5, y, s.200 

Türkiye’de Türk Dünyası ile İlgili Romanlar (The Novls Written 

About Turkish World in Turkey), Bilge ERCİLASUN, sayı 5, y, s.170 

YKY’nin “Tanzimat’tan Bugüne (Bazı) Edebiyatçılar Ansiklopedi-

si”ni Okurken, Tuncer GÜLENSOY, sayı 13, y, s.158 

1940-1960 Arası Türk Romanı, Abide DOĞAN, SAYIIIIIIIIII 

2007 Dünya Mevlana Yılı, Nail TAN, sayı 7, y, s.189 

 

 

H A L K B İ L İ M İ 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

About the Translation Into German of Turkish Expressions Found 

Folklore in Macedonian, Yovanka DENKOVA – Mahmut ÇELİK,  

sayı 23, y, s.291 

Ahiliğin Arnavutluk’taki Uzantısı ve Esnaf Teşkilatları, Metin 

İZETİ, sayı 22, y, s.307 

Ahmet Kutsi Tecer’in Türk Halk Kültürü, Halk Edebiyatı ve Aşık 

Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları, Hayrettin İVGİN, sayı 29, y, s.219 
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Amerikan Ademi’nin Miti, Giles GUNN, sayı 21, y, s.387 

Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarında İptidai Dövüş Sahneleri, Hay-

rettin İVGİN, sayı 3, y, s.238 

Anadolu’da Geleneksel Aba Güreşi, Hayrettin İVGİN, sayı 4, y, 

s.255 

Aşık Geleneğinde “Yanşak”ın Yeri, Hayrettin İVGİN, sayı 20, y, 

s.359 

Azakönü Urum Türklerinde Ev (Mimari) Yapı, Erdoğan ALTIN-

KAYNAK, sayı 9, y, s.234 

Azeri Mutfak Kültürü Üzerine Notlar, Nimet BERKOK TOYGAR, 

Kamil TOYGAR, sayı 4, y, s.265  

Büyükler ve Çocukların Geleneksel Oyunları ve Eğlenceleri, Hay-

rettin İVGİN, sayı 21, y, s.381 

Danişmend-Name’de Yemekler – İçecekler, Hayrettin İVGİN, sayı 

9, y, s.242 

Dünya Dinlerinde Dağ, Diana L. ECK,  sayı 13, y, s.270 

Dr. Muslıhiddin Safvet’in Kaleminden Cumhuriyet’in İlk Yılların-

da Ankara’da Sosyal Hayat, Kamil TOYGAR, sayı 8, y, s.233 

Dr. Muslihiddin Safvet’in Kaleminden Ankara Balı ve Arısı, Kamil 

TOYGAR – Süleyman  KAZMAZ, sayı 9, y, s.250 

Folklorik İnançlarda Dubetü’l – Arz, Hayrettin İVGİN, sayı 17, y, 

s.373 

Geleneksel Türk ve Rum Düğünlerinden Bazı Kesitler, Şevket ÖZ-

NUR,  

 sayı 14, y, s.320 

Gerede Sohbet Toplantıları, Fıkraları ve Gerede’yle İlgili Bir Rö-

portaj, Abdullah DEMİRCİ,  sayı 17, y, s.379 

Halk İnançları Mitolojisi Güzergahında Memoratlar Dosyası I, Ya-

şar KALAFAT, sayı 27, y, s.257 

Halk Pedagojisinde Ahlak, G. NİSANOV,  sayı 7, y, s.239 

Hıdırellez ve Mitolojik Kökleri, Hayrettin İVGİN, sayı 18, y, s.317 

Karşılaştırmalı Türk ve Boşnak Halk Adet ve İnançları, Almira 

TSİKOVİÇ – SULYEVİÇ, sayı 3, y, s.245 

Kırşehir Tematik Halk İnançlarının Genel Türk Halk İnançlarında-

ki Yerine Dair Bazı Notlar, Yaşar KALAFAT,  sayı 18, y, s.305 

Kosova’da Erenlerle İlgili Söylentiler, Nimetullah HAFIZ, sayı 12, 

y, s.289 

Kosova’da Türk Köyü Mamuşa’da Töre, Adet, İnançlar, Mimari ve 

El Sanatları, Nuran MALTA,  sayı 11, y, s.260 

Makedonya Türkbaşları Arasında Halk İnançları, Fadıl HOCA,  sa-

yı 16, y, s.375 

Makedonya’da Eski Türk Düğünleri, Nail TAN,  sayı 8, y, s.227 
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Makedonya’daki Müslümanlarda Doğum ile İlgili İnanıl ve Uygu-

lamalar, Mensur NUREDDİN,  sayı 19, y, s.393 

Milli Piyango Çekiliş Günleri ile “Sekiz Yıldız Ahkamı” Arasında-

ki ilişki, Ergün VEREN, sayı 12, y, s.296 

Mitolojik Vak Vak Ağacı ve Kültürel Yansımaları, Hayrettin İV-

GİN, sayı 19, y, s.373 

Muasır Türk Bedii Nesrinde At Kültü, Ayten AYDINKIZI, sayı 6, 

y, s.197 

Özbeklerde Yemek Kültürü, Elmira EDİLBEKOVA, sayı 6, y, 

s.227 

Rumeli’de Tasavvufun – Tarikatların Yayılmasında Sarı Saltuk 

Menkıbelerinin Rolü, Fadıl HOCA,  sayı 22, y, s.299 

Sanatsal Bir Dışa Vurum Formu Olarak Argo Kavramının Halk Bi-

limsel Çözümlemesi, Özkul ÇOBANOĞLU,  sayı 3, y, s.233 

Seyyid Nigari’nin Şiirlerinde Sanem (Büt-Put) Manzumu, Hayret-

tin İVGİN,  sayı 22, y, s.323 

Sozi Baba Delikli Taş Türbesi ve İnançları, Enis KERVAN,  sayı 

7, y, s.226 

Türk Dünyasında Süreklilik Unsurları: Kazakistan, Kırgızistan ve 

Türkiye’de Benzer Adlı Ziyaretler, Ali YAMAN, sayı 3, y, s.217 

Türk Dünyasının Entelektüel “Dokuz Taş” Oyunu, M. ŞATAEV, 

sayı 3, y, s.258 

Türk Halk Bilimi Tarihimiz Açısından Önemli Bir Belge, Nail 

TAN, sayı 14, y, s.308 

Türk Kültürü Halklarından Karaçilerde Halk İnançları, Yaşar KA-

LAFAT, sayı 10, y, s.262 

Türk Kültürü Halklarından Karaçilerde Halk İnançları, Yaşar KA-

LAFAT, sayı 13, y, s.276 

Türk Mitolojisinde Kuşlar, Mustafa SEVER,  sayı 19, y, s.385 

Türk Mitolojisinde ve Edebiyatında Ademi Figür, Abdullah DE-

MİRCİ,  sayı 21, y, s.375 

Türk Mutfağının Başka Ülkelerin Mutfaklarına Etkileri, İrfan Ün-

ver NASRATTINOĞLU, sayı 13, y, s.289 

Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz, Reşat GENÇ, sayı 8, y, 

s.209 

Türkistan’da bir Nevruz Bayramı, Hüseyin AYAN, sayı 4, y, s. 

Türkiye ve Azerbaycan’da Oynanan Köse Oyunları Üzerine Bir 

Değerlendirme, Mevlüt ÖZHAN,   sayı 8, y, s.219 

Türkiye ve Balkanlardaki Ritüellerde İnanç ve Uygulama 

Benzerlikleri, Mevlüt ÖZHAN, sayı 7, y, s.215 

Türkiye’nin Kuzey-Doğu Ucunda Oynanan Bir Halk Oyununa Ge-

çici Bir Bakış, Uwe BLASING,  sayı 18, y, s.346 
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Türkiye Türkçesi’nde Hal Hatır Sorma Sözleri, Nail TAN,  sayı 29, 

y, s.231 

Təsərrüfat Həyatında Səma Cisimlərinin (Ulduzların) Rolu, Asəf 

ORUCOV, sayı 13, y, s.265 

Triko İşlemelerinde Kalite Kontrol Uygulamalarının Değerlendiril-

mesi, H. Feriha AKPINARLI – Vildan BACAN – Zeynep BALKA-

NAL, sayı 15, y, s.298 

Uygur Türklerinde Nevruzun Bugünkü Anlamı ve Kullanım Şekli, 

Rukiye HACI, sayı 26, y, s.201 

Van Sözlü kültüründen Esintiler -I-, Yaşar KALAFAT, sayı 14, y, 

s.344 

Yenigün/Nevruz Bayramında Aydın Kişinin Yeri ve Rolü, Yaşar 

KALAFAT,  sayı 11, y, s.252 

VIII. Atatürk Kongresi – GENCE- Şirvan Seyahat Gözlemleri ve 

Türk Halk İnançları Kültüründe “Kızıl”ın Mitolojik İçeriği, Yaşar 

KALAFAT, sayı 24, y, s.297 

 

 

E Ğ İ T İ M 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Bulgaristan Türkleri – Türk Azınlığının Eğitim ve Kültürel Sorun-

larında Yeni Gelişmeler, Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY, sayı 17, 

y, s.343 

Bulgaristan’a Bir Eğitim Gezisi, Mehmet AYDIN, sayı 13, y, s.261 

Ders Kitaplarında Hacı Bektaş Veli ve Eğitime Katkıları, Mustafa 

ÇELİKTEN, sayı 12, y, s.248 

  “Cumhuriyet” Meydanı’nda Bir “Çocuk Sesi”, Ruhi İNAN, sayı 

18, y, s.281 

Eğitim Gelişmesine İnovasyon Tekolojisinin Katkıları, Z. A. MU-

SAYEVA, sayı 10, y, s.247 

Eğitim Sisteminde Yüksek Teknolojinin Önemi, B. ŞALBAYEV, 

sayı 11, y, s.248 

Eğitimde Şiddetin Boyutları  Priştine Üniversitesi Türkçe Bölümle-

ri Örneği, Cem TOPSAKAL, sayı. 11, y, s.234 

Gilan’da Dünden Bugüne Türkçe Eğitim, Celal MUSTAFA,  sayı 

14, y, s.254 

Günümüzde Çocukları Okula Hazırlamanın  Özellikleri, Halilaeva 

Elmira CAHANOVNA, sayı 10, y, s.206 

İlk Okul Öğrencilerinin Dünya Görüşünün Oluşmasındaki Dersler 

Arası İlişkilerin Özellikleri, E. B. AUELBEKOF,  sayı 10, y, s.202 
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İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretim Programı Hedefleri ile SBS 

ve PISA Sınavlarının Analizi, Mustafa DURMUŞÇELEBİ, sayı 13, y, 

s.229 

İlköğretimde İnteraktif – İletişim Kavramının (Konseptinin) Pisko-

lojik – Danışmanlık Uygulamasında Başarılı Öğretmenin Çalışması, 

Garip KARTAL, sayı 25, y, s.285 

Kazak Okullarında Eğitim – Terbiye Sürecindeki Tanım Motivas-

yonun Özellikleri, A. K. RİSBEKOVA, sayı 10, y, s.250 

Kazakistan Üniversite Eğitiminde “Aktiv İlgi” ve Bireysel Çalışma 

Meseleleri, B. ŞALBAYEV, sayı 13, y, s.258 

Kazakistan Üniversite Sisteminde Pedagoji Uzmanlarının Hazır-

lanması, B. ŞALBAYEV, sayı 14, y, s.305 

Kinematik Eğitim ve Pedagojikk Önkoşullar, B. ŞALBAYEV, sayı 

10, y, s.254 

Kosova Cumhuriyeti İlköğretim Okullarının Tarih Dersi Müfreda-

tında ve Ders Kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti Tarihlerinin Yeri ve 

Önemi, Bedrettin KORO,  sayı 26, y, s.179 

Kosova Cumhuriyeti İlköğretim Okullarının Tarih Dersi Müfreda-

tında ve Ders Kitaplarında Mustafa Kemal Atatürk, Bedrettin KORO,  

sayı 18, y, s.265 

Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Okullarda Çok Kültürlü 

Hayat, Bedrettin KORO, sayı 21, y, s.303 

Kosova ve Türkiye’de Okutulan Yurttaşlık Eğitim Dersi 6., 7., 8. 

ve 9. Sınıflar Ders Kitaplarının Program, İçerik ve Kapsam Yönünden 

Karşılaştırılması, Sümera CENOLARİ,  sayı 29, y, s.97 

Kosova’da İlk Okul (Sınıf) Öğretmenleri Yetiştirilmesinin Önemi, 

Bedrettin KORO, sayı 14, y, s.266 

Kosova’da Anadili Ders Kitaplarında Ötekinin Temsili, Mediha 

YARIMHOROZ, sayı 10, y, s.212 

Kosova’da Türkçe Eğitimi, Ferhat AŞIKFERKİ, sayı 14, y, s.222 

Kosova’da Türkçe Eğitim Tarihine Genel Bir Bakış, Nimetullah 

HAFIZ, sayı 14, y, s.215 

Kosova’da Türkçe Eğitim ve Basın Yayın Tarihi, Taner GÜÇLÜ-

TÜRK, sayı 12, y, s.229 

Kosovalı Eğitimci Sabri Cemil (Yalkut) Beyin Bazı Derslerin Özel 

Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri, Mustafa DURMUŞÇELEBİ 

– Mustafa ŞANAL,  sayı 12, y, s.258 

Kuruluşundan Günümüze Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf 

Öğretmenliği Bölümü, Mustafa DURMUŞÇELEBİ- Soner YILDI-

RIM,  sayı 15, y, s.285 
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Makedonya’da Türçe Eğitimin Gelişimi ve Okullarda Psikolojij 

Danışmanlık ve Rehberliğin Yaygınlaşması, Osman EMİN, sayı 23, y, 

s.263 

Okuldışı Kurumlarının Çalışmalarını Yeni Kalite Açısından Orga-

nize Etmede Tarihi Tecrübelerin Rolü, G. HUDAYBERGENOVA,  

sayı 10, y, s.209 

Osmanlı Devleti’nin Kosova Eğitim Sistemine Yönetimsel Düzen-

lemeleri, Ebubekir SOFUOĞLU – Cem TOPSAKAL,  sayı 14, y, 

s.201 

Osmanlı Döneminden Günümüze Kadar Vıçıtırın  ve Kosova Mit-

roviça’sında Türkçe Eğitim, Albulen ROKA,  sayı 14, y, s.226 

Osmanlı Sonrası Morava Yöresine Bağlı Dobruçan’da Türkçe Eği-

timi, Selim SELİM,  sayı 14, y, s.261 

Öğrencilerin Ahlaki ve Manevi Terbyesi, A. VALİHANOVA,  sa-

yı 10, y, s.257 

Prizren Eğitim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerin Öğretmenlik Uygu-

laması/Staj Deneyimi, Cem TOPSAKAL, sayı 10, y, s.220  

Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Er-

ciyes Üniversitesi Örneği, Mustafa ÇELİKTEN,  sayı 13 y, s.248 

Türk Eğitim Sistemi ve Eğitim Hakkı, Musfata CANBAZ, sayı 11, 

y, s.227 

Türkçe Eğitiminde Halk Şiirimizin Gücünden Yararlanma, Nilgül 

AÇIK ÖNKAŞ,  sayı 15, y, s.274 

Türkçe Eğitimde Okul – Aile İşbirliği, Refide ŞAHİNİ, sayı 23, y, 

s.281 

Türkçenin ve Türkçe Eğitimin Makedonya İçin Önemi, Nazmi İB-

RAHİM,  sayı 26, y, s.169 

Türkiye’de İlk ve Orta Eğitim Kurumlarında Geleneksel Sanat Eği-

tim Yaklaşımlarının Engelleri ve Alternatif Çözüm Önerileri, Sibel 

KILIÇ,  sayı 14, y, s.277 

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Bilal YILDIRIM – Soner YIL-

DIRIM,  sayı 16, y, s.353 

The Impact Principalship on School Culture, Mustafa ÇELİKTEN, 

sayı 12, y, s.274 

Uluslararası Hukuk ve Ülke Mevzuatı, Abdülmecit NUREDDİN, 

sayı 22, y, s.283 

Üsküp’te Bir Feyiz Kaynağı “Yeni Mektep”: Fikirler ve Şiirler, 

Recai ÖZCAN,  sayı 19, y, s.333 

21. Yüzyılın Başlangıcında Kosova Eğitim Sistemi ve Türkçe Eği-

tim, Bedrettin KORO,  sayı 19, y, s.355 
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M Ü Z İ K O L O J İ 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Bela Bartok 74 Yıl Sonnra Yine Osmaniye’de, Yalçın YÜREĞİR, 

sayı 12, y, s.302 

Gerede Halk Müziği ve Oyunları Üzerine, Abdullah DEMİRCİ,  

sayı 18, y, s.357 

 

 

S A N A T 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Balkanlarda 38 Yıl Türkçe Kabare, Agim RİFAT, sayı 14, y, s.354 

Bosna Evi, Amir PAŞİÇ, sayı 8, y, s.237 

Cumhuriyet Dönemi Öncesi Aşık ve Tekke Edebiyatımızda Deniz, 

Nail TAN, sayı 10, y, s.282 

Eski Türk Musiki Aletlerinden “Kopuz ve Yatugan”, Tuncer GÜ-

LENSOY, sayı 10, y, s.276 

Mevlevilikte Ney – Hat Sanatı, Ali ALPARSLAN, sayı 5, y, s.230 

Osmanlı Kültüründe Karadeniz El Sanatlarının Yeri ve Önemi, Ta-

ciser ONUK – Feriha AKPINARLI, sayı 11, y, s.278 

Şaman (Kam) Davulundaki “İmler” ve “Tamgalar”, Baybars GÜ-

LENSOY, sayı 11, y, s.274 

 

 

D E R L E M E – T A R A M A 

 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Balkanlar ve Rumeli Türküleri Hakkında Türkiye’de Yayınlanmış 

Bibliyografyalar, Bülent AĞAOĞLU,  sayı 5, y, s. 235 

BALTAM Kütüphanesi’nde Bir Mecmuada İstanbul Şehri Hakkın-

da Yazılmış Bulunan Bir Destan, Nimetullah HAFIZ, sayı 30, y, s.299 

Bir Prizren Masal Derlemesi “Kulak Baba”, Taner KOTLE, sayı 

14, y, s.391 

Brod, Gora Ağzında Türk Osmanlı Sözcükleri, Zenun MANDAK,  

sayı 6, y, s.231 

Doburçan Halk Edebiyatı Metinleri, Selim SELİM, sayı 7, y, s.255 

İki Prizren Masalı, Ferhat AŞIKFERKİ,  sayı 15, y, s.342 



 BALTAM Türklük Bilgisi 31  

 

 

431 

Kosova’da Türk Çağdaş Edebiyatı Bibliyografisi, Taner GÜÇLÜ-

TÜRK, sayı 17, y, s.397 

Makedonya’da Söylenen Türküler, Yıldız HAMDİ, sayı 14, y, 

s.366 

Priştine’de Unutulmaya Yüz Tutan Sözcükler, Enver BAKİ,  sayı 

26, y, s.207 

Priştine’de Unutulmaya Yüz Tutan Sözcükler, Enver BAKİ,  sayı 

26, y, s.294 

Prizren Halk Edebiyatından İki Derleme (Gıbba Üstüne Gıbba, 

Hiçmet), Taner KOTLE,  sayı 10, y, s.299  

Prizren Masalları, Şengül ŞAHKO, sayı 12, y, s.309 

Prizren Masllarından Derlemeler –II-, Ferhat AŞIKFERKİ, sayı 13, 

y, s.294 

Türkiye’de Etimolojik Sözlük ve Sözcük Etimolojisi Üzerine Ya-

yımlanan Makalelere Dair Bir Bibliyografya Denemesi, Tuncer GÜ-

LENSOY, sayı 8, y, s.245 

Yeni Prizren Türkü Derlemeleri, Agim FİŞAR, sayı 18, y, s.365 

 

 

O L A Y L A R – Y A Y I N L A R 

 

ESSERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Anadolu Üniversitesi’nin BAL-TAM Ziyareti, Taner GÜÇLÜ-

TÜRK, sayı 17, y, s.433 

Araştırmacı ve Yazar Dr. Hayrettin İvgin’e Halkbilim Ödülü, Üm-

ran AŞIKFERKİ, sayı 5, y, s.285 

Aşk-ı Memnu Almancaya Çevrildi, Nurcan TEZCAN, sayı 11, y, 

s.291 

Atatürk ve Nahçıvan, Ebuflez AMANOĞLU, sayı 7, y, s. 268 

Atatürk Sevdalısı Bir Bulgaristanlı Prof. Dr. Cengiz Hakov, İrfan 

Ünver NASRATTINOĞLU, Sayı 3, y, s.263 

Azerbaycan’da Ortak Türk Alfabesi Hazırlandı, Taner GÜÇLÜ-

TÜRK,  sayı 13, y, s.303 

Balkanlarda Türkçe Eğitimi Edirne’de Tartışıldı, Nuri BRİNA, sa-

yı 14, y, s.409 

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yeni Mekanına Kavuştu, 

Taner GÜÇLÜTÜRK,  sayı 13, y, s.311 

Balkan Türkoloji’si Neden Önemli?, Müjdat .KARAYERLİ,  sayı 

3, y, s.274 
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BAL-TAM İlkokul Öğrencilerine “Türkçe Sözlük” ve “Atatürk’ün 

Nutku” Adlı Kitaplarının Dağıttı, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 15, y, 

s.377 

BAL-TAM’dan İki Önemli Yayın: Ömer Lütfi, Şemi Divanı Kita-

bı, Hüseyin AYAN, sayı 6, y, s.305  

Bal-Tam Dergisi, Nevin BALTA, sayı 6, y, s.301 

Bal-Tam’ın Şeref Ödülü Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ya Laik Görül-

dü, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 3, y, s.282 

BAL-TAM Merkezi Açıldı, Enis TABAK – Taner GÜÇLÜTÜRK, 

sayı 5, y, s.273 

Bal-Tam’ın 4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempoz-

yumu Zagreb’de Düzenlendi, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 8, y, s.293 

Bilimle İnsanlığı Kucaklaştıran Kişi – Yusuf Kerim’in Tüm Eserle-

ri Kitaplaştırılmış Halde, Sabri ALAGÖZ,  sayı 7, y, s.278 

Bir Sempozyumun Ardından Hırvatistan ve Avusturya, Mahmut 

İSLAMOĞLU, sayı 9, y, s.283 

Borçalı Atasözü, Deyimi ve Ölçülü Sözleriyle Türkiye’de Kullanı-

lanAtasözü, Deyim ve Ölçülü Sözler Arasındaki Benzerlik ve Farklı-

lıklar, Nail TAN, sayı 12, y, s.343 

Bulgaristan Katılımlı Sempozyumu, İrfan Ünver NASRATTİ-

NOĞLU, sayı 6, y, s.281 

Bulgar Türk Askeri İşbirliği, Sabri ALAGÖZ, sayı 5, y, s.262 

Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian 

Academy of Siences, M. Akif ERDOĞDU,  sayı 16, y, s.400 

Cengiz Aytmatov’un edebi Gelini, Celil GARİBOĞLU NAGI-

YEV, sayı 9, y, s.261 

Cengiz Hakov’un “Çağdaş Türkiye Tarihi” İkinci Baskı Değil Yeni 

Bir Kitap, İsmail CAMBAZOV, sayı 10, y, s.303 

Daver Krasniç (2007) “Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Ede-

biyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973 – 1991), S. Dilek YAL-

ÇIN – ÇELİK,  sayı 9, y, s.266 

Çanakkale İçinde Yatan Kosovalılar Anıldı, Taner GÜÇLÜTÜRK, 

sayı 9, y, s.314 

“Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Ede-

bi Etkinlikleri (1973 – 1992), Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 6, y, s.311 

Çift Kimlikli İki Osmanlı’nın (Sokollu – Sinan) Romanı: Hamam 

Balkaniya, Nail TAN, sayı 16, y, s.403 

Değerli Bir Akademik Albanolog’un Türkoloji’ye Katkısı, Ümran 

AŞIKFERKİ,  sayı 13, y, s.301 

“Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneğinin “Nazım Hikmet” Ya-

zın Kolu 40. Yıldönümünü Kutladı, Taner GÜÇLÜTÜRK,   sayı 11, 

y, s.306 
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Doğumunun 70. Yılında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Paki KÜÇÜ-

KER, sayı 12, y, s.336  

Doğumunun 82. Meslek Hayatının 63. Yılında Prof. Dr. Hüseyin 

Ayan’a Saygı Toplantısı, Zehra GÖRE, sayı 10, y, s.309 

Folklor – Edebiyat Dergisinin “Nahçıvan Özel Sayısı”nın Konsep-

tual Tahlili ve Örnekleri ile Bibliyografik Açıklaması, Mehman MU-

SAOĞLU, sayı 7, y, s.294 

Geleneksel Pontos Halk Tiyatrosu Kitabı Üzerine, Mevlüt ÖZ-

HAN,  sayı 7, y, s.282 

Genç Türkologların Yüksek Lisans Savunma Gururu, Ferhat 

AŞIKFERKİ, sayı 9, y, s.309 

Güçlütürk’e Fransa’dan Şiir Ödülü, Ümran AŞIKFERKİ, sayı 9, y, 

s.278 

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun Bilimsel Etkinlikleri, De-

niz ÜNVER, sayı 9, y, s.272 

Halk Şiirinde Türkü Türü De Bilimsel Boyutlara Kavuştu, Nail 

TAN, sayı 9, y, s.270 

Halk Türkülerimizin En Güzel Sözlüğü Nihayet Yazıldı, Nail 

TAN, sayı 10, y, s.316 

Kastamonu Jurnal Defteri, Ahmet Bircan ERCİLASUN, sayı 4, y, 

s.271 

Kosova’da İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkçe Eğitimin ve “Doğ-

ru Yol” Türk Kültür ve Sanat Derneği Kuruluşunun 60. Yıldönümü 

Kaydedilecek, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 14, y, s.407 

Kosova Türk Çağdaş Edebiyatına Bir Ödül Daha, Taner GÜÇLÜ-

TÜRK,  sayı 11, y, s.311 

Kosova Türk Taburu ve Baltam’dan Yeni Bir Yayın Daha, Ferhat 

AŞIKFERKİ, sayı 9, y, s.326 

Köken Bilgisi Sözlüğü, Ahmet Bircan ERCİLASUN,  sayı 12, y, 

s.328 

Köken Bilgisi Sözlüğü, Ahmet Bircan ERCİLASUN,  sayı 17, y, 

s.429 

Makedonya ve Bulgaristan’da Türk Kültürünün İzinde, İrfan Ünver 

NASRATTINOĞLU, sayı 5, y, s.290 

Makedonya 18. Uluslararası Hıdırellez Festivali ve 14. Uluslararası 

Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Salih ÜNVER, sayı 11, y, s.300 

Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’nın Etkinlikleri, Nimetul-

lah HAFIZ, sayı 13, y, s.307  

Nobel Edebiyat Ödüllü Türk Yazarı Orhan Pamuk’un, Ferhat 

AŞIKFERKİ, sayı 5, y, s.287 
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Novipazar Uluslararası Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-

mü 2010 Yılında Kalan Beş Türkoloji Diploma ve Bir Yüksek Lisans 

Savunmasıyla Son Buldu, Ümran AŞIKFERKİ, sayı 16, y, s.415 

Novipazar Üniversitesi’nden İki Başarılı Doktora Çalışması Daha, 

Ümran AŞIKFERKİ, sayı 11, y, s.317 

Orhan Şaik Gökyay 2007 Şiir Ödülü Aşık Hüseyin Çırakman ve 

Aşık Fermani’ye Verildi, Hayrettin İVGİN, sayı 8, y, s.227 

Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi Dr. Mehmet 

Önder’in Ardından, Nail TAN, sayı 4, y, s.275 

Orhan Şaik Gökyay Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi Dr. Mehmet 

Önder’in Ardından, Nail TAN, sayı 12, y, s.350 

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Kerima FİLAN,  sayı 17, y, s.435 

Osmanlı’nın Rumeli Uç Beyi: Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ, Salih 

TURAN,  sayı 13, y, s.298 

Prof. Dr. Erman ARTUN, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Reliye 

OKUŞLUK ŞENESEN, sayı 4, y, s.280 

Prof. Dr. Hüseyin Ayan: Türklük bilimine Adanmış 60 Yıl, İkbal 

VURUCU,  sayı 12, y, s.323 

Prof. Dr. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ferhat AŞIK-

FERKİ, sayı 16, y, s.399 

Prof. Dr. Nimetullah Hafız’ın “Prizrenli Tecelli Divanı” ve “ Kara-

dağ ve Ordusu” Kitapları Basımdan Çıktı, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 

16, y, s.409  

Prof. Dr. Tacida Zubçeviç – Hafız, Ömer Lütfi Divanı, Prizren 

2008, BAL-TAM Yayınları, Gönül AYAN, sayı 10, y, s.301 

Sırbistan’da Türk Kelimeleri ile İlgili Yeni Bir Kitap, Ferhat 

AŞIKFERKİ, sayı 11, y, s.304 

Sırpça’ya Çevrilen “Çağdaş Türkiye Tarihi” Kitabı Belgrad’da Ta-

nıtıldı, Taner GÜÇLÜTÜRK,  sayı 16, y, s.437 

Sırpça’ya Çevrilen “Çağdaş Türkiye Tarihi” Kitabı Sancak (Yeni 

Pazar)’da da Tanıtıldı, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 16, y, s.442 

Sivas 3. Geleneksel Aşıklar Bayramı, İrfan Ünver NASRATTI-

NOĞLU, sayı 8, y, s.269 

Türk Edebiyatı Çalışmalarının uluslararası Forumu: Journal of Tur-

kish Literature, David Selim SAYERS,  sayı 11, y, s.314  

Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü, Taner GÜÇLÜTÜRK,  sayı 5, 

y, s.269 

Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri, Arda AKIN, sayı 6, y, s.285 

Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Hayrettin 

İVGİN, sayı 7, y, s.300 

“Türkiye’nin Türk Dünyası Gündemi” Konulu Panel, Ankara’da 

Yapıldı, Nezih DEMİRTEPE,  sayı 4, y, s.283 
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Türkiye Türkçesi’ndeki Türkçe Sözcüklerin “Divan-ı Lügat-it Tür-

k”ü Yazıldı, Baybars GÜLENSOY,  sayı 8, y, s.284 

Türkiye Türkçesi’nin En Geniş Atasözleri Sözlüğü de Yazıldı, Nail 

TAN, sayı 12, y, s.347 

Türk Mitolojisi, Mevlüt ÖZHAN, sayı 5, y, s.266 

UNIMA Türkiye Milli Merkezi’nin Karagöz Konusundaki Çalış-

maları, Mevlüt ÖZHAN,  sayı 6, y, s.291 

Üçüncü Adım, İsmail ÇAVUŞEV, sayı 7, y, s.274 

Üsküp Türkolojisi’nde Yeni Bir Bilim Doktoru Daha, Tülay ÇA-

KO, sayı 15, y, s.372 

Üsküp Türkolojisinden Başarılı Bir Doktora Çalışması Daha, Fat-

ma HOCİN, sayı 10, y, s.314 

Yazar Hayrettin İvgin Moskova ve Prizren’de Ödüllerini Törenle 

Aldı, Ömer ÜNAL, sayı 12, y, s.340 

Yazılması Çok Zor Bir Kitap, Nail TAN,  sayı 16, y, s.412 

Yeni Bir Bilim Dergisi “Kültür Evreni”, Taner GÜÇLÜTÜRK, sa-

yı 10, y, s.307 

Yeni Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Nail TAN, sayı 8, y, 

s.279 

Yeni Türkoloji Dergileri, Tuncer GÜLENSOY,  sayı 12, y, s.331 

Yusuf Kerim, Hayatı ve Eserleri Kitabı Gün Yüzünü Gördü, Taner 

GÜÇLÜTÜRK, sayı 7, y, s.272 

I. Uluslararası Balkan Türkoloji’si Sempozyumu Bildirileri Yayın-

landı, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 6, y, s.309 

IV. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu 

“Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü”, Şerafettin SEVERCAN, sayı 9, y, 

s.300  

V. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji’si Sempozyumu Dü-

zenleniyor, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 14, y, s.405  

V. Uluslararası Güneydoğu Türkoloji’si Sempozyumunun Yankıla-

rı, Ümran AŞIKFERKİ, sayı 16, y, s.430 

VII. Uluslararası Gagavuz Kültürü Sempozyumu Düzenlendi, De-

niz ÜNVER, sayı 11, y, s.294 

XV. Uluslararası Şarkiyat Kongresi, Hayrettin İVGİN, sayı 16, y, 

s.424  

4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji’si Sempozyumu Zag-

reb’de Yapıldı, İrfan Ünver NASRATTINOĞLU, sayı 11, y, s.320 

4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Üze-

rine, Nail TAN, sayı 8, y, s.287 

4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu ve 

Bazı Gözlemler, Yaşar KALAFAT, sayı 9, y, s.287 

40 Yıllık “Sesler”i Gömdük?!, İlhami EMİN, sayı 15, y, s.368 
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65. Doğum Yılında Çocuk Kitapları Yazarı ve Ressam Hatice 

GÜLENSOU, Paki KÜÇÜKER,  sayı 12, y, s.334 

 

 

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z 
 

ESERE GÖRE YAZILMIŞ YAZILAR 
 

Aleksandar Popoviç (1931 – 1834), Darko TANASKOVİÇ, sayı 

22, y, s.419 

Aleksandar Popoviç (1931 – 1834), Darko TANASKOVİÇ, sayı 

23, y, s.369 

Anılarımdan Satırlar Öğretmen – Öğrenci Tanışması, Sabri TATA,  

sayı 7 , y, s.326 

Arnavut Bilim Dünyasının Acı Kaybı, Ferhta AŞIKFERKİ, sayı 

30, y, s.363 

Aşık Şeref Taşlıova, Nail TAN, sayı 22, y, s.412 

Boşnak Enstitüsü’nün Kurucusu Adil Bey Zülfikarpaşiç’i Kaybet-

tik, Ferhat AŞIKFERKİ,  sayı 13, y, s.315  

Bulgaristan Türkü Renkli Bir Yazarını Kaybett, İsmail CAMBAZ, 

sayı 7, y, s.322 

Cevdet Heyet, Nail TAN, sayı 22, y, s.414 

Çok Yönlü Bir Kültür Adamı Sanatçı Cemil Demirsipahi’nin Ar-

dından, Nail TAN, sayı 19, y, s.441 

Değerli Halk Bilimcimiz Prof. Dr. Erman Artun’u Yitirdik, Nime-

tullah HAFIZ,  sayı 26, y, s.339 

Değerli Türkolog Prof. Dr. Ali Alpaslan’ı Yitirdik, Nimetullah 

HAFIZ,  sayı 4, y, s.289 

Halkın Sorunlarıyla Çırpınan Bir Yürek Durdu: Ömer Osman 

Erenduruk, İsmail A. ÇAVUŞEV, sayı 8, y, s.307 

Hey Gidi Yıllar Hey, Sabri TATA, sayı 7, y, s.310 

Hocam Ali Alpaslan, İskender PALA, sayı 5, y, s.304 

İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Edebiyatçısı Prof. 

Dr. Jumalay Yusupov, Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, sayı 17, y, s.443 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Milli Şairi “Özker Yaşın” Ve-

fat Etti, Taylan ABİÇİN,  sayı 14, y, s.413 

Kosova Boşnakları, Aydın, Bilim Emektarı ve Duayen Bir Yazar-

larını Kaybetti, Taner GÜÇLÜTÜRK,  sayı 20, y, s.433 

Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı Ahmet İğcile’i Yitirdi, Taner 

GÜÇLÜTÜRK, sayı 13, y, s.322 

Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı Fikri Şişko’yu Kaybetti, Taner 

GÜÇLÜTÜRK, sayı 30, y, s.359 
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Osman Recep Baymak, Nail TAN,  sayı 30, y, s.355 

Ölümünün Birinci Yılında Dionis, Nail TAN, sayı 7, y, s.302 

Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Yaşar Faruk İnal, Nail TAN, 

sayı 18, y, s.443  

Prof. Dr. Bilge Palandöken Seyidoğlu, Nail TAN,  sayı 22, y, s.410 

Prof. Dr. Duşanka Boyaniç’in Ardından (1927 Banya Luka – 2004 

Belgrad), Miryana TEODOSİYEVİÇ, sayı 2 , y, s.207 

Prof. Dr. Gyorgy Hazai’yi Yitirdik, Nail TAN,  sayı 25, y, s.413 

Prof. Dr. Sevda Şener, Nail TAN,  sayı 22, y, s.408 

Prof. Dr. H. Örcün Barışta’nın Ardından, Nail TAN,   sayı 27, y, 

s.341 

Prof. Talat Sait Halman, Nail TAN,   sayı 22, y, s.405 

Romancı, Gazeteci ve Yazar İlhan Selçuk, Nail TAN,  sayı 13, y, 

s.320 

Sabri Tata’nın Ölümüyle Bulgaristan  Türk Edebiyatının Büyük 

Kaybı, Nimetullah HAFIZ,  sayı 13, y, s.324 

Şair, yazar, Gazeteci Hasan Mercan, Nail TAN, sayı 5, y, s.308 

Talat Halman’ın Ruhu Yaşıyor ve Yaşamaya Devam Ediyor, Ali 

DOĞRAMACI, sayı 22, y, s.397 

Talat Hoca, Semih TEZCAN, sayı 22, y, s.398 

Talat Hocamız, Nuran TEZCAN,sayı 22, y, s.399 

Talat Sait Halman, Gündüz VASSAF,  sayı 22, y, s.400 

Talat Sait Halman, Seda UYANIK, sayı 22, y, s.402 

Turan Yazgan Hocanın Ardından, Salih AYNURAL,  sayı 22, y, 

s.417 

Türkçe’nin ve Türk Edebiyatı’nın Büyük Kaybı, Bahtiyar Vahab-

zade’yi Kaybettik, Taner GÜÇLÜTÜRK, sayı 10, y, s.318 

2004 Yılının Türk Kültürü Açısından Büyük Kayıplar, Nail TAN, 

sayı 22, y, s.405 

 

 

T A R İ H 
 

YAZARA GÖRE 
 

Abdülkadır KOÇ, Bun – Türkler, sayı 24, y, s.27 

Abdülkadir YUVALI, Osmanlı Devleti’nin 1516, 1530 ve 1542 

Tarihli Bosna Kanunnameleri ile İlgili Bir Değerlendirme, sayı 3,  y, 

s.86 

Ahmet TAŞAĞIL, Avarların Göçünün Türk ve Avrupa Tarihine 

Etkisi, sayı 21, y, s.11 
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Ahmet YAZAR, Balkanlarda Yeni Statü Arayışı: Kosova Örneği, 

sayı 10, y, s.41 

Ayşe Serap BELLİ, Osmanlı Müesseselerinin İdeolojik Temeli, sa-

yı 18, y, s.135 

Bayram BAYRAKTAR, Tarih, Tarihçi, Toplum ve Üniversite, sa-

yı 3, y, s.66 

Bayram BAYRAKTAR, Turar Rıskılov’un Büyük Türk Dünyası 

Ülküsü, sayı 4, y, s.32 

Bayram BAYRAKTAR, Rus General Mayevski’nin Gözlem ve 

Tespitleri Işığında Büyük Güçler ve Türkiye: Büyük oyunun Aracı 

Olarak Ermeni Sorunu, sayı 5, y, s.42 

Bayram BAYRAKTAR, An Evalnations on the Claims About Ce-

mal Pasha the Senior Comander o Syrian Front in World War 1, sayı 

6, y, s.21 

Bayram BAYRAKTAR, 20. Yüzyıl Başlarında Arnavutluk Sorunu 

ve Konuyla İlgili Islahat Girişimleri, sayı 7, y, s.58 

Bayram BAYRAKTAR, Türkiye Cumhuriyeti ve Kimliği ya da 

Yeni Paradigmalara İhtiyaç Var Mı?, sayı 8, y, s.37 

Bayram BAYRAKTAR, Osmanlı İmparatorluğunda Ishah-ı Aske-

riye Heyeti Olarak Alman Subayları, sayı 12, y, s.37 

Bayram BAYRAKTAR, The Pontus Issue and the Influence of 

Mezifon American College, sayı 15, y, s.70 

Bayram BAYRAKTAR, Atatürk Güneydoğu’ya/Kürtlere Özerklik 

Vaat Etti Mi?, sayı 16, y, s.63 

Bayram BAYRAKTAR, İmparatorluktan Ulus Devletlere 1878 

Berlin Antlaşması’nın Yeri ya da Büyük Güçlerin İradelerini Anla-

mak, sayı 17, y, s.33 

Bayram BAYRAKTAR, İzmir’in İşgalinin Milli Mücadele Örgüt-

lenmelerine Yansıması, sayı 17, y, s.79 

Bayram BAYRAKTAR, Günümüzde Türkiye Perspektifi ile Orta-

doğu Olaylarının Arka Planını Okumak, sayı 20, y, s.281 

Bayram BAYRAKTAR, 1914 Bitlis Ayaklanması, sayı 21, y, s.83 

Bayram BAYRAKTAR, En Stratejik Kurumları Aracılığıyla İçine 

Sızılan Türkiye’de CHP Kurultayını Tarihsel Sürecin Işığında Oku-

mak ya da CHP ve MHP’nin Akıbeti, sayı 22, y, s.135 

Bayram BAYRAKTAR, ….. SAYI 23, SAYFA 37 

Bayram BAYRAKTAR, History, Historian, Society and Universi-

ty, sayı 24, y, s.11 

Bayram BAYRAKTAR, Türkiye Cumhuriyeti’nin İnşa Sürecinde 

Amaç, Kapsam ve Yöntem Açısından Ulusal Egemenliğe ve Barışa 

Yönelik Arayış ve Tutumlar, sayı 24, y, s.59 
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Bayram BAYRAKTAR, Tuğrul Türkeş’in Firarı: Ülke Yönetimin-

de Siyasi Ahlak ya da Kahr-ırcal, sayı 25, y, s.41 

Bayram BAYRAKTAR, Bilim İnsanı İdeolojik ve/veya Çıkar Ay-

gıtlarına Yaslanmayacak Kadar Evrensel ve Etik Değerlere Bağlı mı-

dır ya da Türkiye’de Üniversiteler, sayı 26, y, s.69 

Bayram BAYRAKTAR, Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Berga-

ma Zeus Sunağı’nın Berlin’e Götürülüşü Hakkında Bazı Düşünceler, 

sayı 27, y, s.11 

Bayram BAYRAKTAR, Bomba Davası’ndan Ergenekon’a Türki-

ye’de İktidar Oyunu, sayı 28, y, s.129 

Bedrettin KORO, Balkan Savaşlarında Kosova Vilayeti, sayı 16, y, 

s.9  

Bedrettin KORO, Çanakkale Savaşlarında Kosova Gönüllüleri, sa-

yı 25, y, s.49 

Bilge ERCİLASUN, Ziya Paşa’nın Kıbrıs’taki Faaliyetleri, sayı 6, 

y, s.41 

Bilgin ÇELİK, “Adem-i Merkeziyetçi” Bir Darbe Girişimi: 31 

Mart İsyanında İsmail Kemal Bey’in Rolü ve “Dokunulmazlık” Tar-

tışması, sayı 13, y, s.7 

Bilgin ÇELİK, Amato Komisyonu Raporu Çerçevesinde Kosova 

ve Kosova Türklerinin Statüsü, sayı 14, y, s.30  

Bilgin ÇELİK, Arnavut Ulusal Hareketinin En Önemli Eylem Or-

ganı: “Başkim (İttihat)” Arnavut Cemiyetleri, sayı 11, y, s.28 

Bilgin ÇELİK, Balkanlarda Arnavut Sorunu, sayı 7, y, s.71 

Bilgin ÇELİK, Jön Türk Hareketleri İçinde Arnavut Aydınlarının 

Rolü ve Arnavutların Meşrutiyet’e Katkısı, sayı 8, y, s.21 

Bilgin ÇELİK, Jön Türk Hareketi İçinde Arnavut Aydınlarının Ro-

lü ve Arnavutların Meşrutiyete Katkısı, sayı 10, y, s.19 

Bilgin ÇELİK, Osmanlı Devletinde İslamcılık Politikasının İlk 

Noktası Olan: Arnavut Ulusçuluğu ve Arnavutluk Sorunu, sayı 12, y, 

s.25 

Bilgin ÇELİK, Osmanlı Son Dönem Diplomasisi Üzerine Yayınlar 

ve Genel Bir Değerlendirme, sayı 30, y, s.241 

Bilgin ÇELİK, 125. Yıl Dönümünde Prizren Arnavut Birliği ve 

Türk Ulusal Hareketi Arasındaki Paralellikler, sayı 9, y, s.34 

Cemal BAKO, Belgrad’da Şeyh Mustafa Türbesi, sayı 22, y, s.181 

Cemal BAKO, Kosova’da Çerkezler, sayı 26, y, s.25 

Cengiz HAKOV, Atatürk ve Türk - Yunan İlişkileri, sayı 3, y, s.97 

Cengiz HAKOV, Büyük Türk Bilgini ve Diplomatı Bilal Şimşir, 

sayı 6, y, s.73 
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Cengiz HAKOV, XX, Yüzyılının 20’li ve 30’lu Yıllarında Bulga-

ristan Türk Halkı Arasında Kemalizm Taraftarı ile Karşıtları Arasın-

daki Mücadele, sayı 5, y, s.55 
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Yücel YİĞİT, Prizren Sancağı’nın İdari Yapısı (1864 – 1912), sayı 

14, y, s.7 

Yücel YİĞİT, Teşkilat-ı Mahsusa’nın İlk Başkan Süleyman Askeri 

Bey’in Portresi, sayı 22, y, s.65 

Z.E. ŞAHVERDİYEV, XIX. – XX. Asrın Evvellerinde Nahçıvan   

Bölgesinde Medeniyetin İnkişafı, sayı 12, y, s.77 

Zeynep ZAFER, Bulgaristan Türklerinin Güldürü Süzgecinden Zo-

runlu Asimilasyon ve Göç, sayı 19, y, s.157 

Zeynep ZAFER, Bulgaristan Türklerinin 89 Gücünü Hazırlayan 

Eritme Politikasın Karşı Direnişi, sayı 21, y, s.95 

Zeynep ZAFER, Prof. Dr. Justin Mc. Merthy’nün “Ölüm ve Sür-

gün” Adlı Kitabının Bulgaristan’da Etkileri, sayı 18, y, s.127 

 

 

D İ L 
 

YAZARA GÖRE 
 

Ahmet CANGÜR, Kosova’da Türk Dili ve Kültürünün Tarihsel 

Gelişimi, sayı 10, y, s.136 

Akif İMANLI, Ildır’ın Köy: Asma ve Çakertaş, sayı 19, y, s.237 

Alaadin ZOBA – Cem TOPSAKAL, Çoklu Zekanın Eğitimde Uy-

gulaması (Prizren Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Örne-

ği), sayı 7, y, s.139 
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Alpay İGCİ, Kosova Ağızlarındaki Birkaç Türkçe Tabakası, sayı 

13, y, s.73 

Alpay İGCİ, Kosova Türkçesi Kaynaklarına Bir Bakış, sayı 12, y, 

s.105 

Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA, İki Dilin Ruhu, sayı 17, y, s.197 

Bilge ERCİLASUN, Yahya Kemal ve İstanbul Türkçesi, sayı 9, y, 

s.107 

Canan İLERİ, Eskişehir’in Alpu’daki Balkan Göçmenlerinin Ağız-

larıyla Yerli Yörük Ağızlarının Etkileşimi, sayı 16, y, s.223 

Canan İLERİ, Eskişehir’in Alpu’daki Balkan Göçmenlerinin Ağız-

larıyla Yerli Yörük Ağızlarının Etkileşimi, sayı 28, y, s.151 

Canan İLERİ, Sözlükçülükte Türkiye Türkçesi Ağızları ve Halkbi-

lim Çalışmalarından Yararlanma Yolları, sayı 15, y, s.122 

Cazira MOLDANOVA, Kazak Türkçesindeki Yabancı Kelimeler 

ve Sözcükler, sayı 7, y, s.101 

Cem TOPSAKAL, Kosova’da Türk Eğitim Kurultayları, sayı 6, y, 

s.89 

Cem TOPSAKAL, Kosova Türk Toplumu İçin Öğretmen Yetiştir-

me, sayı 5, y, s.142 

Cengiz HAKOV, Bulgaristan Türklerinin Eğitiminde Türkiye ve 

Azerbaycan’ın Rolü, sayı 7, y, s.130  

Cengiz HAKOV, Sofya Başmüftülüğü ve Bulgaristan’daki Türk 

Okullarında Yeni Türk Alfabesi’nin Uygulamaya Konuluşu, sayı 4, y, 

s.173 

Darinka MAROLOVA – Mahmut ÇELİK, Zur Übersetznug der 

Turkzizmen Aus dem Makedonishen ins Deutsche un der Latinizmen 

und Galizismen aus dem Deutsche ins Makedonische – Eine Paralele, 

sayı 21, y, s.171 

Ekrem ÇAUŞEVİÇ, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kar-

şılaştırmalı Yöntem (Contrastive Analysis in Teaching Turkish as a 

Forcing Language), sayı 5, y, s. 118 

Emek ÜŞENMEZ, Karahanlı Eserlerindeki Yazım Farklılıkları 

Hakkında, sayı 9, y, s.82 

Emek ÜŞENMEZ, “Tün” Sözü Üzerine, sayı 8, y, s.87 

Enes ŞABAN, Makedonya (Gostivar) Türk Ağızlarında Osmanlıca 

Unsurlar, sayı 16, y, s.249 

Enes ŞABAN, Makedonya (Gostivar) Türk Ağızlarında Osmanlıca 

Unsurlar, sayı 17, y, s.167 

Enis KERVAN, Yanova Türk Ağzının Başlıca Özellikleri, sayı 6, 

y, s.83 

Fatma HOCİN, Makedon ve Arnavut Lirik Halk Türküsünde Söz-

cük Oluşturma Sisteminde Türkçe Sonekler, sayı 11, y, s.175 
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Fatma HOCİN, Makedonca ve Arnavutça Konuşma Dillerinde 

Türkçeleşmiş Kelimeler, sayı 14, y, s.75 

Fatma HOCİN, Miladinov Kardeşlerin Derlemesinde Türkçe Alın-

tıların Fonetik Özellikleri, sayı 24, y, s.137   

Ferhat AŞIKFERKİ, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarda 

Yerleşim Yerlerinin Türkçe Adları, sayı 11, y, s.170 

Hamza ZÜLFİKAR, Sadeleşen Dil Eskiyen Edebiyat Ürünleri, sa-

yı 4, y, s.163 

Hayriye MEMOVA – SÜLEYMANOĞLU, Sofya Üniversitesi – 

Türk Filolojisi Açılışı, sayı 6, y, s.107 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Balkan Halklarının Dil 

ve Folklorunda Türk İzleri, sayı 10, y, s.109 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Balkan Halklarının Dil 

ve Folklorunda Türk İzleri, sayı 11, y, s.133 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Balkan Yahudilerinin 

Cudezmo Dilinde Türkçe Alıntılar, sayı 19, y, s.229 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Bulgaristan Gagavuzları 

– Dil ve Kültür Araştırmalarının Durumu, sayı 8, y, s.73 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Bulgaristan Gagavuzları 

(Dil ve Kültür Araştırmalarının Durumu), sayı 9, y, s.89 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Çağdaş Türkçe’de En 

Çok Kullanılan Sözcükler, sayı 7, y, s.104 

Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Yordan Yorkov’un Öy-

külerinde Türk Leksik Unsurları, sayı 23, y, s.165 

Hülya DAVUT – SKUKA, Makedonya Türklerinin Yazı Dilinde 

Edatların Kullanışı, sayı 13, y, s.78 

İsmail HACİYEV, Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu “Divan-ı Lügat-it 

Türk” Hakkında, sayı 8, y, s.63 

İsmail PARLATIR, XIX. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi, sayı 5, y, 

s.89 

Jovanka DENKOVA, Turkish Words in the Longest Macedonian 

Folk Story Siljan Strok, sayı 24, y, s.165  

Kalibek IBRAYIMCANOV TURDIĞAZIULI, Kazakistan’da 

XIX. YY’nın Sonu ve XX. YY’nın Başındaki Ruslaştırma Siyaseti 

Sonucunda Alfabenin Değiştirilmesi, sayı 10, y, s.132 

Lütviyye SÜLEYMANKIZI ASGERZADE, Hüseyin Cavit ve Or-

tak Türkçe İdeolojisi, sayı 15, y, s.113 

Lutfiye SÜLEYMANKIZI, ASKERZADE, Hüseyin Cavit ve İs-

tanbul Ağzı, sayı 16, y, s.261 

Mariya LETONİÇ, Makedon Kişi Adları ve Soyadlarında Türk Ki-

şi Adları, sayı 15, y, s.158 
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Mariya LEONTİÇ, Makedon Soyadlarına Yansıyan İslam Medeni-

yetlerinin Etkisi, sayı 13, y, s.87 

Mariya LEONTİÇ, Türkçe’de Ad Durumları, sayı 23, y, s.157 

Mariya LEONTİÇ, Türkçe’de Fiilimsiler, sayı 24, y, s.127 

Mariya LEONTİÇ, Türkçe’de Fiilimsiler, sayı 25, y, s.165 

Mariya LEONTİÇ, Türkçe’de Fiil Çekimi, sayı 27, y, s.109 

Mariya LEONTİÇ,  Türkçe’de Vurgu, sayı 22, y, s.273 

Mariya LEONTİÇ, Zamirler, sayı 29, y, s.69 

Mehmet AYDIN, Dilin Bileşimleri (Dilin İçeriğindeki Genel Öge-

ler), sayı 11, y, s.165 

Mehmet AYDIN, Günümüz Türk Diline Genel Bir Bakış, sayı 15, 

y, s.168 

Mehmet AYDIN, Türk Dilinin Özelleşmesi İçin Bir Öneri, sayı 6, 

y, s.79 

Mehmet HAZAR, Kazak Türkçesi’ndeki Ünsüz Çiftleri Üzerine 

Bir Değerlendirme, sayı 16, y, s.173 

Mehmet HAZAR – Mehmet ŞENGÖNÜL, Türk Kültüründe Sıfır-

dan Dokuza Kadar Sayı Adları ve Matematik Değerleri, sayı 17, y, 

s.141 

Minara ALİYEVA ESEN, Lobnor Ağzındaki Moğolca Kelimeler 

Üzerine, sayı 7, y, s.78 

Nadya ÖZAKDAĞ (Ndejda CHIRLI), Gagavuz Türkçesi’nde Şart-

lı Birleşik Cümlelerde Rusça’nın Etkileri, sayı 18, ,y, s.163 

Nail TAN, Atatürk ve Türk Dil Kurumu, sayı 9, y, s.78 

Nazım İBRAHİM, Valandova Yöresi (Makedonya) Türk Ağzında 

Vurgu, sayı 16, y, s.239 

Nazım İBRAHİM, Valandova Yöresi (Makedonya) Türk Ağzında 

Yapım Ekleri, sayı 17, y, s.179 

Neira ZAÇİNOVİÇ, Osmanlı Kültürünün XVI. Yüzyılın İkinci 

Yarısında Kadar Bosna-Hersek’teki Dil Ürünlerinde Etkisi, sayı 7, y, 

s.110 

Nimetullah HAFIZ, Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türkçe’nin Öğ-

retimi, sayı 4, y, s.182 

Nimetullah HAFIZ, Günümüze Kadar Yayınlanan Türk Dilbilgisi 

Kitaplarında Terim Çeşitlerine Bir Bakış, sayı 21, y, s.157 

Nimetullah HAFIZ, Kosova’da Türkçe’nin Öğretimi (Teaching 

Turkish in Kosovo), sayı 5, y, s.130 

Nimetullah HAFIZ – Tacida ZUBÇEVİÇ HAFIZ, Sırbistan ve Ko-

sova Fakülte Tüzüklerinde Dünya Dili Olarak Türkçe, sayı 18, y, 

s.153 

Nimetullah HAFIZ, XI. Yüzyıldan Günümüze Kadar Türk Dilbil-

gisi Kitaplarına Genel Bir Bakış, sayı 28, y, s.137 
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Ömer ÜNAL, Dilini ve Öz Yurdunu Kaybetmiş Bir Halk: Ubıhlar, 

sayı 9, y, s.102 

Recep ŞKRİYEL, Makedonya’daki Boşnak Otonomisi, sayı 8, y, 

s.105 

Risova CANAT NURDİLLAKIZI, Kazak Topraklarındaki Misyo-

ner Okulların Faaliyetleri (XIX. Yüzyıl), sayı 9, y, s.129 

Rukiye HACI, Gök – Türk ve Uygur Dillerinin Çin Dinine Olan 

Etkisi, sayı 4, y, s. 158 

Sakine ERUZ, Ya Tursaydı?, sayı 17, y, s.163  

Selim SELİM, Arnavut Dilinde Türkçe’nin Etkisi, sayı 6, y, s.139 

Selim SELİM, Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Kosova’da 

Yaşayan Türklerin Toplumsal, Kültür-Eğitim Durumu, sayı 7, y, s.183 

Selim SELİM,  Dobruçan Türk Ağzı Ses Özellikleri, sayı 28, y, 

s.179 

Selim SELİM, Türkçe’den Arnavutça’ya Ödünçlemeler, sayı 24, y, 

s.155 

Senka İVOŞEVİÇ İPEK, Tümce Sonu Konumundaki Odağın Ton-

sal Özellikleri, sayı 16, y, s.213 

Seyfeddin BUNTÜRK, Türklerin Kullandıkları Alfabeler, sayı 19, 

y, s.197 

Sultan TULU, Anadolu ve Balkan Ağzında “-iver” Şimdiki Zaman 

Eki, sayı 8, y, s.97 

Şakir İBRAYEV, Kazakistan’daki Devlet Dili Hakkında, sayı 8, y, 

s.69 

Taner GÜÇLÜTÜRK, Türk Dünyasında Eğitim, Kültür, Dil ve Bu 

Bağlamda Kosova, sayı 7, y, s.120 

Tuncer GÜLENSOY, Antik Çağ Anadolu Yazarlarından “Strabon” 

ve “Geographika” (Coğrafya) Adlı Eseri Üzerine, sayı 20, y, s.319 

Tuncer GÜLENSOY, Eski Hun ve Uygur Kişi Adı ve Unvanları 

Üzerine, sayı 23, y, s.145 

Tuncer GÜLENSOY, “Irk Bitig” Adlı Eser Üzerine Görüşler ve 

Düzeltmeler, sayı 21, y, s.129 

Tuncer GÜLENSOY, “Irk Bitig” Adlı Eser Üzerine Görüşler ve 

Düzeltmeler, sayı 25, y, s.141 

Tuncer GÜLENSOY, Kırgız Türkçesinde Önses (K/..) Ünsüzü, sa-

yı 14, y, s.72 

Tuncer GÜLENSOY, Moğolların Gizli Tarihi ve “Altan Topiçi”-

nin Türk Diline (Dil – Folklor ve Halk Edebiyatı Açılarından) Katkısı, 

sayı 13, y, s.70 

Tuncer GÜLENSOY, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügatinde 

Yanlışlıklar, sayı 12, y, s.100 
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Tuncer GÜLENSOY, Türk Dili Kültürünün Zenginliği, sayı 26, y, 

s.79 

Tuncer GÜLENSOY, Türk Dili Kültürünün Zenginliği, sayı 27, y, 

s.99 

Tuncer GÜLENSOY, Türkçe’de Önses (Y+) Ünsüzü ve Yılan –

I(/i)Lan- İyılan, sayı 11, y, s.158 

Tuncer GÜLENSOY, Türkiye Türkçesinde Yaşayan “küçük”, “ki-

çik”, “kiçi” ve “keçi” Sözcükleri, sayı 16, y, s.209 

Tuncer GÜLENSOY, 29 Oğuz Boyunun Rumeli’deki İzleri, sayı 

21, y, s.151 

Tülay ÇAKO, Makedonca’da Türkçe ve Türkçeleşmiş Bitki Adla-

rı, sayı 14, y, s.80 

Zeynep KORKMAZ, Sosyolengüistik Değişim Açısından Günü-

müz Türkiye Türkçesi Üzerine (Das Türkei Türkische im Himblick 

aue Seinen Sozialinguistischen Wandel), sayı 5, y, s.110 

 

 

E D E B İ Y A T  

 

YAZARA GÖRE 
 

Abide DOĞAN, 1940-1960 Arası Türk Romanı 

Ağlar MİRZA, Şirvan Aşık Mektebi, sayı 3, y, s.201 

Ayla KAŞOĞLU, Türk Basınında Maksim Gorki, sayı 13, y, s.136 

Bilge ERCILASUN, Azerbaycan’dan Güçlü Bir Ses: Beş Katlı Ya-

pının Altıncı Katı, sayı 4, y, s.213 

Bilge ERCILASUN, Beş Hececiler, sayı 12, y, s.116 

Bilge ERCİLASUN, Türkiye’de Türk Dünyası ile İlgili Romanlar 

(The Novls Written About Turkish World in Turkey), sayı 5, y, s.170 

Bünyamin ÇAĞLAYAN, Kerbela Olayının Edebiyata ve Diğer Sa-

natlara Yansıması, sayı 13, y, s.98 

Erman ARTUN, Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizren-

li Aşık Ferki’nin Destanları, sayı 13, y, s.174 

Fahri KAYA, Türk Edebiyatında Güçlü Bir Ses, sayı 10, y, s.174 

Fatma HOCİN, “Necati Zekeriya’nın Şiirinde Dil ve Üsküp”, sayı 

4, y, s.229 

Gönül AYAN, Ahmet Yesevi’den  Rabguzi’ye Yusuf Kıssası, sayı 

6, y, s.149 

Gönül AYAN, İslami Türk Edebiyatında Nevruz, sayı 4, y, s.189 

Gönül AYAN, Taşlıcalı Yahya Beyin Şiirlerinde Osmanlı Tefahü-

rü, sayı 3, y, s.163 

Gülçin YAHYA KAÇAR, Rumeli Türküleri, sayı 9, y, s.201 
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Harid FEDAİ, Kıbrıslı Aşık Kenzi’nin Rumeli Destanları, sayı 13, 

y, s.162 

Hayrettin İVGİN, Alevi – Bektaşi Halk Şiirinde “Kab-ı Kavseyn,” 

Mazmunu, sayı 12, y, s.212 

Hayrettin İVGİN, Alevi – Bektaşi Halk Şiirinde “Kab-ı Kavseyn,” 

Mazmunu, sayı 13, y, s.207 

Hayrettin İVGİN, Anadolu’da Geçmişte Yaşanan Kuraklıklar, Kıt-

lıklar ve Destanlara Yansıması, sayı 7, y, s.206 

Hayrettin İVGİN, Azerbaycan Halk Şiirlerinde Evvel-Ahir (Önde-

Sonda) Formu, sayı 11, y, s.191 

Hayrettin İVGİN, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Kadın ve 

Marazi Aşk, sayı 9, y, s.192 

Hayrettin İVGİN, Ortaya Koyanı ve Sahibi Belli Maniler, sayı 5, y, 

s.220 

Hayrettin İVGİN, Türk Gölge Oyunu Karagöz, sayı 4, y, s.242 

Hüseyin AYAN, Mahtumkulu Divanındaki Gazeller, sayı 9, y, 

s.142 

Hüseyin AYAN, Seyyid Nesimi ve Hurufilik, sayı 3, y, s.175 

Hüseyin FAZLİ ERGÜL, Mevlana Celalettin’in Eğitim Tarihinde-

ki Yeri ve Eğitimcilik Özelliği, sayı 9, y, s.133 

İ. NURMAGAMBETOVA, Türk Edebiyatında Dede Korkut kaye-

leri, sayı 5,  y, s.161 

İ. NURMAGAMBETOVA, Türk Edebiyatında Dede Korkut, sayı 

6, y, s.141 

İbrahim BÜLBÜL, Aşkın Sarhoşluğunda Tasavvufun Kavramlar 

Dünyasına Bir Yolculuk, sayı 10, y, s.142 

İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU, Azerbaycan’da Bir Ozan Göyçe-

li Mecnun, sayı 10, y, s.189  

İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU, Ozanlar Zincirinin Güçlü Halka-

sı Kırımlı Aşık Ömer, sayı 11, y, s.211 

İrfan Ünver NASRATTİNOĞLU, Ozanlık Kavramı ve Gelenek 

Üzerine Düşünceler, sayı 13, y, s.185 

İristay KUÇKARTAY – Aynur ÖZ, Özbek Edebiyatının İki 

Önemli Yazarı, sayı 9, y, s.165 

İsmail ÇAVUŞEV, Osman Sungur ve Şiir Üstüne, sayı 12, y, s.195 

İsmail PARLATIR, Dağlar Çiçek Açar Veysel Dert Açar, sayı 12, 

y, s.219 

İsmet ZAATOV, Kıbrıs ve Kırım Şiiriyetinde İki “Yeşil Adayı” 

Birleştiren Anlam Deniz, sayı 12, y, s.162 

Mehmet AYDIN, Türk Düşünürü Büyük Mevlana, sayı 7, y, s.195 

Metin TURAN, Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Eğilimler/Yönelimler, 

sayı 10, y, s.157 
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Metin TURAN, Türk Halk Şiirlerinin Önemli Bir Temsilcisi Aşık 

Veysel, sayı 5, y, s.200 

Nail TAN, Aşık İslam Erdener’in Şiir Defteri/Çağdaş Çöngü, sayı 

13, y, s.215 

Nail TAN, Borçalı Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözleriyle Türkiye’-

de Kullanılan Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözler Arasındaki Benzerlik 

ve Farklılıklar, sayı 5, y, s.214 

Nail TAN, Bu Türkünün-Şiirin Gerçek Şairi Kimdir?, sayı 11, y, 

s.203 

Nail TAN, Cumhuriyet Dönemi Aşık Sanatının Genel Görünümü, 

sayı 9, y, s.217 

Nail TAN, Köroğlu’nun Kendisi Olmaktansa Ünlü Olmak Daha 

İyidir, sayı 4, y, s.209 

Nail TAN, Ninnilerle Büyümenin Doyumsuz Tatları, sayı 3, y, 

s.183 

Nail TAN, Şeytan Bunun Neresinde?, sayı 12, y, 201 

Nail TAN, 2007 Dünya Mevlana Yılı, sayı 7, y, s.189 

Nane LEE, Benim Adım Kırmızı’nın Kore’de Yankıları, sayı 6, y, 

s. 167 

Nane LEE, Orhan Pamuk’u Nasıl Anlamalıyız?, sayı 5, y, s.183 

Nimetullah HAFIZ, Balkan Şiirinde Atatürk, sayı 1, y, s. 128 

Nimetullah HAFIZ, Eski Yugoslavya’da Mevlana, sayı 6, y, s. 155 

Nimetullah HAFIZ – Tacida ZUBÇEVİÇ Hafız, Kosova Türk Ede-

biyatında Çanakkale Savaşı, sayı 13, y, s.105  

Numan Yusuf ARUÇ, Makedonya’da Türk Kültürü ve Edebiyatın-

da Fahri Kaya, sayı 6, y, s. 175 

Rıza OĞRAŞ, Seyyid Nesimi Divanından Harflerle İlgili Özellik-

ler, sayı 4, y, s.198 

Saadettin KOÇ, Kırgız Edebiyatında Bir Şaheser “Kırslan Kılıç” 

Romanı, sayı 6, y, s.161 

Salim ÇONOĞLU, Ömer Seyfettin’in Hikayelerinde Milli Kimli-

ğin Yeniden İnşasında Milli Kültür Unsurları, sayı 9, y, s.169 

Sibel KILIÇ, Kaynağını Karagöz Mizah Anlayışından Alan Os-

manlı Dönemi “Karagöz  Yayınlarının Türk Kültür Tarihi Ba-

kımından Önemi, sayı 13, y, s.190 

Ş. KARİMOV, Türk Edebiyatında Alp Er Tunga Destanı, sayı 7, y, 

s.201 

Şengül ŞAHKO, Kosova’da Çocuk Edebiyatının Gelişimi, sayı 10, 

y, s.193 

Taner GÜÇLÜTÜRK, Aziz Buş, Hayatı ve Eserleri, Edebiyatımıza 

ve Kültürümüze Katkıları, sayı 11, y, s.222 
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Taner GÜÇLÜTÜRK, Gora Halk Edebi Verimlerinde Türkçe’nin 

Yeri, sayı 3, y, s.189 

Taner GÜÇLÜTÜRK, Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Reşit 

Hanadan ve Öykü Yaratıcılığı, sayı 13, y, s.145 

Tamilla ALİYEVA, Necati Zekeriya’nın Yaratıcılığında İnsan 

Sevgisi,  sayı 11, y, s.182 

Tudora (Fedora) ARNAUT, Gagavuz Manilerinde Aşk Konuları-

nın Alt Başlıkları, sayı 9, y, s.226 

Tuncer GÜLENSOY, “Dün, Bugün” Adlı Anı Kitabında Halide 

Edip Adıvar ve Hamdi Tanpınar, sayı 10, y, s.169 

Tuncer GÜLENSOY, YKY’nin “Tanzimat’tan Bugüne (Bazı) Ede-

biyatçılar Ansiklopedisi”ni Okurken, sayı 13, y, s.158 

Yalçın Remzi YÜREĞİR, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Ardından, sa-

yı 10, y, s.182 

Zeynep YAZARKAN, Şemsettin Sami, sayı 9, y, s.184 

 

 

H A L K B İ L İ M İ 

 

YAZARA GÖRE 
 

 Abdullah DEMİRCİ, Gerede Sohbet Toplantıları, Fıkraları ve Ge-

rede’yle İlgili Bir Röportaj, sayı 17, y, s.379 

Abdullah DEMİRCİ, Türk Mitolojisinde ve Edebiyatında Ademi 

Figür, sayı 21, y, s.375 

Ali YAMAN, Türk Dünyasında Süreklilik Unsurları: Kazakistan, 

Kırgızistan ve Türkiye’de Benzer Adlı Ziyaretler, sayı 3, y, s.217 

Almira TSİKOVİÇ – SULYEVİÇ, Karşılaştırmalı Türk ve Boşnak 

Halk Adet ve İnançları, sayı 3, y, s.245 

Asəf ORUCOV, Təsərrüfat Həyatında Səma Cisimlərinin (Ulduz-

ların) Rolu, sayı 13, y, s.265 

Ayten AYDINKIZI, Muasır Türk Bedii Nesrinde At Kültü, sayı 6, 

y, s.197 

Diana L. ECK, Dünya Dinlerinde Dağ, sayı 13, y, s.270 

Elmira EDİLBEKOVA, Özbeklerde Yemek Kültürü, sayı 6, y, 

s.227 

Enis KERVAN, Sozi Baba Delikli Taş Türbesi ve İnançları, sayı 7, 

y, s.226 

Erdoğan ALTINKAYNAK, Azakönü Urum Türklerinde Ev (Mi-

mari) Yapı, sayı 9, y, s.234 

Ergün VEREN, Milli Piyango Çekiliş Günleri ile “Sekiz Yıldız 

Ahkamı” Arasındaki ilişki, sayı 12, y, s.296 
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Fadıl HOCA, Makedonya Türkbaşları Arasında Halk İnançları, sa-

yı 16, y, s.375 

Fadıl HOCA, Rumeli’de Tasavvufun – Tarikatların Yayılmasında 

Sarı Saltuk Menkıbelerinin Rolü, sayı 22, y, s.299 

G. NİSANOV, Halk Pedagojisinde Ahlak, sayı 7, y, s.239 

Giles GUNN, Amerikan Ademi’nin Miti, sayı 21, y, s.387 

Hayrettin İVGİN, Ahmet Kutsi Tecer’in Türk Halk Kültürü, Halk 

Edebiyatı ve Aşık Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları, sayı 29, y, s.219 

Hayrettin İVGİN, Anadolu’da Geleneksel Aba Güreşi, sayı 4, y, 

s.255 

Hayrettin İVGİN, Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarında İptidai Dö-

vüş Sahneleri, sayı 3, y, s.238 

Hayrettin İVGİN, Aşık Geleneğinde “Yanşak”ın Yeri, sayı 20, y, 

s.359 

Hayrettin İVGİN, Büyükler ve Çocukların Geleneksel Oyunları ve 

Eğlenceleri, sayı 21, y, s.381 

Hayrettin İVGİN, Danişmend-Name’de Yemekler – İçecekler, sayı 

9, y, s.242 

Hayrettin İVGİN, Folklorik İnançlarda Dubetü’l – Arz, sayı 17, y, 

s.373 

Hayrettin İVGİN, Hıdırellez ve Mitolojik Kökleri, sayı 18, y, s.317 

Hayrettin İVGİN, Mitolojik Vak Vak Ağacı ve Kültürel Yansıma-

ları, sayı 19, y, s.373 

Hayrettin İVGİN, Seyyid Nigari’nin Şiirlerinde Sanem (Büt-Put) 

Manzumu, sayı 22, y, s.323 

Hüseyin AYAN, Türkistan’da bir Nevruz Bayramı, sayı 4, y, s. 

H. Feriha AKPINARLI – Vildan BACAN – Zeynep BALKANAL, 

Triko İşlemelerinde Kalite Kontrol Uygulamalarının Değerlendirilme-

si, sayı 15, y, s.298 

İrfan Ünver NASRATTINOĞLU, Türk Mutfağının Başka Ülkele-

rin Mutfaklarına Etkileri, sayı 13, y, s.289  

Kamil TOYGAR, Dr. Muslıhiddin Safvet’in Kaleminden Cumhuri-

yet’in İlk Yıllarında Ankara’da Sosyal Hayat, sayı 8, y, s.233 

Kamil TOYGAR – Süleyman  KAZMAZ, Dr. Muslihiddin Safve-

t’in Kaleminden Ankara Balı ve Arısı, sayı 9, y, s.250 

M. ŞATAEV, Türk Dünyasının Entelektüel “Dokuz Taş” Oyunu, 

sayı 3, y, s.258 

Metin İZETİ, Ahiliğin Arnavutluk’taki Uzantısı ve Esnaf Teşkilat-

ları, sayı 22, y, s.307 

Mensur NUREDDİN, Makedonya’daki Müslümanlarda Doğum ile 

İlgili İnanıl ve Uygulamalar, sayı 19, y, s.393 
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Mevlüt ÖZHAN, Türkiye ve Azerbaycan’da Oynanan Köse Oyun-

ları üzerine Bir Değerlendirme,  sayı 8, y, s.219 

Mevlüt ÖZHAN, Türkiye ve Balkanlardaki Ritüellerde İnanç ve 

Uygulama Benzerlikleri, sayı 7, y, s.215 

Mustafa SEVER, Türk Mitolojisinde Kuşlar, sayı 19, y, s.385 

Nail TAN, Makedonya’da Eski Türk Düğünleri, sayı 8, y, s.227 

Nail TAN, Türk Halk Bilimi Tarihimiz Açısından Önemli Bir Bel-

ge, sayı 14, y, s.308 

Nail TAN, Türkiye Türkçesi’nde Hal Hatır Sorma Sözleri, sayı 29, 

y, s.231 

Nimet BERKOK TOYGAR, Kamil TOYGAR, Azeri Mutfak Kül-

türü Üzerine Notlar, sayı 4, y, s.265 

Nimetullah HAFIZ, Kosova’da Erenlerle İlgili Söylentiler, sayı 12, 

y, s.289 

Nuran MALTA, Kosova’da Türk Köyü Mamuşa’da Töre, Adet, 

İnançlar, Mimari ve El Sanatları, sayı 11, y, s.260 

Özkul ÇOBANOĞLU, Sanatsal Bir Dışa Vurum Formu Olarak Ar-

go Kavramının Halk Bilimsel Çözümlemesi, sayı 3, y, s.233 

Reşat GENÇ, Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz, sayı 8, y, 

s.209 

Rukiye HACI, Uygur Türklerinde Nevruzun Bugünkü Anlamı ve 

Kullanım Şekli, sayı 26, y, s.201 

Şevket ÖZNUR, Geleneksel Türk ve Rum Düğünlerinden Bazı Ke-

sitler, sayı 14, y, s.320 

Uwe BLASING, Türkiye’nin Kuzey-Doğu Ucunda Oynanan Bir 

Halk Oyununa Geçici Bir Bakış, sayı 18, y, s.346 

Yaşar KALAFAT, Kırşehir Tematik Halk İnançlarının Genel Türk 

Halk İnançlarındaki Yerine Dair Bazı Notlar, sayı 18, y, s.305 

Yaşar KALAFAT, Halk İnançları Mitolojisi Güzergahında Memo-

ratlar Dosyası I, sayı 27, y, s.257 

Yaşar KALAFAT, Türk Kültürü Halklarından Karaçilerde Halk 

İnançları, sayı 10, y, s.262 

Yaşar KALAFAT, Türk Kültürü Halklarından Karaçilerde Halk 

İnançları, sayı 13, y, s.276 

Yaşar KALAFAT, Van Sözlü kültüründen Esintiler -I-, sayı 14, y, 

s.344 

Yaşar KALAFAT, Yenigün/Nevruz Bayramında Aydın Kişinin 

Yeri ve Rolü sayı 11, y, s.252 

Yaşar KALAFAT, VIII. Atatürk Kongresi – GENCE- Şirvan Seya-

hat Gözlemleri ve Türk Halk İnançları Kültüründe “Kızıl”ın Mitolojik 

İçeriği, sayı 24, y, s.297 
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Yovanka DENKOVA – Mahmut ÇELİK, About the Translation 

Into German of Turkish Expressions Found Folklore in Macedonian, 

sayı 23, y, s.291 

 

E Ğ İ T İ M 

 

YAZARA GÖRE 
 

Abdülmecit NUREDDİN, Uluslararası Hukuk ve Ülke Mevzuatı, 

sayı 22, y, s.283 

A. K. RİSBEKOVA, Kazak Okullarında Eğitim – Terbiye Sürecin-

deki Tanım Motivasyınun Özellikleri, sayı 10, y, s.250 

Albulen ROKA, Osmanlı Döneminden Günümüze Kadar Vıçıtırın  

ve Kosova Mitroviça’sında Türkçe Eğitim, sayı 14, y, s.226 

A. VALİHANOVA, Öğrencilerin Ahlaki ve Manevi Terbyesi, sayı 

10, y, s.257 

Bedrettin KORO, Kosova Cumhuriyeti İlköğretim Okullarının Ta-

rih Dersi Müfredatında ve Ders Kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti Ta-

rihlerinin Yeri ve Önemi, sayı 26, y, s.179 

Bedrettin KORO, Kosova Cumhuriyeti İlköğretim Okullarının Ta-

rih Dersi Müfredatında ve Ders Kitaplarında Mustafa Kemal Atatürk, 

sayı 18, y, s.265 

Bedrettin KORO, Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Okullar-

da Çok Kültürlü Hayat, sayı 21, y, s.303 

Bedrettin KORO, Kosova’da İlk Okul (Sınıf) Öğretmenleri Yetişti-

rilmesinin Önemi, sayı 14, y, s.266 

Bedrettin KORO, 21. Yüzyılın Başlangıcında Kosova Eğitim Siste-

mi ve Türkçe Eğitim, sayı 19, y, s.355 

Bilal YILDIRIM – Soner YILDIRIM, Türkiye’de Öğretmen Yetiş-

tirme, sayı 16, y, s.353 

B. ŞALBAYEV, Eğitim Sisteminde Yüksek Teknolojinin Önemi, 

sayı 11, y, s.248 

B. ŞALBAYEV, Kazakistan Üniversite Eğitiminde “Aktiv İlgi” ve 

Bireysel Çalışma Meseleleri, sayı 13, y, s.258 

B. ŞALBAYEV, Kazakistan Üniversite Sisteminde Pedagoji Uz-

manlarının Hazırlanması, sayı 14, y, s.305 

B. ŞALBAYEV, Kinematik Eğitim ve Pedagojikk Önkoşullar, sayı 

10, y, s.254 

Cem TOPSAKAL, Eğitimde Şiddetin Boyutları  Priştine Üniversi-

tesi Türkçe Bölümleri Örneği, sayı. 11, y, s.234 

Cem TOPSAKAL, Prizren Eğitim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerin 

Öğretmenlik Uygulaması/Staj Deneyimi, sayı 10, y, s.220  
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Celal MUSTAFA, Gilan’da Dünden Bugüne Türkçe Eğitim, sayı 

14, y, s.254 

E. B. AUELBEKOF, İlk Okul Öğrencilerinin Dünya Görüşünün 

Oluşmasındaki Dersler Arası İlişkilerin Özellikleri, sayı 10, y, s.202 

Ebubekir SOFUOĞLU – Cem TOPSAKAL, Osmanlı Devleti’nin 

Kosova Eğitim Sistemine Yönetimsel Düzenlemeleri, sayı 14, y, s.201 

Ferhat AŞIKFERKİ, Kosova’da Türkçe Eğitimi, sayı 14, y, s.222 

G. HUDAYBERGENOVA, Okuldışı Kurumlarının Çalışmalarını 

Yeni Kalite Açısından Organize Etmede Tarihi Tecrübelerin Rolü, sa-

yı 10, y, s.209 

Garip KARTAL, İlköğretimde İnteraktif – İletişim Kavramının 

(Konseptinin) Psşkolojik – Danışmanlık Uygulamasında Başarılı 

Öğretmenin Çalışması, sayı 25, y, s.285 

Halilaeva Elmira CAHANOVNA, Günümüzde Çocukları Okula 

Hazırlamanın  Özellikleri, sayı 10, y, s.206 

Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY, Bulgaristan Türkleri – Türk 

Azınlığının Eğitim ve Kültürel Sorunlarında Yeni Gelişmeler, sayı 17, 

y, s.343 

Mediha YARIMHOROZ, Kosova’da Anadili Ders Kitaplarında 

Ötekinin Temsili, sayı 10, y, s.212 

Mehmet AYDIN, Bulgaristan’a Bir Eğitim Gezisi, sayı 13, y, s.261 

Musfata CANBAZ, Türk Eğitim Sistemi ve Eğitim Hakkı, sayı 11, 

y, s.227 

Mustafa ÇELİKTEN, Ders Kitaplarında Hacı Bektaş Veli ve Eğiti-

me Katkıları, sayı 12, y, s.248 

Mustafa ÇELİKTEN, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimin Sorunları ve 

Çözüm Önerileri: Erciyes Üniversitesi Örneği, sayı 13 y, s.248 

Mustafa ÇELİKTEN, The Impact Principalship on School Culture, 

sayı 12, y, s.274 

Mustafa DURMUŞÇELEBİ, İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretim 

Programı Hedefleri ile SBS ve PISA Sınavlarının Analizi, sayı 13, y, 

s.229 

Mustafa DURMUŞÇELEBİ – Mustafa ŞANAL, Kosovalı Eğitimci 

Sabri Cemil (Yalkut) Beyin Bazı Derslerin Özel Öğretim Yöntemleri-

ne İlişkin Görüşleri, sayı 12, y, s.258 

Mustafa DURMUŞÇELEBİ- Soner YILDIRIM, Kuruluşundan Gü-

nümüze Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü, 

sayı 15, y, s.285 

Nazmi İBRAHİM, Türkçe’nin ve Türkçe Eğitimin Makedonya İçin 

Önemi, sayı 26, y, s.169 

Nilgül AÇIK ÖNKAŞ, Türkçe Eğitiminde Halk Şiirimizin Gücün-

den Yararlanma, sayı 15, y, s.274 
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Nimetullah HAFIZ, Kosova’da Türkçe Eğitim Tarihine Genel Bir 

Bakış, sayı 14, y, s.215 

Osman EMİN, Makedonya’da Türkçe Eğitimin Gelişimi ve Okul-

larda Psikolojij Danışmanlık ve Rehberliğin Yaygınlaşması, sayı 23, 

y, s.263 

Recai ÖZCAN, Üsküp’te Bir Feyiz Kaynağı “Yeni Mektep”: Fikir-

ler ve Şiirler, sayı 19, y, s.333 

Refide ŞAHİNİ, Türkçe Eğitimde Okul – Aile İşbirliği, sayı 23, y, 

s.281 

Ruhi İNAN, “Cumhuriyet” Meydanı’nda Bir “Çocuk Sesi”, sayı 

18, y, s.281 

Selim SELİM, Osmanlı Sonrası Morava Yöresine Bağlı Dobru-

çan’da Türkçe Eğitimi, sayı 14, y, s.261 

Sibel KILIÇ, Türkiye’de İlk ve Orta Eğitim Kurumlarında Gele-

neksel Sanat Eğitim Yaklaşımlarının Engelleri ve Alternatif Çözüm 

Önerileri, sayı 14, y, s.277 

Sümeyra CENOLARİ, Kosova ve Türkiye’de Okutulan Yurttaşlık 

Eğitim Dersi 6., 7., 8. ve 9. Sınıflar Ders Kitaplarının Program, İçerik 

ve Kapsam Yönünden Karşılaştırılması sayı 29, y, s.97 

Taner GÜÇLÜTÜRK, Kosova’da Türkçe Eğitim ve Basın Yayın 

Tarihi, sayı 12, y, s.229 

Z. A. MUSAYEVA, Eğitim Gelişmesine İnovasyon Tekolojisinin 

Katkıları, sayı 10, y, s.247 

 

 

MÜZİKOLOJİ 

 

YAZARA GÖRE 
 

Abdullah DEMİRCİ, Gerede Halk Müziği ve Oyunları Üzerine, sa-

yı 18, y, s.357 

Yalçın YÜREĞİR, Bela Bartok 74 Yıl Sonnra Yine Osmaniye’de, 

sayı 12, y, s.302 

 

 

S A N A T 

 

YAZARA GÖRE 
 

Agim RİFAT, Balkanlarda 38 Yıl Türkçe Kabare, sayı 14, y, s.354 

Ali ALPARSLAN, Mevlevilikte Ney – Hat Sanatı, sayı 5, y, s.230 
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Amir PAŞİÇ, Bosna Evi, sayı 8, y, s.237 

Baybars GÜLENSOY, Şaman (Kam) Davulundaki “İmler” ve 

“Tamgalar”, sayı 11, y, s.274 

 

Nail TAN, Cumhuriyet Dönemi Öncesi Aşık ve Tekke Edebiyatı-

mızda Deniz, sayı 10, y, s.282 

Taciser ONUK – Feriha AKPINARLI, Osmanlı Kültüründe Kara-

deniz El Sanatlarının Yeri ve Önemi, sayı 11, y, s.278 

Tuncer GÜLENSOY, Eski Türk Musiki Aletlerinden “Kopuz ve 

Yatugan”, sayı 10, y, s.276 

 

 

D E R L E M E – T A R A M A 

 

YAZARA GÖRE 
 

Agim FİŞAR, Yeni Prizren Türkü Derlemeleri, sayı 18, y, s.365 

Bülent AĞAOĞLU, Balkanlar ve Rumeli Türküleri Hakkında Tür-

kiye’de Yayınlanmış Bibliyografyalar, sayı 5, y, s. 235 

Enver BAKİ, Priştine’de Unutulmaya Yüz Tutan Sözcükler, sayı 

26, y, s.207 

Enver BAKİ, Priştine’de Unutulmaya Yüz Tutan Sözcükler, sayı 

26, y, s.294 

Ferhat AŞIKFERKİ, İki Prizren Masalı, sayı 15, y, s.342 

Ferhat AŞIKFERKİ, Prizren Masllarından Derlemeler –II-, sayı 13, 

y, s.294 

Nimetullah HAFIZ, BALTAM Kütüphanesi’nde Bir Mecmuada İs-

tanbul Şehri Hakkında Yazılmış Bulunan Bir Destan, sayı 30, y, s.299 

Selim SELİM, Doburçan Halk Edebiyatı Metinleri, sayı 7, y, s.255 

Şengül ŞAHKO, Prizren Masalları, sayı 12, y, s.309 

Taner GÜÇLÜTÜRK, Kosova’da Türk Çağdaş Edebiyatı Bibli-

yografisi, sayı 17, y, s.397 

Taner KOTLE, Bir Prizren Masal Derlemesi “Kulak Baba”, sayı 

14, y, s.391 

Taner KOTLE, Prizren Halk Edebiyatından İki Derleme (Gıbba 

Üstüne Gıbba, Hiçmet), sayı 10, y, s.299  

Tuncer GÜLENSOY, Türkiye’de Etimolojik Sözlük ve Sözcük 

Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makalelere Dair Bir Bibliyografya 

Denemesi, sayı 8, y, s.245 

Yıldız HAMDİ, Makedonya’da Söylenen Türküler, sayı 14, y, 

s.366 
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Zenun MANDAK, Brod, Gora Ağzında Türk Osmanlı Sözcükleri, 

sayı 6, y, s.231 

 

O L A Y L A R – Y A Y I N L A R 

 

YAZARA GÖRE 
 

Ahmet Bircan ERCİLASUN, Kastamonu Jurnal Defteri, sayı 4, y, 

s.271 

Ahmet Bircan ERCİLASUN, Köken Bilgisi Sözlüğü, sayı 12, y, 

s.328 

Ahmet Bircan ERCİLASUN, Köken Bilgisi Sözlüğü, sayı 17, y, 

s.429 

Arda AKIN, Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülleri, sayı 6, y, s.285 

Baybars GÜLENSOY,  Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin 

“Divan-ı Lügat-it Türk”ü Yazıldı, sayı 8, y, s.284 

Celil GARİBOĞLU NAGIYEV, Cengiz Aytmatov’un Edebi Geli-

ni, sayı 9, y, s.261 

David Selim SAYERS, Türk Edebiyatı Çalışmalarının Uluslararası 

Forumu: Journal of Turkish Literature, sayı 11, y, s.314  

Deniz ÜNVER, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun Bilimsel 

Etkinlikleri, sayı 9, y, s.272 

Deniz ÜNVER, VII. Uluslararası Gagavuz Kültürü Sempozyumu 

Düzenlendi, sayı 11, y, s.294 

Ebuflez AMANOĞLU, Atatürk ve Nahçıvan, sayı 7, y, s. 268 

Enis TABAK – Taner GÜÇLÜTÜRK, BAL-TAM Merkezi Açıldı, 

sayı 5, y, s.273 

Fatma HOCİN, Üsküp Türkolojisinden Başarılı Bir Doktora Çalış-

ması Daha, sayı 10, y, s.314 

Ferhat AŞIKFERKİ, Genç Türkologların Yüksek Lisans Savunma 

Gururu, sayı 9, y, s.309 

Ferhat AŞIKFERKİ, Kosova Türk Taburu ve Baltam’dan Yeni Bir 

Yayın Daha, sayı 9, y, s.326 

Ferhat AŞIKFERKİ, Nobel Edebiyat Ödüllü Türk Yazarı Orhan 

Pamuk’un, sayı 5, y, s.287 

Ferhat AŞIKFERKİ, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi 

Sözlüğü, sayı 16, y, s.399 

Ferhat AŞIKFERKİ, Sırbistan’da Türk Kelimeleri ile İlgili Yeni 

Bir Kitap, sayı 11, y, s.304 

Gönül AYAN, Prof. Dr. Tacida Zubçeviç–Hafız, Ömer Lütfi Diva-

nı, Prizren 2008, BAL-TAM Yayınları, sayı 10, y, s.301 
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