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KÖL İÇ ÇOR KİMDİR? 
 

Ahmet B. ERCİLASUN* 
 

 

Özet 

 

Makale, adına anıt dikilen Köl İç Çor’un hayatı ve savaşları hak-

kındadır. Köl İç Çor, Türk Kağanlığının ikinci döneminde yaşamış, 

önemli yöneticiliklerde bulunmuş ve birçok savaşa katılmış bir devlet 

adamı ve komutandır. Bu makalede, adına dikilen anıttaki metne ve 

Türk Kağanlığı tarihi konusundaki araştırmalara dayanılarak Köl İç 

Çor’un hayatı aydınlatılmaya, metinde geçen savaşların hangi savaşlar 

ve tarihler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Köl İç Çor’un 718 

yılındaki Karluk Savaşı’nda öldüğü, anıtının da 719 yılında dikildiği be-

lirlenmiştir. Belirlenen noktalar, Türk Kağanlığı tarihine de önemli 

katkılardır.    

 

Anahtar Kelimeler: Köl İç Çor, Köktürk, Köl İç Çor anıtı, Türk 

Kağanlığı tarihi 

 

WHO IS KÖL IÇ ÇOR? 

 

Abstract 

 

This article is about Köl Iç Çor who had been erected a monument 

for his memory. Köl Iç Çor was a statesman and a commander who li-

ved during the second era of Ancient Turkish Khanate. He had occupied 

important posts in the state and engaged in many battles. In this article 

the life of Köl Iç Çor is analyzed and the battles aretried to be identified 

by their dates. The main source of the analysis is the inscription on his 

monument and the researches on Ancient Turkish Khanate. The passing 

away year of Köl Iç Çor is identified as 718 depending on the analysis 

in the article. Besides, the year of the erection of the monument is iden-

tified as 719. These identifications are important contributions to the 

history of Ancient Turkish Khanate. 

 

Keywords: Köl İç Çor, Kök Turks, Köl Iç Çor monument, the 

history of Ancient Turkish Khanate 

 

                                                      
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara/TÜRKİYE, bercilasun@gmail.com 
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Köl İç Çor,1 adına anıt dikilen ve anıtlık2 inşa edilen Köktürk ileri 

gelenlerinden biridir. Anıt ve anıtlık, Moğolistan’ın Töv eyaletine bağlı 

Delgerhaan ilçesindeki İh Höşööt mevkiindedir. Orhun vadisinin 60 km 

kadar güneyindedir (Mert, 2015: 4). Anıt üzerinde Köktürk harfleriyle 

yazılmış 30 satırlık bir metin vardır.  

Köl İç Çor anıtı 1911 yılında bulunmuş ve o tarihten beri üzerine 

birçok çalışma yapılmıştır. Anıtta bulunan metni yayımlayanların tam 

listesini Erhan Aydın (2012: 142) vermiştir: Kotwicz-Samoyloviç 

(1928), Orkun (1936), Malov (1959), Tekin (1968, 2000), Aydarov 

(1970, 1971), Clauson-Tryjarski (1971), Bold (1990), Recebov-Mem-

medov (1993), Hayashi-Ōsawa (1999), Karjaubay (2003), Berta (2004), 

Joldasbekov-Sartkojaulı (2005), Şirin User (2009) ve Aydın (2012). 

Anıtın ayrıntılı fotoğraflarının ve epigrafik belgelerinin yayımlandığı 

son araştırma ise Osman Mert’e (2015) aittir. 

Bu çalışmada ise metnin tekrar yayımlanması yerine bugüne kadar-

ki yayınların birçoğuna, epigrafik belgelemelere ve Köktürklerle ilgili 

çalışmalara dayanarak Köl İç Çor’un kim olduğu, neler yaptığı ve ne za-

man öldüğü üzerinde durulacaktır. Ölüm tarihinin belirlenmesi aynı za-

manda anıtın dikiliş tarihini de belirlemiş olacaktır.  

Metni yayımlayanlar genellikle Köl İç Çor’un kimliği ve hangi ta-

rihlerde hangi savaşlara katıldığı üzerinde durmamışlardır. Sadece Cla-

uson-Tryjarski’nin yayınında bu konular üzerinde ciddi olarak durulmuş 

ve kahraman(lar)ın kimliği aydınlatılmaya çalışılmıştır. Clauson-Tryjar-

ski, Köli Çor’un bir unvan olduğunu ve metinde bu unvanı taşıyan üç 

kişi (baba, oğul, torun) bulunduğunu kabul ederler. Onlara göre (1971: 

22-23) metnin 1-3. satırları Köli Çor I’den, 4-17. satırları Köli Çor 

II’den, 18-23. satırları Köli Çor III’ten bahseder. 

                                                      
1Köl İç Çor, önceki araştırma ve yayınlarda genellikle Küli Çor veya Köli Çor 

okunmuştur. Bunun sebebi “ç” harfinin tek yazılmış olmasıdır. İkiz (şeddeli) ün-

süzlerin tek harfle yazılabilmesi, Köktürk yazısının imla özelliklerinden biridir. 

Nitekim Köl İç Çor anıtında da tek yazılıp ikiz okunan kelimeler vardır: yagı-

tukda (oku: yagıttukda) (18. satır), igiti (oku: igitti) (25. satır). Ben bu imla özel-

liğini dikkate alarak kahramanın adını Köl İç Çor okudum. Kül yerine Köl oku-

yuşunu tercih etmemin sebebi Türk ad verme geleneğidir: Dağ Han, Deniz Han 

vb. gibi. DLT’de Karluk büyüklerine verilen Köl İrkin unvanı açıklanırken 

“onun aklı birikmiş göle benzer” denilmesi (Ercilasun – Akkoyunlu 2014: 53), 

bu unvan veya adın kül değil köl okunması için bence kesin bir tanıktır. Bu ça-

lışmada Köl İç Çor ve Tunyukuk olarak okumayı tercih ettiğim adlar, diğer araş-

tırıcıların çalışmalarından bahsedilirken onların tercihlerine göre verilmiştir.    
2”Kompleks” veya “külliye” yerine İlhami Durmuş’un teklifi olan “anıtlık” terimini 

kullanmayı tercih ediyorum. 
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Clauson-Tryjarski (1971: 27), KİÇ3 17’de anlatılan Kıtay, Tatabı 

savaşlarını 721-722 tarihine yerleştirirler ve Köli Çor anıtının da 722 ta-

rihinde dikildiği sonucuna varırlar.  

Daha sonraki bazı yayınlarda ise 722-723 tarihi sorgulanmadan ka-

bul edilir (Tekin, 2000: 204; Ölmez, 2012: 198). Árpád Berta’nın 

(2010: 15) yayınında anıtın dikiliş tarihi “büyük bir olasılıkla 720-725 

arası” kabul edilir. Aydın’a göre (Köli Çor’un) “Kapgan Kağan zama-

nında mı yoksa Bilge Kağan zamanında mı öldüğü ve yazıtın dikildiği 

tarih hâlâ belirsizliğini korumaktadır” (2012: 142). Ancak Aydın (2010: 

15) daha sonraki bir yayınında, Köli Çor anıtında “[…] atların adlarının 

veya türlerinin belirtilmiş olması, düşmana atak biçimi gibi bazı cümle 

ve ifadelerin Kül Tegin yazıtındaki benzer cümleleri andırması, en azın-

dan, yazan kimsenin Kül Tegin yazıtını görmüş olabileceğini de akla 

getirmektedir.” diyerek Köli Çor anıtının “[…] 732 yılından sonra dikil-

diğini düşünmek uygun olacaktır.” yargısına varır.  

Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da anıtta tek bir kah-

ramandan söz edildiği düşünülmektedir. İlk satırlarda Köl İç Çor’un 80 

yaşında öldüğünün belirtilmesi sadece bir kompozisyon meselesidir. 

Başka anıtlarda da giriş yapıldıktan sonra geriye dönülmesi görülen bir 

durumdur. Buna göre Köl İç Çor’un kimliğinin, hangi savaşlara katıldı-

ğının ve ne zaman öldüğünün tekrar ele alınması gereklidir. İlk açıklığa 

kavuşturulması gereken noktalar, Köl İç Çor’un ilk unvan alışları ile 

ölümüdür. Bunlar açıklığa kavuşturulur ise Köl İç Çor’un hayatının di-

ğer safhaları da daha net olarak bilinebilir.  

Köl İç Çor’un ilk unvan alışı, metnin baş kısmında bulunmaktadır. 

İlk satır genellikle, … üçün apa … çıkan tunyukuk / tonyukuk atıg bir-

miş okunmaktadır.  Üçün kelimesinden önceki boşluk, bazı araştırıcılar-

ca alpın erdemin kelimeleriyle doldurulmaktadır. Apa ile çıkan arasın-

daki boşlukta da tarkan kelimesinin bulunduğu düşünülmektedir. Buna 

göre ilk satırdaki metin genellikle “alplığı ve erdemi için (alplığından, 

iyi iş ve hünerlerinden4 dolayı-ABE) Apa Tarkan Çıkan Tunyukuk adını 

                                                      
3KİÇ=Köl İç Çor anıtındaki metindir. Sonra gelen sayı, satır numarasını göstermek-

tedir. 
4Köktürk harfli anıt ve yazıtlarda sık geçen erdem kelimesi, Türkiye Türkçesine de 

genellikle “erdem” olarak aktarılmaktadır. Türkiye Türkçesinde erdem, “fazilet” 

anlamındadır. Oysa Eski Türkçede erdem kelimesinin anlamı çok daha geniştir. 

DLT’de erdem sözüne “edeb ve menkıbe” anlamı verilmiştir (El yazması: 66). 

“Menkıbe”nin Arapçadaki asıl anlamı da “iyi ve övülmeye değer iş”tir. 

DLT’nin farklı yerlerinde kelimenin “hüner, marifet, fazilet” anlamları da var-

dır. Clauson’da verilen anlamlar şunlardır: manly qualities (yiğitlik/mertlik nite-

likleri), bravery (cesurluk, kahramanlık), goodness (iyilik), virtue (fazilet), good 

qualities (iyi nitelikler) (1972: 206). 
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vermiş.” şeklinde anlamlandırılmaktadır. Yani birisi, muhtemelen ka-

ğan, birisine Apa Tarkan Çıkan Tunyukuk unvanını vermiştir.  

Apa ile çıkan arasındaki boşluğun tarkan ile doldurulması genel 

olarak kabul edilmiş görünmektedir. Bunun sebebi Köktürk harfli me-

tinlerde Apa Tarkan kelimelerinin birkaç kez birlikte geçmiş olmasıdır. 

Ancak Köktürk harfli metinlerde Inançu Apa Yargan Tarkan (KT B), 

Apa Er ve Apa Çor (Şirin 2016: 205-216) da vardır. 

Öte yandan Köl İç Çor anıtının ikinci satırında kahramanın adı Iş-

bara Çıkan’dır. Bunun tahmini bir doldurma olmadığı açıkça görülmek-

tedir. Buna göre ilk satırdaki boşluğun Tarkan yerine Işbara ile doldu-

rulması daha doğru olur: Apa Işbara Çıkan Tunyukuk.  

Satırın Işbara ile doldurulmasını kabul ettiğimiz takdirde adına anıt 

dikilen kişiye (Köl İç Çor’a), birisi (büyük bir ihtimalle kağan) tarafın-

dan Apa Işbara Çıkan Tunyukuk unvanı verilmiş olmaktadır.  

Kendisine unvan verilen kişinin ünlü Bilge Tunyukuk olması ihti-

mali çok zayıftır. Çünkü Köl İç Çor adına dikilen bir anıtın baş kısmın-

da bir başkasına unvan verilmesinden bahsedilmesi mantıklı değildir. 

Ayrıca Tunyukuk anıtının altıncı satırında Bilge Tunyukuk kendi ad ve 

unvanını Bilge Tunyukuk Boyla Baga Tarkan olarak yazmaktadır (Erci-

lasun, 2016: 596). Aynı ad, Bilge Kağan bengü taşının güney yüzünün 

on dördüncü satırında da Tunyukuk Boyla Baga Tarkan olarak geçmek-

tedir (Ercilasun, 2016: 588).  

Clauson-Tryjarski (1971: 24) de ünlü Tonyukuk’un kendi anıtında-

ki adına dikkat çekerek ve o addaki Boyla ve Baga unvanlarının Köl İç 

Çor’da geçmediğini belirterek Köl İç Çor’daki Tonyukuk’un, ünlü Ton-

yukuk ile ilgisi olmadığını düşünmektedirler. Ancak onlara göre (1971: 

22) kendisine kağan tarafından Apa Tarkan çıkan Tonyukuk unvanı ve-

rilen ve 80 yaşında ölen Köli Çor, ilk Köli Çor’dur. Erhan Aydın (2018: 

128) ise Çıkan Tonyukuk adının, Köli Çor’un çocukluk adı olduğunu 

düşünür. Aydın’a göre Apa Tarkan, Küli Çor’a Çıkan Tonyukuk adını 

vermiştir. 

Satırın okunabilen ilk kelimesi üçün’dür. Yani bir şey için, bir se-

beple birisine ad verilmiş. Çıkan Tonyukuk çocukluk adı kabul edilirse 

üçün kelimesi açıkta kalmaktadır. Dolayısıyla birçok araştırıcının dü-

şündüğü gibi ilk satırı, birisinin birisine alplık ve iyi işlerinden dolayı 

unvan vermesi olarak anlamak daha doğrudur. Kahramanlar adına diki-

len anıtlarda, yeni doğan birisine hem de belli bir kişi (burada Apa Tar-

kan) tarafından ad verilmesinin kaydedilmesi düşünülemez.  

İkinci satırda açık bir şekilde okunabilen Işbara Çıkan Köl İç Çor 

bolmış ibaresi anıt sahibini belirlemek açısından önemlidir. Işbara Çı-

kan, bir şeyler yaptığı için Köl İç Çor olmuş. Bizce bu iç çorluk maka-

mına gelmiş anlamına gelmektedir. Çorluk makamı, Tarduşları yönetme 



 BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

15 

makamıdır. Bu durum, BK G 13’te geçen “Babam Türk Bilge Kağan 

tahta oturduğu zaman, şimdiki Türk beyleri; batıdaki Tarduş beyleri, 

(yani) başta Köl Çor ve diğer şad ve apa beyler… babam kağana fevka-

lade çok bağlılık gösterdiler.” ibaresinden anlaşılmaktadır (Ercilasun, 

2016: 589). Hoyd Tamir 14’te de Tarduş Köl İç Çor geçmektedir (Şirin, 

2016: 210). İç terimi ise Köktürk harfli metinlerinde “has (saraya, ka-

ğanlığa mensup)” anlamındadır. Nitekim BK G 14’teki yöneticilerden 

biri de “iç buyruk”tur. İç kelimesi gibi içreki (KT G 12) de aynı anlam-

da kullanılır: Tabgaç kaganıŋ içreki bedizçig ıt(t)ı (Çin kağanlığının has 

(saray) bezeyicilerini gönderdi) (Ercilasun, 2016: 504-505). Demek ki 

Işbara Çıkan adlı kahraman (anıt sahibi) Tarduşların yöneticiliği demek 

olan iç çorluk makamına getirilmiş ve Köl İç Çor olmuş. Nitekim on 

dördüncü satırda da Köl İç Çor’un Tarduş bodununu düzenleyip danış-

manlık yaparak oturduğu belirtilmiştir: tarduş bodunug iti ayu olurtı.  

Işbara Çıkan’dan önceki kısım …dukda yügtürmiş / bögtürmiş 

okunuyor. Bu da Işbara Çıkan’ın ne yapıp da iç çorluk makamına geldi-

ğini anlatıyor. “-dukda yani …dığı zaman” bir şey yapmış. Bazı araştır-

macılar kelimenin ilk harfini b, bazıları y olarak teşhis etmiş. DLT’de 

bögtür- yok fakat bög- var, “(suyun, askerin) önünü kesmek, (suyu, as-

keri) toplamak anlamında (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 597). Yine 

DLT’de yügtür- yok fakat “toplamak” anlamında yüg- ve “koşmak” an-

lamında yügür- var (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 991- 992). İster 

bög-, ister yüg-, ister yügür- olsun, bu fiillerle köktaş bir bögtür- veya 

yügtür- fiili rahatça tasarlanabilir. Buna göre Işbara Çıkan, “…dığı 

zaman” askeri toplamış veya koşturtmuş sonra da iç çorluk makamına, 

yani Tarduşların başına gelmiş ve Köl İç Çor olmuştur. 

 

*** 

 

Köl İç Çor’un ölümü anıtın yirmi üçüncü satırında anlatılmaktadır: 

…süke / -rüke tusu bolayın tidi, ülügi ança ermiş erinç, yagıka yalŋus 

oplayu tegip opulu kirip özi kısga kergek boltı. (… Orduya (?) yararlı 

olayım dedi. Nasibi bu kadarmış; düşmana yalnız başına boğa gibi sal-

dırıp opularak (?) girince kısa bir süre sonra vefat etti).  

18-23. satırlar arasında, Karluklarla yapılan savaşlarda Köl İç Ço-

r’un nasıl savaştığı anlatılmaktadır. Karluklarla yapılan savaş sırasında 

da ölmüştür. Köl Tigin ve Bilge Kağan anıtlarında Karluklarla yapılan 

iki savaş kaydedilmiştir: 715 yılında (BKD 29, KT K 2) ve 718 yılında 

(BK D 40). Bir de Çin kaynaklarında geçen savaş var buna göre 742 se-

nesinde Karluklar; Uygur ve Basmıllarla birlikte Köktürklere saldırmış-

tır (Ercilasun, 2016: 323-324). 
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742 yılı, Bilge Kağan’ın ölümünden sekiz yıl sonradır. Bu tarihte 

Köktürkler perişan durumdadır. Hanedan üyeleri birbirlerini öldürmek-

tedir. Oysa Köl İç Çor anıtının üçüncü satırında Köl İç Çor için edgü 

beŋi körti. Ulug Köl İç Çor sekiz on yaşap yok boltı deniliyor. DLT’de 

meŋile-, “nimet içinde olmak” demektir (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 

515-764). Buna göre de beŋi, “nimet, mutluluk” anlamına gelmektedir. 

İbareye göre Köl İç Çor çok nimet (mutluluk) görmüş ve 80 yaşında öl-

müştür. Köl İç Çor’un çok nimet görmesiyle Köktürklerin 742’deki pe-

rişan durumu birleştirilemez. Böylece 742 ihtimali elenince Köl İç Ço-

r’un 715 veya 718’deki Karluk savaşlarından birinde ölmüş olması ge-

rekir. 715 yılındaki savaş BK D 29’da şöyle anlatılır: Otuz artukı bir ya-

şıma Karluk bodun buŋsuz, erür barır erkli yagı boltı. Tamag Iduk Baş-

da süŋüşdümüz. Karluk bodunug ölürtüm; anta altım. (Ercilasun, 2016: 

572). KİÇ 18’de de Karluk savaşıyla ilgili bölüm şöyle başlamaktadır: 

Karluk yagıttukda tezde süŋüşdükde […]  

İki metinde de Karluk’un düşman hâle gelmesinden söz ediliyor. 

Bilge Kağan, “Karluk halkı, sıkıntısız, kalkınmış ve müreffeh olduğu 

hâlde düşman oldu.” diyor. Köl İç Çor anıtında da “Karluk düşman ol-

duğu zaman” deniliyor. Burada bizce paralel bir anlatım vardır. Karluk-

lar, önce düşman değilken olayın anlatıldığı zaman düşman olmuşlardır. 

Bilge Kağan’ın ifadesinde durum daha açıktır. Karluklar sıkıntısız, kal-

kınmış ve müreffeh oldukları hâlde düşman olmuşlardır. Köl İç Çor’da-

ki yagıttukda ifadesinde de “düşman değilken düşman olmak” anlamı 

vardır. İşte Tes Irmağı kıyısındaki bu savaşta Köl İç Çor, Karluklar ile 

savaşmıştır.  

KİÇ 19’un başında 6-7 harflik bozulmuş bir kısım var olup sonrası 

şöyledir: Köl İç Çor anta kisre Karlukka yeme süŋüşdükde… Buradaki 

yeme kelimesi önemlidir. “Yeniden, tekrar” anlamına gelen bu kelime 

ile birlikte ibarenin anlamı “Köl İç Çor ondan sonra Karluk ile tekrar sa-

vaştığı zaman…” olmaktadır. Bize göre “tekrar” yapılan Karluk Savaşı, 

718 yılında gerçekleşmiş olan savaştır. Bu savaş, BK D 40’ta şöyle an-

latılır: 

Biriye Karluk bodun tapa süle tip Tudun Yamtarıg ıt(t)ım. Bardı. 

(…Karluk) ilteber yok bolmış, inisi bir korg(anka…) “Karluk halkına 

doğru ordu yürüt diyerek Tudun Yamtar’ı gönderdim. Gitti. (... Karluk) 

ilteberi yok olmuş, kardeşi bir kale(ye sığınmış...)” Bu kısımdan savaşın 

bir hayli çetin geçtiği anlaşılıyor. KİÇ 19-23 arasındaki anlatım ise şöy-

ledir:  

(19): Köl İç Çor, Karluklarla tekrar savaştığı zaman atına binip bo-

ğa gibi saldırıyor. Mızraklayıp düşmanı yararak çıkıyor. Tekrar dönüp 

(düşman üzerine) (20): Asker sevk ediyor. Böylece Karlukların bir kıs-

mını kuşatıyor ve kuşattıklarını mızraklıyor. (Sonra, geriye kalan) Kar-
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luklara doğru az sayıda askerle gittiği için savaş kendi karargâhına ka-

dar geliyor. Karluklar atlanıyorlar, orduyla (geliyorlar) ve (21): Köl İç 

Çor’un atını yaralıyorlar. Bunun üzerine, kalkıyorlar ve (saldırıyorlar). 

İlteber geliyor, Sir Erkin’in oğlu Yigen Çor geliyor. (22):  (Köl İç Çor 

toparlanıp) Karlukları mızraklamak için asker sevk ediyor. Savaşıp Kar-

luk ordusunu bozguna uğratıyor. Ülkelerini alıyor; çocuklarını ve karısı-

nı tutsak ediyor. Işbara Bilge Köl İç Çor (23): (kalan Karlukları da tes-

lim almak üzere son bir defa) orduya yararlı olayım diyerek düşmana 

tek başına boğa gibi saldırıyor. Ama nasibi bu kadarmış, araya girince 

kısa süre içinde ölüyor.  

KİÇ 21’de geçen ilteber kelimesi önemli olup Karlukların yönetici-

si anlamına gelmektedir. BK D 40’ta Bilge Kağan’ın Karlukların üzeri-

ne Tudun Yamtar’ı gönderdiği ve Tudun Yamtar oraya gittiği zaman 

Karluk ilteberinin yok olduğu geçmektedir. 

Bilge Kağan’ın Tudun Yamtar’ı göndermesinin sebebi, Köl İç Ço-

r’un sıkıntıya düşmesi ve savaşın zora girmesi olmalıdır. Köl İç Çor’un 

atı yaralandığında Karluklar, başta ilteber olmak üzere onun karargâhı-

na kadar gelmiştir. Tudun Yamtar geldiği zaman ilteber ölmüş, kardeşi 

de bir kaleye sığınmıştır. Demek ki Köl İç Çor’un toparlanıp Karluklara 

saldırması ve onları bozguna uğratması Tudun Yamtar gelmeden önce 

olmuştur. Köl İç Çor Karlukları bozmuş, ülkelerini almış, ilteberin ço-

cuklarını ve karısını tutsak etmiştir. Ancak KİÇ 22’de ilteberi tutsak et-

tiğinden veya öldürdüğünden bahsedilmemektedir. Anlaşılan ilteber 

kaçmış, Köl İç Çor da peşine düşmüştür. Fakat bu son hücumda Köl İç 

Çor ölmüştür. Tudun Yamtar geldiğinde ilteber de yok olduğuna göre o 

arada ilteberin de Köl İç Çor’un adamları tarafından öldürüldüğü anla-

şılmaktadır. 

Aynı savaşı anlatan iki metinden birinde geçen kahramanın adının 

diğerinde geçmemesi tuhaf görünmektedir. Bilge Kağan anıtında Köl İç 

Çor’dan bahsedilmezken Köl İç Çor anıtında da Bilge Kağan’dan ve 

Tudun Yamtar’dan bahsedilmez. İki metin arasında bugüne kadar ilgi 

kurulmamasının sebebi de budur.  

Diğer kahramanlardan bahsetmemek, anıt yazarlarının genel bir tu-

tumudur. Anıt kimin adına dikilmişse olaylar hep onunla ilgili olarak 

anlatılır, aynı olaydaki diğer kişilerden bahsedilmez. Mesela Bilge Ka-

ğan ve Kül Tigin bengü taşlarında bazı seferlerde birlikte hareket etme-

lerine rağmen Tunyukuk’un adı hiç geçmez. Tunyukuk’ta da Kül Tigi-

n’in adı geçmez. Bilge Kağan’ın adı ise ancak metnin sonlarında, anıtın 

Bilge Kağan zamanında yazdırıldığını ve Bilge Kağan döneminin de-

vam ettiğini belirtmek üzere geçer.  

Bengü taşlarda aynı şekilde Türgiş kağanlarının adından da hiç 

bahsedilmemiştir. Oysa onlarla yapılan savaş hayli ayrıntılı 
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anlatılmıştır. Türgiş kağanı öldürülmüş ama adı söylenmemiştir. Bilge 

Kağan’ın çağdaşı ve damadı olan ve en az onun kadar büyük ve önemli 

bir hükümdar olan Sulu Kağan’ın da adı belirtilmemiştir. Bu bakımdan 

Köktürk harfli metinlere “kişi merkezli metinler” diyebiliriz.  

Köl İç Çor anıtı da kişi merkezli bir metindir ve olaylar, adına anıt 

dikilen Köl İç Çor ile sınırlı olarak, onun etrafında anlatılmıştır.  

Köl İç Çor 718 yılındaki Karluk Savaşında öldüğüne göre adına 

hazırlanan anıt da 718 yılına veya genellikle ölüm ile anıt dikilmesi 

arasında aşağı yukarı bir yıl olduğu için daha büyük ihtimalle 719’da 

dikilmiş olmalıdır.  

 

*** 

 

KİÇ 3’e göre Köl İç Çor 80 yaşında ölmüştür. Demek ki doğum ta-

rihi 638’dir. O da Tunyukuk gibi Çin tutsaklığı sırasında Çin’de doğ-

muştur. Yedi yaşında iken bir yaban keçisini (?), dokuz yaşında iken 

azılı bir domuzu öldürmüştür (KİÇ 18). Bunlar da 645 ve 647 yılların-

da, yani Çin’de iken olan hadiselerdir.  

KİÇ 1’e göre Köl İç Çor, Apa Işbara Çıkan Tunyukuk unvanını al-

mış, KİÇ 2’ye göre de iç çorluk makamına getirilerek Köl İç Çor ol-

muştur. Bu unvan ve makamların, bağımsızlık alındıktan sonra yani 

682’de veya daha sonra elde edildiği muhakkaktır. BK D 13’te bağım-

sızlığa kavuşur kavuşmaz İlteriş Kağanca Tölis ve Tarduş bodunlarının 

düzenlendiği, yabgu ve şad unvanlarının o zaman verildiği belirtiliyor. 

682’de Köl İç Çor 44 yaşındadır ve muhtemelen bu düzenleme sırasında 

Tarduş yöneticisi olmuştur. Ancak onun yöneticilik makamı iç çorluk-

tur. Köl İç Çor’un üstünde bir hanedan üyesi vardır, o da Bögü Çor’dur 

(daha sonra Kapgan Kağan olacak). Çin kaynaklarına göre İlteriş ba-

ğımsızlığı kazanınca kardeşi Bögü Çor’u şad, diğer kardeşi Tu-si Beg’i 

de yabgu yapmıştır (Ercilasun 2016: 252). Şad unvanlı şehzadelerin 

Tarduş yöneticiliğine getirildiğini BK D 15’teki tört yigirmi yaşımka 

Tarduş bodun üze şad olurtum (14 yaşımda Tarduş halkı üzerine şad ol-

dum.) cümlesinden anlıyoruz. Demek ki Köl İç Çor, 682-699 arasında 

Bögü Çor’un (Kapgan’ın) emrinde, 699’dan sonra Bilge’nin emrinde iç 

çorluk yapmıştır.  

Çıkan kelimesine DLT’de “teyze oğlu” karşılığı verilmiştir. Buna 

göre Köl İç Çor, İlteriş ve Kapgan kağanların teyze oğlu olmalıdır. Yani 

Köl İç Çor’un annesi ile İlteriş’in annesi kardeştir. Bu durumda Köl İç 

Çor’un, kağan sülalesine kız veren Aşide sülalesiyle de ilgisi var de-

mektir. Ünlü Bilge Tunyukuk’un da Aşide sülalesinden olduğu ve kızı-

nın Bilge Kağan’la evli bulunduğu malumdur.   



 BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

19 

Köl İç Çor’un Sagır (?) Çolugan ile savaşıp onu öldürmesi, çocuk-

larını ve karısını tutsak etmesi (KİÇ 5) de 682’yi izleyen birkaç yıl için-

de olmalıdır. Sagır Çolugan’ın kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak Köl İç 

Çor’un kahramanlığının önemli bir göstergesi olarak metinde yer aldığı-

na göre dönemin ünlü düşman liderlerinden biri olmalıdır. Orkun (1936: 

136), Malov ve Aydarov yayınlarında s harfi yoktur, sadece ġr vardır 

(Berta 2010: 17). Bu durumda Sagır okunan kelime Uygur olarak da ta-

mamlanabilir.5 Bence bu çok daha makuldür ve eğer böyle ise Köl İç 

Çor, Uygur lideri ile savaşıp onu öldürmüştür. Köktürklerin Uygurlarla 

savaşması ve onları yenmesi 684 yılında olmuştur (Ercilasun, 2016: 

257-258). Tunyukuk’ta ayrıntıları anlatılan bu savaş sonunda Köktürk-

ler tekrar Ötüken’e yerleşmişlerdir. Tunyukuk, Uygur liderinin adını 

vermiyor. KİÇ sayesinde biz Uygur liderinin Çolugan/Çulugan adını ta-

şıdığını öğreniyoruz. Tabii Köktürklerin Ötüken’e yerleşmesine yol 

açan savaşta düşman liderini öldürmek çok önemlidir ve bu işi Köl İç 

Çor yapmıştır.    

KİÇ 6-7’ye göre Köl İç Çor, Az ülkesini alıyor; bilgeliği, yiğitliği 

ve hünerleriyle Türk milletine, kağanlığa ve devlete birçok şey kazandı-

rıyor. Bunlardan dolayı KİÇ 8’de adına bilge unvanının eklendiğini gö-

rüyoruz: Işbara Bilge Köl İç Çor. KİÇ 7’deki bilgesin üçün ile KİÇ 

8’de unvana eklenen bilge birbiriyle bağlantılıdır. Diğer yerlerde hep 

alplığı ve erdemi ile anıldığı hâlde burada bir de bilgeliği ile anılıyor. 

Bunun KİÇ 8’de gördüğümüz bilge unvanıyla ilgili olduğu muhakkak-

tır.   

Köl İç Çor’un daha sonraki işleri şunlardır: 

KİÇ 10: Keçen denilen yerde on bin kişilik bir orduyla savaşıyor ve 

onları bozguna uğratıyor.  

Az ülkesinin Köktürkler tarafından alınması ve Keçen Savaşı, Çin 

kaynaklarında bulunmadığı gibi bengü taşlarda da yoktur.6 Bu durumda 

bu olayların yegâne kaynağı Köl İç Çor anıtı oluyor. KİÇ 5’teki olayı 

684’e, Kiç 11’deki savaşları 704 yılına yerleştirdiğimize göre Az ülkesi-

nin alınması olayı ile Keçen Savaşı 684-704 arasında olmalıdır.  

KİÇ 11: Beş Balık’ta dört savaş yapıyor ve düşmanı perişan ediyor. 

Köl İç Çor’un katıldığı Beş Balık Savaşları, BK D 28’de geçen ve 714 

yılında yapılan savaşlar olamaz. Çünkü KİÇ 15-16’da Köl İç Çor’un 

Türgiş ve Demir Kapı seferlerine katıldığı anlatılıyor. Bilindiği gibi 

Türgişlerle savaş ve Demir Kapı’ya sefer 711-712 yıllarında olmuştur. 

O hâlde Köl İç Çor’un katıldığı Beşbalık savaşlarını 711’den önceki bir 

                                                      
5Uygur kelimesinin ikinci hecesi u harfi olmadan da yazılabilmektedir (Şirin, 2016: 

248). 
6BK GD’deki Bilge Kağan’ın Biş Keçen seferi 720’den sonradır (Ercilasun, 2016: 

301). 
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tarihte aramak gerekir. Bence KİÇ 11’deki Beş Balık savaşları, Bilge 

Kağan’ın Basmıl seferinde olmuştur. BK D 25’te Basmıl seferi şöyle 

anlatılıyor: “Basmıl Iduk Kut benim soyumun halkı idi; kervan gönder-

miyor diye, yirmi yaşımda iken (onlar üzerine) ordu yürüttüm (…) Tâbi 

kıldım; mallarını çevirip getirdim.” (Ercilasun, 2016: 573). Basmılların 

Beşbalık’ta oturduğu Eski Tang Tarihi’nde kayıtlıdır (Togan, 2006: 

298).  

Bilge Kağan 20 yaşında olduğuna göre Basmıl seferi 704 yılında 

olmuştur. Bu sefere Köl İç Çor’un da katıldığı ve dört savaş yaptığı an-

laşılıyor.  

KİÇ 12: Çinlilerle birçok savaş yapıyor ve ün kazanıyor. 

Çinlilerle birçok savaş yapıldığı, Çin kaynaklarında da bengü taş-

larda da kayıtlıdır. Bunların birçoğuna Köl İç Çor’un da katıldığı ve bu 

savaşlardaki kahramanlıklarından dolayı ün kazandığı KİÇ 12’deki ifa-

delerden anlaşılmaktadır.  

KİÇ 14: (…) Işbara Bilge Köl İç Çor, Tarduş bodunug iti ayu olur-

tı. 

Satırın okunabilen kısmı açık olarak böyle. Bu cümle, Köl İç Ço-

r’un Tarduşları yönetmek üzere iç çorluk makamına getirildiği görüşü-

müzü destekliyor. Buradaki ayu kelimesi bence onun işinin ne olduğunu 

da ortaya koyuyor. Köl İç Çor Tarduşları düzenliyor ve bu konuda dü-

şüncelerini söylüyor. Tıpkı Bilge Tunyukuk gibi: Anta ayguçısı yeme 

ben ök ertim (O zaman danışmanı da bizzat ben idim.) (T 49-50). Yani 

asıl yönetici şaddır (Bögü Çor ve Bilge Şad); Köl İç Çor ise onların yar-

dımcısı ve danışmanıdır. Düzenlemeleri de onlar adına yapmaktadır.  

KİÇ 15: Türgişlerle yapılan savaşta üç eri mızraklıyor ve Türgiş 

bodununu düzene sokuyor.  

KİÇ 16: Seyhun’u geçip Demir Kapı’ya, Taciklere dek asker sevk 

ediyor ve galip geliyor. Dokuz Oğuzlarla yedi kez savaşıyor. 

KİÇ 15-16’da anlatılan olaylar 711-712 yıllarındaki Türgiş ve De-

mir Kapı seferleriyle ilgilidir. Türgiş ve Demir Kapı seferi Tunyukuk 

anıtının 29-48. satırlarında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 711’de Tür-

gişlerle yapılan Bolçu Savaşı’na ve daha sonraki Demir Kapı seferine 

Köl İç Çor’un da katıldığı, Türgişleri düzene sokma işinde onun da gö-

rev aldığı anlaşılıyor.  

Köl İç Çor’un Dokuz Oğuzlarla yedi kez savaşması da 715 yılında 

olmuştur. Bu tarihte Dokuz Oğuzlarla yapılan savaşlar hem Çin kaynak-

larında hem de Kül Tigin ve Bilge Kağan bengü taşlarında anlatılmıştır 

(Ercilasun, 2016: 286-289).   

KİÇ 17: Kıtay, Tatabı seferine ve bu seferde yapılan beş savaşa ka-

tılıyor. Bu seferde Köl İç Çor (kağanın) ançak bilgesi, çabışı erti; alpı, 

bökesi erti.   
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Tatabı seferi BK D 39’da anlatılır. Bilge Kağan, “Elçisi, iyi (niyet) 

sözü ve arz etme heyetleri gelmiyor diye” yaz mevsiminde Tatabılara 

karşı ordu yürütür ve onları yenilgiye uğratır.  

Köl İç Çor’un da bu sefere katıldığı ve beş kez savaştığı anlaşılıyor. 

Tatabı seferinde ve yapılan savaşlarda Köl İç Çor’un çok önemli rolü 

olduğu KİÇ 17’deki nitelik ve unvanlardan bellidir: bilge, çabış, alp, 

böke. Bilge, zaten Köl İç Çor’un daha önce kazandığı bir unvandı. Bu 

savaşlarda da bilgelik yaptığı, muhtemelen bazı taktik konuları kağana 

arz ve kabul ettirdiği düşünülebilir. Çabış, ordu komutanıdır. DLT’de 

çawuş sözünün karşısında “savaşta safları tanzim eden ve askeri zulüm 

yapmaktan uzak tutan kimse” yazılmıştır. Demek ki Köl İç Çor da bu 

savaşlarda orduyu sevk ve idare eden adamdır. Aynı zamanda kağanın 

alpı ve bökesi olduğuna göre büyük kahramanlıklar yaptığı da anlaşıl-

maktadır.   

Bilge Kağan, Tatabı seferinden hemen önce 34 yaşında olduğunu 

söylemektedir. Demek ki bu sefer 718 yılında gerçekleşmiştir. Zaten bu 

olayın arkasından aynı yılda Karluk Savaşı çıkmıştır.  

KİÇ 18-23’te yer alan, Köl İç Çor’un da katıldığı ve öldüğü Karluk 

Savaşı yukarıda anlatılmıştır.  

KİÇ 24: Kağanın kardeşi İl Çor Tigin ve diğer dört şehzade gelerek 

Işbara Bilge Köl İç Çor’un yoğ törenini yapıyorlar. Satırın sonu şöyle-

dir: Bedizin bedizetti, olurttı.  

Bu satırda geçen bilge unvanı önemlidir. KİÇ’te bu unvanın ilk 

geçtiği yer sekizinci satırdır: Işbara Bilge Köl İç Çor. Clauson-Tryjar-

ski’ye göre 4-17. satırlar Küli Çor II’ye aittir; cenaze töreni ise Küli Çor 

III için yapılmıştır. Bizce cenaze töreni yapılan kahramanın adında ge-

çen bilge unvanı, KİÇ 8 ile KİÇ 24’te anılan kişilerin aynı olduğunu 

gösterir.  

Satırın başındaki kağan kelimesi ile hiç şüphesiz Bilge Kağan kas-

tedilmektedir. Yoğ törenine Bilge Kağan’ın kardeşi ve dört şehzade ka-

tılmıştır. Bilge Kağan’ın kardeşi, Köktürklerin son kağanları olan ve 

744’te kısa süreli kağanlıklar yapan Ozmış (Pan/Bay Köl Tigin) veya 

Bo-mey kağanlardan biri olabilir. Dört şehzadeden ikisi ise 734-741 

arasında kağanlık yapmış olan İ-jan ile Teŋri Kağan (Ercilasun, 2016: 

328) olmalıdır.  

Köktürk harfli anıt ve yazıtlarda bediz sözü, anıtlıktaki bütün sanat 

işlerini anlatır. Resimler, heykeller, masklar, oymalar… hepsi de bediz 

sözü ile anlatılır. Dolayısıyla burada da anıtlıktaki bütün bu işler bedizin 

bedizetti cümlesiyle anlatılmıştır. Bugünkü Türkçeye “anıtlıktaki sanat 

eserlerini yaptırdılar.” şeklinde aktarabiliriz. Oturttu(lar) anlamına gelen 

olurttı ise yazılı anıtın diktirilmesi için yapılan işlemi ifade etmektedir. 

Köktürk metinlerinde ayrı bir çokluk işareti bulunmadığını burada hatır-
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lamak gerekir. Bu sebeple üçüncü şahısta çekimlenen fiilleri aktarırken 

bağlama dikkat etmek ve ona göre aktarmak gerekir. KİÇ 24’te belirti-

len işleri yaptıran bir kişi değil beş şehzadedir. Dolayısıyla metni “yap-

tırdılar, diktirdiler” şeklinde aktarmak gerekir.  

KİÇ 25: … kazgandı, artuk yılkıg igitdi.  

“Kazandı ve çok yılkılar besledi.” diye bugünkü Türkçeye aktarabi-

leceğimiz bu satırda bizce Köl İç Çor’un zenginliğine vurgu yapılmak-

tadır. Onun birçok savaş kazandığı ve önemli düşmanlarını tutsak olarak 

ele geçirip ziyadesiyle ganimet elde ettiği ve sonuçta da zengin olduğu 

bilinmektedir. Daha sonraki kaynaklar, Türk yöneticilerinin on binlerle 

ifade edilen sürülere sahip olduğunu kaydederler. Bu satırdaki bilgiye 

göre Köl İç Çor’un on binlerce hayvandan oluşan sürülere sahip olduğu-

nu öğreniyoruz.  

KİÇ 26-27: Yoğ törenine katılanlar anlatılıyor.  

26. satırın başında okunabilen tigin, Köktürk şehzadelerinin dışında 

bir şehzadeyi kastediyor olmalıdır. Çünkü beş Köktürk şehzadesi KİÇ 

24’te belirtilmişti. Bu satırdaki Tarduş Köl İç Çor’un oğlu Yigen Çor, 

bence adına anıt dikilen kahramanın oğludur. Yukarıda görüldüğü üzere 

anıt sahibi, Tarduş Köl İç Çor idi.  

27. satırdaki “bunca bodun toplanıp yoğ (cenaze) törenini yaptı”  

ifadesi, Köl İç Çor’un ne kadar şöhretli olduğunu gösterir. Bodun, sö-

züyle muhtemelen o dönemdeki Türk asıllı bodunlardan bahsedilmekte-

dir. Ancak birkaç yabancı bodun da kastedilmiş olabilir. Çünkü bengü 

taşlarda bodun, Türk asıllı olsun olmasın, siyasi birliği olan bütün toplu-

lukları anlatan bir terimdir. 27. satırın sonunda ise anıttaki yazıları ya-

zan kişinin adı vardır: ben Terben men.  

KİÇ 28: Başında birkaç harflik boşluk bulunan satırda yazıcı kendi-

sinden bahsetmektedir: Başkalarının bilmediği şeyleri bildiğim ve düşü-

nüp anladığım için bunca yazıyı yazdım.  

KİÇ 29: Satırın tamamı tahrip olmuştur. Burada da Terben adlı ya-

zıcının anıttaki yazıları yazmasıyla ilgili cümleler bulunduğunu düşüne-

biliriz.  

KİÇ 30: Önceki çalışmalarda ya hiç yer almayan ya da Küli / Köli 

Çor bitig(in) bitidim şeklinde okunan ve genellikle “Küli/Köli Çor yazı-

tını yazdım.” şeklinde anlam verilen bu satır, anıtın batı yüzünün alt ta-

rafına yatay olarak yazılmıştır. Anıtı ve anıtlığı belgeleyen Osman Mert 

(2015: 90), bu satırı Köli Çor itip anta tutdı biçiminde okumuş ve “Köli 

Çor (halkı) düzenleyip bu zamanda (tebasını) yönetti” şeklinde anlam-

landırmıştır.  

Osman Mert’in okuyuşu doğru ise -ki 89. sayfadaki fotoğraflar 

doğru olduğunu gösteriyor- bu satırın, daha sonra bir başkası tarafından 
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yazıldığını düşünebiliriz. Önceki okuyuşlar doğru ise bu satır da Terben 

adlı yazıcıya aittir.       

 

*** 

 

Bu çalışma ile Köl İç Çor’un kimliği yeniden canlandırılmaya çalı-

şılmış, hayatı âdeta yeniden kurulmuştur. Tarihî kaynaklarda birçok 

boşluğun bulunduğu bir dönem için bunu yapmak tabii ki çok zor ve 

risklidir. Üstelik Köktürk harfli kaynaklarda ve doğrudan doğruya Köl 

İç Çor anıtında da birçok eksik kısım (tahrip olunduğu için okunamayan 

yerler) bulunmaktadır. Ancak bütün bu boşluklara rağmen konunun 

üzerine gidilmesi gereklidir. Bu çalışmada yanılma payı göze alınarak 

konunun üzerine gidilmiş, birtakım sonuçlara ulaşılmış veya ulaşıldığı 

düşünülmüştür. Bu sonuçları toplu olarak vermek uygun olacaktır: 

Köl İç Çor, Köktürklerin Çin’e tutsak olduğu yıllarda, 638’de Çin’-

de doğmuş; 718 yılında Karluklarla yapılan savaşta, 80 yaşında iken öl-

müştür.  

Köl İç Çor, İlteriş ve Bilge kağanların teyze oğludur. İlteriş ve Tun-

yukuk ile birlikte bağımsızlık savaşlarına o da katılmıştır. 682’de, 44 

yaşında iken kendisine Apa Işbara Çıkan Tunyukuk unvanı verilmiştir. 

Aynı yıl, İlteriş Kağan tarafından Tarduşların yöneticiliğine, iç çorluk 

makamına getirilmiş ve Köl İç Çor olmuştur. Bu makam Tarduş şadının 

yardımcılığı ve danışmanlığı makamıdır.  

Köl İç Çor, 684’teki Toğla Savaşı’na da katılmış, bu savaşta Uy-

gurların kağanı Çolugan’ı öldürmüştür. Bu savaş sonunda Köktürkler 

tekrar Ötüken’e yerleşmişlerdir. Başka kaynaklarda geçmeyen Uygur 

kağanının adını da böylece Köl İç Çor anıtından öğrenmiş oluyoruz.   

684-704 yılları arasında Az ülkesini alarak Köktürk topraklarına 

katmıştır. Keçen denilen yerde on bin kişilik bir düşman ordusunu boz-

guna uğratmıştır. Yine bu yıllarda Çin’e yapılan birçok akına katılmış 

ve kahramanlıklar göstermiştir.  

Köl İç Çor, Bilge Kağan’ın 704 yılındaki Basmıl seferine katılmış, 

Beş Balık’taki dört savaşın içinde olmuş ve hücumlarıyla düşman ordu-

sunu perişan etmiştir. 704’ten sonraki Çin akınlarının birçoğuna katıl-

mış ve bu akınlarda gösterdiği kahramanlıklar sayesinde büyük bir ün 

kazanmıştır. Bütün bu süreler içinde Tarduş şadının yardımcısı olarak 

Tarduşları yönetmiş ve bu konudaki danışmanlık görevine devam etmiş-

tir. 

711 yılındaki Türgiş seferine katılmış, Bolçu’da yapılan Köktürk-

Türgiş savaşında üç eri mızraklamıştır. Savaş kazanıldıktan sonra Tür-

gişleri düzenleme işine Köl İç Çor da katılmıştır. 711-712’de Seyhun Ir-
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mağı geçilerek Demir Kapı’ya ve Taciklere dek ulaşan Batı seferinde de 

galibiyetler elde etmiştir.  

715’teki Dokuz Oğuz seferlerine de katılmış, Dokuz Oğuzlarla yedi 

kez savaşmıştır.  

Karluklar düşman olunca 715 yılında Karluklar üzerine sefer yapıl-

mıştır. Tes Irmağı kıyısında Karluklarla yapılan savaşlara Köl İç Çor da 

katılmıştır.  

718 yılında Kıtan ve Tatabılara karşı yapılan sefere katılmış, onlar-

la beş kez savaşmıştır. Bu sefer ve savaşlarda kağanın bilgesi ve gene-

rallerinden biri olarak orduları sevk ve idare etmiş; büyük kahramanlık-

lar göstermiştir.  

Karluklarla 718 yılında da çetin savaşlar yapılmıştır. Köl İç Çor, 

Köktürk ordusunun başında bu savaşlara katılmış ve birçok fayda sağla-

mıştır. Karluk ordusunun bir kısmını kuşatarak onları zor durumda bı-

rakmış, sonra az sayıda askerle geri kalan Karlukların peşine düşmüş, 

fakat geri çekilmek zorunda kalmıştır. Savaş, Köl İç Çor’un karargâhına 

kadar gelmiş Köl İç Çor’un atı yaralanmıştır. Köl İç Çor tekrar toparla-

nıp Karluklara saldırmış ve onları yenerek ülkelerini almış, Karluk ilte-

berinin karısını ve çocuklarını tutsak etmiştir. İlteberi yakalamak ve or-

dusuna nefes aldırmak için geri kalan Karluklara tekrar saldırdığı zaman 

Köl İç Çor ölmüştür.  

Katıldığı savaşlar, bu savaşlarda elde ettiği ganimetler sebebiyle 

Köl İç Çor varlıklı bir kişi olmuştur. Bu sebeple ömrü nimet içinde geç-

miştir. Tabii ki savaşlar o dönemin insanları, özellikle Türkler için bir 

sıkıntı sebebi sayılmamaktaydı.  

Köl İç Çor, döneminin çok ünlü bir yöneticisi ve komutanıydı. Bu 

sebeple yoğ töreni de çok geniş katılımlı olmuştur. Kağanın kardeşi ve 

dört şehzade yanında, başka siyasi birliklerin şehzadeleri de törene ka-

tılmışlardır. Nihayet onun şöhretine uygun şekilde, adına büyük bir anıt 

dikilmiş ve anıtlık inşa edilmiştir.  

Onlarca savaşa katılan, bu savaşlardan bir kısmını sevk ve idare 

eden, boğa gibi saldırıp düşmanları öldüren Köl İç Çor son Karluk Sa-

vaşı’nda artık yaşlı bir cengâver olduğu için hatalar yapmıştır. Az 

sayıda askerle Karlukların peşine düşmesi ve bu nedenle az kalsın 

zafere ulaşamayacak olması hatalarının başında gelir. Düşman, Köl İç 

Çor’un karargâhına kadar gelmiş ve onun atını yaralamıştır. 

Muhtemelen bu zor durumun haberi Bilge Kağan’a ulaştığı için kağan 

savaş mahalline Tudun Yamtar’ı göndermiştir. Köl İç Çor’un 

hatalarından biri de düşmana yalnız başına saldırmasıdır. İşte bu son 

saldırış, ihtiyar cengâverin sonu olmuştur. 
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OSMANLI TÜRKÇESİNİN SON DÖNEM EN GÜZEL 

ESERLERİNDEN:  

    N U T U K 
 

İsmail PARLATIR* 
 

Türk dili tarihinin en önemli evrelerinden biri olan “Osmanlı 

Türkçesi”, XV. yüzyıldan XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yavaş ya-

vaş, kendi çağının getirdiği değer yargıları, estetik anlayışı ve sanat 

zevkiyle oluşturulan ve de olgunlaştırılan bir edebî dil idi. Bir başka 

tanımla Osmanlı Türkçesi, temelde Türkçenin yapısına ve kurgusuna 

Arapça, Farsça ve Batı kökenli dillerin söz varlıklarının katılmasıyla 

oluşan ve bu döneme adını veren Türkçedir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı aydınları, bu dönem Türk-

çesine yapısı yanlış olmakla beraber “Osmanlıca” adını vermişlerdi. 

Oysa dil biliminde, dil adlarını oluşturan -ca, -ce / -ça, çe ekleri sürek-

li millet adlarına gelmektedir. Sözgelişi Türk, Türk + çe / İngiliz, İn-

giliz + ce / Fransız, Fransız + ca / Arap, Arap + ça gibi. Son yıllarda 

dil biliminde yapılan olumlu ve yaygın bilimsel araştırmalar ve de sağ 

duyu ile yapılan terim çalışmaları Osmanlıca yerine Osmanlı Türkçesi 

sözünün, daha doğrusu teriminin yerleşmesini sağladı. 

 Kaynağını doğu kültür dünyasında bulan, sürekli oradan besle-

nen, üstelik bu uzun geçmişi içinde bütünüyle “şiir”i ön plana alan bu 

dil, bir başka adlandırma ile yüksek zümrenin dili, fikrî değerleri bün-

yesinde oluşturması ve taşıması bakımından oldukça zayıftı. Bir başka 

deyişle, “edebiyat” denilince sürekli “şiir”i kasteden bu zihniyet, o dö-

nemin terimi ile “inşa” olarak nitelediği nesir dilini ikinci plana itmiş 

gibidir. Yüzyıllar boyu hep duygu ve hayal dünyasına hitap eden, var-

lıkları gönül gözüyle seyreden ve niteleyen, ayrıca dinin ve özellikle 

de tasavvufun oluşturduğu değer yargılarıyla kendine özgü bir maz-

munlar dünyası kuran ve de bu uğurda hiçbir gümrük koymadan bes-

lendiği kültür dünyasının, yani Arap ve İran dilinin ve kültürünün pek 

çok unsurunu bünyesine taşıyan Osmanlı Türkçesi yine kendine özgü 

bir edebiyat yaratma sürecine girmiş bulunuyordu. 

Adına divan şiiri denilen bu oluşum, kendi dilini ve mazmunlar 

dünyasını titizlikle örüyor ve oluşturuyor, bu hükmünü de XX. yüzyıla 

kadar sürdürüyordu.  

 XVIII. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve XIX. yüzyılın ba-

şından itibaren de hızla gelişen Batı kültür dünyası ile ilişkilerimiz, 

Türk fikir hayatının batılı değer yargılarıyla beslenmesine yol açmıştı. 

                                                      
* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
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Batılılaşma olarak adlandırılan bu yeni kültür dünyasına yönelme ha-

reketi, bilim ve teknolojinin kazandırdığı yenilikler başta olmak üzere 

yepyeni bir dünya görüşü ortaya koymuştur. Batılılaşmanın yeni insa-

nı ve ona bağlı olarak aklı ön plana çıkarması ve halkın değerlerine 

sahip çıkması ile Türk fikir hayatına yeni ufuklar açılmıştır. Bu olu-

şumla birlikte yüzyıllardır ihmal edilen fikrî yapıya dayalı nesir tarzı, 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni dille, yeni bir söylemle, 

kısacası yeni bir üslup yapısı ile boy göstermeye başlamıştı.  

  Batılılaşma süreci, başlangıcından itibaren Türk fikir hayatına 

yeni hukukî, sosyal ve ekonomik değer yargıları katarken dilimize de 

yeni söylemler kazandırmaya başladı. Bu süreç, eskinin yanında yeni 

düşünüş, duyuş ve anlayış tarzlarının oluşumuna ve üstelik bizim ede-

biyatımızda olmayan yeni edebî türlerin tanınmasına zemin hazırladı. 

Bunların sonucunda da sayısız terim ve kavram bu yüzyıl Osmanlı 

Türkçesinin içine dâhil oldu. Böylece fikrî yönü ağır basan, eğitici, 

nitelikli ve ne anlatmak istediğini bilen bir yeni nesir dili, kendisini 

iyiden iyiye göstermeye başlıyordu. Şüphesiz bu gelişme ve değişme-

de, batılı yeni edebî türlerin (gazete yazıları, makale, tiyatro, hikâye ve 

roman, mektup, tenkit vb.) katkısını, ayrıca çeviri faaliyetlerinin ro-

lünü de gözden uzak tutmamak gerekir.  

Türk edebiyatının modernleşme süreci içinde bu yeni edebî türler, 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yoğun bir biçimde kullanılmaya başlan-

mıştır. Özellikle İkinci Meşrutiyet (1908-1920) yıllarında baş gösteren 

ve Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp’ın öncülüğünde 11 Ni-

san 1911’de Selânik’te yayımlanmaya başlanan Genç Kalemler dergi-

sinin açtığı yolda yaygınlık gösteren dilde ve edebiyatta millî benliğe 

dönüş hareketi, şüphesiz edebiyatımıza yeni ufuklar açmış; basın ha-

yatının da katkısıyla dilde ve edebiyatta yenileşme süreci hızla yay-

gınlaşmıştır. Bu dönem gençliği işte böyle bir edebiyat ve kültür dün-

yası ortamında yetişmiştir. Şüphesiz Mustafa Kemal de bu gençlerden 

biriydi. 

İkinci Meşrutiyet sonrasında arka arkaya girişilen savaşlar (Trab-

lusgarp, Balkan ve Birinci Dünya savaşları) Osmanlı Devleti’nin siya-

si ve askerî gücünü bir hayli zayıflatmıştı. Üstelik Mondros ve Sevr 

antlaşmaları, devletin başkenti İstanbul’un ve Anadolu’nun da işgalini 

hızlandırmıştı. Bu durum karşısında Mustafa Kemal ve silah arkadaş-

ları öncülüğünde “Millî Mücadele” hareketi ve ruhu oluşturulmuş; 19 

Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan bu hareket, dalga dalga Erzurum 

ve Sivas kongrelerinden geçerek 23 Nisan 1920’de yeni Türkiye dev-

letinin temellerini atmış ve ilk meclisini oluşturmuştu. Artık Kurtuluş 

Savaşı, arka arkaya kazanılan zaferlerle bir milletin yeniden doğuşunu 
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müjdeliyor ve bu millet, 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde, yeni cumhuriyetini bütün dünyaya duyuruyordu. 

İşte Mustafa Kemal’in dilinden okunan Nutuk, yukarıda ana hatla-

rını çizdiğimiz bir milletin yarattığı millî mücadele ruhunun ifadesidir. 

Nutuk, hitabet sanatının bütün imkânlarını bünyesinde toplayan 

bir eser olarak yaşanılan bir tarihin panoramik hikâyesidir. Bu yönüyle 

eser, bir edebî tür olarak “hatırat” özelliğini taşımakla birlikte esas ve-

rilmek istenen mesaj, Millî Mücadele ve yeni kurulan Türkiye Cum-

huriyeti tarihinin ana hatlarıyla oluşumudur. Nitekim Mustafa Kemal 

Atatürk, bu amacı “Senelerden beri devam eden ef’âl ve icraatımızın 

millete hesabını vermek” biçiminde özetlemiştir. Gelecek kuşaklara 

bunu, bu hikâyeyi yaşayan ve yaşatan biri olarak bizzat kendisinin an-

latmasının daha doğru olacağını Cumhuriyet gazetesi başyazarı Yunus 

Nadi Bey’e, gazetenin 7 Nisan 1924 günkü sayısında yayımlanan söy-

leşide şöyle dile getirmiştir:  

“[…] İstanbul’u terk ettiğim güne tekaddüm eden vaziyetleri ayrı 

bir safha olmak üzere o günden bugüne kadar cereyan eden vekāyiin 

mazbut ve mahfuz olan vesâikini tasnif etmek suretiyle hâtıratımı yaz-

mak niyetindeyim. Bunu yapmayı nesl-i âtî için, Türk Cumhuriyeti ta-

rihi için bir vazife telakki ediyorum” 

 Bir başka bakış açısıyla Nutuk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a 

çıkış ile başlayan ve 1926 yılına kadar devam eden olaylar zincirini 

Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci büyük kongre-

sinin yapıldığı 15-20 Ekim 1927 günlerinde okuduğu anılar dizisi ol-

makla beraber, bir siyasi tarih niteliği de taşımaktadır. Ancak şunu da 

belirtmek gerekir ki Mustafa Kemal, yaşanılan olayları ayrıntıları ile 

tahlil etmiş; milletin içinde bulunduğu sıkıntılı günleri, aydınların ken-

di aralarında yaşadığı fikir ayrılıklarını,  ordunun zor ve meşakkatli 

durumunu ve bu süreç içinde kazanılan zaferleri bütün ayrıntıları ile 

dile getirmiştir. Bu yönüyle de eser, aynı zamanda o dönem sosyal ta-

rihine büyük ölçüde ışık tutmaktadır. 

Konunun bu yönünü siyasi ve sosyal tarihçilere bırakarak biz, 

eserin edebî değerini ve özellikle de üslup zenginliğini ortaya koyma-

ya çalışacağız.    

Nutuk, bir başka terimiyle hitabet, edebiyat dünyasında pek sıkça 

kullanılan bir edebî sanat değildir. Çünkü gerek konu bakımından ge-

rek işlediği konuya özgü dil özelliği bakımından gerekse de bu dilin 

yaratacağı üslup gücü bakımından öteki edebî sanatlardan hem çok 

farklıdır hem de çok zordur. Bu zorluk, öncelikle işlenen konuda ken-

dini gösterirken belki bundan daha çok kullanılan dile olan hâkimiyet 

noktasında söz konusudur. 
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Nutuk bir fikri, bir davayı, bir tezi veya yaşanılan hadiseleri karşı-

sında bulunan dinleyicilere ayrıntılarıyla anlatmak, onları bilgilendir-

mek, yeri gelince heyecanlandırmak, yeri gelince duygulandırmak, ye-

ri gelince de millî gururunu galeyana getirmek ve coşturmak amacıyla 

etkili ve yüksek tonda yapılan konuşmadır. Nutuk’un bu özelliklerini 

Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ikinci büyük 

kongresinin yapıldığı 15-20 Ekim 1927 günlerinde okuduğu metinde 

bulmak mümkündür. Bunda şüphesiz yaşanılan hadiselere olan 

vukufiyet ve bizzat içinde bulunduğu ortamı anlatmadaki samimiyet 

ve de konuşma becerisine olan hâkimiyet önemli rol oynamıştır. 

Nutuk’taki üslup inceliğine ve zenginliğine gelince… Bu konuda 

da yapılan konuşmanın bütünü gözden geçirildiğinde Mustafa Kemal 

Atatürk’ün olaylar zincirini iyi kurması, muhakeme ve muhasebeyi öl-

çülü ve uyumlu yapması kitle psikolojisini ve dinleyicilerin duygu ve 

heyecanlarını canlı tutmanın yanında dili açık, anlaşılır, pürüzsüz ve 

ahenkli bir biçimde kullanmıştır. 

Osmanlı aydınları üslupta fesahat ve belagat konusunu irdelerken 

kullanılan dilin sağlam, kusursuz, gramer kurallarına uygun ve tabii 

olmasını savunmuşlardır. Bu konuyu XIX. yüzyılın ikinci yarısında et-

raflıca inceleyen iki önemli sanatçı vardır. Biri Ahmet Cevdet Paşa 

olup bu konuyu Belâgat-ı Osmaniyye adlı kitabında etraflıca anlatmış-

tır. Öteki sanatçı ise Recaizade Mahmut Ekrem olup o da Ta’lîm-i 

Edebiyat adlı eserinde fesahat konusunu ayrıntılı incelemiştir. Bu her 

iki kitap da okullarda okutulan temel eserlerdendir. Bu eserlerde nu-

tuk, hitabet, hatırat gibi edebî sanatlara önemli yer verilmiş; hatta bu 

sanatların üslup türleri içinde üslûb-ı âlî ile oluşturulabileceği düşün-

cesi ağırlık kazanmıştır. Nitekim üslûb-ı âlîde asıl olan düşünce ve 

duyguların asil, büyük ya da yüksek olmasıdır. Bunun yanında kişinin 

hitap etme becerisinin de önemi üzerinde durulmuştur. 

Mustafa Kemal’in Nutuk’unda hitabet sanatının bu sözünü ettiği-

miz inceliklerinin ve özelliklerinin pek çok çarpıcı örneğini bulmak 

mümkündür. Bunun bir güzel ve dikkate değer örneğini buraya aktar-

mak isterim: 

“Şimdi, Efendiler, müsaade buyurursanız, size bir su'al sorayım, 

bu vaziyet ve şera'it karşısında halâs için nasıl bir karar vârid-i hâtır 

olabilirdi? 

İzah ettiğim ma’lûmat vc müşahedata göre üç nevi karar ortaya 

atılmıştı: 

Birincisi, İngiltere himayesini talep etmek. 

İkincisi, Amerika mandasını talep etmek. 

Bu iki nevi karar sahipleri, Osmanlı Devleti'nin bir kül hâlinde 

muhafazasını düşünenlerdir. Osmanlı memalikinin muhtelif devletler 
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beyninde taksiminden ise kül hâlinde, bir devletin taht-ı himâyesinde 

bulundurmağı tercih edenlerdir. 

Üçüncü karar, Mahallî halâs çarelerine ma'tuftur. Meselâ; ba’zı 

mıntıkalar, kendilerinin Osmanlı Devleti'nden fekkedileceği nazariye-

sine karşı ondan ayrılmamak tedbirlerine tevessül ediyor. Ba’zı mıntı-

kalar da Osmanlı Devleti'nin imha ve Osmanlı memleketlerinin taksim 

olunacağını emr-i vâki kabul ederek kendi başlarını kurtarmağa ça-

lışıyorlar. 

Bu üç nevi kararın esbâb-ı mucibesi vermiş olduğum izahat meya-

nında mevcuttur. 

Efendiler, ben, bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü, 

bu kararların istinat ettiği bütün deliller ve mantıklar çürüktü, esassız 

idi. Hakikat-i hâlde, içinde bulunduğumuz tarihte, Osmanlı Devleti'nin 

temelleri çökmüş ve ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri ta-

mamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yur-

du kalmıştı. Son mes’ele, bunun da taksimini te’minle uğraşılmaktan 

ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklâli, padişah, halife, hükûmet, 

bunlar hepsi medlûlü kalmamış birtakım bî-ma'nâ elfazdan ibaretti. 

Nenin ve kimin masuniyeti için kimden ve ne mu'âvenet talep 

olunmak isteniyordu? O hâlde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi'? 

Efendiler bu vaz'iyet karşısında bir, tek karar vardı. O da hâkimi-

yet-i milliyyeye müstenit, bilâ-kayd ü şart müstakil yeni bir Türk Dev-

leti te'sis etmek!” (Nutuk, Ankara 1927: 8-9) 
 

Burada hitabet sanatının en çarpıcı örnekleri olarak şu özellikleri 

tespit etmekteyiz: 

1. “Efendiler” sözü ile tekrir sanatı (Bununla dinleyicilerin dikka-

tini canlı tutması), 

2. “Size bir su'al sorayım” sözü ile dinleyicilerin dikkatlerini sözü 

edilen konuya teksif etmesi, 

3. “İzah ettiğim ma’lûmat ve müşahedata göre üç nevi karar orta-

ya atılmıştı” sözü ile dinleyicilerin muhakeme ve muhasebe etme gü-

cünü harekete geçirmesi, 

4. “Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı.” Sö-

zü ile dinleyicilerin millî ve manevi duygularına hitap etmesi, 

5. “Efendiler bu vaz'iyet karşısında bir tek karar vardı. O da hâki-

miyet-i milliyyeye müstenit, bilâ-kayd ü şart müstakil yeni bir Türk 

Devleti te'sis etmek!” sözü ile asil ve yüksek bir duygunun ve düşün-

cenin çarpıcı ve açık bir dille ifade edilmesi. 

 

Buradan, iyi yetişmiş bir Osmanlı aydınının Osmanlı Türkçesini 

kullanmadaki becerisine değinmek istiyorum. Eski terimiyle Osmanlı-
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cayı, sırf Arapça ve Farsça söz öbekleri yığını olarak niteleyen bazı 

kesimlerin bu yanlış anlayışını çürüten çok güzel örnekleri Nutuk’ta 

bulmak mümkün. Osmanlı kültürünün oluşturduğu, Türkçenin dil ya-

pısı içinde iyi özümsenmiş yabancı kelime veya söz öbeklerini hiç ya-

dırgamadan hem okuyabiliyor hem de algılayabiliyoruz. Bu anlatım 

kurgusunu yaratan bir iki unsura daha dikkatleri çekmek gerekir. Os-

manlı Türkçesini oluşturan olgu, sadece yabancı söz varlıklarıyla zen-

ginleşmiş bir dil yapısı değil, bu zengin dil yapısını kullanma becerisi 

ile güzelleştirmektir. Söz gelişi kurallı cümleler, kısa ve özlü ifadeler, 

iç ahengi yaratan ses benzerlikleri ya da dilin melodik özelliğini sağla-

yan iç ses uyumu ön plana çıkmaktadır. Bunların yanında ise anlatımı 

güzelleştiren veya çekici kılan benzetmeye dayalı mecazi ifadelerle 

yaratılmış edebî sanatlar bu dilin ve anlatımın en belirgin vasıflarıdır. 

 Sözü fazla uzatmadan Osmanlı Türkçesinin bu vasıflarını çok 

güzel yansıtan şu bölümü buraya aktarmak istiyorum: 

 

“Muhterem Efendiler; sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruat-

lı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, 

milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu da’vet 

edebilecek, ba’zı noktalar, tebarüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar 

addedeceğim. 

Efendiler, bu beyanatımla, millî hayatı hitam bulmuş farz edilen 

büyük bir milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son 

esaslarına müstenit, millî ve asrî bir devleti, nasıl kurduğunu ifadeye 

çalıştım. 

Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musi-

betlerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların be-

delidir. 

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum. 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuri-

yetini, ilelebet, muhafaza ve müdafa'a etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, se-

nin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mah-

rum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bed-hâhların olacaktır. Bir gün, 

istiklâl ve cumhuriyeti müdafa'a mecburiyetine düşersen, vazifeye atıl-

mak için, içinde bulunacağın vaz’iyetin imkân ve şerâ’itini düşünme-

yeceksin! Bu imkân ve şerâ’it, çok nâ-müsa’it bir mahiyette tezahür 

edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dün-

yada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersaneleri-

ne girilmiş, bütün orduları dağılmış ve memleketin her köşesi bil-fi'il 
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işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâ’itten daha elîm ve daha vahîm ol-

mak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara, sahip olanlar gaflet ve da-

lâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri 

şahsî menfa'atlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler. 

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bî-tâb düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu ahval ve şerâ’it içinde dahi, 

vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 

kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!” (Nutuk, Ankara 1927: 

542-543). 
 

Hitabet sanatının hem kusursuz hem de en güzel örneklerinden bi-

ri olarak nitelenmesi gereken bu deyişler, kanaatimce son dönem Os-

manlı Türkçesinin “şahika”sıdır, dense yeridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAGAŞ OPOLA-ŞAYNE KÖYÜ 

MEZARLIĞINDAKİ OSMANLI MEZAR TAŞLARI 

HAKKINDA 

 

Mediha FİŞEKÇİ* 
 

Giriş 
Mezar taşları, Osmanlı dönemine ait kültür mirasının bir parçasını 

temsil etmektedir. Bu kültürü yansıtacak nitelikte ve oldukça zengin 

çeşitlilikte binlerce mezar taşı Kosova’nın değişik bölgelerinde bulun-

maktadır ve her biri farklı özeliklere sahiptir. Bu araştırmanın konusu 

Dragaş Opole’nin Şayne köyünde terk edilmiş eski bir mezarlıkta rast-

lanılan Osmanlı dönemine ait 30 kitabeli mezar taşı hakkındadır. Os-

manlı’nın XVII. yüzyıldan başlayarak son dönemlerine kadar takip 

edilebilen Şayne köyü mezarlığındaki örnekler incelenmiştir. Konu 

üzerinde durulmasının nedeni ise bugün var olan fakat kısmen zarar 

görmüş taşların kaybolmadan veya ağır tahribata uğramadan özellikle-

rini ortaya çıkarmak ve Osmanlı mezar taşları içinde hak ettiği yere 

konumlamaktır.  

Zaman içerisinde her yerde olduğu gibi Şayne mezarlığında bulu-

nan mezar taşları da doğa, insan ve hayvanlar tarafından gün geçtikçe 

tahribata uğratılmış ve zarar görmüştür. Bu nedenle bizlere miras bıra-

kılmış kültürümüzü, sanat eserlerimizi korumak, tanıtmak, insanları-

mızı bilinçlendirmek gerekmektedir. Hazirelere ve mezar taşlarına 

olan ilgisizlik bu mirasın yok olmasındaki en büyük etkendir. Bu bağ-

lamda gelecek nesillere aktarabileceğimiz yazılı bir vesika bırakabil-

mek amacı ile Şayne mezarlığında bulunan mezar taşları bu araştırma-

nın odak noktasını oluşturmuştur. 

Mezar taşı kitabelerinde üç önemli özelik göze çarpmaktadır: taş 

işçiliği, yazı sanatı, mezar taşlarında bulunan dinî ve edebî ifadeler. 

Bu taşlarda bulunan çok ince taş işçiliği, başlıklar, taşıdıkları edebî 

ifadeler ve yazı sanatının çok güzel örneklerini taşımaları onları önem-

li kılmıştır. Osmanlı mezar taşları o kadar sanatlıdır ki bu mezarlar 

âdeta birer açık hava müzesidir. Mezar taşlarının başındaki serpuşlar-

dan, üzerlerindeki desenlere birçok işaret, o mezarda yatan kişi hak-

kında bize bilgi vermektedir. Örneğin eğer mezar taşının başında bir 

başlık varsa bu bir erkeğe aittir. Hanımların mezar taşları ise bir kadı-

nın incelik ve letafetini en güzel şekilde ortaya koyan çiçeklerle süslü-

                                                      
* Şarkiyatçı, Prizren. 
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dür.1 Mezar taşlarının aslında gizemli bir yapısı vardır, çünkü üzerinde 

bulunan her bir motif bize farklı bir şey anlatır. Mezar taşına ölenin 

adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihi, şiirleri, özdeyişleri yazıldığı gibi 

dua istekleri, cinsiyet ve meslek belirten başlık ve serpuşlar da bulun-

maktadır. Bunların yanı sıra bitkisel, geometrik ve figüratif desenler 

işlenmiştir. Bahsedilen tüm bu süslemelerin farklı anlamları vardır. 

Örneğin baş şahidesi üzerinde yer alan başlık, mezar taşının en büyük 

sanat değeri taşıyan kısımlarından birini oluşturur. Mezar taşları, ya-

pıldıkları devrin inanç, gelenek, sanat zevki ve iktisadi şartlarının or-

tak birer eseridir. Bu taşlar tek tek kişilerin biyografisini anlatmakla 

kalmaz; tarihî demografi, sosyal ve idari tarih, sanat, dil ve edebiyat 

tarihi, kıyafetler ve aile yapısını anlatan bilgileri ile birinci derece-

den tarihî kaynak olurlar. Böylece ait oldukları devrin sosyal kimliğini 

anlamamıza yardımcı olurlar.  

Ölen kişinin anısını yaşatmak için dikilen ve bir belge olma niteli-

ği taşıyan mezar taşları aynı zamanda plastik değere sahip bir sanat 

eseri olarak da öne çıkmaktadırlar. Bir mezar taşında hattat, nakkaş ve 

mermer ustası gibi üç sanatkârın emeği vardır. Mezar taşı işlenirken 

ilk olarak taşa kazınacak söz seçilir ve sonrasında hattat, bu yazıyı 

hangi karakterde işleyecekse onunla ilgili ön hazırlığını yapar. Yazı işi 

tamamlandıktan sonra nakkaş tarafından taşın şekli belirlenir, kompo-

zisyon için gerekli ilaveler yapılır, iş mermer ustasına kalır ve son ola-

rak yazıları mermer ustası mermere nakşeder.2 Mezar taşları sade ol-

duğu gibi çok süslü ve görkemli de olabilmektedir. 

 

1. Değerlendirme 

Şayne köyü mezarlığında yer alan mezar taşlarından 30 tanesi Os-

manlı Türkçesi ile yazılmıştır. Bu mezar taşlarından 22 tanesi erkek, 8 

tanesi ise kadınlara aittir. 

  

 1.1. Malzeme ve Teknik 

Mezar taşlarında yöresel taş ve mermer malzeme tercih edildiği 

görülmektedir. Mezar taşlarının metin bölümleri genel olarak zemin 

oyma tekniği ile biçimlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fişekçi, M. (2013). Guret Mbıvarrore ne Kompleksin e teqes Sinani Ne Prizren-

Qendra Rajonale Per Trashegimi Kulturore, s. 23. 
2 Kaleşi, H. (1991). Kontributi I Shqiptarve në Dituritë Islame, f. 40. 
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Foto no: 1 

Kime ait olduğu: Hacı Hamze oğlu Hazır 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: Hacı 

Tarihi: 1211 hicri /1796  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli, 

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 99x28,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El- merhum  

El- mağfur 

Hazır bin el hacı 

Hamze ruhiçün 

El Fatiha                                                                                          

 

1211 hicri / 1796 miladi   

                                                                                      

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış uzunca bir boyun bölümünün üzerine 

kavuk şeklinde başlık yerleştirilmiştir. Dikey şeritli kavuğun üzerine 

sarılan sarık yanlara doğru fazla şişirilmeden başlığın yarısına kadar 

sarılmıştır. Alt kısmında ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu 

tip sarıkları devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı işle-

rini meslek edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölü-

mü altı satırdan oluşmaktadır. Kitabenin en üst bölümünde Süleyman 

peygamberin mührü yer almaktadır. Mührü Süleyman mezar taşların-

da kullanıldığında kabirdeki mevtanın dini bütün biri olduğunu, hayatı 

boyunca Allah’a layığı ile kul olmak için çalıştığını ifade eder. Kita-
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benin alan ölçüsü 57x20 cm’dir. Kitabedeki konular: Merhumun adı, 

baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır.3 

 

 

Foto no: 2 

Kime ait olduğu: Hasan Ağa oğlu İbrahim 

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: Ağa 

Tarihi: 1227 hicri /  

1812 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli, 

erkek başlıklı 

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 95x32,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

  Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

 

Kitabe metni 

Hu 

El- merhum el- mağfur 

İbrahim bin  

Hasan ağa  

Ruhiçün elFatiha  

 

1227 hicri / 1812 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli gövdenin 

üzerinde, ön cephesi pahlanmış uzunca bir boyun bölümünün üzerine 

kavuk şeklinde başlık yerleştirilmiştir. Dikey şeritli kavuğun üzerine 

sarılan sarık yanlara doğru fazla şişirilmeden başlığın yarısına kadar 

sarılmıştır. Alt kısmında ise yay şeklinde bir boşluk, boşluğun içeri-

sinde de yatay şeritler yer almaktadır. Sülüs hatlı metin bölümü altı sa-

tırdan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde, sağ ve sol yanlarda si-

                                                      
3Ocaklı, H. (2008). Kültür Zengini Beyler Şehri Doğanbey, s.42. 
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metrik olarak birer çarkıfelek motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 

50x21 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı, insan-

lardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 

                                                                                                     

 

Foto no: 3 

Kime ait olduğu: Ramadan kızı Azize 

Yeri: Şayne köyü eski mezarlığı 

Türü: Kadın baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1281 hicri /  

1864 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli 

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 44,  

kalınlık, 6 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş  

bölümü kırık ve eksiktir. 

 

Kitabe metni 

Hu 

El -merhume el- mağfure 

Azize binti  

Ramadan 

Ruhiçün elFatiha  

 

1281 hicri / 1864 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş, taşın üst 

kısmı eksik olduğu için başlık konusunda kesin bir bilgi verilememek-

tedir. Uzunca bir boyun bölümünün üzerine kavuk şeklinde başlık yer-

leştirilmiştir. Sülüs hatlı metin bölümü altı satırdan oluşmaktadır. Bu 

mezar taşının bir kadına ait olduğunu kitabeden öğreniyoruz. Kitabe-

nin üst bölümünde, sağ ve sol yanlarda simetrik olarak birer çarkıfelek 

motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 69x35 cm’dir. Bu kitabedeki 
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konular: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm 

tarihi yazılmıştır.4 

 

 

Foto no: 4 

Kime ait olduğu: Hüseyin kızı Rabişa 

Yeri: Şayne Köyü eski mezarlığı 

Türü: Kadın baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1269 hicri / 1852  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli, 

(baş kısmı kırık yapıştırıl- 

mış, alt kısmı da kırıktır ) 

Malzeme ve Teknik: Taş 

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 70x28,  

kalınlık, 3 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Boyun  

ve alt kısmı kırıktır 

 

Kitabe metni 

El- merhume 

Rabişa binti  

Hüseyin Ruhiçün   

ElFatiha  

 

1269 hicri / 1852 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan iç-

bükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan hotoz şeklindeki 

bir başlıkla sonlanmaktadır. Sülüs hatlı metin bölümü dört satırdan 

oluşmaktadır. Bu mezar taşın bir kadına ait olduğunu kitabeden öğre-

niyoruz. Kitabenin üst bölümünde, sağ ve sol yanlarda simetrik olarak 

                                                      
4 Muşmal. H., vd. (2014). “Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesin-

deki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları”, Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, S. 35, s. 165. 



 BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

41 

birer çember motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 20x18 cm’dir. 

Bu kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikle-

ri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 

 

 

Foto no: 5 

Kime ait olduğu: Mahmud oğlu Şerif 

Yeri: Şayne köyü eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1278 hicri / 1861 mi-

ladi 

Formu: Baş taşı gövdesi 

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 84 x 25,  

kalınlık, 4 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş  

şahide ortadan kırıktır   

 

Kitabe metni 

Hüve’l Baki 

El- merhum 

Şerif bin Mahmud 

Ruhiçün  

El Fatiha 

 

1278 hicri / 1861 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı, aşağı-

dan yukarıya genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan içbükey 

kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan fes şeklindeki bir baş-

lıkla sonlanmıştır. Aziziye kalıplı fesin sol tarafında püskül yer almak-

tadır. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan 6 satırlık metin bölümü kalın 

şeritlerle sınırlandırılmıştır. Kitabenin hemen üst bölümünde simetrik 

olarak her iki yana kuş motifleri yerleştirilmiştir. Kitabenin alan ölçü-

sü 49x16 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Allah’ın sıfatları, merhumun 

adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 6 

Kime ait olduğu:  
Şaban kızı Hayriye 

Yeri: Şayne köyü eski me- 

zarlığı  

Türü: Kadın baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1933 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli, 

Malzeme ve Teknik: Taş / 

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 60 x 23, 

kalınlık, 4 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

Ah Mine’l Mevt 

merhum Hayriye 

binti Şaban 

Ruhuna Fatiha 

 

1933 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya doğru genişlemiş ve iki yandan simetrik olarak daralan 

bir tepelikle sonlandırılmıştır. Sülüs hatlı metin beş satırdan oluşmak-

tadır, her satır ayrı ayrı çerçeve içerisine alınmıştır. Kitabenin alt bölü-

mü yarım ay üst kısmı ise üçgen biçiminde geometrik desenlerle son-

landırılmıştır. Baş bölümünde 16 yapraktan oluşan bir rozet motifi, 

sağ ve sol yanlarda da S şekilleri yer almaktadır. Yazının alan ölçüsü 

27x18 cm’dir. Bu yazıdaki konular: Allah’ın sıfatları, merhumun adı, 

baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 7 

Kime ait olduğu:  
Maksut kızı Güllü 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Kadın baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1037 hicri /  

1889 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli, 

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 27,  

kalınlık, 4 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El- merhum 

Gülli binti 

Maksud 

Fatiha 

 

1307 hicri / 1889 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan içbü-

key kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan hotoz şeklindeki 

bir başlıkla sonlandırılmıştır. Sülüs hatlı metin beş satırdan oluşmakta-

dır. Kitabenin etrafları geometrik desenlerle üst kısmı da  kuş motifle-

riyle süslenmiştir. Baş bölümün alt kısmı zikzak desenlerle üst kısmı 

kalın ve bükük bir şerit ile sarılıp tam ortasında da bir süs iğnesi, baş-

lığın tam merkezinde de bir yaprak motifi işlenmiştir. Yazının alan öl-

çüsü 32x16 cm’dir. Bu yazıdaki konular: Merhumun adı, baba adı, Fa-

tiha ve ölüm tarihi  yazılmıştır. 
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Foto no: 8 

Kime ait olduğu: Hasan Beşi 

Yeri: Şayne Köyü Eski Mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1181hicri / 1767 mi-     

ladi 

Formu: Baş taşı gövdesi 

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş / 

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 77 x 21, 

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El- merhum 

Hasan Beşi 

 

1181 hicri / 1767 miladi 

 

 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya doğru genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan 

bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırılmıştır. 

Kavuğun özelliği, yanları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. Tepesi 

sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları daha çok Kara yeniçerileri, 

Serdengeçtiler, Denizlevendleri ve Dalkılıçlar kullanmıştır. Bu kişile-

rin savaşlarda büyük yararlıkları görülürdü. Sülüs hatlı metin üç satır-

dan oluşmaktadır. Kitabenin alt ve yan kısımları sade olup üst kısmın-

da ise yarım ay şeklinde altı yapraktan oluşan rozet motifi yer almak-

tadır. Yazının alan ölçüsü 32x16 cm’dir. Bu yazıdaki konular: Merhu-

mun adı ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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 Foto no: 9 

Kime ait olduğu:  
Sali oğlu Molla Ali 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1234 hicri /1818  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 83 x 33,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş  

şahidenin alt kısmı kırıktır. 

 

Kitabe metni 

Hüve’l Hallaku’l Baki 

El -merhum El- mağfur 

Mula Ali bin Salih 

Ruhiçün el Fatihate 

 

1234 hicri / 1818 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya aynı genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak dara-

lan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan  kavuk 

şeklinde başlık şişirilmeden, başlığın yarısına kadar sarılmaktadır. Alt 

kısmında ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu tür kavukları 

daha çok devlet memurları, kâtipler ve yazı işlerinde çalışanlar kullan-

mıştır. Sülüs hatlı metin beş satırdan oluşmaktadır. Kitabenin alt kısmı  

kırık yapıştırılmış, üst kısmında ise her iki yana simetrik olarak kuş 

motifleri işlenmiştir. Yazının alan ölçüsü 45x20 cm’dir. Bu yazıdaki 

konular: Allah’ın sıfatları, Merhumun adı, baba adı, Fatiha ve ölüm ta-

rihi yazılmıştır.              
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Foto no: 10 

Kime ait olduğu:  
Cafer oğlu Lutfullah 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 
Tarihi: 1275 hicri / 1858  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı,  

1.15 x 36,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugün Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

Hüve-l Hallakaku’l Baki 

El- merhum el- mağfur 

Lutfulah bin Cafer 

Ruhiçün 

ElFatiha  

 

1275 hicri / 1858 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya aynı genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan 

içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Serdengeç-

ti başlıkla sonlandırılmıştır. Sivrice iç başlığın alt yarısı bakışa göre 

soldan sağa yukarı doğru eğimli dilimlerle birbirine çapraz iki bölüm 

halinde sarılmıştır. Bu kavukları daha çok Kara yeniçerileri, Serden-

geçtiler, Denizlevendleri ve Dalkılıçlar kullanmıştır. Sülüs hatlı metin 

altı satırdan oluşmaktadır, Kitabenin alt ve yan kısımları geometrik 

desenlerle, üst kısmında ise her iki yana simetrik olarak kuş motifleri 

işlenmiştir. Yazının alan ölçüsü 60x26 cm’dir. Bu yazıdaki konular: 

Allah’ın sıfatları, Merhumun adı, baba adı, Fatiha ve ölüm tarihi 

yazılmıştır. 
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Foto no: 11 

Kime ait olduğu:  
Mustafa oğlu Liman 

Yeri: Şayne köyü eski me- 

zarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1928 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 73 x 37,  

kalınlık, 3,5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu:  
Baş şahidenin baş kısmı kırık- 

tır. 

 

Kitabe metni 

Ah Mine’ l-Mevt 

Merhum Liman 

Bin Mustafa 

Ruhuna Fatiha.   

 

1928 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı, aşa-

ğıdan yukarıya aynı genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak dara-

lan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan fes şeklin-

deki bir başlıkla sonlanmaktadır. Aziziye kalıplı fesin sol tarafında 

püskül yer almaktadır. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan 4 satırlık 

metin bölümü kalın şeritlerle sınırlandırılmıştır. Kitabenin alt, üst ve 

yan bölümleri zikzak bordürlerle sarılmıştır. Yazının alan ölçüsü 

46x22 cm’dir. Bu yazıdaki konular: Allah’ın sıfatları, merhumun adı, 

baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 12 

Kime ait olduğu:  

Kurtiş oğlu Kamber 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1302 hicri / 

1884 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 98 x 42,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş  

şahidenin baş kısmı eksik-

tir. 

 

Kitabe metni 

El- merhum el -mağfur 

Kamber bin Kurtiş 

Ruhiçün 

El Fatiha 

 

1302 hicri / 1884 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı, aşa-

ğıdan yukarı doğru genişlemektedir. Baş bölümü eksiktir. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, mihrap dekorasyonu içinde 5 satır 

olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde servi yaprakları her 

iki yana simetrik olarak işlenmiştir. Yazının alan ölçüsü 48x23 cm’dir. 

Bu yazıdaki konular: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri 

ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 13 

Kime ait olduğu:  

İskender oğlu Mensur 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahi- 

desi 

Unvan: / 

Tarihi: 1164 hicri /  

1749 miladi 

Formu: Baş taşı, gövde-

si kare yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: 

Taş / Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı,  

1m x 14, kalınlık, 14 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu:  
Baş şahidenin baş kısmı  

eksiktir. 

 

Kitabe metni 

El- merhum  

El- mağfur 

Mensur bin  

İskender 

Ruhiçün el Fatiha 

 

1164 hicri / 1749 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Kare biçimli ince uzun gövdenin üs-

tünde, boyun bölümü ve üzerinde tepesi sivrice görülen bir başlıkla 

sonlandırılmıştır. Bu tip sarıklar daha çok Serdengeçtiler tarafından 

kullanılmıştır. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 satır olarak 

oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde iki sıra zikzak bordürleri iş-

lenmiştir Üstünde ise sade boyun kısmı görülmektedir. Kare biçimli, 

gövdenin diğer üç yanı ise sade bırakılmıştır. Kitabenin alan ölçüsü 

52x14 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Merhumun adı, baba adı, insan-

lardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 14 

Kime ait olduğu: Hasan oğlu Durmiş 

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1230 hicri / 1814  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 33,  

kalınlık, 4 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağ-

lam 

 

Kitabe metni 

El 

Merhum el- mağfur 

Durmiş 

Bin Hasan 

Ruhiçun  

El Fatiha 

 

1230 hicri / 1814 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan 

bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırılmıştır. 

Kavuğun özelliği, yanları kabarık olup aşağıya doğru inmesidir. Tepe-

si sivridir ve bu imtiyaz işaretidir. Savaşlarda büyük yararlıkları görü-

lürdü. Bu kavukları daha çok Kara yeniçerileri, Serdengeçtiler, Deniz-

levendleri ve Dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde hazır-

lanan kitabe, 7 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde 

her iki yana simetrik olarak birer çarkı felek motifi işlenmiştir. Kita-

benin alan ölçüsü 45x22 cm’dir. Kitabedeki konular: Merhumun adı, 

baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 15 

Kime ait olduğu:  

Abdül kızı Emine 

Yeri: Şayne köyü  

eski mezarlığı 

Türü: Kadın baş şahide- 

si 

Unvan: / 

Tarihi: 1287 hicri /  

1870 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik:  

Taş / Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı,  

60x24, kalınlık, 4 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş 

kısmı eksiktir. 

 

Kitabe metni 

El- merhume 

Emine binti 

Abdül 

Ruhiçun 

El Fatiha 

 

1287 hicri / 1870 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Ancak üst kısmı kırık olduğu için 

tepelik ya da başlık konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kita-

benin üst bölümünde her iki yana simetrik olarak birer içten dışa çizil-

miş yuvarlak desen motifi işlenmiştir. Metnin alan ölçüsü 35x17 

cm’dir. Bu metinde: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri 

ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 16 

Kime ait olduğu: Abdi oğlu Sali 

Yeri: Şayne köyü eski mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahi- 

desi 

Unvan: / 

Tarihi: 1248 hicri /  

1832 miladi 

Formu: Baş taşı  

gövdesi dikdörtgen  

yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik:  

Taş / Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı,  

60 x 26, kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı eksiktir. 

 

Kitabe metni 

El- merhum 

Salih 

Bin Abdi 

Ruhiçun 

El Fatiha 

 

1248 hicri / 1832 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Ancak üst kısmı kırık olduğu için 

tepelik ya da başlık konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kita-

benin üst bölümünde iki yuvarlak desen motifi işlenmiştir. Bu metin-

de: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi ya-

zılmıştır. 
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Foto no: 17 

Kime ait olduğu: Hilmi oğlu Müşen 

Yeri: Şayne köyü eski mezar-  

lığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1287 hicri / 1870 mila-

di 

Formu: Baş taşı gövdesi dik-

dörtgen yatay kesitli,  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 60x24,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş  

kısmı eksiktir. 

 

Kitabe metni 

El- merhum  

El- mağfur Hu 

Müşen ibni Hilmi 

El Fatiha 

 

1222 hicri / 1807 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Ancak üst kısmı kırık olduğu için 

tepelik ya da başlık konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, 4 satır olarak oluşturulmuştur. Kita-

benin üst bölümünde iki yuvarlak desen motifi işlenmiştir. Bu metin-

de: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi ya-

zılmıştır. 
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Foto no: 18 

Kime ait olduğu:  

Edhem kızı Gülasvi 

Yeri: Şayne köyü eski mezarlığı 

Türü: Kadın baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1243 hicri / 1827 mila- 

di 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 58 x 38,  

kalınlık, 6 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu:  
Baş kısmı eksiktir. 

 

Kitabe metni 

Hüve’l hallak 

El- merhume 

Gülasvi 

Binti Edhem 

El Fatiha 

 

1243 hicri / 1827 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Ancak üst kısmı kırık olduğu için 

tepelik ya da başlık konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Bu 

mezar taşının bir kadına ait olduğunu kitabeden öğreniyoruz. Kitabe-

nin üst bölümünün her iki yanında simetrik olarak iç içe çizilmiş yu-

varlak desen motifleri işlenmiştir. Metnin alan ölçüsü 31x16 cm’dir. 

Bu metinde: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm 

tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 19 

Kime ait olduğu:  

Beşir oğlu Abas 

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1245 hicri / 1829  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş  

/ Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 73 x 37,  

kalınlık, 6 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş  

kısmı eksiktir. 

 

Kitabe metni 

Hu 

Ve’l Hallaku’l Baki 

El- merhum Abas 

Bin Beşir 

Ruhiçun 

El Fatiha 

 

1245 hicri / 1829 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Ancak üst kısmı kırık olduğu için 

tepelik ya da başlık konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kita-

benin üst bölümünde geometrik desenlerle yarım ay şekli yer almakta-

dır. Metnin alan ölçüsü 46 x 22 cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, 

merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazıl-

mıştır. 
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Foto no: 20 

Kime ait olduğu: Malik oğ-   

lu Rüstem 

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1322 hicri / 1904  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 65 x 24,  

kalınlık, 4 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El - merhum 

El- mağfur 

Rustem bin  

Malik ruhuna 

Fatiha 

 

1322 hicri / 1904 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 

içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan fes şeklindeki 

bir başlıkla sonlanmaktadır. Hamidi kalıplı fesin alt çapı üst çapından 

daha geniştir ve sol tarafında püskül yer almaktadır. Kitabenin üst kıs-

mında her iki yana yayılan kuş motifleri stilize edilmiştir. Zemin oy-

ma tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kita-

benin alt kısmı yarım kasnak biçiminde sonlandırılmıştır. Metnin alan 

ölçüsü 40x16 cm’dir. Bu metinde: Merhumun adı, baba adı, insanlar-

dan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 21 

Kime ait olduğu:  

Hüseyin  oğlu Ahmed ağa 

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: Ağa 

Tarihi: 1165 hicri / 1751  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 73 x 28,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El- merhum el- mağfur 

El muhtac ila rahmeti 

Rabiil gafur Ahmed ağa 

İbni Hüseyin 

 

1165 hicri / 1751 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı, aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve tepe bölümü yukarıya doğru çı-

kıntı yapan sivri kemer şeklinde bir tepelikle sonlanmaktadır. Beş sa-

tırdan oluşan kitabenin üst bölümü 3 yaprak motifi, tepelik bölümde 

de altı yapraktan oluşan bir rozet motifi yer almaktadır. Alt kısmı da 

yarım yuvarlak bir şeritle sonlandırılmıştır. Bu mezar taşın mimari bir 

görünüşü vardır. Metnin alan ölçüsü 40x24 cm’dir. Bu metinde: Mer-

humun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 22 

Kime ait olduğu:  

Ahmed Ağa  oğlu Şaban  

Ağa  

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü:  
Erkek baş şahidesi 

Unvan: Ağa 

Tarihi: 1207 hicri /  

1792 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik:  

Taş / Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı,  

73 x 28, kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

Hüve’l Hallaku’l Baki 

El- merhum el- mağfur 

Şaban ağa bin 

Ahmed ağa  

Ruhiçun  

ElFatiha 

 

1207 hicri / 1792 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 

içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan örfi destarlı 

başlıkla sonlanmaktadır. Yedi satırdan oluşan kitabenin üst bölümün-

de her iki yanda birer çarkı felek motifi işlenmiştir. Metnin alan ölçü-

sü 39x22 cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba 

adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 23 

Kime ait olduğu:  

Memiş kızı Suna  

Yeri: Şayne köyü 

eski mezarlığı 

Türü: Kadın baş şa- 

hidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1271 hicri /  

1854 miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi 

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: 

Taş / Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 50x27,  

kalınlık, 5 cm 

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: 

Baş bölümü eksiktir. 

 

Kitabe metni 

El- merhume el- mağfur 

Suna binti 

Memiş ruh- 

içun el Fatiha 

 

1271 hicri / 1854 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya genişlemektedir. Sülüs hat ile yazılan kitabe 7 satırdan 

oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde her iki yana simetrik olarak 

kuş motifleri stilize edilmiştir. Baş bölümü eksik olduğu için maalesef 

bu bölüm için bilgilerimizde eksik kalıyor. Metnin alan ölçüsü 32x17 

cm’dir. Bu metinde: Merhumun adı, baba adı, insanlardan istedikleri 

ve ölüm tarihi yazılmıştır.5 

 

                                                      
5 Çal, H. (2000). “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezar taşlarında Başlıklar”, 

Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, 

Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, s. 211. 
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Foto no: 24 

Kime ait olduğu: Adem Ha- 

vaca 

Yeri: Şayne köyü eski me- 

zarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1189 hicri / 1775 mi- 

ladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 77 x 21,  

kalınlık, 4 cm  

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El- merhum 

Vel mağfur 

Adem hu 

Havaca 

 

1189 hicri / 1775 miladi 

 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak daralan 

içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan taşkın sarıklı 

kavuk şeklindeki bir başlıkla sonlanmaktadır. Başlık düz bir şekilde 

süslenmiştir. Sarığı özelikle yanlardan oldukça taşkındır. Bu sarık tipi-

ni daha çok saray görevlileri giymiştir. Zemin oyma tekniğinde hazır-

lanan kitabe, 5 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üstünde dört 

yapraktan oluşan yarım ay şeklinde rozet yer almaktadır. Bu mezar ta-

şının küflerden temizlenmeye ihtiyacı vardır. Metnin alan ölçüsü 

29x18 cm’dir. Bu metinde: Merhumun adı, baba adı, insanlardan iste-

dikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 25 

Kime ait olduğu: Merdi  

oğlu Zülfi Luc 

Yeri: Şayne köyü eski me- 

zarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1233 hicri /1817  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 1.10 x 40,  

kalınlık, 6 cm  

Yazı Türü: Talik 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

Hüve-l halaku’l baki 

El- merhum Zülfi 

Luc bin Merdi 

Ruhiçün el Fatiha 

 

1233  hicri  / 1817 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya doğru genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak dara-

lan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavuk-

la sonlanmaktadır. Kavuğun özelliği yanları kabarık olup aşağıya doğ-

ru inmesidir. Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Savaşlarda büyük 

yararlıkları görülürdü. Bu kavukları daha çok Kara yeniçerileri, Ser-

dengeçtiler, Denizlevendleri ve Dalkılıçlar kullanmıştır. Kitabenin üst 

kısmında her iki yana yayılan kuş motifleri stilize edilmiştir. Zemin 

oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 satır olarak oluşturulmuştur. 

Metnin alan ölçüsü 49x23 cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, mer-

humun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 26 

Kime ait olduğu: Sali oğlu  

Seyran Ağa 

Yeri: Şayne köyü eski me-

zarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: Ağa 

Tarihi: 1286 hicri / 1869 mi-

ladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 96 x 40,  

kalınlık, 4 cm  

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Gövde  

ortadan kırık ve baş kısmı  

eksiktir. 

 

Kitabe metni 

Hüve’l baki 

El- merhum 

El- mağfur 

Seyran ağa 

Bin Sali 

Ruhiçün el Fatiha 

 

1286 hicri / 1869 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya doğru genişlemektedir. Baş bölümü eksik olduğu için 

bilgilerimiz de bu bölüm için eksiktir. Zemin oyma tekniğinde hazırla-

nan kitabe, sade bir çerçeve içerisinde 7 satır olarak oluşturulmuştur. 

Metnin alan ölçüsü 49x23 cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, mer-

humun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 27 

Kime ait olduğu:  

Süleyman oğlu Edhem 

Yeri: Şayne köyü eski  

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1243 hicri / 1827  

miladi 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş  

/ Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 58 x 33,  

kalınlık, 5 cm  

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Gövde 

yanlardan kırık ve baş kısım 

eksiktir. 

 

Kitabe metni 
 

Hüve’l hallaku’l baki 

El- merhum el- mağfur 

El muhtac Edhem 

Bin Süleyman 

Ruhiçün el Fatiha 

 

1243 hicri / 1827 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemektedir. Zemin oyma tekniğiyle çerçe-

ve içinde hazırlanan kitabe 6 satırdan oluşturulmuştur. Kitabenin he-

men üstünde her iki yana simetrik kuş motifleri stilize edilmiştir. Met-

nin alan ölçüsü 45x23 cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, merhu-

mun adı, baba adı, insanlardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 28 

Kime ait olduğu: Muham- 

med kızı Fatime 

Yeri: Şayne köyü eski me- 

zarlığı 

Türü: Kadın baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1245 hicri / 1829 mi- 

ladi 

Formu: Baş taşı gövdesi 

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş / 

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 60 x 30,  

kalınlık, 5 cm  

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş kı 

sım eksiktir. 

 

Kitabe metni 

El- mütevefiye el- merhume 

Fatime binti 

Muhamed ruhiçün 

El Fatiha 

 

1245 hicri / 1829 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemektedir. Zemin oyma tekniğiyle hazırla-

nan kitabe sadedir. Kitabenin hemen üstünde her iki yana simetrik ola-

rak birer çarkı felek motifi yerleştirilmiştir. Metnin alan ölçüsü 24x23 

cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba adı, insan-

lardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 29 

Kime ait olduğu: Hüseyin oğlu Mulla Sali 

Yeri: Şayne köyü eski 

mezarlığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: / 

Tarihi: 1229 hicri / 1813 

miladi  

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik:  

Taş/Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 60 x 27, 

kalınlık, 5 cm  

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Sağlam 

 

Kitabe metni 

El- merhum 

El- mağfur 

Mulla Salih bin 

Hüsein ruhiçün 

El Fatiha 

 

1229 hicri / 1813 miladi 

 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya doğru genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan 

içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan kavuk şeklin-

de başlık şişirilmeden, başlığın yarısına kadar sarılmıştır. Alt kısmında 

ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu tür kavukları daha çok 

devlet memurları, kâtipler ve yazı işlerinde çalışanlar kullanmıştır. Sü-

lüs hatlı metin sade bir çerçeve içinde 6 satırdan oluşturulmuştur. Met-

nin alan ölçüsü 35x20 cm’dir. Bu metinde: Merhumun adı, baba adı, 

Fatiha ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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Foto no: 30 

Kime ait olduğu: Kurtiş Ağa Oğlu Süleyman ağa 

Yeri: Şayne köyü eski mezar-

lığı 

Türü: Erkek baş şahidesi 

Unvan: Ağa 

Tarihi: 1238 hicri /1822 mila-

di 

Formu: Baş taşı gövdesi  

dikdörtgen yatay kesitli  

Malzeme ve Teknik: Taş /  

Zemin oyma 

Ölçüsü: Baş taşı, 1m x 33, 

kalınlık, 5 cm  

Yazı Türü: Sülüs 

Dili: Osmanlı Türkçesi 

Bugünkü Durumu: Baş kıs-

mının tepesi kırıktır. 

 

Kitabe metni 

Hüvel Bak-i 

El- merhum 

El-  mağfur 

Süleyman ağa  

İbni Kurtiş ağa 

Ruhiçün el Fatiha 

 

1238 hicri / 1822 miladi 

 

Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya doğru genişlemekte ve iki yanda kademeli olarak dara-

lan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavuk-

la sonlandırılmaktadır. Bu kavukları daha çok Kara yeniçerileri, Ser-

dengeçtiler, Denizlevendleri ve Dalkılıçlar kullanmıştır. Kitabenin üst 

kısmında her iki yana birer yuvarlak desen işlenmiştir. Zemin oyma 

tekniğinde hazırlanan kitabe 7 satırdır. Metnin alan ölçüsü 35x25 

cm’dir. Bu metinde: Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba adı, insan-

lardan istedikleri ve ölüm tarihi yazılmıştır. 
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BALKANLAR’DA TARİH BOYUNCA TÜRK 

DİLİNDE YAYIMLANAN ÇOCUK DERGİLERİ 

 

Nimetullah HAFIZ* 
 

 

Rumeli eyaleti beş yüzyıl kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun ida-

resi altında kalmış, imparatorluk dağıldıktan sonra Türk kültürüne ait 

birçok iz kurulan ülkelerde yaşamaya devam etmiştir. Bu nedenle her 

Balkan ülkesinde yaşayan tüm ulusların tarihleri, dilleri, edebiyatları, 

dinleri, gelenek ve göreneklerini araştırmak ve incelemek için ancak 

ciddi Türkoloji çalışmalarının yapılması gerekir. Çünkü bu uzun süre 

içinde sayıları tam olarak bilinmeyen binlerce mimari eserin yanında 

henüz keşfedilmemiş (dil, tarih, din, hukuk vb. konulu) birçok metin 

kaleme alınmıştır. Bu eserlerin bazıları Balkan ülkelerinde, bazıları 

Anadolu şehirlerinde yayımlanmış, bazıları ise yazma eser olarak gü-

nümüze kadar korunabilmiştir. Balkanlarda, Osmanlılardan kalan mi-

mari eserlerin büyük bir bölümünün yok olmasıyla birlikte bu yazma 

eserlerin de büyük bir kısmı toprağa gömülmüş, yanmış veya hiç ya-

zılmamışlar gibi tarihten silinmişlerdir. Ancak sözü edilen çok az sayı-

da yazma eser günümüze kadar nadir kişilerin özel kitaplıklarında ve-

ya tavanlarında korunabilmiştir. Bunlardan bazıları basılı eser, bilhas-

sa önemli olanları ise yazma eserlerdir.    

Bunların Rumeli’de yazılmış olan bir kısmı, çeşitli kanallarla Av-

rupa devletlerinin kütüphanelerine götürülmüş bazıları da elden ele 

geçerek Sarayevo, Mostar, Prizren, Sofya, Rusçuk, Bükreş, Üsküp, 

Manastır, Edirne gibi şehirlere taşınmış ve kimi kuruluşlar aracılığıyla 

yayımlanmıştır. Rumeli’de XIX. yüzyılda kitaplar dışında salnameler 

basılmış; daha sonraları ise -özellikle 1912 yılına kadar- Türk dilinde 

eski harflerle kitaplar, gazete ve dergiler basılmaya başlamıştır.  

1912-1913 tarihlerinde gerçekleşen iki Balkan Savaşı’ndan ve 

1914 yılındaki I. Dünya Savaşı’ndan sonra Rumeli ülkelerinde yaşam-

larını sürdürmeye mecbur kalan Türkler, ne pahasına olursa olsun, 

karşılaştıkları çeşitli güçlükleri aşmıştır. Hatta aralarından bazıları ya-

şamlarını yitirdikleri hâlde, onlardan sonra yetişen yeni kuşaklar hiç 

yıkılmadan büyüklerinin başlatmış oldukları yayın etkinliklerini 

devam ettirmeye çalışmışlardır. 1928 yılından sonra yeni kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’nde, dil devrimiyle Arap alfabesinden Latin 

alfabesine geçilmesinden sonra da Rumeli Türkleri, ana vatanlarındaki 
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durumu takip ederek ülkelerinde Latin alfabesinde gazete, dergi ve 

kitap yayımlamaya devam etmişlerdir. Biz Rumeli’de tüm gazete, 

dergi veya kitaplar üzerinde durup hepsini aydınlatma düşüncesinde 

değiliz, yazımızın konusu nedeniyle tüm bu yayınları bir yana koyarak 

alfabetik sırayla Türkiye Cumhuriyeti dışında Rumeli ülkelerinde 

günümüze dek Türk dilinde yayımlanan çocuk gazete ve dergileri 

hakkında derleyebildiğimiz bilgileri sunmaya çalışacağız. 

 

 

Bosna-Hersek 
 

Osmanlı idaresi döneminde Avusturya, Hırvatistan ve Sırbistan; 

Bosna Eyaleti’nde kasıtlı olarak gazete ve dergiler yayımlamaya baş-

lar. Osmanlı İmparatorluğu da bu yayınlara yanıt olarak, özellikle 

Bosna şehirlerindeki halkı uyandırmak için basıma önem vermeye 

başlar. Böylece 1866 yılında Bosna-Hersek’in başşehri olan Saraye-

vo’da buranın resmî organı olarak “Bosna” ve iki yıl sonra aynı vila-

yetin yarı resmî organı olan “Gülşen-i Saray” adlı iki gazete Türkçe ve 

Boşnakça olarak yayımlanır. Bu vilayette 1867-1878 yıllarında 13 sal-

name basılmıştır. 1876 yılında Bağımsız Hersek Vilayetinin kurulma-

sıyla birlikte, Bosna vilayeti matbaasının yardımı ve malzemesiyle 

Mostar şehrinde bir matbaa açılmıştır. Bu matbaada “Neretva” adında 

Türkçe ve Boşnakça olarak yayımlanan gazete 33 sayıya ulaşmıştır. 

1878 yılında Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan tarafından iş-

gal edildikten sonra bu vilayet matbaası genişletilerek 1882-1892 yıl-

ları arasında “Bosna ve Hersek vilayeti Salnamesi” adıyla Türkçe 11 

salnamenin dışında “Vatan” (1884-1897) ve bunun devamı olarak sa-

yılan “Rehber” (1897-1902) adlı iki Türkçe gazete, 1908 yılında ise 

dört sayfası Türkçe yazılara verilen Boşnak dilinde “Bahar” adlı bir 

aile dergisi yayımlanmıştır. Fakat görüldüğü gibi Bosna-Hersek’te 

yayımlanan bu dergilerde çocuklara özgün veya edebî çeviri metinler 

dışında hiçbir özel çocuk dergisi yayımlanmamıştır.   

 

 

Bulgaristan 
 

Bulgaristan’da Türk dilinde basın, Mithat Paşa tarafından 1865 

yılında Rusçuk’ta kurulmuştur. Aynı yılda ilk Türk gazetesi “Tuna”, 

“Mecra-i Efkâr” ve 1875 yılında Türk ve Bulgar dilinde “Güneş” 

adında bir gazete basılmaya başlamıştır. Fakat on yıl sonra, yani 13 

Haziran 1877 tarihinde Rus işgalinden hemen sonra “Tuna” gazetesi 

kapatılır.  
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1880 yılında Yeni Bulgar devletinde “Tarla” ve “Bulgar Resmî 

Gazetesi” olmak üzere iki gazete çıkmaya başlar. 1984 yılında ise Sof-

ya’da “Dikkat” ve “Çaylak” adında iki gazete daha basılmaya başlar.  

Otuz yıllık Bulgar Prensliği döneminde Bulgaristan’ın Sliven 

kentinde 1, Rusçuk’ta 8, Sofya’da 11 ve Filibe’de 22 olmak üzere top-

lam olarak Türk dilinde 42 gazete yayımlanmıştır. 1908 yılında Bulga-

ristan Monarşi Dönemi’nde, Türk azınlık gazetelerinin daha düzenli 

ve nitelikli olanları  (Sofya’da 26, Filibe’de 16, Kırcaali’de 10, Şum-

nu’da 9) yayımlanmıştır. Ayrıca Türklerin yoğun yaşadıkları Razgrad, 

Targovişte (Eski Cuma), Kazanlık, Vidin, Plevne, Yanbolu ve Rusçuk 

gibi şehirlerde de yeni Türk gazete ve dergileri basılmıştır. 

Bulgaristan Monarşi Dönemi’nde Sofya’da “Balkan”, “Rehber”, 

“Ümit”, “Nûvvab” ve “Deliorman”; Filibe’de “Emniyet”, “Hurşit”, 

“Kocabalkan”, “Hilâl”, “Tefeyyüz” ve “Zerafet”; Şumen’de “İntibah” 

ve “Terakki”; Vana’da “İleri” gibi basımevleri kurulmuştur. Tüm bu 

matbaalar Türk basını ve edebiyatına büyük katkılarda bulunmuştur. 

Öyle ki 1908-1941 yılları arasında Bulgaristan’da Türkçe 67 gazete ve 

13 dergi yayımlanmıştır. 

1934-1941 yılları arasındaki “Faşizm Dönemi”nde “Kemalist Ga-

zetecileri” suçlamalarıyla Türk basınına ağır bir darbe indirilmiş ve 

böylece “Halk Sesi”, “Deliorman”, “Özdilek”, “İstikbal”, “Karade-

niz”, “Rehber”, “Turan”, “Çiftçi Kurtuluşu”, “Yarın” ve “Yeni Gün” 

gazete ve dergileri kapatılmış, bunların sahipleri ise tutuklanarak ağır 

işkenceler görmüşlerdir. Büyük bir kısmı da Türkiye’ye sürgün edil-

miştir. Aralarından “Balkan Postası”, “Dostluk” ve “Yıldırım” gazete-

leri rejime elverişli olmaları yüzünden iki yıl daha yayımlandıktan 

sonra 1937-1939 yılları arasında kapatılmıştır. Bunlar arasında bir tek 

“Havadis” adındaki gazetenin yayınlanmasına izin verilir. Fakat 28 

Şubat 1941 tarihinde hiçbir açıklama yapılmadan bu gazete de kapatıl-

mıştır ve böylece faşist Bulgar yönetimi bununla tüm Bulgaristan’da 

Türk  gazete ve dergilerinin yayın hayatını sona erdirmiştir.  

Bulgaristan’da yeni rejimin yönetime geçmesiyle Türk azınlığının 

basını da yeniden doğmuştur. 9 Eylül Devrimi’nden sonra yeni yöne-

tim değişik bölgelerde açık hava toplantıları düzenleyerek Türklerin 

çiğnenmiş haklarını cetvellerde tek tek kaleme almaya başlamıştır. 

Bunun sonucunda Bulgaristan’da zindana atılan Türk basını yeniden 

ortaya çıkar. Öyle ki 6 Şubat 1945 yılında Sofya hükûmeti “Vatan” 

adında yeni bir Türk gazetesi yayımlar. Üç ay sonra “Otoçestveni 

Front” (Anavatan Cephesi) organı olarak “Işık” adında yeni bir gazete 

çıkar. Her iki gazete de yeni rejimin resmî organıdır. Böylece Bulgar 

Komünist rejimi ile Türk azınlığı arasında karşılıklı bir sempati belir-

meye başlar.  
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Altı ay sonra Komsomol Örgütü Merkez Komitesi Organı olarak 

Sofya’da Tük dilinde “Halk Gençliği” adında yeni bir gazete basılır. 

Bunun yanı sıra Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi Orga-

nı olan “Yeni Işık” adında bir başka gazete ve Türk dilinde yayımla-

nan “Yeni Hayat” adında son bir dergi oldu. Fakat Bulgaristan anaya-

sasına, belgelere ve anlaşmalara rağmen temel insan haklarını çiğne-

yen Bulgaristan yönetimi Türk halkına karşı soykırımı hızlandırmıştır. 

Bu yöntemler doğrultusunda Türk adlarını değiştirme, Türkçe konuş-

mayı ve eğitimi tamamen yasaklama uygulamasına gidilmiş, bunu ka-

bul etmeyenler tutuklanmış, sürgüne gönderilmiş, direnenler ise çeşitli 

şekillerde öldürülmüştür.  

Bu çalışma Balkan ülkelerinde Türk dilinde çocuk yayınları oldu-

ğundan bu dergiler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.  

  

Eylülcü Çocuk: Bulgaristan’da Türk halkına komünist ideolojiyi 

kabul ettirmek için 1 Kasım 1946 yılında Öğrenci Örgütü veya Bulgar 

Pionerleri Organı’nın “Eylülcü Çocuk” çocuk gazetesi Sofya’da Türk-

çe olarak yayımlanmaya başlar. Bu gazetenin ilk sayısının baş sayfa-

sında “Türk çocukları artık sizin de gazeteniz var” manşeti bütün Türk 

küçüklerinin oldukça ilgisini çekmiş ve bu nedenle Türk çocukları bu 

gazetenin öteki sayılarının çıkışını sabırsızlıkla beklemişlerdir. 

 

Piyoner: 13 yıl sonra Bulgaristan’da, yani 1959 yılında Türk ço-

cukları için “Piyoner” adında bir çocuk dergisi yayımlanmaya başlar. 

Fakat ne var ki bu dergi bir yıldan daha fazla hayatta kalamaz ve 1960 

yılında kapatılır. 

 

Filiz: “Halk Gençliği” gazetesi içinde “Filiz” adıyla çocukların 

yazılarına iki sayfa yer veren bu çocuk gazetesi, 1968 yılına kadar de-

vam ettikten sonra bağımsız bir çocuk dergisi olarak ayda iki defa ya-

yımlanmıştır. Lakin bu dergi de uzun soluklu olmamış, aynı yılın so-

nunda kapatılmıştır. 

 

Filiz: Bulgaristan’da yeni demokrasi dönemine geçişte, bir çocuk 

gazetesine ihtiyaç duyularak “Hak ve Özgürlük” gazetesinin beşinci 

sayısından itibaren (İlk sayısı 1991 yılında çıkmıştır.) Muharrem Tah-

sin müdürlüğünde “Filiz”, “Hak ve Özgürlük” gazetesinin bir ek say-

fası olarak yayımlanmıştır. Fakat 3 Nisan 1992 tarihinden sonra başlı 

başına sekiz sayfalık tek bir çocuk ve öğrenci gazetesi olarak 21x30 

cm boyutunda basılmaya başlandı. Gazetenin ortasında ek olarak dört 

sayfalı ve renkli “Bol Renkli Bilgiler” de verilmekteydi. Ancak Mu-
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harrem Tahsin’in ölümünden sonra bu çocuk gazetesinin basılması ta-

mamen durmuştur.  

 

Balon: Bulgaristan aydınlarından Kâzım Memiş, Nisan 1994 yı-

lında “Balon” adında bir çocuk dergisini çıkarmaya başladı. Ayda bir 

çıkan 14x20 cm boyutlu, kaliteli yağlı kâğıtta renkli basılan bu dergi, 

ilk yıllarda 32 sayfa çıkmış daha sonraları ise 48 sayfayı bulmuştur. 

Dergi 10 yıl sonra, sahibi Kâzım Memiş’in elim bir hastalık sonucu 

gerçekleşen vefatı nedeniyle kapatılmıştır. 

 

Mozaik: Bu dergi Şumnu Kültürevi’nin çıkardığı Kültür, Sanat, 

Eğitim, Çocuk ve Gençler dergisidir. Yazı ve yayın müdürü Nurten 

Remzi’dir. 32 sayfalık bu derginin hemen her sayfasında renkli resim 

ve reklamlar yer almaktadır. 

 

 

Hırvatistan 
  

Bağımsız Hırvatistan Devleti’nin Zagreb şehrinde, 1943 yılında 

oradaki Müslümanları celbetmek için çıkardığı “Doğu ve Batı” adlı 

aylık kültür, iktisat ve siyasi derginin yayımlandığı bilinmektedir. An-

cak bu dergi dışında, çocuk dergisi şöyle dursun, başka herhangi bir 

gazete ve dergi basılmamıştır. 

 

 

Kosova 
 

1868’de Prizren vilayetinin merkezi olan Prizren basımevinde 

(1871-1874 yıllarında) Türk dilinde iki vilayet salnamesi ve  “Prizren” 

adında Türkçe-Sırpça resmî gazete çıkarılmıştır. Bu basımevi 1877 

yılında Kosova vilayetinin kuruluşuyla yeni vilayetin merkezi olan 

Priştine şehrine taşınmış burada 1888 yılına kadar “Kosova” adlı 

Türkçe-Sırpça resmî bir gazete ile “Kosova Salnamesi” adıyla beş sal-

name yayımlanmıştır. Bu basımevi aynı yılda Kosova vilayetinin mer-

kezinin Üsküp’e geçmesiyle oraya taşınır ve basım işlerine burada ay-

nı şekilde devam eder. 

Sırp Hükümdarlığı döneminden sonra da (1912 yılından sonra) 

Yugoslavya Krallığı’nda Türk dilinde bu tür yayın etkinliği görülme-

miştir. 1944 yılında FYHC’de (Fedderativ Yugoslavya Halk Cumhuri-

yeti) her hakka sahip olan ulus ve halkların yayınları varken Türk hal-

kına bu hak verilmemiştir. Ancak 1951 yılında Kosova’daki Türklere 

bu haklar verilmiş, Makedonya Türklerinin yayınlarından yararlanarak 
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Üsküp’ten -ders kitaplarıyla birlikte- haftalık “Birlik” gazetesi, 

“Sevinç”, “Tomurcuk” ve “Sesler” dergileri getirilmiş ve buradaki 

Türk öğrencilerin kitap ve dergi eksiklikleri giderilmiştir.  

Bir süre sonra ihtiyaçlar yüzünden kimi okullardaki öğretmenler, 

öğrencileriyle birlikte okulları çerçevesinde bazı dergiler yayımlarlar. 

Örneğin ilk olarak Prizren Yovanka Radivoyeviç-KİTSA Lisesinde 

öğrenciler Arnavutça, Sırp-Hırvatça ve Türkçe “Yankı” (Eho) adında 

bir dergi yayımlama girişiminde bulunmuştur. Daha sonra Prizren’de 

Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneği çerçevesinde Aralık 1969 yılında 

“Doğru Yol” adlı bir edebî dergi yayımlanmıştır. Bu aylık dergi der-

neğin olanaklarına göre şapirografla (mumlu kâğıtla ve teksirle) 16 sa-

yıya ulaşmıştır. Aynı derginin devamı niteliğinde olan “Esin Kültür ve 

Sanat Dergisi,” derneğin bulduğu bir gelir sayesinde 8 sayı çıkarmıştır 

(15 Doğru Yol Dergisi ve 8 Esin ile birlikte bu derginin toplam sayısı 

23’tür). Esin Dergisi’ni hazırlayan beş kişilik bir kurul olup başyazarı  

Zeynel Beksaç’tı. 

Daha sonraları, yani 1 Mayıs 1969 yılında Priştine’de Türk dilin-

de ilk defa “Tan” adında bir gazete çıkmaya başlar. Gazetenin her sa-

yısında çocuklara özel olarak “Boncuk” “Tan Çocuklara” adlı bir say-

fa çıkarılmış burada çocuklar için her çeşit yazıya yer verilmiştir. 

1973’te “Çevren” adlı bir toplum, kültür ve edebiyat dergisiyle birlikte 

gençlere aylık “Çığ” ve sekiz yıllık okullardaki çocuklara da “Kuş” 

dergileri yayımlanmaya başlamıştır. NATO müdahalesinden sonra 

Priştine’deki bu yayınlar kapatılmıştır. Çevren’in ve Çığ’ın son sayıla-

rı 1999 yılında çıkarılmıştır.  

1993 yılında Osman Baymak yeni bir yayın girişiminde bulundu 

ve Balkan Aydınları ve Yazarları adına aylık Bay Aktüel, Kültür ve 

Sanat Dergisi’ni yayımlamaya başladı. Buna ek olarak 21x29 cm bo-

yutlu ve 28-30 sayfalı “İnci” çocuk dergisi günümüze dek süreli ola-

rak yayımlanmıştır. Ancak bir yıl sonra “İnci Çocuk Dergisi” ayrı ola-

rak basımına devam etmiştir. Bu dergiyle birlikte genç Türk okurları-

na ayda bir yayımlanan 48 sayfalık “Gençliğin Sesi” adlı bir dergi da-

ha çıkarılmıştır.  

Ancak 2000 yılındaki NATO müdahalesinden sonra Prizren’de 

hemen ilk olarak Osman Baymak “Balkan” gazetesini yayımlamaya 

başladı. Fakat bu derginin ömrü çok kısa oldu, gazete birinci sayıdan 

sonra başka sayı basmadı. 

Bu gazetenin hemen ardına Mehmet Bütüç “Yeni Dönem” adında 

haftalık bir gazete çıkarmaya başladı. Bu haftalık gazetede de bir sayfa 

çocukların yazılarına yer verildi. Gazete her hafta basıldı fakat 2006 

yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin TİKA vasıtasıyla yaptığı yardımlar 

kesilince bu gazetenin basımı durdu. Bu kültür etkinliğinin aniden ke-
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silmesi Türkler arasında oldukça yankı uyandırmıştır. Bunun üzerine 

hemen başka yayın çıkartma arayışlarına girildi. Böylece Türkiye 

Cumhuriyeti yardımıyla “Kosova Haber” adlı on beş günde bir yayım-

lanan gazetenin basımına başlandı. Bu sefer gazetenin ömrü basılı ola-

rak uzun sürmedi ve onuncu sayıdan itibaren yayın hayatını internet 

vasıtasıyla sürdürdü. Bu yayınlar hâlâ devam etmektedir.  

Bu yayın kayıplarından hemen sonra Priştine’de, Kosova Türk 

Gazeteciler Derneği “Tan” gazetesinin bir devamı olarak “Tan Haber” 

adlı 28x38 cm boyutlu aylık bir gazete basmaya başladı. Bu siyasi ga-

zetede kadın, sağlık, spor gibi yazılar dışında çocukların yazılarına da 

“Çocuk Tan Haber”de iki sayfa yer verilmiştir. Fakat bu gazete de 

dört sayıdan ileri gidememiştir. 

Mart 2011 tarihinde Kosova Türk gençlerine yayın yönetmeni 

Bengi Muzbeğ 20x29 cm boyutlu ve 48 sayfalı “Paradigma” adında 

sürekli aylık bir dergi yayınlamaya başladı ama bu dergi de on sayıdan 

fazla yayımlamaya devam edemedi.  

Kasım 2012 yılında Kosova Türk Yazarlar Birliği “İmza” adlı 

toplum, bilim, kültür, sanat temalı bir dergi çıkarmaya başladı ve bu 

dergi yayın hayatına hâlâ devam etmektedir.   

 

Kuş: Aralık 1976 tarihinde Kosova’da sekiz yıllık eğitim alan 

Türk öğrencilerine “Kuş” adında bir dergi basılmaya başlandı. Bu der-

gi Kosova’da yayımlanan ilk çocuk dergisi idi. Her sayı 20 sayfadan 

oluşmakta ve renkli kâğıda basılmaktaydı. Bu dergi çeşitli okul haber-

lerini, mevsimleri, okul günlerini, bayramları, çocuk yazarların hikâye 

ve şiirlerini, halk masallarını ve diğer eğlenceli köşe yazılarını kapsa-

mıştır. 

 

Filiz: Prizren’de Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneği 1987 yılında 

“Filiz” adında yeni bir çocuk dergisini yayımlamaya başladı. 17x24 

cm boyutlu bu dergide yazılar mavi renkli ve toplam 15 sayfadır. Bu 

dergi sadece bir sayı çıkarılmış sonrasında devam edilmemiştir. So-

rumlu yazarı Ethem Kazaz’dır. İçindeki şiir ve düzyazıların hemen 

hepsi Prizren ve Mamuşa’daki genç yazarların eserleridir. 

  

İnci: BAY (Balkan Aydınları ve Yazarları) da ilk yayımladığı ay-

lık Bay Dergisi’nin eki olarak 1997 yılında Prizren’de basılmıştır. 

20x29 cm boyutundaki 10-12 sayfalık dergiden bir yıl sonra bu küçük 

çocuk dergisi genişletilerek yayımlamaya devam etmiştir. Günümüze 

kadar 120 sayı çıkmıştır. Derginin ilk iki sayfası ile iki orta sayfası iyi 

kaliteli ve renkliyken öteki sayfalar siyah beyazdır. Hâlen yayımlan-
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maya devam eden bu dergi, sekiz yıllık eğitim veren okullara yönelik 

sayılar çıkarmaktadır.    

 

Türkçem: Zeynel Beksaç 1999 yılının ocak ayından itibaren 

Türkçe eğitim veren okullarda okuyan öğrencilerin eksikliklerini gi-

dermek için Kosova Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Araştırma Derneği-

nin aylık yayın organı olarak “Türkçem” adlı çocuk dergisini yayımla-

maya başlar. Bu dergi iki ayda bir basılmakta olup 21x29 cm boyutlu 

ve 24 sayfadır. Günümüze kadar süreli olarak 130 sayıya ulaşmıştır. 

Bütün dergi kaliteli kâğıda ve renkli basılmaktadır. Dergide Kosova’-

daki kültür olaylarıyla ilgili haberler, yazarların şiir ve hikâyeleri, halk 

masalları, fıkraları, dinî makaleler, çocuk sağlığı gibi konulara yer ve-

rilmektedir.  

 

 

Makedonya 
 

Bugünkü Makedonya’da Kosova vilayetinden başka merkezi Ma-

nastır olan Manastır vilayeti, “Rumeli” adında resmî bir gazete ve 

“Manastır Salnamesi” (1873-1875) yayımlamıştır. 1878 yılında “Ru-

meli” gazetesi yerine “Manastır” (1884-1912) adında resmî bir gazete 

ile sekiz salname çıkarılmıştır. 

İkinci Meşrutiyet’ten sonra Kosova vilayeti matbaasında resmî 

gazetelerden başka “Enva-ı Hürriyet”, “Şar” ve “Yıldız” adlarında 

özel ve dernek gazeteleriyle birlikte “Yeni Mekteb” adlı bir mesleki 

dergi de yayımlanmıştır. Hatta 1908’de İkinci Meşrutiyet ilanıyla vila-

yetlerde kaldırılan basın sansüründen yararlanarak Üsküp ve Manas-

tırda türlü partiler, topluluklar, azınlıklar ve müesseseler kendi siyasi, 

edebî, bilim ve mesleki organlarını yayımlar. Bu yapılar basımevi kur-

maya başladıktan sonra o zamanki örfi idarenin ilanından önce Ma-

nastır’da “Neyyir-i Hakikat”, Demokrat Fırkası 1910’da “Hukuk u 

İbad” adında partilerin gazetelerini çıkarıyorlardı. Fırkalar arasındaki 

siyasi çatışmanın şiddetlenmesiyle Üsküp’te “Top”, Manastır’da 

“Kurşun”, “Süngü”, “Kasatura” gibi İttihat ve Terakki’nin çıkardığı 

gazeteler muhalefete gayet sert bir dille saldırıyordu. 1911 yılında her 

bakımdan ölçüyü kaçıran bu gazeteler o zamanki örfi idare tarafından 

sık sık kapatılıyor, imtiyaz sahipleri cezalara çarptırılıyordu. Bu gaze-

teler yayımlandığı zaman çıkarılan “Hüsün ve Şiir” ve “Elhan” ve Üs-

küp’te basılan “Yeni Mektub” adındaki edebî ve mesleki dergilerin vi-

layetlerde yayımlanan diğerleri arasında seçkin yerleri vardır. 

Basın hürriyetinden yararlanan milliyetçi Sırp kuruluşları Üsküp’-

te yalnız Sırpça olarak yayımladıkları birkaç gazete dışında Arnavut 
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komite ve kulüpleri, kendi ahalisinin millî bilincini uyandırmak ve sa-

vunmak amacıyla Üsküp’te “Shkupi-Üsküp”, Manastır’da “İttihat-ı 

Milli-Bashkimi Kombit” adında Türkçe ve Arnavutça (Latin harfleriy-

le) gazeteler yayımlamışlardır. Bazı yazılar nedeniyle bunlar da örfi 

idare tarafından kapatılmışlardır.  

Balkan Harbi’nden I. Dünya Savaşı’na kadar bu bölgede hiçbir 

Türkçe gazete veya kitap yayımlanmamıştır. 1919 yılında yeni kuru-

lan Yugoslavya’da (Krallık Yugoslavyası’nda) bir azınlık olarak 

Türkler başka bir siyasi ve iktisadi ortamda yaşamaya mecbur kalmış-

lardır. İlk yıllarda tanınan kimi siyasi haklardan yararlanan Türk ay-

dınları 1919-1920 yıllarında “Rehber” ve “Uhuvvet” adında gazeteler 

çıkarmışsalar da bunların ömürleri uzun olmamıştır.  

O zamanlarda Makedonya, Kosova ve Sancak bölgelerinde yaşa-

yan Müslümanlar 1919 yılında İslam Muhafaza-yı Hukuk Cemiyeti’ni 

kurmuşlar ve “Hak”, “Hak Yolu” ile “Mücahede” adındaki gazeteleri 

Cemiyet’in organı olarak çıkarmışlardı. O devirde Yugoslavya’daki 

öbür partiler de kendi organlarını Türkçe olarak yayımlamışlardı. Ra-

dikal Partisi “Sada-yı Millet” (1927-1929), İşçi Partisi “Sosyalist 

Fecri” (1920), Demokratska zayednitsa (Demokrat Birliği) “Fırka-yı 

Siyaset”, Sarayevo’da 1920 yılından itibaren “Adalet-Pravda” adında 

Türkçe ve Sırpça  salname yayımlamışlardır. 

I. Kral Aleksandar’ın 1929 yılında ilan ettiği diktatörlük sonucun-

da siyasi partiler kapatılmış ve bütün hürriyetler kısıtlanmıştır. Bu ne-

denle Türk basını da uzun yıllar yayın yapamamıştır. Ancak 1937 yık-

lında İslam cemaatince Üsküp’te “Doğru Yol-Pravi Put” adında Türk-

çe Sırpça bir gazete çıkarılmıştır. 1944 yılına kadar bu gazeteden baş-

ka bir yayın olmamıştır. 

1944 yılında kurulan Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nden 

tüm ulus ve halklar gibi Türkler de yararlanarak kendi gelenek, göre-

nek ve kültürünü sürdürüp genişletmeye, Türkçe eğitim veren ilkokul-

lar açarak dilini ve edebiyatını yeniden canlandırıp genişletmeye baş-

lamıştır.  

Üsküp’te 23 Aralık 1944 yılında Türk dilinde ilk olarak “Birlik” 

adında on beş günlük bir gazete basıldı. Bu gazetenin yayımlanmasıy-

la birlikte Yugoslavya’da Türk ulusunun var oluşunun yeni temel taşı 

atılmıştır. Gazete 1999 yılına kadar yayımlanmaya devam etti. Her sa-

yının ortasında  “Çocuk Bahçesi” adlı 2-3 sayfalık çocuklara özel ya-

zılar eklenirdi. İlk sayılarında en çok siyasi yazılara yer verilse de za-

manla şeklini değiştiren gazete ilk olarak haftalık, daha sonra haftada 

üç kez basılmaya devam etmiştir. Bu gazetenin baş ve sorumlu yazarı 

Şükrü Ramo (1918-1988) idi.  
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Bu gazetenin siyasi yazılardan başka kültür, edebiyat, eğitim, ka-

dın ve bizi en çok ilgilendiren çocuk konulu sayfaları vardı. Sayfaların 

adlarına göre çeşit çeşit makaleler, haberler yayımlanırdı. Bu tür yazı-

ların yayımlanmalarıyla Makedonya’da Türk yazarları ortaya çıkmaya 

başlamış ve bu yazarlar Yugoslavya’da çağdaş Türk edebiyatının kö-

künü canlandırmayı başarmışlardır.  

1945’te Makedonya Devlet Kitabevi (Prosmetno Delo), Makedon 

ve Arnavut ders kitaplarını yayımlamaya başlar. Bunlardan biri, ikinci 

sınıflar için çıkarılan “Sevimli Kıraat” adlı Türkçe ders kitabıdır. 1946 

yılında sekiz yıllık okullar için okuma kitapları ve sonrasında diğer 

ders kitapları basılmaya başlanır. O yıl “Cephe Hayatı”, “Köy Evinde” 

gibi birkaç çeviri kitap da çıkartılır. 1947’de Ferit Bayram ile Fetah 

Süleymanpaşiç’in hazırladıkları ilk Türk “Alfabe” kitabı basılır. Daha 

sonra yeniden “Alfabe” ile iki, üç ve dördüncü sınıflar için birer oku-

ma kitabı ve Makedoncadan Türkçeye çevrilen üçüncü sınıflar için 

coğrafya kitabı yayımlanır.  

Zamanla lise ve öğretmen okullarında yetişenler sayesiyle “Bir-

lik” gazetesi dışında başka dergilerin de yayımlanma ihtiyacı ortaya 

çıkar. Böylece 1949 yılında Makedonya Kültür Birliğinin genel heyeti 

Mustafa Karahasan’ın hazırladığı 82 sayfalık “Makedonya Genç Türk 

Yazarlarının Eserleri” adlı bir kitap daha çıkarılır. Mustafa Karahasa-

n’ın Şaban Hoca adlı üç perdelik tiyatro eseri, Şükrü Ramo ve Necati 

Zekeriya’nın şiirleri bulunan bu kitap Yugoslavya’da ilk Türk edebi-

yatı antolojisi olarak bilinmektedir. 

1950 yılında yeni dergiler yayımlanmaya devam eder. O yıl ilk 

çocuk dergisi olarak bilinen “Pioner” yayımlanmaya başlar. Aynı yıl 

“Blok Not” adında siyasi, toplumsal, enformasyon dergisi çıkmaya 

başlar ancak bu gazetenin ömrü uzun sürmez, birkaç sayıdan sonra 

tamamen kapanır. Aynı yıl “Prosvetno Delo”, “Alfabe” ve üçüncü 

sınıflar için coğrafya kitabını yayımlar. Bunlar dışında Makedonya 

Halk Gençliği Merkez Komitesinin yayımladığı kitaplar arasında Na-

zım Hikmet’in “Taranta Babu’ya Mektuplar”, “Novo Pokolenye”, Ne-

cati Zekeriya’nın “Şiirler” vardır. Makedonya Antifaşist Cephesi’nin 

Genel Heyeti ise Nova Makedonya Yayınevi ile Mustafa Karahasan’ın 

üç perdelik “Hacer” oyununu ve “Küçük Erler” hikâye kitabını yayım-

lar. 

1951 yılında Pioner dergisi yerine “Sevinç” adında yeni bir çocuk 

dergisi basılmaya başlar. O yıl Üsküp’te ilkokulların üçüncü sınıfları 

için yeni okuma kitabı Makedoncadan çevrilerek tabiat bilgisi, ma-

tematik, geometri ve coğrafya kitapları olarak basılmıştır. 1952 yılında 

ikinci ve dördüncü sınıflar için birer okuma kitabı ile birinci sınıflara 

coğrafya ve aritmetik çeviri kitaplarından başka, M. Nizamettin 
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Azim’in “Küçük Türkçe Tabiat Bilgisi ve Hesap Terminolojisi” özgün 

kitapları yayımlanır. 1954 yılında kadınlar için Makedonya AFJ’nin 

(Anti Faşizm Yugoslavyası) hazırladığı “Yeni Kadın” adlı dergi de 

yayımlandı, fakat bu derginin de sekiz sayıdan sonra yayını dur-

duruldu. 1957 yılında ise çocukların en küçüklerine “Tomurcuk” adın-

da yeni bir dergi çıkarıldı. Bu dergilerde eserlerini yayımlayan genç 

yazarların yazıları arttıkça Makedonya’da genç Türk aydınları için 

yeni bir dergi yayımlama ihtiyacı görüldü. Bu nedenle 1965 tarihinde, 

Sesler Aylık, Toplum, Sanat, Kültür Dergisi’nin de yayınına başlandı. 

Bu dergi sayesinde Tito Yugoslavyası’nda yetişen Türk yazarları, 

eserleriyle bu yerlerde yeni ortaya çıkan çağdaş Türk edebiyatını 

dünyaya duyurmayı başarmıştır. Dergi, Yugoslavya’nın cumhuriyet-

lere bölünmesiyle kapanmıştır. 

Makedonya’da bu yayınlar dışında daha az bilinen bir dergi olan 

“El-Hilâl” din temalıdır. Ayda bir çıkan bu dergi Türkçe, Makedonca 

ve Arnavutça üç dilde basılmaktadır. Birinci sayısı 1 Mayıs 1987 tari-

hinde çıkmıştır. Birkaç yıl sonra birbirinden ayrılarak adları geçen üç 

dilde yayımlanmaya devam etmektedir. Bunlar dışında Üsküp’te 42 

sayı yayımlanan “Vardar” adlı bir dergi vardı. Ancak gazetenin kuru-

cusu ve baş ve sorumlu yazarı (Tokat Gazete, Yayın ve İthalat-İhracat 

LTD Şirketi adına) Bürhan Sait’in vefatıyla gazetenin yayımlanması 

sürdürülememiştir. 

 

Pioner: 1944 yılında yeni kurulan Yugoslavya’da Eylül 1950 yı-

lında Türk dilinde çıkan ilk çocuk gazetesi olarak bilinen “Pioner”dir. 

20x28 cm boyutlu ve 12 sayfalı olan bu gazete Makedonya Pionerler 

Birliği’nin Organı’dır. 

 

Sevinç: Eylül 1951 yılında Pioner Dergisi yerine 15x21 cm bo-

yutlu ve 16 sayfalı “Sevinç” adıyla yeni bir çocuk dergisi basılmaya 

başlar. Bu derginin ölçümü ve sayfa sayıları kimi yıllarda değişmelere 

uğramıştır. Dergi birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencile-

rin bilgi ihtiyacını gidermiştir. Zamanında tüm Makedonya ve Kosova 

yazarlarının ilk kaynakları bu dergi idi. Yugoslavya’nın parçalanma-

sından bir iki yıl sonra basımı durmuştur. 

 

Tomurcuk: İlk sayısı Eylül 1957 yılında yayımlanan Tomurcuk 

dergisi’nin 14x20 cm’lik boyutu zamanla (hem boyut hem de sayfa sa-

yısında) değişikliklere uğramıştır. İçerdiği yazıların hemen hepsi en 

küçük öğrenciler için şiir, hikâye, masal, bir sayfalık küçük tiyatro ya-

zıları, tekerleme, yazısız öyküler ve eğlenceler olup renkli resimlerle 
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zenginleştirilmiştir. Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra 

Makedonya ayrı bir cumhuriyet olunca derginin basımı durmuştur. 

 

 

Romanya 
 

Romanya’da 1888 ila 1938 yılları arasında 30 kadar gazete ve 

derginin basıldığı bilinmesine rağmen bunlar hakkında pek bir bilgi 

elde edilememiştir. Ancak Nikolay Çavuşesku döneminde (1965-

1989) Bükreş’te imam Salih Recep, eski müftüler Mehmet Yakup, 

Necat Osman ve yardımcısı Cemaleddin Lâtif ile Altay Kerim’in kat-

kıları sonucu Türkçe, Arapça ve Romence “Revista Cultului Müslü-

man Dergisi" (İslam Dininin Dergisi)” sadece bir sayı basılmıştır. 

Romanya Türklerinden Aciemin Baubek, Altay Kerim, Enver 

Mahmut, Nevzat Yusuf ve Tahsin Cemil’in son derece ısrarlı çalışma-

ları ve emekleriyle 1987 yılında Romanya azınlıklarına ayrılan “Krite-

rion” basımevinde Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesiyle “Renkler” 

adlı yıllık bir dergi çıkarılmıştır. Bu derginin 1987’deki birinci sayısı-

nı 1989’da ikinci, 1992’de üçüncü ve 1995’te dördüncü sayıları takip 

eder. Romanya Türklerinden elleri kalem tutan aydın kişilerin yazdığı 

bu dergide dil, edebiyat, röportaj, bildiri, folklor ve diğer konulara yer 

verilmiştir. 

Nikolay Çavuşesku döneminden sonra Cenan Bolat’ın teşebbüsü 

ve tarih profesörü Cemil Tahsin’in desteği üzerine “Karadeniz” gaze-

tesi de yayımlanmaya başlar. Maddi sıkıntılara rağmen bu gazete ya-

yınlanmaya devam etmiştir. 1995 yılında Atilla Emin’in göstermiş ol-

duğu büyük çabalar sonucunda Köstence’de Haksöz gazetesi ve bu 

gazetenin eki kabul edilen ilkokul öğretmeni Gülten Abdullah’ın yö-

netimindeki Hakses gazetesi çıkarılmaktadır.  

Üzerinde durduğumuz bu yayınların yanı sıra 1980 yılından itiba-

ren Tatar Türkçesiyle yayımlanan birçok değerli eser mevcuttur. Bun-

lara örnek olarak: Naci Cafer “”Boztorgay” (1980), Neczat Yusuf 

“Nasrettin Hoca’ya Dair Masallar” (1983), Altay Kerim “Kâniye” hi-

kâye kitabı (1984), Şükran Vuap Mocanu “Crus praktik de lingua Ta-

tara (Tatarcayı Öğrenmek İçin Pratik Dersler) (1985), Enver Mahmut-

Nedret Mahmut “Bozcıgıt” ve “Ayu Kulak Batır” folklor derlemeleri 

(1990-1991), Ziyaeddin İsmail “Toy” (Düğün şiir kitabı (1992), 

Hamdi Giraybay “Yaş Tatarlarga” şiir kitabı (1994), Nevzat Yusuf 

“Tabanıma Gömlek Çaktım” (Tabanıma Kelebek Sürdüm) hikâye ki-

tabı (1996), Altay Kerim ve Leyla Kerim “Tatarca-Türkçe-Romence” 

Sözlük (1996) gösterilebilir. 
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Romanya’da 70.000’i aşkın Türk ve Tatar Türk’ü yaşamaktadır. 

Romanya Türkleri azınlık olarak şimdiye dek söz ettiğimiz gibi türlü 

zorluklara dayanarak dillerini, edebiyatlarını, gelenek ve göreneklerini 

korumak ve yaşatmak için direnmiş böylece gelecek kuşaklara birçok 

eser bırakmıştır. Gönül ister ki yeni gelen kuşaklar da atalarını örnek 

alarak Romanya’daki Türklük bilimine pek çok değerli eser bırakarak 

katkı yapmaya devam etsinler. 

Görüldüğü gibi Romanya’da Türk-Tatar dilinde çocuk dergileri 

yayımlanmamıştır. İleride bir fırsat bulup Romanya’yı daha uzun bir 

süre ziyaret edebilirsek bu konuda daha titiz bir çalışma yapıp çocuk 

dergilerinin yayımlanmalarıyla ilgili daha çok bilgiye sahip 

olacağımız düşüncesindeyiz. 

 

      

Yunanistan 
 

Yunanistan’ın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Batı Trakya’da ya-

şayan yaklaşık 150.000 Türk’ün azınlık tarihi, 1923 Lozan Barış Ant-

laşması’nın imzalanmasıyla başlamıştır. Yaklaşık 110 yıl önce gerçek-

leşen nüfus mübadelesinde Batı Trakya sınırları içinde yaşayan Türk-

ler, İstanbul Rumlarının karşılığı olarak Yunanistan’da bırakılmıştır. 

1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün harf inkılabını ilan etmesinin ardından bu yeniliğin etkileri 

Batı Trakya’da da hemen hissedilmiştir. Latin asıllı Türk alfabesini 

benimseyen Batı Trakyalı aydınlar, 1930-1932 yıllarında yeni harfler-

le eğitime geçmişlerdir. Lozan Antlaşması’nın eğitim konusunda ken-

disine tanıdığı özerklik hakkını kullanan Batı Trakya Türkleri, bazı 

muhafazakâr çevrelerin direnişine rağmen yeni Türkçeyi kısa zamanda 

benimsemişlerdir. Batı Trakya ağzı, İstanbul ağzına yakın bir Türkçe-

dir. Bu nedenle Arapça ve Farsça kelimeler, Osmanlıca tamlamalar 

uzun süre etkisini göstermiştir.  

1923 yılında Batı Trakya’da azınlık statüsünde yaşamaya başla-

yan Türklerin basınına gelince doğal olarak ilk dönemlerde tamamıyla 

Osmanlıcanın etkisinde oldukları görülür. Örneğin, Selânik’ten sonra 

1924 yılında İskeçe’de yayın hayatına devam eden ve bir sendika ga-

zetesi olan “Yeni Ziya” eski Türkçe harfler ile yayımlanmıştır.    

Ancak Türkiye’deki harf inkılabı ve Türkçedeki değişikliklerle 

birlikte Batı Trakya Türk basınında da ilk farklılıklar baş göstermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan harf inkılabının hemen ardından 

Batı Trakya’da da eski Türkçe harflerin yerini yeni Türkçe harfler al-

maya başlamıştır. Ancak ilk yıllarda Türkçe Latin alfabesinin sadece 

haber başlıklarında, bazı kısa haberlerde, rakamlarda kullanıldığı gö-
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rülmektedir. Bu duruma ilk olarak “Yeni Adım” gazetesinde rastlan-

maktadır. Bunun başlıca nedeni ise yeni Türkçeyi bilenlerin sayısının 

az olmasıdır.  

Bu arada Batılılaşmaya ön ayak olan yazar ve şairlerin 

oluşturduğu Jön Türklerin İstanbul’dan kaçıp Selânik’e giderken Batı 

Trakya’dan geçmeleri, Atatürk’ün inkılaplarının bölgede kolayca 

benimsenmesine zemin hazırlamıştır. Batı Trakya Türklerinin bu 

inkılaplara Türkiye sınırları dışında yaşamalarına rağmen sahip çıkmış 

olmaları çok önemlidir.  

Eski Türkçe harflerin tamamen ortadan kalkması ve Osmanlıca 

etkisinden uzaklaşması 1946 yılında mümkün olmuştur. 21 Ekim l946 

tarihinde, 1932’de yayın hayatına geçen “Trakya” gazetesi tamamıyla 

yeni Türk harfleri kullanmaya başlamıştır. “Trakya” gazetesinin dilin-

de de önemli bir değişiklik söz konusudur. Daha çağdaş Türkçe kul-

lanmakta, ancak çağdaş Türkçede karşılığı henüz bulunmayan Osman-

lıca kelimeler varlığını korumaktadır.  

Türkçenin en duru ve yalın hâline geçişi ise 1 Şubat 1957 yılında 

Asım Haliloğlu tarafından Gümülcine’de yayımlanan “Akın” gazete-

siyle olmuştur. Yılların geçmesiyle birlikte Batı Trakya’daki Türk ba-

sınında kullanılan dil de gittikçe gelişme göstermiştir. Daha ileriki yıl-

larda çağdaş Türk dilinin kullanımı açısından, 6 Eylül 1967 yılında 

Gümülcine’de Salahattin Galip tarafından yayın hayatına başlayan 

“Azınlık Postası” önemli bir örnek teşkil etmektedir. Azınlık Postası’-

nın kullandığı Türkçe “Akın” gazetesine göre daha yalın ve daha sade 

bir Türkçedir. Yunanistan’da Osmanlı döneminde üç çocuk dergisinin 

yayımlandığı bilinmektedir. 

 

Ayine: Bu dergide ağırlıklı olarak kadınlar için yazılar yer aldıysa 

da içlerinde çocuklar için de özel olarak hazırlanmış köşeler bulunan 

bu dergi hem kadınlara hem de çocuklara yönelik bir aile dergisi sayı-

labilir. Dergi haftada bir pazar günleri Selânik’te çıkardı. İlk sayısı 14 

Kasım 1875 yayımlanan bu dergi, 41 sayısından sonra bir daha çıkma-

mıştır. Derginin Rumeli’deki ilk çocuk dergisi olduğu kabul edil-

mektedir.  

 

Çocuklara Rehber: Osmanlı döneminin son çocuk dergisidir. İlk 

sayısı 22 Nisan 1897 tarihinde Selânik’te yayımlanmıştır. Türk çocuk 

edebiyatına birçok etkisi olan bu dergi, çocuk edebiyatı temelinin atıl-

masına katkı sağlamıştır. Her bakımdan Avrupa standartlarına yakla-

şan derginin hemen her sayısında çocuk şiirleri, daha küçük çocuklar 

için yazılmış “valide sınıfına mahsus manzumeler”, çocuklar için ya-

zılmış tiyatro metinleri, çocuk şarkıları, özgün ve tercüme hikâyeleri 
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yer almaktadır. İlk sayıdaki “Mesleğimiz” başlıklı yazıda çocukların 

eğlenmeye hakları olduğu ve çocuklara boş vakitlerinde nasıl eğlen-

meleri gerektiği yönünde rehberlik yapmak istendiği ve bu sebeple 

adının da “Çocuklara Rehber” konulduğu belirtilir.  

 

Çocuk Bahçesi: Bu derginin ilk sayısı Ocak 1905 tarihinde Selâ-

nik’te yayımlanmıştır. Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret, Rıza 

Tevfik Bölükbaşı, Raif Necdet Kestelli, Ali Ulvi Elöve gibi çok değer-

li yazarların yazılarına yer vermesiyle tanınmıştır. Dergi 14 Aralık 

1905 tarihine kadar 43 sayı çıkmıştır. 

 

Aliş: 28 Ekim 1862’de Gümülcine’de gençler arasında büyük ilgi 

gören çocuk dergisi “Aliş”tir. Kurucusu M. S. Galip’tir. Batı Trakya’-

da bu türdeki tek dergi olan Aliş, 13 sayıdan sonra yasaklanmıştır. 

Haftalık daktilo yazısı ve teksir usulü ile çoğaltılan Aliş Latin harfle-

riyle yayımlanmıştır. 

Osmanlı idaresinden sonra Türkçe olarak “Yuvamız”, “Arkadaş” 

ve “Pınar” adlarında üç çocuk dergisinin daha yayımlandığı bilinmek-

tedir.  
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BATI BALKAN TÜRK AĞIZLARINA DAİR* 

 

Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA** 
 

Özet 

 

 “Batı Balkan Türk Ağızlarının Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı 

doktora tezinin bilgileri doğrultusunda yürütülen bu çalışma, batı Bal-

kan Türk ağızlarının bazı tipik ve atipik dilbilimsel özelliklerini ortaya 

koyma ve böylece gelecekteki çalışmaları teşvik etme amacıyla hazır-

lanmıştır. Çalışmada yer alan konular kapsamlı bir literatür, kişisel de-

neyim ve saha çalışmalarına dayanarak teorik ve karşılaştırmalı analiz 

yöntemiyle incelenmiştir.  Bugüne dek yapılan ağız araştırmalarının 

sonuçlarına değinilerek çok dilliliğin batı Balkan ağızlarının oluşumu-

na etkisi vurgulanmış ve söz konusu ağızlar standart Türkçeyle ve 

kendi aralarında karşılaştırılarak fonolojik, morfolojik, sentaks ve lek-

sik özelliklerinin yanı sıra aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya 

konulmuştur. Buna dayanarak batı Balkan Türk ağızlarının daha ay-

rıntılı bir sınıflandırılması önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca batı Bal-

kan ağızlarının günümüzdeki durumuyla ilgili bilgiler sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Batı Balkanlar, Türk ağızları, fonetik ve fo-

noloji, morfolojik özellikler, sentaks, leksik. 

 

Abstract: 

This work,  based on research conducted for the purpose of wri-

ting doctoral thesis entitled The Comparative Analysis of the Turkish 

Dialects of the Western Balkans, has been prepared in order to present 

the Western Balkan Turkish dialects to reveal some of typical and aty-

pical linguistic features of this dialects, and thus to encourage future 

studies. The subjects covered in the study are examined by using a 

method of theoretical and comparative analysis based on a com-

prehensive literature, personal experience and field studies. By menti-

oning the results of dialectical researches to date, the impact of multi-

lingualism on the formation of Western Balkan dialects was emphasi-

zed. Furthermore, the similarities and differences between these dia-

lects and standart Turkish and also among them as well as their pho-

                                                      
*Bu makale Ankara’da Avrasya Yazarlar Birliği tarafından yayımlanan Dil Araş-

tırmaları Dergisinin 24 Bahar 2019. sayısından alınmıştır. 
**Dr. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara/TÜRKİYE,  

      ajlatr@yahoo.com. 
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nological, morphological, syntax and lexical features were submitted. 

In this regard, a more detailed classification of the Western Balkan 

Turkish dialects was suggested. In addition, the work provides infor-

mation on the current situation of Western Balkan dialects. 

Keywords: Western Balkans, Turkish dialects, phonetics and 

phonology, morphological characteristics, syntax, lexics. 

 

  

Bu çalışma, “Batı Balkan Türk Ağızlarının Karşılaştırmalı Anali-

zi” adlı tarafımızca hazırlanan doktora tezinin özetlenmiş hâli niteli-

ğindedir.1 Sözü edilen tezle, şu ana kadar yapılan inceleme ve saha 

araştırmalarına dayanarak batı Balkanlarda yani Batı Bulgaristan, Sır-

bistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna-Hersek’te 

konuşulmuş veya hâlen konuşulmakta olan Türk ağızlarıyla ilgili 

olabildiğince malzeme toplayarak bu ağızların günümüze ne şekilde 

geldiğini, şu anda ne derece kullanıldığını, zamanla hangi süreçlerden 

geçerek nasıl bir değişime uğradıklarını, uğradıkları değişimlerin her 

bölgede aynı derecede mi yoksa farklı şekillerde mi kaydedildiğini ve 

bu gelişmelerin hangi etkenlere dayanarak yaşandığını tespit ederek 

konuyla ilgili sağlıklı sonuçlara varabilmek amaçlanmıştır.  

Tez, batı Balkanlardaki Türk varlığı ve ağızlarıyla ilgili çok fazla 

ayrıntı içermektedir. Bu nedenle ilk olarak, içinde yer alan bölümler-

den kısaca bahsetmekte fayda görülmüştür.  

- Birinci bölümde, sözü edilen bölgedeki Türk varlığı ve ağızla-

rıyla ilgili başlangıçtan günümüze kadar yapılan araştırmalar ve bu 

araştırmalardan elde edilen bulgulara dayanarak yapılan tasniflerden 

bahsedilmiştir (Kowalski 1926, Németh  1956, Hazai 1960d, 1960e, 

Mollova 1996, Yaşar-Nasteva 1970, Hafız 1976) .  

- İkinci bölümde, Türk kavimlerinin IV. yüzyıldan itibaren Bal-

kanlara göçü, yerleşimleri ve sosyalleşmeleri hakkında detaylı krono-

lojik bilgiler sunulmuştur (Kafesoğlu 2014, Golden 2013, Grousset 

2014, Rasonyi 1988, Roux 2007, Sümer 1972, Vasary 2008). Bunun 

yapılmasının nedeni, Balkanlarda, özellikle Osmanlı idaresinden önce 

yaşamış olan Türklerin tarihi ile ilgili Boşnak, Sırp veya Hırvat dilin-

de yeterli literatürün bulunmamasıdır. Ayrıca günümüze kadar bölge-

deki Türk halkı ve ağızlarıyla ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu 

                                                      
1Adı geçen tez Saray Bosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Türk    

     Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda savunulmuştur. Bu yazı söz konusu tezin       

     bulgularını Türk akademik dünyasına tanıtmayı hedeflemektedir. 
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tarihlerin, bir şeylerin gözden kaçırılmış olma ihtimaline karşı yeniden 

araştırılma ihtiyacı duyulmuştur.   

 - Üçüncü bölümde, başlangıçtan günümüze kadar uzun bir süre 

boyunca geniş bir coğrafyada kullanılması nedeniyle farklı dilsel ve 

diğer etkenler sonucu belli özellikler kazanan Balkan ve Anadolu 

ağızlarının kökeni olan Oğuz Türkçesinin dönemlerinden ve Osmanlı 

idaresiyle birlikte Balkanlara gelişinden bahsedilmiştir (Korkmaz 

1995a, Korkmaz 1995b, Ercilasun 2011, Ercilasun 2014). Bu bölümde 

ayrıca Türk ağızları ile ilgili yapılan araştırmaların başından bu yana 

Türkologların ilgisini çeken, Oğuz bölgesinin iki uç noktasında konu-

şulan batı Balkan Türk ağızları ile Kuzeydoğu Anadolu ağızları ara-

sındaki benzerliğe değinilerek söz konusu benzerliğin nedenleri ile il-

gili yapılan araştırmalardan çıkarılan sonuçlardan söz edilmiştir (Né-

meth 1956, Brendemoen 2002). Bununla bağlantılı olarak batı Balkan 

ve Kuzeydoğu Anadolu ağızları arasındaki benzerliğin Osmanlı fetih-

leri dönemindeki göçlerden kaynaklanmadığı (Barkan 1953, Aktepe 

1953, Yücel 1992, Gökbilgin 2008, Halaçoğlu 2014), daha ziyade bu 

benzerliklerin, her iki bölgenin ortak Kıpçak alt yapısından gelen özel-

liklerin evrensel ses değişimleri sonucu her iki bölgede günümüzdeki 

hâlini aldığı kanısına varılmıştır. Bu görüş sözü edilen bölgelerin önde 

gelen ağız özellikleri olan k>ç, g>c değişimi ve Prizren ağzındaki o’lu 

küçük ünlü uyumu örnekleriyle desteklenmeye çalışılmıştır.  

 

 
 

Tab. 1. Oğuz kökenli ağızların sınıflandırılması 

 

- Dördüncü bölümde, Tablo 1’de belirtildiği gibi toplam beş gru-

ba ayrılan Oğuz ağız bölgesinin en batısında yer alan, Doğu Balkan 

grubuyla karşılaştırıldığında da çok daha küçük ve daha az araştırılan 

batı Balkan ağız grubunu konuşan Türklerin yaşadığı coğrafi bölge 

tam olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna bağlı olarak batı Balkan 

ülkelerinden, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbis-
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tan’da, şu anda Türklerin tam olarak nerelerde yaşadıkları ve söz ko-

nusu ağızları ne ölçüde kullandıklarından bahsedilmiştir.  

 

 
 

Harita 1.  Bulgaristan’da Türklerin yerleşimi2 

 

Harita 1’de de görüldüğü üzere Bulgaristan’ın doğusunda Türk 

nüfusu hâlâ yaşarken Bulgaristan’ın batısında 1989 göçünden sonra 

Türk kalmadığı belirlenmiştir.  

Batı Balkan ağızlarını ayrıntılı bir şekilde araştıran Németh 

1927'de Bulgaristan'a ilk gittiğinde kuzeydeki Vidin’den, güneydeki 

Kjustendil ve Blagoevgrad kentlerine kadar uzanan tüm bölgede çok 

sayıda Türk yaşarken sadece 25 yıl sonra Türkiye’ye göçler nedeniyle 

bu bölgelerde, bu nüfusun sadece küçük bir bölümünün kaldığını, 

1989 tarihinde ise kalan Türklerin tamamının Türkiye’ye göç ettiğini 

belirtmiştir. Ancak yine de birilerinin kalmış olma ihtimaline karşın 

tezde “bu bölgede Türk yok” demek yerine “neredeyse hiç Türk yok” 

ifadesi tercih edilmiştir.  

Yukarıdaki haritada aynı zamanda Bulgaristan sınırına yakın olan 

Romanya’nın Adakale kenti de yer almaktadır. Németh burada kulla-

                                                      
22011 yılındaki nüfus sayımına göre  günümüzde Bulgaristan'da 588.318 Türk ya-

şamaktadır. 

http://web.archive.org/web/20130727085038/http://www.nsi.bg/EPDOCS/Ce

nsus2011final. 25 (Erişim tarihi: 01.07.16). 
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nılan ağızlardan da çok ayrıntılı bir şekilde bahsederek söz konusu 

ağızların batı Balkan Türk ağızları grubuna dâhil olduğunu kanıtlamış-

tır (Németh, 1956). Ancak bu bölgede Türk nüfusunun şu anki duru-

mu ile ilgili pek bilgimiz bulunmamaktadır.  

 

             

   

Harita 2.  Makedonya’da Türklerin yerleşimi3 

    

Öte yandan tüm batı Balkan ülkelerinden daha fazla sayıda Türk, 

Makedonya'da yaşamaktadır. Harita 2’de gösterildiği gibi Makedon-

ya’nın her yerinde Türklere rastlanabilmektedir. Tamamen Makedon 

veya Arnavutların yaşadığı ücra bölgelerdeki köylerde bile birkaç 

Türk ailenin varlığı olasıdır. Ancak bu Türkler, yani ücra bölgelerdeki 

köylerde yaşayanlar, yaşadıkları sosyal ve ekonomik şartlardan dolayı 

Türkçeyi artık bilmemektedir.  

                                                      
3http://www.wikiwand.com/sh/Popis_stanovni%C5%A1tva_2002._u_Republici_

Makedoniji# (Erişim tarihi: 01.11.16) 

 

http://www.wikiwand.com/sh/Popis_stanovni%C5%A1tva_2002._u_Republici_Makedoniji
http://www.wikiwand.com/sh/Popis_stanovni%C5%A1tva_2002._u_Republici_Makedoniji
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Harita 3.  Kosova’da Türklerin yerleşimi4 

 

Bugün Kosova'da da batı Balkan Türk ağızlarını aktif olarak 

kullanan çok sayıda Türk bulunmaktadır. 2012 nüfus sayımı 

sonuçlarına göre Kosova'da yaşayan toplam nüfusun yüzde 1,1'ini 

Türklerin oluşturduğu söylense de bu sayının çok daha yüksek olduğu 

düşünülmektedir.  

                                                      
4 http://www.kosovahaber.net/?page=2,12,10790 (Erişim tarihi:  01.02.17) 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,12,10790
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Harita 4.  Sırbistan ve Karadağ’da Türklerin yerleşimi5 

 

Bunun dışında sürpriz olan, Karadağ’ın Bar kenti ve Sırbistan’ın 

Preşevo ve Biljaç köylerinde hâlâ az sayıda Türk kökenli ailenin kal-

mış olmasıdır. Bar’da kalan Türkler Türkçeyi bilmekte fakat araların-

                                                      
5Karadağ ve Sırbistan iki ayrı devlet olmasına karşın Türklerin dağılımının daha rahat  

     görülebilmesi için tek harita hazırlanmıştır. 
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da iletişim aracı olarak artık kullanmamaktadır. Diğer yandan Preşevo 

ve Biljaç’daki Türkler sayıları az da olsa bu ağzı hâlâ az çok kullan-

maktadır.  

 

 
 

Harita 5.  Németh’in tasnifi 

 

- Beşinci bölümde, Németh’in batı Balkan Türk ağız bölgesi ola-

rak belirlediği coğrafyada, yani batı Bulgaristan’ın Vidin, Lom, Orja-

hovo, Mihailovgrad, Sofya, Kjustendil, Samokov ve Blagoevgrad gibi 

kentleri ve çevresinde, Makedonya’nın Gostivar, Tetovo, Kumanovo, 

Üsküp, Struga, Ohri, Resne, Manastır, Radoviş il ve ilçeleri ve çevre 

köylerinde, Kosova’nın Prizren, İpek, Priştine, Gilan, Kosova Mitrovi-

çası, Vuçtırn kentleri ve Mamuša, Dobručan ve Janjevo köylerinde 

kullanılan Türk ağızlarının yanı sıra Karadağ’ın Bar kenti ve Sırbista-

n’ın Preşevo ve Biljaç köylerinde kullanılan Türk ağızları sistemli bir 

şekilde fonetik-fonolojik, morfolojik, morfonolojik, sentaks ve leksik 

özelliklerine göre hem standart Türkçeyle hem de kendi aralarında 

karşılaştırılmıştır. Bunun için model olarak Ekrem Çauşeviç’in Zag-

reb’de Hırvat dilinde yayımlanan Çağdaş Türkçenin Grameri kitabı 

kullanılmıştır (Čaušević 1996). Böylece bu tezle batı Balkan Türk 

ağızlarının geniş kapsamlı bir nevi grameri ortaya çıkmış 

bulunmaktadır.   

- Altıncı bölümde, varılan sonuçlardan bahsedilmiştir. 

- Yedinci bölümde ise tezdeki tüm örnekleri içeren bir dizine yer 

verilmiştir. 

Bilindiği gibi, batı Balkan Türk ağızlarını Doğu Balkan Türk 

ağızları ve standart Türkçeden ayıran başlıca özellik, bu ağızlarda ünlü 

uyumunun bulunmamasıdır. Söz konusu özellik, onların standart 

Türkçeden farklı morfolojik özelliklerini de belirlemektedir. Diğer 
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yandan bu ağızlar Hint-Avrupa dillerinin sentaksına sahip, leksik ya-

pısı ise çevre dillerinin büyük etkisi altındadır.  

Yukarıda belirtilen bölgelerde kullanılan ağızlar arasındaki ben-

zerlik ve farklılıkları daha doğrusu, Bulgaristan, Makedonya ve Koso-

va ağızlarında hangi fonolojik, morfolojik, sentaks ve leksik özellikle-

rin yer aldığını, aldıysa da bunun ne ölçüde olduğunu tespit etmeye, 

hatta sözü edilen ağızların sınıflandırılması konusunu aydınlatma yö-

nünde katkıda bulunmaya çalıştığımız tezde değindiğimiz batı Balkan 

Türk ağızlarının tüm dil bilimsel özelliklerine ve aralarındaki benzer-

lik ve farklılıkların ayrıntılarına girmemiz, makalenin sınırlarını zorla-

mamak adına mümkün olmayacaktır. Ancak günümüzde aktif olarak 

kullanılan batı Balkan Türk ağızlarını, daha doğrusu Makedonya ve 

Kosova ağızlarını birbirinden ayıran en önemli özelliklerden kısaca 

bahsedilecektir.  

Birinci özellik Kosova ağızlarında e, i, ü seslerinden önce g>c, 

k>ç değişimidir. g>c değişimine aşağıdaki örneklerde de görüldüğü 

gibi daha çok kelimelerin başında rastlanmaktadır: 

     

 cisi<giysi  

 cece<gece 

 cebe<gebe 

 ceç<geç 

 cemi<gemi 

 cerdan<gerdan 

 cenç<genç 

 cene(k)<gene 

 cizli<gizli 

 cük<gök (Hafız, 1985: 

129)  

 cümlek<gömlek 

 cünül<gönül  

 cüre<göre 

 cüsterış<gösteri 

 cüç<güç 

 col<göl 

 cüs<göz 

 cüna<günah 

 cüvercin<güvercin  

 cünül<gönül (Jusuf, 1987: 

56-57) 

 

 

Kelimelerin ortasında sözü edilen değişime daha nadir rastlan-

maktadır. Bir de bu değişime â ünlüsünden önce rastladığımız birkaç 

örnek bulunmaktadır: 

 

 süncer<sünger 

 süpürce<süpürge 

 zencin<zengin 

 cercef<gergef 

 hince/ince<yenge  

 yadicar<yadigâr 

 Nicar<Nigâr 

 rozicar<rüzgâr 

 derca<dergâh(Jusuf 

1987: 57) 
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k<ç değişimine kelimelerin başında ve ortasında aşağı yukarı aynı 

sıklıkla rastlanmaktadır: 

 

 çerpiç<kerpiç 

 çeskin<keskin 

 çestene<kestane 

 çif<keyif 

 çi<ki 

 çebap<kebap 

 çir<kir 

 çü<köy 

 çemane<keman 

 çüle<köle 

 çüpük<köpük 

 çor<kör (Hafız 1985: 

128, Jusuf 1987: 57) 

 içi<iki 

 içındi<ikindi 

 paçet<paket 

 saçin<sakin 

 sirçe<sirke 

 şüçür<şükür 

 meçik<mekik 

 maçeme<mahkeme 

 üçüs<öküz 

 leçe<tekke 

 ziçır<zikir 

 tiçen<diken (Hafız 1985: 

128, Jusuf 1987: 58) 

 

 

Bir de kelimelerin sonunda rastlanan az sayıda örnek bulun-mak-

tadır: 

  

 meleç<melek 

 nazüç<nazik 

 timsaç<timsak 

 feleç<felek (Jusuf, 1987: 58) 

 

Kosova Türk ağızlarını Makedonya Türk ağızlarından ayıran bir 

başka özellik ise ö sesinin Kosova Türk ağızlarında kesinlikle bulun-

mamasıdır. Öte yandan Makedonya’da bu sese rastlanabilmektedir. 

Bu iki bölge ağızlarını birbirinden ayıran bir özellik de Kosova 

ağızlarında y’li şimdiki zaman ve geniş zamanın ayrı ayrı kullanılma-

sıdır. Hâlbuki Makedon Türk ağızlarında bu iki zaman sadece kuzey 

Makedonya’da ayrı kullanılırken Makedonya’nın diğer bölgelerinde 

her iki zaman geniş zamanla ifade edilmektedir.  

Öte yandan Karadağ’ın Bar kenti tamamen Kosova ağızlarının, 

Sırbistan’ın Preşevo ve Biljaç köyleri ise hem Kosova hem de Make-

donya ağızlarının özelliklerine sahiptir.  



 BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

101 

 
 

Harita 6. Balkan Türk ağızlarının sınıflandırılması 

 

Yukarıda belirtilen tüm özelliklere dayanarak batı Balkan ağızla-

rının Kuzeybatı ve Güneybatı ağızlarına ayrılabileceği, Kosova ve Bar 

ağızlarının Kuzeybatı ağız grubunu, Kuzey, Batı ve Güney Makedon-

ya ağızlarının ise Güneybatı ağız grubunu oluşturabileceği, bu iki grup 

arasındaki sınırın ise Makedonya ve Kosova arasındaki siyasi sınırın 

olabileceği, diğer yandan Preşevo ve Biljaç köyleri ağız gruplarının 

ise Kuzeybatı ve Güneybatı ağız grupları arasındaki geçiş ağızlar gru-

buna girebileceği kanısına varılmıştır. 

Sahadan alınmış olan ses kayıtlarına dayanarak Kuzeybatı ile Gü-

neybatı ağızları içinde kelime vurguları ve cümle ezgileri arasında da 

farklılıklar saptanmıştır. Bu batı Balkan Türk ağızları araştırmalarında 

çok az araştırılmış bir alandır (Németh  1965, Hafız 1979, İbrahim 

1997, Ahmet 2004). Gözlemlere göre çevre dillerinin etkisi altındaki 

bu iki kategoride bölgeler arasında çok belirgin farklılıklar bulunmak-

ta, daha doğrusu kullanıldıkları bölgeye göre bu ağızlardaki vurgula-

ma sistemi Arnavutça, Makedonca ve daha az olarak da Sırpçanın çok 

büyük tesiri altında kalmaktadır. Bu fark öylesine belirgindir ki sözü 

edilen ağızları kullanan kişileri dinlerken kullandıkları kelimelerin 

Türkçe olduğunu bilmeyen biri bu kişilerin Arnavutça ya da Make-

donca konuştuğunu düşünebilir.   

Arnavut aksanının güçlü etkisi Prizren ve Mamuşa hariç Kosova’-

nın tüm diğer yerlerinde hissedilmektedir. Fakat Osmanlı döneminden 
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başlayarak 20. yüzyılın sonuna kadar çoğunlukla Türklerin yaşadığı 

ve ana iletişim dili olarak Türkçenin kullanıldığı Prizren ve Mamuşa’-

da, bu aksan kabul görmemiş, bu bölgede kendine has farklı bir aksan 

gelişmiştir.  

Ancak Kosova'nın en güneyindeki Prizren ağzında, bu ağzı diğer 

tüm kuzeybatı ağızlarından hatta 15 km yakınındaki Mamuşa köyü ağ-

zından ayıran aksan dışında başka özellikler de tespit edilmiştir. Bun-

lardan en önemlisi o’lu küçük ünlü uyumunun bulunmasıdır.  

Bu ünlü uyumuna aşağıdaki gibi durumlarda rastlanabilir: 

 

 Kelimelerin kökünde:  

 - dokos<dokuz, koyon<koyun, yogort<yoğurt, dokon-<dokun- 

soyon-<soyun-, otor-<otur-, tomrok<tomurcuk (Jusuf 1987: 36) 

 

 İyelik eklerinde:  

        - yogordom/-on/-omoz/-onoz<yoğurdum/-un/-umuz/-unuz 

    - çocogom/-on/-omoz/-onoz< çocuğum/-un/-umuz/-unuz  

 

 İlgi hâlinde:  

- çocogomon, (senın) çocogonon, (onon) çocogonon, 

çocogomozon, çocogonozon < çocuğumun, (senin) çocuğunun, 

(onun) çocuğunun, çocuğumuzun, çocuğunuzun  

 

 Sıra sayılarında: dokozonci < dokuzuncu, sononci <  

   sonuncu 

 

 İmek fiilinde: 

       - çocogom, çocokson, çocoktor, çocogoz, çocoksonoz,  

           çocoktorlar < çocuğum, çocuksun, çocuktur, çocuğuz,   

           çocuksunuz, çocuklar  

 

 Geniş zamanda:  

     - otororom, otororson, otoror, otororoz, otororsonoz, otororlar      

            < otururum, oturursun, oturur, otururuz, oturursunuz, otururlar  

 

 Emir kipinde: npr. otor!, otorson!, otoron!, otorsonlar! < 

otur!, otursun!, oturun!, otursunlar!  

 

  Edilgenlik ekinde:  
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- kovolim, kovolisın, kovoli, kovolis, kovolisınıs, kovolilar 

kovuluyorun, kovuluyorsun, kovuluyor, kovuluyoruz, 

kovuluyorsunuz, kovuluyorlar  

 

 Dönüşlülük ekinde: soyoni-m/-sın/-/-s/-sınıs/-lar<soyun-

uyorum/-uyorsun/-uyor/-uyoruz/-uyorsunuz/-uyorlar 

  

 Ettirgenlik ekinde: dokondori-m/-sın/-/-s/-sınıs/-lar 

         <dokundur-uyorum/-uyorsun/-uyor/-uyoruz/-uyorsunuz/-  

         uyorlar  

 

 -sız ve –lık yapım eklerinde: odonsoz < odunsuz, 

 çocoklok < çocukluk 

  

 -uk, uş, -ut yapım eklerinde: npr. bozok < bozuk, dokonoş 

 < dokunuş, dogrot < doğrut (Hafız Küçükusta 2018: 165-

166) 

 

Yine Prizren ağzında sınırlı sayıda genelde fiillerde rastladığımız 

bir özellik, damak ŋ’sinin iki ses ng olarak kullanılmasıdır. Bu özelli-

ğin de diğer batı Balkan ağızlarında kullanımına rastlanmamıştır.6  

 

 ingley < inliyor 

 ona bengzedilar < ona benzediler 

 sizi angdık < sizi andık 

 yangıldınıs < yanıldınız  

 yengıldık < yenildik 

 angıli adam < tanınmış (anılan) adam 

 apangsıs< apansız 

 engse < ense (Jusuf 1987: 62) 

 

Burada batı Balkan ağızlarının ilginç olabilecek bir iki özelliğine 

daha değinmekte fayda vardır.  

Örneğin Makedon ağızlarında çok karakteristik bir özellik olan 

yönelme hâli (-e) yerine, bulunma hâlinin (-de) kullanılmasıdır: 

 

 düşti alklımda < aklıma geldi (MA)7 

 atar adında < adına yapar 

                                                      
6Her ne kadar bu özelliğe bazı yazılı metinlerde rastlanmış olsa da ŋ sesinin günü-

müzde aktif olarak ng olarak kullanıldığı sadece Prizren ağzında görülmüştür. 
7Makedonya Türk Ağzı 
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 getırmesın bende < bana getirmesin (Ahmet, 2004: 112- 

139-141) 

Aynı özellik, Kosova Türk ağızlarında da mevcuttur ancak yal-

nızca gitmek, gelmek, bırakmak gibi fiillerde görülmektedir: 

   

 gel/cel bizde < bize gel (MA/KA)8 

 gideym/cideym halada < halama gidiyorum 

 ko banyoda < banyoya koy 

 onda brak < ona bırak (Küçükusta, 2018: 224) 

 

Batı Balkan ağızlarını standart Türkçeden ayıran en büyük özel-

lik, bu ağızların çok dilli ortamda ve büyük ölçüde Bulgarca, Make-

donca, Sırpça ve Arnavutça gibi Hint-Avrupa dillerinin etkisi altında 

gelişen sentaks yapısıdır. Böylece Türkçe için karakteristik olan parti-

sipler, gerundivumlar (isim, sıfat fiilleri) yerine, çok sayıda, genişletil-

miş işlevi ve anlamı olan, zarf ve bağlaçlarla kurulan birçok alt cümle 

kullanılmaktadır:  

 

 Gideylar/Cideylar bakma ne yapay.  < Ne yaptığını 

bakmaya gidiyorlar.  

 Getır/Cetır o sandalyey nedır kuynada9.> Mutfakta olan 

o sandalyeyi getir. (Küçükusta, 2018: 241) 

 Kaynana verır küpeleri o kadının elıne, ne kızi getırmiş > 

Kaynana kızı getiren kadının eline küpeleri verir 

(Németh,  1965: 111). 

 

Batı Balkan ağızlarının leksik yapısı da çok özel ve çeşitlidir. 

Tüm batı Balkan ağızları, fonolojik, morfolojik ve sentaks yapıları 

açısından birbirine benzer özellikler gösterse de leksik yapılarında 

farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Esas olarak iki dilli veya çok dilli bir 

bölgede bulundukları ve bu bölgelerin dilleri birbirinden farklı olduğu 

için bu farklılıklar, bazı kalıplaşmış sözlerde, farklı biçimlerde ortaya 

çıkmıştır. Bu tür örneklere özellikle Makedonya’da rastlanmaktadır: 

 

   airli için < hayırlı iş için 

   üdi sündi < ödü koptu 

   tutti aip < utandı 

   anali babali yaparız < analı babalı büyüsün deriz. 

   baksın ev < aileye baksın 

                                                      
8 Kosova Türk Ağzı 
9 Kuhinja Sırpça mutfak demektir. 
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 koyaylar sofray <  sofrayı kuruyorlar (Ahmet, 2001: 116- 

119). 

 

Bunun dışında Makedonya’da, Makedon dilinden alınan bazı 

isimler üzerilerine Türk şahıs ve hâl eklerini almıştır. 

 

 bubaladım < ezbere öğrendim  

 fantazirayley < hayal kuruyor  

 sunçalanis < güneşleniyoruz  

 fraerleşi < çalım atıyor (Ahmet, 2006: 10-13). 

 

Öte yandan hem Makendonya’da hem de Kosova’da Makedonca 

veya Sırpça fiillere Türkçe yardımcı fiil ve zaman ekleri ilave edilerek 

ağzın bir parçası hâline getirilmiştir.  

 

 spoy aldi < kısa devre yaptı 

 daviedeylar < boğuyorlar  

 bunioldum < isyan ettim  

 galama yapays < ses çıkartıyoruz (Ahmet 2006: 13-16) 

 

Buna benzer birçok farklı örnek var.  

Aşağıdaki örneklerde batı Balkan Türk ağızlarındaki Arnavutça-

nın etkisini görebiliyoruz: 

 

 A yoktur fukaralar? < Fakir yok mudur?  

 A olacak doli o şişeler, a olacak boş? < O şişeler dolu 

mu boş mu olacak?  

 Gülma koyşina se gelır başına.< Gülme komşuna gelir 

başına (İbrahim, 1997:106-107).  

 

Diğer örneklerde ise Karadağcanın bazı etkilerini görebiliyoruz: 

 

 Dujdun li? < Duydun mu? 

 Vera mi bi çay. < Bana bir çay ver.  

 Ne mi var, doktor? < Neyim var, doktor?  

 Agri ga eli. < Eli ağrıyor.10 

                                                      
10Sözü edilen örnekler Sead Gano Šlaković’in Rječnik Osmanske Leksike Barsko-

ga Kraja (Bar Bölgesinde Kullanılan Osmanlı Kelimeler Sözlüğü) adlı eseri-

nin genişletilmiş ikinci baskısı için toplanan malzemeden alınmıştır. 
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Yine de tüm belirtilen etkilere rağmen batı Balkan Türk ağızları-

nın leksik yapısında büyük ölçüde Türk kökenli kelimelerin muhafaza 

edildiği gözlemlenmiştir. Ancak günlük konuşmalarda yukarıda belir-

tilen örneklere benzer durumlarla karşılaşılırken anlatılan hikâye ve 

masallarda çevre dillerden kelimelere rastlanmamıştır.  

 

Balkanlarda Türk Ağızlarının Güncel Durumu 

 

Batı Balkan Türk ağızları benzer siyasi, sosyal, kültürel ve dilsel 

koşullar altında günümüze kadar varlıklarını sürdürmeye devam etmiş, 

ancak son 20 yılda onların gelişim süreçlerinde bazı farklılıklar ortaya 

çıkmıştır. 

Makedonya’da Türkler 20 yıl öncesine kadar Makedoncayı çok 

iyi konuşurken standart Türkçeleri oldukça sınırlı, ağızları ise Make-

don ve Sırp kelimelerle doluydu. Ancak günümüzde, standart Türkçe-

leri çok daha iyi hatta bazı Makedonca ifadelerin yerini standart Türk-

çe ifadeler almaya başlamış; Türk eğitim, kültür ve sosyal kurumlarına 

gittikçe daha çok yöneldiklerinden de Makedon dilini giderek unutma-

ya başlamışlardır. Yine de aralarında iletişim aracı olarak kendi ağız-

larını kullanmaya devam ettiklerinden bu ağızların her biri henüz zarar 

görmemiş durumdadır.  

Kosova ağızlarındaki durum biraz daha farklıdır. Şöyle ki 90'ların 

ikinci yarısında Yugoslavya'nın dağılmasıyla Sırplar Kosova’dan göç 

etmiş ve resmî dil Arnavutça olmuştu. Bu nedenle genç nesiller 

Sırpçayı ya çok az biliyor ya da hiç bilmiyorlar. Ancak Sırpça kökenli 

kelimeler bu bölgede, yüzyıllarca süren ortak yaşamın bir sonucu 

olarak Türklerin günlük konuşmalarına öylesine yerleşmiş ki bu 

ağızların âdeta bir parçası hâline gelmiş durumdadır. Aynı Sırpçada 

kullanılan Türkçe kelimeler gibi.  

Yani Kosova'da son 30 yıldır Sırpça konuşulmamasına rağmen 

daha önce kullanılan Sırpça kelimelerin yerini Arnavutça kelimeler al-

mamıştır -ki bu temas edilen diller söz konusu olduğunda çok alışıla-

gelmiş bir durum değildir-. Öte yandan son zamanlarda Kosova'daki 

Türkler, Türk televizyon kanalları aracılığıyla yaşamlarının neredeyse 

tamamını kaplayarak temas ettikleri çevre dili hâline gelen standart 

Türkçeyi gittikçe daha fazla konuşmaya başlamıştır.  

Sadece altı yıl öncesine kadar bu durum düşünülemezdi bile. 

Çünkü buradaki Türkler için ağızları, Osmanlı ataları tarafından ken-

dilerine emanet edilen özgünlükleri, gelenekleri ve kültürlerinin bir 

parçasıydı. Standart Türkçeyi kullanmak bu topraklarda kendi dilin-

den, özünden uzaklaşmak, özenti veya sonradan görmüşlük anlamına 

geliyordu.   
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Bir zamanlar fetihler için hareket ettikleri topraklara geri dönen, 

geçmişlerinin tanığı ve geleceklerinin garantisi olan Türkler tarafından 

kurulan Türk devleti, hayatta kalmaları için onlara gereken en büyük 

gücü veriyordu. Balkanlardaki asırlık geçmişlerine ve artık yerel halk 

konumuna gelmelerine yani yerleşik oturmuş bir düzene geçmelerine 

rağmen, her zaman kendilerini arada bir yerde kalmış göçmenler ola-

rak hissettiler. Sonunda vatandaşlık statüsüne sahip olmaları ve Yu-

goslavya topraklarındaki halkların ve azınlıkların tüm haklarına sahip 

olmalarına rağmen hiçbir zaman bu topraklardaki Makedon, Arnavut 

ve Sırpların hissettiği anlamda bu ülkeye ait hissetmediler. Osmanlı 

atalarından kalan toprak parçası ile tek bağları olan ağızlarına sıkıca 

tutundular. Ağızları aynı zamanda Hıristiyan ortamında onların gele-

nekleri, kültürleri, dinleri, milliyetleri ve kimliğinin somutlaşmış hâ-

liydi. Türkiye'yi ana vatan olarak kabul etmiş olsalar da 20. yüzyılın 

başlarında kullanılmaya başlanan standart Türkçeyi hiçbir zaman ken-

di dilleri olarak kabul etmediler, çünkü bu dil, arada geçen zaman içe-

risinde kendi öz kültürleri için doğrudan tehdit oluşturan başka bir 

kültürün parçası hâline gelmişti.  

Ancak bugün Balkanlardan, Osmanlı mirası ve Osmanlı torunları-

nın toprakları olarak açıkça bahsedilmeye başlanması ve bunun medya 

üzerinden diziler aracılığıyla yıldırım hızıyla lanse edilmesi nedeniyle 

şehirlerde, köylerde hatta diğer halklar arasında özellikle Kosova’da 

standart Türkçenin kullanımı bir prestij hâline geldi. Bu ise bölgedeki 

Türklerin kendilerini daha iyi ve rahat hissetmelerini sağladı. Böylece 

eskiden olduğu gibi ağızlarını ne pahasına olursa olsun koruma meka-

nizması ortadan kalkmış oldu. Bölgede sürekli artan standart Türkçe 

kullanımını benimsemeye, böylece bu dili gittikçe daha sık ve daha iyi 

kullanmaya başladılar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kullanım, 

Makedonya'daki Türk ağızlarına henüz yansımamış olsa da Kosova 

ağızlarında standart Türkçenin etkisinin giderek arttığı hissedilmekte-

dir. Yine de şu ana kadar bu etki leksik seviyeyi henüz geçmemiş du-

rumda. Ancak bu durum nüfusun yaşına bağlı olarak değişiyor. Örne-

ğin, seksen yaş üstü insanlar hâlâ sadece atalarının dilini konuşuyor, 

60-75 yaş arasındaki insanlar ise evet, heralde (herhâlde), genelde, te-

şekür (teşekkür) gibi günlük kullanım içindeki standart Türkçe ifade-

leri kullanıyor. Gençler, yaşı azaldıkça kendi aralarında konuşurken 

daha önce kullandıkları ağzın tamamen ayrılmaz bir parçası olan Sırp-

ça kelimelerin yerine günlük hayattan standart Türkçe ifadelere gide-

rek daha çok yer veriyor. Çocuklarda ise durum biraz daha farklı. 

Türkçe okuyan ortaokul seviyesindeki çocuklar aralarında sadece stan-

dart Türkçeyi konuşuyor, ebeveynleri ve okul arkadaşlarının dışında-

kilerle iletişim hâlindeyken ise ağzı kullanıyorlar. Ancak ilkokul ço-
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cukları, yani altı ila on yaş arasındaki çocuklar, Kosova'da hiçbir yer-

de artık ağız kullanmıyor. Televizyon, okuldaki dersler ve internet sa-

yesinde sürekli standart Türkçeyle iletişim hâlindeler ve evde ebe-

veyinlerinin kullandığı ağızla kesinlikle ilgilenmiyorlar. Öte yandan, 6 

yaşın altındaki çocuklar, televizyonda kullanılan dili iletişim aracı ola-

rak kullanan insanlarla karşılaştıklarında ebeveynleri ile günlük kul-

landıkları ağızdan otomatik olarak standart Türkçeye geçiyorlar.  

Burada standart Türkçenin ağızlar üzerindeki dolaylı bir etkisin-

den de söz etmek gerekir. Örneğin, televizyonlarda kullanılan çizgi 

film gibi ifadelere alışkın olan küçük çocuklar, Sırpça olan crtani ifa-

desini kullanan daha yaşlı olanları refleks olarak düzeltiyorlar, böyle-

ce yaşlılar belli bir süre sonra küçük çocukların anlaması daha kolay 

olur diye bu yeni ifadeleri kullanmaya başlıyor. 

Diğer ağızlarla ilgili bazı sosyo-dil bilimsel çalışmalara göre bu 

tür çocukların dillerinin yaşa bağlı olarak değişebileceği ve özgün 

ağızlarına geri dönebilecekleri görülmüştür (Chambers, 2003: 195). 

Bu nedenle daha sonra belki bu çocukların dil gelişiminin uzun vade-

de izlenebileceği bir çalışma yapılmasının yararlı olabileceği düşünül-

mektedir.  

Burada dilin bir başka fonksiyonuna da dikkat çekmek gerekir ki 

bu da iletişim fonksiyonudur. 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye ile 

sağlanan temaslar, ağızların köklü yapısını değiştirememiş olsa da 

medya Türkçenin bu bölgede prestij, ayrıcalık ve en sonunda iletişim 

için bir gerekli hâle gelmesini sağlamıştır. Burada, aslında kişilik ve 

kimliğin bir parçası olan ağız, güçlü bir sembol hâline gelmişse de di-

lin temel amacı olan iletişimin karşısında savaşı giderek kaybetmekte-

dir. Bu nedenle, iletişim aracı olarak kullanılan dil, yani standart Türk-

çe sembolü teşkil eden ağızdan daha baskın hâle gelmektedir. Bundan 

sonra ağız ya paralel olarak var olmaya devam edebilir ya da tamamen 

kaybolabilir. Bunu zaman gösterecektir.  

Aynı şey Almanya'daki Türk göçmenlerin dili için de geçerlidir, 

ancak ters yönde. Dördüncü kuşaktakilere göre iletişim dili Almanca-

dır; bu dil, yani Almanca nesilden nesile, yavaş yavaş, atalarının dille-

rinin, yani standart Türkçenin ya da geldikleri yere bağlı olarak kul-

landıkları Türk ağızlarının, tek tek yerini alarak sonunda tüm işlevleri-

ni devralmıştır (Hafız, 2007: 22). Ancak burada başka bir psikolojik 

etken vardır. Bu da günümüzün küresel fenomeni olduğu düşünülen 

modernleşmeye olan eğilimdir. 

Tezdeki bulgular, dilin veya ağzın bir yandan ne kadar dirençli, 

tarihsel gelişimlerin tüm zorluklarına dayanacak güçte olduğunu, diğer 

yandan da medyanın güçlü etkisi ve iletişim gereksinimi karşısında ta-

mamen kaybolma tehlikesiyle karşılaşabileceğini ve sonunda tama-
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men ortadan kalkabileceğini göstermektedir. Bu da beraberinde değer-

li diyalektoloji malzemesinin yok olma tehlikesini getirmektedir. Bu 

tezin içeriğinden de anlaşılacağı gibi batı Balkan ağızları, çeşitli özel-

liklere sahip, zengin bir dil bilimsel materyalle dolu olduğu için tüm 

bu tehlikelere rağmen kullanımdan kolayca kalkmayacak gibi görü-

nüyor. Yani tüm dış etkilerine rağmen bu ağızların orijinalliğini hâlâ 

büyük ölçüde koruyabileceklerine inanılmaktadır. Bu nedenle, bu tez-

de, batı Balkan ağızlarının kapsamlı bir şekilde kaydedilmesinin, bu 

ağızların hem araştırmacılar hem de kullanıcıları için, onları korumak 

ve beslemek açısından teşvik edici olacağı umulmaktadır.  
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MAKEDONYA TÜRKLERİNİN YAZI DİLİNDE 

SÖZCÜK DÜZEYİNDE YAPILAN DİL YANLIŞLARI 
 

Hülya SKUKA* Taner GÜÇLÜTÜRK** 
 

ÖZET 

 
Bir dilde birliği, anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan dil 

yazı dilidir. Birleştirici ve ağız ayrılıklarını silici özelliği olan yazı di-

linin kullanıldığı her yerde aynı olması gerekir.  

Ancak iki dilli ya da çok dilli ortamlarda yaşayan toplulukların 

dillerinde meydana gelen değişiklikler sadece konuşma dilinde kalma-

yıp yazı dilini de etkilediği için bu toplulukların yazı dilinde, ortak ya-

zı dilinden sapmaların belirdiğini görmek mümkündür. 

Bu çalışmada çok dilli bir ortamda yaşayan Makedonya Türkleri-

nin, Türkiye Türkçesi yazı dilinden her alanda farklılık gösteren yazı 

dili ele alınmış ve dil etkileşiminin, sözcük düzeyinde hataların yapıl-

masında önemli bir etken olduğu konusuna dikkat çekilmeye çalışıl-

mıştır. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmada Makedonya Türklerinin yazı 

dilinde yanlış anlamlandırılan, yanlış yazılan ve gereksiz yere kullanı-

lan sözcüklerin bulunduğu cümle örneklerine ve bunların düzeltilmiş 

şekillerine yer verilmiştir.  

Birey, toplum ve dil açısından büyük önem arz eden yazı dilinde 

yapılan dil hatalarını fark ederek, bunların nedenlerini kavrayarak ve 

bu hataları düzelterek dilimizde meydana gelen bozulma ve yabancı-

laşmanın önüne geçilmesine ve bu topraklarda dil bilgisinin ve bilinci-

nin geliştirilmesine katkıda bulunabiliriz. 

 

Аnahtar Kelimeler: İki Dillilik, Dil Etkileşimi, Dil Karışması, 

Yazı Dili, Dil Hataları 
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Okutmanı, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi, Tür-
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LEXICAL ERRORS IN THE WRITTEN LANGUAGE OF 

THE MACEDONIAN TURKS  

 

ABSTRACT / SUMMARY 

 

Written language is used for unity and communication ease. The 

written language must be the same in everywhere as it has a feature 

which unites and eliminates the differences in dialects.  

However, it is possible to observe some deviations in the written 

language of the societies that are bilingual or multilingual as they ref-

lect the language variations in both spoken and written forms of the 

language.  

In this study, the written language of the Macedonian Turks 

which is different from the written from of Modern Turkish in a multi-

lingual setting is considered and tried to point out language interaction 

as a factor in making lexical errors.   

The present study which has three parts contains sentence sam-

ples with semantically illformed, misspelled and misused words in the 

written language of the Macedonian Turks together with the corrected 

forms.  

We can contribute to prevent language deterioration and alienati-

on and raise awareness for developing grammar and consciousness in 

these lands by noticing language errors, apprehending the reasons be-

hind and correcting these errors in the written language that is signifi-

cantly important for the individual, society and language. 

 

Key Words: Bilingualism, Language Interaction, Language In-

terference, Written Language, Language Errors 

 

 

Giriş 

Sözcükler, insanlar arasında bir anlaşma, bir iletişim aracıdır. İn-

sanlar gibi toplumlar da çeşitli yönlerden farklıdır. Yansıtma biçimi, 

insandan insana, toplumdan topluma değişir. 

Her toplumun kendine özgü bir dili, her dilin kendine özgü bir an-

lama ve düşünme yolu vardır. “Aynı kökten gelen, aynı kelimeleri, ay-

nı söz dizimini taşıyan İngilizce ile Amerikan İngilizcesi ayrı iki dil 

olarak oluşmaktadır. Bunun nedeni aradaki ırk ve kültür birliğine kar-

şın iki ulusun ayrı yaşama koşulları içinde ayrı kültür gelenekleri edin-

miş olmalarıdır. Bundan dolayı dil duyunçları değişmiştir [...]”1 

                                                      
1Gencan, T. N. (2007). Dilbilgisi, Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayıncılık, s. 554. 
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Wilhelm von Humboldt (1767-1835), “[...] ayrı ayrı dillerin sözcükleri 

aynı kavramı gösterseler bile hiç bir zaman gerçek eşanlamlı değildir-

ler.” diyerek, her dilde özel bir dünya görüşü olduğunu savunur. 

B.L.Whorf’a göre her toplum, kendi düzeninin koşullarına göre gerek-

li sözcükler yapar ve kullanır. 

Örneğin:  

“Giymek sözcüğümüzün anlattığı iş, Fransızcada se vêtir, mettre 

‘koymak’, porter  ‘taşımak’ eylemleriyle de anlatılır.”2 

“Bir müzik aletini seslendirmek, dilimizde çalmak fiili ile, İngi-

lizce’de ise play (oynamak) fiili ile karşılanır.”3 

Doğan Aksan, “Yabancı dilden parçaları dilimize çevirirken ya da 

kendi dilimizdeki tümceleri yabancı dile aktarırken çoğu kez kendi di-

limizle düşünür, kendi sözcüklerimizin anlam çerçevesi içine giren an-

lamları, kendi dilimizin söz dizimini temel alırız.” der.4  

Fakat bu görüş, bir arada iki dil konuşan toplumlar, dolayısıyla 

Makedonya’da yaşayan Türk toplumu için geçerli değildir. 

Makedon toplumuyla iç içe yaşayan ve günlük hayatta her alanda 

Makedonca sözcük, terim ve kavram ile karşılaşan Makedonya 

Türkleri, kendi ana dillerinden çok Makedonca düşünüp konuşmak 

gereği ile karşı karşıya kalmışlardır. 

Dillerin birbirleriyle ilişkisi konusunda önemli ve tanınmış bir 

araştırma yapan U. Weinreich, bireyin çeşitli nedenlerle ve değişik ko-

şullar altında, ikinci bir dili ana diline yakın düzeyde öğrenmesi duru-

muna iki dillilik adını verir.5 İki dilin değişmeli olarak aynı kişi tara-

fından kullanılması ve dillerin birinde, ötekinin etkisiyle değişmeler 

olması sonucunda dil karışmasının doğduğunu belirtir. Mackey ise dil 

karışmasını, bir dilin özelliklerini, bir başka dili konuşur ya da yazar-

ken kullanmak olarak açıklar.6 

Diller arasındaki ilişkiler sonucunda, bir dilden ötekine geçen 

ögelerin başında kelimeler gelir. Demek ki dil karışmasından en çok 

etkilenen şey dillerin kelime varlığıdır.  

Miryana Teodosiyeviç, “Kelime alışverişi, yapı bakımından farklı 

diller arasında bile mümkün olduğu için, en çok görülen dil karışması 

biçimidir. Karışmanın oranı yapı bakımından dillerin benzer olup ol-

                                                      
2Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Ankara: Türk Dil 

Kurumu Yayınları, s. 70. 
3Deniz, E. (1990). “Yugoslavya’da Yayımlanmış Türkçe Öykülerde Dil Yanlışla-

rı”, Çevren Bilim/Kültür Dergisi, Tan Yayınları, S. 79-80, Priştine: Rilindya 

Basımevi,  s. 41. 
4Aksan, D. age, s. 76. 
5Weinreich, U. (1953). Languages in Contact, New York, s. 1. 
6Mackey, W. F. (1968). The Description of Bilingualism: Readings in the Sociolo-

gy of Language, J. A.  Fishman, The Hague-Paris, s. 569. 
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mamasına bağlıdır.” şeklinde açıklamada bulunur.7 

Bir arada yaşayan toplumların dillerini, bu dillerin kelime varlığı-

nı, toplumlar arasındaki kültür, ticaret ve siyaset ilişkileri etkilediği gi-

bi, edebiyat alanındaki etkilerin de önemi çok büyüktür. Doğan Ak-

san, bu etkilerin, değişik toplumların bir arada, iç içe yaşadıkları yer-

lerde, dillerin çehresini değiştirecek kadar büyük ölçüde olduğunu be-

lirtir.8 

Bir dilde, öteki dilin etkisiyle olagelen değişiklikler, Weinreich’in 

tanımıyla sapmalar, sadece konuşma dilinde kalmayıp, yazı dilini de 

etkilemektedir.9 

İşte Makedonya topraklarında Makedonlarla bir arada yaşayan 

Türkler de bahsettiğimiz etkilerin sonucu olarak, Makedonca düşünüp 

Türkçe konuştukları gibi yazmak için de ana dilleri yerine, Makedon 

dilinin bazı kurallarını, bu dildeki kelimelerin anlamlarını, bu dilin an-

latım yollarını temel almaya başladılar. Sonuçta bu topraklarda, Make-

donca kokan bir Türkçe ile konuşulmaya ve yazılmaya başlandı. 

Okuyan ve dinleyen üzerinde en çok etkili olan yazar, aydın ve 

gazetecilerimiz, her ne kadar standart Türkçe’nin kurallarına bağlı ka-

larak yazmaya, yazı dilini Makedoncanın etkisinden korumaya çalıştı-

larsa da bu imkânsızdı.  Özellikle çeviri yazılarında birçok aksaklıklar 

ortaya çıktı. Bu aksaklıklar genelde, farklı anlatım yollarına ve ola-

naklarına sahip olan Makedoncadan Türkçeye yapılan çeviriler esna-

sında, kelimelerin dilimize olduğu gibi aktarılmasından kaynaklan-

maktadır. Bunun sonucu olarak Türkçe kelimeler, gerçek anlamlarıyla 

değil, bunlara yanlış anlamlar verilerek kullanılmıştır. Dil karışması-

nın yanı sıra yapılan hataların bir kısmı, o yıllarda Türkiye ile yaşanan 

kopukluğun ve dolayısıyla standart Türkiye Türkçesi ile direkt ilişkile-

rin olmayışının sonucu olarak Türk dil bilgisinin ve bilincinin yeterin-

ce gelişmiş olmamasından da kaynaklanmaktadır. 

 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı, Makedonya Türklerinin yazı dilinde yapı-

lan dil hatalarının altını çizmek, bunların nedenlerini kavramak ve bu 

hataları düzeltmekle dilimizde meydana gelen bozulma ve yabancılaş-

manın önüne geçilmesine ve bu topraklarda dil bilgisinin ve bilincinin 

geliştirilmesine katkıda bulunabilmektir. 

 

                                                      
7Teodosiyeviç, M. (1990). “Yugoslavya Türkleri’nin Basın Dili Üzerine Lengüis-

tik Bir Araştırma I”, Çevren Bilim/Kültür Dergisi, Tan Yayınları, S. 75, Prişti-

ne: Rilindya Basımevi, s. 44. 
8 Aksan, D. age, s. 139. 
9 Weinreich, U. age, s. 15. 
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Yöntem 

Bu çalışmada doküman analizi yöntemi uygulanmıştır. Doküman-

lar, araştırmalarda etkili bir biçimde kullanılması gereken önemli bilgi 

kaynaklarıdır. Doküman incelemesi, araştırılması amaçlanan olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini kapsar.  

 

Malzeme 
İnceleme materyali olarak Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ya-

yımlanan Sevinç Dergisi’nin belli sayıları kullanılmıştır. Bu sayılar ta-

ranmış ve sözcük düzeyinde yapılan dil hataları tespit edilerek bu ha-

taların yer aldığı cümleler incelenmiştir. Bu cümlelerin sayısı bin beş 

yüzün üzerindedir. Tabii bu çalışmada, bir makalenin sınırlarını aşma-

mak gayretiyle çok sınırlı sayıda örneğe yer verilmiştir. Yazılı mater-

yal olarak kullandığımız Sevinç Dergisi’nden alıntı yaptığımız hatalı 

cümle örneklerinin altında düzeltilmiş doğru şekilleri verilmiştir. Alın-

tı cümlelerin hangi yıla, aya, sayıya ve sayfaya ait olduğu her cümle-

nin altında veya yanında, parantez içinde belirtilmiştir. 

 

1. Yanlış Anlamda Kullanılan Kelimeler 

 

Makedonya Türklerinin yazı dilinde -genelde- Makedoncanın et-

kisiyle bazı kelimeler, bunlara yanlış anlamlar yüklenerek kullanılmış 

ve dolayısıyla dilimize yabancı olan anlatımlar, anlamı olmayan söz 

dizileri ortaya çıkmıştır. Türkçe kelimelerin yanlış anlamlandırılması-

nın diğer bir nedeni de anlamları birbirine yakın olan kelimelerin rast-

gele kullanılması, cümlede anlatılmak istenene en uygun olanın seçil-

memesinden ileri gelmektedir. Dilimizde kelimelerin büyük bir ço-

ğunluğunun birkaç anlamı vardır. Yazıda anlam inceliklerinin iyi de-

ğerlendirilmesi ve düşünceyi en iyi biçimde belirtecek olanların seçil-

mesi gerekir. 

 

 

Y/ ... babasının adını bilmediği sözleri kulaktan kulağa taşın-

maya başladı. (SÇ, Eylül 1980, S. 1, s. 8) Mustafa Karaha-

san 

D/ ... babasının adını bilmediği haberi kulaktan kulağa taşın-

maya başladı. 

 

Y/ Sevim gerçekten babasını bilmiyordu. (SÇ, Eylül 1980, S. 1, 

s. 8)  Mustafa Karahasan  

D/  Sevim gerçekten babasını tanımıyordu. 
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Y/ O yerde daha sonraları anıt dikildi ve onun aynı sözleri ya-

zıldı. (SÇ, Aralık 1980,  S. 4, s. 2)  Çeviri 

D/ O yerde daha sonraları anıt dikildi ve onun sözleri aynen 

yazıldı.  

 

Y/ Her günkü yükletme arabası... (SÇ, Eylül 1967,  S. 1, s. 27)  

Çeviri 

D/ Her günkü yük arabası... 

 

Y/ Çocuklarsa herbir hareketlerini izliyor, zaman zaman da söz 

atıştırıyorlardı. (SÇ, Eylül 1967,  S. 1, s. 20) Hasan Mercan 

D/ Çocuklarsa her bir hareketlerini izliyor, zaman zaman da 

(söz)* atışıyorlardı. 

 

Y/ Pijamalarını çekip kısa pantolonlarını, ak mayosunu giydi.  

(SÇ, Ekim 1967, S. 2, s. 7)  İskender Müzbeg 

D/ Pijamalarını çıkarıp kısa pantolonlarını, ak mayosunu giydi. 

 

Y/ “Terzi mahallesi”nde arkadaşlarıyla birleşti. (SÇ, Ekim 

1967, S. 2, s. 7) İskender Müzbeg  

D/ “Terzi mahallesi”nde arkadaşlarıyla buluştu. 

 

Y/ İki dakika gitmedi ki Ahmet Ülker’le birlikte kıyıya çıktı.  

(SÇ, Ekim 1967, S. 2, s. 8) İskender Müzbeg 

D/ İki dakika geçmedi ki Ahmet Ülker’le birlikte kıyıya çıktı. 

 

Y/ Kızkardeşi Güler bahçedeki çiçeklerin yanında bitişen otları 

çıkarıyordu. (SÇ, Ekim 1967,  S. 2, s. 8)  İskender Müzbeg 

D/ Kızkardeşi Güler bahçedeki çiçeklerin yanında bitişen otları 

yoluyordu. 

 

Y/  – Baba, dedi, ne olur senin şiirlerinden bir tane ödünç ver 

bana, büyüdüğüm zaman çeviririm. (SÇ, Ekim 1967,  S. 2, s. 

10)  Necati Zekirya 

D/  – Baba, dedi, ne olur senin şiirlerinden bir tane ödünç ver 

bana, büyüdüğüm zaman iade ederim. 

 

Y/ ... oradan çocukların top oynadıklarına üzene üzene bakı-

yordu. (SÇ, Ekim 1953, S. 2, s. 4) Çeviri 

D/ ... oradan çocukların top oynamalarını üzene üzene seyredi-

yordu. 
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Y/ Ben köprünün direklerinde gezebilirim. (SÇ, Ocak 1953,  S. 

5, s. 1) Çeviri 

D/  Ben köprünün direklerinde yürüyebilirim. 

 

Y/ Tren süratla yürüyor. (SÇ, Eylül 1951, S. 1, s. 9) Hüseyin 

Süleyman 

D/ Tren süratle yol alıyor. 

 

Y/ 13 yıl zarfında inşa edilen bu piramitte, yüz binden fazla 

köle sıralı olarak işlemişlerdir. (SÇ, Eylül 1951,  S. 1, s. 12)  

Çeviri   

D/ 13 yıl zarfında inşa edilen bu piramitte, yüz binden fazla kö-

le devamlı (olarak) işlemişlerdir. 

 

Y/ Korkuyorum bu badava sucuklar, çok pahalıya tutulmasın.     

(SÇ, Ocak 1952,  S. 5, s. 8)  Çeviri 

D/ Korkuyorum bu bedava sucuklar, çok pahalıya mal olmasın. 

 

Y/ Dersleri birlikte yapar ve serbest saatlarda beraber oynar-

lar. (SÇ, Eylül 1953,  S. 1, s. 6)  

D/ Dersleri birlikte yapar ve boş zamanlarında beraber oynar-

lar. 

 

Y/ Sahra halkının yaşayışında kuyular yani pınarlar çok önem-

lidir. (SÇ, Ocak 1952,  S. 5, s. 6)  

D/ Sahra halkının yaşamında (hayatında) kuyular yani pınarlar 

çok önemlidir. 

 

Y/ Beşinci Kongre ... Belgrat’ta tutulmuştur. (SÇ, Ekim 1952, 

S. 2, s. 3)  Fahri Kaya  

D/ Beşinci Kongre ... Belgrat’ta yapılmıştır. 

 

Y/ Ali amca yaşlarını çekerek. (SÇ,  Mayıs 1953, S. 9, s. 12)  

Kenan Rıfat 

D/ Ali amca yaşlarını silerek.  

 

Y/ Güngör çok başka türlü olmuştur. (SÇ, Kasım 1955, S. 3, s. 

2)  Çeviri 

D/ Güngör çok değişmiştir. 

 

Y/ Son dersi yine o tuttu. (SÇ, Ocak 1956, S. 5, s.4)  

D/ Son dersi yine o yaptı. 
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Y/ Fakat tanımalıyım ki o benden fazla çalışır, fazla bilirdi... 

(SÇ, Ocak 1956, S. 5, s. 4)  

D/ Fakat itiraf etmeliyim ki o benden fazla çalışır, fazla bilirdi. 

 

Y/ ... onlara Kızılkaç hakkında anlatmış ... (SÇ,  Şubat 1956, S. 

6, s. 14)     

D/  ... onlara Kızılkaç hakkında bilgi vermiş ...   

 

Y/ Bu oturumun büyüklüğünü hepimiz bilir ... (SÇ, 1957, Ka-

sım 1957, S. 3, s. 2)  Çeviri   

D/  Bu oturumun önemini hepimiz bilir ... 

 

Y/ Bihaç’ta AVNOY’un birinci oturumu tutulmuştu. (SÇ, Ka-

sım 1957, S. 3, s. 2)  Çeviri   

D/  Bihaç’ta AVNOY’un birinci oturumu yapılmıştı. 

 

Y/ 1951 yılı “Tefeyyüz” sergisinde “Orkestre” resmîni sermiş-

ti. (SÇ, 1958, Mart, S. 7, s. 1)   

D/ 1951 yılı “Tefeyyüz” sergisinde “Orkestra” resmîni sergile-

mişti. 

 

Y/ Niş, Üsküp, Belgrat, Zagreb gibi büyük kentlerimizde resim-

lerini sermiştir. (SÇ, 1958, Mart, S. 7, s. 1)  Çeviri   

D/  Niş, Üsküp,Belgrat, Zagrep gibi büyük kentlerimizde resim-

lerini sergilemiştir. 

 

Y/ − Eee, şimdi bu tavşandan güzel bir akşamlık yapacağım − 

demiş. (SÇ, 1975, Mayıs, S. 9, s. 29)  Rehaettin Nebi 

D/ − Eee, şimdi bu tavşandan güzel bir akşam yemeği yapaca-

ğım − demiş. 

 

Y/ Binlerce boğazdan hep bir anda yükselen “Tito, Tito”  

alkışları, uçak motörlerinin iniltisini boğuyordu. (SÇ, 1978, 

Kasım, S. 3, s. 5)  Güler Selim  

D/ Binlerce boğazdan hep bir anda yükselen “Tito, Tito”  

sözleri, uçak motorlarının iniltisini boğuyordu. 

 

Y/ Her tarafta alkışlar yayıldı “Tito, Tito, Tito!”(SÇ, 1979, 

Mayıs-Haziran, S. 9-10, s. 6)  Enver İlyas  

D/  Her tarafa sesler yayıldı “Tito, Tito, Tito!” 

 



 BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

121 

Y/ Parası olan emniyetli insanlar ondan et alırlardı ... (SÇ, 

1979, Mart, S. 7, s. 7)  Recep Bugariç 

D/  Parası olan ehemmiyetli insanlar ondan et alırlardı ... 

 

Y/ Beklediklerimizi özürleyeceğiniz inancıyla tümünüze başarı-

lar dilerim. (SÇ, 1979, Nisan, S. 8, s. 2)   

D/ Beklentilerimizi karşılayacağınız inancıyla tümünüze başa-

rılar dilerim. 

 

Y/ Kızın gözleri şınladı. (SÇ, 1986, Aralık, S. 4, s. 9)  Avni Ab-

dullah     

D/ Kızın gözleri ışıldadı. 

 

Y/ Öğrenciler öğretmenlerinin sözlerini dikkatla izliyorlardı. 

(SÇ, 2000, Ekim, S.2, s. 7)  Avni Abdullah 

D/ Öğrenciler öğretmenlerinin sözlerini dikkatle dinliyorlardı. 

 

Y/ Kürkü, üşümesini bırakmıyordu. (SÇ, 2001, Mart, S. 7, s. 

12)  

D/ Kürkü, üşümesini engelliyordu. 

 

Y/ Hele günün hep bir ağızdan cıvıldamalarını. (SÇ, 2003, Şu-

bat, S. 6, s. 4)  Salih Lika   

D/  Hele gündüzün hep bir ağızdan cıvıldamalarını. 

 

Y/ Bilyana sözümü ve düşüncelerimi yarıda bıraktı. (SÇ, 2003, 

Mart, S. 7, s. 7)  Çeviri   

D/ Bilyana sözümü ve düşüncelerimi böldü. 

 

Y/ − Bu teklif iyidir − dedi baba ve Cudiye sordu:  

     − Kanıyor musun ? 

     − Kanıyorum − diye yanıtladı Cudi. (SÇ, 2003, Nisan, S. 8, 

s. 16)    

D/ − Bu teklif iyidir − dedi baba ve Cudiye sordu:  

     − Kabul ediyor musun ? 

     − Kabul  ediyorum − diye yanıtladı Cudi. 

 

Y/ Özgeçmişinizi kısaca söyler miydiniz? (SÇ, 1991, Eylül, S. 

1, s. 4)  Recep Bugariç 

D/  Özgeçmişinizi kısaca anlatır mıydınız ? 
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Y/ − Sen burada ne arıyorsun be! – diye sordu. (SÇ, Eylül 

1967, S. 1, s. 7)  Fahri Kaya 

D/ − Sen burada ne yapıyorsun be! – diye sordu. 

 

Y/ Ben Ayten’i bilirim, ille de öbürünü arayacaktır, o pahalısını 

... (SÇ, Eylül 1967, S. 1, s. 28)  Lütfi Seyfullah 

D/ Ben Ayten’i bilirim, ille de öbürünü isteyecektir, o pahalısını 

...   

 

Y/ Bende para yoktur, babandan ara. (SÇ, Ekim 1967, S. 2, s. 

7)  İskender Müzbeg 

D/  Bende para yoktur, babandan iste. 

 

Y/ Dedesinden para aramayı düşündü. (SÇ, Ekim 1967, S. 2, s. 

7)  İskender Müzbeg 

D/ Dedesinden para istemeyi düşündü. 

 

Y/ Orhan, okula giderken annesinden tatlı aradı. (SÇ, Kasım 

1967,  S. 3, s. 10)  Necati Zekirya 

D/ Orhan, okula giderken annesinden tatlı istedi. 

 

Y/ Sahilde işliyen insanlar nehirde birinin boğulmakta  oduğu-

nu anlayınca, kayıkla imdadına koştular ve köylüyü kurtar-

dılar. (SÇ, Ekim 1953,  S. 21 s. 14)  Çeviri 

D/ Sahilde çalışan insanlar nehirde birinin boğulmakta olduğu-

nu anlayınca, kayıkla imdadına koştular ve köylüyü kurtar-

dılar. 

 

Y/ ... bu çocuğa hediyeler verilmesini kültür bakanlığına verdi-

ği raporunda aramıştı. (SÇ, Ocak 1953,  S. 5, s. 5)   Enver 

Tuzcu 

D/ ... bu çocuğa hediyeler verilmesini kültür bakanlığına sun-

duğu raporda istemişti. 

 

Y/ ... bunun içindir ki, yine idarehanede işlemeği karalaştırdım. 

(SÇ, Eylül 1951,  S. 1, s. 2) Güner   

D/ ... bunun içindir ki, yine idarehanede çalışmaya karar ver-

dim.    

 

Y/ 13 yıl zarfında inşa edilen bu piramitte, yüz binden fazla kö-

le sıralı olarak işlemişlerdir. (SÇ, Eylül 1951,  S. 1, s. 12)  

Çeviri   
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D/ 13 yıl zarfında inşa edilen bu piramitte, yüz binden fazla  

köle sıralı olarak çalışmışlardır. 

 

Y/ İşleyip zengin oldum ve şimdi yüz bin dolar param var.     

(SÇ, Kasım 1951,  S. 3, s. 8)  

D/ Çalışıp zengin oldum ve şimdi yüz bin dolar param var. 

 

Y/ Çünkü şimdi gramafonlar da elektrikle işlemektedir. (SÇ, 

Aralık 1951,  S. 4, s. 14)  

D/ Çünkü şimdi gramofonlar da elektrikle çalışmaktadır. 

 

Y/ “Oğlum o zamanlarda parti gizli olarak işliyordu”(SÇ, 

Ekim 1952, S. 2, s. 3)  Fahri Kaya  

D/ “Oğlum o zamanlarda parti gizli olarak çalışıyordu” 

 

Y/ Fakat Komunistler işkenceden korkmıyarak eski idareyi yık-

mak için işlemişlerdir. (SÇ, Ekim 1952, S. 2, s. 3)  Fahri Ka-

ya  

D/ Fakat Komünistler işkenceden korkmayarak eski idareyi 

yıkmak için çalışmışlardır.  

 

Y/ Cüceler işliyor, pamuk prenses onlara yemek hazırlıyor. 

(SÇ, Kasım 1955, S. 3, s. 4)  Hüseyin Süleyman 

D/ Cüceler çalışıyor, pamuk prenses onlara yemek hazırlıyor. 

 

Y/ ... açıkgöz olmamızı aradı. (SÇ, 1972, Kasım, S. 3, s. 6)  

Şükrü Ramo 

D/ ... açıkgöz olmamızı istedi. 

 

Y/ Bulgar askeri için buğday, arpa, mısır, et ve deri toplamamı-

zı aradı. (SÇ, 1972, Kasım, S. 3, s. 6)  Şükrü Ramo 

D/ Bulgar askeri için buğday, arpa, mısır, et ve deri toplamamı-

zı istedi. 

 

Y/ ... satıcıdan Zdravko’yu aradık. (SÇ, 1983, Nisan, S. 8, s. 8) 

Avni Engüllü  

D/ ... satıcıdan Zdravko’yu sorduk. 

 

Y/ Leyla yüzünü buruşturdu, annesinden ne ararsa, kardeşi da-

ha çok arıyordu. (SÇ, 1991, Ekim, S. 2, s. 7)  Avni Abdullah 

D/ Leyla yüzünü buruşturdu, annesinden ne istese, kardeşi daha 

fazlasını istiyordu. 
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Y/ Öğrencilerin yarısı parmak kaldırıp söz aradı. (SÇ, 2001, 

Ocak, S. 5, s. 7)  Hümaşah Vardar 

D/ Öğrencilerin yarısı parmak kaldırıp söz istedi. 

  

2. Yanlış Yazılan Kelimeler 

 

Bu başlık altında yazım yanlışları olan kelimeler ele alındı. Yanlış 

yazılan kelimelerin hemen hemen hepsinin, yabancı dillerden dilimize 

girmiş kelimeler olduğu fark edildi. 

Yabancı asıllı kelimelerin ve hatta bazı Türkçe kelimelerin yazı-

mında hataların yapılmaması için her zaman titiz davranılmalı ve söz-

lük ile yazım kılavuzlarından yararlanılmalıdır. Aksi takdirde, özellik-

le değişmeli olarak iki dil kullanan bir toplumun yazım yanlışları yap-

maması imkânsızdır. 

 

 

Y/ Yanlız benim fikrimce iki cümlede yanlış var. (SÇ, Kasım 

1951,  S. 3, s. 6)  Şevki Mahmut 

D/ Yalnız benim fikrimce iki cümlede yanlış var. 

 

Y/ Numrolarımın beş olduğundan ... (SÇ, Ocak 1952,  S. 5, s. 

2)   

D/ Notlarım beş olduğundan ... 

 

Y/  Korkuyorum bu badava sucuklar, çok pahalıya tutulmasın. 

(SÇ, Ocak 1952,  S. 5, s. 8)  Çeviri 

D/  Korkuyorum bu bedava sucuklar, çok pahalıya tutulmasın. 

 

Y/  Sırada durmayıp arkadaşlarına dokunuyor, lastik topu gibi 

sıçrıyor, cakedini çıkarıp ... (SÇ, Eylül 1955, S. 1, s. 8)   

D/ Sırada durmayıp arkadaşlarına dokunuyor, lastik topu gibi 

sıçrıyor, ceketini çıkarıp ... 

 

Y/ ... üstünde bir caket, bir de kopuk pantolonları vardı ...     

(SÇ, Ocak 1956, S. 5, s. 4)  

D/ ... üstünde bir ceket, bir de kopuk pantolonları vardı ... 

 

Y/  Hartadaki siyah çizgi yoldaş Tito’nun geçtiği yerleri göster-

mektedir. (SÇ, Ocak 1956, S. 5, s. 1)   

D/ Haritadaki siyah çizgi yoldaş Tito’nun geçtiği yerleri gös-

termektedir. 
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Y/ Onlara gazos, malina, bonbone ve çikolata taşırken, salonun 

köşesinden Hırvatistan başkanı V. Bakariç seslendi: (SÇ, 

Ocak 1956, S. 5, s. 1)   

D/ Onlara gazoz, malina, bonbon ve çikolata taşırken, salonun 

köşesinden Hırvatistan başkanı V. Bakariç seslendi: 

 

Y/ ... “YUGOHROM” elektrometal kombinatını Makedonya 

hicra heyetinin başkanı Lazar Kolişevski sıralı işine koyver-

di . (SÇ, 1957, Kasım, S. 3, s. 3)  Çeviri   

D/ ... “YUGOHROM” elektrometal kombinasını Makedonya 

icra heyetinin başkanı Lazar Kolişevski sıralı işine koyverdi. 

 

Y/ Komesarın ağır uykulara daldığını görünce ... (SÇ, 1957, 

Ara, S. 4, s. 4)  Çeviri   

D/ Komiserin ağır uykulara daldığını görünce ... 

 

Y/ Teneffüz zili çaldımı, öğrencilerde bir sabırsızlık olur.     

(SÇ, 1958, Ocak, S. 5, s. 7)  Hamdi Mürsel   

D/ Teneffüs zili çaldı mı, öğrencilerde bir sabırsızlık olur. 

 

Y/ Sokaklar, kiramitler hatta ağaçlar bile karlar altındaydı. 

(SÇ, 1958, Eylül, S. 1, s. 4)  Hüseyin Süleyman 

D/ Sokaklar, kiremitler hatta ağaçlar bile karlar altındaydı. 

 

Y/  Çok defa, Avrupa hartasını masasına koyar, ağabeyinin he-

diye ettiği küçük gemiyle harta üstünde deniz gezileri yapar-

dı. (SÇ, 1958, Eylül, S. 1, s. 5)  İbrahim Abdullah 

D/ Çok defa, Avrupa haritasını masasına koyar, ağabeyinin he-

diye ettiği küçük gemiyle harita üstünde deniz gezileri ya-

pardı. 

 

Y/ Bu gemiler bütün tirenleri içine alır ... (SÇ, 1958, Eylül, S. 

1, s. 8)   

D/ Bu gemiler bütün trenleri içine alır ...  

 

Y/ ... çiftçiler toprağı tiraktörle sürüyor ... (SÇ, 1958, Aralık, S. 

4, s. 5)   

D/ ... çiftçiler toprağı traktörle sürüyor ... 

 

Y/ Pioner guruplarında üyeyiz. (SÇ, 1958, Aralık, S. 4, s. 11)   

D/ Pioner gruplarında üyeyiz. 
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Y/ Kalbı hızlı hızlı çarpıyor, göksü ise heyecanla kabarıp ini-

yordu. (SÇ, 1959, Nisan, S. 8, s. 5)  Mustafa Karahasan  

D/ Kalbi hızlı hızlı çarpıyor, göğsü ise heyecanla kabarıp ini-

yordu. 

 

Y/ Tirende başka sevinç, otobüste başka sevinç vardı. (SÇ, 

1959, Mayıs, S. 9, s. 13)   

D/ Trende başka sevinç, otobüste başka sevinç vardı. 

 

Y/ Sarayevo’ya tirenle değil otobüsle yol aldık. (SÇ, 1969, Ey-

lül, S., s. 22)  Lütfi Seyfullah 

D/ Sarayevo’ya trenle değil otobüsle yol aldık. 

 

Y/ − Ne var olsun, millet hayini! (SÇ, 1975, Mayıs, S. 9, s. 7)  

Recep Murat 

D/ − Ne var olsun, millet haini! 

 

Y/ Taşınan giyimler zamana göre pratik ve sipordur. (SÇ, 

1978, Kasım, S. 3, s. 21)  

D/  Taşınan giyimler zamana göre pratik ve spordur. 

 

Y/ Spikör haberlerin sonunda yarın havanın açık olması bek-

lendiğini söyledi. (SÇ, 1978, Eylül-Ekim, S. 1-2, s. 10)  Fah-

ri Kaya 

D/ Spiker haberlerin sonunda yarın havanın açık olması bek-

lendiğini söyledi. 

 

Y/ ... süngüsünü Liman hocanın göksüne dayadı. (SÇ, 1972, 

Kasım, S. 3, s. 6)  Şükrü Ramo 

D/ ... süngüsünü Liman hocanın göğsüne dayadı. 

 

Y/ Yok eğer öğretmeniniz sizi gurup gurup gitmenizi serbest   

bırakmışsa ... (SÇ, 1973, Mart, S. 7, s. 5)   

D/ Yok eğer öğretmeniniz sizi grup grup gitmenizi serbest bı-

rakmışsa ... 

 

Y/ Kuytu bir gölge altında yerleştirilen kanabeye oturur      

(SÇ, 1982, Eylül, S. 1, s. 6)  Enver İlyas  

D/ Kuytu bir gölge altında yerleştirilen kanepeye oturur . 

 

Y/ Kuytu gölge altındaki kanabe de bomboştu. (SÇ, 1982, Ey-
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lül, S. 1, s. 6)  Enver İlyas  

D/ Kuytu gölge altındaki  kanepe de bomboştu. 

 

Y/ İnsanlar kümü kümü toplanmış ... (SÇ, 1982, Eylül, S. 1, s. 

14)  Enver İlyas  

D/ İnsanlar küme küme toplanmış ... 

 

Y/ Blaça’nın yıkık bir kerpiç duvarına yafte takmışlar. (SÇ, 

1985, Ekim, S. 2, s. 4)  Şükrü Ramo 

D/  Blaça’nın yıkık bir kerpiç duvarına yafta takmışlar. 

 

Y/ Herkezin yavrusunu yanlışlıksız tam yuvasına götürdüğüm 

günler ... (SÇ, 1985, Ekim, S. 2, s. 10) Enver İlyas 

D/ Herkesin yavrusunu eksiksiz tam yuvasına götürdüğüm gün-

ler ... 

 

Y/ Herkez bir yana dağılıp koşuştu. (SÇ, 1985, Ocak, S. 5, s. 4)  

Enver İlyas 

D/ Herkes bir yana dağılıp koşuştu. 

 

Y/ Nitekim Caner durumu anlattıktan, hele hele bomboneleri 

onlarla paylaştıktan sonra ... (SÇ, 1985, Ocak, S. 5, s. 4)  

Enver İlyas 

D/  Nitekim Caner durumu anlattıktan, hele hele bonbonları 

(bonbon şekerlerini) onlarla paylaştıktan sonra ... 

 

Y/ ... okula herkezden önce varırdı. (SÇ, 1988, Eylül, S. 1, s. 

16)  Esad Bayram     

D/ ... okula herkesten önce varırdı. 

 

Y/ Henüs okula gitmediğinden ... (SÇ, 1991, Kasım, S. 3, s. 6)  

Avni Engüllü 

D/ Henüz okula gitmediğinden… 

 

3. Gereksiz Yere Kullanılan Kelimeler 

 

“Eşanlamlı dil ögelerinin bir arada kullanılması ya da görevi ol-

mayan bir sözcüğe yazıda yer verilmesi, anlatımın gücünü azaltır.”10 

Bu kısımda gereksiz yere kullanılan kelimeler belirlenmiştir. 

                                                      
10 Hatiboğlu, N. A. (2000). Üniversitede Türk Dili Dersleri Yazılı ve Sözlü Anla-

tım, Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 226. 
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Y/ Deftersiz, kitapsız, kalemsiz olarak derse başladılar. (SÇ, 

1958, Eylül, S. 1, s. 3)  Fahri Kaya   

D/ Deftersiz, kitapsız, kalemsiz derse başladılar. 

 

Y/ Çocuk ona doğru gülümsedi. (SÇ, 1986, Eylül, S. 1, s. 5)  M. 

Klinçe    

D/ Çocuk ona gülümsedi. 

 

Y/ Bu olgu bizleri oldukça çok sevindirmektedir. (SÇ, 2000, 

Kasım, S. 3, s. 2)  Enver Ahmet 

D/ Bu olgu bizleri çok sevindirmektedir. 

 

Y/ Ayıcık hemen birdenbire kendini iyi hissetmeye başladı.  

(SÇ, 2001, Mart, S. 7, s. 12)  

D/ Ayıcık birdenbire kendini iyi hissetmeye başladı. 

 

Y/ Çünkü bütün öteki ayılar, hepsi kendilerini üşütmüşlerdi.  

(SÇ, 2001, Mart, S. 7, s. 12)  

D/ Çünkü bütün öteki ayılar kendilerini üşütmüşlerdi. 

 

Y/ Elinde babasının henüz aldığı yeni çantasıyla gururlanıyor-

du. (SÇ, 2002, Eylül, S. 1, s. 6)  N. Hafız 

D/ Elinde babasının aldığı yeni çantasıyla gururlanıyordu. 

 

Y/ Bu kalabalık içinde ilk kez gelen yeni öğrencilerden başka, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri de vardı arala-

rında. (SÇ, 2002, Eylül, S. 1, s. 6)  N. Hafız 

D/ Aralarında, ilk kez gelen yeni öğrencilerden başka, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri de vardı. 

 

Y/ Bana öyle geliyor ki, bu küçük yıldızlar karanlıktan korku-

yorlar sanki. (SÇ, 2002, Aralık, S. 4, s. 16)   

D/ Bu küçük yıldızlar karanlıktan korkuyorlar sanki.  

 

Sonuç 

Yazılarda etkinliği azaltan faktörlerin başında dil ve anlatım hata-

ları gelir. Bu hatalar çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ça-

lışmamız esnasında ele aldığımız Makedonya Türklerinin yazı dilinde, 

sözcük düzeyindeki dil yanlışlarının oluşmasında başta gelen neden-

lerden biri dil etkileşimidir. Dil etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan 

aksaklıkların özellikle çeviri yazılarında yoğunlaştığı görülmüştür. 
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Farklı anlatım yollarına ve olanaklarına sahip olan Makedoncadan 

Türkçeye yapılan çeviriler esnasında Makedonca sözcükler dilimize 

kelimesi kelimesine çevrilmiş, dolayısıyla Türkçe sözcükler gerçek 

anlamları ile değil yanlış anlamlar üstlenerek karşımıza çıkmıştır. Ha-

taların bir kısmı da o yıllarda Türkiye ile yaşanan kopukluğun ve dola-

yısıyla standart Türkiye Türkçesi ile direkt ilişkilerin olmayışının so-

nucu olarak Türk dil bilgisinin ve bilincinin yeterince gelişmiş olma-

masından kaynaklanmıştır. 

Ancak son yıllarda ulaşım ve iletişim imkânlarının baş döndürücü 

bir hızla gelişmesi bizleri ana vatan ile daha önce hiç olmadığı kadar 

yakınlaştırdı. Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da dil, kültür, eğitim gi-

bi alanlardaki ilişkilerinin ciddi gelişme kaydettiğini ve bu alanlarda 

etkisinin her geçen gün arttığını sevinerek görmekteyiz. Bu yakınlaş-

ma doğal olarak Makedonya Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki 

farkların azalmasını da sağladı. Makedonya Türklerinin yazı dilinde 

yapılan dil hatalarının ne ölçüde azaldığını, nasıl bir gelişme yaşandı-

ğını ortaya koymak için, bu alanda yeni ve geniş çaplı çalışmaların ya-

pılması önem arz etmektedir. Bu çalışmalar, sadece Makedonya’da 

Türk dilinde yayımlanmış yazılı metinler ile sınırlı kalmamalı, Türkçe 

ilk, orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilerin yazılı anlatımlarını da 

içeren bir proje niteliğinde olmalıdır.  

İki dilli ve çok dilli ortamlarda yaşayan toplumların gerek konuş-

ma gerekse yazı dilinin, diğer dillerin etkisine maruz kalmaması için 

sürekli araştırılıp geliştirilmesi gereklidir. 
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ÂŞIK EDEBİYATI GELENEKLERİ İÇİNDE 

ALEVİ BEKTAŞİ ÂŞIKLARININ 

YERİ VE ÖNEMİ 

 

Mehmet YARDIMCI* 

 
Ozanlık geleneği, Türk edebiyatının ortaya çıkışıyla birlikte kül-

türümüz içindeki yerini almıştır. Bu gelenek özellikle 13. yüzyıldan 

itibaren Türkiye sahasında yayılmaya başlamış,  kültürel değişim vb. 

nedenlerle ad değiştirip “âşık” terimi ile özde ozanlık geleneğinin de-

vamı olarak devam etmiştir. 

Toplumda saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntı-

lar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar biçiminde belirlenen âşıklık gele-

neği, inanca bağlı olduğundan tartışmasız benimsenmiştir.  

Âşıklık geleneği, diğer kültür değerlerinde olduğu gibi, belirli bir 

işlevi yerine getirmek, bir ihtiyacı karşılamak üzere geleneğin yarattı-

ğı bir kültür değeridir.  

Halk şiirinde âşıkların şiirlerini dörtlük düzenine göre ve hece öl-

çüsüyle söylemeleri gelenektendir. Zileli Âşık Kâmil, âşıklık gelene-

ğinin kolay gibi görünse de icrasının zorluğunu dile getirip, 

 

  Âşıklığı özge hâlet sanırdım 

  Çalıp çığırmayı âdet sanırdım 

  Bunu ben bir kolay san’at sanırdım 

  Mızrabım kırıldı bozuk çalarken 

 

biçiminde bir deyişle hem önemini, hem zorluğunu vurgulamıştır. 

Âşık Şenlik ise, âşıklığın basite alınamayacağını, belirli kurallarının 

olduğunu ve kolay kolay öğrenilemeyeceğini vurgulayıp: 

 

  Meclisten kaçmazam kemandaram men 

  Âşıklık ilmini ne bilersen sen 

 

diyerek âşıklığı ilim olarak görmekte ve rakibini bu ilmi bilmeyen biri 

olarak nitelemektedir.1 

Âşıklık geleneklerini şöyle sıralamak mümkündür: 

                                                      
* Emekli Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,  yardimci@gmail.com 
1Özdemir, C. (2011). Âşıkların Dilinden Âşıklık Geleneği, Uluslararası Sosyal    

   Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 17, s.131. 
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 A. Saz çalma 

 B. Mahlas alma 

 C. Rüya sonrası âşık olma  (Bade içme) 

 D. Usta-Çırak 

 E. Âşık karşılaşmaları 

a. Atışma - Karşılaşma  (Tekellüm) 

b. Taşlama – takılma 

c. Soru – cevap (Atışma) 

d. Çözümlü muamma, muamma atışma 

e. Barışma, övme, uğurlama 

 F. Lebdeğmez (Dudak değmez) 

 G. Muamma (Askı) 

 H. Dedim-Dedi  

 I. Tarih bildirme  

 J. Nazire Söyleme 

 

 A.  Saz  Çalma 

 

 Âşık edebiyatı, saz ve söze dayanan bir edebiyattır.  Âşıklar de-

yiş ve ezgilerini halk şiirinin çeşitli biçimleriyle şekillendirerek yüz-

yıllar boyunca varlıklarını koruyup günümüze ulaşmasını sağlamışlar-

dır. Âşıklarda üslup tavır ve süslemeler yöreden yöreye farklılıklar 

gösterir. Bu farklılıklar ağız farklılıklarının yanı sıra gelenek, görenek, 

inanç, yaşam tarzı ile de ilintili olup Antep yöresinde Barak havası, 

Güney Anadolu’da Bozlak vb. tarzların oluşmasına neden olmuştur. 

Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir ritüel olan samah havası da bu 

geleneğin önemli halkalarından biridir.  

Âşık havaları dediğimiz çeşitli tarzlar adlarını çalınan sazdan, 

okunan şiirden, şiirin biçim ve türünden hatta Kerem gibi âşık adların-

dan ve hikâye kahramanlarından almıştır.  

Âşıklar deyişlerini bugün saz, eskiden kopuz denilen telli bir çalgı 

eşliğinde söyleyip sazı hep kendilerinden bir parça gibi görmüşlerdir.  

Sözün sazla birlikteliği sözün gücünü arttırmış, dinleyici üzerinde 

etkiyi güçlendirmiştir. Bu gücü Levnî: 

 

  Tâlib-i ma’rifet çekerse emek 

  Yüğrük at artırır yemin giderek 

  Şaire ses ile saz ü söz gerek 

  Yalınız taş olmaz duvar demişler2 

                                                      
2Köprülü, F. (1962). Türk Saz Şâirleri I-V, Ankara: Milli Kültür Yayınları, s.   

    429. 
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diyerek, “Bir taşla duvar olmaz” atasözünü hatırlatarak, şair için saz 

ve sözün önemini somut bir şekilde vurgulamıştır. 

Gelenek içinde saz, âşıklık geleneğinin en önemli unsurlarından 

biridir. Saz ve sazın türevlerinden kemençe gibi telli sazlar dışında 

başka bir çalgı ile sanatını sürdüren âşık yoktur.  

Divan şairinin kalemi onun için ne ise âşığın da sazı odur.  Halk 

âşığı sazsız düşünemez. Bu nedenle “sazsız âşık kulpsuz testiye ben-

zer” sözü yaygınlık kazanmıştır.  Âşık hep sazıyla övünür. Sazı onun 

dili ve gönlüdür: 

   

         Ben gidersem sazım sen kal dünyada  

            Gizli sırlarımı aşikâr etme 

    

diyen âşık Veysel gibi onunla sohbet eder, onunla dertleşir, atışmalar-

da karşısındaki âşığı onunla mat eder. Âşığın imdadına hep sazı yeti-

şir. Eğer karşılaşmalarda yenilecek olursa sazı hasmına verme gelene-

ğince mahvolur, yenilginin gönlünde açtığı yara asla iyi olmaz. Bu ne-

denle halk arasında  “Kel başından, âşık sazından korkar” denir.  

Âşıklık geleneği içinde önemli bir yere sahip olan saz, Alevi-Bek-

taşi âşıklarınca kutsal bir varlık gibi görülmüş, ona çok değer verilip 

özenle korunmuştur. Cem törenlerinin zakirleri görevlerini saz eşliğin-

de yerine getirir. Demeler, dualar, dinî ritüellerin önemli bir bölümü 

sazla icra edilir. Bir oyun olmayıp önemli bir ritüel olan samah saz eş-

liğinde dönülür.  

Sazın kimliği ve kişiliği vardır. Bu nedenle Alevi âşıklar sazlarını  

insana benzetirler. Sapının baş tarafına baş-kaş, burgularına kulak, sa-

pına kol, yüz tarafına göğüs, deliklerine göz, tambur kısmına da gövde 

adını verirler. İnsana saygı nedeniyle de sazı yere bırakmayıp yukarıda 

tutmaya özen gösterirler. 

Yine Alevi-Bektaşi âşıkları sazların şekilleri ve sazın parçalarını 

özel işaretlerle ifade ederler. Sazda tellerin üç sıra bağlanmasını, Al-

lah-Muhammet-Ali üçlemesi, sazın on iki telini ise On İki İmam’ın 

simgesi olarak görürler.  

Âşıklık geleneklerinin baş unsuru saz ve saz kültürü Alevi-Bekta-

şi âşıklarının öz malı olup, Âlevi-Bektaşi âşıklarının olmazsa olmazı-

dır. 

 

B.  Mahlas Alma 

 

Mahlas, bir kimsenin ikinci adı veya takma adı olarak bilinir.  

Âşık edebiyatında mahlas, geleneğe bağlı uygulanan bir kuraldır. Mut-
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laka son dörtlükte kullanılır. Öyle ki âşığın asıl adı unutulup mahlası 

ile anılır. Dertli'nin asıl adının İbrahim, Gevherî'nin Mehmet, Dada-

loğlu’nun Veli, Sümmani’nin Hüseyin olduğunu çoğu insan bilmez 

onları Dertli, Gevherî,  Dadaloğlu, Sümmani diye anar. 

Âşık mahlasını kendi seçip alabildiği gibi bir usta âşıktan, imam, 

pir ya da mürşitten de alabilir. Genellikle de mahlasını nasıl aldığını 

bir şiirinde ifade eder. Örneğin Ruhsati: 

 

     Mustafadır öz adım 

    Mahlasım Ruhsat Koydum 

 

diye mahlasını kendi seçtiğini ifade ederken Âşık Deryami'ye 

mahlasını: 

 

   Söyle deniz misin yoksa derya mı 

   Oğlum senin adın olsun Deryami 

  

diyen Âşık Huzuri vermiştir.3  

“Mahlassız âşık kulpsuz testiye benzer”4 diyen Alevi-Bektaşi 

âşıklarında da mahlas alma geleneği en önemli geleneklerden biri ola-

rak görülmektedir: “Tapduk Emre, nasip üleştiren Hacı Bektaş Veli-

’nin avucundaki yeşil beni görür görmez  ‘Tapduk Hünkârım’ der. 

Bundan sonra adı Tapduk Emre kalır.”5 Geleneğin bu denli güçlü ol-

duğu Alevi-Bektaşi edebiyatında asıl adı Mehmet olan Esirî de mahla-

sını geleneğe bağlı olarak alanlardandır.  

Âşık Mehmet, 20 yaşına geldiği zaman kardeşlerine “Hacı Bekta-

ş’a Feyzullah Çelebi’yi ziyarete gideceğim.” diyerek köyünü terk edip 

Hacı Bektaş’a gider. Feyzullah Çelebi’den manevi himmet alarak 

âşıklığını beyan eder.  

Âşığın sazını ve sözünü dinleyen Feyzullah Çelebi’nin  “Söyle 

Esirî’m sakla sırrımı” demesi üzerine Âşık Mehmet bir daha “Esirî” 

mahlasını kullanmaya başlar. 

Yine asıl adı Zeynel Abidin olup Pervane mahlası ile şiirler söyle-

yip, önce Feyzullah Çelebi'ye, vefatından sonra da Cemaleddin Çele-

bi'ye hizmet ederken Cemaleddin Çelebi'nin "Sıdkilen hizmetin unut-

                                                      
3Açıkgöz, H. (1987). Âşık Deryamî Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: Adapazarı Beledi-

yesi Yayınları, s. 12. 
4Yardımcı, M. (2013). Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri, İzmir: Kanyıl-

maz Matbaacılık,  s. 148. 
5Elçin, Ş. (1988). Halk Edebiyatı Araştırmaları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakan-

lığı, s. 44. 
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mam Sıdkî" demesi üzerine Pervane mahlasını bırakıp Sıdki mahlasını 

alan ve: 

 

 On dört yıl dolandım Pervanelikte 

 Sıdki ismim buldum divanelikte 

 Sundular aşk meyin mestanelikte 

 Kırkların ceminde dar'a düş oldum   

 

 On dört sene hizmet ettim bir pîre 

 Bu Sıdkî mahlâsın kazandım yeter 

      

biçimindeki deyişlerinde dile getirdiği gibi mahlasını bir pirden alan-

lar arasında görülür. Âşık Büryani de mahlas alışını şöyle anlatmakta-

dır: 

  

Hacı Bektaş'tan Muharrem Safa Efendi bize geldi. Muhabbete 

başlandı. Âşık arkadaşlardan deyiş söylemeye fırsat bulamadım. Hali-

mi anlayan Safa Efendi benim de okumamı istedi. Üç deyiş okudum.  

Üçüncü deyişte:  

   

Aşkın demanında Nebi-yi zişan 

  Akıl idrak etmez bu sırrı insan  

  Hamdullah ciğerim olmuştur büryan 

 

deyince Safa Efendi Büryani diye seslendi ve mahlasımı koydu. O gün-

den sonra asıl adım olan Hamdullah'ı kullanmayıp Büryani mahlasını 

kullanmaya başladım.6   

 

Asıl adı Mahmut olan Demani Baba'ya Demani mahlasını Hacı 

Bektaş'ta Ahmet Cemalettin Efendi vermiştir.7 Âşık Meftuni de mah-

lasını Hacı Bektaş'ta Cevat Ulusoy'dan almıştır.8 Muhlisî'ye de mahla-

sını Ahmet Cemalettin Efendi'nin verdiği bilinmektedir.9  Sayısız ör-

nekleri ve ilginç öyküleri olan mahlas alma geleneği de Alevi-Bektaşi 

âşıklarınca en çok önemsenen hususların başında gelmektedir. 

 

 

 

                                                      
6Atılgan, H. (1992). Kısaslı Âşıklar, Şanlıurfa: Özdal Basım Yayım, s. 24. 
7Atalay, A. A. (1982). Âşık Demanî Baba, İstanbul: Can Yayınları (Ali Adil Ata-

lay), s. 5. 
8 Atılgan, H. age,  s. 139. 
9 Aslanoğlu, İ. (1961). Divriği Şairleri, İstanbul: Ekin Basımevi, s. 52. 
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C. Rüya sonrası âşık olma  (Bade içme) 

 

Âşıklar âşıklığa başlamayı ya da yetişip usta âşık olmayı ge-

leneksel bir unsur olarak gördükleri iki önemli yol olan usta yanında 

yetişme ya da rüyada bade içerek badeli âşık olmaya bağlarlar.  

Bade halkbiliminde rakı, şarap gibi alkollü içki anlamına gelmez. 

Şerbet, su gibi içilecek bir mai olduğu gibi elma, nar, ekmek, üzüm gi-

bi herhangi bir yiyecek de olur. Hatta ele verilen bir saz da bade ol-

maktadır. Bade içme görülen rüya sonucu manevi bir değişmeye uğra-

madır.  

Âşık edebiyatında bade içme, rüya motifi bir gelenek icabıdır.  

İnanışa göre âşık olmak için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka 

“pir” elinden bade içmek gerekir. Âşık edebiyatında rüya; kişinin şiir 

söyleme yeteneği kazanmasında, dinî bilgiler ile ledün ilmi’ni öğren-

mesinde, kişinin âşıklık özellikleri kazanmasında önemli etkendir.  

Badeli âşıklar rüya motifi sonrasında âşık oldukları için, bu kişile-

rin şiirlerindeki ifadelerin de ilahi kaynaklı olduğuna inanılır. Âşıklar 

rüya görmeden önce onları bu olaya hazırlayan bazı nedenler vardır. 

Çıraklık, çevre, saz-söz, maneviyat, sıkıntı ve ani depresyon gibi ne-

denlerden sonra rüya görülmekte, bade içilmektedir. Bade bir pir, üç-

ler, beşler, yediler, kırklar ve Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli gibi bir din 

yücesi tarafından içirilir.  

Badeli âşıklar daha çok şehir ve cemiyet hayatına uzak kalanlar 

arasında görülür. Bunlara göre bade Er dolusu ve Pir dolusu olmak 

üzere iki türlüdür. Er dolusu içen âşıklar kahraman, yiğit ve gözüpek 

olurlar. Maceraları kahramanlıklarla doludur. Köroğlu, Dadaloğlu  

böyle er dolusu içmiş âşıklardandır. Pir dolusu içen âşıklarsa cefalar 

çeker, sevdalara düşer, sevgilisinin arkasından yanar tutuşur. Bunlar 

kahraman değil; vefakâr ve fedakâr âşıklardır. Ercişli Emrah, Âşık Ke-

rem, Âşık Sümmanî  bunlardandır.  

Gerek âşk hikâyelerinde gerekse badeli âşıkların âşıklığa başlama 

olaylarında sık sık sözü edilen uykuda bade içme, bir başka deyimle  

Buta alma, İslam dinine göre rüyada da dinî ve sosyal bilgiler aldıkla-

rının işareti olarak görülebilmektedir. Nitekim Peygamberlerin dahi  

rüyalarında telkinle eğitildikleri inancı yaygındır.   

Kaygusuz Abdal’ın bade olayı ise rüyada olmayıp gerçekte vuku 

bulan bir olaya bağlanmaktadır. Kaygusuz Abdal mürşidi Abdal Mu-

sa’ya kırk yıl hizmet eder. Bir gün şeyhine: 

  

 Hal diliyle icâzet ister Kaygusuz Abdal 
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 Şahım ihsan kıl kuşum uçdı giderem ben 

 

dizeleri ile biten şiirini okuyup icazet ister. Bunun üzerine Abdal 

Musa: 

Bana divit ve kalemi getirin, diye emreder. Dervişler istenilenleri 

getirip hazır ederler. Sultan kalemi kâğıdı alıp Kaygusuz’a bir icâzet-

nâme yazar. Kaygusuz Abdal icâzetnâmeyi alır, şeref-i dest buûs kılar. 

Tazarru ve niyaz edip meskenet gösterir. Şevk ve muhabbetinden ona 

bir susuzluk ârız olur.   

Bir keşkül içine bir parça yoğurt koyduktan sonra üzerine su ka-

tarak ayran yapar ve erenlerin yazıp verdiği icâzetnâmeyi ufak parça-

lar halinde ekmek lokması gibi ayranın içine doğrayıp yer. Zira bu 

icâzetnâmeyi en iyi bu şekilde yemek suretiyle kalbinde saklayabilece-

ğini gönlünden geçirmiştir.  Bu hali gören dervişler taaccüp edip, du-

rumu hemen Abdal Mûsâ Sultan’a haber verirler. ‘Sultanım, bir diva-

neye bunca zahmet çeküb mübarek elinizle icâzetnâme yazıp verdiniz.  

O bunun kadr ü kıymetini bilmeyüb yoğurt içine doğrayıb yedi.”  diye 

şikâyette bulunurlar.   

Abdal Mûsâ Sultan bu haberi işitince sadece tebessüm eder ve  

‘Bana Kaygusuz’u çağırun, haber sorayum niçün böyle eylemiş?’ der.  

Abdal Mûsâ,  Kaygusuz Abdal’a sorar: 

‘- Niçün böyle eyledün?’ Kaygusuz özrü niyaz eyleyerek şöyle ce-

vap verir: 

‘-Sultanum, sizin yadigârunuzu saklamağa hiç bundan daha ma’-

kûl bir yir bulamadım. Kendü kalbümde saklayım dedim’.  Bu cevap 

Sultan’ın hoşuna gider ve şöyle der: 

‘-Başka kimseler dışarudan söyler, sen içünden söyleyesün’. O 

saat Kaygusuz’un gözü gönlü açılır ve söylemeğe başlar.10 

 

İfadesinde belirtildiği gibi şeyhinin verdiği icazetnamenin yutul-

masıyla gerçekleşmiştir. Hekimhanlı Esirî de şiirlerinde badeli âşıklar-

dan olduğunu vurgulayıp, 

  

  Pîr elinden dolu içip mest oldum 

   Aldım sattım her kıymetten üst oldum 

  Mürşit meydanında kemerbest oldum 

  Yüzümde yedi hat ağlara düştüm 

                                                 … 

Erenler yaktı çıramız 

Çok şükür ruşen olduk 

                                                      
10Güzel, A. (1981). Kaygusuz Abdal, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 42. 
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Âşıklıkta bu töremiz  

İçtik bâde sultan olduk 

  

biçimindeki söyleyişleriyle badeli âşıklardan olduğunu dizelerine ak-

tarmıştır. Alevi-Bektaşi âşıklarından Nevruz Bacı ise: 

  

   Ben de hayran oldum senin halına 

   Rüyamda bir saz verdiler elime 

   Saz ile oturdum tren yoluna 

  Tren durur aşkın treni durmaz11 

 

deyişinde badesinin eline verilen bir saz olduğunu işaret etmiştir. Halk 

inanışına göre Hızır Nebi’dir, sofi inanışına göre ise Hızır’ın Veli ol-

duğu görülür. Tasavvuf ve tarikat inanışlarına göre her devrin bir Hı-

zırı vardır. Sünni  âşıklarda doluyu içirici ve  imdada yetişici olan : 

   

   Yatar iken üstümüze geldi erenler 

   Yatan ne yatarsın uyan dediler 

   Elinde badesi karşımda Hızır 

   Al bu badeleri iç kan dediler   

      (Kurbânî) 

 

deyişinde olduğu gibi  -Hızır’ın yerini; Alevi-  ve Bektaşi âşıklarında 

yine Hızır ve Pir olmakla beraber bazen de: 

 

  Ali’m bana  neler etti 

  Aldı elim dara çekti 

  Üstüme yürüyüş etti 

  Elindeki dolu ile 12    

(Hatayî) 

 

örneğindeki gibi Hz. Ali almaktadır. Pir Sultan ise badeli âşık olduğu-

nu: 

   

Pîr elinden dolu içtim 

   Doğdum elinize düştüm  

   

Ak cenneti gördüm geçtim 

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli13 

                                                      
11Yardımcı, M. (1987). “Âşık Nevruz Bacı’nın Âşıklığa Başlama Olayı”, Erciyes, 

s. 79. 
12Birdoğan, N. (1991). Şah İsmail Hatayî, İstanbul: Can Yayınları, s. 117. 
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deyişi ile işaret etmiştir. 

Bade içtiğinden dolayı kimsenin hâlinden anlayamayacağını dile 

getiren Ruhsati, dilinden söyleyenin kendisi değil, Hak olduğunu vur-

gulayarak badeli âşık ile Hak âşığı ifadelerinin örtüştüğünü 

  

 Ben değilim Hak söyletir dilimi 

 Bade içtim kimse bilmez halimi 

 Şu yalan dünyadan çektim elimi 

 Ummana dalan var sen n‘olacaksın14 

   

biçiminde dile getirmiştir. Alevi-Bektaşi kültüründe badeli âşıklara 

Hak Âşığı denmesi de bu inançtan kaynaklanmaktadır.   

 

D. Usta-Çırak 

   

Âşık edebiyatında yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerin en önem-

lilerinden biri de usta-çırak geleneğidir.  

Bu geleneğin özünde halkın gönül duygularının âşıklarca dile ge-

tirilerek halkın belleğine işleyip nesilden nesile ulaştırılması yatar.  Bu 

geleneğin temsilcileri olan âşıklar, ustalarından öğrendiklerini çırakla-

rı aracılığı ile geleceğe taşımışlardır. Âşık adayının burada alacağı eği-

timin temel esasları gözlem ve halk deyimiyle tembihe dayalı önerile-

rin ağır bastığı bir eğitim biçimi olup tamamen sözlü ve karşılıklı iliş-

kiyle olgunlaşan geleneksel bir eğitimdir. 

Âşıklıkta yol vardır, erkân vardır. Bu erkânı en iyi Alevi-Bektaşi 

âşıkları, zakirler bilir. Anadolu’da ahilik çerçevesinde oluşan esnaf 

teşkilâtında olduğu gibi âşıklıkta da usta-çırak ilişkisi önemli bir gele-

nektir. Bu gelenekte âşıklar genellikle bir usta âşığın çırağı olarak ye-

tenekleri ölçüsünde olgunluğa erişmenin güç yollarından geçerler.  

Bu dönemde çırak ustası yanında saz ve söz meclislerine dinleyici 

olarak katılır. Âşıklığın uygulanışına özgü töre ve gelenekleri gözlem-

leyip söz ve belagat öğrenir. Çıraklık, âşıklık geleneğinin okuludur. 

Usta âşıklar kendi sanatlarının devamını çırakları aracılığıyla gelecek 

kuşaklara taşırlar. Âşıklığa gönül vermiş genç, gün gelir sazın ve sö-

zün sırrına erer, usta âşıklar safında yerini alır. Genç âşığın usta âşık 

yanında tam bir teslimiyetle sabır ve uyum göstermesi gerekir. Bu bü-

yük sabrın neticesinde âşık ustasının hayırlı duasını alarak halk önüne 

yalnız başına çıkma iznine kavuşur.  

                                                      
13Yıldırım, A. (1994). Pir Sultan Abdal, Yaşamı- Sanatı-Şiirleri,  Ankara: Ayyıl-

dız Yayınları, s. 15.  
14Kaya, D. (1999).  Âşık Ruhsati, Sivas: Sivas Belediyesi Kültür Yayınları, s. 294. 
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Her âşık ustası ile iftihar eder. Tokatlı Nuri'nin ustası Erzurumlu 

Emrah için onun çırağı olmasından gururla söz ettiği: 

 

  Sevdiğin üstüne faikin kimdir 

  Benden özge vasfa layıkın kimdir 

  Sorarlarsa âşık sadıkın kimdir 

  Nuri vardır Emrah çıraklarından 

 

deyişi, Nuri'nin çırağı Ceyhuni’nin de tıpkı ustası Nuri gibi davranıp 

ustasını övdüğü: 

 

     Sırrı enel-hakkı diyecek kimdir 

    Kanaat lokmasını yiyecek kimdir 

    Melamet hırkasını giyecek kimdir 

    Ceyhuni var Nuri çıraklarından15 

 

deyişi, Figani’nin ustası Âşık Dertli için: 

 

   Nerde kaldı Dertli dedem diyerek  

   Aceb sorar m’ola Figan’ım benim16 

 

deyişinin yanı sıra, Alevi-Bektaşi âşıklarının önde gelenlerinden Âşık 

Veli’nin ustası Sivaslı Kemter için söylediği: 

 

    Şu yalan dünyada bir üstad buldum  

    Beni bırakmadı işime felek 

    Şakirt olan şaşkın olur dem be dem 

    Ne okursun bilmem gûşuma felek 

 

 Veli’m eyder Kemter gitti kimim var 

 Kemter’i aldırdım yeni gamım var 

 Ustam idi yapılacak damım var 

 Hiç bu iş gelmedi başıma felek17 

 

biçimindeki deyişi bu iftiharın ve aynı zamanda ustaya olan saygının 

ifadelerindendir.  

                                                      
15 İvgin, H. ve Yardımcı, M. (1996). Zileli Âşık Ceyhunî Hayatı Sanatı Şiirleri ve 

Diğer Ceyhunî’ler,  Ankara: Ürün Yayınları, s. 52. 
16 İvgin, H. (1994). Geredeli Âşık Figanî,  Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, s. 17. 
17 Aslanoğlu, İ. (1984). Âşık Veli Hayatı Kişiliği Deyişleri,  Ankara: Başbakanlık 

Basımevi, s. 42. 
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Âşıklar katıldıkları toplantılarda kendi şiirlerini söylemeden önce 

ustasını şükranla anıp bir şiirini okurlar.  Buna usta malı söyleme ya 

da usta malı satma denir. Bu gelenektir ki yüzyıllardır eski âşıkların 

deyişleri kuşaktan kuşağa sözlü gelenekte yaşamıştır. Alevi Bektaşi 

âşıklarında da yedi ulu ozandan özellikle Pir Sultan, Kul Himmet de-

yişlerinden örnekler sunmak gelenektendir.  

Çırağın, ustasında hâkim olan tavrı kendinde yaşattığı gibi bu 

sonrasında kendi yetiştirdiği çırağına da sirayet eder. Zamanla bu ge-

lenek zinciri içinde aynı tarzda söyleyen bir âşık grubu oluşur. İşte us-

ta-çırak geleneği içinde, birbiri ardınca yetişen âşıklar kendilerinden 

önceki usta âşığa bağlılık duyarak, ona ait üslup, dil, ayak, ezgi, konu 

ve anıları devam ettiren gruba dönüşür. Buna âşık kolu denir. 

Bugüne kadar gelen âşık kolları Şenlik Kolu, Erzurumlu Emrah 

Kolu, Ruhsati Kolu, Dertli Kolu, Sümmani Kolu, Talibî Kolu ve Huzu-

ri Kolu’dur denebilir. Ancak hâl böyle olunca Alevi-Bektaşi âşıkları  

yok sayılıp, sünni âşıklar gruplandırılarak Türk halk şiiri bir nevi par-

sellenmiştir. Bizim çabalarımızla var olan bu âşık kollarına Âlevi-

Bektaşi âşıkları da eklenerek bütün âşıkları etkileyen Pir Sultan Kolu 

ve Derviş Muhammed Kolu da bağlanmıştır. 

Âşık edebiyatının yaşatılmasında âşık kollarının önemi çok bü-

yüktür. Usta âşık, çırağını ve çevresindekileri etkileyebildiği gibi ko-

lun dışında kalan âşıkları da etkiler.  Böylelikle saza-söze yetenekli 

gençler ile halkın âşıklık sanatına olan ilgileri artarak sürer. 

 

E. Âşık Karşılaşmaları 

 

İki ya da daha fazla âşığın, dinleyici topluluğu önünde sazlı sözlü 

deyişmesi, atışması ve sınav olmasına âşık karşılaşması denir.   

Atışma, âşıkların deyişme sırasında birbirini iğneleyici fakat mi-

zah çerçevesi içinde söyleşmeleridir. Karşılaşmada üstün gelmek ve 

kendi bilgisini sergilemek için soru cevap tarzı seçilir ya da dar ayakla 

mat etmenin yolları aranır. 

Atışma yapacak âşık, doğaçtan şiir söyleme gücüne sahip usta bir 

âşık olmalıdır. Sünni âşıklar tarafından çok önemsenen, atışmada ileri 

gidilerek karşısındaki âşığı aşağılayıcı benzetmelere de gidilmektedir. 

Seyrani'nin: 

 

  Olur ahvalimiz mahşerde yaman 

  Var ise gam değil zerrece iman 

  Seyrani bir şair gördüğü zaman 

  Koç gibi meydana girip tokuşa 
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deyişinde görüldüğü gibi sert davranılmaktadır.  

Şenlik, atışmayı sınav olarak görmekte, bu sınavda hırs ve kibir-

lenmenin  iyi olmadığını: 

 

  Hiddet ile imtihana gelirsen 

  Mağrurlanma tekebbürlük ey değil 

  Her şikârdan menim diye bac umma 

  Bu kısmetler sen yediğin pay değil 

 

biçiminde vurgulamaktadır. Atışmalarda yenen âşığın, yenilen âşığın 

sazını alması gelenektendir. Böylece yenilen âşık onun ustalığını ve 

büyüklüğünü kabul etmiş olur. Saz alma eylemi aslında sembolik bir 

davranıştır.  

Alevi-Bektaşi âşıklarının atışması daha çok dinî ve tasavvufi gile-

re dayalı rumuzlar içermektedir. İnsana saygı ön planda tutulduğu 

için, şahıslarla ilgili aşağılayıcı ve olumsuz benzetmeler yapılmamak-

tadır. Alevi-Bektaşi âşıklarından Zileli Vacit ile Agâhi'nin: 

 

     Vacit:          Agâhi 
Cemalini gördüm ben oldum hayran  Gönül bir kâmilden el etek tuttu 

Yüzünde arş ü kürş okunur hayran     Cemalinden cemalime nur kattı 
İncil, Tevrat mıdır Zebur, Kur'an        İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an okuttu 

Bu hikmet bu nazlar nereden sana      Bir yer gösterdiler sıradan bana 

 

biçiminde başlayan atışması buna en güzel örneklerden biridir. 

 

F. Lebdeğmez 

 

Âşıkların ustalıklarını sergilemek için bir nevi söz hüneri olarak 

başvurdukları bir biçimdir. İçinde (b,p,m,v,f) dudak ve diş-dudak ses-

leri bulunmadan söylenilen şiir demektir. Atışmanın en zor biçimi 

olup âşıkların dudakları arasına iğne koyarak yarıştıkları zor bir atış-

ma türüdür.   

Bu atışmada âşıklar verilen bir ayak üzerine ya karşılıklı birer 

dörtlükle atışır ya da verilen bir ayak üzerine karşılıklı birer şiir söyle-

yerek atışırlar. Yaygın olarak kullanılan biçimi, karşılıklı dörtlükler 

söyleyerek yapılan lebdeğmez atışmasıdır.  

Ustalığın en iyi belgesi olarak gösterilen lebdeğmezi yine Alevi-

Bektaşi âşıklarının ustaca icra ettikleri bilinmektedir. Bunun en yakın 

örneği tarafımızca kayıt altına alınan ve doğaçlama söylenen: 
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    Semai     Selmani 

Dinle şu sözleri ey âşık kardaş Dinlendi sözlerin ey âşık kardaş 

Seninle yürürken didara karşı Gidilir Hazreti Hünkâr'a karşı 

Hakikat yolunda olursak yoldaş Onlardır cihanın ol nuru kardaş 

Gidenler ulaşır settara karşı Erdinse o sırrı esrara karşı 

 

    Semai                 Selmani 

O sırrı esrara erenler anlar Sırrı esrar insanlarda gizlidir 

Tarikat yoluna girenler anlar Gönülden gönüle yollar izlidir 

Canını Hünkâr'a verenler anlar Katreye inenler süt denizlidir 

Âşık aşkla gelir Haydar'a karşı İdrak eden kullar serdara karşı 

 

 

    Semai     Selmani 

Yolcu değil isen yola yazıktır Hasan can deyince can cana döner 

Aşlı değil isen dala yazıktır Cananı görünce kan kana döner 

Hayallarsa âşık kola yazıktır Âşık olan nârı külhana döner 

Yönün dönderirsen duvara karşı Halil donun giyer gülzara karşı 

 

biçimindeki Semai-Selmani lebdeğmez atışmasıdır. Ne yazık ki tarz, 

düşünce ve söylem farklılığı nedeniyle de devlet desteğiyle yaptırılan 

ve şova dönüştürülen bazı âşık yarışmalarına Alevi-Bektaşi âşıklar ça-

ğırılmamaktadır.   

 

G. Muamma (Askı) 

 

Âşık edebiyatı’nda muammanın özel bir önemi vardır. Âşıklarca 

muamma düzenlemek ya da bir muammayı çözmek zekâ ve bilgi ister. 

Pek çok âşık koşma, semai vb. biçimlerde çok başarılı oldukları hâlde  

ne muamma tertip etmiş ne de çözmüşlerdir.  

Özellikle bade içmiş ve irticalen şiir söyleyen, karşılaştığı âşıkla 

atışma yapmak gibi üstün bir kişiliğe sahip bir âşık için muamma as-

mak, muamma indirmek, sadece bir hüner değil; ustalık belgesi gibi-

dir. Sazı omuzunda şehir şehir dolaşan usta âşıklar, önceden hazırla-

dıkları muammayı uğradıkları yerlerde kahvelerin uygun yerlerine 

asıp cevap isterler. Bu uygulamayı gelir kapısı olarak görürlerdi.  

Alevi-Bektaşi âşıklarında  kâr amaçlı gezginci kahve kültüründen 

çok cem zakirliği ön planda olduğundan, muamma askı geleneği biçi-

minde olmayıp, bir birlerine gönderip cevap istedikleri şiir bütünlü-

ğünde olup Alevi-Bektaşi kültürünün rumuzları ile ilgilidir.  

 

Pir Sultan'ın: 
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 Bizden selam et Kul Himmet kardaşa 

 Vücudun şehrini gezsin de gelsin 

 Yedi kat yer ile yedi kat göğün 

 Onun manasını versin de gelsin 

 

deyişi bu durumun güzel örneklerinden biridir. 

  

 H. Dedim-Dedi 

 

Halk şiirinde yaygın olarak kullanılan bir biçim olup koşma ve 

semailerdeki âşık ve sevgilinin (dedim-dedi ifadesine bağlı)  karşılıklı 

söyleşmeleridir. İlk örneklerine Divanü Lügati’t Türk’te: 

                       

 Aydım ona sevük Aydı sening udhı 

 Bezni taba ne elük  Emgen telim udhı 

 Keçting yazı kerik  Yumşar katığödhü 

 Kırlar edhiz dedik  Könglüm sanga yüğrük 

 

her dörtlüğün ilk dizesinde aydım (dedim), aydı (dedi) olarak rastladı-

ğımız bu biçimin, Anadolu Türk edebiyatındaki ilk örneği ise divan 

edebiyatı’nın önde gelen simalarından Kadı Burhaneddin’in bir rubai-

sindedir: 

  

     Dedim kalem nedir dedi kaşımdır 

     Dedim inci nedir dedi dişimdir 

     Dedim onbeş nedir dedi yaşımdır 

     Dedim onaltıdır dedi ki yok yok 

 

biçiminde söylenen ve Erzurumlu Emrah’tan alınan bir türkü olarak 

bilinen dedim-dedi’li bu şiiri başka söyleyenler de vardır. Erzurumlu 

Emrah’tan başka Âşık Hasan, Kul Nesimî, Ercişli Emrah ve Âşık 

Ömer’de oluşu hatta günümüzde Ferrahi, Arapgirli Fehmi Gür gibi 

âşıklarda ustaca söylenmesi geleneğin canlılığını koruduğunun bir işa-

retidir.  

Alevi-Bektaşi âşıklarınca da kullanılan bu söylemin en güzel ör-

neğini Emrah'tan önce Kul Nesimî: 

 

  Dedim ölüm yok mu, dedi aynımda 

  Dedim bu güzellik, dedi soyumda 

 

biçiminde kullanmıştır. Kemali Baba'nın: 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

147 

 

  Dedim Kemalî'yi ağlatma yârim 

  Dedi âşıkları ağlatmak kârım 

  Dedim kalmadı hiç sabrı kararım 

  Dedi sabrın sonu hep selamettir 

 

dedim-dedi tarzı söyleyişi bu biçimin uygulandığı deyişlere örnekler-

den biridir. Bu biçime şiire ahenk katmak için başvurulur.  

 

I. Tarih Bildirme 

  

XV. yüzyıldan itibaren divan edebiyatı’nda Arap harflerinin her 

birine bir sayısal değer yüklenerek doğum, ölüm, düğün, zafer, fela-

ket, deprem vb. çeşitli olayların meydana geldiği, bunun da Ebced he-

sabı diye adlandırılan bir teknikle yapıldığı bilinmektedir. Yapılan bu 

işleme ise tarih bildirme/düşürme denir.    

Bu işlem âşık edebiyatında, divan edebiyatının etkisi ile uygulan-

maya başlamış ve zaman içinde gelenekleşmiştir.  Âşık; kıtlık, yangın, 

sel felaketi, salgın hastalık, önemli savaşlar vb. toplumu yakından il-

gilendiren sosyal hayatla ilgili olaylar ile birlikte kendi doğum tarihini 

de şiirlerinde tarihî birer belge olarak bırakmıştır. Böylece şiirlerinde 

genellikle ilk ya da son dörtlükte bazen de ara yerde tarih belirtmiştir.  

Âşık edebiyatında, divan tarzında şiir yazan hatta divan tertip 

eden Gevherî, Emrah gibi âşıklar dışında diğer âşıkların şiirlerinde ta-

rih bildirme  ebcet hesabı ile yapılmayıp  doğrudan doğruya “Bin elli 

beşinde aldık Girid’i” gibi ifadelerle yapılmaktadır. Âşıklarca bu şe-

kilde bir tarih bildirme gelenek hâlini alıp halk şiirinde yaygın olarak 

kullanılınca, bu uygulamaya tarih bildirme geleneği adı verilmiştir.  

Âşıkların şiirlerinde geçen tarihlerin halk edebiyatı araştırma ve 

incelemelerinde büyük önemi vardır. Bu tarihlerle o âşığın yaşadığı 

çağ ve çoğu zaman da hayatta olduğu yıllar belirlenebilmektedir. Âşı-

ğın yaşadığı çağ daha önceden biliniyorsa hayatta olduğu yıllara ait 

bazı bilgiler edinilmekte, tanık olduğu tarihî ve sosyal olaylar aydın-

lanmaktadır. Âşıkların baş vurduğu tarih bildirme yoluna divan edebi-

yatı metinlerinde de rastlanmakta ve adına tarih-i lafzi, Lafzen tarih ya 

da Türkçe söyleyişle sözlü tarih denilmektedir. Hatta bunların hem 

söz hem de anlam (ebcet) bakımından tarih değeri taşıyanları da bu-

lunmakta, bunlara da eski deyimle  Lafzen ve manen tarih adı veril-

mektedir. Bir mezar taşına yazılmış olan: 

 

 Şerha çekdüm dağ urdum göz göz itdüm sinemi 

 Sengimi seyreyliyen bilsün vefat tarihimi 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32 

 

 

148  

 

Bu beyitte  “şerha çekdüm”  “1” rakamını, “dağ urdum” noktadan 

ibaret olan sıfır rakamını “göz göz itdüm” de iki tane “5” rakamını 

karşılamakta ve bu suretle “1055” tarihi meydana çıkmaktadır. 

Türkler, İslam uygarlığına girmeden önceki devirlerde kendilerine 

has güneş sistemini esas alan, yılları sayı ile değil de isimle tespit eden 

bir takvim sistemi kullanmışlardır. Müslüman Türk devletlerinin yazılı 

kayıtlarında genellikle ay senesini dikkate alan yine ayları sayı ile de-

ğil isimle belirten bir takvim sistemi kullandıkları görülmektedir. Hz. 

Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç sayan ve 

ayın hareketlerine bağlı bulunan Arap takvimi adı ile de anılan Os-

manlı Türk devrinde  hicri-kamerî tarih kullanma XVII. yüzyılın sonu-

na kadar devam etmiştir. XVIII. yüzyılın başlarında ise özellikle ma-

liye işlerinde kullanılan mali-Rumi takvim yaygınlık kazanıp kısaca 

Rumî takvim adı ile başka alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. 

Âşıklar XVII. yüzyıl sonuna kadar Hicrî takvimle tarih bildirmiş, 

XVIII. ve XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarında ise Rumî takvime 

göre tarih belirtmişler, l926’dan sonra da  bugünkü  miladi takvime 

göre tarih bildirmişlerdir. Hicri takvime göre tarih bildirme: 

  

               Zile fukarası halleri ey can 

          Dinlersen eyleriz muhtasar beyan 

          Sene doksan bire yakın kalınca 

         Şiddeti şitadan halleri yaman18    

                          (Sezai) 

  

Bu metin hicri l291, miladi 1874 olup Zile ve çevresindeki büyük 

kıtlığın tarihi bildirilmektedir. Rumi takvime göre tarih bildirme: 

 

           Bin üç yüz otuzda geldim cihana 

           Koptu seferberlik gözümle gördüm 

           Oldu muhaceret uydum zamana 

               Merkebin sırtında Çorum’a vardım”19     

      (Âşık İzhari) 

Miladi takvime göre tarih bildirme: 

 

           Takvim bin dokuz yüz on dokuz idi 

           Bu gelen bir lider er oğlu erdi 

           Ata “Ya istiklâl ya ölüm” dedi 

                                                      
18Yardımcı, M. (l983). Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları,  Ankara: Ayyıldız Ya-

yınları, s.108. 
19Gökalp, M. (1988). Artvin Saz Şairleri, İstanbul: Asır Ajans Yayınları, s. 171. 
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  Her asker bir Rüstem Zal oldu böyle”20   

      (Âşık Hasretî) 

 

Alevi-Bektaşi âşıklarda da tarih bildirme aynı yöntemlerle uygu-

lanmaktadır. Kul Himmet'in duvaz biçiminde yazdığı Gül-Bülbül 

manzumesinin bir dörtlüğünde düşürdüğü tarih: 

 

  İmam Zeynel içti ab-ı  hayatı 

  Muhammet Bakır'a ver saadeti 

  Dört kitapla İmam Cafer heyeti 

  Yetmiş üçte mümin kula der bulbul 

 

biçiminde olup,  hicri 73, miladi 1564'e denk gelmektedir. Kul Him-

met'in, 1564'te sanatının en olgun dönemini yaşadığını işaret etmekte-

dir. 

  

J.  Nazire Söyleme 

  

Aslında divan edebiyatına ait olan nazire bir şairin şiirini, diğer 

bir şair tarafından, aynı uyak ve ölçüde olmak üzere benzer biçimde 

yazma demektir. Divan edebiyatının etkisi ile halk şiirinde de yaygın 

olarak kullanılmış, gelenek hâline dönüşüp güzel örnekleri verilmiştir. 

Nazire biçim ve içerik olarak aslına bağlı kalınarak yapılır. Nazire 

yapma işine de tanzir adı verilmektedir. Karacaoğlan’ın: 

 

  Çıkıp yücesine seyran ederken 

  Gördüm ak kuğular güller perişan 

  Bir firkat geldi de durdum ağladım 

  Öpüp kokladığım güller perişan21 

 

dörtlüğü ile başlayan şiirine Nazi’nin: 

 

   Saba görüp söyle nazlı canana 

                  Yetişsin imdada  hâller perişan 

   Solmadan erişsin ömrüm gülşeni 

   Vakt-i  hazan oldu güller perişan22  

  

                                                      
20(l982). Türk İstiklâl Savaşı Destanları, Ankara: Türk İstiklal Savaşı Destanları, 

s. 13. 
21Cunbur, M. (l985). Karacaoğlan, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 76. 
22Oğuz, M. Ö. (1992). Yozgatlı Halk Şairi Nazi, Ankara: Feryal Matbaacılık, s. 

151. 
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dörtlüğü ile başlayan şiiri naziredir. Seyrani’nin: 

  

 Evvel giymez iken ipek mintanı 

  Giyersin  eynine çul yavaş yavaş 

  Feragat kıl bırak aşk ve sevdayı 

  Olma bir dilbere kul yavaş yavaş”23  

 

biçimindeki yavaş yavaş redifli şiirine  Kangallı Mesleki’nin:  

     

  Azrail serime çöktüğü zaman    

  Kırılır kanadım kol  yavaş yavaş 

  Mevlâm nasip etsin din ile iman 

  Akar gözlerimden sel yavaş yavaş24 

 

dörtlüğü ile başlayan şiirinin nazire olduğu bilinmektedir. Kazak 

Abdal'ın: 

  

   Ormanda büyümüş adam azgını 

   Çarşıda pazarda isan beğenmez 

   Medrese kaçkını softa bozgunu 

   Selam vermek için kesan beğenmez 

 

dörtlüğü ile başlayan meşhur taşlamasına da Seyrani: 

 

   Molu karyesinde hasır dokuyan  

   Gelir Kayseri'ye kilim beğenmez 

   Şöyle böyle birkaç harfi okuyan 

   Gelir medreseye ilim beğenmez 

 

biçiminde bir nazire söylemiştir. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Alevi 

Bektaşi âşıklarında da durum aynıdır. Kul Himmet'in: 

 

    Çok günah işledim senin katında 

    Ya Ali mürvettir mürvet ya Ali 

    Sen kerem-kânısın zâhir bâtında 

    Ya Ali Mürvettir mürvet ya Ali 

 

dörtlüğüyle başlayan şiirine, Er Mustafa: 

 

                                                      
23Kasır, H. A. (1984). Seyranî, İstanbul: Acar Yayınları, s. 221. 
24Kasır, age. s. 58. 
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   Çok günah işledim senin katında 

   Bir de bizim için yalvar Muhammet 

   Şefaatkânımsın Hakkın katında 

   Bir de bizim için yalvar Muhammet 

 

dörtlüğüyle başlayan şiiriyle nazire yapmıştır. Kul Himmet'in yolun-

dan giden ve adının önüne “üstadım” sözcüğünü ekleyerek, kendisine 

bağlılığını belirten Kul Himmet Üstadım da, söyleyiş özelliği ve seçti-

ği konular bakımından Kul Himmet'ten etkilenmiş Alevi-Bektaşi âşık-

larından biridir. Kul Himmet'in: 

 

  Gece gündüz hayalinde gezerim 

  Bir gece rüyama gir Hacı Bektaş 

  Günahkârım günahlardan bezerim 

  Özüm dara çektim sor Hacı Bektaş 

 

dörtlüğüyle başlayan şiirine nazire olarak Kul Himmet Üstadım: 

 

  Ay mıdır gün müdür doğmuş aleme 

  Yüzünden balkıyor nur Hacı Bektaş 

  Musa Peygamber durunca selama 

  Binbir kelâmını sor Hacı Bektaş 

 

dörtlüğüyle başlayan şiirini nazire olarak söylemiştir. Yine Kul 

Himmet'in: 

 

  Şunda müşkülümüz seçilmez oldu 

  Hünkâr Hacı Bektaş sen imdat eyle 

  Tarık-ı tercüman seçilmez oldu 

  Hünkâr Hacı Bektaş sen imdat eyle 

 

dörtlüğüyle başlayan şiirine, Kul Himmet Üstadım: 

 

  Dün gece seyrimde bir dolu içtim 

  Sultan Hacı Bektaş sen imdat eyle 

  Çok niyaz eyledim yalvara düştüm 

  Sultan Hacı Bektaş sen imdat eyle 

 

dörtlüğüyle başlayan şiiriyle nazire yapmıştır. Usta âşık şiirinin beğe-

nilip tanzir edilişine memnun olduğu gibi, bir usta âşığın şiirine nazire 

yazan da ustalığını kanıtlamış olduğu için gurur duyar. Şiiri tanzir edi-

len de tanzir eden de memnun olur.   



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32 

 

 

152  

Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki, aynı kaynaktan beslenen, 

gerek Alevi-Bektaşi, gerekse Sünni âşıklar, özde bir olmakla birlikte 

kimilerince ayrıştırılmak istenmiştir. Halveti dergâhına intisap etmiş 

pek çok Sünni âşığın iyi bir Bektaşi âşığı gibi Kerbela Mersiyesi yaz-

dığı, şiirlerinde Ehlibeyt sevgisini coşkuyla işlediği bilinmektedir. 

Dertli'nin Sünni bir aileden gelmiş olmasına rağmen Bektaşiliğe inti-

sabı ve: 

 

    Hep çektiğin Şahı şehidi Kerbelâ derdi 

 

gibi deyişleri nedeniyle saldırılara uğradığı bilinmektedir.  

Türk halkının Anadolu'ya birlikte getirdiği saz ve ozanlık gelene-

ği, Alevi-Bektaşi âşıklarının sosyal yaşamının bir parçası olup, bazı ri-

tüellerinde doğal olarak kullanılırken,  her Alevi evinin duvarında ev 

gereçlerinden biri gibi duran saz, kimi din adamlarınca çalınması ve 

evde bulunması günah sayılıp şeytan işi diye yorumlanırken, Sünniler 

şeytan işi dedikleri saza Alevi-Bektaşilerden daha çok sahiplenip bağ-

nazlığın had safhada olduğu kentlerde âşıklık geleneklerini uygulayan 

toplantılar yapıp geleneği perçinlemişlerdir.     

Âşık edebiyatı gelenekleri içinde Alevi-Bektaşi âşıklarının yeri 

yadsınamayacak kadar önemli ve değerlidir. Alevi-Bektaşi kültür ge-

leneği içinde sazıyla, sözüyle âşıklarımız halkın susturulamayan sesi 

olmaya devam edecektir. 
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15. YÜZYILDA YAŞAYAN PRİZRENLİ ŞAİR SUZİ 

ÇELEBİ'NİN "GAZAVATNÂMESİ"NDE TÜRK 

VURGUSU VE TARİHÎ KOSOVA TÜRKÇESİ 

ÖRNEKLERİ 

 

Aziz SERBEST* 
 

                                         Bu Türk Azdır Diyu Etme Bahane  

                                Od’un Bir Şu'lesi Besdür Cihane 

 

Suzi Çelebi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Balkanlar ve Kosova Türk tarihi için olduğu kadar Türk tarihi ve 

edebiyatı bakımından da çok önemli olan “Gazavatnâme” adlı eserin 

müellifi Prizrenli şair Suzi Çelebi’nin hayatı, kişiliği ve yaratıcılığı ile 

ilgili bilgilere bugün kendi eseri vasıtasıyla ulaşılabilmektedir. 

Suzi Çelebi’nin hayatı ve kişiliği Hammer ve Babinger gibi Batılı 

Osmanlı tarihçileri tarafından ele alınmasının yanı sıra Türk, Boşnak, 

Arnavut ve Rus araştırmacılar (Mehmed Müyezinoviç, Muammer Ke-

mal Özergin, Hasan Kaleşi, Ekrem Hakkı Ayverdi, Aleksej Olesniçki 

ve Agâh Sırrı Levend) tarafından da ele alınmıştır.  Bu çalışmalar ha-

ricinde ise Raif Vırmiça (tanınmış Kosova Türk  kültür tarihi araştır-

macısı) sözü edilen şairin hayatını daha farklı yönlerden incelemiştir.  

Tanınmış Türk araştırmacı Agâh Sırrı Levend, Suzi Çelebi’nin 

“Gazavatnâme” adlı eserini, Berlin, Vatikan, Zagreb ve Ankara Millî 

Kütüphanedeki örnekleriyle karşılaştırarak Gazavât-nâmeler ve Miha-

iloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi adlı eserinde yayımlanmıştır (Le-

vend, 2000). Osmanlı tarihine ait çeşitli gazavatname örneklerini ekle-

diği söz konusu eserde bu metinlerin yazılış amacı, içeriği ve gazavat-

nâmede yer alan mesnevi tarzı şiirlerin tamamı yer almaktadır. Araş-

tırmacılar Suzi Çelebi ve eserlerini incelerken Agâh Sırrı Levend’in 

ilk kez 1956 yılında yayımladığı daha sonraları ise Türk Tarih 

Kurumu tarafından yeni baskılarının yapıldığı bu eseri temel 

almaktadırlar. 

 

Suzi’nin Doğum Tarihi ve Gerçekler 

 

Suzi Çelebi’nin yaşadığı döneme ait kaynakların yetersizliği ne-

deniyle doğum tarihinin kesin olarak bilinmemesi çeşitli varsayımların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Suzi hakkında ilk kapsamlı araştır-

                                                      
* Gazeteci yazar, Prizren 
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mayı yapan Aleksej Olesniçki olmuştur. 1930 yılında Prizren’e gele-

rek Suzi’nin vakfında Gazavatnâme ile Vakıfnameyi inceleyen Oles-

niçki, 1934 yılında Üsküp’te yayımladığı 15 ve 16. Yüzyıl Türk Şairi 

Suzi Çelebi adlı kitabında, Suzi’nin 1455-1465 yılları arasında doğdu-

ğunu ve babasının adının Mahmud, dedesinin adının Abdullah olduğu-

nu bildirmektedir. Hem Prizren’in Osmanlılar tarafından 1455 yılında 

fethedildiği hem de dedesinin Müslüman olduğu gerçeği dikkate alın-

dığında atalarının Kosova Savaşı’yla (1389) Prizren’in mutlak Türk 

hâkimiyetine geçtiği dönemde o bölgede yaşadıkları ve 1455 yılları 

arasındaki dönemde İslamiyet’e geçtikleri anlaşılmaktadır. 

Suzi Çelebi ile ilgili yaptığı ayrıntılı araştırmalar sonucunda yeni 

bilgilere ulaşan ve bunu Suzi ve Vakıf Eserleri (1998) adlı kitabında 

yayımlayan Raif Vırmiça (2002: 28-29) söz konusu kitabında şunları 

yazmaktadır:  

 

“Suzi’nin bu tarihte doğup doğmadığı konusuna gelince onun 

bu tarihte doğduğuna biz de muhtemel inanıyoruz […] Balkanların 

kesin olarak Türk hâkimiyetine geçtiği bir dönemde dünyaya gelen 

Suzi’nin, son derece iyi bir eğitim gördüğünü, Türkçe’nin dışında 

Arapça ve Farsça dillerini bildiğini, özellikle edebiyat, tasavvuf ve 

dini alanlarda iyi yetiştiğini elimizdeki belgeler kanıtlamaktadır. 

Suzi’nin doğumunun bu döneme denk geldiği ve dedesinin Abdul-

lah adını taşıdığı, onun Türk kökenli olmadığını savunan çeşitli 

kaynaklar tarafından da ortaya konmaktadırlar. Ancak Suzi’nin bir 

Türk olduğu gerçeği, ortaya atılan hipotezlerin önemli bir yanını 

oluştururken bu tür çevreler konuyla ilgili daha derin araştırma 

yapmayı tercih etmemişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin 

Balkan Yarımadası’nı fethinden yaklaşık 600 yıl öncesinden Asya 

dan göçler yoluyla Balkanlara yayılan boylar arasında Avar, 

Gökoğuz (Gagavuz), Peçenek, Kuman-Kıpçak Türklerinin sayıca 

çok olduğu, çeşitli kaynaklarca doğrulanmış bir gerçektir. 

Uzun yıllar Slav etkisinde kalan bu kavimlerin Osmanlı Türk-

leriyle temasa gelmelerinin ardından, İslamiyet’i benimseyen ilk 

Balkan Türk toplulukları olduğu artık çok sayıda bilim çevreleri ta-

rafından kabul edilmektedir. Bu alanda değerli ve tanınmış bilim 

adamları Prof. Dr. Muzaffer Tufan, Prof. Dr. Yusuf Hamza’nın  

gerçekleri ortaya çıkaran bilimsel makaleleri ve çalışmaları dünya-

nın ciddi bilim çevrelerinde de olumlu tartışmalara neden olmuş, 

gerçekleri kanıtlamışlardır.” 

 

Yazar Raif Vırmiça, Suzi Çelebi’nin ünlü Osmanlı akıncılarından 

Mihailoğlu Gazi Ali Bey ile birlikte Balkanların bir Türk yurdu olması 
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için sunmuş olduğu katkıların çok yönlü olduğunu ifade etmiştir. Vır-

miça eserinde katıldıkları savaşlar dışında vermiş oldukları mücadele-

leri edebi bir üslupla, bir çeşit savaş günlüğü olan Gazavatnâme’sinde 

ele alarak Türk kültür ve edebiyatına sunduğu katkının, onun Türk kö-

kenleriyle ilgili olduğunun altını çizmektedir. 

 

Suzi Çelebi’de Türklük Bilinci ve Türkçe 

 

Suzi Çelebi’nin öğrenciliği, İstanbul’da muhtemelen Şeyhülislam 

Zenbilli Ali Efendi gibi hocaların ders verdiği, devrin en yüksek alim-

lerinden eğitim gördüğü medreselerde geçmiştir. Ayrıca o dönem, Os-

manlı İmparatorluğu’nun parlak devirlerini yaşadığı Yavuz Sultan Se-

lim yönetimine denk gelmekteydi. Eyalet sayısı sekiz sene gibi kısa 

bir süre içinde dörtten beşe çıkmış, imparatorluk yeni eyaletlerle git-

tikçe genişlemiş, sınırları Mısır’dan Cezayir’e kadar uzanmıştır. Suzi 

Çelebi’nin İstanbul’da yaşadığı zafer heyecanının, millî ve manevi 

duygularını en üst seviyeye ulaştırdığını söyleyebiliriz. Nitekim, İstan-

bul’dan dönerken uğradığı Kalkandelen şehrinin kadısı hakkında yaz-

dığı ve kadının halka zulmetmesini konu alan şikâyetnamesi üzerine 

İstanbul’a çağrılmıştır. Bunun sonucunda ise Yavuz Sultan Selim tara-

fından ödüllendirilerek Prizren yakınlarında kendisine toprak ve çift-

likler verilmiştir. 

Mihailoğlu Ali Bey’in akıncıları arasına 1480-1490 yıllarında ka-

tıldığı tahmin edilmektedir. Yiğitliği ve cesareti sayesinde Ali Beyin 

kâtipliğine yükselen Suzi Çelebi, Ali Bey’le birlikte katıldığı savaşları 

yazarken Ali Bey’in özel hayatını, çevresiyle ilişkilerini, aşklarını da  

ayrıntılarıyla işlemiştir. 

“Gazavatnâme” olarak adlandırılan eserinden Suzi Çelebi’nin 

yüksek bir millî heyecana sahip olduğunu anlıyoruz. Fetih savaşlarına 

katılan akıncıların da çoğunlukla yerli kuvvetlerden oluştuğu ve onla-

rın da Türklük bilinciyle akınlarda bulunduğu Suzi Çelebi’nin eserin-

deki mesnevi tarzında yazılmış şiirlerine yansımıştır. Sosyolojik ola-

rak günümüzdeki tanımıyla milliyet kavramlarının tam oluşmadığı 16. 

yüzyılda Suzi Çelebi’nin Gazavatnâmesi’nde yer alan aşağıdaki 

dizeler çok dikkate değerdir: 

 

Bu TÜRK azdur diye itme bahane   

Od’un bir şu’lesi besdür cihana 

                                                                348. beyit 
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Türk azdır diye bahane etme, O ateştir bir kıvılcımı cihanı yakma-

ya yeter, diyen Suzi Çelebi’nin eserinde saptadığımız, Türk tanımı ve 

sözcüğünün geçtiği diğer beyitler şöyle: 

 

 

Bıçag irdi sünüge TÜRK elinden  

Koyunun sorma halin gürk elinden 

                                                                     339. beyit 

 

Diridi kaşki gelse bize TÜRK  

Göreydi kaç deriden biçilir kürk 

      636. beyit 

 

Nice bir TÜRK  od ursun canımıza 

Düşer mi bu hakaret şanumuza 

975. beyit 

 

Tutalım cümlesin TÜRKÜN diri biz 

Kılalım şad-man bu kişveri biz 

           1074. beyit 

 

Gazavatnâme’de Kosova Türkçesi 

 

Agâh Sırrı Levend’in ilk kez derli toplu bir değerlendirmeyle ya-

yımladığı lirik şiirlerden Suzi Çelebi’nin geniş bir kültür birikimine 

sahip olduğunu anlıyoruz. Çelebi’nin Türk, Arap, Fars dilleri ve ede-

biyatlarını iyi bildiği, eserini kaleme alırken bu dillerin edebi örnekle-

rinden (Vâmık ile Azrâ, Ferhad ile Şirin, Leyla ile Mecnun) yararlan-

dığı ve Ali Bey’in aşklarını bu esinlenmeyle yazdığı beyitleri şöyledir: 

 

Kimi zeyn eylemiş Azra izarın 

Tağıtmış Vamukun sabrı kararın 

 111. beyit 

 

Ne Şirin ol şanem Ferhada döndü 

Bilişler zümresinde yada döndü 

1476. beyit 

Nedendür Leylün ün Mecnuna 

Niçün Ferhad yasın tutdı meyli Şirin 

1713. beyit 
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Agâh Sırrı Levend kitabında, Gazavatnâme’de birçok öz Türkçe 

kelime olduğunu belirtmiştir. Bu konuyla ilgili morfolojik ve sentaks 

özelliklerine girmeden şu örnekleri vermektedir: 

 

                 Bulalım yerine Bulavuz  

                 Olalım yerine Olavuz,  

                 Gibi yerine leyin, keklikleyin,  

                 Süsenleyin, kalgıtdı, tolaştı, tıgın. vb. 

 

Ayrıca, Kosova Türkçesinde günümüzde de yaygın olarak kulla-

nılan ve karakteristik Kıpçak Türkçesi özelliği olan g>c v v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

/k>ç değişimlerinin bulunduğu örnekler de beyitlerde bolca geçmekte-

dir. “Eğer ki” sözcüğünün geçtiği tüm beyitlerde, bu sözcük, Suzi Çe-

lebi tarafından “eğerçi” olarak kullanılmıştır: 

 

                 Eğerçi fikre olmaz hem ser eflak 

                 Veli anlara irmez fikr-i çalak 

576. beyit 

 

Eğerçi kendi nur amma saçar nar 

Cemalinden celalinden eser var 

991. beyit 

 

Eğerçi bir deniz menendi cüsin 

903. beyit 

 

   Eğerçi sureta derya-miş alem 

918. beyit 

 

Eğerçi sureta yok aşnalık 

1886.beyit 

 

 

Sonuç 

 

Görüldüğü üzere, 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başında ortaya çı-

kan önemli bir eserde Kosova Kıpçak Türkçesi ağız özellikleri yaşa-

maktadır. Batı Rumeli ağız özellikleri içinde bir dil adası olarak varlı-

ğını sürdüren Kosova Türk ağzının, Suzi Çelebi’nin de ana dili olduğu 

ve büyük olasılıkla bu dili günlük konuşmalarında da kullandığını be-

lirtmek yanlış olmayacaktır. Gazavatnâme’de kullanılan Türkçenin, 
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bundan sonra yapılacak dil ve ağız araştırmalarına önemli bir kaynak 

olacağı inancındayız. 
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KOSOVA TÜRK ÇOCUK EDEBİYATININ 

AÇIKLAMALI BİBLİYOGRAFYASI 

 

Tacida ZUBÇEVİÇ HAFIZ* 

 

Doğudan batıya göç eden kavimler, tarih boyunca Balkan toprak-

larını önemli bir geçiş koridoru olarak kullanmışlardır. Bunlarla birlik-

te Türk kavimlerinin de Balkanlara gelmeleri ve Avrupa’nın neredey-

se tüm bölgelerine yayılmaları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türk-

lerin Balkanlara iskân etmelerinde ve burada kalıcı olmalarında en 

önemli rol, Osmanlıların XIV-XVII. yüzyılları arasında sürdürdükleri 

fetihler ve onlarla birlikte uygulanan yerleşim politikalarıdır. Bu süreç 

içinde Anadolu’dan gelen Türk aileleri beraberlerinde dillerini, dinle-

rini ve kültürlerini de getirmişlerdir. Böylece, Osmanlı Türkleri XIV. 

yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar, Balkan topraklarında etkin bir şekilde 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. Avrupa büyük devletlerin kışkırtmaları 

ile XIX. yüzyılda güçlenen Balkan uluslarının bağımsızlıklarını ka-

zanmalarıyla bu bölgeler Türk idaresinden çıkmıştır.   

 XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Balkan topraklarında yaşa-

yan ve Osmanlıların Balkanlardan çekilmelerinden sonra da yaşamla-

rını sürdürmeye mecbur kalan Türk ailelerinin büyük bir kısmı, öteki 

Balkan ülkelerinde olduğu gibi, Eski Yugoslavya’nın şehir ve köyle-

rinde hâlen hayatlarını sürdürmektedir. Beraberce yaşadıkları dönem-

lerde Osmanlı Türkleri ve Balkan ulusları arasındaki sosyal, ekonomik 

ve kültürel ilişkilerdeki etkileşimin izleri, başta dillerinde olmak üze-

re, maddi ve manevi kültürlerinde de kendini göstermektedir. 

 Bildirimizin asıl konusu, Kosova Türk çağdaş edebiyatı çatısı al-

tında gelişen Kosova Türk Çocuk Edebiyatı Bibliyografyasıdır. Bu ça-

lışmamıza geçmeden önce, Kosova Türk edebiyatı tarihi hakkında kı-

saca bilgi vermemizin, ilgilenenler için yararlı olacağına inanıyoruz. 

 

* 

Kosova Türk edebiyatını; Kosova Türk klasik edebiyatı ve  

Kosova Türk çağdaş edebiyatı olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz. 

XV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve XIX. yüzyıla kadar devam 

eden Kosova Türk klasik edebiyatı kendi içinde klasik, post-klasik ve 

neoklasik olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. XV. yüzyılın ikinci 

yarısında ortaya çıkan ve XVI. yüzyılın altmışlı yıllarına kadar devam 

eden klasik edebiyatın temsilcileri Suzi Çelebi, Nehari, Mumin, Um-

                                                      
*Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kosova 
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mi, Say’i, Sucudi, Bahari, Şemmî, Mesihî; XVII. yüzyıl post-klasik 

şairleri Acizî ve Tecelli; XIX. ila XX. yüzyıllarının neoklasik dönemi 

en önemli şairleri Ömer Lütfi ve Abdurrahman Fedai’dir.  

Görüldüğü gibi Kosova Türk divan edebiyatında XVII. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra iki yüzyıla yakın bir süre boyunca herhangi bir 

şair ismine ve yazılmış eserlere rastlanamamıştır. Bunun sebebi ise 

söz konusu zaman diliminde yaşanan Osmanlı İmparatorluğu içindeki 

siyasi kargaşalar ve savaşlardır. Bu uzun aradan sonra, 1870’lerde or-

taya çıkan ilk neoklasik tarzı eserler, XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla ge-

çiş dönemindedir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecini takip 

etmiştir. Bunlar sanatsal, kültürel, toplumsal ve tarihi araştırmalar açı-

sından çok değerli el yazma eserlerdir. Kosova neoklasik Türk edebi-

yatının kurucusu ve en önemli temsilcisi Ömer Lütfi ve tanınmış şair 

Abdurrahman Fedai’nin yanında, henüz araştırılıp incelenmemiş bir-

kaç önemli şairin daha bulunduğu düşüncesindeyiz.  

Osmanlının, Balkanlardan 1912’de çekilmesinden sonra, 1918 yı-

lında kurulan Krallık Yugoslavya döneminde, Kosova’da Türkçe eği-

tim ve basına izin verilmemiştir. Ancak yine de neoklasik tarzı Türk 

edebiyatı ile birlikte Türk tasavvuf ve halk edebiyatı el yazma eserleri, 

1970’lere kadar yazılmaya devam etmiştir. Bu edebiyatın önemli tem-

silcileri Kâzım Baba, Hakki, Kâmil Toska, Fethî Hafız gibi şairlerdir. 

Bunların bu dönem içerisinde yazdıkları eserler Kosova Türk edebiya-

tında son derece önemli yer almıştır. Ardında bir divan bırakıp göç 

eden şair Fethi Hafız’ın ölümüyle birlikte 1970’li yıllarda, Kosova’da 

Türk klasik edebiyatı da sona ermiştir. 

 

* 

1945 yılında, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya Fede-

ratif Sosyalist Cumhuriyeti’nde, bütün halk ve azınlıklara, elde ettikle-

ri eşit haklar doğrultusunda ana dillerinde okulların açılması, çeşitli 

dergi, gazete ve kitap yayımlama izni verilmiştir. Ancak Kosova’da 

yaşayan Türkler bu haklarından hemen 1945 yılında değil, Kosova 

Türklerinin varlığının kabul edildiği 1951 yılında yararlanabilmişler-

dir. Bununla birlikte de Türk dilinde eğitimin sürdürülmesine, Türk 

kültür-sanat derneklerinin kurulmasına ve Türk dilinde radyo ve tele-

vizyon yayınları yapılmasına izin verilmiştir. Böylelikle Türk okulla-

rında Türkçe eğitim görmeye başlayan ilk nesil öğrenciler arasında 

Kosova Türk çağdaş edebiyatının kurucuları yetişmeye başlamışsa da  

o dönem Kosova’da Türk dilinde gazete ve dergiler olmadığından bu 

kişiler eserlerini ilk olarak Üsküp’teki “Birlik Gazetesi”, “Sevinç”, 

“Tomurcuk” ve “Sesler” dergilerinde yayımlayarak isimlerini duyura-

bilmişlerdir.  
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Kosova çağdaş Türk edebiyatının kurucuları olarak bilinen Nusret 

Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, Naim Şaban ve Hasan Mercan, daha 

sonra İskender Muzbeğ ve Bayram İbrahim Rogovalı eserlerini Üs-

küp’te bulunan “Nova Makedonya” yayınevi birimleri olarak kurulan 

“Detska Radost”, “Birlik Gazetesi”, “Sevinç” ve “Sesler” yayınları sa-

yesinde Türk okuyucularına ulaştırabilmişlerdir.  

1969 yılında Kosova Özerk Bölgesi’nin başkenti Priştine’de ya-

yımlanan haftalık “Tan” gazetesi ve onun bünyesinde üç yıl sonra  üç 

ayda bir çıkan “Çevren” (1973), “Kuş” (1979) ve “Çığ” (1990) dergi-

leri, ve Prizren’de yayımlanan “Esin” (1979) dergisi ile beraber kitap 

yayınları da var gücüyle devam etmiştir.  

1970’li yılların başında da eserlerini Üsküp “Detska Radost” ya-

yınlarında yayımlamaya devam eden Kosova’nın ikinci kuşak Türk 

yazarları, artık eserlerini kendi yayın organlarında yayımlamaya başla-

mıştır. Bu dönemde Süreyya Yusuf, Altay Suroy, Arif Bozacı, Şecaet-

tin Koka, Fikri Şişko, Mürteza Büşra, Agim Rifat Yeşeren gibi yazar-

lar şiir ve hikâye türünde değerli eserler vermişlerdir. 1980-1990’lı 

yıllarda Zeynel Beksaç, Reşit Hanadan, Ahmet S. İğciler, Osman Bay-

mak, Ethem Baymak, Raif Kırkul, Nuhi Mazrek, Alaattin İsmail, Aziz 

Serbest, Fahri Mermer, Mehmet Bütüç, Sadık Tanyol, Esin Muzbeğ 

gibi verimli yazar ve şairler çok sayıda şiir, öykü, günce, anı, deneme 

ve tiyatro türlerinde eserler vererek Kosova’da çağdaş Türk edebiyatı-

na değer katmışlardır.  

Yugoslavya’nın parçalanmasından ve 2000’li yıllardan sonra ba-

ğımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ekono-

mik ve kültürel olumsuzluklarla birlikte Kosova Türk çağdaş edebiyatı 

da eski yaratma gücünü kaybetmeye başlamıştır. Hemen sonrasında 

başlayan Kosova olaylarının ardından Türk dilindeki tüm resmî yayın 

etkinliklerine son verilmiştir. Ancak, 1990’lı yılların sonuna doğru 

özel imkanlarla Prizren’de yayımlanmaya başlayan ve hâlen yayın ha-

yatlarına devam eden “Bay”, “Sofra” ve “Türkçem” dergileri ile Türk 

dilinde gazete eksikliğini gidermek amacıyla 2000 yılında Mehmet 

Bütüç’ün kendi özverileriyle çıkardığı “Yeni Dönem” adındaki hafta-

lık gazete ve bu gazeteyle birlikte Türkçe kitaplar yayımlanmıştır. Ar-

dından “Derya Dergisi”, “Kosova Haber” ve “Tan Haber” gazeteleri 

ve en sonunda “Bahar Çocuk Dergisi” yayımlanmaya başlandıysa da 

2015 ve sonraki yıllarda sırasıyla “Yeni Dönem”, “Sofra”, “Kosova 

Haber”, “Tan Haber” ve “Bahar” yayınlarının da basımına son veril-

miştir. Günümüzde toplum, kültür ve edebiyat içerikli sadece “İmza” 

ve “Paradigma” adlı yeni iki dergi yayınlanmaktadır. Bu şartlara rağ-

men, bir şiir kitabı olan Taner Güçlütürk gibi Kosova Türk çağdaş 
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edebiyatını layıkıyla temsil edebilecek kitapları olan birkaç genç şair 

yetişebilmiştir.  

* 

Kosova çağdaş Türk edebiyatının çatısı altında gelişen Kosova 

Türk çocuk edebiyatının ilk eserlerinin neoklasik dönemde ortaya çık-

tığı çok az bilinen bir gerçektir. Mevcut kaynaklara dayanarak Kosova 

Türk çocuk edebiyatını, Kosova Türk klasik çocuk edebiyatı ve 

Kosova Türk çağdaş çocuk edebiyatı diye iki döneme ayırabiliriz.  

Kosova’da neoklasik Türk edebiyatının kurucusu ve ilk Türk ço-

cuk şairi olarak daha önce de adı geçen Prizrenli Ömer Lütfi’dir. Lüt-

fi’nin kâğıt parçalarına kurşun kalemiyle yazmış olduğu yedi şiiri, 

“Ninni” adıyla yayımlanmıştır.1 Lütfi’nin çocuk şiirleri eğiticidir. Şair 

bu şiirlerinde, çocuklara ilginç bir hayal gücü ve mizahla yaklaşmak-

tadır. Şiirlerinde sağlam nitelikli bir hayata, ancak kendine ve topluma 

karşı dürüst duygular besleyerek, çalışarak ve bütün insanlığa karşı 

sevgi duyarak ulaşılabilecek şekilde temel öğütler vermektedir. Lütfi’-

yi bu şiirlerinde sınır tanımayan, duru sevgiyle çocuğa yaklaşan bir 

baba ve eğitmen olarak görmekteyiz. Böylece bu bölgede iki yüzyıl 

boyu yaşanan siyasal, ruhsal ve kültürel baskılardan sonra, neoklasik 

dönemin kurucusu ve en büyük temsilcilerinden biri olan Ömer Lütfi'-

nin çocuk şiirleri, kendine özgü nitelikleriyle klasik çocuk edebiyatın-

da önemli bir yer tutmaktadır.  

Kosova Türk çağdaş çocuk edebiyatının ilk ürünleri 1963-1964 

yılında Üsküp’te “Birlik” yayınlarından çıkmaya başlamıştır. Nusret 

Dişo Ülkü’nün, “Çocuklarla Ağaçlar”, Hasan Mercan’ın “Yelli Şiir-

ler” Nimetullah Hafız’ın “Günaydın” ve bir yıl sonra Naim Şaban’ın 

“Düşler” adlı eserleri, Kosova Türk çocuklarına kendi dilinde hitap 

eden ilk eserlerdir. Böylece bu dört yazar Kosova’da Türk çağdaş ede-

biyatının yanı sıra yeni dönem Türk çocuk edebiyatının da kurucuları 

olarak kabul edilmektedir.  

XX. yüzyılın ikinci yarısında yayımlanan Kosova Türk çağdaş 

çocuk edebiyatının ilk eserlerinde yazarların, önce Yugoslavya halkla-

rının edebiyatlarından, daha sonra Avrupa ve dünya klasiklerinden ve 

en sonunda da Türkiye’den getirilen Türk yazarların kitap ve dergileri 

aracılığıyla çocuk edebiyatı eserlerinden etkilendikleri görülmektedir.  

Kosova Türk çağdaş edebiyatının sonraki kuşakları da çocuk ede-

biyatına büyük ilgi göstermektedir. Bu konuda Kosova Türk çağdaş 

edebiyatında başka ulusal edebiyatlarda görülmeyen bir ayrıntı da bu-

                                                      
1Hafız, N. (1973). “Hacı Ömer Lütfü’nün Çocuk Şiirleri”, Sesler, , S. 83, Üsküp: 

Birlik Yayınevi, s. 44-97. 
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lunmaktadır. Kosova’da yetişen yazarlar arasında çocuklar için yaz-

mayan tek bir Türk yazarı yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kosova Türk çocuk edebiyatında başlıca türler şiir ve hikâyedir. 

Bugüne kadar şiir, hikâye ya da çocuklar için roman türünde eserler 

veren yalnızca Hasan Mercan’dır. Kosova’da yaratılan Türk çocuk 

edebiyatı öykü ve şiirlerinin konuları insan ve doğa sevgisi; okul, öğ-

retmen, kitap sevgisi; anne, baba, dede, büyükanne, kardeş gibi aile 

bağları; dinî ve millî bayramlar; arkadaşlık, çocukların dünyası ve ha-

yallerinin yanı sıra yurt güzellikleri ve yurt sevgisi konularına rastlan-

maktadır. Dağ, kır, ova, köy, çeşme, kuş, çimen, çiçek, kuzular, kuzu 

çanlarının sesi, şırıl şırıl akan çaylar gibi pastoral motifler içeren şairin 

duygularını ve çocukluğa özlemini yansıtan şiir ve öykülerin sayısı az 

değildir. Bu konularla zengin şiir ve öykü türlerinde değerli eserler ve-

ren yazarlar Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, Naim Şaban, Hasan 

Mercan, Bayram İbrahim Rogovalı, İskender Muzbeğ, Enver Baki, 

Reşit Hanedan, Zeynel Beksaç, Osman Baymak’tır.     

 

* 

Günümüze kadar Kosova Türk çocuk edebiyatı ile ilgili yaptığı-

mız araştırmalarda, Kosova’da elli yılık bir zaman diliminde gelişen 

Türk çocuk edebiyatı hakkında gerektiği kadar ciddi araştırmaların ya-

pılmadığını ve hatta bir çocuk edebiyatı kitapları bibliyografyasının 

bile hazırlanmadığını gördük. Eski Yugoslavya Türk edebiyatı ile ilgi-

li hazırlanan birkaç antoloji2 ve birçok makale dışında, 1983 yılında, 

Yugoslavya Türk edebiyatı Kosova ile Makedonya Türk çağdaş edebi-

yatların henüz ayırılmadan, Prof. Dr. Nimetullah Hafız’ın ilk hazırla-

dığı Yugoslavya Türk çağdaş edebiyatı ile ilgili sadece bir bibliyog-

rafya vardı.3 Uzun zaman sonra genç araştırmacı Dr. Taner Güçlütürk 

tarafından da Türk çağdaş edebiyatı ile ilgili yeni bir bibliyografya ha-

zırlanıp yayımlanmıştır,4 fakat Kosova Türk çocuk edebiyatına özgü 

bir bibliyografya bugüne kadar yapılmamıştır.  

Bu eksikliği gidermek için biz bu çalışmamızla Kosova Türk ço-

cuk edebiyatının bibliyografyasını hazırlamak girişiminde bulunduk. 

Çalışmamız sırasında ulaşabildiğimiz her yazar ve esere özgü bilgileri 

                                                      
2Hafız, N. (1989). Yugoslavya Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi 1-2-3, Ankara: 

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları; Hayber, A. (2001). Makedonya ve Kosova 

Türklerinin Edebiyatı, İstanbul: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 
3Hafız, N. (1983). “Yugoslavya’da Lektür Kitapların Bibliyografyası”, Sesler, S. 

180, Üsküp: Birlik Yayınevi, s. 133-155. 
4Güçlütürk, T. (1983). “Kosova Türk Çağdaş Edebiyatı Bibliyografyası (1951-

2011)”, BAL-TAM Türklük Bilgisi,  S. 17, Prizren, s. 397-426. 
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mümkün olduğu kadar objektif bir biçimde okuyucularımıza sunmaya 

çalıştık. 

 

 

1. Yıllara Göre Kosova Türk Çocuk Edebiyat Bibliyografyası 

 

1963 

MERCAN, Hasan , Yelli Şiirler, Detska Radost Yayınları, Üsküp. 

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Çocuklarla Ağaçlar, Koço Raçin Yayınları,      

          Üsküp. 

  

1964 

HAFIZ, Nimetullah, Günaydın, Detska Radost Yayınları, Üsküp. 

ŞABAN, Naim, Düşler, Nova Makedonya Yayınevi, Detska Radost 

Yayınları, Üsküp. 

 

1965 

MERCAN, Hasan, Afacan’ın Serüvenleri, Üsküp 

ÜLKÜ, Nusret, Dişo, Çocukların Elleri, Nova Makedonya Yayınevi, 

Detska Radost Yayınları, Üsküp. 

 

1966 

MERCAN, Hasan, Kızımın Türküleri, Nova Makedonya Yayınları, 

Üsküp. 

 

1968 

MERCAN, Hasan, Mümin, (Türkçe, Makedonca Şiirler), Kultura 

Yayınevi, Üsküp. 

 

1969 

İBRAHİM, Bayram, Günçiçeği  (Şiirler), Sevinç Yayınları, Üsküp. 

MERCAN, Hasan, Küçük Ali  (Öyküler), Sevinç Yayınları, Üsküp. 

MUZBEĞ, İskender, Kaynak, (Şiirler), Birlik Yayınları, Üsküp. 

 

1971 

MERCAN, Hasan, Memiş, (Öyküler), Kultura Yayınevi, Üsküp. 

 

1972 

BAKİ, Enver, Anahtarlar, Birlik Yayınları, Üsküp. 

BAKİ, Enver, Mutlu Baba, Tan Yayınları, Priştine. 

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Kara İsmet, Birlik Yayınları, Üsküp. 

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Üç Kedi, İstanbul.  
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                                           1973 

MERCAN, Hasan, Mümin (Şiirler), İkinci Baskı,  Birlik Yayınları, 

Türkçe Yayınlar Kurumu, Üsküp.                       

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Çocukların Elleri (Şiirler), İkinci Baskı, Birlik 

Yayınları, Türkçe Yayınlar Kurulu, Üsküp. 

  

1974 

BAKİ, Enver, Mutlu Baba (Öyküler), II. Baskı, Tan Yayınevi, 

Priştine. 

MUZBEĞ, İskender, Sevil (Öyküler), Tan Yayınevi, Priştine. 

ÜLKÜ, Nusret, Dişo, Üç Kedi, İkinci Baskı, İstanbul.  

 

1975 

BOZACI, Arif, Barış Kuşu, Tan Yayınları, Priştine. 

 

1976 

MERCAN, Hasan -Körağa Sokağı,  Tan Yayınları, Priştine.  

 

1978 

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Kara İsmet (Öyküler), Birlik Yayınları, Türkçe 

Yayınlar Kurulu, Üsküp ve Koza Yayınları, İstanbul. 

 

1979 

BAKİ, Enver,  Beş Kardeşler, Tan Yayınları, Priştine. 

 

1981 

MERCAN, Hasan, Kızımın Günlüğü (Şiirler), Tan Yayınları, Priştine. 

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Dereden Tepeden, Birlik Yayınları, Sevinç 

Dizisi, Üsküp. 

 

1982 

HANADAN, Reşit, Yazgı (Öyküler), Tan Yayınları, Priştine. 

İĞCİLER, S. Ahmet, Erdoğan’ın Yaşantıları (Öyküler), Tan 

Yayınları, Priştine. 

 

1983 

RECEPOĞLU, Altay Suroy, Köprü, Birlik Yayınları, Üsküp. 

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Çocukların Elleri, Üçüncü Baskı, Nova 

Makedonya Yayınevi,  Üsküp. 

YEŞEREN, Agim Rifat, Ne mi Olmak İsterim, Ne mi Olmak İstemem, 

Tan Yayınları, Priştine. 
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1984 

İĞCİLER, Ahmet, Yüreksiz Adam, Tan Yayınları, Priştine.  

ÜLKÜ, Nusret Dişo, Tü-tü-tüü, Birlik Yayınları, Üsküp. 

 

1986 

MERCAN, Hasan, Bir Çocuğun Günlüğü, Yalçın Yayınları, İstanbul. 

 

1987 

BEKSAÇ,  Zeynel, Kavak  Uyur mu?, Birlik Yayınları, Üsküp. 

   

1988 

BAKİ, Enver, Baba Düşkünü, Tan Yayınları, Priştine 

YEŞEREN, Agim Rifat, Tek Çift, Tan Yayınları, Priştine. 

                                             

1989 

HANADAN, Reşit, Yıldızlı Ev, Tan Yayınları, Priştine.    

İĞCİLER, S. Ahmet, Ağlayan Bebek, Tan Yayınları,  Priştine.                                     

KIRKUL, Raif, Sevmeyi Bilenlere, Tan Yayınları, Priştine. 

ŞİŞKO, Fikri, Sevda Verin Çocuklara, Tan Yayınları, Priştine. 

  

1991 

İĞCİLER, S. Ahmet, Keskingöz  Öğretmen, Tan Yayınları, Priştine. 

ROGOVALI, Bayram İbrahim, Taş Çeşmesi, Tan Yayınları, Priştine. 

 

1992 

ÜLKÜ, Nusret Dişo,  Çocuklar ve Büyük Çocuklar, Birlik Yayınları,  

Üsküp. 

 

1995 

BEKSAÇ, Zeynel, Önce Sevgiye Doğar Güneş, Tan Yayınları, 

Priştine. 

1996 

BAYMAK, Osman, Bilmeceli Şiirler, Bay Yayınları, Prizren. 

 

 1997 

BAKİ, Enver, Mutlu Çocuklar,  Ders Kitapları ve Araçları Yayınlama 

Kurumu, Belgrad. 

BEKSAÇ, Zeynel, Gökkuşağında Salınan Çocuk, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara. 

ROGOVALI, Bayram İbrahim, Çocuklar Vadide, Ders Kitapları ve 

Araçları Yayımlama Kurumu, Belgrad.  
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  1998 
MERCAN, Hasan, Candan’ın Dünyası, Birlik Yayınları, Üsküp. 

MERCAN, Hasan, Dedemin Elleri, Birlik Yayınları, Üsküp, Üsküp. 

 

 1999 

MERCAN, Hasan, Şanlı Gezi, Damar Yayınları, Ankara. 

  

2001 

BAYMAK, Ethem, Ressam Harfleri Çizdi, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara. 

MERMER, Fahri, Üç  İnci, Türkçem Yayınları, Prizren. 

 

2003 

MERCAN, Hasan, Onur da Ağlar, Damar Yayınları, Ankara. 

 

2005 
BAYMAK, Ethem, Bana Renkleri Anlat Ressam Amca, Kosova Türk 

Yazarlar Derneği Yayınları, Ankara. 

 

2006 

BAKİ, Enver, Salıncak, Gerçek Boncuk Yayınları, Priştine. 

 

2008 

BAKİ, Enver, Taşköprü, Gerşek Derneği Bahçe Yayınları, Priştine. 

 

2010 

BAKİ, Enver, Can’ın Yaşantıları, Özel yayın, Priştine.          

       

 

2. Yazarlara Göre Kosova Türk Çocuk Edebiyatı Bibliyografyası 

 

BAKİ, Enver 

           -Anahtarlar, Birlik Yayınları, Üsküp, 1972  

           -Mutlu Baba, Tan Yayınları, Priştine, 1972 

           -Mutlu Baba, II. Baskı, Tan Yayınları, 1974 

           -Beş Kardeşler, Tan Yayınları, Priştine, 1979 

           -Baba Düşkünü, Enver Baki, Tan Yayınları, Priştine, 1988 

    -Mutlu Çocuklar, Ders Kitapları ve Araçları Yayınlama     

      Kurumu, Belgrad, 1997  

          -Renkli Rüyalar, Tan Yayınları, Priştine, 2006 

          -Salıncak, Gerçek Boncuk Yayınları, Priştine, 2006 
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          -Taşköprü, Gerşek Derneği Bahçe Yayınları, Priştine, 2008           

          -Can’ın Yaşantıları, Özel yayın, Priştine, 2010                 

BAYMAK, Ethem 

 -Ressam Harfleri Çizdi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 2001 

 -Bana Renkleri Anlat Ressam Amca, II. Baskı, Kosova Türk 

Yazarlar Derneği Yayınları, Ankara, 2005  

BEKSAÇ, Zeynel 

      -Sevginin Rengini Arıyoruz, Birlik Yayınları, Üsküp, 1982 

     -Kavak Uyur mu? Birlik Yayınları, Üsküp, 1987  

     -Önce Sevgiye Doğar Güneş, Tan Yayınları, Priştine, 1995       

     -Gökkuşağında Salınan Çocuk, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1997  

BOZACI, Arif 

     -Barış Kuşu, Tan Yayınları, Priştine, 1975. 

HAFIZ, Nimetullah 

-Günaydın, Detska Radost Yayınları, Üsküp, 1964 

     -Günaydın, Detska Radost Yayınları, Üsküp, 1973 

HANADAN, Reşit 

     -Yıldızlı Ev,  Tan Yayınları, Priştine, 1989                  

İBRAHİM, Bayram (Rogovalı) 

     -Günçiçeği,  Sevinç Yayınları, Üsküp, 1969 

     -Taş Çeşmesi, Tan Yayınları, Priştine, 1991 

İĞCİLER, S. Ahmet 

     -Erdoğan’ın Yaşantıları, Tan Yayınları, Priştine, 1982  

     -Ağlayan Bebek, Tan Yayınları, Priştine, 1989  

     -Keskingöz Öğretmen, Tan Yayınları, Priştine, 1991 

 

İSMAİL, Alaettin  

    -Güvercin,  Tan Yayınları, Priştine, 1990 

JILTA Dilek,     

    -Barış, Türk Müziği Konservatuarı Yayınları, Prizren, 1999                           

JILTA Merve,  

 -Sevgi, Türk Müziği Konservatuarı Yayınları, Prizren, 1999                              

KIRKUL, Raif  

    -Sevmeyi Bilmeyenlere, Tan Yayınları, Priştine, 1989                                          

MAZREK Şükrü,  

    -İyi Kalpli Öğretmen, Bay Yayınları, 1994                                                        

    -Önce Okul, Yalçın Yayınları, Özel Yayın, Mamuşa, 2010                               

MERCAN, Hasan 

    -Yelli Şiirler, Detska Radost Yayınları, Üsküp, 1963 
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    -Afacanın Serüvenleri, Detska Radost Yayınları, Üsküp, 

1965 

   -Kızımın Türküleri, Hasan Mercan, Üsküp, 1966 

 -Mümin, (Türkçe, Makedonca Şiirler), Kultura Yayınevi, 

Üsküp, 1968 

   -Küçük Ali, Sevinç Kitapları, Üsküp, 1969 

   -Memiş, Birlik Yayınları, Üsküp, 1971 

   -Mümin (Şiirler), İkinci Baskı, Birlik Yayınları, Türkçe 

Yayınlar, 1973  

-Körağa Sokağı,  Hasan Mercan, Tan Yayınları, Priştine, 1976 

   -Kızımın Günlüğü (Şiirler), Tan Yayınları, Priştine, 1981 

   -Bir Çocuğun Günlüğü, Yalçın Yayınları, İstanbul, 1986                              

   -Dedemin Elleri, Hasan Mercan, Birlik Yayınları, Üsküp, 

1998 

-Candan’ın Dünyası, Hasan Mercan, Birlik Yayınları, 

Üsküp, 1998 

   -Şanlı Gezi, Damar Yayınları, Ankara, 1999                                

   -Onur da Ağlar, Damar Yayınları, Ankara, 2003                         

MERMER, Fahri 

   -Üç İnci, Türkçem Yayınları, Prizren, 2001                      

MUZBEĞ, İskender 

   -Kaynak, Birlik Yayınları, Birlik Yayınları, Üsküp,1969                         

   -Sevil,  Tan Yayınevi, Priştine, 1974                           

RECEPOĞLU, Altay Suroy     

   -Köprü, Birlik Yayınları, Üsküp, 1983    

ROGOVALI, Bayram İbrahim 

   -Taş Çeşmesi, Tan Yayınları, Priştine, 1991                                                    

   -Çocuklar Vadide, Ders Kitapları ve Araçları Yayınlama 

Kurumu, Belgrad, 1997                                                                         

ŞABAN, Naim 

   -Düşler, Nova Makedonya Detska Radost Yayınları, Üsküp  

ŞİŞKO, Fikri 

   -Sevda Verin Çocuklara, Tan Yayınları, Priştine, 1989 

ÜLKÜ, Nusret Dişo 

   -Çocuklarla Ağaçlar, Koço Raçin Yayınları, Üsküp, 1963  

 -Çocukların Elleri, Nova Makedonya, Detska Radost 

Yayınları, Üsküp, 1965 

   -Kara İsmet, Birlik Yayınları, Üsküp,1972 

   -Çocukların Elleri, İkinci Baskı, Birlik Yayınları, Türkçe 

Yayınlar Kurulu, Üsküp, 1973  

-Üç Kedi, Nusret Dişo Ülkü, Çocuk Vakfı Yayınları, 

İstanbul, İstanbul, 1972  
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-Üç Kedi, İkinci Baskı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 1974 

   -Kara İsmet, İkinci Baskı, Birlik Yayınları Türkçe Yayınlar 

    Kurulu Üsküp - Koza Yayınları, İstanbul, 1978 

   -Dereden Tepeden, Birlik YayıNları, Üsküp, 1981 

   -Çocukların Elleri, Üçüncü Baskı, Nova Makedonya 

Yayınevi, Üsküp, 1983  

   -Tü-tü-tüü, Birlik Yayınları, Üsküp, 1984 

   -Çocuklar ve Büyük Çocuklar, Birlik Yayınları, Üsküp, 1992  

YEŞEREN, Agim Rifat  

-Ne mi Olmak İsterim, Ne mi Olmak İstemem, Tan 

Yayınları, Priştine, 1983  

   -Tek Çift, Tan Yayınları, Priştine, 1988 

 

3. Eserlere Göre Kosova Türk Çocuk Edebiyatı Bibliyografyası 

 

-Afacanın Serüvenleri, Hasan Mercan, Üsküp, 1965 

-Ağlayan Bebek, Ahmet S. İğciler, Tan Yayınları, Priştine, 1989  

-Anahtarlar, Enver Baki, Birlik Yayınları, Üsküp, 1972 

-Baba Düşkünü, Enver Baki, Tan Yayınları, Priştine, 1988 

-Bana Renkleri Anlat Ressam Amca, Ethem Baymak, Kosova 

TürkYazarlar Derneği, Ankara, 2005 

- Kuşu, Arif Bozacı, Tan Yayınları, Priştine, 1975  

-Beş Kardeşler, Enver Baki, Tan Yayınları-Priştine, 1979 

-Bilmeceli Şiirler, Osman Baymak, Bay Yayınları, Prizren, 1996 

-Bir Çocuğun Günlüğü, Hasan, Mercan, Yalçın Yayınları, İstanbul, 

1986  

-Can’ın Yaşantıları, Enver Baki, Özel yayın, Priştine, 2010                 

-Candan’ın Dünyası, Hasan Mercan, Birlik Yayınları, Üsküp, 1998 

-Çocuklarla Ağaçlar,  Nusret Dişo Ülkü, Koço Raçin Yayınları, 

Üsküp,1963 

-Çocuklar ve Büyük Çocuklar, Nusret Dişo Ülkü, Birlik Yayınları, 

Üsküp,1992 

-Çocukların Elleri, Nusret Dişo Ülkü, Nova Makedonya, Detska 

Radost Yayınları, Üsküp, 1965 

-Çocukların Elleri, Nusret Dişo Ülkü, İkinci Baskı, Birlik Yayınları, 

Türkçe Yayınlar Kurulu, Üsküp, 1973  

-Çocukların Elleri, Nusret Dişo Ülkü, Üçüncü Baskı, Nova 

Makedonya Yayınevi, Üsküp, 1983  

-Çocuklar Vadide, Bayram İbrahim Rugovalı, Ders Kitapları ve 

Araçları Yayınlama Kurumu, Belgrad, 1997  

-Dedemin Elleri, Hasan Mercan, Birlik yayınları, Üsküp, 1998 

-Dereden Tepeden, Nusret Dişo Ülkü, Birlik Yayınları, Üsküp,1981 
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-Düşler, Naim Şaban, Nova Makedonya Yayınevi, Detska Radost 

Yayınları, Üsküp 

-Erdoğan’ın Yaşantıları, Ahmet S. İğciler, Tan Yayınları, Priştine, 

1982 

-Gökkuşağında Salınan Çocuk, Zeynel Beksaç, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara, 1997 

-Günaydın, Nimetullah Hafız, Detska Radost Yayınları, Üsküp, 1964  

-Günaydın, Nimetullah Hafız, İkinci baskı, Detska Radost Yayınları, 

Üsküp, 1973 

-Günçiçeği,  Bayram İbrahim, (Rogovalı) Sevinç Yayınları, Üsküp, 

1969 

-Güvercin,  İsmail, Alaettin, Tan Yayınları, Priştine, 1990 

-İyi Kalpli Öğretmen, Şükrü Mazrek, Bay Yayınları, 1994                                                        

-Kara İsmet, Nusret Dişo Ülkü, Birlik Yayınları, Üsküp, 1972 

-Kara İsmet, İkinci Baskı, Birlik Yayınları Türkçe Yayınlar Kurulu 

Üsküp - Koza Yayınları, İstanbul, 1978 
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Sonuç 

 

Kosova Türk çocuk edebiyatı eserlerine baktığımızda ve onları 

bir bütün olarak incelediğimizde, söz konusu eserlerin temel özelliği, 

bölge çocuk edebiyatlarının eşit sanatsal değerine çok kısa bir sürede 

ulaşmış olmalarıdır. 

1960’lı yıllarda kurulan ve son yıllara kadar varlığını sürdürebilen 

Kosova Türk çocuk edebiyatına ilişkin hazırladığımız bibliyografyada 

toplam 65 eser bulunmaktadır. Bu çerçevede 36 şiir, 26 öykü ve 3 de 

roman türünde eserlere ulaşılmıştır. Bu kitap derlemeleri bugüne ka-

dar yayımlanmış olan bibliyografya çalışmalarından farklı olarak ki-

tapların yayımlandığı yıllara, yazarların adlarına, eserlerine ve eserle-

rin edebi türlerine göre olmak üzere dört bölüme, dördüncü bölüm ise 

iki alt bölüme tasnif edilmiştir.           

Sözü edilen çalışmamızın eski Yugoslavya döneminde kurulan ve 

varlığını günümüze kadar sürdüren Kosova Türk çocuk edebiyatı ko-

nusunda yapılması elzem her türlü araştırmaya da ayrıca katkıda bulu-

nacağına inanmaktayız. 
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XXI. YÜZYILDA KOSOVA’DA TÜRKÇE  

EĞİTİM-ÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME* 

 

Bedrettin KORO**- Orhan VOLKAN*** 
 

ÖZET 

 

Kosova, Balkan Yarımadası’nın ortasında, Türk dünyasının en 

güneybatı ucunda yer alan küçük ve bağımsız bir Avrupa ülkesidir. 

Daha V-XI. yüzyıllar arasında, bu küçük Balkan ülkesine Türk boyları 

gelip geçerek az bir iz bırakıp tarihe karışmışlardır. Osmanlı Devleti 

1389 yılında Kosova Ovası’nda Sırp ordularıyla yapılan savaşta zafer 

kazanınca Sırplar Osmanlı Devleti’nin egemenliğini, yıllık vergi ver-

meyi, seferler sırasında askerî yardımda bulunmak gibi şartları kabul 

etmişlerdir. Kosova Savaşı’ndan sonra önce Osmanlı Devleti’nin res-

mî görevlileri, asker, tüccar, sanatkâr ve bunların ailelerinden oluşan 

bir Türk nüfusu Kosova’nın çeşitli kasabalarına yerleşmiş ve 

Türklerin bölgedeki düzenli hayatı başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet 

Kosova’yı kesin olarak 1455 yılında fethetmiştir. Bu tarihten itibaren 

Osmanlılar Kosova’da yönetim organlarıyla birlikte eğitim 

kurumlarını da kurmuşlardır. 

Türkler Kosova’da XIV. yüzyıldan başlayarak yaşamışlar, yaşa-

dıkları süre içerisinde kendi ana dilleri ile olan eğitimlerini -bazı dö-

nemler hariç (1912-1951)- günümüze dek devam ettirmişlerdir. Türk 

dili ve Türkçe eğitim-öğretim, Kosova Türk toplumunun günümüze 

kadar varlığını sürdürmesinde birinci derecede rol oynayan faktörler-

dendir. Türkçe, Türk toplumunun varlığını, kimliğini, kültürünü de-

vam ettiren en önemli etmenlerden biridir.  

Bu çalışmanın giriş bölümünde Kosova Türkçe eğitim-öğretimin 

geçtiği beş dönemden, ilk üç döneminde kısaca öğretmen yetiştirilme-

sine değinildikten sonra XXI. yüzyılda Türkçe eğitim-öğretime 

öğretmen yetiştirilmesine değinilmiştir. Bu çalışma Kosova’da Türkçe 

eğitim-öğretim yapılan altı yerleşim yerindeki okulları ziyaret ederek 

öğretmenlerden hazırladığımız “Öğretmen Bilgi Formu”nda aranan 

sorulara yazılı yanıt vermelerini istedik. Bu araştırmada, bu konuda 

                                                      
*Bu çalışma 27-29 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 

düzenlenen VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongre-

si’nde bildiri olarak sunulmuştur. 
**Yüksek Lisans, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, emekli müfettiş, 

Prizren, b_koro@hotmail.com 
***Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, müfettiş, 

orhanvolkan@outlook.com 
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2002 yılında da yaptığımız çalışmadan ve daha önceleri yapılan 

çalışmalardan yararlanarak Kosova’da XXI. yüzyılın başlangıcından 

bugüne kadar öğretmen yetiştirme sürecinde Kosova Türk 

toplumunun girişimleri, çalışmaları ve mücadelesi, Türkiye Cum-

huriyeti’nin yardım ve desteği, sorun ve başarılarına açıklık getiril-

meye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kosova, Türkçe eğitim-öğretim, öğretmen 

yetiştirme 

 

Giriş 

 

Kosova, Türk dünyasının en güneybatı ucunda yer alan küçük 

(10,908 km2) ve yeni bağımsız bir Avrupa ülkesidir. Kosova’nın Bal-

kan Yarımadası’nda merkezî bir konumda olması, Batı Avrupa ile As-

ya arasında bir köprü görevini görmesi, Orta Çağ’da günümüze ticaret 

yollarının kesiştiği noktada bulunması sebebiyle önemli bir ülkedir. 

Kosova’nın uygun coğrafi ve iklim koşulları, ülkede tarih boyunca 

birçok kavimin yerleşme ve devlet kurma girişimlerinde bulunmala-

rına neden olmuştur. Daha V-XI. yüzyıllar arasında buraya gelen Türk 

boyları (Karadeniz’in kuzeyinden Balkan Yarımadası’na Hun, Avar, 

Peçenek, Kuman-Kıpçaklar, Uzlar) tarihe bir iz bırakmışlardır. 

Osmanlı Devleti’nin Balkan Yarımadası’nı fethetmesi ve Türkle-

rin bu yarımadaya yerleşmeleri için Çirmen Savaşı’ndan (1371) sonra, 

1389 yılında yürütülen I. Kosova Savaşı en önemli adımlardan biridir. 

1389 yılında I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin zafer elde et-

mesiyle Sırplar, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmelerine rağmen Koso-

va, 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında kesin olarak fethe-

dilmiştir. Bu tarihten itibaren Osmanlılar, Kosova’da idari sistemleriy-

le birlikte eğitim sistemini de kurmuşlardı. 

Daha Yıldırım Bayezid (1389-1403) zamanında Kosova’nın sınır 

bölgelerinde kurulan üslerde, aileleriyle birlikte resmî görevliler, as-

kerler ve tüccarlar çeşitli kasabalara yerleşmiş böylece Türklerin böl-

gedeki düzenli hayatı başlamıştır. 1392 yılında Üsküp, Paşa Yiğit tara-

fından fethedilince Güney Kosova, Üsküp sancağına bağlanmıştır. Pa-

şa Yiğit Bey, kendi aşiretine mensup olan Saruhan bölgesinden getiri-

len Türkmenleri Üsküp’e yerleştirerek burasını Balkanlar’da Osmanlı 

Devleti’nin en önemli uç merkezlerinden biri yapmıştır. (Genel Kur-

may Başkanlığı, 2009: 18). 

Osmanlı Devleti’nde camiler bir ibadet yerinden başka birer eği-

tim merkezi idi. Kosova’da XV. yüzyılın ikinci yarısında camiler inşa 

edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla daha XV. yüzyılın ikinci yarısında 
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Kosova’da çoğunlukla Türkçe eğitimin yapılmış olma olasılığı yük-

sektir. Osmanlı Devleti’nde, dolayısıyla Kosova’da da Tanzimat’ın 

ilan edilmesine kadar Türkçe eğitim-öğretim sıbyan mekteplerinde ve 

medreselerde gerçekleşiyordu. 

Kosova’da sıbyan mekteplerine ve medreselere öğretmen, XV. 

yüzyılın ikinci yarısından 1880 yılına kadar medreselerde yetişiyordu.  

Mustafa Ergin’e (2008: 3) göre alt düzeydeki medrese çıkışlılardan 

imam-hatiplik mesleğini seçenler, aynı zamanda bulundukları köy ve 

mahallenin ilköğretim düzeyindeki öğretmeni de oluyorlardı. Yüksek 

medrese mezunları içinden medrese de öğretim üyesi (müderris) ol-

mak isteyenler ise önce alt seviyedeki küçük medreselerden başlaya-

rak, giderek üst düzeydeki büyük medreselerin müderrisliklerine kadar 

çıkarlardı. Osmanlı Devleti’nde medreseler hem din adamlarını ve 

“sıbyan mektepleri muallimlerini” hem de medrese öğretim elemanla-

rını yetiştiren neredeyse tek kaynak idi. 

Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonlarından başlayarak çeşitli 

nedenlerden dolayı medreseler bozulmaya başladı. Öyle ki Osmanlı 

Devleti XVIII. yüzyılın sonlarından başlayarak, ilk önce askerî eğitim-

de, 1839 yılında Tanzimat ilan edilmesiyle de laik eğitim ve öğretim-

de yenilikler yaptı. Kosova’da 1869 yılında Maarif-i Umumiye Ni-

zamnamesi çıkarıldıktan ve 1877 yılında Kosova vilayeti kurulduktan 

sonra, sıbyan ve medrese okullarından başka, daha çok devlet eliyle 

modern ilkokul ve ortaokullar (iptidai, rüştiye, idadiye ve mesleki-sa-

nat okulları) inşa edilmeye başlandı (Koro, 2016: 381-384). Kosova 

vilayetinde modern ilkokul ve ortaokulların gereksinmeleri için 1877-

1912 yılları döneminde 1880’de Priştine, 1882’de Üsküp, 1901’de 

Prizren ve İştip’te de darülmuallim okulları açılmıştır. Kosova Vilaye-

tindeki dört darülmuallim okulunda eğitimin gereksinmeleri için öğ-

retmen yetiştiriliyordu (Koro, 2016: 385). 

I. Balkan Savaşı’nda dört Balkan devletinin Osmanlı Devleti’ne 

karşı giriştiği savaş sonunda, Osmanlı Devleti hemen hemen bütün 

Rumeli’yi kaybetmiştir. I. Balkan Savaşı’nda Kosova’nın büyük kıs-

mını Sırbistan, batı kısmını ise Karadağ Krallığı işgal etmiştir. I. Bal-

kan Savaşı ile Kosova’da 457 yıllık Osmanlı dönemi son bulmuştur. I. 

Balkan Savaşı’ndan sonra Kosova; 1912-1918 yıllarında Sırbistan 

Krallığı, 1918-1941 yıllarında Yugoslavya Krallığı, 1941-1945 yılla-

rında işgalciler ve 1945-1951 yıllarında da Yugoslavya Federatif Halk 

Cumhuriyeti yönetiminde kalmıştır. 39 yıl boyu Türkçe eğitim-öğre-

tim yasak olduğundan Kosova’da yaşayan Türkler ana dilinde öğ-

renim görmekten yoksun bırakılmıştır. Kosova Türkleri 1912-1941 

yıllarında Sırpça, 1941-1951 yıllarında ise Arnavutça öğrenim görme-

ye mecbur kalmışlardır.  
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1912-1951 yıllarında Kosova’da yaşayan Türklerin çoğu Osman-

lı’dan kalma, resmî olmayan ve sayılmayan sıbyan mekteplerinde ve 

medreselerde eğitim görüyorlardı. Bu okullardaki eğitim evlerde ve 

camilerin yakınlarında bulunan binalarda yapılıyordu. Ancak bu mek-

tep ve medreseler zamanın eğitim-öğretim istemlerini memnun edemi-

yordu. 1912-1951 yılları arasında medreselerde imamlık ve öğ-

retmenlik yapan kadrolar yetişiyordu. 

1941-1945’teki dört yıllık Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, işgalciler-

den kurtulan Yugoslavya’da (29 Kasım 1945 yılında) Yugoslavya Fe-

deratif Halk Cumhuriyeti (YFHC) adında yeni bir devlet kuruldu. 

1963 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adını alan bu 

devlet Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, 

Sırbistan Cumhuriyeti’nden ve bu cumhuriyette bulunan Voyvodına 

ve Kosova özerk bölgesinden oluşuyordu. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni kurulacak olan devletin di-

ğer bütün halklara olduğu gibi Kosova Türklerine de eşit haklar tanı-

yacağı umuluyordu. Ancak yeni kurulan federasyon devletinde 1945-

1951 yılına kadar Kosova Özerk Bölgesi’nde Türklerin millî hakları 

tanınmadı, dolayısıyla Türkçe eğitim-öğretim yapılmadı.  

Yugoslavya Sosyalist Federasyon Devleti’nde, Kosova’da Türk-

lerin millî hakları 1951 yılında tanınmış ve Türkçe eğitim-öğretim ya-

pılmasına izin verilmiştir. 1951/52 öğretim yılında Kosova’nın 8 yer-

leşim yerinde (Prizren, Mamuşa, İpek, Priştine, Gilan, Dobırçan, Vu-

çıtırn ve Mitroviça) ilk ve ortaöğretim okullarında Türkçe eğitim-öğ-

retim yapılmaya başlandı. 

1912 yılında Osmanlı Devleti’nin Kosova’dan çekilmesiyle ülke-

de 39 yıl Türkçe eğitim-öğretim yapılmamıştı. Bundan dolayı da 

Türkçe eğitimde çalışacak öğretmen yoktu. Bu eksikliği gidermek ve 

Türkçe eğitime öğretmen yetiştirmek maksadıyla 1951 yılının yaz ay-

larında Üsküp’te, 1952’de Priştine ve 1953’te Prizren’de öğretmen 

kursları düzenlendi. Salih Lika’ya (1999: 235) göre Üsküp’teki Nikola 

Karev Öğretmen Okulu’nda 1951 yılında düzenlenen öğretmen kursu-

na: Prizren’den 29, Priştine’den 13, Mitroviça ve Gilan’dan 8, İpek’-

ten ve Vıçıtırn’dan 5, Dobırçan’dan 2 öğretmen adayı katılmıştır. 

Yugoslavya Sosyalist Federasyon döneminde (1951-1999) Koso-

va’da, Türkçe eğitim-öğretim ihtiyaçları için 1962-1971 yıllarında 

Prizren Öğretmen Okulunda sınıf öğretmenliği eğitimi verilmiştir. Bu-

nun dışında 1962-1965 Prizren ve 1965-1973 Priştine Yüksek Peda-

goji Okulu’nda Türkçe öğretmeni; 1973’te Priştine Üniversitesi çer-

çevesinde Oryantalist Bölümünde, 1988-1989’da Türk Dili ve Edebi-

yatı Bölümünde ve 1989-1992 öğretim yıllarında Prizren Yüksek Pe-
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dagoji Okulunda sınıf öğretmenliği bölümünde öğretmenler yetiştiril-

miştir. 

1962-1965 yıllarında Prizren’deki Yüksek Pedagoji Okulundan 9 

öğrenci, Priştine’de 1965-1973 yıllarında çalışmalarını sürdürürken 20 

öğrenci, sonra toplam 29 öğrenci mezun olmuştur (Bırvenik, 2004: 

13-17). 1962-1971 yıllarında Prizren Öğretmen Okuluna kaydını yap-

tıran 157 öğrenciden 90’ı mezun olmuş, çoğunluğu sınıf öğretmeni 

olarak okullarımızda çalışmıştır (Koro, 1918: 98). Oryantalistika Bö-

lümünde Türk dili ve edebiyatı ikinci planda olduğu ve derslerin çoğu 

Sırpça, Arnavutça yapıldığı için Türkler bu bölümde öğrenim görmek 

için az ilgi gösteriyorlardı. Kosova Türk topluluğu bu durumu göz 

önünde bulundurarak, Priştine Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü açılması için mücadele vermiştir. 1992-2000 yılları arasında 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 33 öğrenci mezun olmuştur (Sul-

çevsi, 218: 30). 1989/90-1991/92 öğretim yılları arasında Yüksek Pe-

dagoji Okulu’nun sınıf öğretmenliği bölümüne 92 öğrenci kaydını 

yaptırmıştır. Kaydını yaptıran öğrencilerin çoğu mezun olmuştur (Saf-

cı, 2004: 9). 

Görüldüğü gibi Yugoslavya Sosyalist Federasyonu zamanında sı-

nıf öğretmeni ve ortaöğretim okulları için (lise ve mesleki liseler) 

Türkçe öğretmeni yetiştirilmiştir. Türk gençleri, sınıf ve Türkçe öğret-

menliği dışında öğretmenlik mesleğini edinmek isterlerse Sırpça ya da 

Arnavutça öğrenim görmek mecburiyetinde kalmıştır. 

 

XXI. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Eğitim-Öğretime Öğretmen 

Yetiştirme 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Sovyetler Birliği, Doğu 

Avrupa’da birçok devlet kurdu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sos-

yalistler, Yugoslavya ve Arnavutluk’ta da başa geçtiler. Savaştan son-

ra kurulan sosyalist devletlerde üretim araçları devlet mülkünde, ikti-

dar ise komünistlerin tekelinde idi. Bu sosyalist rejimler parlamento 

demokrasi ve piyasa ekonomisi uygulayan kapitalizm ülkelerinden 

çok daha başarısız idiler. Bu durum sosyalist devletlerinde halkta 

memnuniyetsizliğin artmasına ve 1980-1990 yılları arasında geniş top-

lumsal hareketlerin belirmesine neden olmuştur. 

9 Kasım 1989 tarihinde Berlin duvarının yıkılmasıyla Doğu Av-

rupa’da sosyalist rejimler kartondan kuleler gibi devrilince sosyaliz-

min sona erdiği kabul edilmektedir. Yugoslavya’da sosyalist rejiminin 

düşmesi ve federasyonun dağılması 1991 yılında başlamış ve NATO 

güçlerinin Sırbistan’a 1999 yılında müdahale etmesine kadar devam 

etmiştir. Yugoslavya’da sosyalizmin düşmesi ve Federasyon’un dağıl-
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ması, Doğu Avrupa ülkelerine kıyasen kanlı sona ermiştir. XX. yüzyı-

lın sonunda savaşların Kosova dışına sıçramasını önlemek ve Sırbis-

tan’ın Kosova ahalisinin çoğunu göçe zorlamasını ve katliamlar dü-

zenlemesini önlemek amacıyla NATO güçleri 24 Mart-10 Haziran 

1999 tarihleri arasında Sırbistan’a müdahale etmiştir. NATO güçleri-

nin Sırbistan’a karşı 78 gün yürüttüğü bu müdahale 10 Haziran 1999 

yılında Kumanova Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir. Bu antlaşma-

dan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1244 Kararı ile Koso-

va’da BMÖ’nün Geçici Yönetim Misyonu (UNMİK) kurulmuştur. 

Kosova ise 17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Kosova’da UNMİK İdare Misyonu kurulduktan sonra tüm top-

lumsal alanlar yeniden yapılandırılmaya başladı. UNMİK yönetimi 

2001 yılında Kosova’da Yeni Kosova Müfredat Çerçevesini getirmiş-

tir. Buna göre 6 yaşındaki çocukların 1. sınıfa kaydını yaptırmak zo-

runludur. 2002 yılında Kosova, İlk ve Orta Eğitim Yasası’nı getirerek, 

üniversite önce eğitimini yeniden yapılandırdı. Bu yeni eğitim sistemi 

ile üniversite öncesi sistemi 4+4+4 yerine 5+4+3 şeklinde ve yüksek 

eğitim sistemi ise Bologna Eğitim Sistemi kriterlerine göre yapılandı-

rıldı (Koro, 2013: 359).  

Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Kosova 

Belediyelerinde Eğitim Yasası, 2011’de Kosova Cumhuriyeti’nde 

Üniversite Öncesi Eğitimi Müfredat Çerçevesi, Kosova Cumhuriyeti 

Üniversite Öncesi Yasası ve Kosova Cumhuriyeti Yüksek Eğitim Ya-

sası’nı getirdi. 2011 yılında getirilen Üniversite Öncesi Eğitim Yasası 

ile tüm ortaöğretimin okulları 3 yıl olarak, üniversite öncesi eğitim 

5+4+3 eğitim sistemi olarak yasallaşmıştır. Bu yasayla ortaöğretimden 

sonra mesleki ortaokul mezunların eğitimi ve uzmanlaşması için 6 ay-

dan 2 yıla kadar eğitim sürecek yüksek mesleki öğretim düzenlenmesi 

öngörülmektedir. 2011 yılında getirilen Kosova Cumhuriyeti’nde Üni-

versite Öncesi Eğitimi Müfredat Çerçevesi öğretim program içerikleri 

ve amaçları yerine yeterlilik ve öğrenme sonuçlarına önem verilmek-

tedir. 

Kosova Türkleri UNMİK’in, Türk dilinin resmî dil olarak tanım-

lanması konusunda kazanılmış haklardan geri adım atması sebebiyle 

mücadele vermiştir. Böylece eğitim alanında Kosova sivil toplum ku-

ruluşlarının ve Kosova Demokratik Türk Partisi’nin yoğun çabasıyla 

Türkçe eğitimin başarılı gelişmesi için olanaklar yaratılmıştır. 

Bir eğitim sisteminin gerçekleşmesi için öğrenci, öğretmen ve 

eğitim programları gerekmektedir. Kosova’da Türkçe eğitim-öğretim 

yapılması için bu üç eğitim ögesi bulunmaktadır. 2001-2002 öğretim 

yılında altı yerleşim yerinde (Prizren, Mamuşa, Priştine, Gilan, Dobır-

çan ve Mitroviça)  10 ilköğretim, 6 ortaöğretim (3 lise ve 3 mesleki li-
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se) ve bir üniversitede yapılmıştır. 18 yıl sonra ise 2018-2019 öğretim 

yılında Kosova’da Türkçe eğitim-öğretim altı yerleşim yerinde 11 il-

köğretim okulunda, 7 ortaöğretim okulunda ve 2 üniversitede yapıl-

maktadır. Öğrencilerin durumu aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Kosova’da 2001-02 ve 2018-19 Öğretim Yılında Türkçe 

Eğitim-Öğretimde Sınıf ve Öğrenci Sayıları 

 

Sayı Eğitim 

Kurumların 

Kademeleri 

2001/02 Öğretim 

            Yılı 

20018/19 Öğretim Yılı 

Sınıf 

Sayısı 

Öğrn. 

Sayısı 

Sınıf 

Sayısı 

Öğrn. Sayısı 

1. İlköğretim    96 2.057 117   2.158 

2. Ortaöğretim 

(Lise) 

   23    674   32      659 

3. Üniversite       3      42   16      330 

T O P L A M   122 2.773 165   3.147 

 

Yukardaki tablo 2001-02 öğretim yılına kıyasen 2018-19 öğretim 

yılında Türkçe eğitim-öğretimde sınıf ve öğrenci sayısında bir artış ol-

duğunu göstermektedir. Öyle ki 2001-02 öğretim yılında Türkçe eği-

tim-öğretimde 122 sınıfta 2.773 öğrenci öğrenim görmüşken, 2018-19 

öğretim yılında 165 sınıfta 3.147 öğrenci öğrenim görmüştür. 2018-

19’da sınıf ve öğrenci sayısının artmasının sebepleri ise 2002 yılından 

sonra ilköğretim okullarında anasınıflarının olması, Mamuşa’da lise-

nin açılması, iki üniversitenin dört bölümünde de Türkçe eğitim yapıl-

maya başlanmasıdır. 

2000’lerden itibaren Kosova’daki okullara Türkçe öğretmen kad-

rosu yetiştirmek için birçok koldan çalışmalar yürütülmüş ve hâlâ yü-

rütülmektedir. İlk önce Kosova’da Priştine Üniversitesi çerçevesinde 

var olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden başka, Prizren Üniversi-

tesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2003-2004 öğretim yılında Sınıf 

Öğretmenliği, 2009-2010 öğretim yılında Matematik-Enformatik, 

2010-2011 Anaokulu Öğretmenliği ve 2011-2012 öğretim yılında 

Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümleri açılmıştır (Koro, 2016: 34).  

2001-2017 yıllarında Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden 171 öğrenci 

mezun olmuştur (Sülçevsi, 2018: 32). 2007-2017 yılları arasında 

Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliğinden 125, 

Anaokulu Öğretmenliğinden 55, Matematik-Enformatik 28 ve Fizik-
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Kimya Öğretmenliğinden 16 öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrencilerin 

çoğu eğitim kurumlarında çalışmaya başlamıştır (Prizren Eğitim 

Fakültesi yayımlanmayan öğrenci verileri). 

2000’lerin ilk yıllarında ilköğretim okullarında çalışan öğretmen-

lerimizin çoğu Yüksek Pedagoji Okullarından mezun olmuşlardır. An-

cak 2011 yılında getirilen Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Ya-

sası, ilköğretimde öğretmenlerin üniversite mezunu olmaları gerektiği-

ni ifade eder. Bu yasa isteğini yerine getirmek amacıyla Priştine Üni-

versitesi 2013-2015 yılları arasında Priştine ve Prizren’deki Yüksek 

Pedagoji mezunları için bir yıllık lisans tamamlama eğitimini düzenle-

miştir. Yaptığımız araştırmaya göre Türkçe eğitimde çalışan öğret-

menlerimizden 32 öğretmenimiz lisans tamamlama eğitimini  başarıy-

la bitirip lisans diplomasına sahip olmuştur. 

Kosova’da Türkçe eğitimine öğretmen kadrosu yetiştirmek için 

en büyük katkı ve yarar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1992 yılında başlat-

tığı ve hâlen devam ettirdiği Büyük Öğrenci Projesi’nden elde edil-

miştir. 1992 yılından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği 

burslar sayesiyle çok sayıda öğrencimiz Türkiye üniversitelerinde 

yüksek öğrenimlerini devam ettirmiştir. Hükûmetin verdiği bursların 

bir bölümünden eğitim alanında da istifade edilmiştir. Örneğin 1992-

2005 yılları arasında Kosova öğrencileri için verilen 995 burstan, 

889’u kullanılmıştır. 1999-2006 yılları arasında T.C. Hükûmeti Koso-

va öğrencilerine öğretmenlik bölümleri için 35 burs vermiştir (Topsa-

kal ve Koro, 2007: 86-91). 

Kosova’daki Türkçe eğitim-öğretimine, belirtilen çok yönlü çalış-

maların katkısı Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Kosova’da 2001/02 ve 2018/19 Öğretim Yılında Türkçe 

Eğitim-Öğretimde Öğretmenlerin Mezuniyet Seviyeleri 

 

Sayı 
Eğitim 

Kurum- 

larının 

Kademe- 

leri 

Okul 

Yılı 

Lise Yüksek 

Okul 

Lisans Yüksek 

Lisans 

Doktora Top. 

Öğr. 

Öğretim 

Sayısı 

% Öğre-

tim 

 Sayı-

sı 

% Öğre

tim 

Sayısı 

% Öğre-

tim 

Sayıs

ı 

%  

Öğr

etim 

Sayı

sı 

% 

1. 
İlköğret. 2001/02   9 7,26 91 73,38   24 19,35  /  /  /  / 124 

2018/19   7 4,52 22 14,19 113 72,90 11 7,09   2 1,29 155 

2. 
Ortaöğret. 2001/02   2 6,06   4 12,12   27 81,81  /  /  /  / 33 

2018/19  / /   3  6,66   32 71,11   8 17,77   2  4,45 45 

3    

  Üni. 

2001/02  / /  / /     5 45,45   2 18,18   4 36,36 11 

2018/19  / /  / /   / / 12 44,44 15 55,55 27 

T O P L A M 
 2001/02 11 6,54 95 56,54   56 33,33   2 1,19    4 2,38 168 

2018/19   7 3,15 25  5,68   140 63,06 31 13,96 19 8,55 222 

 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

189 

Yaptığımız araştırmaya göre 2001-02 yılında Türkçe eğitim ya-

pan kurumlarda, Türkiye üniversitelerinden 6 lisans ve 4 doktora öğ-

rencisi mezun olurken; 2018-19 yılında 68 çalışan öğretmenimiz li-

sans, yüksek lisans ve doktora eğitimini bitirmiştir. Bu örnek Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Kosova Türkçe eğitim-öğretimine sunmuş olduğu ve 

sunmaya devam ettiği en somut örneklerden biridir. Kosova’da 2001-

02 öğretim yılında 168 öğretmenlerimizden 56 (%33,33) lisans, 2 

(%1,19) yüksek lisans ve 4 (%2,38) doktora mezunuyken; 2018-19 

öğretim yılında 222 öğretmenimizden 140 (%63,06) lisans, 31 

(%13,96) yüksek lisans ve 19  (%8,55) doktora unvanına sahip öğret-

men ile güzel bir gelişme sağlanmıştır. Eğitim yasasına göre şimdi 

yalnız 7 ortaöğretim okulu ve 25 Yüksek Pedagoji Okulu mezunu, 

toplam 32 (%8,83) vasıflı değildir. Günümüzde Yüksek Pedagoji 

Okulu mezunlarının emekliye ayrılması ve yeni öğretmenlerin yetiş-

mesi ile vasıfsız öğretmenlerimizin sayısı azalmış olacaktır. 

Kosova’nın Türkçe eğitimi ihtiyaçları için TİKA ve Priştine Üni-

versitesi arasında 2003 yılında iş birliği protokolü yapılarak 5 yıl sü-

reyle Türkiye Cumhuriyeti’nden her yıl en az 5 öğretim görevlisi Priş-

tine Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ve Prizren Sınıf Öğretmenliği 

Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Beş yıl içeri-

sinde Türkiye üniversitelerinden öğretim görevlileri misafir öğretim 

görevlisi olarak çalışmış ve öğretmen kadrosu yetişmesine büyük kat-

kıda bulunmuşlardır. Kosova’da MEB ve Bilkent, Edirne, Balıkesir, 

Sakarya, Gaziantep, Hasan Kalyoncu ve Samsun üniversitelerinin öğ-

retim görevlileri tarafından öğretmenlere hizmet içi eğitim düzenlen-

miştir. Bu eğitimler Kosova’daki öğretmenlerin bilim, iletişim, ulaşım 

ve teknoloji gelişmelerine ayak uydurmalarına yardım etmiş, onların 

gelişmelerine destek olmuştur. 

Eğitim uygulanması için öğrenci ve öğretmenden sonra eğitimin 

üçüncü kolu olarak da öğretim programları gerekmektedir. Kosova 

Türkleri, Kosova eğitim sisteminde Türkçe, tarih ve millî kültür ders-

leri olan (resim ve müzik kültürü dersleri hariç) öğretim programlara 

göre eğitim görmektedirler. 2001 yılındaki Kosova müfredatı çerçeve-

since ve 2002 yılında getirilen Kosova İlk ve Ortaöğretim Yasası ile 

Türkçe, tarih, müzik ve resim dersleri öğretim programlarını Kosova 

ve Türkiye uzmanları geliştirip ders kitapları hazırladılar. Çağdaş 

istemlere göre ders programları ve kitapları hazırlamak için özel eğitil-

miş kadrolar gerekmektedir. Bu alanda Kosovalı ve Türkiyeli uzman-

ların işbirliği içinde olup ve koordineli çalışmaları kesinlikle elzemdir. 

 

 

Sonuç ve Öneriler  
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Kosova’da Türkçe eğitim-öğretim ve dolayısıyla öğretmen yetiş-

tirmek, köklü bir tarihî geleneğe sahiptir. 1455 yılında Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun Kosova’yı kesin olarak fethetmesi ve bu bölgeye Türk-

lerin yerleşmesiyle başlayan Türkçe eğitim ve öğretmen yetiştirme, 

1912-1951 yıllarında kesintiye uğramakla birlikte günümüze kadar de-

vam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1912 yılında Rumeli’den 

çekilmesiyle Kosova’da Türkçe eğitim tamamen devre dışı bırakılmış-

tır. Yaklaşık kırk sene boyu verilen mücadeleler sonucunda, 1951 yı-

lında Türkler, kendi ana dillerinde eğitim hakkını elde etmişlerdir. Çe-

şitli zorluklar sonucu eğitimde kazanılmış bu haklar XXI. yüzyılda da-

ha da genişletip korunmaya çalışılmaktadır. 

Kosova Türkleri varlığını, dilini ve kültürünü sürdürebilmek için 

Türkçe eğitimin en önemli etmen olduğunun bilincindedirler. Ayrıca 

ana dilde eğitimin hem kendileri hem de Türk dünyası için önem arz 

ettiğinin farkında olan Kosova Türkleri, Türkçe eğitime çeşitli kurum, 

kuruluş, dernek ve sivil toplum örgütleri ile katkı sağlamaktadır. 

Sonuç olarak Türkçe eğitim Kosovalı Türkler için millî bilinç, 

kültür ve dilin korunmasında önemli bir faktör olarak durmaktadır. 

Dolayısıyla Türkçe eğitim Kosova’da devam ettirilmelidir ve her türlü 

destek sunulmalıdır. Kosova Türk toplumu günümüze kadar millî 

kimliğini, dil ve kültürünü Türkçe eğitim ile sürdürebilmiştir. Eğitim-

de en etkili güç, öğretmen olduğu için Türkçe eğitime nitelikli öğret-

men yetiştirilmesine önem verilmelidir. Bu nedenle Kosova’da Türkçe 

eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirilmesi için aşağıdaki öneriler dik-

kate sunulmuştur: 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1992 yılında başlatmış olduğu Büyük 

Öğrenci Projesi’nden Kosovalı Türk öğrencilerin yararlanmasına hâlâ 

ihtiyaç duyulmaktadır. Kosova üniversitelerindeki anaokulu, sınıf öğ-

retmenliği ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinin yanı sıra Türkiye üni-

versitelerinde diğer branşlardan (fen, sosyal, spor, matematik, Alman-

ca ve resim ve müzik) dersler için öğretmen yetiştirilmesine  önem ve-

rilmesi, 

2. Öğretim programları geliştirmek ve ders kitapları hazırlamak 

için özel bir uzmanlık gerekmektedir. Bu sebeple Türkçe, tarih ve mil-

lî kültür dersleri için program geliştirmeli, ders kitapları hazırlanmalı 

ve uzman yetiştirmeye özen gösterilmelidir. Bunlar için ise hizmet içi 

eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, 

3. Kosovalı Türk öğretmenlere çağdaş yöntem, teknik ve gelişme-

ler konusunda uzmanlar tarafından hizmet içi eğitim seminerlerinin 

verilmesi, 
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4. 20 Mayıs 2010 yılında Kosova ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 

arasında Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmış olup (Protokolün 3. 

maddesi gereğince: tarafların Kosova’daki Türkçe’nin eğitim ve öğre-

timde yaygınlaşmasını desteklemeleri, Türk tarafının bu amaçla im-

kânlar çerçevesinde Kosova Cumhuriyeti’ne öğretme, kitap ve eğitim 

materyali desteği sağlaması kararlaştırılmıştır) bu kararların uygulan-

ması gerekmektedir. 
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TÜRK DOKÜMANLARINDA MİTOLOJİK İZLER: 

EŞME VE BAYAT KİLİMLERİNDE HAYAT AĞACI 

MOTİFİ* 

 

Martı Esin ŞEMİN** 

 
Özet 

 

Bu çalışmada Uşak’ın Eşme ve Afyon’un Bayat ilçelerindeki do-

kumacılık geleneğinin bugünkü örnekleri içinde tespit edilen hayat 

ağacı motifi konu edilmiştir. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya ta-

şıdıkları ve hâlâ bu coğrafyalarda yaşayan insanların günlük hayatları-

nın bir parçası olan kilimler, tarihî ve mitolojik anlatımlarla dolu birer 

sembolik metin niteliği taşımaktadır. Bu makalede de eski Türk kültü-

rü içinde büyük bir yeri olan hayat ağacı motifinin tarihsel sürekliliği-

ne ve kilimler ile devam eden yolculuğuna odaklanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Mitolojisi, Kilim, Hayat Ağacı, Motif, 

Eşme, Bayat 

 

Abstract 

 

The motif of tree of life, which is represented on contemporary 

traditional weavings in Eşme (in Uşak province) and Bayat (in Afyon 

province) is the subject of this essay. Rugs which Turks carried from 

Central Asia to Anatolia and still represents their daily life, underlies a 

rich narration of their historical and mythological past. This essay is 

centered on the cultural significance of the motif of the tree of life in 

the Turkish culture of yore, historical continuity and its ongoing jour-

ney on rugs. 

 

Key Words: Turkish Mythology, Rug, Tree of Life, Motif, Eşme, 

Bayat 
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Doktora Öğrencisi,  Ankara/Türkiye, martiesin@gmail.com 
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Giriş 

 

İnsan zihnindeki imgeleme gücünün somut ve estetik bir biçime 

bürünmesiyle oluşan sanat, insanın her zaman kendini ifade ediş bi-

çimlerinden biri olmuştur. Dilin, alfabeye dönüşmeden önceki betim-

lemelerine mağara ve kaya resimlerini, ana tanrıça figürinlerini ya da 

Göbekli Tepe’deki T biçimli dikili taşları örnek olarak gösterebiliriz. 

Bu eserler ile birlikte görülmeye başlanan “temsil etme” gücü, zaman-

la dildeki esas ile mecaz anlamın oluşmasının bir neticesidir. Böylece 

çizilecek, kazınacak ya da dokunacak nesne doğadaki kendi varlığının 

dışında -içinde yaşanan kültüre bağlı olarak- insan için başka anlamla-

rı karşılamıştır. Bu çalışmada ise ifade gücüne örnek olarak kilim do-

kumalarının içindeki anlatımlardan biri olan hayat ağacı motifine 

odaklanılmıştır. 

Araştırmanın öznesi olan kilim sanatı bize Hunlardan, Göktürkle-

re ve Uygurlara; Selçuklulardan, Beylikler Dönemi’ne ve Osmanlı İm-

paratorluğu’ndan da günümüze dek gelen bir mirastır. Halı veya ki-

limlerdeki her motifin tarihinde dokumacının doğayla ilişkisini (bitki 

motifleri, hayvan motifleri), toplumla ilişkisini (tarihsel ve mitolojik 

motifler örneğin ejderha ya da el motifleri), kullandığı aletlerle ilişki-

sini (tarım aletleri, tarak, boncuk, anahtar motifleri gibi) ve iç dünyası-

nı (gözyaşı motifleri ya da nazardan korunma motifleri) bulmak 

mümkündür. 

Bu araştırma için yapılacak olan alan çalışmasına karar verilirken 

bölgelerin aynı coğrafi ve kültürel özellikte olmasına dikkat edilmiş 

ve bu sebeple Ege Bölgesi içinde iki geleneksel dokuma ilçesi seçil-

miştir. Bu çalışmanın kapsamında olan il ve ilçeler Uşak-Eşme ile Af-

yon-Bayat’tır. Bu tercihin sebepleri ise Orta Asya’dan Anadolu’ya 

coğrafi bir yol izlendiğinde en batıda kalan bölgelerden birinin Ege 

Bölgesi olması ve bu bölgede dokumacılığın gittikçe azalmakta da ol-

sa devam etmesidir. Ağustos-2017’de gerçekleştirilen alan çalışması 

için İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, belediyeler ve kaymakamlık-

larla iletişime geçilmiştir. Bu kurumlar haricinde ise yörenin insanla-

rından dokumayla uğraşan köylerin, atölyelerin ve hanelerin bilgileri 

alınmış ve yol haritası bu bağlamda oluşturulmuştur. Gidilen tüm böl-

gelerde amaç ulaşılabilecek tüm dokumacılarla görüşmek olmuş ve 

buna göre hareket edilmiştir. Bunun sonucunda toplam 14 katılımcıyla 

(Uşak-Eşme’de 10 ve Afyon-Bayat’ta 4 kişi) evlerde, atölyelerde, sa-

tış alanlarında ve festivalde (Eşme Kilim Festivali, 2017) görüşülmüş, 

dokudukları kilimler fotoğraflanmıştır. 
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1. Hayat Ağacına Dair İnanışlar ve Ritüeller 

1.1. Dünya Kültürlerinde Hayat Ağacı 

 

Hayat ağacı, tarih boyunca birçok kültürün mitolojisine, sözlü-ya-

zılı edebiyatına ve ritüeline tezahür etmiş; bu kültürlerde genellikle 

evrenin merkezinde göğü, yeri ve yeraltını birbirine bağladığı kabul 

edilmiş kutsal bir ağaçtır. Mezopotamya’da Neolitik Çağ’dan (MÖ 

10.000-5500) itibaren ağacın temsil ettiği şey kozmolojik ve mistik 

olarak zıtlıklar ve ikiliklerin bir araya geldiği “dünya ekseni”dir 

(Campbell, 2003: 102). Bu düşünce, Türklerde de var olan “dünyanın 

ekseni ağaç” inancının kökenleridir. 

Hayat ağacının görsel olarak ifade edilmesiyle ilgili ilk buluntuya 

Geç Neolitik Dönemde (MÖ 7000) rastlanılır. Bugün Kahramanmaraş 

il sınırları içinde bir yerleşim olan Domuztepe Höyüğü’nde ele geçen 

bezekli bir vazodaki hayat ağacı, vazonun diğer figürlerinden (bina 

vb.) daha ulu bir görüntüye sahiptir. Ağaç, iri gövdeli ve diken yap-

raklı olup dalları her iki yanda simetrik olarak yükselmektedir (Resim 

1). Bu vazo dışında ele geçen çok sayıdaki çanak-çömlek parçasında 

da hayat ağacı bezemesi tespit edilmiştir (Tekin, 2017: 48-49). 

Mezopotamya’da ise MÖ 2150-2100 yıllarına tarihlenen ve bili-

nen en eski edebî eserlerden biri olan Gılgamış Destanı’nın V. table-

tinde, Gılgamış ve Enkidu’nun canavar Humbaba’yı öldürmek için 

çıktıkları yolda karşılaştıkları ulu orman anlatılır.25 Bu orman, Mezo-

potamyalılar sık ağaçlıklara aşina olmadığı için çok ihtişamlı anlatıl-

mıştır: “Durdular ve ormana hayran kaldılar/Çamların azametine 

gözlerini dikip bakakaldılar […]” Bu ormanın tanrıların yaşam yeri 

olan Çam Dağı’na, İrnini’nin tapınağına uzandığı metinde anlatılmak-

tadır (McCall, 2011: 62). Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı’nın başka 

bir bölümünde ise Gılgamış, ana tanrıça İnanna’nın ağacı huluppuyu 

yılan, Anzu kuşu ve hayalet kızdan geri alarak tanrıçaya sunar. İnanna 

da bunun üzerine ağacın kerestesinden yaptığı pukkuyu (davul veya 

top) ve mikkuyu (tokmak veya sopa) ona hediye eder. Gılgamış’ın da-

vul ve tokmakla yaptıklarından rahatsız olanlar yüzünden bu iki hedi-

ye ölüler diyarına düşer ve Gılgamış onları kaybeder (Kahya, 2015: 

29).  

Bir başka mit ise Sümer krallar listesinde adı geçen Kiş Kralı Eta-

na ve kavak ağacında yaşayan kartal ile yılanın hikâyesidir. Bu mit 

Sümer mitolojisindeki ağaç anlatısı ile ilgili örneklerden biridir. Etana, 

arkasından gelecek vârisi olmayan çocuksuz bir kraldır ve bundan 

kurtulmak için büyülü bir bitkiyi aramaktadır. Hikâyede kralın bir er-

                                                      
25 https://www.ancient.eu/literature/  (Erişim Tarihi: 02.01.2020). 
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kek evlada sahip olabilmek için başından geçen maceralar anlatılır. Bu 

mitin en dikkat çeken kısımlarından biri kartal ile yılanın yaşadığı ka-

vak ağacıdır. İkili bu ağaçta uzun bir müddet uyum içinde, dostlukları 

bozulmadan yaşamışlardır (McCall, 2011: 96). Kartal ve yılanın ağaç 

ile birlikteliği İskandinav ve Türk mitolojisinde de görülen bir unsur-

dur. 

Sümer tabletlerinden yola çıkıp tarihsel olarak daha yakın zamana 

geldiğimizde kültürleri birçok açıdan Türkler ile benzerlik taşıyan İs-

kandinav mitolojisine bakabiliriz. İskandinavların kutsal “Bir Tek” 

ağacı Yggdrasil (İggdrasil), yalnız gökten yere doğru uzanmakla kal-

maz, köklerinden de yeniden göğe doğru uzanırdı. Bu anlatım zaman 

ve mekân içinde hayatın akışını ve döngüsünü tasvir etmekteydi (Sa-

galayev, 2017: 125). Yggdrasil’in anlamı “Odin’in atı” diğer bir de-

yişle “Odin’in darağacı”dır. Baş tanrı Odin’in Run harfleri bu ağaca 

kazılıdır ve Yggdrasil’in bir dişbudak ağacı olduğu düşünülür. Bu 

ağaç, tüm diğer ağaçlar içinde en yücesi olup ağacın gövdesi göklerin 

direğidir (Mortensen, 1913: 43). İskandinav ve Altay halkları arasında 

ortak bir motif olarak, tanrıların atlarını bu kozmik direğe bağladığın-

da takımyıldızların bu direk etrafında oluştukları inancı vardır (Eliade, 

2003: 296-297).  

Kartal bu ağacın tepesine tüner; dört erkek geyik yapraklarını yer-

ken kozmik yılan da kökünü yer bitirir, ağacın dalları ise dünyaya ya-

yılmıştır. Eddalardan26 biri olan Codex Regius metnindeki Hávamál 

şiirinde geçen Odin’in dokuz gün boyunca bu ağaca kendini asması 

ise ağaç sembolizmi açısından önemli bir anlatıdır: “Rüzgârlı ağaca 

asıldığımı düşünürüm/tam dokuz gece orada asıldığımı […] Öyle bir 

ağaçta ki kimse bilemez kökünün yanından ne geçtiğini [...]” diye de-

vam eden bu satırlar “Bu ağaçta olanı kimse bilmez” ifadesi ile devam 

eder. Bu ifade tek bir ağaçta hem yaşam hem de ölüm gizeminin an-

lamlandırılma çabasıyla ilişkilidir. Yggdrasil’in bu ikilik sembolizmi 

aynı şekilde Hz. İsa’nın ağaçtaki ölümüyle yani çarmıhla bir benzerlik 

taşır; onun bu dünyadan göçüp gidişi insana yaşam katmıştır (Camp-

bell, 1995: 126-127).  

                                                      
26Edda, yazarı bilinmeyen ve MS 1300’lerde kopyalanıp derlenen iki İzlandaca el 

yazmasıdır. Bu iki elyazması İskandinav ve Proto-Germen kavimlerin dini ve 

tarihi ile bağlantılı olup mitolojisinin ve şiirinin temel kaynağıdır. Codex Re-

gius’taki konular ise efsaneler ve hiçbir yerde geçmeyen kahramanlık hikâye-

leriyle ilgilidir. Bu şiirin günümüze ulaşması ise tamamen şans eseridir. Çün-

kü 18. yüzyıl Avrupa’sında pagan elyazmaları yok edilmiş ayrıca metnin bu-

lunduğu Kopenhag’da 1728’de çıkan yangın (Copenhagen Fire of 1728), üni-

versitede bulunan otuz beş bin kitabı kül etmiştir. Kaynak: 

https://gorgondergisi.com/edda/ (Erişim Tarihi: 13.01.2020) 

https://gorgondergisi.com/edda/
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Kelt mitolojisinde ise ağaç kavramı, özellikle de kayın ağacına 

verilen önem, Türklerin kayın ağacı ile ilgili inançlarıyla benzerlik ta-

şımaktadır. Tanrı Fagus ile özdeşleştirilen kayın, kadim bilgeliğin 

simgesi olarak kabul edilir ve sağaltıcı gücü olduğuna, özellikle de cilt 

ile ilgili hastalıkları tedavi ettiğine inanılırdı. Ayrıca bu ağacın kabuk-

ları bir çeşit ince levha hâline getirilip yazı yazmak için kullanılırdı. 

Öyle ki bu erken dönem “kayın” kitaplar, bazı dil bilimi uzmanlarına 

göre “book” (kitap) sözcüğünün kökeni ile ilişkilendirilmektedir. An-

glosakson dilinde “boec” (modern İngilizcede beech) olan kayının za-

manla “book” sözcüğüne dönüşmesiyle ilgili birçok kanıt ve yorum 

mevcuttur (Crews, 2003: 41; Pierce, 2006: 278). 

Asya kıtasına baktığımızda Hint kozmogonisinde suyun, yağmu-

run ve bereketin tanrısı olan Varuna, hayat ağacının kökü ve tüm yara-

tılışın kaynağı olarak hayat verir (Eliade, 2003: 282). Saksonlar bu 

kozmik direğe İrminsul derken Hint mitolojisinde hayat ağacı, evrenin 

tam merkezindeki direk olarak düşünülmüştür. Çin’de ise yine Türkler 

ile benzer bir şekilde bu ağaç, evrenin merkezinde durup dokuz gök ve 

dokuz ırmak ile birleşirdi. Ona “dikili ağaç” anlamına gelen kien-mou 

demişler ve evrenin merkezinin devletin de merkezi olduğuna inan-

mışlardır (Eliade, 2003: 296-297). Yukarıda örneklendirildiği üzere 

Eliade de (2003: 296) hayat/dünya ağacı ile ilgili mitlerin köken ola-

rak Mezopotamya’dan alındığını, bu ağacın diğer kültürlerde ise son-

raki yüzyıllarda görüldüğünü ifade etmiştir. Bu mitler Mezopotamya’-

dan sonra Mısır, Hint, Çin’de ve Amerika kıtasında yer alan Maya, 

Aztek ve Peru uygarlıklarında birtakım benzerlikler ile karşımıza çık-

maktadır (Campbell, 1995: 214). 

Görüldüğü üzere farklı coğrafyalarda yaşamış kültürler arasında 

ağacın türü ve temsili ile ilgili birçok benzerlik ve aynı zamanda da 

yerel özellik bulunmaktadır. 

 

1.2. Eski Türk Kültüründe Hayat Ağacı 

 

Türk mitolojisinde ağaç kavramı yerin yaratılışından itibaren kar-

şımıza çıkan bir örgedir. Türklerin dünyaları birleştiren merkezî ok 

anlayışı olan axis mundiden (eksen); yaşamın, refahın, bereketin ve 

kutsal uyanışın sembolü dünya ağacına uzanan birçok efsane ve adlan-

dırma karşımıza çıkmaktadır.  

Türklerde ağaç ile ilgili ilk anlatım, varlıkların başlangıcı Kayra 

Kan’a ve yerin yaratılışı hikâyesine bağlıdır. Altay Türklerinin inanı-

şına göre gökteki tanrısal ruhların en yücesi (Tengere) Kayra Kan’dır. 

Kayra Kan bütün ilahi ruhların ve insanların babasıdır; göğün en üst 

katında (17. kat) ikamet eder ve evreni buradan idare eder. Öyle ki za-
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manın başında, henüz dünya yaratılmamış ve her yer su iken Kayra 

Kan, Kişi’yi (kiji) yaratmış ve ikisi kara kaz olarak suyun üstünde sü-

zülmeye başlamışlardır. Ancak Kişi, bir zaman sonra bu “sonsuz ses-

sizlik”ten hoşnut olmamış ve ikisi arasında yaşanan birçok olayın so-

nunda Kayra Kan, yeri yaratmak istemiştir. Ağaç ise yer meydana çık-

tıktan sonra dokuz dallı ve her dalın altında bir kişi ile yaratılmıştır. 

Türk mitolojisine göre bu dokuz kişi, yeryüzünde yaşayan dokuz bo-

yun atasıdır (Radloff, 2008: 19; Bayat, 2017: 44): 

  

“Dalsız, budaksız bir ağaç bitmişti. Bu ağacı Tanrı gördü 

ve ‘Dalları olmayan ağaca bakmak hoş bir şey değil; bun-

da dokuz tane dal bitsin!’ dedi. Ağaçta dokuz dal bitti. 

Tanrı yine şöyle dedi: ‘Dokuz dalın kökünden dokuz kişi 

türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun!” 

 

Dokuz sembolizmi Türk mitolojisinde sıkça rastlanan ögelerden 

biridir. Buna örnek olarak bir Kaç şamanının kayın ağacına kurban su-

narken ettiği dua gösterilebilir: “Altın yapraklı mübarek kayın/Sekiz 

gölgeli mukaddes kayın/Dokuz köklü, altın yapraklı bay kayın/Ey mü-

barek kayın ağacı, sana kara yanaklı/Ak kuzu kurban ediyorum.” 

(Radloff, 2008: 269).27 

Ağaç, evrenin dayanağı ve mutlak noktası olup insanların gök ile 

iletişiminin de ağacın gök ve yer bağlantısı sayesinde gerçekleştirile-

ceğine inanılırdı (Eliade, 2003: 296). Böylece denebilir ki ağaç, hem 

eksen hem de yaşam kaynağı olarak farklı ama özünde birbirine ben-

zeyen roller üstlenmiştir (Roux, 2011a: 25). Öyle ki dünya ağacı, dün-

ya direği (temir kazık, temir terek) adı verilen ve gök, yer, yeraltı ola-

rak üçe ayrılan kozmik katmanların tam ortasından geçerek onları bir-

birine bağlayan bir varlıktır. Dünya modelini simgeleyen dünya ağa-

cından başka Türk mitolojisinde ismi tespit edilen ağaçlar; hayat ağa-

cı, ölüm ağacı, şaman ağacı ve iyiyi-kötüyü anlama ağacıdır (Bayat, 

2007: 58-59; Ergun, 2017: 272). Roux (2011a: 25), bu adlandırmalar-

dan başka Orta Asya’daki ulu ağaçlar için “yalnız ağaç, yaşlı ağaç, ka-

ba ve kurumuş ağaç şekillerinde karşımıza çıkar” ifadesini kullanmış-

tır.28 

                                                      
27Bu hikâyenin devamında ise -daha çok Semavi dinler vesilesiyle bilinen- yasak ağaç        

      teması vardır. Buna göre Erlik insanların yemelerine izin olan beş dalın yanında,        

      yasak olan ve yılan ile köpek tarafından korunan dört dalı yemeleri için ikna et- 

      miştir (Radloff, 2008: 204-205).  
28Kaba sözcüğü Dede Korkut’ta geçen hayır duaları arasında “[…] kaba ağacun kesil-        

     mesün, kamın akan görklü suyun kurumasın […]” şeklinde geçmektedir. Bu ifa- 

     deden başka yine Dede Korkut’ta Oğuz kahramanı Basat, Tepegöz’e “Atam adını  

     sorsan kaba ağaç/anam adını sorsan kağan aslan” diye cevap vermektedir (Gökyay,  
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Hayat ağacı ile sembolleşen inançların ve düşüncelerin temelinde 

merkezî temel direk, kozmik dağ ve dünya ağacı vardır. Ağaç genel-

likle dünyanın merkezindeki dağ üzerinde bulunur (Eliade, 2003: 296; 

Ergun, 2017: 26-27). Evrenin merkezinde bulunan kozmik ağaç farklı 

kültürlerde farklı cins ağaçlarla sembolleşmiştir (Alp, 2009: 57). Bu 

ağaç, yer ile gök arasında köprüdür, hayat döngüsünün temsilidir. Ya-

şam ve ölüm onunla işler, ölen insanın ruhu kuş olup bu ağaca konar-

dı. Yeni hayatlar ise bu ağacın gövdesini kullanarak yeryüzüne inip 

ana rahmine düşerdi. Bu ağacın yaprakları yaşayanları simgeler, her 

insanın bir yaprağı olur, yaprağı düşen insan ölürdü (Gezgin, 2015: 

89). Örneğin on iki bav yani kabileden oluşan Başkurtlarda her kabile-

nin kendi ağacı ve kuşu olur, birbirini tanımayan insanlar rastlaşınca 

öncelikle hangi ağaç ve kuştan geldiği sorulurdu (Radloff,  2008: 

248).29 

Güney Sibirya Türklerinin, Ogurların ve Selkupların efsanelerin-

de kutsal ağaç diğer Türk topluluklarında olduğu gibi dünyanın ekse-

nidir. Daha önce Mezopotamya ve İskandinav mitolojilerinde de gör-

düğümüz şekilde bu ağacın tepesinde kuşlar, köklerinde ise yılanların 

yaşadığı düşünülmüştür. Bu temsile verilecek en güzel örneklerden bi-

ri Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin 1270 yılına tarihlenen kabart-

malarıdır (Resim 2). İki yeraltı ejderi/yılanı tarafından taşınan hilal bi-

çimindeki kâseden yükselen hayat ağacının tepesinde, çift başlı kartal 

diğer bir deyişle gök tanrının elçisi oturmaktadır. Ağacın dallarına tü-

nemiş kuşlar henüz doğmamış insan ruhlarının temsilidir. Yine Erzu-

rum’da bulunan Yakutiye Medresesi’ndeki hayat ağacı kabartması ise 

daha sade olup kartal tek başlıdır. Benzer bir hayat ağacı ve tek başlı 

kartal kabartması da 1271 yılına tarihlenen Sivas Gök Medrese taç ka-

pısında bulunmaktadır (Roux, 2011b: 110; Boratav, 2016: 124-125). 

Ural-Altay mitolojisinde ağaçtan doğmak en önemli evrensel mo-

tiflerin başında gelmiştir ve buna bağlı bir yücelik ifadesi olarak daha 

öncede Kaç şaman duasında gördüğümüz gibi Altaylılar dua ederken 

“bay kayın” ifadesini kullanmışlardır (İnan, 1986: 64). Belirtmek ge-

rekir ki kayın ağacı bu ritüellerde öge olmaktan çok kutsanan bir var-

lıktır ve en kutsalı kayın ağacıdır: 

 

“Kayın ağacı, günlük hayat içinde beslenme, barınma, 

alet-edevat yapımı gibi pek çok ihtiyacının karşılanma-

                                                      
     1973: 30-58-113; Ergun, 2017: 307). 

29Bu inanışın izlerini Anadolu’da, Osmanlı’ya dek takip edebilmek mümkündür. 

Bunu Eliade (1999: 306) şöyle açıklar: “Osmanlı Türklerinin inanışına göre 

Hayat Ağacının bir milyon yaprağı olup her birinin üzerine bir insanın yazgısı 

yazılmıştır; her insan öldüğünde ağaçtan bir yaprak düşer.” 
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sında fayda sağlar. En iyi ve sağlam oklar kayın ağacın-

dan yapılır, ‘toz’ denilen yay kılıfları ağacın kabukların-

dan çıkarılır, çadır ve kulübelerin çatıları kayın ağacı ka-

bukları ile örtülür, yeme-içme kapları bu ağacın kütükle-

rinden çıkarılır. Kayın ağacının ihtiyaçların karşılanma-

sındaki bu dünyevi önemi yanında, mitik düşüncenin ve 

tasarımların şekillenmesinde temel vurgu noktası oluşu, 

onu ortak hafızada bir köken miti hâline getirmiş, bu bağ-

lamda ‘kutsal’ değer kazanmasına vesile olmuş ve ilahi 

yönden de önem kazandırmıştır” (Arslan, 2011: 60). 

 

Görüldüğü üzere bu kutsallığın haricinde ağaç, gündelik hayat 

için de çok değerlidir. Eliade’nin (1999: 302) ifadesiyle şaman, davu-

lunu onun odunundan imal eder ve ritüeller esnasında kayın ağacına 

tırmanırken aslında göğe ulaşır. Yurdun önünde veya içinde ağacın 

temsilleri vardır. Şamanların davullarında güneş, ay, yıldız gibi göksel 

unsurların dışında ağaç da bulunmaktadır. Buna örnek olarak Tatar ve 

Lap şamanlarının davullarını gösterebiliriz. Bu davulların üzerinde ka-

yın biçimli dünya ağacı, güneş, ay ve gökkuşağı sembolleri olurdu 

(Eröz, 1992: 116). 

Doğu Türkistan’daki Müslüman kamlar, hastaya büyü yoluyla şi-

fa verirken etraflarında kayın ağacı olmasını ister; Altay, Sagay, Şor 

ve Kaç gibi topluluklardaki kamlar da kayın olmaksızın ayin yapmaz-

lardı. Altay halkları arasındaki Godlar, Oroççiler ve Orokilerin inanı-

şında ise şamanın hayatının ağaca bağlı olduğu görülürdü. Benzer ina-

nış tundra Yuraklarında da vardır. Öyle ki şamanı korusun diye ağacın 

önüne iki sjadai (put) yerleştirilir ve eğer ağaç ölürse şaman da ölürdü 

(Eliade, 2003: 302). İnan’ın (1986: 64) belirttiğine göre Sagay kamla-

rı, kayın ağacının Ülgen ve Umay Ana ile beraber yere indirildiğine 

inanırlardı. 

Orta Sibirya bölgesinde yaşayan Hakasların efsanelerinde ise biri 

erkek biri kadın iki kayın ağacından bahsedilirdi. Bu ağaçların Baba 

Ülgen ve Ana Umay’dan ortaya çıktığı düşünülürdü. Hakasya geç dö-

nem şaman geleneğinde ise şaman teflerinde insanların koruyucusu ve 

yaratıcısı Kuday ile birlikte, onun gök evinin önünde iki tane kayın 

ağacı resmedilirdi. Kayın ağaçlarının biri erkek diğeri ise kadın cinsi 

olarak düşünülür, bunlara yağmur ve kar adı verilirdi (Sagalayev, 

2017: 120-121). Şamanların ayinler için gün batımından sonra beyaz 

bir atın üzerinde kayın ormanlarına gittikleri, atı kayın ağacının dalına 

bağladıkları ve sonra tinleri çağırmaya başladıkları bilinmektedir (Ke-

leş, 2016: 258). Şamanın mistik yolculuğu esnasında yedi veya dokuz 

basamaklı bir ağaca tırmandığı ve bu yolculuğunda kutsal bir direk 
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üzerinde olduğu düşünülür. Bu direk daha önce de bahsettiğimiz temir 

kazıktır (Eliade, 2003: 296). 

Yakut inancında yaratıcı olan ana tanrı, hayat ağacının köklerinde 

yaşamaktayken; semavi dinlerde cennetteki dört ırmaktan ve bu ır-

makların kaynağının hayat ağacı olduğundan bahsedilir (Gezgin, 

2015: 87-89): 

 

“Yakut Türklerine göre yalnız ilk insan, yani Âdem ile 

Havva değil; bütün diğer mahlûklar da bu ağaçtan besle-

niyorlardı. Büyük Tanrılardan biri olan “Doğum Tanrıça-

sı” Kübey-Hatun da bu ağacın içinde bulunuyordu. Tıpkı 

Altaylıların “Doğum Tanrıçası” Omay-Hatun'u gibi. O da 

gökten yere Tanrı tarafından iki kayın ağacı ile birlikte 

indirilmişti.” (Ögel, 1993: 96-100). 

 

Yakutlarda ve Altay halk inanışlarında yedi dallı hayat ağacına ve 

bu hayat ağacının altında bulunan “yıllar tanrıçası”na rastlandığını ifa-

de eden Eliade (2003: 283), bu temaya yakın olarak Mısır’daki ulu 

tanrıça-hayat ağacı ilişkisini göstermektedir. Yakutlardaki kutsal ağaç 

inancının sadece kayınla sınırlı kalmadığı ayrıca karaçam ağacını da 

kutsadıkları bilinmektedir. Öyle ki çocuk sahibi olmak isteyen Yakut 

kadınları, yuvalı tipteki karaçam ağacına gidip beyaz at derisini sere-

rek ağaca dua eder; bu duadan sonra çocukları olursa onu yer-ağaç 

ruhlarının verdiğine inanırlardı. Yuvalı kavramı ise sık ve yapraksız 

ağaç dallarının uzaktan kuş yuvasını andırmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Yakutlar bu dallara arık, ruh yuvası gibi isimler de vermiştir (İnan, 

1986: 64). Yakutlar ile benzer gelenekleri olan Tunguz şamanları ise 

Tuuru adını verdikleri kutsal bir ağaçtan bahseder. Tuuru, şamanların 

ruhları güç kazanmadan önce onları çağıran ağaçtır. Ağacın altında 

birçok ruhun yaşadığı yuvalar vardır. Bu yuvalar ne kadar yüksekte 

olursa şaman o kadar güçlü ve görüsü kuvvetli olur. Şamanın ruhu se-

ans esnasında tanrının yanına bu ağaç yardımıyla tırmanır. Tunguzla-

rın inanışında da tanrı, dünya ve insanı yaratırken iki ağaç yaratmıştır. 

Bunlardan biri dişi köknar diğeri ise erkek karaçamdır. Hem Yakutlar-

da hem de Tunguzlarda ortak olan ritüellerden biri şamanın ayin sıra-

sında çadırına bir veya birden çok çatal dal dikmesi ve buna Sarga de-

mesidir (Campbell, 1995: 256). 

Buryatlarda şamanlığa geçiş diğer adıyla sırra-erme törenleri kay-

naklarda ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Bu törenler birçok gelenek ve 

ritüeli barındırır fakat bu çalışmada kayın ağacı ile ilgili olandan bah-

setmek gerekir. Buryatlar kutsal ormanlardan kesilen kayın kütükleri-

nin birini yurdun içine diker ve kökü ocakta, tepesi de yurt deliğinden 
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çıkacak şekilde yerleştirir. Dışarı yerleştirilen dokuz kayın ağacının 

üzerine postlar asılır ve şaman bir ağaçtan diğerine tırmanırdı. Bu 

uzun ritüeldeki dokuz sembolizmi ve şamanın kayın ağacını göğün 

son katına ulaşmak için kullanması geleneği diğer Orta Asya kültürleri 

ile benzerlik göstermektedir (Eliade, 1999: 146-147; Radloff, 2008: 

155; Roux, 2011b: 109). 

Şaman ritüellerinden sonra destanlara bakıldığında ise İslam ön-

cesi döneme ait olan Göç, Ergenekon ve Oğuz Kağan destanlarında 

ağaç temasının sıkça işlenen unsurlardan biri olduğu görülür. Örneğin 

Uygurların Göç Destanı’nda tanrı tarafından kutsanarak yere indirilen 

ağaç teması vardır. Anlatıya göre içinden ışıklar yayılan kayın ağacı-

nın gövdesindeki yarıktan dokuz ay, dokuz gün sonra beş çadır içinde 

beş mukaddes çocuk ortaya çıkar (Roux, 2011: 26; Şenocak, 2013: 

2527). Ağaçtan beş çocuk türemesiyle ilgili Hunların Uygurlardan da-

ha eski olan inançları, bu anlatının uzun zaman benimsendiğini kanıt-

lamaktadır. Hunlar, bazı boyların ağaçtan türediğine inanmış ve bu 

ağacın Selenge Nehri kıyısında olduğunu düşünmüşlerdi (Eröz, 1992: 

104). Uygurlar ile ilgili bir başka anlatıda ise Bögü Kağan’ın kusik 

(Sibirya çamı) ile kayın arasında doğduğu rivayet edilmekte ve Uygur 

soy kütüğünün ağaç şeklinde resmedildiği söylenmektedir (Esin, 

2001: 171). İnanışa göre Bögü Kağan, bu kutsal ağaç ile halkına hü-

kümdar olarak gönderilmiştir. Bayat’ın da (2007: 184) ağaç ve soy ile 

ilgili ifadesi “Eski çağlarda yeni yurt kurma zamanı ağaç dikilmesi 

âdeti de ağacın soy koruyucusu olmasını […]” kanıtlamaktadır. 

Oğuz Kağan Destanı’nda da benzer şekilde ağaçla ilgili birçok 

anlatı vardır: Oğuz Kağan’ın bir av esnasında karşısına çıkan ve gölün 

ortasında bir ağaç kovuğunda karşılaştığı kızdan üç oğlu olması ya da 

efsanevi bir dağ olan Div Kayası bunlara örnek gösterilebilir (Bang ve 

Rahmeti, 1936: 15). Buna göre Div Kayası’nın eteğinde üç ulu ağaç 

ve her ağacın altında üç pınar bulunmakta, pınarların başında da iki 

mavi ejderha beklemektedir (Eröz, 1992: 101). 

Son olarak diyebiliriz ki Türkler ağaçlara Orta Asya’da yaşadıkla-

rı dönemlerden beri birçok anlam yüklemiş, onun yer ile gök arasında 

bir bağ oluşturduğuna inanmışlardır. Çünkü ağaçların kökleri toprak 

altından, gövdeleri ile yeryüzüne oradan da gökyüzüne doğru uzanır-

lar. Bu da Türklerde ağaçların; yaşamı ve ölümü, aydınlık ve karanlı-

ğı, can ile ruhu simgelediğine olan inancın temelini oluşturur. Diğer 

tüm yaşam temsillerinde olduğu gibi ağaç da kadın sembolizmiyle ör-

tüşür; zira kadın içinde yaşam taşıyan insandır (Arslan, 2014: 65). Ha-

yat ağacı tıpkı mitlerde olduğu gibi tarihî halı ve kilimlerin (özellikle 

seccadeler) ortasına da yedi, sekiz veya dokuz katlı olacak şekilde do-

kunmuştur. Bu motif günümüze dek dokunmaya devam etmiş ve yal-
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nız bu alanda değil mimaride, kabartmalarda ve diğer el sanatlarında 

kendine yer bulmuş ve kilimler ile ilgili yapılan bu saha çalışmasında 

da gözlemlenmiştir. 

 

2. Türk Kilimlerinin Tarihçesine Kısa Bir Bakış 

 

Dokümaların tarihine baktığımızda insanların, hayvan ya da bitki 

liflerini kullanarak bunları işlemesindeki etkenin doğa şartlarından ko-

runmak olduğunu söyleyebiliriz. Dokuma, insanın yaşadığı mekânı 

topraktan ve havadan koruyan bir sınır işlevi görür. Bu sebeple ilk do-

kumalar genellikle az renkli ve basit desenlidir. Çünkü ilk önce ihtiya-

ca odaklanılmış, zaman içinde renkler ve motifler ile birlikte kullanım 

amaçları da çeşitlilik göstermiştir. Bunların başında çadır, çeşitli me-

kân ve giysi aksesuarları, yastık, çuval, heybe, binek örtüsü, beşik ve 

göç sırasında değerli eşyaları sarmak gibi işlevler bulunmaktadır. 

Anadolu’daki kullanımı ise daha çok seccade (namazlık veya namaz-

lağ), yer yaygısı, evlerde duvar süsü (duvar kilimi) ve perdedir. Duvar 

ya da yer kilimi odayı soğuktan, sıcaktan veya nemden korur. Evler-

den önce çadırlar için kullanılmış bir yöntemdir. Bunun dışında kilim, 

evlerdeki yüklük ve ocak gibi yerlerin önüne perde olarak gerilirdi. 

Böylece eşyalar korunur ve güzel bir görüntüyle kapanmış olurdu 

(Deniz, 2000: 79).  

Bilinen bu en eski düz dokuma örneği Mısır’ın kuru ve sıcak ikli-

minden dolayı günümüze dek ulaşabilmiştir. XVIII. Krallık Devri’n-

den IV. Tuthmosis’in (MÖ 1425-1408) mezarından çıkan keten duvar 

dokuması en eski atkı yüzlü düz dokuma örneğidir. Anadolu’da doku-

macılığa işaret eden ilk örneklerin başında ise Troia’dan ve Alacahö-

yük’ten çıkarılan gümüş kirmanlar30 gelmektedir (Acar, 1975: 15; 

Bozkurt, 2002: 4). Anadolu’daki bir diğer örnek de Friglere (MÖ 

1200- MÖ 600) ait Gordion kentinde yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılan yün, keçi kılı ve keten gibi malzemelerden yapılmış sumak 

ve kilim benzeri dokumalardır (Bozkurt, 2002: 4). 

Türk kilimlerine baktığımızda ise Lydia Rasonyi’nin yaptığı ince-

lemelere göre kilim, Türkçe kökenli bir sözcüktür (Soysaldı, 2009: 

27). Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ü Lûgat-it-Türk adlı eserinde 

“kidiz”, “kidhiz”, “kiwiz”, “küvüz” biçiminde geçmiş ve halı, kilim, 

döşek gibi yer yaygılarına bu isim verilmiştir (Mahmud, 1985: 336). 

Kilim sözcüğü Türkçede 13. yüzyıldan beri yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Bu sözcük Farsçada da vardır ancak Türkçede olduğu kadar 

                                                      
30Kirman: İp eğirmek için kullanılan uzun çubuğa artı şeklinde geçirilmiş ahşap, 

enine şeritlerden meydana gelen bir dokuma aleti (Acar, 1975: 55). 
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eskiye dayanmaz. Günümüzde Anadolu’nun bazı yerlerinde kilim söz-

cüğü yerine kısmi farklarla bu eski biçimlerinin kullanıldığı görülmek-

tedir. Ayrıca bugün Orta Asya’da yaşayan Türkler, özellikle de Kır-

gızlar “kilem” sözcüğünü tek değil; kalı-kilem olarak birlikte kullanır 

(Deniz, 2000: 11; Bozkurt, 2002: 3). 

Kilim, Türk yaygıları içerisinde “düz kirkitli dokuma”31 türüne 

dâhil olan, Orta Asya’da gerçekleştirilen kurgan kazılarından itibaren 

bildiğimiz geleneksel el sanatlarımızdan yalnızca biridir. Kilim, “dö-

şeme yaygısı olarak kullanılan, tezgâhta kumaş gibi yünlü ipliklerle 

dokunmuş, desenli örtü” olarak tanımlanır (Sözen ve Tanyeli, 2007: 

131). Kilimin düğümlü halıdan daha köklü bir tarihe sahip olduğu bi-

linse de malzemesinin halıya göre daha dayanıksız yapıda olması tü-

rün ilk örneklerine ait kalıntıların azlığına sebep olmuştur. Malzeme 

olarak genellikle yün, kıl ve seyrek olarak pamuk ipliği kullanılır. Ki-

lim dokumaları, halıdan ince kumaştan kalın bir özellik gösterir 

(Uğurlu, 2008: 870). Daha çok doğuda Türkiye, İran, Türkistan, Kaf-

kasya’da dokunan ilikli kilim ve değişik türleri hemen hemen tüm 

dünyada kilim olarak tanınır.  

Kurganlardan çıkarılan eserler arasında bulunan dokuma örnekle-

ri, Türk sanatının en eski buluntuları arasında yer almaktadır. Yapılan 

kazılar sonucunda günümüze ulaşabilen dokuma örnekleri arasında; 

halı, kilimler, yere serilen veya duvara asılan keçe örtüler, işlemeler, 

belleme, şabrak veya haşa denilen eyer altı-üstü örtüleri bulunmakta-

dır (Çoruhlu, 2007: 133). V. Pazırık Kurganında (MÖ 6.-3. yüzyıllar) 

bulunan ayin yapan soylu kadınlar düz dokuma yaygısı/kilimi bu ma-

teryalin ilk örneklerinden biridir. Hun kadınları bir buhurdanın etrafın-

da toplanmış ve adak yapmaya hazırlanırken betimlenmişlerdir (Re-

sim 3).  

Kilim dokuma kültürü, geometrik bir biçimde stilize edilmiş gele-

neksel motiflerden oluşturulmaktadır (Uğurlu, 2008: 870). Hayvancı-

lıkla uğraşan Türkler, kültürel ve sanatsal bütünlüklerini bu yönde ka-

zanmış; iletişimin zor olduğu Orta Asya’da dokuma sanatıyla halk, 

kendine bir tür sözsüz iletişim aracı icat etmiştir. Türklerin dokuma-

larda kullandıkları her motif ve rengin sembolik olarak “bir şeyler” 

anlattığı bilinmektedir. Bu bir acı, dilek, ayrılık, nazardan korunma, 

uğur getirme, yas, iyileştirici güç, eski inanışlar veya kadim kozmik 

semboller gibi birçok alt metni içinde barındırmıştır. 

 

 

                                                      
31 Dokumalarda atkı ipliğini ve ilmekleri sıkıştırmak amacıyla kullanılan alete kir-

kit, yaygı dokunurken bu alet kullanıldığında kirkitli dokuma denmektedir. Bu 

dokumalardan bazıları halı, kilim, sumak, cicim ve zili olarak sayılabilir. 
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3. Eşme ve Bayat Kilimlerinde Hayat Ağacı Motifi 

 

Dokumalar, doğa ile her zaman mücadele içinde olan insanın pek 

çok biçimde koruyucusu olup günlük hayatında onun için pek çok an-

lam taşırken zaman içinde betimlenme, renkler ve tezyini açısından da 

güçlendirilmiştir. Bu sebeple üzerinde barındırdıkları motiflerin kö-

kenleri sadece geometrik şekil veya bir nesnenin taklidi olmaktan öte, 

aslını doğadan ve insanın ona yüklediği anlamlardan almışlardır. Ha-

yat ağacı motifi de V. ve VII. Pazırık Kurganında tespit edilen kilim 

ve çocuk önlüğü (Resim 4) örneğinden beri birçok sanat alanında ken-

dine yer bulmuştur.  

Halılarda, kilimlerde ve diğer düz dokuma yaygılarda Orta Asya’-

dan itibaren rastlanan ağaç motifi, daha önce de bahsettiğimiz gibi 

Türklerin doğa ile ilgili kültleri ve eski inançları temel alarak oluştu-

rulmuş ve İslamiyet’i kabulünden günümüze dek devam etmiştir. 

Ağaç veya hayat ağacı motifi bulunan kilimlere Kırım’da (özellikle de 

servi ağacı motifi), Kafkasya’da ve Anadolu’da olmak üzere çok geniş 

bir yelpazede rastlanılmaktadır. Anadolu coğrafyasında hayat ağacı te-

malı kilimler Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, İzmir gibi ülkenin 

batı illerinden doğusuna doğru Eskişehir, Konya, Kayseri, Çankırı, 

Malatya, Erzurum, Kars, Bayburt’a dek görülmektedir (Yurteri ve Öl-

mez, 2007: 1455). Bu motifler Türkiye’nin dokuma üretilen hemen 

her bölgesinde karşılaşabileceğimiz örneklerin başında gelmektedir. 

Dokumalarda ağaç genellikle servi, hurma, asma, zeytin, kayın, çınar 

ağaçlarının stilize edilmiş hâli ile karşımıza çıkar. 

Saha çalışması için tercih ettiğimiz dokuma bölgelerinden biri 

olan Eşme kilimleri, Türkiye’nin belki de en bilinen dokuma merkezi 

olan Uşak’a bağlı Eşme’de yüzlerce yıldır dokunmaktadır. Uşak, Ege 

Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde yer alır ve konumu itibarıyla 

ilin güneybatısındadır. Eşme’nin meşhur kilimleri ve son yıllarda do-

kumacılığın canlandırılmasına verdiği önem sebebiyle araştırma için-

deki bölgelerden biri olarak tercih edilmiştir. Bu bölge tarihi boyunca 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Malazgirt Savaşı’ndan itibaren 

ise Yörük ve Türkmen yerleşimi olmuştur. Eşme adı tarihî olarak bu 

addaki bir Yörük oymağından kalmadır ve Germiyanoğluları zama-

nendan beri bu adla bilindiği anlaşılmaktadır. Eşme’ye göç eden Yö-

rüklerin buraya Horasan’dan geldikleri belirtilir (Kırzıoğlu, 1994: 4). 

Ayrıca Anadolu’nun birçok yöresinde görülen Karakeçili aşiretinin 

Eşme’de de yaşamış oldukları bilinmektedir (Özkul, 2007: 201). Do-

kumacılık Eşme’de Yörük ve Türkmen geleneğinin bir devamıdır. Bu-

rada kilim haricinde sumak, zili, cicim, tülü gibi çeşitli türlerdeki do-

kumalar da gittikçe azalmakla birlikte hâlâ dokunmaktadır. Eşme’nin 
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hiçbir yerde benzeri olmayan (örneğin Takmak Kilimi ünik bir örnek-

tir) kilimleri, son yıllarda ticari olarak değer görmüş, bu sebeple motif 

ve renklerde değişimler ortaya çıkmıştır. Ancak katılımcıların da be-

lirttiği üzere aslında bitmiş olan dokumacılık son yıllarda Eşme Bele-

diyesinin gayretiyle yeniden canlanmaya başlamıştır. Eşme kilimleri, 

günümüzde de üretilmekte ve bu işle özdeşleşmiş bir kültür sanat fes-

tivali Eşme’de gerçekleştirilmektedir. 

Diğer sahamız ise ismini Oğuz boylarından alan Bayat’tır. Burası 

Afyonkarahisar’a bağlı ve bu ilin kuzey doğusunda bulunan küçük bir 

ilçedir. Bayat Boyu yerleşik düzene geçerken bir kısmı da sonradan 

kendi adları ile yaşayacak olan Bayat’a yerleşmiş ve yaşam biçimleri-

ni, kültürlerini ve geleneklerini taşımışlardır. Bunun haricinde Afyon-

Ankara bölgesi arasında yaşamış olan Karakeçili aşiretinin de Bayat’a 

yerleştiği bilinmektedir (Özkul, 2007: 203). Burası bölge olarak Ege 

Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde yer alır. Bu durum Bayat’ın 

Ege ve İç Anadolu kilim bölgeleri arasında bir köprü olmasını sağla-

mış ve kilimlerin yerel özellikleri de bu minvalde oluşmuştur. Bayat 

bu derece tarihî bir yerleşim olarak dokumacılık kültürünü yüzlerce 

yıl devam ettirmiş ve bu izler günümüze dek, artık çok az da olsa, sü-

regelmiştir. Bayat’ta bir süre eski dokuma geleneğini yeniden canlan-

dırmak üzere çalışmalar yapılmış, ilçede bir kooperatif kurulmuştur 

(Deniz, 2000: 119). Bu araştırma için Bayat’ın seçilmesinin en büyük 

sebebi ise Türk Patent Enstitüsü tarafından “Bayat Türkmen Kilimi” 

adıyla Türkiye’de tescillenen ilk kilim olmasıdır.32 

Bayat kilimleri yüzyıllardır ticari kaygılardan çok kızların çeyiz 

ihtiyaçları ve evler için dokunmuş; 1980’lerin sonunda Bayat Kayma-

kamlığının uğraşlarıyla ticari bir boyut kazanmaya başlamıştır. Örne-

ğin eskiden Bayat düğünlerinde oğlan evinin, gelin odasını kilimlerle 

döşemesi geleneğinin var olduğu bilinmektedir. Bayat’ın geleneksel 

dokumaları arasında kilim, alık (hayvan örtüsü), çul, pala ve zili vardır 

(Aydın, 1984: 95-107). Ancak ilçenin Ankara yolu üzerinde bulunan 

Bayat Kilim Atölyesi’nin atölye faaliyetleri günümüzde durmuş, yal-

nızca elde kalan kilimlerin satış mağazası olmuştur. Derbent köyünde-

ki dokumacılar bu mağazaya istenildiği takdirde kilim dokumaktadır. 

Belediye ve kaymakamlık yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda 

yalnızca Derbent Köyü’nde az da olsa kilim dokumacılığının devam 

ettiği öğrenilmiş ve kilimleri yerinde görmek için bu köye gidilmiştir. 

Fakat hayat ağacı motifli kilimler köyde tespit edilmemiş, fotoğraflar 

Bayat Kilim Atölyesi’nde çekilmiştir. Bayat kilimlerinin bu tarihe dek 

yalnız bireysel kullanımlar için olup dışarıya çok sonradan açılması 

                                                      
32http://www.bayat.bel.tr/bayat-kilimleri/ (Erişim Tarihi: 12.01.20). 

http://www.bayat.bel.tr/bayat-kilimleri/
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ise kilimlerin yöreye özgü geleneksel özelliklerinin korunmasına 

yardım etmiştir.  

Eşme ve Bayat kilimlerinde tespit edilen hayat ağacı, dokumanın 

merkezindeki ana motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkez fi-

gürün etrafında eli belinde, su yolu, koç boynuzu, saç örgüsü, bukağı, 

muska gibi daha küçük boyutlu motifler yer almaktadır. Dokumacılar 

hayat ağacı ve etrafındaki motiflerin kompozisyonunu genelde kendi 

beğenileri ve arzuları doğrultusunda dokuduklarını ifade etmişlerdir. 

İki alanda da tercih edilen kök boyalar ile dokunan kilimler daha çok 

kırmızı, yeşil, beyaz, mavi, sarı, siyah, toprak ve bu renklerin tonların-

dan oluşmuştur. Bu bölgelerdeki kilimlerin bir kısmında yedi veya do-

kuz dallı hayat ağacı motifi tespit edilse de bazılarının stilize edilme-

sinden dolayı sayıları farklıdır ya da belli olmamaktadır. 

Bu örnekleri tek tek detaylandırırsak Eşme’deki kırmızı zemin 

üzerine dokunmuş yolluk (Resim 5) ile başlayabiliriz. Otuz dallı ola-

rak dokunmuş bu hayat ağacının dallarında üzüm veya nar benzeri 

meyveler dikkat çekicidir. Ortadaki hayat ağacının devamında tarak 

ile oluşturulmuş bir iç bordür dışında ise zikzak ya da yılan diyebile-

ceğimiz bir dış su vardır. En dış kısımda ise eli belinde motifleri bu-

lunmaktadır. Bir diğer Eşme kiliminde (Resim 6) ise yine kırmızı ze-

min üzerinde bulunan hayat ağacı motifi ortasındaki beyaz gövde ile 

yükselmektedir. Bu gövde tarak motifi ile oluşturulmuştur. Ağacın 

dallarının uçlarında ise altıgen biçimli çiçek benzeri bir motif bulun-

maktadır. Dallar mavi/yeşil tonlarındadır. Klasik tek tek yükselen dal-

lar yerine bir dalda birçok küçük dal ile oluşturulan hayat ağaçlı kili-

min etrafında koyu mavi zemin üzerinde candarmalı/çatma adı verilen 

motif bulunmaktadır. Sonraki örnekte ise hayat ağacı motifi diğer ör-

neklere benzemeyen bir şekilde stilize edilmiştir (Resim 7). Hayat 

ağacı iki gövdeli olarak ve yine kırmızı bir zemin üzerinde mavi/beyaz 

renkte dokunmuştur. Bu iki gövde merkezde birleştirilmiş, dallar lale 

benzeri bir çiçek ile gösterilmiştir. Merkezin etrafı çatma ve kurtağzı 

motifleri ile tezyin edilmiştir. Bunun dışındaki örneklerde de benzer 

bir düzen birbirini takip etmekte (Resim 8-9-10-11) bazılarına Türk 

bayrağı gibi (Resim 12) yenilikler eklenmektedir.33 

Bayat bölgesinde tespit edilen hayat ağacı motifli birbirine çok 

benzer iki kilimde ise hayat ağacı (Resim 13-14) beyaz gövdeli olarak 

dokunmuştur. Bu iki örnekte de yanlarda sekiz dal tepede bir dal ol-

mak üzere ağaç dokuz dallıdır. Etrafında kuş ve el, parmak gibi motif-

ler bulunmaktadır. Bayat’ta bu kilimlere “başaklı” da denmektedir. 

                                                      
33Motif adları için kişiler haricinde yararlanılan kaynak:  

http://www.esme.gov.tr/esme-kilimi (Erişim Tarihi: 12.01.20).  

http://www.esme.gov.tr/esme-kilimi
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Fakat bizce başaklı kilim adı verilen kilim, üzerindeki başak motif-

leriyle hayat ağaçlı kilimlerden ayrılmaktadır. Bunun dışında tespit 

edilen hayat ağaçlı kilimler diğer iki örnekten tamamen farklıdır. İki 

stilize gövdeden oluşan kırmızı zeminli hayat ağacı motifleri pıtrak-

lı/bıtıraklı adı verilen motifin birleşiminden oluşturulmuştur (Resim 

15-16-17-18). Ağacın çerçevesinde el, parmak ve bukağı motifleri 

vardır. Kilimlerin bordürleri ise eli belinde, el ve tarak motifleri ile 

çerçevelenmiştir.34  

Tespit ettiğimiz hayat ağacı motifli kilimler için söyleyebileceği-

miz dikkat çekici ortak noktalardan biri kilimlerin tamamında ağacın 

kırmızı zemin üzerinde gösterilmiş olmasıdır. Bu rengin Türkler için 

ateşi, kanı ve güneş ışığını temsil ettiği kısacası yaşam kaynağı anla-

mına geldiği bilinmektedir (Ekici, 2016: 104). Hayat ağacının da yaşa-

mın simgesi olduğu düşünüldüğünde renk ile motifin birbiriyle anlam-

lı bir bütün oluşturduğu söylenebilir. Böylece kompozisyon kendi 

içinde birbirini tamamlamaktadır. Diğer bir önemli benzerlik ise iki 

bölgenin kilimlerinde de hayat ağacının etrafında eli belinde motifinin 

dokunmuş olmasıdır. Yaşam, doğum ve bereket motifleri diyebilece-

ğimiz bu sembollerin beraber kullanımı, kompozisyonun ne kadar bü-

tünlüklü olduğunun bir göstergesidir. Bu kilim örnekleri haricinde ha-

yat ağaçlı motifli başka kilimlere ulaşılmaya çalışılmış ancak dokuma-

cılar, eskilerin çoğunlukla “kaybolduğunu” ve bize gösterdikleri ki-

limlerin yeni dokunduğunu belirtmişlerdir. 

 

Sonuç 

 

Bu çalışmada geleneksel kilim bölgelerinden Eşme ve Bayat’ta 

tespit edilen hayat ağacı motifli kilimler, Türkler için hayat ağacının 

tarih boyunca ifade ettiği anlamlar üzerinden açıklanmaya çalışılmış-

tır. Hayat ağacı, en eski inanışlardan tek tanrılı dinlere dek var olan, 

dünyanın neredeyse bütün bölgelerinde kutsal sayılan ve ağaç olmak-

tan öte sembolik anlamlar taşıyan bir varlıktır. Türkler yaşam ile ölü-

mün temsilini, doğanın her sene kendini yenilemesinden ve hayat dön-

güsünü içinde barındırmasından ilham alarak bitkiler ile simgeleştir-

mişlerdir. Ancak Türklerin değişen inançlarıyla da birlikte bozkır ve 

tarım kültürüne geçmeleri, orman kültürünün önemini kaybetmesine 

neden olmuş ve ağaç ile ilgili inançlar farklı biçimlere bürünmüştür. 

Eski Türklerin yaşamından kalan bu izler bizi birçok sanatta; ağaca 

                                                      
34 Motif adları için kişiler haricinde yararlanılan kaynak:  

http://www.bayat.bel.tr/bayat-kilimleri/ (Erişim Tarihi: 12.01.20). 

http://www.bayat.bel.tr/bayat-kilimleri/
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çaput bağlama gibi geleneklerde ya da kökenini ağaçtan alan sözcük-

lerde karşılamaya devam eder.35  

Anadolu’daki yüzlerce dokuma bölgesinden yalnız ikisi ile ifade 

etmiş olsak da geleneksel el sanatlarının tamamı ancak ananelerine 

bağlı toplumların sürdürebileceği, zaman içinde fazla değişim geçir-

meyen uğraşlardandır. Özellikle de kilim, hanelerin ihtiyacı için do-

kunmuş olup halı gibi yüksek bir ticari değere sahip değildir. Bu se-

beple de daha geleneksel kalmış ve özgünlüğünü korumakta halıdan 

daha başarılı olmuştur. Kilimlerde hayat ağacından başka eli belinde 

gibi dişiliğin, doğurganlığın, kısmetin ve uğurun sembolü; koçboynu-

zu gibi gücün, kudretin ve çoğalmanın sembolü eril motifler de bulun-

maktadır. Çalışma boyunca ifade edildiği üzere dokuma gibi gelenek-

sel sanatlar Orta Asya’daki Eski Türk yaşamı, inancı ve düşüncesi ile 

ilgili bizlere çok fazla bilgi sunmaktadır. Sanatın içinde hâlâ motif 

olarak görülebilen bu unutulmuş değerler, insan ömrüyle kıyaslanama-

yacak kadar kadim olan kültürün, sınırları nasıl aştığının birer kanıtı-

dır. 
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RESİMLER 

 

 

 

 
Resim 2: Erzurum Çifte Minareli Medrese, Hayat ağacı kabartması Kaynak:  

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/6804 (Erişim Tarihi: 

12.01.2020) 

Resim 1: Domuztepe Höyüğü’nde bulunan hayat ağacı bezemeli vazo. 

Günümüz dokuma örneklerindeki hayat ağacı (Resim: 8-9-12-13-14) 

motifi ile benzerliği dikkat çekicidir.  

Kaynak: https://www.aktuelarkeoloji.com.tr/domuztepede-hayat-agaci-

bezekli-kaplar (Erişim Tarihi: 20.02.2020). 

https://www.aktuelarkeoloji.com.tr/domuztepede-hayat-agaci-bezekli-kaplar
https://www.aktuelarkeoloji.com.tr/domuztepede-hayat-agaci-bezekli-kaplar
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Resim 4: Pazırık VII. Kurganda bulunan bir çocuk önlüğünün üzerindeki  

hayat ağacı  işlemesi (Görgünay, 2002: 12). 

Resim 3: Pazırık Kurganı, dua eden soylu kadınlar düz dokuma 

yaygısı (Rudenko, 1970: 297). 
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Resim 5: Eşme hayat ağaçlı motifli kilim (ortadaki), 2017.  

Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 

Resim 6: Eşme hayat ağaçlı motifli kilim (detay), 2017.  

Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 
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Resim 7: Eşme hayat ağaçlı motifli kilim, 2017. 

Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 

 

Resim 8-9: Eşme hayat ağaçlı motifli kilimler, 2017. Üstteki kilimde 

dokuz dallı bir hayat ağacı motifi, alttaki kilimde ise stilize kuş motifleri 

vardır. Bu kuşlar hayat ağacının dallarına tünemiştir. Dallardaki  kuş 

motifi Erzurum Çifte Minareli Medrese’de bulunan kabartmalarla 

benzerdir. 

Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 
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Resim 10: Dokumacıların üstünde tezgâha serilmiş  

ak: Martı Esin Şemin arşiviEşme hayat ağaçlı motifli 

kilim, 2017. 

Kayn 

Resim 11: Eşme hayat ağaçlı motifli kilim, 2017.  

Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 
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Resim 12: Eşme hayat ağaçlı motifli kilim, 2017. Kilimin iki yanında 

bulunan Türk bayrağı ve bayrakların dış yanlarında bulunan iki küçük 

hayat ağacı motifi ilginç bir örnektir. Merkezde bulunan çok dallı hayat 

ağacının üstünde yılan motifi vardır. Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 
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Resim 13-14: Bayat, hayat ağaçlı motifli kilim, 2017. Beyaz gövdeli ve dallı hayat 

ağacı, dalların ucundaki motifler ağaca dilek için asılan çaputlara ya da süslere 

benzemektedir. Kaynak: Martı Esin Şemin arşivi 
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Resim 15-16-17-

18: Bayat, hayat 

ağaçlı 

motifli kilimler, 

2017. 

Kilimlerin 

merkezindeki 

hayat ağaçlı kısmı 

bu yöreye özgüdür. 

İki merkezin 

birleşiminden 

oluşturulmuş 

bu motifin 

etrafında doğumun 

ve 

bereketin 

sembolü olan 

eli belinde 

motifleri 

bulunmaktadır. 

Kaynak: 

Martı Esin Şemin 

arşivi 
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DOĞRU YOL KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ’NİN 

(DYKSD) KURUCU İLK NESİL ÜYESİ: NİMETULLAH 

HAFIZ* 
 
 

Zeynel BEKSAÇ** - Taner GÜÇLÜTÜRK*** 

 
 

Kosova’da 1951 yılı, Kosovalı Türklere ana dilinde eğitim hakkı-

nın tanındığı yıl olarak bilinir.  O zamana dek bütün Kosovalı Türk 

çocukları Arnavutça eğitim görmektedir. Neden ana dilinde eğitim gö-

remediğini sorgulayan öğrencilerden biri de Nimetullah Hafız’dır. He-

nüz Türkçe eğitimin olmadığı dönemde babası  bu sorgulamasına 

“Eğitim eğitimdir, eğitimin dili olmaz.” şeklinde bir yaklaşım sergile-

miştir. Ancak 1951 yılının mart ayında Kosova’nın Türkçe eğitime 

başlamasıyla babası, o yılın eylül ayında Nimetullah Hafız’ı ilkokul 

beşinci sınıfa yatay geçişle kaydettirir. 

Böylece Nimetullah Hafız, kayıt listesinin başında Türk sınıfına 

kaydını yaptıran ilk öğrencilerden biri olur. Kayıt yaptırmaya gittikle-

rinde o sırada öğrenci kayıtlarını Gani Lyuboteni Hoca yapmakta-

dır.  İlk aşamada Türkçe eğitime kaydını yaptıranlar arasında Ahmet 

Dugacin ve diğerleri olmak üzere toplam 12 kişilerdir. “Herkes evinde 

hangi dili konuşuyorsa bundan böyle o dilde, ana dilinde eğitim alma-

ya hakkı olacaktır.” ilan edilince Türkçe eğitime kaydını yaptıran 

öğrenci sayısı birden üçe katlanır. Bir üst sınıf da Türkçe eğitim talep 

edince onlar için de sınıf açılır. Kenan Şener, Abidin İmam, Necat 

Matrancı ve kardeşi, Türkçe eğitim vermeye başlayan ilk nesil öğret-

menlerdir. Bu isimler dışında Kurilalı Hafız Hoca, Ülkü Jılta (hepsi 

1954 yılında Türkiye’ye göç eder) da eğitmen olarak görev yapmakta-

dır. Bu isimlerin hepsi alanının uzmanıdır. Sonrasında eğitimde görev 

alan kadro ise Üsküp’te üç aylık eğitim kursu gördükten sonra Türkçe 

eğitime atanmışlardır. O kuşak öğretmenlerden biri de ağabeyi Abdül-

bari’dir. 

O yıl Sevinç Dergisi’nin ilk sayısı okula gelir. Kosovalı Türk ço-

cuklarının Sevinç Dergisi’yle tanışmaları 1951 yılında olur. Dergideki 

                                                      
*Bu makale Prof. Dr. Nimetullah Hafız Bey’in evinde gerçekleştirilen söyleşide        

   bize aktardığı bilgilerden yola çıkılarak kaleme alınmıştır (Prizren, Ağustos  

   2019). 
**Kosova Türk Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkçem Dergisi Ge-

nel Yayın Yönetmeni, gazeteci yazar. 
***Dr., Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı, Priştine Yunus Emre Enstitüsü 

Okutmanı, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi, Tür-

kolog, Araştırmacı-Yazar, tanergucluturk@hotmail.com 
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şiir ve yazılardan etkilenip ilham aldıktan sonra kalemi döndüğünce 

yazmaya başlarlar. Bu yazı serüvenine Nusret Dişo Ülkü de katılır. 

Kenan Şener ilk Türkçe öğretmenleridir (Kenan Şener ve Terzi Selim 

o sırada Doğru Yol Derneği’nin ilk korosunu kurarlar). 

1951 yılında Prizren’deki Doğru Yol’un yanı sıra Priştine’de Ya-

rın, İpek, Gilan ve Mitroviça’da da Türk dernekleri kurulur. Bu der-

nekler Türkçe eğitime kaydını yaptıran öğrencilerin Türkçeye ilgi ve 

alakalarını artırmak, onları motive etmek, Türk kültür ve sanatını ge-

liştirmek, onları Türk derneklerine celbetmek için değişik etkinlikler 

düzenlenmeye başlar. Bütün şehirlerde Türkçe eğitimine kaydını yap-

tıran ilk nesil öğrenciler, bu şehirlerdeki derneklere de üyeliklerini 

yaptırmaya başlar. Nimetullah Hafız ve arkadaşları Türkçeye sevdalı 

öğrenciler olarak Prizren’de yeni kurulan Doğru Yol Derneğine kaydı-

nı yaptıran ilk üyelerdir. Doğru Yol Derneği’nin ilk mekânı bugünkü 

Kültür Bakanlığı şubesinin bulunduğu (eskiden belediye eğitim mü-

dürlüğünün çalışmalarını yürüttüğü) binadır. 

Derneğin o sırada halk dansları, korosu, tiyatro, müzik, resital gi-

bi kolları vardır. Müsamerelerde ilk şiir söyleyenlerden biri Bahar Ab-

dullah ve diğeri de Nimetullah Hafız olur. Türk Millî Marşı adlı okul 

kitabı çıkınca öğretmen Ömer Mısırlı, Hafız’ı yayımlanan kitaptan şiir 

ezberlemesi için görevlendirir ve resitallerde şiir okuması için teşvik 

eder. Böylece ilk defa Radnik Sineması’nda İstiklal Marşını okuyan 

kişi Nimetullah Hafız olur. Devamında kendi şiirlerini yazmaya baş-

lar. O sırada dernekte tiyatro oyunu hazırlıkları da yürütülmektedir. 

Nimetullah Hafız 1958 yılında sahneye konulan  “Ders” adlı tiyatro 

oyununda tutuklu partizan olarak rol alır. Oyundaki rolü, istihbaratçı-

lık yaptığı için Naziler tarafından tutuklanan vatansever bir partizan-

dır. Bu oyundan sonra da Doğru Yol derneğinde hazırlanan çeşitli 

oyunlarda rol alır. Bu kültür etkinliklerinin devamında Doğru Yol 

Derneğinde çok güzel bir kütüphane oluşturulur. Nimetullah dernek 

kütüphanesinden kitap alıp okurken, o sırada tertiplenen bütün edebi-

yat saatlerinde düzenli olarak rol alır, şiir ve yazılarını okur. 

Diğer Doğru Yol üyeleriyle birlikte Fahri Kaya, Necati Zekeriya, 

Şükrü Ramo’nun davetlisi olarak Üsküp’te düzenlenen edebiyat saat-

lerine katılır. Onların evinde kalır. Daha sonra bu edebiyat saatleri 

Prizren’de devam eder. Üsküp buluşmalarında Türkçe kitaplar derle-

meye başlar. Eline geçen ilk kitap Nazım Hikmet’in “Taranta Babu’ya 

Mektuplar”dır. Nazım Hikmet’e olan ilgisi de bu vesileyle başlar. 

1962 yılında Belgrad Üniversitesi’ne kaydını yaptırır. 1963 yılında 

Belgrad Üniversitesi’nin El-emel Dergisi’nde “Turski pesnik Nazım 

Hikmet-Türk Yazarı Nazım Hikmet” adlı Nazım Hikmet’le ilgili ilk 

makalesini yayımlar. 
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Belgrad’da tahsil görürken fırsat buldukça Prizren’e gelir. Bir ge-

lişinde Doğru Yol Derneğinde edebiyat kolu toplantısı yapılmaktadır. 

1967 yılında Nimetullah Hafız edebiyat kolunun başkanı seçilir ve kol 

üyelerinin ortak fikriyle edebiyat koluna “Nazım Hikmet Yazın Kolu” 

ismi verilir. Ertesi yıl Kosova’da Arnavut toplumu ilk defa İskender 

Bey (Cerc Kastrioti) akademisi düzenleyince Nimetullah Hafız da 

1970 yılında ilk defa Kosova’da Doğru Yol Derneğinde Atatürk aka-

demisi toplantısını düzenler. Ondan sonraki yıllarda Doğru Yol Der-

neğinde Atatürk’ü anma saatleri gelenekselleşir.  

 Bu olayların devamında yüksek tahsil ve uzmanlık çalışmalarına 

yönelen Nimetullah Hafız Üsküp, Prizren ve Priştine’de değişik üst 

düzey medya, eğitim, tarih ve yüksek öğrenim kurumlarında görev al-

sa da Doğru Yol Derneğiyle olan gönül bağını koparmaz. Özgün edebî 

yaratıcılık çalışmalarıyla, yetişkinlere ve çocuklara yönelik şiir kitap-

larıyla Kosova çağdaş Türk edebiyatının ilk kuşak temsilcilerinden 

biri olarak edebiyat tarihinde yerini alır. 

Hafız, başta Türkoloji olmak üzere Türkolojinin yan disiplin alan-

larıyla ilgili Kosova’da (dönemin Yugoslavya’sında) ilk araştırmaları-

nı yaptı, yüzlerce makale ve onlarca eser yayımladı. Bunların yanı sıra 

dergicilik ile uğraştı; Priştine, Prizren, Üsküp ve Yeni Pazar’da Şarki-

yat ve Türkoloji kürsülerinin ve Türkçe eğitim bölümlerinin kuruculu-

ğu ile kurucu kadro üyeliği görevini yerine getirdi. Bölüm hocası ola-

rak onlarca nesil yetiştirdi, uluslararası sempozyumlar düzenledi, ulus-

lararası çapta bir dizi ödüle layık görüldü. 

Doğru Yol Derneği söz konusu olunca, derneğin yayınlarından 

“Âşık Ferki Hayatı ve Eserleri” adlı kitabının ilk baskısını yayımladı. 

Doğru Yol Derneği edebiyat buluşmalarının her zaman mihenk taşı ol-

du, derneğin çalışmalarını ve sanatçılarını her zaman destekledi. Bu 

yıl ömrünün seksenine merdiven dayamakta olan kıymetli hocamızın 

Doğru Yol Derneğindeki yeri her zaman ayrıcalıklı oldu. Nimetullah 

hocamız gibi derneğimizde yetişen böyle değerli kadrolarla Koso-

va’da, Balkanlarda, Türk dünyasında ve hatta dünya çapında derneği-

mizin her zaman yüzü ak, başı dik, duruşu onurlu oldu. 
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N. H. 6. Sınıfbaşı öğretmeni Ülkü JILTA ve arkadaşlarıyla birlikte 

 

 

 
 

N. H. 7. Sınıf öğrecisi olarak öğretmenleri Abidin İmam, Mahmut Kemal, Ömer 

Mısırlı ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte 
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İlk kuşak  Türk  öğrencileri izciler toplantısında. Soldan sağa: Mithat 

KARAİBO, Hayret, Neim JILTA,, Cabir, Nazim, Nimetullah Hafız, Nusret Dişo, 

Yusuf Baymak, Ahmet Dukacin ve Zeki KABAŞ 

 

         
 

N. H. Prizren kalesinde Üsküp’ten gelen Türk yazarı ve Sevinç çocuk dergisinin 

başyazarı Necati Zekeriya, Nusret Dişo ve Musa Mamuşa ile birlikte 
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N. H. Türk dili öğretmeni olarak Priştine’de Meto Basyraktari sekiz yıllık 

okulunda sınıfbaşı olduğu öğrencileriyle birlikte 

 
 

 
 
N. H. solda Nusret DİŞO ve sağda Hamit ALTIPARMAK ile birlikte Doğru Yol 

Kültür ve Sanat Derneği’nin bir toplantısında 
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N. H. Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneği çerçevesinde Nazım Hikmet RAN 

Edebiyat Kolu Başkanı olarak 

 

 
 

N. Hafız DYGSD Nazım Hikmet Yazarlar Kolu üyelerinin misafirleri olan 

Üsküp şairleriyle birlikte Prizren’in merkezi Şadırvan çeşmesi önünde 
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Nazım Hikmet misafiri olarak Üsküp’ten gelen Türk yazarı ve şairi Fahri Kaya 

Hasam Mercan, N. Hafız ve Nuret Dişo Ülkü ile birlikte Prizren merkezinde 

 

 

   
 

N. H. Türkçem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynel BEKSAÇ, Kosova 

Yazarlar Derneği Başkanı Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK eşi Prof. Dr. Tacida HAFIZ 

ve Doğru Yol Kültür ve Sanatlar Derneği Başkanı Nevzat ŞUNDO ile birlikte N. 

HAFIZ’ın Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneğinin Kurucu ilk üyesi  
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    N. H. eşi Prof. Dr. Tacida HAFIZ ile birlikte Türkoloji araştırmaları son 

yıllarında 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y A Y I M  

P U B L I C A T I O N  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAL-TAM YAYINLARINA ÜÇ YENİ KİTAP DAHA 

EKLENDİ 
 

Balkan Türkoloji Araştırma Merkezi, yılda iki defa (mart ve ey-

lül) yayımladığı Bal-Tam Türklük Bilgisi dergisi dışında yüksek lisans 

ve doktora tezleri, tarih, dil, edebiyat gibi değişik alanlarda çok sayıda 

özgün eser yayımlamaktadır. Geçen ay bu seriye eklenen dört yeni 

kitapla ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.  

 

1. SIRPÇA VE TÜRKÇE SES DİZGELERİ 

  

Senka IVOŠEVIĆ-İPEK’in 

değerli eseri “BAL-TAM” yayın-

larınca bilim dünyasına kazandı-

rıldı. Bu eser giriş, beş bölüm, so-

nuç ve kaynakçayla birlikte top-

lam 163 sayfadan oluşmaktadır.  

Yazarın ön sözde belirttiği gi-

bi bu çalışmada Sırpça ve Türkçe 

ses dizgelerinin incelenmesi, iki 

dildeki her sesin özelliklerinin be-

timlenmesi ve karşılaştırılması ya-

pılmıştır. Ayrımsal yöntemle elde 

edilen bulgulardan yola çıkarak 

Türkçe öğrenen Sırpların, Türkçe 

sözcüklerin telaffuzunda karşıla-

şabileceği güçlükler saptanmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümü, 

ayrımsal dil bilimi ve ses bilimine ilişkin kavramlar ve tanımlamalar-

dan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Sırpça ses dizgesinin başlıca 

özellikleri belirtilmiş, Sırpça sesler daha önceden yapılmış olan ses bi-

limi çalışmalarına dayanılarak ayrı ayrı betimlenmiştir. Üçüncü bölüm 

Türkçe ses dizgesinin ve Türkçedeki seslerin özelliklerine ayrılmış ve 

betimlenmesi de önceden yapılan çalışmalara dayanarak yapılmıştır. 

Dördüncü bölümde iki ses dizgesindeki sesler Krzeszowski’de yer 

alan ayrımsal yöntem çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Ayrıca karşılaş-

tırmanın sonuçlarına göre Sırpların Türkçe seslerin sesletiminde karşı-

laşabilecekleri güçlükler ortaya konmuştur. Son bölümde de bu araş-

tırma için deneklere uygulanan çalışma yer almaktadır. Araştırma 

Sırpların Türkçe sesletiminde yaptıkları yanlışların saptanması ve çö-

zümleri doğrultusunda yapılmıştır. 
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Bu güzel ve değerli eseri için yazarımızı tebrik eder, nice başarılı 

çalışmalar dileriz. 

 

2. UPOREDNA ANALIZA TURSKIH DIJALEKATA 

ZAPADNOG BALKANA (BATI BALKAN TÜRK 

AĞIZLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ) 

 

2018 yılında Saraybosna Üni-

versitesi Felsefe Fakültesi’nde 

Prof. Dr. Kerima Filan danışman-

lığında “Batı Balkan Türk Ağızla-

rının Karşılaştırılmalı Analizi” 

(Uporedna analiza turskih dijale-

kata zapadnog Balkana) konulu 

doktora tezini başarıyla savunan 

Ayla HAFIZ-KÜÇÜKUSTA’nın 

çalışması BAL-TAM tarafından 

Boşnakça kitap olarak basıldı. 

Ön söz, Giriş, Balkanlarda 

Türkler, Balkanlarda Türklerin 

Dili, Batı Balkan Türk Ağızları, 

Gramer Analizi, Sonuç, Dizin ve 

Bibliyografi bölümlerinden oluşan 

eser yeni araştırmacılara çok de-

ğerli bir kaynak niteliğindedir. 

Girişte, Türk lehçeleriyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve 

Balkan Türk lehçelerinin araştırmaları hakkında bilgiler verildikten 

sonra ikinci bölümde Türklerin sırasıyla Hunlar, Bulgarlar, Avarlar, 

Hazarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kıpçak-Kumanlar ve Osmanlıların 

Balkanlara gelişi ve yerleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmekte-

dir. Bu bölüm, adı geçen Türk kavimlerinin Balkanlarda sosyalleşme-

leriyle ilgili bilimsel verilerle sona ermektedir. 

Üçüncü bölümde Balkanlardaki Türklerin dilleri konusunda kimi 

önemli bilgiler yer almaktadır. Oğuz dilinin erken, orta, yeni dönemi-

nin safhaları; Osmanlı döneminde kullanılan Oğuzca, bu dilin Balkan-

lara Osmanlılarla birlikte geçişi ve gelişmesi ile ilgili verilerle bu bö-

lüm sona ermektedir. 

Dördüncü bölümde Balkanlardaki Türk ağızlarıyla ilgili bilgiler 

verilmiştir. Çalışmada özellikle Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Ka-

radağ ve Sırbistan’da kullanılan Türkçe ayrı ayrı incelenmiştir. Bu bö-

lümden sonra asıl konu olan batı Balkanlardaki bu dillerin karşılaştır-

malı analizi yapılmış, batı Balkan Türk ağızlarının bir nevi karşılaştır-
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malı grameri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmadaki gramer analizi ses bil-

gisinden başlayarak morfoloji, vurgu ve sentaksla devam etmiş, ağız-

ların leksik özellikleriyle tamamlanmıştır. Ses bilgisinde ünlü ve ün-

süzlerin bütün nüanslarıyla bölgelere göre ayrı ayrı betimlenmeleri, 

karşılıklı etkileşim sonucu söylenişleri ve incelemeleri yapılmıştır. 

Morfoloji bölümünde isimlerden başlayarak fiillere kadar tüm in-

celemeler yapılıp karşılaştırılmıştır. Sentaks bölümünde cümlelerde 

sözcüklerin sıralanışı, batı Balkanlardaki tüm Türk ağızları incelene-

rek ve karşılaştırmalı analizi yapılarak ele alınmıştır. Leksik bölümün-

de, söz konusu ağızlardaki farklı çevre dillerinin etkisiyle oluşan ortak 

ve farklı özelliklere değinilmiş, iki dilliliğin bölgedeki önemli rolün-

den bahsedilmiştir.  

Kitabın sonunda Ayla HAFIZ-KÜÇÜKUSTA tüm batı Balkan 

ağızlarının karşılaştırmalı analizi sonucunda aralarındaki benzerlik ve 

farklılıklara dayanarak sözü edilen ağızların sınıflandırmasına dair de-

ğerlendirmelerde bulunmuştur.   

Kendisini Türkoloji dünyasına kazandıran bu değerli çalışması 

için kutlar, nice değerli eserlerle bilim alanına katkı sağlamasını dile-

riz.  

 

3. YAZGI DEDİKLERİ ŞEY YALNIZCA KÜÇÜK TAHTA BİR 

SIRA, ROMANI 

 
      2000 yılından günümüze 

kadar BALTAM yayınlarında, 

Balkan Türkologlarının, özellikle 

Balkan Türkolojisiyle ilgili otuzu 

aşkın eseri yayınlanmıştır. Bu yıl 

İlk olarak, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olarak eser yazan ve 

BALTAM Hakem Kurulu tara-

fından yayınlamaya değer bulu-

nan, Sami Küçükusta’nın, Yazgı 

“Dedikleri Şey Yalnızca Küçük 

Tahta Bir Sıra” romanı olmuştur. 

      Kitap, yazarın anılarında giz-

lenmiş, usunda kaydedilmiş ya-

şanmış olaylardan esinlenmiştir.  

      Sunuş bölümünde, kendini 

daha çok yazmaktan keyif alan 

biri olarak tanımlayan yazar, yaşanmışlıkları arı bir Türkçeyle okuyu-

cularına aktarmasını bilmiştir. Kitabın sonunda, roman kahramanları-
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nın “haklı” ya da “haksız” lığı, ön yargısız olarak okuyucunun kararı-

na bırakılmıştır.  

      “Umuda Yolculuk” ve “Sona Giden Yolun Başı” isimleriyle iki 

bölümden oluşan kitabın arka yüzünde yer alan şu cümleler, yazarın 

özgün düşüncelerini anlatması açısından önemli bulunmuştur.  

  

“İnsanın ana dilinde sağlıklı kaynaklardan dinî bilgiler 

alamaması, bunun bilinçli bir şekilde engellenmesi veya saptı-

rılması maalesef sürüp gitmekte. Yüzyıllar boyu süren kavga-

nın tarafları ise, “Oku!” diyen Tanrı’nın ilk buyruğuna kulak 

verenlerle, “Okuma, yalnızca (bana) inan!” diyen, din tücca-

rı bağnazlar. 

Kavganın kazananı aslında belli: Hangi din, hangi inanç, 

hangi millet ya da ırktan olursa olsun, her zaman “Oku!” di-

yen yani bilim ve sanattan yana olanlar. 

Doğu ile Batı’nın şu anki görüntüsü bile gerçeği anlamaya 

yeter iken, ne yazık ki pek çok insan halen, din tüccarlarının 

küçük çıkarlarının gölgesinden kurtulup, bilimin güneşine çı-

kamıyor ve maalesef beyinleri saran bu örümcek ağını besle-

yenlerin, neden “Allah sevgisi“ yerine sürekli “Allah korku-

su” nu dillerinden düşürmedikleri gerçeğini bir kez olsun sor-

gulamıyor.” 

     

Bu eserin okuyucularımızı memnun edeceğini umarak kitabın ya-

zarı Sayın Sami Küçükusta’ya ileriki çalışmalarında başarılar, buna 

benzer daha nice öykü veya romanı okuyucularımıza sunmasını dile-

riz.  

Kitabın kapak tasarımı Ozan Küçükusta ve R. Can Gırbolar 

tarafından yapılmıştır. 

 

4. SENKE PROŠLOSTI “GRANATA” 

(GEÇMİŞİN GÖLGELERİ “GRANATA”)  

. 

 “Geçmişin Gölgeleri” Hilmo Çoroviç’e ait eser 14.5 x 20.5cm 

ebatlarında olup 347 sayfadan ibarettir. İlk ve orta öğrenimini Yeni 

Pazar’da tamamlayan müellif ilkokul sıralarında öğrenci iken yazıyla 

uğraşmaya başlamış ve katıldığı yarışamalarda çoğu kez derecelere gi-

rip değişik ödüller kazanmıştır. Olgunlaşınca da tarih yazıtları da 

ilgisini çekmeye başlar ve farklı şiir ve nesir türleri karalamaya başlar. 

Gördüklerini, duyduklarını kendine özgü bir dil ile kişileri ve 

olayları betimler. Yaşlılardan duyduklarını, onların yaptıklarını dik-

katlice not eder ve bunları hikâyelerine başarılı bir şekilde aktarmakta-
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dır. Yeni Pazar ve etrafıyla ilgili 

bütün bu biriktirdiklerini yazar 

bizlere bu güzel, değerli eserinde 

sunmaktadır.  

Kitap birkaç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm 20 

başlıktan ibarettir. Osmanlı önce-

sinden başlayarak değişik dö-

nemlerde Yeni Pazar ve çevresi 

hakkında tarihî olaylar, önemli 

kişiler ve yerler anlatılmaktadır. 

Osmalıların gelişiyle Yeni Paza-

r’ın Sancak oluşu, buraları yöne-

tenlerle ilgili bilgiler camiler, ka-

leler inşa edilmeleri, sarraf çarşı-

larının kurulmaları gibi bilgiler 

mevcuttur. 

İkinci bölüm ise 9 bölümden 

oluşmaktadır. Burada II. Dünya Savaşı öncesi daha doğrusu 1930-

1965 yılları arasındaki dönem diliminde Yeni Pazar ve etrafında yaşa-

nılan olaylar, kişilerin başlarından geçenler, Türkiye ziyaretleri gibi 

olaylar anlatılmaktadır.  

Üçüncü bölümde on dokuz hikâye yer almaktadır. Hikâyelerde 

kullanılan dil olayın geçtiği vge yörelere göredir. Bu hikâyelerin bazı-

larında kişi ve yaşanan olaylar gerçek olup kimilerinde ise değildir. 

Bu hikâyelerle olan bölümden sonra müellif kitabında iki tiyatro 

eserine de yer vermiştir. Kitabın son bölümünde de bilinmeyen söz-

cükler sözlüğü verilmektedir. Son birkaç sayfada da yazarın adlandır-

dığı “eski dönemlerden biriktirilen fotağraflar”la kitap tamamlanmak-

tadır. 

Yazar kitapta tarih olaylarını açıklarken dipnotlar kullanmış ol-

saydı kitap kaynakça olarak genç araştımacılar tarafından da kullanıla-

bilirdi ve bu eserin değeri bir kat daha artardı düşüncesindeyim.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E T K İ N L İ K L E R  

 

E V E N T S  

  



 

 



 

 

GÜNÜMÜZ GENÇ ARAŞTIRMACI, ŞAİR VE 

YAZARLARINDAN DR. TANER GÜÇLÜTÜRK 

2018 YILI EDEBİYAT ÖDÜLÜ VE 

BİLİM VE AKADEMİK YAYIN ÖDÜLÜNÜ ALDI 

 

Kosova çağdaş edebiyatının tanıtılması için başarılı çeviri eserler 

yayımlayan ve Kosova’daki özgün Türk edebiyatının korunup yaşatıl-

ması için değerli çalışmalar yürüten Dr. Taner Güçlütürk, merkezi 

Priştine ve Brüksel’de bulunan Uluslararası Yazarlar Derneği (Inter-

national Writers Association-IWA) tarafından bugüne kadar gerçek-

leştirdiği çok sayıda edebiyat etkinliği ve yayımcılık çalışmalarının 

yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeydeki edebiyat ödülleriyle ad 

yapmış kişiliğinden dolayı 2018 yılı Edebiyat Ödülü ile ödüllendirildi.  

Ayrıca Güçlütürk, 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da “3. 

Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nu dü-

zenleyen Türklerin Dünyası Enstitüsü tarafından, Türk edebiyatı ve 

Türk kültürü konusunda yaptığı akademik çalışmalar ve sanatsal ya-

yınlarından dolayı “KÜLTÜR ve EDEBİYAT KONUSUNDA AKA-

DEMİK YAYIN ve BİLİM ÖDÜLÜ” ile ödüllendirildi.   

2018 yılına kadar değişik konularda ulusal ve uluslararası düzey-

de toplam 9 konferans vermiş olan, bilimsel dergilerde yayımlanmış 

ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 31 bilimsel bildirisi bulu-

nan Güçlütürk’ün, aynı zamanda 2 monografi, 1 şiir, 1 araştırma-in-

celeme, 2 antoloji, 2 çeviri ve 1 öykü kitabı olmak üzere basılmış top-

lam 9 eseri ve hâlihazırda gün yüzünü görmeyi bekleyen 4 çalışması 

bulunmaktadır. Bununla birlikte 2005 yılında Kosova’da Finlandiya 

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Koruma Örgütü ile İnsan Hakları Rad-

yo Ağları tarafından verilen yılın gazetecisi ödülü ve 2008 yılında 

Fransa’nın Obernai kentinde düzenlenen uluslararası şiir yarışmasında 

elde ettiği edebiyat ödülleri de bulunmaktadır.  

 

Haberin devamı için:  

https://www.kosovahaber.net/?page=2,11,50920 

http://www.kosovahaber.net/?page=2,11,48808 

 

 

 

 

https://www.kosovahaber.net/?page=2,11,50920
http://www.kosovahaber.net/?page=2,11,48808
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Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK Uluslararası Yazarlar Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Yeton KELMENDİ’den ödülünü alırken 

 

 

 
 

Türklerin Dünyası Sempozyumları Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman 

Kubilay GÜL Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK’e  Bilim ve Akademi Ödülü’nü verirken 
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Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK Prof. Dr. Necati DEMİR’den ödül beratını alırken 

 

 

 
 

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK’e takdim edilen ödül plaketi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16-19 NİSAN 2019 TARİHLERİNDE MAMUŞA’DA, 

PRİZREN’DE, PRİŞTİNE’DE ve 

ÜSKÜP’TE:“ULUSLARARASI KÜLTÜR 

KÖPRÜSÜ”ADLI SEMPOZYUM DÜZENLENDİ 
 

 

   Kosova’nın Prizren kenti-

nin 18 km yakınında Başkent 

Tokatlılar Eğitim Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin 

(BAŞTEK) destek ve organi-

zasyonu, TİKA, Yunus Emre 

Enstitüsü, Mamuşa–Zile ve 

Tokat Belediyelerinin katkı-

larıyla “Tokat-Zile’den Priz-

ren-Mamuşa’ya Uluslararası 

Kültür Köprüsü” programı 

düzenlendi.  

     “Uluslararası Kültür Köp-

rüsü”nün başta amacı ”Tari-

hî Kültürüyle IV. Zile Sem-

pozyumu ile” Mamuşa, Priz-

ren, Priştine’de birer toplan-

tının hazırlanması ve bu top-

lantılarda sunulacak bildiri-

lerle bu kültür ilişkilerini aydınlatmak idi. Bu Sempozyum’un hazır-

lanması başta bilimsel araştırmaları yapan ve bir sürü bilimsel kitap ve 

makaleleriyle ad yapan Dr. Mehmet YARDIMCI’nın önerileriyle orta-

ya atılmıştır. Böylece Prof. Dr. İbrahim TÖZER’le bu Sempozyum’un 

tarihi 16-19 Nisan 2019 tarihi kesinleştirilerek Mamuşa ve Zile kültü-

rüyle ilgili önemli ve değerli bilim çalışmaları olan bilim adamları, 

akademisyen, yazar ve şairlere davetiyeler gönderildi. 

Sempozyum’un ilk günü 16 Nisan 2019 tarihinde Mamuşa’da,  

ikinci günü 17 Nisan 2019 tarihinde Prizren’de, üçüncü günü 18 Nisan 

2019 tarihinde Priştine’de ve dördüncü günü ise 19 Nisan 2019 tari-

hinde konferans, söyleşi ve şiir şöleni olarak gerçekleşti. 

 

                                                                     BALTAM 
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KÜLTÜR KÖPRÜSÜ’NDEN BİRKAÇ GÖRÜNTÜ 

 

 
 

İkinci Oturum’dan bir görüntü 

 

 
 

Üçüncü Oturum’dan bir görüntü 
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Prof. Dr. Tacida Hafız bildirisini sunarken 

        

 
   

Prof. Dr. Ali Yaman bildirisini sunarken 
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Prof. Dr. Nimetullah Hafız Şiir Şöleni’nde bir şiirini söylerken 

 

          

 
 
 

Katılımcılar akşam yemeğinde 
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TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ 

BEDRETTİN KORO’YA VERİLDİ 
 

 27-29 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversite-

si’nde V. Turkcess Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 

düzenlendi. V. Turkcess Kongresi’nde Turkcess kurulları tarafından 

II. Türk Dünyası Hizmet Ödülü Bedrettin Koro’ya verildi.  Bu ödül 

Koro’ya, Kosova’da Türkçe ilköğretim okulları için tarih ders kitapla-

rı yazdığı, tarih Öğretmeni olarak birçok bilimsel makale yayınladığı, 

“Kosova’da Yaşayan Türkçe Eğitim” ve “Türk Dünyası Eğitim Sis-

temleri” isimli kitapta Kosova bölümünü yazdığından ve ilerleyen ya-

şına rağmen Kosova’da Müslüman Türk kimliğinin korunmasına katkı 

sunduğundan dolayı verilmiştir. 

     

 
 

Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Bedrettin 

Koro’ya Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödül plaketini takdim ederken 

 

 V. Turkcess Kongresi’nde eğitim uzmanımız Bedrettin Koro’dan 

başka Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, TİKA 

Başkan Vekili Serkan Kayalar’a, Kafkasya Üniversiteler Birliği Baş-
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kanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak’a ve Prof. Dr. Ertuğrul Okuya-

n’a çeşitli ödüller takdim edildi. 

 Turkcess kongre seçici kurulu Prof. Dr. Özcan Demirel’e yaşam 

boyu eğitim bilimlerine çalışmalarıyla katkı sunduğundan ve İbrahim 

Dinçer’e dünyada kendi alanında ilk 100 bilim insanı arasında yer al-

dığından dolayı “2019 Yılı Fuat Sezgin Bilim İnsanı Ödülü” verildi. 
 

                                                                                           BALTAM   

       

             
 

V. Turkcess Kongresi’nde Orhan Volkan ve Bedrettin Koro 
 

        
 

V.Turkcess Kongresi’nde Bedrettin KORO, Doç. Dr. Erdal Bay, ve Prof. 

Dr. Özcan Demirel 
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2019 TÜRKÇEM DERGİSİ YILIN ÖDÜLÜ TÖRENİ 

DÜZENLENDİ 

 

21. Türkçem Dergisi 2019 Yılın Ödülü Töreni (11.10.2019 Cu-

ma) Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’nde gerçekleşti. Sonay Bu-

ş’un sunduğu ve çok sayıda edebiyatseverin hazır bulunduğu törende 

Prof. Dr. Nimetullah Hafız ödülü Zeynel Beksaç’ın elinden alırken, 

Dede Korkut Hikâyeleri’nin üçüncü el yazmasını bilim dünyasına ka-

zandıran kütüphaneci Veli Muhammed Hoca’nın ödülü de Avrasya 

Yazarlar Birliği’nin değerli başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu’na 

Doğru Yol Derneği Başkanı Nevzat Şundo ve emekli öğretmen Liriye 

Dişo tarafından verildi. 

Türkçem Dergisi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Zeynel Bek-

saç 226. sayıya ulaşan Türkçem dergisinin 21 yıldır çocuk edebiyatına 

katkısı geçenlere yılın ödülünü vermekte olduğunu belirtti. 

Türkçe’nin Rumeli yakasında bir ödül töreninde daha birlikte ol-

manın mutluluğuna vurgu yapan Beksaç, Seçici Kurul’un geçen yıl ol-

duğu gibi bu yıl da iki ödül vermeyi uygun gördüğünü kaydetti. 

Zeynel Beksaç’ın törende yapmış olduğu konuşmasını olduğu gi-

bi aktarıyoruz: 

“Değerli dostlar, bir gerçek var ki bizim, bizlerin Balkanlarda, 

Rumeli kavşaklarında yüzyılı aşkın yalnızlığımızda Türkçe hep siperi-

miz oldu. Adam gibi yaşamak için; dilimize, geleneğimize, eğitimimi-

ze, kültürümüze, kimliğimize sahip çıktık. Varmak istediğimiz hep ya-

rınlar olduğu için, direncimizi hiç yitirmedik. Bir dünya dili olan 

Türkçemize yosunun taşa sarıldığı gibi, hanımelinin duvara yaslandığı 

gibi, öylece bağlandık. Biz ki, Balkanlarda testisi Mevlâna mahzenin-

de kırılan, sabrı Yunus örsünde dövülen, Dilhançeri Dede Korkut’ta 

bilenen Türkçe’nin âşıklarıyız. Bundan özge kârda gözümüz yoktur. 

Evet, genelde bir avuçtuk Türkçe’nin Rumeli yakasında. Varlığını 

Türk kimliğini sürdüren bizler için kesilen fatura hep ağır oldu. Sayı-

mızın azalması bu dili, bu kültürü, gelenek göreneği sürdürenlerin sır-

tına taşınılması ağır bir yükün daha eklenmesi demekti. 

Sözün kısası Balkanlarda kayada çimlenmekti bizimkisi. Kayada 

çimlenip, Mevlanalaşmaktı. An an, yıl yıl, sorunlar yığınlaşsa da, ne 

pes ettik ne de yıldık. Geçmişi zengin bir ulusun, yüce bir çınarın 

uzantısı olduğumuzu hiç unutmadık. Attığımız her adımda, üstlendiği-

miz her görevde, başarıları göğüslememizin temelinde yatan bu ger-

çek oldu hep. Yüreğimizde sönmeyen Türkçe sevdası, bizi bu kutsal 

nöbette inançlı, dinç kalmayı olanaklı kılmış ve yaşadığımız ortamda 

ecdadımızdan miras olarak kalan hoşgörü ve sevgiyi her zaman en 

güçlü bir silah olarak kullanarak sağduyu yanlısı ve yapıcı unsur ol-
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maya özen gösterdik.” Zeynel Beksaç konuşmasının devamında tören-

de hazır bulunanlarla şu görüşlerini paylaştı. 

“Bizler Prizrenli, Kosovalı, Makedonyalı, Balkanlı, Rumelili ola-

rak Türkiye dışında Türk olmanın her tür cefasını çekmiş, bu top-

raklarda kimliğin, dilin, örf ve âdetlerin, gelenek göreneklerin yaşatıl-

ması ve özdeş değerlerin yarınlara taşınması uğruna niceleriyle ömür 

harcamış biri olarak (siz ve Balkanlardaki diğer sanatçı dostlarımın da 

aynı görüşleri paylaştıkları inancıyla) diyorum ki: Balkanlarda yaz-

mak, delikanlıca Türkçenin nöbetine durmak, yıkıntılarda yeni baştan 

doğmak, baharda güzü, güzde kışı yaşamaktır. Balkanlarda yazmak, 

direngenliği elden bırakmamaktır. Kuşkuyu tuzağa, gülü kalbe göm-

mek, düzde yokuş tırmanıp engellerde horon tepmektir. Balkanlarda 

yazmak, yaşam gerçeğine Türkçe ile yüreklenmek, avcıların namluları 

karşısında yılmadan Türkçe haykırmaktır. 

Balkanlarda Türkçe yazmak, soluk alışımızın dört dörtlük anlamı, 

görkemli yazgımız; kardelenimiz, ölmez otumuz, asırlara meydan 

okuyan çınarımız demekti. Türkçemiz, buğulu aynalarda pak ve biri-

cik gerçeğimiz, Balkanlarda, Rumeli tuzaklarında Hızır’ımızdı. Kerpiç 

duvarlarımızda deste deste sararmış tütün yaprağı, viran tavanlarda 

tozlu kuru üzüm, bırakıp giden atların pas tutmuş nalı, uğurumuz, 

muştumuz, tiryakimizdi. Türkçemiz, Balkanlarda, Rumeli’de günün 

her anında üstümüze bir çığ gibi yıkılan mutlu belamızdı! 

Özlem, hasret yakamızı hiç bırakmadı. Bazen yangın gibi, bazen 

sel gibi, gün oldu deprem gibi çullandı üzerimize yaşam. Yakılan tür-

küler yüreğimizi hem dağladı hem de merhem oldu. Bu dil tanığımız-

dı. Burada çocuk yaşlarda Üsküp’ten ayrılmak mecburiyetinde olan 

çağdaş Türk şiirinin anıt ismi Yahya Kemal Beyatlı ve eserlerinde dö-

ne döne ata toprağı Kosova’yı yâd edip onun için yüreği kanayan İs-

tiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve Balkanlardan göç eden nicele-

rini anmak gerekir. 

Evet, bizler buralarda kalanlar, vatan diye bellediğimiz bu toprak-

ları terk etmeyenler olarak bu dille nakış nakış dokundu direnç kilimi-

miz Rumeli’de. Kaldırımda çiçek açıp dil kalemizde bayrağı onurlu 

onurlu dalgalandırdık. Serpilmişliği bir ilenç diye yakıştıramadık ken-

dimize. Hoşgörümüzle, sevgimizle Mevlâna’ydık, Yunus’tuk, Köroğ-

lu, Karacaoğlan’dık. 

Balkanların rüzgârları sert ve acımasızdı. Biz hep sabrımızla nal-

ladık dilatımızı. Yalnızlığı sineye çekeliden beri dilatımız huzursuz ve 

şaha kalkmış. Dilatımız yüzyılı aşkın bir dönemdir uykusuz ve nöbet-

te. Balkanlarda kar yağdı dil dağımıza habire. Buna rağmen, kalbimiz-

de güneşi gizlemesini bildik. Gül ektik içimizdeki taş duvara. Yadsı-

nıldıkça çoğalıp taşmasını bildik. Mangalda küller altında Türkçemi-
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zin közünü korumayı bildik. Balkanlarda yazmak, bu coğrafyada; yü-

zü ak, alnı açık, başı dik, aslımıza yakışır bir duruşla var olmak de-

mektir. İnsanlık kıyılarına vuran dalgaydık ya, sözünün eri olana say-

gımız sonsuz oldu. Ancak iç çamaşırlar gibi değişen insanlardan olma-

dık hiç. Ne ettiysek, kimliğimize, dilimize, edebiyatımıza şemsiye 

açarak, bizler için olmazsa olmaz özelliğini taşıyan bu değerleri dolu-

dan, selden, kem gözle bakanlardan korumak içindi. 

Bizler Balkan Türkleriydik; kırılıp gücendiğimizde, yıkılıp dört 

duvar arası sıkıştığımızda, Yunusça fidan dikildik çıplak tepelere, yo-

sun diye taşlara sarıldık yunusça, damar damar daldık kıraç toprağa 

Yunusça, dilimiz Yunus, usumuz Yunus dedi hep. Bizler ki Balkan 

Türkleriydik, Prof. Dr. Mustafa İsen’in dediği gibi “ötelerden bir ses”-

tik yani. Oyuncağı elinden alınmış çocuklar misali... Hüznümüz yüre-

ğimizde tutsak kaldı. Dokunsalar, hasret dağları gözyaşı döker içimiz-

de. Bir haykırabilsek Tuna akar, Vardar akar, Arda akar, Akdere akar. 

Öylesine doluyuz Türkçe sevgisiyle, Öylesine dolup taşar Türkiye 

sevdamız... 

Bizler ki Balkan Türkleriydik, dilleri seven, ana diliyle övünç du-

yan, Rumeli’nin loş ışıklarında; kaygan, tuzak, bulutsu yollarında hal-

kımıza bir ışık olmanın bilinciyle nice yılgılara aldırış etmeden kararlı 

adımlarla yürüdük. Türkçemiz bu topraklarda sonsuza dek yankılansın 

diye türküye sarıldık, saza gönül verdik. Şiir yazdık, şarkı besteledik, 

türkü derledik. Eğitimimizi illa ki ana dilimizde görelim diye kitapsız-

lığa, sorunlara aldırış etmeden göğüs gerdik. 

Bizler, yani Balkanlarda Türkçe yazan şair yazarlar için Türkiye, 

dolayısıyla Türk dünyası, yüreğimizin güm güm attığı, unutulmuşlu-

ğumuzun umudunu yeşerttiği, direnç yelkenlerimizi rüzgârlandırdığı 

vazgeçilmez etken, bengi sığınağımızdı. Bu değerlerin kıymetini bilip 

özdeşlerini hiçbir şeye değişmeyen, yarınlara taşınması için ömür tü-

ketenlere; yürekçe, başı dik ve karşılık beklemeden bayrağı taşıyanlara 

selam olsun. Evet, bizler Balkan Türkleri olarak Türkçenin yarınlara 

uzaması için yüreğimiz hep güm güm atacak, elden gelen çabayı bede-

li ne olursa olsun sunmaya devam edeceğiz. Balkanlarda Türkçe yaz-

mak böyle bir şey işte!” 

Törende İranlı kütüphaneci Veli Muhammed Hoca adına ödülü 

alan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu 

özetle şöyle konuştu: “21 yıldır Balkanlarda yayın hayatını sürdüren 

Türkçem dergisinin yıllardır çocuk edebiyatı alanında katkısı geçenle-

re ödül vermesi alkışlanacak bir etkinlik. Bu yüzden Türkçem dergisi-

ni kutluyorum. Ayrıca ödül töreninin Balkanlarda Türk kültürünün sa-

dık kapısı olarak bilinen ve yaklaşık 70 yıldır bir enstitü rolünü oyna-
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yan Doğru Yol Derneğinde düzenlenmesini çok isabetli ve manidar 

buluyorum.” 

Ömeroğlu, Doğru Yol Derneğinin bugün her zamandan çok Türk 

kültür ve yaratıcılığın yaşatılmasındaki önemine işaret etti. 

Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ayrıca, “Ümit ediyoruz ki kültürümü-

zün yeni el yazmaları da bulunsun, tarihî köklerimiz yeşersin ve o 

kökler üzerinde yeni, büyük bir dünya kuralım.” Ömeroğlu, “Dede 

Korkut Hikâyelerinin üçüncü el yazmasının Türkmen bölgesinde bu-

lunduğu için bunun adına Türkmen Sahra Nüshası denildiğini ve bu-

nun da bizim için büyük bir zenginliği teşkil ettiğini belirtti. Ömeroğ-

lu’na göre, buradan gidecek ödül haberi oradaki Türkmenleri de yü-

reklendirecek, Türk dünyası’nda Dede Korkut’a ilginin de artmasına 

neden olacaktır, şeklinde ifadelerde bulundu. 

Ödül kazananların biyografilerinden bilgi veren Sonay Buş, Prof. 

Dr. Nimetullah Hafız’ın Kosova’da Türkoloji iliminin akademi çalış-

malarını başlatan, temelini atan ve üniversitelerde bölümlerin 

kurulması öncülüğünü yaptığını, birçok bilimsel eser yanı sıra iki şiir 

kitabı da yayımladığını, Bal-Tam Dergisi’nin 30 sayısını çıkardığını 

vurguladı. 

Türkçem dergisi sahibi Zeynel Beksaç’ın elinden 2019 Yılın 

Ödülü’nü alan Nimetullah Hafız, hayatı boyunca eser verme gayretini 

gösterdiğini, ancak hiçbir zaman tatmin olmadığını ve daha fazla eser 

vermek çabalarına devam edeceğini belirtti. 

Programın devamında Nevzat Şundo ve koronun sunduğu prog-

ram katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. 

Toplu fotoğrafın çekimiyle Türkçem Dergisi 2019 Yılın Ödülü 

töreni son buldu. 

 

                                                                        Zeynel BEKSAÇ 

                                                             Fotoğraflar: Eren BEKSAÇ 

 

Haberin Linki: http://timebalkan.com/turkcem-dergisi-2019-

yılın-ödülü-öoreni-düzenlendi/ 

 

 

 

http://timebalkan.com/turkcem-dergisi-2019-yılın-ödülü-öoreni-düzenlendi/
http://timebalkan.com/turkcem-dergisi-2019-yılın-ödülü-öoreni-düzenlendi/


BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

259 

 
 

Türkçem dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynel Beksaç Ödül Töreni açılış 

konuşmasını yaparken 

 

 
 

Ödül törenine katılan seyirciler 
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Ödül törenine katılan seyirciler 

 

 

 
 

 
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup ÖMEROĞLU İranlı bilim adamı 

Prof. Dr. Muhammed Veli HOCA’nın ödülünü alırken (Resimde DGSD Başkanı 

Nevzat ŞUNDO ve DGSD Eski Başkanı Liriye DİŞO 
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Türkçem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynel BEKSAÇ Prof. Dr. Nimetullah 

HAFIZ’a 2019 Yılın Edebiyat Ödülü’nü takdim ederken 

 

 

 
 
Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ Ödül Töreni’nde teşekkür konuşmasını yaparken 
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Türkçem Yılı ödüllerinden bir kare 

 

 
 

Ödül töreninden toplu hatıra fotoğrafı 
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“YAŞAYAN DEDE KORKUT” ÖDÜLÜ 

NİMETULLAH HAFIZ’A VERİLDİ 
 

     Şeyhülmuharririn Ahmet Ka-

baklı’nın öncülüğünde,  

     Türkiye’nin önde gelen kül-

tür, sanat ve edebiyat insanları-

nın destekleriyle 1978 yılında 

kurulan Türk Edebiyatı Vakfı 

hamleleri sürüyor. 

     Türk Edebiyatı Vakfı olarak 

iki yıldır düzenlediği ve devam 

ettirmeyi planladığı “Yaşayan 

Dede Korkut” ödülünün takdimi 

19 Ekim 2019 Cumartesi günü 

saat 14.00’te vakfın Sultanah-

met’teki merkez binası konfe-

rans salonunda gerçekleşti. 

     “Yaşayan Dede Korkut” ödü-

lü, Balkan Türkolojisinin büyük 

ismi Prof. Dr. Nimetullah Hafı-

z’a törenli bir şekilde takdim 

edildi. Dr. Bahtiyar Aslan’ın yönetiminde Prof. Dr. Tacida Hafız, Ko-

sovalı şair Zeynel Beksaç ve Prizren Doğru Yol Derneği Başkanı 

Nevzat Şundo’nun katılımlarıyla gerçekleşti. 

     Ödül töreninde bir açılış konuşması yapan Türk Edebiyat Vakfı yö-

netim kurulu başkanı Serhat Kabaklı, Nimetullah Hafız’ın Türkoloji-

ye, Türk dünyasına, Türk edebiyatına sunmuş olduğu katkılara vurgu 

yaptı. Kabaklı, böyle bir şahsiyet için vakıflarında tören düzenlemenin 

kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti. 

     Ödül töreninde bulunan hayat arkadaşı Tacida Hafız eşiyle ilgili 

yaptığı konuşmada şunları vurguladı: “Yollarımızın Hafız bey ile 

kesişmesi hem yaşamıma hem de üniversite hayatıma inanılmaz bir 

renk katmış, hayatımda yeni bir dünya açılmıştı. Öyle ki birlikte tahsil 

görmek üniversite yıllarımızın unutulmaz anılarla geçmesine vesile 

oldu. Tahsilimizi tamamladıktan sonra birlikteliğimiz evlilikle taçlan-

dı. Babam onun şair duruşuna hayrandı. Annem de aldığımız kararda 

yanımızda durunca Sarayevo'dan Prizren'e doğru yeni bir dünya açıldı 

hayatımda. Yeni bir yuva, yeni bir aile, yeni dostlar, yeni bir ortam, 

şairler şehri Prizren'in güzelliği sarıp sarmaladı beni...” 

     Eşinin edebî yaratıcılıkla ve şiirle olan uğraşısının Türkoloji araş-

tırmaları başlayınca devam etmediğini belirten Tacida Hanım, “ Şükrü 
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Enis Regü tadındaki şiirleri ve yazın uğraşısı sürmüş olsaydı, eminim 

ki Makedonya’dan Necati Zekeriya’dan sonra Nimetullah Hafız da 

Kosova’dan bugün dünya klasikleri arasına giren şair olacaktı. Bunu 

sadece ben değil, bugüne kadar kendisinin edebî yaratıcılığı üzerine li-

sans, yüksek lisans ve doktora yapan araştırmacılar, edebiyatçılar da 

defalarca öne sürmüşlerdir.” şeklinde ifadelerde bulundu. 

     Kosova Türk Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel Beksaç da törende 

Balkanlarda Yazmak adlı denemesinden yola çıkarak bir konuşma 

yaptı. Beksaç şunları söyledi: “Balkanlarda, Rumeli kavşaklarında 

yüzyılı aşkın yalnızlığımızda Türkçe hep siperimiz oldu. Adam gibi 

yaşamak için dilimize, geleneğimize, eğitimimize, kültürümüze, kim-

liğimize sahip çıktık. Varmak istediğimiz hep yarınlar olduğu için di-

rencimizi hiç yitirmedik. Bir dünya dili olan Türkçemize yosunun taşa 

sarıldığı gibi, hanımelinin duvara yaslandığı gibi, öylece bağlandık.” 

     İşte bütün bu zorluklara rağmen bir ömür dimdik ayakta kalıp 

onurlu bir şekilde Balkanlarda çok yönlü olarak Türkçenin nöbetine 

duran ve bu alandaki hizmetine günümüzde de dolu dizgin devam 

eden Prof. Dr. Nimetullah Hafız için, “Balkanlarda Türkçenin koskoca 

çınarı, yaşayan Türkçenin anıtı “ şeklinde ifadelerde bulundu. 

     Gösterilen ilgi ve alakadan büyük bir memnuniyet duyduğunu be-

lirten Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Türk Edebiyatı Vakfı’yla yıllar ön-

cesi yollarının kesiştiğini, vakıf çalışmalarını büyük bir takdirle izledi-

ğini, ayrıca merhum Ahmet Kabaklı’yla birkaç kez buluşma fırsatını 

yakaladığını belirtti. 

     Hafız, bu mutlu gününde törende hazır bulunan herkese teşekkür 

etti. 

     Törende, Türk Edebiyatı Vakfı’nın “Yaşayan Dede Korkut Ödü-

lü”nün yanı sıra çok sayıda vakıf, dernek, kurum ve kuruluş tarafından 

Hafız’a plake sunuldu. 

     Programın devamında son aylarda yayımladığı birbirinden önemli 

kitaplarla farklı yelpazeden on binlerce okurla kucaklaşan, Türkiye’-

nin en uzun soluklu mecmualarından Türk Edebiyatı Dergisinin 550. 

sayısını yayımlayan, başta Bakü olmak üzere gönül coğrafyalarımızda 

temsilcilik sayısını arttıran Türk Edebiyatı Vakfı şimdi de bir kardeş-

lik sözleşmesine imza attı. 

     Türk Edebiyatı Vakfı, Kosova’nın en önemli iki kültür ocağı ile 

ideal ve ülkü birliği yapmaya adım attı. Kuruluşunun 70. yılı arifesin-

de olan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ve bu yıl kuruluşunun 

25. yılını kutlayan Kosova Türk Yazarlar Derneği ile Türk Edebiyatı 

Vakfı ‘kardeş’ oldu. 
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     Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ve Kosova Türk Yazarlar 

Derneği ile ‘kardeşlik protokolü’, 19 Ekim 2019’da İstanbul’da Türk 

Edebiyatı Vakfının genel merkezinde yetkililer tarafından imzalandı. 

     Bünyamin Aksungur’un Türk dünyasının seçme şarkı ile türküleri-

ni seslendirdiği konseriyle son buldu. 

Zeynel BEKSAÇ 

               

 
 
Kosova misafirlerine Türk Edebiyatı Vakfı’nın hazırladığı öğle yemeği 

 

 

 
 

 

Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Balkan “Türkolojisinin Büyük İsmi 

Prof. Dr. Nimetullah Hafız’a Saygı” Paneli’ni açarken 
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Türk Edebiyatı Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Serhat KABAKLI 

“Türkolojisinin Büyük İsmi Prof. Dr. Nimetullah Hafız’a Saygı” Paneli’ni 

Selamlarken 

 

 
 

Doğru Yol Kültür Sanat Derneği (DYKSD) Başkanı Nevzat ŞUNDO, Türk 

Edebiuat Vakfı Genel Yayın Yönetmeni Dr. Bahtiyar ARSLAN BALTAM Genel 

Müdürü Prof. Dr. Tacida HAFIZ ve Türkçem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 

Zeynel BEKSAÇ Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ hakkında sunumlarını yaparken 
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Tacida HAFIZ Nimetullah HAFIZ hakkında bildirisini sunarken 

 

 

                
Türk Edebiyatı Vakfı’nın Saygı Gecesi afişi 
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Yaşayan Dede Korkut Ödsül davetiyesi 

 

 

 
 

Nimetullah HAFIZ’a verilen Yaşayan Dede Korkut Ödülü 
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Nimetullah HAFIZ’a Türk Edebiyatı Vakfı yöneticilerei tarafından Yaşayan 

Dede Korkut Ödülü takdim edilirken (Resimde soldan saga: Yönetim Kurulu 

Üyesi Özcan ÜNLÜ, Prof. Dr. Bahtiyar ARSLAN, ve Yönetim Kurulu Başkanı 

Serhat KABAKLI) 

  

 
 

Yaşayan Dede Korkut vesilesiyle Turan YAZGAN’ın kurmuş olduğu  

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’ ile sürdürmüş olduğu işbirliği yüzünden 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı müdürü KözhanYAZGAN’ın rahatsızlığı 

yüzünden  yerine gönderilen Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim ve 

Kültür Müdürü Metin KÖSE,  Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ’ın Ağustos 1980’de 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin 7. sayısında yayımlandığı 

“Yugoslavya’da Türk Destanları” başlıklı yazısının fotokopileri verdikten sonra 

yerine Türk Dünyası Plaketi’ni takdim etti. 
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Nimetullah HAFIZ’ın Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ve derginin 7. 

sayısında yayımlanan “Yugoslavya’da Türk Destanları” yazısı 

 

                     

 
Bu ödül töreni vesilesiyle Nimetullah HAFIZ’a İstanbul’da etkinliklerini 

sürdüren ESKADER Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği 

tarafından da şükran plaketi sunuldu. 
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Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkan Közhan Yazgan tarafından 

verilen şükran plaket 
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Bir de Prizren şehrinden İstanbul’a gelen Prizrenlilerin 50 yıl önce kurmuş 

oldukları Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına Dernek Başkanı 

Gülen AKSU TÜRKER tarafından da bilime hizmetleri anısına şükran plaketi 

sunulurken 

 

 

 
 

Sonunda hepsi bir arada Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ ve Prof. Dr. Tacida 

HAFIZ’a Türk Edebiyatı Vakfı tarafından şeref üyeliği ve seçilmesine dair iki 

berat verilirken 
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Prof. Dr. Tacida HAFIZ’a Türk Edebiyatı Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı 

Serhat KABAKLI’nın eşi teşekkür plaketi ve şeref üyeliği beratını sunarken 

 

 

 

           
 

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ ve Prof. Dr. Tacida HAFIZ’ın Türk Edebiyatı 

Vakfı tarafından şeref üyeliğine ve seçilmesine dair beratları 
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Prof. Dr. Tacida HAFIZ’a çağımızın yaşayan Dede Korkut’u Balkan 

Türkolojisinde isim yapan Prof. Dr. Nimetullah Saygı Programına katkılarından 

dolayı verilen şükran plaketi 

 

 

 
 

Doğru Yol Kültür ve Sanat Derneği ile Türk Edebiyatı Vakfı arasında işbirliği 

protokolü imzalanırken (Resimde soldan saga: DYKSD Başkanı Nevzat Şundo, 

Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Müdürü Özcan ÜNLÜ, Türk 

Edebiyatı Vakfı Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sehat KABAKLI ve Türkçem 

Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynel BEKSAÇ) 
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Saygı toplantısının sonunda Dede Korkut’tan birçok parça sazla söylendi 

 

 

 
 

 

Seyirci olarak katılanlardan bir görüntü 
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Saygı toplantısından sonar Türk Edebiyatı Vakfı önünde Kosova misafirlerle 

birlikte çekilen bir fotoğraf (Soldan saga: Türkçem Dergisi Genel Yayın 

Yönetmeni Zeynel Beksaç, Doğruyol Kültür Sanat Derneği Başkanı Nevzat 

Şundo, Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Ünlü, Tacida Hafız, 

Nimetullah Hafız ve Belgeselci İsmet Arasan)  

 

 

 

 
 Türk Edebiyat Vakfı’nın misafirleri uğurlanırken 
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5. ULUSLARARASI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ 

ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI 7-8 KASIM 2019 

TARİHİNDE ADANA’DA DÜZENLENDİ 
 

     Türk Dil Kurumunun Tür-

kiye Türkçesi ağız araştırma-

larına ivme kazandırmak ve 

alanın uzmanları arasında bil-

gi alışverişini sağlamak ama-

cıyla Türkiye’nin değişik Üni-

versiteleriyle iş birliği hâlinde 

yürüttüğü ve ilkini 2008 yılın-

da Şanlıurfa’da, ikincisini 

2009 yılında Kars’ta, üçüncü-

sünü 2010 yılında Sakarya’da, 

dördüncüsünü 2011 yılında 

Edirne’de düzenlediği Ulusla-

rarası Türkiye Türkçesi Ağız 

Araştırmaları Çalıştayı’nın be-

şincisi, 7-8 Kasım 2019 tarih-

lerinde Çukurova Üniversitesi 

iş birliğiyle Adana’da düzen-

lendi. 

Yalnızca “Ağızlar (Yerli 

ve Göçmen Ağızları) Arası 

İlişkiler” konulu bildirilere yer verilen söz konusu Çalıştay’ın açış tö-

renine Çukurova Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Türkçe Eğitimi 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk YILDIRIM, Türk Dil Kurumu Bilim 

Kurulu Üyesi ve Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı 

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Feyzi ERSOY ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa KİBAR ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı 

Açış töreninde Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

KİBAR, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Ağız Araştırmaları 

Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı Prof. Dr. Leylâ KARAHAN, Türk 

Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY ve Çukurova 

Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Faruk YILDIRIM birer konuşma yaparak söz konusu Çalış-

tay’ın verimli geçeceği yönündeki temennilerini dile getirdi 

 

.  
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Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY ko-

nuşmasında, ağızların Türkoloji alanında sıklıkla başvurulan önemli 

kollardan biri olduğunu vurgulayarak ilk ağız ve şive araştırmacısı 

olarak nitelendirilen Kâşgarlı Mahmud’un ağız araştırmalarına ışık 

tuttuğuna değindi ve “V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştır-

maları Çalıştayı”nın Adana’da yapılmasından duyduğu mutluluğu ifa-

de etti.  

Konuşmasının sonunda, Çalıştay’ı düzenleyen Türk Dil Kurumu 

Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu ile Çukurova Üniversite-

sine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. ERSOY, çalışmaların verimli geçe-

ceği yönündeki temennilerini dile getirdi.  

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN başkanlığında yürütülen 

açış oturumunun konuşmalarını Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ, 

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA ile 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY yaptı.  

Açış oturumundan sonra, seksen yaşını aşan Prof. Dr. Efrasiyap 

GEMALMAZ ile Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY’a Türk diline ve 

Türk Dil Kurumuna katkılarından dolayı plaket verildi. Çalıştay’da 

bildiriler dokuz ayrı oturumda sunuldu. 

Balkan ağızları ile ilgili sunumlar Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN – 

Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan GÜNEŞ başkanlığında yürütülen birinci otu-

rumda yapıldı. Dr. Ahmet GÜNŞEN “Makedonya ve Kosova Türk 

Ağızlarına Dil Teması Yoluyla Geçen Kopyalama Örnekleri”, Prof. 

Dr. Suzana CANHASI “Kosova Türkçesinde Özellik Gösteren Cümle 

Çeşitleri”, Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ “Rumeli ve Kıbrıs Ağızların-

da Küçültme Biçimleri Örnekleminde Bir Dil Teması Türü Olarak 

Sıklık Kopyalaması”, Doç. Dr. Alpay İĞCİ “Karadağ Topraklarında 

Türkçe ve Karadağlıca Ağızlarının Etkileşimi”, Dr. Öğr. Üyesi Nurci-

han GÜNEŞ “Bulgaristan Sahası Burgaz İli Türk Ağızlarının Rumeli 

Ağızları Arasındaki Yeri” ve Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi 

BAL-TAM’ın yönetim kurulu üyelerinden Dr. Ayla HAFIZ KÜÇÜ-

KUSTA “Türkçedeki “o”lu Uyumun Prizren Ağzındaki Görünümü” 

adlı bildirilerini sundular. 

Diğer oturumlarda şu konu başlıklı bildiriler tartışıldı: “Türkiye’-

deki Karaçay-Balkar Ağızlarında Dil Etkileşimi”, “Hatay Ovakent Öz-

bek Göçmenlerinde Kod Değişimi ve Dil”, “Van Ulupamir Kırgızca-

sında Türkiye Türkçesi Söz Varlığı”, “Karaçay Türkçesine Türkiye 

Türkçesi Etkisi”, “Ceyhan Nogay Türkleri Ağzı ve Özellikleri”,  “Su-

riye ve Lübnan Türk Ağızlarının Birbirleriyle ve Anadolu Ağızlarıyla 

Karşılaştırılması”, “Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmalarında Suriye 

Türkmen Türkçesi Ağızlarının Yeri ve Önemi”, “Lübnan Türk Ağızla-

rı Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Ortaklıklar ve 
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Katkılar”, “Irak Türkmen Ağızları ile Türkiye Türkçesindeki Yalancı 

Eş Değerler ve Bunların Ortaya Çıkmasında Arkaik Anlamların Rolü 

Üzerine Karışması”, “Adıyaman Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Za-

man Ekleri ve Etnik Köken İlişkisi”, “Nahçıvan (Azerbaycan) ve Kars 

(Türkiye) Ağızlarındaki Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığının Karşılaş-

tırmalı Tahlili Üzerine Bir İnceleme”, “Ahıska Ağzına Yerli Ağızların 

Etkileri (Denizli-Honaz Örneği)”, “Ağızlar Arası Etkileşim ve Dil İliş-

kileri Bağlamında ABD’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Ağız Özellik-

ler”, “Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin Ağızlarında Akrabalık Adla-

rı”, “Doğu Anadolu Grubu Ağızları ve Azerbaycan Türkçesi Ağızla-

rında Artsıralama Yapılarının Alansal Yayılımı Üzerine Kullanım Ta-

banlı Dil Bilimsel Bir Değerlendirme”, “Manisa Yerli ve Göçmen Ağ-

zında Soru Ekinin Yeri”, “Eskişehir İli Yerli Ağızlarının Balkan Mu-

hacir Ağızları Üzerindeki Ses Bilgisel ve Biçim Bilgisel Etkileri”, 

“Yalova İli Yerli Ağzı ile Kütahya ve Aydın İli Ağızlarının İlişkileri”, 

“Elazığ İli Kovancılar Göçmen Ağzının Şekil Bilgisi Bakımından 

Yerlileşmesi”, “Çukurova’da Bir Göçmen Ağzı: Giritçe veya Giritli-

ce”, “Balkan Göçlerinin İslâhiye Yerli Ağzına Etkisi (Kırıkçalı Köyü 

Örneği)”, “Tokat Erbaa Göçmen Türk Ağızları ve Yerli Ağızla İlişki-

leri”, “Hatay Kırıkhan’da Göçmen Ağızlarının Yerli Ağız ve Ölçünlü 

Dilden Ses Bilgisi Bağlamında”, “Etkilenme Düzeyi Üzerine Bir De-

ğerlendirme”, “İzmir’in Ödemiş İlçesindeki Kosova Göçmenlerinin 

Ağzı Üzerine”, “Derleme Sözlüğü’ne Göre Adana İli Ağzındaki Bitki 

Adlarının Diğer Ağız Bölgeleriyle İlişkisi ve Kavram Alanları”, “Fet-

hinden İtibaren İstanbul’un Türk Nüfusu ve İstanbul Ağzının Oluşumu 

Üzerine”, “Yörük ve Göçmen Ağızları Etkileşimi Bağlamında Ceyhan 

Ağzında –AyIn Biçim Birimi”, “Göçmen ve Yörük Ağızlarının Öl-

çünlü Dile Yaklaşma Eğilimleri Üzerine İstatistiki Bir Deneme 

(Afyon İli Dinar Dazkırı İlçeleri Ağızları Örneğinde)”, “Ağız İlişkileri 

ve Etkileşimleri Bakımından Antalya/Kumlucalı Türkmen 

Toplulukları”, “Sivas Ağızlarının Anadolu Ağızlarıyla ve Yazı Dili 

Olan Türk Lehçeleriyle Fonetik ve Morfolojik Benzerlikleri”, “Bir Dil 

Bilimi Bölgesi Olarak Siirt ve Siirt Merkez Ağzında Türkçenin 

Katmanlaşması”, “Türkiye Türkçesi Doğu Karadeniz Ağızlarında 

Önseste /f/ ~ /p/ Nöbetleşmesi Yabancı Bir Dilin Etkisi  Olabilir mi?”, 

“Ağız İlişkileri Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım”, “Bartın Ağızlarında 

Alt Ses Birimlerin Alt Ağız Bölgelerindeki Görünümleri”, “Yerli 

Ağızlar Arasındaki İlişki: Mardin Örneği”, “İzmir’in Menemen 

İlçesinde Konuşulan Yerli ve Göçmen Ağızları Üzerine”, “Karapınar 

Yerli ve Türkmen Ağızlarının Karşılaştırılması”, “Türkçe ile Zazaca 

Arasındaki İlişkiler Bağlamında Diyarbakır/Çermik Örneği 
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     Çok verimli geçen tartışmaların ardından Çalıştay, ikinci günün so-

nunda (8 Kasım 2019) kapanış oturumuyla sona erdi. Kapanış oturu-

mu, Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Başkanı Prof. Dr. Leylâ 

KARAHAN başkanlığında, üyeler Prof. Dr. Ayşe İLKER, Prof. Dr. 

Hatice ŞAHİN, Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN ve Doç. Dr. Özgür AY’ın 

değerlendirmeleriyle tamamlandı.  

     Herkesin ortak görüşü, Çalıştay’ın verimli geçtiği, baskın ve 

azınlık ağızları arasındaki etkileşim konusunda çok ilginç bildirilerin 

sunulduğu, katılımcıların yeni bilgiler, yeni sorularla ayrılmanın mut-

luluğunu yaşadığı yönündeydi. 

 

                                                                       BALTAM 

 

 

 

V. ULUSLAR ARASI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ 

ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI’NDAN BİRKAÇ GÖRÜNTÜ 

 

 

 

 
 

V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nın açılış 

oturumu  
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TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi ERSOY açış konuşmasını yaparken 

 

 

 
 

Balkan ağızları ile ilgili I. oturum katılımcıları 
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Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ Türk diline ve Türk Dil Kurumu’na 

katkılarından dolayı plaket alırken. 

 

 
 

Prof. Dr.Tuncer GÜLENSOY Türk Dil Kurumu’na katkılarından dolayı plaket 

alırken 
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Çalıştay’ı seyredenlerden bir görüntü 

 

 
 

Çalıştay’ı seyredenlerden bir görüntü daha 
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Prof. Dr. Leylâ KARAHAN V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız 

Araştırmaları Çalıştayı’nın kapanış konuşmasını yaparken 

 

 

 
 

V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nın sonunda 

çekilen toplu fotoğraf 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

285 

ÜSKÜP’TE 'BALKAN TÜRK FORUMU' 

DÜZENLENDİ 
 

   Kuzey Makedonya'nın başkenti 

Üsküp'te Türk Hareket Partisi 

(THP) tarafından "Balkan Türk 

Forumu" düzenlendi. 

Kuzey Makedonya Başbakan 

Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oli-

ver Spasovski, Türkiye, Kuzey 

Makedonya ve ülkedeki Türk top-

lumu arasındaki güzel ilişkilere 

dikkati çekerek "Türkiye ile var 

olan güçlü ve kopmaz bağlarımız 

gibi Kuzey Makedonya'daki Türk 

toplumu ile de güçlü ve kopmaz 

bağlarımız var" dedi. 

Başkent Üsküp'te Arka Otel-

de düzenlenen forumda konuşan 

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Spasovski, 

Türkiye, Kuzey Makedonya ve ülkedeki Türk toplumu arasındaki gü-

zel ilişkilere işaret etti. 

Spasovski, "Türkiye ile var olan güçlü ve kopmaz bağlarımız gibi 

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ile de güçlü ve kopmaz bağları-

mız var." ifadesini kullandı. 

Kuzey Makedonya'nın zorlu yollardan geçtiğini ve bu süreçte 

Türk toplumu ile ilişkilerinin kuvvetiyle engellerin aşıldığını dile geti-

ren Spasovski, hükûmetin, ülkedeki tüm topluluklara eşit mesafede ol-

duğunu kaydetti. 

Spasovski, Balkan Türk Forumu'nun Üsküp'te düzenlenmesinin 

büyük önem arz ettiğini vurgulayarak alınacak bütün kararların bütün 

topluluklara, ülkelere, milletlere örnek olacağını ve bütün kararları 

saygıyla karşılayacaklarını söyledi. 

 

- "Nerede bir Türk yaşıyorsa Balkan Türkleri de orada." 

 

THP Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim de bilim, sanat 

ve siyaset dünyasından önemli isimleri Üsküp'te ağırlamaktan duydu-

ğu memnuniyeti dile getirdi. 

Balkan coğrafyasında var olma mücadelesi veren Türk toplulukla-

rının bugüne kadar yaşadıkları ülkelerde büyük ölçüde başarı sağla-
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dıklarına dikkat çeken İbrahim, Balkan Türklerinin yaşadıkları ülkele-

rin en sadık vatandaşları olduklarını kanıtladıklarını belirtti. 

İbrahim, Kuzey Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği enteg-

rasyon sürecinde, Yunanistan ve Bulgaristan Türklerinin desteğinin 

"sevindirici" olduğuna işaret ederek, "Nerede bir Türk yaşıyorsa Bal-

kan Türklerinin de orada olduğunu görmekteyiz." dedi. 

THP Genel Başkanı İbrahim, Türk dünyasının dağınık coğrafyada 

yaşamasına karşın gönüllerin, davanın ve Türklük bilincinin bir oldu-

ğunu sözlerine ekledi. 

Balkan Türk Forumu kapsamında "Türkçe Eğitim Paneli" ve 

"Kültür Paneli" olmak üzere iki panel düzenlendi. Türkçe Eğitim ko-

nulu panel Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan moderatörlü-

ğünde gerçekleşirken, Kosova'dan Prof.Dr. Nimetullah Hafız, BİSAV 

Başkanı Dr. Yüksel Özkale ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet 

Bakanı Dr. Elvin Hasan değerli sunumları ile Balkan coğrafyasındaki 

Türk dilinde eğitimi masaya yatırdılar, Balkanlarda Türkçe eğitim ta-

rihi ve güncel sorunları üzerine konuşmalarda bulundular.  

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Demirci'nin 

moderatörlüğünü yaptığı kültür konulu panelde Makedonya Cumhuri-

yeti Kültür Eski Bakanı Güner İsmail, Yunanistan'dan Trakya'nın Sesi 

gazetesi kurucusu Abdülhalim Dede ve Kosova'dan Dr. Nalan Kazaz 

söz aldılar. 

Foruma Dış Yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz 

Depboylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Yüksel 

Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü 

Türkkan, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedret-

tin Guliyev, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim 

Damka, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Rumeli 

Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, Balkan 

Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Bİ-

SAV) Başkanı Yüksel Özkale, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Mis-

yon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli 

katıldı. 

 

                                                                       BAL-TAM 
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BALKAN TÜRK FORUMU’NDAN BİRKAÇ GÖRÜNTÜ 

 

 
 

Kuzey Makedonya Türk Halk Partisi BaşkanıEnes İBRAHİM “Balkan Türk 

Forumunu” açarken 

 

 

 
 

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver SPASOVSKİ “Türk Balkan 

Forumu”nu selamlarken 
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ “Türk Balkan Forumu”nu 

selamlarken 
 
 

 
 

Azerbeycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedrettin Guliyev “Balkan 

Türk Forumu”nu selamlarken 
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Balkanlarda Türk Eğitimi Konulu Panel’de Türkiye’den Talip GEYLÂN, 

Türkiye’den Yüksel ÖZKALE, Kosova’dan Nimetullah HAFIZ, Türkiye’den 

Elçin HASAN sunumlarını yaparken 
 

 

 
 

Panel’in Kültür Forumu’nda Kuzey Makedonya’dan Güner İSMAİL, 

Türkiye’den Ahmet Demirci, Yunanistan’dan Abdülhalim DEDE ve Kosova’dan 

Nalan KAZAZ sunumlarını yaparke 
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Türkiye Cumhuriyeti’nden CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN 

selamlama konuşmasını yaparken 
 

 

 
 

Kuzey Makedonya Türk Halk Partisi Başkanı Enes İBRAHİM Türkiye 

Cumhuriyeti Türk Halk Partisi Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN’a 

katılım plaketini sunarken 
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Kuzey Makedonya Türk Halk Partisi Başkanı Enes İBRAHİM  Kosova’dan 

Nimetullah HAFIZ’a Panel’e katılım plaketini verirken 

 

 

 
 

Kuzey Makedonya Türk Halk Partisi Başkanı Türkiye Cumhuriyeti 

İyi Parti Kocaeli milletvekili Lûtfi TÜRKAN’a katılım plaketini sunarken 
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Balkan Forumu’ndaki katılımcılardan bir görüntü 

 

 
 

Balkanlardan Panel’e katılan misafirler Panel sunumlarını dinlerken 
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Balkan Türk Forumu gala yemeğinden  

 

 

 
 

Balkan Türk Forumu’ndan bi anı (Resimde soldan sağa: Nimetullah HAFIZ, 

Abdülhalim DEDE, Tacida HAFIZ ve Taner GÜÇLÜTÜRK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BALKAN TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

KOSOVA TÜRK TEMSİL HEYETİ’NE MUSTAFA 

KEMAL PAŞA’NIN PORTRESİ HEDİYE ETTİ 
  

 

 

     2019 yılında Balkan Türko-

lojisi Araştırmaları Merkezi’ne 

bir yıl maddi ve manevi des-

teğinde bulunan Kosova’da 

Türk Temsil Heyeti Başkan-

lığına, 1921 yılında çekilen ve 

günümüze dek kamuda bilinme-

yen İngiltere’nin Bolton kentin-

den getirilen Mustafa Kemal 

Paşa’nın 50 x 70 cm boyutlu 

portresi 12.02.2020 tarihinde 

Sayın Albay Numan BAŞ’a tes-

lim edildi. 

 

 

                      

 
    

Balkan Türkoloji Araştırmalari Merkezi Genel Başkanı Prof Dr. Nimetullah 

HAFIZ Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Sayın Albay Numan BAŞ’a teslim 

ederken 
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BALTAM Müdürü Prof. Dr. Tac ida HAFIZ ve Yürütüm Konseyi Üyesi Ümran 

AŞIKFERKİ Mustafa Kemal Paşa portresini teslim ederken 

  

 
 

Soldan sağa: Bir yıl sonra Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığına yeni gelen 

Albay Savaş YANAR, Tacida HAFIZ, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı 

Albay Numan BAŞ, Nimetullah HAFIZ ve Ümran AŞIKFERKI 
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BALKAN TÜRKOLOJİSİNİN ÇINARI 80 YAŞINDA 
 

Balkan Türkolojisinin de-

ğerli isimlerinden Prof. Dr. Ni-

metullah Hafız, 2019 yılının 2 

Aralık tarihinde 80 yaşını, Tür-

kiye’nin Gaziantep ilinde yaşa-

makta olan aile üyeleriyle bir-

likte kutladı.  

Mütevazı bir kutlama ile 

Hafız, bu güzel anı çektirdikleri 

bir aile fotoğrafıyla da ölüm-

süzleştirdi. Oğlu Erhan Hafız’ın 

sosyal medya hesabında paylaş-

tığı kutlama fotoğrafının yorum 

kısmına bir sürü tebrik ve kut-

lama geldi.  

      Merkezi Prizren’de bulunan Kosova Türk Yazarlar Derneği ve 

Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği de bu kutlamaya yayımladıkları 

tebrik ve kutlama mesajlarıyla eşlik ettiler. 

“Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği’nin resmî sosyal medya 

hesabında yayımlanan tebrik şu şekildedir: 

 

      Balkan Türkolojisinin büyük ismi, derneğimizin mevcut yönetim 

kurulu üyesi ve ilk nesil üyelerimizden olan, Priştine Üniversitesi öğ-

retim üyesi Sayın Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ, bugün Ankara'da 

ailesiyle birlikte 80'inci yaşını kutladı. Dernek olarak kıymetli duayen 

hocamızın doğum gününü can-ı gönülden kutluyor, daha nice sağlıklı, 

huzurlu, mutlu yaşlar diliyoruz. Hocalarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki 

varsınız! 

                           

                        Nevzat ŞUNDO 

DOĞRU YOL Türk Kültür Sanat Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Kosova Türk Yazarlar Derneği de resmî dernek sosyal medya he-

sabı sayfasından bir tebrik yayımlamıştır:  

 

      Balkan Türkolojisinin ad yapmış büyük ismi, derneğimizin onur 

üyesi ve Kosova'daki Türk edebiyatının ilk kuşak şairlerinden olan, 

Priştine Üniversitesi öğretim üyesi, araştırmacı-yazar, akademisyen 

Sayın Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ, dün Ankara'da ailesiyle birlikte 
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80'inci yaşını kutladı. Dernek ve edebiyat camiası olarak değerli 

hocamızın doğum gününü canıgönülden kutluyor, daha nice sağlıklı, 

huzurlu, mutlu yaşlara ulaşmasını diliyoruz. Sevgilerimizle... 

 

Zeynel BEKSAÇ 

Kosova Türk Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

 

2020 yılı içerisinde BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmaları 

Merkezi tarafından düzenlenecek görkemli bir törenle Prof. Dr. Nime-

tullah Hafız’ın 80. doğum günü, değerli eşi Prof. Dr. Tacida Zubçeviç 

Hafız’la birlikte yayımcılık çalışmalarını birlikte sürdürdükleri BAL-

TAM Dergisi’nin 31’inci sayısı, BAL-TAM’ın bilimsel yayımcılıkta 

30’uncu eseri ve Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi’nin kurulu-

şunun 19. yıl dönümü şerefine tertiplenecek bilimsel bir etkinlikle 

Prizren’de kutlanacak. Etkinlik TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yıl 

dönümüne de adanacak.   

 

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ kimdir? 

 

Nimetullah HAFIZ, 2 Aralık 1939 tarihinde Prizren’de doğdu. 

1963 yılında Belgrad, ardından Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Bö-

lümüne geçiş yapmış ve bu bölümden mezun olmuştur. Kosova Türk 

çağdaş edebî yaratıcılığının ilk kuşak yazarlarından biri olan Hafız, 

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, "Prizren 

Türk Halk Edebiyatı Metinleri ve Ağız Hususiyetleri" konulu teziyle 

doktorasını yaparak Kosova Türklerinin ilk Türk dili doktoru ve ilk 

Türkiye mezunu olmuştur. Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Na-

zım Hikmet Edebiyat Kolunun ilk başkanı olarak İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında Atatürk’e adanmış bir akademi ile Hafız, Prizren Eski 

Eserleri Koruma Kurumunda görev yaptığı sırada, Prizren bölgesinde 

yok olmaya yüz tutmuş Osmanlı-Türk tarihine ait eserleri değerlendi-

rerek koruma altına alınmasını sağlamıştır. 1974 yılında Priştine Üni-

versitesi Felsefe Fakültesi, Şarkiyat Bölümünün ilk kurucu kadro 

öğretim görevlileri arasında yer almış fakat Kosova’da Türk eğitimine 

en büyük katkısı 1988-1989 yılında Priştine Üniversitesi, Filoloji Fa-

kültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurmak olmuştur.  

2000 yılından sonra eşi Prof. Dr. Tacida Zubçeviç Hafız ile birlik-

te Prizren’de Balkanlarda ve Güneydoğu Avrupa’nın ilk Türkoloji 

Araştırmaları Merkezi olan BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırma-

ları Merkezi) ve Yeni Pazar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-

münü kurmuştur. Prof. Hafız, aynı zamanda 1991 yılında Priştine Üni-

versitesi Prizren Yüksek Pedagoji Okulunda Türkçe Sınıf Öğretmenli-
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ği Bölümünün kuruculuğunu, 2000 yılında Prizren Eğitim Fakültesi 

Türkçe Bölümünün kurucu heyeti başkanlığını yapmıştır. Kosova’da 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, sanat 

tarihi ve halk bilimi alanlarında ilk bilimsel araştırmaları gerçekleştir-

miş, bu alanlarda bilimsel incelemelerin temellerini atmıştır. 

 

 
 

Hafız, Türkiye’de Ankara Üniversitesi, Almanya’da Mainz Gu-

tenberg ve Freiburg Albert-Ludwigs Üniversiteleri, Kazakistan’da Ah-

met Yesevi Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler gerçekleştirmiş, 

konuk öğretim üyesi vb. görevlerde bulunmuştur. Dil, kültür, halk bi-

limi, edebiyat, tarih üzerine yaptığı çok sayıda bilim araştırması, ince-

leme kitabı ve makalesi yayımlanmıştır. Çevren ve BAL-TAM Türklük 

Bilgisi dergilerinin editörlüğünü yapmış, çok sayıda gazete ve dergi-

nin yazı kurulunda yer almış, “Yeni Dönem Gazetesi”nde yazı kurulu 

başkanlığı yapmıştır. Prof. Hafız, BAL-TAM kurumu çerçevesinde, 

on beş yıldan bu yana senede iki defa yayımlanan BAL-TAM Türklük 

Bilgisi dergisi ile kitap yayımcılığını ve editörlüğünü yapmakta olup 

uluslararası sempozyum bildiri kitaplarını hazırlamaktadır. 

BAL-TAM’ın kurucu ve daimî başkanı Hafız, bugüne kadar çok 

sayıda sempozyum, kongre, panel ve bilim toplantılarına katılmış, sa-

yısız ödüle layık görülmüştür. Prof. Hafız, en son Türk Kültürü Araş-

tırmaları Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yaşam boyu üs-
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tün başarı ödüllerine de layık görülmüştür. Hafız, 7-8 Aralık 2018 tari-

hinde Antalya’da Türk Eğitim-Sen öncülüğünde ve Uluslararası Av-

rasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından düzenlenen “2. Uluslarara-

sı Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi” kapsamında “Türk Dünyası 

Hizmet Ödülüne” layık görülmüştür. Hafız, 2019 Uluslararası Türk-

çem Dergisi Yılın Ödülü ve 2019 yılı Kosova Türk Yazarlar Derneği 

tarafından da “Suzi Çelebi Edebiyat Ödüllerine” de layık görülmüştür. 

 

 
 

Hafız, 1964 yılında Birlik Yayınları’ndan çıkan çocuklara yönelik 

şiirleri Günaydın adlı şiir kitabıyla 60’lı kuşağın ve Kosova Türk çağ-

daş edebiyatı yaratıcılığının öncüleri arasında yer almaktadır. İkinci 

baskısı 1973 yılında yine Birlik yayınlarından çıkan Günaydın şiir ki-

tabına Hafız, yeni şiirlerini de eklemiştir. Hafız’ın büyüklere yönelik 

ikinci eseri “Ana Kucağı” adlı şiir kitabı ise 1983 yılında Birlik Ya-

yınları tarafından Üsküp’te yayımlanmıştır.  

Akademik çalışmalarla da gündemde kalan Hafız, Prof. Dr. Dilek 

Yalçın Çelik’in deyimiyle, “Kosova’da Türkoloji ilmini, akademik an-

lamda başlatan, temellerini atan, üniversite eğitimi sistemli hâle geti-

ren kişidir.” Başlıca inceleme eserlerinden bazıları, Yugoslavya Türk 

Şiirinde Atatürk (1983, Ankara), Yugoslavya Türk Edebiyatında Dev-

rim Şiirleri (1984, Üsküp), Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinle-

ri (1985, Priştine); Yugoslavya Türk Halkı Şiirinde Tito (1985, Üs-

küp), Âşık Ferki Hayatı ve Eserleri (1986, Prizren), Bulgaristan’da 
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Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi I, II, III(1988-1989, Anka-

ra), Yugoslavya’da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi I, II ve III (1989, 

Kültür Bakanlığı Yayınları-Ankara), Makedonya Türk Halk Edebiyatı 

Metinleri (1989, İstanbul), Bulgaristan’da Türk Halk Edebiyatı Metin-

leri I, II (1990, Ankara), Rıza Mollov Hayatı ve Eserleri(1999, Anka-

ra), Yusuf Kerim Hayatı ve Eserleri (2006, Prizren), Sabri Tata Hayatı 

ve Eserleri (2010, Prizren), Karadağ Ordusu (2012, Prizren), Prizrenli 

Tecelli Divanı (2012, Prizren), Şükrü Dilege Hayatı ve Eserleri (Devr-

i Hayatım ve Balkan Harbi ve Harbi Umumi) (2014, Prizren), Zübde-

t’ül-Vekâyi (Şemsettin Sami Bey’in Yayımlanmamış Eseri - Tarih-i Ro-

maiyyin) (2014, Prizren), Şükrü Dilege Hayatı ve Eserleri (Devr-i Ha-

yatım ve Balkan Harbi ve Harbi Umumi) tıpkı basım (2017, Prizren), 

Hacı Ömer Lütfü’-“TEVARİH” (2018, Prizren), Sancaklı Türk şairi 

“Derviş Ahmed Gurbi Hayatı ve Eserleri” (2018, Prizren). 

BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezinin başkanlı-

ğını yürüten Prof. Hafız, bugüne kadar BAL-TAM Türklük Bilgisi 

adındaki Avrupa’nın dili Türkçe tek Türkoloji bilimi dergisinin 30 sa-

yısını çıkarmış, BAL-TAM’ın yayınları çerçevesinde şimdiye kadar 

farklı yazarlara ait 30’un üzerinde edebî ve Türkoloji bilimine yönelik 

eseri gün yüzüne çıkarmıştır. Ayrıca Hafız’ın bibliyografyasında iki 

yüzün üzerinde bilimsel makalesi de bulunmaktadır.  

Akademik anlamda değişik konulardaki araştırma ve çalışma pro-

jelerini sürdüren Prof. Dr. Hafız, iki çocuk babası ve üç torun dedesi-

dir. 

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z 
 

N E C R O L O G Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QAŞGAY MUSİQİSİNİN FƏDAKAR XADİMİ FURUD 

GORGİNPUR DÜNYADAN KÖÇDÜ 

 

Əli ŞAMİL* 

 

Qaşqaylar yayda yaylağa, qışda qışlağa köç etməyi sevən bir türk 

toplumudur. İran hökuməti 

istər şah devrində olsun, istər 

İslam İnqilabından sonra 

onların düzənini pozmağa, 

köçlərini durdurmağa çalışıb. 

Lakin istədiklərinə tam nail 

ola bilməyib.  

Ötən ilin dekabrında ta-

nıdığım, həmişə hörmət və 

ehtiramla xatırladığım üç nə-

fər də bu dünyadan köçdü. 

Onların köçünü nə ailələri, nə 

dostları, nə də həkimlər 

durdura bidi. 

30 il öncə Sovet-İran 

sərhəddindəki tikanlı 

məftillərin sökülməsindən yaranan bayramı- Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü qeyd etmək üçün dekabrın 

31-də saat 12-də Kiyevin mərkəzi Maydanındaki Türkiyəlilərin açdığı 

Mojito restoranına toplaşmışdıq. Həmin toplantıda Milli Azadlıq 

hərəkatının fəallarından, mühacirətdə yaşayan və dünyasını dəyişən, 

Türkiyənin Kayseri şəhərindəki Erciyəz Universitetinin bölüm 

başqanı, bəstəkar Müsəvvər Əsgəroğlunun və Almaniyada vəfat edən 

Rafiq Həsənovun xatirəsini yad etdik. 

Toplantıya Türkiyə türklərindən də, qaqauzlardan da qatılanlar 

vardı. Yer 2 saatlığına kirələnsə də ötən günlərin xatirələri vaxtı bizə 

unutdurdu. Gələcək işlərimizdən çox keçmişdən danışdıq. Oradan ay-

rılandan təxminən bir saat sonra Türkiyədə yaşayan, millətsevər qaş-

qay gənclərindən-Səməd Muğanlıdan telefonuma bir şəkil və kiçik xə-

bər gəldi. Səməd bəy saat 14.00-da ünlü qaşqay musiqiçisi Furud Gur-

ginpur dünyasını dəyişdiyini xəbər verirdi. Rəsmi şəkildə hâkim dairə-

lərin musiqini qadağan etdiyi İran kimi bir ölkədə yaşayan, özü də zəif 

görən, sonra da gözləri tam tutulan qardaşların dövlət siyasətinə qarşı 

                                                      
*  Azebaycan Türkoloğu, alishamil@yahoo.com 
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qətiyyətlə dirəniş göstərərək türk musiqisini öyrənmələri və təbliğ et-

mələri qəhrəmanlıqdır.   

Buna görə də Gurginpurlar ailəsini qaşqayların da, xələclərin də, 

qarapapaqların da, türkmənlərin də, bir sözlə İranda yaşayan türklərin 

millətsevər övladları sevir və işlərini yüksək qiymətləndirirlər. Bu ailə 

haqqında mənim də xeyli bilgim vardır. Furudun kiçik qardaşı Fərhad-

la görüşüb söhbət etmişdik. Şiraz Unversitetinin salonunda qaşqay 

musiqiçiləri konsert təşkil etmişdilər. Salon ağzınadək dolu idi. Kon-

sertin əvvəlində bir qocanın qolundan tutub səhnəyə gətirdilər.Gözü 

görmürdü. Salondakılar onu ayaq üstə alqışlarla qarşıladılar. Akkardi-

onda iki hava çaldı. Tamaşaçıların ayaq üstə arasıkəsilməz alqışları sə-

nətkara xalqın verdiyi qiymətdir.     

Səhnədən enəndə gətirib birinci sırada mənim yanımda oturtdular. 

Qısa söhbətimizdən dünyadan köçəcəyini anladım. Dost-taışları ömrü-

nü qaşqay musiqisinə həsr etmiş bu insanı xəstə olsa da səhnəyə çıxar-

dılar. Bu onun tamaşaçılarla son görüşü, bəlkə də son çalğısı idi. Ara-

dan üç ay keçəndən sonra təkrar Şiraza gedəndə onu görmək istədim. 

Dedilər ki, vəziyyəti ağırdı, görüşməyə halı qalmayıb.  

2018-ci il avqustun 31-də Fərhad Gurginpur haqqa qovuşdu. 

Azərbaycan oxucusuna bilgi vermək məqsədilə onun haqqında bir mə-

qalə yazıb “525-ci qəzet” çap etdirdim. Həmin məqaləni qaşqay gənc-

ləri sosial şəbəkələrdə paylaşmaqla qalmadılar, qəzetin səhifəsinin su-

rətini çıxararaq dost-tanışları arasında yaydılar. 

Qaşqayların millətsevər gəncləri Azərbaycanla çox maraqlanır, 

burada qaşqaylarla bağlı yazılanları və deyilənləri böyük maraqla izlə-

yir və yayırlar. “525-ci qəzet” də qaşqaylar haqqında məqalələr verdi-

yindən sevilir. 

Qaşqaylar mübarizliyi, döyüşkənliyi, qüruru ilə seçilirlər. Dünya-

dan köçən Furudun ailəsi də qürurlu, millətsevər bir ailədir. Atası Hə-

bibullah xan Əmələ tayfasından, anası Məsumə(qaşqayların əksəriy-

yəti onu əzizləyərək Məsi bibi deyirlər) xanım isə 5 böyük və kiçik 

tayfanı özündə birləşdirən Bəhmənbəyi tayfasındandır. Hər iki ailənin 

maddi durumu yaxşı olub. Qaşqay mədəniyyətinin yox olmaması, ya-

şaması  və yayılması üçün böyük işlər görüblər. Furudun atası Həbi-

bullah xan döyüşkən, cəsarətli bir insan olmaqla yanaşı ustad musiqiçi 

kimi də tanınıb. O, qaşqayların ustad sənətkarı, mahir tar və setar ifa-

çısı Davud Süleyman oğlunun şəyirdi olub.  Ustadından öyrəndiklərini 

yalnız öz övladlarına deyil, elinin istedadlı gənclərinə də öyrədib.  

Məsumə xanımım 2019-cu ilin dekabrın 1-də dünyasını dəyişdiyi-

ni qaşqay gəncləri mənə xəbər vermişdilər. Əvvəllər hətta xarici ölkə-

lərdə yaşayan qohumlarının, yaxınlarının ölümündən 5-6 aya xəbər 

tutmaq olmurdu. İndi texniki tərəqqi bu problemləri aradan qaldırıb. 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

307 

Mən Furud Gurginpurun dünyadan köçməsindən 2-3 saat sonra xəbər 

tutdum.  1-2 saat öncə bilsəydim toplantıda Furud Gurginpurun haq-

qında bilgi verər, xatirəsini yad edərdik 

Məsumə xanımın qardaşı Məhəmməd Bəhmən Bəhmənbəyi öz 

vəsaiti hesabına qaşqay uşaqları üçün çadırlarda açdığı məktəblərlə və 

Fars əyalətində yaylaq-qışlaq həyatı sürən tayfalar haqqında yazdığ ki-

tabla, məqalələrlə  məşhurlaşıb. 

Həbibullah xanın ailəsi qışda Firuzabad şəhəri yaxınlığındakı 

Zəncirvan qışlağında, yayda isə Simurun şəhəri ətrafındakı Qaleyi 

Muxtarxan yaylağında yaşayıb. Məsumə xanımla ailə quran Həbibul-

lah xanın övladlarının sayı çox olsa da onlardan bir neçəsi uşaq ikən 

dünyasını dəyişib. Altısı yaşayıb və boya-başa çatıb. Xəstəlikdən Fu-

rud, Fərhad, Mustafa Kamal (Rza şah rejiminin sərt vaxtında övladına 

Mustafa Kamal adını qoymağı hər valideyin cürət etməzdi), baçısı 

Pəricöhrənin gözü zəif görüb.  

Furud 1946-cı il martın 4-də Firuzabad yaxınlığındakı Zəncirvan 

qışlağında anadan olub.  Məktəbdən, mədəni mərkəzlərdən uzaqda ol-

salar da valideyinləri var gücü ilə övladlarını oxudublar. Əvvəl İsfa-

handakı zəif görən uşaqlar üçün açılmış məktəbə qoyublar. Lakin təb-

dəki baxımsızlıq valideynləri rahatsız edib. Şiraz şəhərində zəif görən 

uşaqlar üçün xüsusi məktəb olmadığından məcbur qalıb Zəncivan qış-

lağında açılmış ibtidai məktəbdə oxudublar.  

Sonra da təhsillərini davam etdirmək üçün Tehrana göndəriblər. 

Əhalisi və nəqliyyatı sıx bir şəhərdə zəif görən övladlarının sərbəst hə-

rəkət edə bilmədiklərini görən valideyinlər peşəkar musiqiçiləri evləri-

nə dəvət edib uşaqlarını oxudublar. Qaşqay musiqi alətlərində çalmağı 

atalarından öyrənən Furud və Fərhad 1957-ci ildən başlayaraq Əmirə-

zidi Salmanpurdan akkordeon dərsi almağa başlayıb. Sonra da Tehra-

nın peşəkar musiqiçilərindən ustad Şenavərdən, Aləm Ohaniandan, 

Ənişuravan Ruhanidən, kor Dudangədən dərsləri alıblar. Az bir za-

manda qardaşlar istedadları ilə diqqəti cəlb ediblər. Onların bacarığın-

dan Şiraz radiosunun əməkdaşları da xəbər tutub. 1958-ci ildən Şiraz 

radiosunun uşaq verilişlərində çıxış etməyə başlayırlar. 

Oğlanlarınun uğuru atanı bərk sevindirib. Onların gələcyi üçün 

ailəsini 1963-də Tehrana köçürüb. 

Şirazda yaşadıqları vaxtdan başlayaraq xalq musiqisini öyrənən 

və yadında saxlamağa çalışan Furud Tehranda musiqi təhsili aldığı il-

lərdə qaşqay mahnı və rəqslərini nota köçürməyə başlayır. Ədəbiyyat 

fakültəsini bitirsə də musiqidən uzaqlaşmır. Tehran Universitetinin 

Sənət (incəsənət) Fakültəsinə qəbul olunub və oranı 1978-ci ildə biti-

rib. Beləcə Furud Tehranda müxtəlif musiqi alətlərinin gözəl ifaçısı və 

qaşqay musiqisinin toplayıcısı kimi məşhurlaşıb. 
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Elə buna görə də ölkənin ən nüfuzlu incəsənət toplusu olan “Ma-

he nur” jurnalının araşdırıcı qrupu onunla görüşüb.  Furud Gurginpur-

la etdikləri söhbət əsasında jurnalın 1977-ci ildə nəşr edilən sayında 

“Qaşqaylarda musiqi” məqaləsini çap etdiriblər. Jurnalın ən böyük 

məqaləsi olan “Qaşqaylarda musiqi” bu gün də öz aktuallığını itirmə-

yib. Xalq musiqisindən bəhs edən araşdırıcılar qaynaq kimi Furud 

Gurginpurun fikirlərinə dayanırlar. 

 

Furud Gurginpur və Xanımı Əfsanə Cahangiri 

 

Jurnalın araşdırıcılar qrupunun Qaşqay aşıqları ilə bağlı verdiklə-

ru suala Furud Gurginpur belə cavab verib: “Qaşqay aşıqlarının sayı 

olduqca çox idi. 1953-cü ildə el quruluşunun dağıdılması aşıqlara da 

ağır zərbə vurdu. Onların dolanışığı çətinliyindən, yoxsullaşdıqların-

dan sənətlərini, peşələrini buraxmağa məcbur oldular. Sayları gündən-

günə azaldı. Hazırda on, on beş aşıq ailəsi el içində dolanır”. 

Araşdırıcıların qaşqay aşıqlarının Azərbaycan aşıqları ilə əlaqəsi 

haqqında verdikləri sualı Furud Gurginpur belə cavablandırıb: “Qaş-

qay musiqisi xüsusi müstəqilliyə malikdir.  O, başqa xalqın, elin, tay-

fanın musiqisinin təsirində deyil. Lakin Qaşqay aşıq musiqisi Azər-

baycan aşıq musiqisilə demək olar ki, eynidir.  

  Aşıqların musiqisi geniş yayılmış qədim musiqidir. Aşıqlar şən-

lik, şadlıq və qəm gətirən hər hansı bir hadisəyə münasibətlərini şeir 

və mahnı ilə bildiriblər. Onlar məclislərdə dastan danışmağı çox sevir-

lər... 

Qaşqay aşıqları ilə Azərbaycan aşıqları arasında müştərək mahnı-

lar vardır. Məsələn, Qaşqay aşıqlarının Koroğlu dastanındakı şücaət, 

igidlik, mərdlik, qəhrəmanlıq məsələlərində Azərbaycan aşıqlarının 

Koroğlusu ilə eynidir. Qaşqayların “Kərəm”, “Məsum”, “Mahmud” 

mahnılarını çox cüzi fərqlə Azərbaycan aşıqlarının ifasında eşitmək 

olar. .... “Səhər avazı”, “Cəngnamə”, “Məhəmməd Tahir bəy”, “Sam-

sam” mahnıları köhnə aşıq melodyalarıdır. “Koroğlu”, “Mahmud və 

Sənəm”,  “Mahmud və Nigar”, “Baş Xosrov”, “Həlilə Xosrov”, “Bü-

sutun”, “Gəraylı”,  “Baş gəraylı” qaşqay aşıqlarının hazırda istifadə et-

diklər mahnılar və qoşmalardır.” 

Qaşqay aşıqlarından danışan Furud Gurginpur deyir ki, qaşqay 

aşıqları da Həmədan, Savə, Xələc aşıqları kimi çəkur, çökur dedikləri 

sazda çalıb oxuyurlar. Qaşqay aşıqlarından Aşıq Səyyad və Aşıq İs-

mayılı yüksək qiymətləndirən musiqi araşdırıcısı  Ustad Samsamın, 

Ustad Davudun, müğənnilərdən Mahpərvizin, Məhəmmədhüseynin, 

Təhmuraz Kəşkülünün, Mahmud İskəndərinin və b. adlarını çəkir. Us-



BAL-TAM Türklük Bilgisi 32  

 

 

309 

tad Davud haqqında deyir: “Onun adına bəstələnmiş mahnı hələ də el 

içərisində oxunur”.  

 Şərq musiqi alətləri ilə yanaşı Avropanın simli musiqi alətlərində 

də mahir fiaçı kimi tanınan Furud Gurginpur 1993-cü ildə Tehranda 

keçirilən beynəlxalq musiqi festivalında kamança çalanlar arasında bi-

rinci yeri tutaraq mükafat almışdır. 

2007-ci ildə dünyasını dəyişən Həbibullah xanın  gəlinləri də elə 

bil seçilib. Furudun xanımı Əfsanə Cahangiri oxuduğu xalq mahnıları 

ilə yalnız qaşqaylar arasında deyil, İranda məşhurlaşıb. Furud oğlanla-

rına Saba və Kavə, qızına isə qaşqayların yaylağında olan, şəninə şeir 

və poemalar yazılan Dena dağının adını verib. Hər üçü də musiqi ilə 

məşğul olur. 

Furud Gurginpurun hazırladığı musiqi albomlarından “Qaşqay 

musiqisi”(6 ədəd), “Qərib-Sənəm”, “Koroğlu”, “Türkmənsəhra”, 

“Hicran” müəllifinə yalnız musiqiçilər arasında deyil, İranda yaşayan 

türk xalqları arasında da geniş şöhrət qazandırıb.  

Ölkənin idarəedilməsində aparıcı rol oynayan din xanimləri musi-

qini qadağan etmələrinə baxmayaraq Furud Gurginpurun anadan ol-

masının 70 illiyi münasibətilə 2016-cı ilin yanvarın 31-də Tehranda 

təşkil edilmiş mərasimə İranın məşhur musiqiçiləri ilə yanaşı, yazıçı 

və şairləri, siyasətçiləri də qatılıb. 

Furhud Gurginpurun cənazəsi 10 yanvar 2020-ci ildə Abadeh şə-

hərindəki ailə məzarlığında dəfn edilib. 

 

10.01.2020 

 

Çap olundu: Qaşqay musiqisinin fədakar xadimi Furud Gorgin-

pur dünyadan köçdü, “525-ci qəzet” 2020-ci il, 10 yanvar. 

http://525.az/site/?name=xeber&news_id=132039#gsc.tab=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ/ 

EDITORIAL PRICIPLES: 

 
 

BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi uluslararası kaydı Paris’te ya-

pılmış olan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, mart ve eylül aylarında 

yayımlanmakta olan BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi, Türkoloji ve 

yardımcı disiplinlerinin tüm alanlarında yapılan çalışmaları kapsamak-

tadır.  

Dergimize daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanma-

mış olan özgün çalışmalara, bilim ve araştırma alanlarında gerçekleşen 

farklı proje sonuçlarına öncelik tanınmaktadır. Bunun yanı sıra tanın-

mış, 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 gerekse 

de Merkezimiz ile ilgili haber, yorum ve fotoğrafların adresimize gön-

derilmesi ya da iletişim kanalları yoluyla bize iletilmesi rica olunur. 

Dergiye gönderilecek yazılar öncelikle analitik ve bilimsel objek-

tiviteyi içerisinde bulundurmalıdır. Gönderilen yazıların dipnotları ve 

kaynakçasının bilim standartlarına göre uygun olması gerekmektedir. 

Bu dergide yayımlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla 

alıntı ve atıf şeklinde kullanılabilir. 

Derginin dili Türkçedir. Ayrıca İngilizce, Rusça, Almanca ve 

Fransızca yazılmış bilimsel makaleler de kabul edilir. Ancak bu 

dillerde yazılan makalelerin geniş bir Türkçe özetine yer verilmelidir.  

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. Özet, 150-

200 kelime arasında ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. 

Özet içinde kaynak, şekil, çizelge bulunmamalıdır. Özetin hemen 

altında en az üç, en fazla beş anahtar kelime verilmelidir. Özet ve 

Anahtar Kelimeler Türkçe ve özetin yazıldığı ikinci dilde 

hazırlanmalıdır.  

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ için hazırlanan çalışmaların 

kapsamı sayfa sayısıyla sınırlandırılmış değildir. Çalışmaların bilgisa-

yarda, 1 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.  
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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 yayımlanıp yayımlanmaması kararı 

BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi ve derginin bilim-hakem kuruluna 

aittir. 

Dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. 

Bunlar, her zaman BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi’nin 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 öz geçmişini de göndermesi uygun görülür.  
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