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BALKANLARIN TARİHÎ VE KÜLTÜREL 
KATMANLARI 

 
Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA* 

 
Özet 

 
Avrupa’nın Asya ve Afrika’ya doğru uzantısını oluşturan Balkan 

Yarımadası, tarihin farklı dönemlerinde yaşayan halklara göre farklı 
isimlerle anılmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına gir-
mesiyle de Balkan devletleri Osmanlı’nın bir parçası olarak görülmeye 
başlanmıştır. Öte yandan yarımada için Balkan ismi, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun sonlarına doğru kayıtlara geçmiş olsa da Balkan devletle-
rinin Osmanlı bünyesinden ayrılmasıyla resmî olarak yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Ancak Avrupa’nın bütün Osmanlı dönemi boyunca geri al-
mak için çabaladığı ve artık Osmanlı mirasının derin izlerini barındıran 
bu bölge ötekileştirilmeye, 20. yüzyılda yaşanan savaşlar, siyasi çatış-
malar sonucunda da Balkanlar terimine pejoratif anlamlar yüklenmeye 
başlanmıştır.   

Tarihî geçmişi Neolitik Çağ’a dayanan, dünyada eşi benzeri 
olmayan bir kültür dokusuna sahip ve Avrupa’nın kültür beşiğini 
oluşturan Balkanların, günümüzde genellikle siyasi çevreler tarafından 
empoze edildiği şekilde gündeme getirilmesi üzücü bir durumdur. Ça-
lışmamızda, bu bölgenin kültürel geçmişine değinerek burada keşfe-
dilebilecek daha çok alanın olduğuna ve böylece günümüz sosyoloji, 
psikoloji, antropoloji, etnoloji, teoloji, tarih, dil bilimi ve onun alt dal-
ları olan sosyolinguistik ve diyalektoloji gibi bilim dallarına pek çok 
yenilik sunulabileceğine dikkat çekmek istedik.  

 
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Balkanlaşma, Balkan halkları, 

Balkan Tarihi, Balkan Kültürü. 
 

HISTORICAL AND CULTURAL LAYERS OF BALKANS 
 

Abstract 
 

The Balkan Peninsula, which is the extension of Europe towards 
Asia and Africa, was named with different names according to the 
people living in different periods of history, and the Balkan states star-
ted to be seen as a part of the Ottoman Empire when it came under the 
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rule of the Ottoman Empire. On the other hand, even though the Balkan 
name for the peninsula was registered towards the end of the Ottoman 
Empire, it began to become officially widespread with the separation of 
the Balkan states from the Ottomans. However, this region, which 
currently has deep traces of the Ottoman heritage that Europe is trying 
to take back throughout the Ottoman era, started to be marginalized, and 
as a result of the wars and political conflicts in the 20th century, the 
term of the Balkans was loaded with pejorative meanings. 

It is a pity that the Balkans, whose history is based on the Neolithic 
Age, has a unique cultural texture in the world, and which constitutes 
the cultural cradle of Europe, are brought to the agenda in a way that is 
generally only imposed by political circles. In our study, we wanted to 
draw attention to the cultural background of this region and that there 
are more areas that can be explored here, so that many innovations can 
be offered to today's sociology, psychology, anthropology, ethnology, 
theology, history and linguistics and sub-branches such as sociolinguis-
tics and dialectology. 

 
Keywords: Balkans, Balkanization, Balkan people, History, 

Balkan Culture. 
 
Balkanlar Terimi ve Konumu 
 
Balkan Yarımadası, tarihin farklı dönemlerinde İlirlerin, Helen-

lerin, Romalıların ve Bizans’ın yarımadası gibi isimler almıştır. Balkan-
lar bölgesinin tamamının Osmanlı egemenliği altına girdiği 14.-15. 
yüzyıllardan 1878 yılındaki Berlin Kongresi’ne kadar Osmanlı tara-
fından Rumeli Beylerbeyliği olarak isimlendirilen bu bölge Batı Avrupa 
kaynaklarında, “Büyük Türk İmparatorluğu”, “Avrupa Osmanlı İmpa-
ratorluğu” veya “Avrupa Türkiye’si” gibi isimlerle anılmıştır (Mu-
tavdžić 2013: 47). 19. yüzyılın başında (1808) Alman coğrafyacı Au-
gust Zeune’nin bölgeyi gezmesi sonucu ortaya çıkan Goea adlı 
çalışmasında bu bölgenin adı Balkan Yarımadası olarak kayda geçmiştir 
(Todorova, 2006: 83; Mutavdžić 2013: 48). Daha sonra yarımada için 
“The Balkans” yani Balkanlar adını 1827 yılında İngiliz seyyah Walsh 
kullanmıştır1 (Todorova, 2006: 83). Böylece bu isim, yarımada için 
gittikçe yaygınlaşmaya başlamış fakat “Hellen, İlirya, Dardanya, Roma, 
Bizans, Trakya, Avrupa Türkiyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa 
Yakası, Avrupa Akdeniz’i ve Doğu Yarımadası” gibi isimlerin önüne 
geçememiştir.  

 
1Walsh, “Balkanlardaki” piskoposların Yunan olduklarını ve ayin dili olarak kendi  

dillerini kullandıklarını yazmaktadır. 
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19. yüzyılın ikinci yarısında Balkan Yarımadası ya da kısaca Bal-
kanlar tabiri giderek “Avrupa Türkiyesi” tabirinin yerini almıştır. To-
macheck’in 1887 yılında Hämus-Halbinsel (Todorova, 2006: 87) yani 
“Hemus Yarımadası” adında ısrarlı olması bile Balkanların önüne ge-
çememiştir. “Hemus” aslında Yunanlıların Balkan Dağları için kullandı-
ğı isimdir ve çok eski çağlara dayanmaktadır. Ancak aynı dağlar için 
bölge halkı arasında “Balkan” isminin kullanımının da oldukça eski ol-
duğu düşünülmektedir.  

“Sarp sıradağ, sık ormanlarla kaplı dağ” gibi anlamlarla açıklanan 
Türkçe kökenli “Balkan” sözcüğü, ilk olarak 15. yüzyılda (1490) 
İtalyan hümanist, yazar ve diplomat Phillippi Callimachi’nin Papa VIII 
Innotientius’a yazdığı bir mektupta geçmiştir. Callimachi burada Hai-
mus’un kısa bir betimlemesini vererek yerel halkın bu dağa “Balkan” 
adını verdiğini belirtmektedir (Todorova, 2006: 79; Mutavdžić 2013: 
48). Bundan dolayı “Balkan” adının yarımadaya Osmanlı Türklerinin 
gelişiyle birlikte girmiş olduğu yaygın olarak kabul edilse de (aslında bu 
yarımadaya 4. yüzyıldan itibaren farklı Türk kavimlerinin gelip 
yerleştikleri göz önünde bulundurulursa) halk arasında bu kullanımın 
daha eski tarihlere dayandığı düşünülebilir.  

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi “Balkan” kelimesinin yarımada 
ismi olarak kalıcılığını koruyabilmesi bir hayli zor olmuştur. Balkan 
isminin Balkan Dağlarından alınması, aslında çok geç bir tarihe, 
neredeyse 19. yüzyılın ortalarına kadar Balkan Dağlarının yarımadanın 
bir ucundan diğer ucuna, yani İstra Yarımadası’ndan başlayıp Alpleri 
içine katarak Karadeniz’e kadar uzandığı yönündeki düşünceden kay-
naklanmıştır. August Zeune’nin yarımadaya bu ismi vermesinin sebebi 
de bu yöndeki değerlendirmeler olmuştur. Ancak daha sonraki saha ça-
lışmaları sonucunda Balkan Dağlarının bütün yarımadanın bir ucundan 
diğer ucuna yayılması düşüncesinin yanlış bir düşünce olduğunun orta-
ya çıkmasıyla birlikte Avrupa’nın bu yarımada için “Güneydoğu 
Avrupa” isminin kullanılması teklif edilmiştir. Ardından bu terim 
“Balkanlar” terimiyle yarışır hâle gelmiştir.  

Bazı coğrafyacı, diplomat ve gazeteciler Balkan Yarımadası’nın 
yerine “Güneydoğu Avrupa” teriminin kullanılması yönünde ısrarcı ol-
muştur. Ancak “Südosteuropa” (Güneydoğu Avrupa) sözünün, Nazi-
lerin jeopolitik görüşlerinde önemli bir kavrama dönüşüp Büyük Alman 
İmparatorluğu’nun güneydoğudaki “Wirtschaftsraum Grossdeutschland 
Südost” (doğal ekonomik ve siyasal uzantısı) olarak siyasallaşmasından 
dolayı “Güneydoğu Avrupa” terimi gözden düşmüştür (Todorova, 2006: 
89). Bunların yanında Güneydoğu Avrupa coğrafyası Kıbrıs, Moldova, 
Türkiye ve Ukrayna’yı da içine alarak daha geniş bir bölgeyi kapsamak-
tadır. Daha sonra her ne kadar bu terim Balkanlarla eş anlamlı olarak 
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kullanılmaya daha doğrusu Balkanların yerine geçirilmeye çalışıldıysa 
da bu çabalar tam olarak sonuç vermemiştir. 

Çalışmamızda şu ana kadar, hâlâ tam olarak bir yere oturtulamamış 
bir adlandırma üzerinde durulmuştur. Söz konusu adlandırmanın yanı 
sıra bu yarımadanın sınırları da ayrı bir tartışma konusu olmuştur.   

Balkan Yarımadasının haritasına bakıldığında Odessa ile Trieste 
şehirleri arasında düz bir çizgi çekildiğinde, bu çizginin Balkan Yarıma-
dası’nın kuzey sınırını, altındaki bölgenin ise Balkanları oluşturması ge-
rektiğini görmekteyiz (bkz. Harita 1). 

 

             
 
              Harita 1. Balkan Yarımadası’nın coğrafisınırı2 

  
Söz konusu yarımadanın sınırı, bölgenin mevcut sosyo-politik du-

rumuna bağlı olarak değişik dönemlerde farklı kişiler tarafından farklı 
şekillerde değerlendirilmiştir.  

20. yüzyıl başlarında Jovan Cvijiç gibi bazı coğrafyacılar Balkanla-
rın kuzeydoğu sınırını, Sırp Hırvat Sloven Krallığı ile Macaristan, daha 
doğrusu Romanya Krallığı ile Sovyetler Birliği arasındaki bölgenin 
oluşturduğunu düşünmüştür (Mutavdžić 2013: 27). 

 Bölgeyi coğrafi ve jeofiziksel açıdan değerlendiren kimi bilim 
adamları ise Transilvanya ve Karpatların, Balkanların merkez bölgesi 
olduğunu savunmuştur (Mutavdžić 2013: 28). Bazı eski ve çağdaş tarih-

 
2 https://sr.wikipedia.org/sr-el/Balkansko_poluostrvo, erişim tarihi17.07.2020. 
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çilere ve coğrafyacılara göre3 ise Balkan Yarımadası, Türkiye’nin İstan-
bul şehrinden Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan ve Moldo-
va’ya kadar uzanan Osmanlı egemenliğindeki bölgelerden oluşmakta-
dır. Yarımadadaki bir bölgenin Balkanlara, Hırvatistan ve Slovenya gibi 
diğer bölgenin ise merkez Avrupa’ya ait olduğunu iddia eden bazı bilim 
adamı ve siyasetçiler de bulunmaktadır (Mutavdžić 2013: 29). 

Benzer bir sınır çizme karmaşası, Larousse Ansiklopedisi’nde de 
gözlenmiştir. Larousse Ansiklopedisi’nin 1911 baskısına göre Moldova, 
Besarabya ve Voyvodina Balkan Yarımadası’nda yer almazken aynı an-
siklopedinin 1924 baskısında bu bölgeler Balkan Yarımadası’na dâhil 
edilmiştir (Mutavdžić 2013: 31). Çağdaş siyasi tutumun ürünü olan 
bunun gibi birçok örnek ve değerlendirme mevcuttur.  

Günümüzde jeopolitik, askerî ve stratejik açılardan bakıldığında 
Balkan Yarımadası’na Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Arna-
vutluk, Karadağ’ın %100’ü4, Sırbistan’ın %70’i, Yunanistan’ın %69’u, 
Hırvatistan’ın %49’u, Slovenya’nın %27’si, Romanya’nın %9’u ve Tür-
kiye’nin %5’i girmektedir (Mutavdžić 2013: 32). 

 

 
 

Harita 2. Balkan Yarımadası’nın jeopolitik, askerî ve stratejik bakımından 
bugünkü sınırı5 

Batı ile Doğu arasında bulunan 25 halk ve etnik azınlığın, büyük ve 
küçük topluluklar hâlinde yaşadığı 809.154 kilometrekarelik alanı oluş-

 
3 Neumann, Bruno, Schevill, Kann, Magocsi, Rheder  (Mutavdžić 2013: 28). 
4 Her ne kadar Mutavdžić’in kaynağında belirtilmemiş olsa da Kosova’nın %100’ü 

de aynı kapsamda Balkanlara girmektedir.  
5 https://sr.wikipedia.org/sr-el/Balkansko_poluostrvo (Erişim Tarihi: 17.07.2020). 
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2 https://sr.wikipedia.org/sr-el/Balkansko_poluostrvo, erişim tarihi17.07.2020. 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

8  

Nail TAN 
19. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı Çerçevesinde Âşık  
Tokatlı Nûri’nin Dünya Kadınlarını Değerlendiren Destanı 
Üzerine .................................................................……………….......173 
 
Hayrettin İVGİN 
Kağızmanlı Hıvzî’nin Dışındaki “Hıvzî” Mahlaslı Diğer  
Âşıklar-Şairler .....................................................................................181 
 
Feyza DEMİRKIRAN 
Hasan Sezayi ve Eserleri Hakkında Bir Değerlendirme ....................197 

 
Taner GÜÇLÜTÜRK- Hülya DAVUT SKUKA 
Kosova’da Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatı .........................................211 
 
Nalan KAZAZ 
Psikolojik Açıdan Ahmet Saffet İğciler’in Hikâyelerinin  
Türk Kültürün Etkisi ..........................................................................235 
 

HALKBİLİM / ETHNOLOGY 
 

Nail TAN 
Çukurova’nın Lafları, Lafların Çukurovası .....……….………..…...249 
 

ANI / MEMOIR 
 

Nimetullah HAFIZ  
Fahri Kaya Eski Yugoslavya’da Türk Edebiyatının 
Kurucularından Biri, Şair, Yazar, Siyasetçi ve Büyük Türklük 
Bilimi Uzmanıydı ............................................................................255 
 

YİTİRDİKLERİMİZ / NECROLOGY 
 
Nimetullah HAFIZ 
Şair, Yazar, Çevirmen Mustafa Tahsin’in Ölümü Batı Trakya 
Türklerinin Büyük Kaybı ...............…………………………....……267 
 
Ferhat AŞIKFERKİ 
Bulgaristan’da İz Bırakan Bir Türk Cambazov ................................273 

17 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

17 

çilere ve coğrafyacılara göre3 ise Balkan Yarımadası, Türkiye’nin İstan-
bul şehrinden Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan ve Moldo-
va’ya kadar uzanan Osmanlı egemenliğindeki bölgelerden oluşmakta-
dır. Yarımadadaki bir bölgenin Balkanlara, Hırvatistan ve Slovenya gibi 
diğer bölgenin ise merkez Avrupa’ya ait olduğunu iddia eden bazı bilim 
adamı ve siyasetçiler de bulunmaktadır (Mutavdžić 2013: 29). 

Benzer bir sınır çizme karmaşası, Larousse Ansiklopedisi’nde de 
gözlenmiştir. Larousse Ansiklopedisi’nin 1911 baskısına göre Moldova, 
Besarabya ve Voyvodina Balkan Yarımadası’nda yer almazken aynı an-
siklopedinin 1924 baskısında bu bölgeler Balkan Yarımadası’na dâhil 
edilmiştir (Mutavdžić 2013: 31). Çağdaş siyasi tutumun ürünü olan 
bunun gibi birçok örnek ve değerlendirme mevcuttur.  

Günümüzde jeopolitik, askerî ve stratejik açılardan bakıldığında 
Balkan Yarımadası’na Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Arna-
vutluk, Karadağ’ın %100’ü4, Sırbistan’ın %70’i, Yunanistan’ın %69’u, 
Hırvatistan’ın %49’u, Slovenya’nın %27’si, Romanya’nın %9’u ve Tür-
kiye’nin %5’i girmektedir (Mutavdžić 2013: 32). 

 

 
 

Harita 2. Balkan Yarımadası’nın jeopolitik, askerî ve stratejik bakımından 
bugünkü sınırı5 

Batı ile Doğu arasında bulunan 25 halk ve etnik azınlığın, büyük ve 
küçük topluluklar hâlinde yaşadığı 809.154 kilometrekarelik alanı oluş-

 
3 Neumann, Bruno, Schevill, Kann, Magocsi, Rheder  (Mutavdžić 2013: 28). 
4 Her ne kadar Mutavdžić’in kaynağında belirtilmemiş olsa da Kosova’nın %100’ü 

de aynı kapsamda Balkanlara girmektedir.  
5 https://sr.wikipedia.org/sr-el/Balkansko_poluostrvo (Erişim Tarihi: 17.07.2020). 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

18  

turan bu bölgenin adı tarihî süreçte, başka kavramların oluşmasına da 
yol açmıştır.   

 
Balkanlaşma Kavramı  

 
Siyasi şartlar değiştikçe Balkanlara coğrafi anlamından ziyade 

siyasi anlamlar yüklenmeye başlanmış, daha önce belirtildiği gibi 
sınırları da farklı kişiler tarafından farklı şekillerde değerlendirilmiştir. 
Ancak bu değerlendirmelerin çoğu yakın tarihlerdeki gelişmelerle ve bu 
tarihlerde yaşayan halklara veya bu halkların yaşadığı devletlerin 
sınırlarına göre şekillenmiştir. Bu nedenle de Balkan kelimesinden, 
Batıda farklı anlamlar içeren kelimeler türemiştir.  

Bunlardan biri jeopolitik çevrelerde kullanılan Balkanlaşma 
terimidir. İlk önce bu kelime Balkan savaşlarında Osmanlı toprakları-
nın, ardından I. Dünya Savaşı’nda, Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğunun parçalanması için kullanılmıştır. Daha sonra ise terim siyaset 
bilimine “parçalanma” kelimesiyle eşit anlamdaki bir terim olarak gir-
miştir. Böylece Alman siyaset bilimcisi Franz von Pappen’in merkez 
Avrupa’nın yıkıcı Balkanlaşmasından bahsetmesi ve 1918 yılında New 
York Times gazetesindeki “Büyük Endüstri Devi Retenau Avrupa’nın 
Balkanlaşacağını Öngörüyor” adlı manşetinde yer almasıyla resmî 
olarak bir toplumsal-siyasi terim olarak literatüre geçmiştir (Todorova 
2002: 76). Ancak 1991 yılından sonraki dönemlerde bu kelimeye yeni 
anlamlar eklenmiştir. Balkanlaşma kelimesi, herhangi bir bölgedeki 
siyasi ve toplumsal ayrışmaları, özellikle çok uluslu toplumlardaki açık 
etnik çatışmaları çağrıştırmış, diğer etnik köken mensuplarına baskı ve 
dayatmalar hatta etnik soykırımın uygulanması anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu nedenle bugün Balkanisation (Balkanlaşma) kelimesi 
siyasi ve kurumsal anlamda pejoratif ve olumsuz bir terim olarak 
bilinmektedir. 2007 yılında İngiltere Başbakanı Gordon Braun, İskoç-
ya’ya daha fazla özerklik verilmesi durumunu, İngiltere’nin Balkanlaş-
ması (Balkanisation of Britain) terimiyle ifade etmiştir. Bir diğer ben-
zetmeyi eski ABD Başkanı Barak Obama, “Sosyal medya toplumun 
Balkanlaşmasına yol açabilir.” şeklindeki açıklamasında yapmıştır.6 

Öte yandan 1991-1994 yılları arasındaki toplumsal-millî, siyasi ve 
tarihî olaylar nedeniyle barut fıçısı, Avrupa’nın baruthanesi, geri kal-
mışlığın, ilkelliğin cehaletin, şiddetin, eşkıyalığın kaynağı gibi tabirler 
doğrudan Balkanları çağrıştırmaya başladığı için “Balkan” kelimesi 
yerine “Güneydoğu Avrupa” terimi yeniden kullanıma girmiştir çünkü 
bu terim ötekilerine göre çok daha nötr bir anlam taşımaktadır. Siyasi 

 
6https://pcpress.rs/obama-drustve-mreze-dovode-do-balkanizacije/ (Erişim Tarihi: 

17.07.2020). 
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çevrelerde yaygın olarak kullanılan bu terim, Güneydoğu Avrupa 
İstikrar Paktının (Stability Pact For South Eastern Europe) imzalandığı 
1999 yılından sonra resmî olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bunun 
üzerine Slovenyalılar kendi devletlerini kurmalarının ardından Balkan 
halklarına ait olduklarını reddetmeye başlamış, bu yaklaşımı Hırvatlar 
da izlemiştir. Bu süreçte Slovenya ve Hırvatistan kendi bulundukları 
bölgeye Merkez Avrupa (Stepić 2013) demeye yani sadece Balkanların 
değil, güneydoğu Avrupa’nın da kültür ve medeniyet mirasını red-
dederek Merkez Avrupa’da yer aldıklarını savunmaya başlamışlardır.  

Ancak bu çalışmada yukarıda sözü edilen tabirlerle sınırlı 
tutulmaya çalışılan Balkan kelimesinin aslında çok çeşitliliğin bir gös-
tergesi, bölge olarak Doğu ve Batının bir sentezini oluşturan Balkan-
ların ise kendine has özellikleri olan çok farklı medeniyetlerin kesiştiği 
bir yer olduğu ve bu medeniyetlerin dünyaya nasıl bir miras bıraktığı 
gösterilmeye çalışılacaktır.  

 
Balkanların Tarihî ve Kültürel Zenginliği 

 
Balkanların kültürel zenginliğinin derin katmanlarını göstermek 

amacıyla bu bölümde önce Balkanlarda yaşayan en eski halklardan, ar-
dından da 4. yüzyıldan itibaren bu topraklara gelen kavimlerin günümü-
ze nasıl bir kültür birikimi bıraktığından söz etmekte fayda vardır.  

Çağdaş arkeolojik bulgular bu bölgedeki ilk yerleşim merkezle-
rinin MÖ 7000 yıllarında kurulduğu yönündedir. Bu dönemde hayvan-
cılık, tarım, inşaat, üretim ve ekonominin temelleri atılmıştır. Tahmin-
lere göre kötü iklim şartları, büyük yağışlar veya kuraklıklar nedeniyle 
küçük Asya’dan yani Anadolu’dan gelen halklar ilk önce Ege’deki 
adalara ve Teselya’ya yani günümüz Yunanistan bölgesine yerleşmiş-
lerdir. MÖ 5300-4400 yılları arasında Volos kenti yakınlarında Sesklo 
kültürü, Sesklo kültürünün ardından MÖ 4000 yıllarının başlarında 
Dimini kültürü gelişmiştir. 

Bu arada Balkanlara kuzeyden ve Anadolu’dan akın eden halkların 
yanı sıra Tuna bölgesinden de farklı halkların geldiği ve yarımadada 
hem Hint-Avrupa ailesi dillerinin hem de bu dil ailesinden olmayan baş-
ka dillerin (Donaulandisch- Tuna dilinin) konuşulduğu düşünülmektedir 
(Mutavdžić 2019: 36). Bu dönemde bölgede Pelast halkının varlığından 
da bahsedilmektedir.7 

 
7Bu halkın, kuzey yarımküredeki büyük iklim değişiklerinin meydana gelmesi 

sonucu MÖ 6000-5000 yılları arasında Avrupa’nın kuzeyinden Balkanlara 
(Tuna bölgesine) yerleştikleri düşünülmektedir. Tuna’dan buradan zamanla 
Yunan Adalarına (Girit, Lezbos, İmros, Samotrake), Pelazgiya’ya yani Yuna-
nistan’ın kara bölgesine (Trakya, Makedonya, Atika, Mora), batıda da 
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turan bu bölgenin adı tarihî süreçte, başka kavramların oluşmasına da 
yol açmıştır.   

 
Balkanlaşma Kavramı  

 
Siyasi şartlar değiştikçe Balkanlara coğrafi anlamından ziyade 

siyasi anlamlar yüklenmeye başlanmış, daha önce belirtildiği gibi 
sınırları da farklı kişiler tarafından farklı şekillerde değerlendirilmiştir. 
Ancak bu değerlendirmelerin çoğu yakın tarihlerdeki gelişmelerle ve bu 
tarihlerde yaşayan halklara veya bu halkların yaşadığı devletlerin 
sınırlarına göre şekillenmiştir. Bu nedenle de Balkan kelimesinden, 
Batıda farklı anlamlar içeren kelimeler türemiştir.  

Bunlardan biri jeopolitik çevrelerde kullanılan Balkanlaşma 
terimidir. İlk önce bu kelime Balkan savaşlarında Osmanlı toprakları-
nın, ardından I. Dünya Savaşı’nda, Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğunun parçalanması için kullanılmıştır. Daha sonra ise terim siyaset 
bilimine “parçalanma” kelimesiyle eşit anlamdaki bir terim olarak gir-
miştir. Böylece Alman siyaset bilimcisi Franz von Pappen’in merkez 
Avrupa’nın yıkıcı Balkanlaşmasından bahsetmesi ve 1918 yılında New 
York Times gazetesindeki “Büyük Endüstri Devi Retenau Avrupa’nın 
Balkanlaşacağını Öngörüyor” adlı manşetinde yer almasıyla resmî 
olarak bir toplumsal-siyasi terim olarak literatüre geçmiştir (Todorova 
2002: 76). Ancak 1991 yılından sonraki dönemlerde bu kelimeye yeni 
anlamlar eklenmiştir. Balkanlaşma kelimesi, herhangi bir bölgedeki 
siyasi ve toplumsal ayrışmaları, özellikle çok uluslu toplumlardaki açık 
etnik çatışmaları çağrıştırmış, diğer etnik köken mensuplarına baskı ve 
dayatmalar hatta etnik soykırımın uygulanması anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu nedenle bugün Balkanisation (Balkanlaşma) kelimesi 
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bilinmektedir. 2007 yılında İngiltere Başbakanı Gordon Braun, İskoç-
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Öte yandan 1991-1994 yılları arasındaki toplumsal-millî, siyasi ve 
tarihî olaylar nedeniyle barut fıçısı, Avrupa’nın baruthanesi, geri kal-
mışlığın, ilkelliğin cehaletin, şiddetin, eşkıyalığın kaynağı gibi tabirler 
doğrudan Balkanları çağrıştırmaya başladığı için “Balkan” kelimesi 
yerine “Güneydoğu Avrupa” terimi yeniden kullanıma girmiştir çünkü 
bu terim ötekilerine göre çok daha nötr bir anlam taşımaktadır. Siyasi 

 
6https://pcpress.rs/obama-drustve-mreze-dovode-do-balkanizacije/ (Erişim Tarihi: 

17.07.2020). 
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çevrelerde yaygın olarak kullanılan bu terim, Güneydoğu Avrupa 
İstikrar Paktının (Stability Pact For South Eastern Europe) imzalandığı 
1999 yılından sonra resmî olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bunun 
üzerine Slovenyalılar kendi devletlerini kurmalarının ardından Balkan 
halklarına ait olduklarını reddetmeye başlamış, bu yaklaşımı Hırvatlar 
da izlemiştir. Bu süreçte Slovenya ve Hırvatistan kendi bulundukları 
bölgeye Merkez Avrupa (Stepić 2013) demeye yani sadece Balkanların 
değil, güneydoğu Avrupa’nın da kültür ve medeniyet mirasını red-
dederek Merkez Avrupa’da yer aldıklarını savunmaya başlamışlardır.  

Ancak bu çalışmada yukarıda sözü edilen tabirlerle sınırlı 
tutulmaya çalışılan Balkan kelimesinin aslında çok çeşitliliğin bir gös-
tergesi, bölge olarak Doğu ve Batının bir sentezini oluşturan Balkan-
ların ise kendine has özellikleri olan çok farklı medeniyetlerin kesiştiği 
bir yer olduğu ve bu medeniyetlerin dünyaya nasıl bir miras bıraktığı 
gösterilmeye çalışılacaktır.  

 
Balkanların Tarihî ve Kültürel Zenginliği 

 
Balkanların kültürel zenginliğinin derin katmanlarını göstermek 

amacıyla bu bölümde önce Balkanlarda yaşayan en eski halklardan, ar-
dından da 4. yüzyıldan itibaren bu topraklara gelen kavimlerin günümü-
ze nasıl bir kültür birikimi bıraktığından söz etmekte fayda vardır.  

Çağdaş arkeolojik bulgular bu bölgedeki ilk yerleşim merkezle-
rinin MÖ 7000 yıllarında kurulduğu yönündedir. Bu dönemde hayvan-
cılık, tarım, inşaat, üretim ve ekonominin temelleri atılmıştır. Tahmin-
lere göre kötü iklim şartları, büyük yağışlar veya kuraklıklar nedeniyle 
küçük Asya’dan yani Anadolu’dan gelen halklar ilk önce Ege’deki 
adalara ve Teselya’ya yani günümüz Yunanistan bölgesine yerleşmiş-
lerdir. MÖ 5300-4400 yılları arasında Volos kenti yakınlarında Sesklo 
kültürü, Sesklo kültürünün ardından MÖ 4000 yıllarının başlarında 
Dimini kültürü gelişmiştir. 

Bu arada Balkanlara kuzeyden ve Anadolu’dan akın eden halkların 
yanı sıra Tuna bölgesinden de farklı halkların geldiği ve yarımadada 
hem Hint-Avrupa ailesi dillerinin hem de bu dil ailesinden olmayan baş-
ka dillerin (Donaulandisch- Tuna dilinin) konuşulduğu düşünülmektedir 
(Mutavdžić 2019: 36). Bu dönemde bölgede Pelast halkının varlığından 
da bahsedilmektedir.7 

 
7Bu halkın, kuzey yarımküredeki büyük iklim değişiklerinin meydana gelmesi 

sonucu MÖ 6000-5000 yılları arasında Avrupa’nın kuzeyinden Balkanlara 
(Tuna bölgesine) yerleştikleri düşünülmektedir. Tuna’dan buradan zamanla 
Yunan Adalarına (Girit, Lezbos, İmros, Samotrake), Pelazgiya’ya yani Yuna-
nistan’ın kara bölgesine (Trakya, Makedonya, Atika, Mora), batıda da 
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Öte yandan MÖ 2900-2800 yıllarında başlayan ve 1500 yılına ka-
dar devam eden Tunç Çağı’nda Girit adasında bronz elde edilmeye, 
altın gümüş ve demir gibi diğer metaller keşfedilmeye başlanmıştır. 

 MÖ 2000 yılına kadarki dönemde Kiklad Adalarında, Kiklad 
kültürü varlığını sürdürmüştür.8 Bu kültür ise yerini Minos yani Girit 
uygarlığına bırakmıştır. Avrupa’nın daha sonraki gelişimini çok yönlü 
etkileyen bu uygarlık, Girit’in karadan oldukça uzak olması nedeniyle, 
Anadolu topraklarından 2300-2200 yılları arasında kara ve deniz yoluy-
la Balkanlara gelen ve önlerine gelen her şeyi yakıp yıkan çeşitli kabile-
lerden etkilenmeden varlığını sürdürmeye devam edebîlmiştir. Maddi 
bulgular yeterli olmadığı için Minosların9 Anadolu’dan, Ortadoğu’dan 
veya Kuzey’den gelip gelmedikleri bilinmese de en yaygın düşünce, bu 
halkın Yunanistan kara bölgesinden kademe kademe bu adaya gelip 
yerleştiği yönündedir.  

Adadaki arkeolojik araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış saraylar, 
Minos uygarlığının çok ileri bir uygarlık olduğunu göstermektedir. Her 
bir saray çok katlı olup iç ve dış merdivenleri, kuyuları, çok büyük 
kolonları, depo ve kilerleri ile geniş avlulara sahiptir.   

Tüccarlık ve denizcilikle geçinen Giritliler, Doğu ve Orta Akdeniz 
bölgesinde kendi kolonilerini oluşturmuş, mor rengini elde etmede ve 
safran üretiminde çok başarılı olmuş barışçıl bir toplum idi. Anaerkil 
olan bu toplumda taşçılık, kuyumculuk, gravür sanatı, doğramacılık, 
çömlekçilik, kalaycılık zanaatları çok gelişmişti. Kullandıkları hiyerog-
lif biçimli yazı Linear A olarak adlandırılmış (bkz. resim 1) ancak bu 
yazının ses değerlerine ilişkin bir bulgu elde edilememiştir. 

 
Sicilya’ya kadar yayıldıklarına inanılmaktadır. Eski Yunan kaynaklarında 
Mora’da Dorların ortaya çıkmasından çok daha önce Argos yerleşim yerinde 
MÖ 19. ile 14. yüzyıllar arasında Pelast Krallığı’nın varlığını sürdürdüğü ayrıca 
Atika ve Atina bölgelerinde MÖ 17. yüzyılda bir Pelast Hanedanı’nın 
(Erihtoniddos) kurulduğu ve bu hanedanlığın 1044 yıllarına kadar bölgede etkin 
olduğu yönünde bulgulara rastlanabilmektedir. Bilim insanları çok ileri bir 
medeniyet olan Pelastların sözü edilen bölgelerde Helenlerden önce yaşadığını 
ve Helen kültürüne büyük katkıları olduğunu savunmaktadır (Mutavdžić 2019: 
36-39). 

8Kiklad Adaları ve Anadolu’daki birçok bölgede bu döneme ait bulgular, Kiklad 
halkının bu bölgeye MÖ 5. yüzyılda birkaç dalga hâlinde geldiğini ve varlığını 
MÖ 2000 yılına kadar sürdürdüğünü göstermektedir. Bu halkın Kiklad 
kültürünü oluşturmaya MÖ 4. yüzyılda başladığına ve bu kültürün en gelişmiş 
noktasına bakır elde edilmeye başlandığı tarihte ulaşıldığına inanılmaktadır 
(Mutavdžić 2019: 41-42).  

9Minos ismi İngiliz arkeolog Arthur John Evans (1851-1941) tarafından, Zeus’un ve 
Europa’nın oğlu efsanevi/mitolojik kral Minos’a dayandırılarak verilmiştir. 
Ancak Giritlilerin bu dönemde kendilerini ne olarak adlandırdıkları 
bilinmemektedir.  
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Resim 1. Giritlere (Minoslara) ait yazı10 
 

Bütün bu sayılan özellikler, dünya medeniyetinin en erken dönem-
lerinde Balkanların bu bölgesinde çok ileri bir toplumun yaşadığını 
işaret etmektedir.  

Geç Tunç Çağı’nda Yunanistan’ın kara bölgesindeki uygarlıklar 
hakkında hiçbir şey bilinmese de Mora’daki bulgular Helenistik Dö-
nem’den önce Yunan tarihindeki bir başka dönemi yani Mikenleri işaret 
etmektedir. Bu bulgular, Miken uygarlığının zengin ve gelişmiş bir 
uygarlık olduğunu göstermektedir. Miken toplumu yaklaşık MÖ 1600-
1100 yılları arasında, Antik Yunanistan'da Tunç Çağı'nın son evresinde 
etkili bir toplum olmuştur. Mikenler, Giritlilerin aksine savaşçı bir top-
lumdur. Devletleri güçlü ve Giritlilerinkinden çok daha büyüktür. Girit 
toplumunda eşitlik ve refah hüküm sürerken Miken toplumu fakir ve 
zenginleri, alt ve üst tabakaları ayırt eden bir toplumdur. Mikenler saray 
devletleri, şehir örgütlenmesi, Linear B yazı sistemi (bkz. resim 2) ve 
sanat eserleriyle Yunanistan'ın kara bölgesinde gelişen ilk uygarlık ola-
rak tanımlanmıştır. 

 
10http://www.egitimkutuphanesi.com/tarihi-gizemler-lineer-a-ve-phaistos-diski-

zaman-io-i750-1450-mekn-girit/ (Erişim Tarihi: 18.07.2020). 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

20  

Öte yandan MÖ 2900-2800 yıllarında başlayan ve 1500 yılına ka-
dar devam eden Tunç Çağı’nda Girit adasında bronz elde edilmeye, 
altın gümüş ve demir gibi diğer metaller keşfedilmeye başlanmıştır. 

 MÖ 2000 yılına kadarki dönemde Kiklad Adalarında, Kiklad 
kültürü varlığını sürdürmüştür.8 Bu kültür ise yerini Minos yani Girit 
uygarlığına bırakmıştır. Avrupa’nın daha sonraki gelişimini çok yönlü 
etkileyen bu uygarlık, Girit’in karadan oldukça uzak olması nedeniyle, 
Anadolu topraklarından 2300-2200 yılları arasında kara ve deniz yoluy-
la Balkanlara gelen ve önlerine gelen her şeyi yakıp yıkan çeşitli kabile-
lerden etkilenmeden varlığını sürdürmeye devam edebîlmiştir. Maddi 
bulgular yeterli olmadığı için Minosların9 Anadolu’dan, Ortadoğu’dan 
veya Kuzey’den gelip gelmedikleri bilinmese de en yaygın düşünce, bu 
halkın Yunanistan kara bölgesinden kademe kademe bu adaya gelip 
yerleştiği yönündedir.  

Adadaki arkeolojik araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış saraylar, 
Minos uygarlığının çok ileri bir uygarlık olduğunu göstermektedir. Her 
bir saray çok katlı olup iç ve dış merdivenleri, kuyuları, çok büyük 
kolonları, depo ve kilerleri ile geniş avlulara sahiptir.   

Tüccarlık ve denizcilikle geçinen Giritliler, Doğu ve Orta Akdeniz 
bölgesinde kendi kolonilerini oluşturmuş, mor rengini elde etmede ve 
safran üretiminde çok başarılı olmuş barışçıl bir toplum idi. Anaerkil 
olan bu toplumda taşçılık, kuyumculuk, gravür sanatı, doğramacılık, 
çömlekçilik, kalaycılık zanaatları çok gelişmişti. Kullandıkları hiyerog-
lif biçimli yazı Linear A olarak adlandırılmış (bkz. resim 1) ancak bu 
yazının ses değerlerine ilişkin bir bulgu elde edilememiştir. 

 
Sicilya’ya kadar yayıldıklarına inanılmaktadır. Eski Yunan kaynaklarında 
Mora’da Dorların ortaya çıkmasından çok daha önce Argos yerleşim yerinde 
MÖ 19. ile 14. yüzyıllar arasında Pelast Krallığı’nın varlığını sürdürdüğü ayrıca 
Atika ve Atina bölgelerinde MÖ 17. yüzyılda bir Pelast Hanedanı’nın 
(Erihtoniddos) kurulduğu ve bu hanedanlığın 1044 yıllarına kadar bölgede etkin 
olduğu yönünde bulgulara rastlanabilmektedir. Bilim insanları çok ileri bir 
medeniyet olan Pelastların sözü edilen bölgelerde Helenlerden önce yaşadığını 
ve Helen kültürüne büyük katkıları olduğunu savunmaktadır (Mutavdžić 2019: 
36-39). 

8Kiklad Adaları ve Anadolu’daki birçok bölgede bu döneme ait bulgular, Kiklad 
halkının bu bölgeye MÖ 5. yüzyılda birkaç dalga hâlinde geldiğini ve varlığını 
MÖ 2000 yılına kadar sürdürdüğünü göstermektedir. Bu halkın Kiklad 
kültürünü oluşturmaya MÖ 4. yüzyılda başladığına ve bu kültürün en gelişmiş 
noktasına bakır elde edilmeye başlandığı tarihte ulaşıldığına inanılmaktadır 
(Mutavdžić 2019: 41-42).  

9Minos ismi İngiliz arkeolog Arthur John Evans (1851-1941) tarafından, Zeus’un ve 
Europa’nın oğlu efsanevi/mitolojik kral Minos’a dayandırılarak verilmiştir. 
Ancak Giritlilerin bu dönemde kendilerini ne olarak adlandırdıkları 
bilinmemektedir.  

 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

8  

Nail TAN 
19. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı Çerçevesinde Âşık  
Tokatlı Nûri’nin Dünya Kadınlarını Değerlendiren Destanı 
Üzerine .................................................................……………….......173 
 
Hayrettin İVGİN 
Kağızmanlı Hıvzî’nin Dışındaki “Hıvzî” Mahlaslı Diğer  
Âşıklar-Şairler .....................................................................................181 
 
Feyza DEMİRKIRAN 
Hasan Sezayi ve Eserleri Hakkında Bir Değerlendirme ....................197 

 
Taner GÜÇLÜTÜRK- Hülya DAVUT SKUKA 
Kosova’da Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatı .........................................211 
 
Nalan KAZAZ 
Psikolojik Açıdan Ahmet Saffet İğciler’in Hikâyelerinin  
Türk Kültürün Etkisi ..........................................................................235 
 

HALKBİLİM / ETHNOLOGY 
 

Nail TAN 
Çukurova’nın Lafları, Lafların Çukurovası .....……….………..…...249 
 

ANI / MEMOIR 
 

Nimetullah HAFIZ  
Fahri Kaya Eski Yugoslavya’da Türk Edebiyatının 
Kurucularından Biri, Şair, Yazar, Siyasetçi ve Büyük Türklük 
Bilimi Uzmanıydı ............................................................................255 
 

YİTİRDİKLERİMİZ / NECROLOGY 
 
Nimetullah HAFIZ 
Şair, Yazar, Çevirmen Mustafa Tahsin’in Ölümü Batı Trakya 
Türklerinin Büyük Kaybı ...............…………………………....……267 
 
Ferhat AŞIKFERKİ 
Bulgaristan’da İz Bırakan Bir Türk Cambazov ................................273 

21 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

21 

  

                    
 

Resim 1. Giritlere (Minoslara) ait yazı10 
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uygarlık olduğunu göstermektedir. Miken toplumu yaklaşık MÖ 1600-
1100 yılları arasında, Antik Yunanistan'da Tunç Çağı'nın son evresinde 
etkili bir toplum olmuştur. Mikenler, Giritlilerin aksine savaşçı bir top-
lumdur. Devletleri güçlü ve Giritlilerinkinden çok daha büyüktür. Girit 
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zenginleri, alt ve üst tabakaları ayırt eden bir toplumdur. Mikenler saray 
devletleri, şehir örgütlenmesi, Linear B yazı sistemi (bkz. resim 2) ve 
sanat eserleriyle Yunanistan'ın kara bölgesinde gelişen ilk uygarlık ola-
rak tanımlanmıştır. 

 
10http://www.egitimkutuphanesi.com/tarihi-gizemler-lineer-a-ve-phaistos-diski-

zaman-io-i750-1450-mekn-girit/ (Erişim Tarihi: 18.07.2020). 
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Resim 2. Mikenlere ait yazı11 
 
Mikenler, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Anadolu'da ticaret koloni-

leri kurmuş, MÖ 12. yüzyıl sonuna değin Batı, hatta Orta Anadolu'nun 
çeşitli yerlerine yayılmışlardır.12 

Doğal afetler, yani büyük depremler ya da kuzeyden gelen Dorlar 
veya başka halklar tarafından saldırıya uğramaları sonucu yok olan Mi-
ken uygarlığının ardından, 12. yüzyılda Yunan tarihinin karanlık döne-
mi başlamıştır. Bu dönem MÖ 8. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu döneme 
“karanlık” denmesinin sebebi, döneme ait yazılı kayıtların bulunma-
masıdır. Arkeolojik bulgulara dayanarak bu dönemde görkem ve şatafa-
tın tamamen yok olduğu, yerleşim yerlerinin oldukça boşaldığı, kalan-
ların ilkel yaşam şartlarına geri dönerek basit bir hayat sürdükleri ve 
doğal kaynakları değerlendirmeye başladıkları için bu dönemde demir 
üretimine giriştikleri bilinmektedir. Alfabeyi de bu dönemde kullan-
dıkları düşünülmekte ancak yazılı belgeler olmadığı için tam olarak 
hangi tarihte kullanmaya başladıkları bilinmemektedir. Aiollar bu 

 
11 https://tr.pinterest.com/pin/80924124538198851/ (Erişim Tarihi: 18.07.2020). 
12Homeros'un İlyada adlı eserinde Yunanlardan Ahaylar olarak bahsetmesi nedeniy-

le bazı araştırmacılar Mikenleri Ahiyava yani Akalar olarak adlandırmak 
gerektiğine inanmaktadır (Mutavdžić 2019: 55). 
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dönemde (MÖ 11-9. yüzyıllar arasında) Teselya’dan Ege’deki adalara 
(Tenedos, Lezbos) ve Anadolu sahillerine, buradan da Anadolu’nun iç 
kesimlerine ve kuzeybatısına yayılmışlardır.13 Aynı dönemde İyonya-
lılar kuzeybatı Mora, Attika ve Eğriboz Adasından hareket ederek 
Kiklad Adaları üzerinden Sisam, Sakız Adası ve Anadolu sahillerine 
gelerek orada 20 sahil kenti kurmuş, ardından kuzeyden gelen Dorlar 
Midilli, Lezbos, Santorini ve Girit adalarına yerleşerek kuzeybatı Ana-
dolu sahillerine yayılmışlardır (Mutavdžić 2019: 62).  

MÖ 8. ila 6. yüzyıllar arasında Arkaik Dönem yaşanmıştır. Bu 
dönemde siyaset ve farklı yönetim biçimleriyle birlikte krallık, 
aristokrasi, oligarşi, tiranlık ve demokrasi kavramları gelişmiştir. 5. 
yüzyılda başlayan ve 100 yıl kadar süren Klasik Dönem ile şehir 
devletleri düzeni oturtulmaya başlanmıştır. Uzun ve çetrefilli mücadele-
lerden sonra Atina yeniden prestijli konumunu geri kazanmayı ve bu-
radaki yaşam kalitesiyle diğer şehirlerdeki kültür, bilim ve sanat-
severleri çekmeyi başarmıştır. Böylece Perikles yönetiminde önem ka-
zanan Atina kent devletinde Avrupa’nın kültür, sanat, bilim, eğitim ve 
siyasetinin temelleri atılmıştır. Burada felsefe ve mantık gelişmeye, 
bilgi ve farkındalık önem kazanmaya başlamıştır. Sokrates, Platon, 
Aristo, Herodot ve Tukididis gibi tarihin önemli kişileri yaşamıştır. Şiir 
ve tiyatro sanatı gelişmiş, Aristofanes’in komedileriyle günlük olaylara 
dayalı konuşma sanatı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde felsefeden yavaşça 
bilime geçilmeye başlanmış ve filozofların çoğu matematik, müzik, tıp, 
astronomi ve diğer dallarda araştırma yapma girişiminde bulunmuştur.  

MÖ 4. ve 2. yüzyıllar arasındaki dönem, Helenistik Dönem olarak 
bilinmektedir. Bu dönemde, II. Filip ile Makedonlar, Yunan toplumuna 
üstünlük sağlayarak Büyük İskender’le birlikte Akdeniz sahillerine, 
Afrika’ya ve Hindistan’a açılmıştır. Büyük İskender’in ölümünden son-
ra Roma İmparatorluğu bölgeyi etkisi altına almış ancak 4. yüzyıldan 
itibaren Balkanlar, kuzeyden gelen halkların hâkimiyeti altına girmeye 
başlamıştır.   

Öte yandan MS 4. yüzyıla kadar Yunanlara paralel olarak Balkan-
ların diğer bölgelerinde yaşayan kavimler de kültürleri, dilleri ve hayat 
tarzlarıyla bulundukları bölge kültürlerinin şekillenmesine katkıda bu-
lunmuşlardır. Arkeolojik bulgular Sırbistan’ın güneyinde Dardanlar 
(Dardania), kuzeyinde Daklar, merkez bölgesinde ve Bulgaristan top-
raklarında Traklar, Adriyatik sahilinde İlirler, Kuzey Makedonya böl-
gesinde ise Peonyalılar ile Friglerin yaşadığına işaret etmektedir.  

 
13Bu göç hareketi tarihte ilk Yunan kolonileşmesi olarak bilinmektedir (Mutavdžić 

2019: 62). 
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MÖ 1250’de başladığı düşünülen14 Troia Savaşı’nda da adı geçen 
ve yaklaşık bin yıla yakın varlıklarını koruyan Dardanların müziğe 
yatkın oldukları; demir, gümüş ve kurşun madenlerini işledikleri, kendi-
lerine has peynir ve kumaş ürettikleri bilinmektedir. Güney Sırbistan, 
Kosova ve Kuzey Makedonya bölgelerinde yaşamışlardır. Dardanlar, 
Roma imparatorları Trajan ve Hadrianus dönemlerinde para kullanmış-
lardır (Mutavdžić 2019: 194-196).  

Yine Troia Savaşı’ndan itibaren varlık göstermeye başlayan 
Traklar, Makedonyalı Filip ve İskender’in ordularına katılmış, daha 
sonra Roma ordusunda yardımcı birliklerde yer almaya başlayarak 
seçkin generallere kadar yükselmişlerdir. Hatta MS 235-238 yıllarında 
üstün başarılarıyla görevinde yükselerek Roma İmparatorluğu’nun 
başına geçen Gaius Maksiminus Thrax, ordu tarafından seçilen ilk 
barbar imparator olmuştur (Mutavdžić 2019: 199). Bulgaristan bölge-
sindeki kazılarda ortaya çıkarılan bronz, gümüş ve altın gibi nesnelere 
bakılarak Trakların çok ileri bir toplum oldukları düşünülmektedir 
(Jevtić & Ljuština, 2008). Orfik merasimlerini15 başlatan bu halk, Yu-
nan kültürünü oldukça etkilemiştir.  

Troia Savaş’ına katılan halklar arasında Frigler de yer almaktadır. 
MÖ VIII. yüzyılda Frigler, Peonyalılarla komşu olarak yaşadıkları Ma-
kedonya’nın Ohri bölgesinden Anadolu’ya giderek orada büyük Frigya 
Krallığı’nı kurmuşlardır (Mutavdžić 2019: 206). 

Dalmaçya, Arnavutluk ve İstra bölgesine kültürlerini yayan İlirle-
rin de Balkanların en eski halklarından biri olduğu düşünülmekte, yani 
Tunç Çağı’ndan bu yana varlıklarını sürdürdüklerine inanılmaktadır. 
MÖ 3. yüzyılda Roma ile savaşlarda Roma’ya baş kaldıran ve oldukça 
sıkıntı veren bu halkın büyük bir kısmı, daha sonra Romalıların etkisi 
altına girerek Latinleştirilmiştir (Alojz, 1987).  

Öte yandan Panonya bölgesinde yaşayan ve savaşçı bir toplum 
olarak bilinen Daklar; kanunlara, bilime, etiğe, astronomi ve fiziğe 
önem vermiştir. Milat yıllarında Roma İmparatorluğu’nu büyük yenilgi-
lere uğratmışlardır. Dönemin şaheseri olan, tamamında Daçya Savaşla-
rı’ndan sahnelerin yer aldığı Roma’daki İmparatorluk meydanında yük-
selen meşhur Trajanus Sütunu’nda Dak askerlerinin Roma lejyonuna 
saldırı sahnelerinin yer alması bunu kanıtlamaktadır (bkz. resim 3). 

 
14Troia Savaşı’nın Miken kültürünün bir ürünü olduğu düşünülerek 12. yüzyılda 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir ancak bilim insanları bu savaşın bir hayal 
ürünü mü olduğu yoksa gerçekten mi yaşandığı konusunda kesin bir bilgi 
bulunmadığını savunmaktadır (Mutavdžić 2019: 64). 

15Trak kökenli olduğu düşünülen Orpheus’un Şarap Tanrısı Dionysos kültünü kendi 
kültüne dönüştürerek Orfik merasimlerini geliştirdiği, tanınmış matematikçi ve 
filozof Pythagoras’ın da Orpheus’un kültünden etkilenerek onu yaydığı 
bilinmektedir (Mutavdžić 2013: 199).  
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Resim 3: Dak askerlerinin Roma lejyonuna saldırması16 
 
MÖ 4. yüzyılda Adriyatik sahiline yayılan oradan da 270 yıllarında 

Sırbistan bölgesine geçen Keltlerin, bugünkü İran topraklarından geldiği 
düşünülmektedir. MÖ 4. yüzyılın sonlarına doğru metal para kullandığı 
bilinen ve Avrupa’nın ilk kaya tuzu maden ocaklarını işleten bu halkın, 
zanaat, madencilik, çömlekçilik takı ve çanak tasarımı konusunda çok 
başarılı olduğu bilinmektedir (Todorović, 1968; Mutavdžić, 2019: 210-
212).   

Arkeolojik bulgular, Roma İmparatorluğu tarafından “barbar” 
olarak adlandırılan bu kavimlerin, Yunan alfabesini kullanarak kendi 
dillerinde yazı yazdıklarını göstermektedir. Yukarıda bahsedilen halk-
ların yaşadıkları dönemlerden kalma yazılı kaynaklardan, günümüzdeki 
Balkan dillerini ne derece etkilediklerini görmek mümkün olabilmek-
tedir (Mutavdžić 2013: 101-122).  

Balkanlar, MS 5. yüzyıldan itibaren Kuzeyden gelen kavimlerin 
hâkimiyeti altına girmiş, bozkır kültürüyle tanışmaya başlamıştır. 4-5. 
yüzyılda Hunlar, 5. yüzyılda Bulgarlar, 6. yüzyılda Avarlar, 11. yüzyılın 
sonlarında Peçenekler ve Oğuzlar, 12. yüzyılda Kıpçaklar ve sonunda 
Osmanlı Oğuzları bölgenin demografik yapısını tamamen değiştirmiş, 
bölge halklarına bambaşka bir dünya görüşü katmıştır. Yüzyıllar içinde 
Balkanlarda etkili olan bu toplumların bazıları, güçlerini kaybedince 
geri çekilmiş olsa da bölgede kalıp yerel halka uyum sağlayarak asimile 
olanların sayısı da oldukça fazladır.  

Bahsedilen bu kavimler Balkanlara başka kavimleri de beraberinde 
getirmiş ve kimileri günümüz bölge halklarından bazılarının ön plana 
çıkmasını sağlamıştır. Örneğin Hunlar kendilerine katılan Gotları ve 
Alanları; Bulgarlar ve Avarlar ise Slavları beraberinde getirmiştir. Kıp-

 
16https://www.radioresita.ro/178690/cum-se-drogau-dacii-acum-2-000-de-ani 

(Erişim Tarihi: 17.11.2020). 
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MÖ 1250’de başladığı düşünülen14 Troia Savaşı’nda da adı geçen 
ve yaklaşık bin yıla yakın varlıklarını koruyan Dardanların müziğe 
yatkın oldukları; demir, gümüş ve kurşun madenlerini işledikleri, kendi-
lerine has peynir ve kumaş ürettikleri bilinmektedir. Güney Sırbistan, 
Kosova ve Kuzey Makedonya bölgelerinde yaşamışlardır. Dardanlar, 
Roma imparatorları Trajan ve Hadrianus dönemlerinde para kullanmış-
lardır (Mutavdžić 2019: 194-196).  

Yine Troia Savaşı’ndan itibaren varlık göstermeye başlayan 
Traklar, Makedonyalı Filip ve İskender’in ordularına katılmış, daha 
sonra Roma ordusunda yardımcı birliklerde yer almaya başlayarak 
seçkin generallere kadar yükselmişlerdir. Hatta MS 235-238 yıllarında 
üstün başarılarıyla görevinde yükselerek Roma İmparatorluğu’nun 
başına geçen Gaius Maksiminus Thrax, ordu tarafından seçilen ilk 
barbar imparator olmuştur (Mutavdžić 2019: 199). Bulgaristan bölge-
sindeki kazılarda ortaya çıkarılan bronz, gümüş ve altın gibi nesnelere 
bakılarak Trakların çok ileri bir toplum oldukları düşünülmektedir 
(Jevtić & Ljuština, 2008). Orfik merasimlerini15 başlatan bu halk, Yu-
nan kültürünü oldukça etkilemiştir.  

Troia Savaş’ına katılan halklar arasında Frigler de yer almaktadır. 
MÖ VIII. yüzyılda Frigler, Peonyalılarla komşu olarak yaşadıkları Ma-
kedonya’nın Ohri bölgesinden Anadolu’ya giderek orada büyük Frigya 
Krallığı’nı kurmuşlardır (Mutavdžić 2019: 206). 

Dalmaçya, Arnavutluk ve İstra bölgesine kültürlerini yayan İlirle-
rin de Balkanların en eski halklarından biri olduğu düşünülmekte, yani 
Tunç Çağı’ndan bu yana varlıklarını sürdürdüklerine inanılmaktadır. 
MÖ 3. yüzyılda Roma ile savaşlarda Roma’ya baş kaldıran ve oldukça 
sıkıntı veren bu halkın büyük bir kısmı, daha sonra Romalıların etkisi 
altına girerek Latinleştirilmiştir (Alojz, 1987).  

Öte yandan Panonya bölgesinde yaşayan ve savaşçı bir toplum 
olarak bilinen Daklar; kanunlara, bilime, etiğe, astronomi ve fiziğe 
önem vermiştir. Milat yıllarında Roma İmparatorluğu’nu büyük yenilgi-
lere uğratmışlardır. Dönemin şaheseri olan, tamamında Daçya Savaşla-
rı’ndan sahnelerin yer aldığı Roma’daki İmparatorluk meydanında yük-
selen meşhur Trajanus Sütunu’nda Dak askerlerinin Roma lejyonuna 
saldırı sahnelerinin yer alması bunu kanıtlamaktadır (bkz. resim 3). 

 
14Troia Savaşı’nın Miken kültürünün bir ürünü olduğu düşünülerek 12. yüzyılda 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir ancak bilim insanları bu savaşın bir hayal 
ürünü mü olduğu yoksa gerçekten mi yaşandığı konusunda kesin bir bilgi 
bulunmadığını savunmaktadır (Mutavdžić 2019: 64). 

15Trak kökenli olduğu düşünülen Orpheus’un Şarap Tanrısı Dionysos kültünü kendi 
kültüne dönüştürerek Orfik merasimlerini geliştirdiği, tanınmış matematikçi ve 
filozof Pythagoras’ın da Orpheus’un kültünden etkilenerek onu yaydığı 
bilinmektedir (Mutavdžić 2013: 199).  
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çaklar ise Bulgaristan, Makedonya ve Romanya bölgesinde oldukça ka-
labalık bir halk olan Ulahların güçlenerek kendi krallıklarını kurmala-
rında en büyük etken olmuştur.  

Kalabalık kitleler hâlinde gelen Hunlar, bozkır gibi geniş alanlarda 
hayvan sürülerini türlü manevralarla kışın ayrı, yazın ayrı ve birbirinden 
uzak mesafelere götürerek elde ettikleri organizasyon ve teşkilat-
landırma becerilerine dayalı yönetim ve seri davranma stratejisini bölge 
halkına aktararak bölgeye hız, hareket, dinamizm ve tazelik katmış-
lardır (Kafesoğlu 2014: 211-217).  

Proto-Bulgarlar Avrupa ve Balkanlarda çok önemli roller 
oynamıştır. Savaşçı ve disiplinli olan Bulgarlar, bu bölgede güçlü dev-
letler kurmuş ve çok önemli siyasi bir etken olmuştur. Tuna üzerinden 
Balkanlara gelen Slavların bir kısmını etkisi altına alan Bulgarlar onları 
vatan, devlet ve millet kavramlarıyla tanıştırmıştır. Bu sayede teş-
kilatlanan Slavlar, Bizans’a karşı koyabilmişlerdir. Bölgede Slav nü-
fusunun zamanla baskın hâle gelmesi sonucu, Bulgarlar asimile olarak 
yeni bir halk oluşturmuşlardır (Rasonyi, 1988: 82; Kafesoğlu, 2014: 
193-199). 

Tüm bunların yanında Slavları Balkanlara getiren aslında Avar-
lardır. Vistül ile Dinyeper nehirleri arasındaki bölgede ormanlarla ve 
göllerle kaplı alanda yaşayan yarı göçebe ve sakin sessiz hayat sürdü-
ren, balıkçılık, çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen Slavlar, Avarlardan 
binicilik ve silah yapma becerileri öğrenerek Avar ordusunun önemli 
savaşçıları hâline gelmiştir. (Rasonyi, 1988: 81-84). Ancak yetenekleri 
sayesinde geliştirdikleri savaş becerilerine dayanarak Slavlar, kalabalık 
kitleler hâlinde bölgeye yayılmış ve bütün diğer halklardan daha baskın 
hâle gelerek önce kendi alanlarını oluşturmuştur. Slavlar; İlir ve 
Dakların Rodop, Balkan ve Transilvanya dağlarına çekilmesini, Dal-
maçya bölgesindeki Latinlerin ise şehirlere kapanmasını sağlamış, 7. 
yüzyılda bütün İlirya bölgesini ele geçirmiştir. Tabii yüzyıllarca devam 
eden bu süreç zarfında Balkanlardaki diğer halklarla karışarak onları 
asimile eden Slavlar, asırlar boyu diğer halklarla ve kültürlerle karış-
maları sonucunda bölge kültürlerinin birçok katmanında yer almışlar ve 
günümüzde bu katmanların olağanüstü bir sentezini yaşatmaktadırlar 
(Piper, 1998; Deretić, 2018).  

Hunlar, Proto-Bulgarlar, savaşçı kimliklerinin yanı sıra estetik an-
layışı da çok gelişmiş olan Avarlar, Slavlarla birlikte Orta Asya sanatını 
bu bölgelerde kalıcı kılmış, etkileri Fransa’daki Merovenj Hanedanlığı 
(5-8. yüzyıl) dönemine kadar sürmüştür.  

Peçenek ve Oğuzlar da bu bölgelere gelerek Makedonya ve Bulga-
ristan yaylalarında hayvancılık, deri üretimi ve ticaretin gelişmesini sağ-
lamış ve bu bölgede günümüzde yaşayan Moglena, yani Batı Make-
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donya Ulahları ve Sofya çevresindeki Şopların ataları olmuşlardır 
(Rasonyi, 1988: 133; Kurat, 1937; Sümer, 1972).   

Osmanlı’dan önce Balkanlara kuzeyden gelen son Türk boyları ise 
12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Balkanlarda etkili olan Kumanlar veya 
Kıpçaklardır. Bu halk, bölgedeki Ulah ve Bulgarlarla Bizans’a karşı 
büyük savaşlar vermiştir. Türk boyları arasında aristokrat bir halk 
olarak bilinen Kıpçaklar, bölgedeki Ulahlarla ve Slavlaşmış Hristiyan 
Bulgarlarla karışarak bu bölge halklarının seçkin aileleri konumuna 
gelmiştir. Böylece Kıpçaklar, birbirini izleyen üç Bulgar hanedanlı-
ğının, II. Bulgar Krallığı’nın, Romen ve Moldavya prensliklerinin 
kurulmasında büyük rol oynamıştır. Hatta bu prensliklerin kurucularının 
ve II. Bulgar Krallığı’nın tüm hanedanlarının Kıpçak kökenli olduğu 
düşünülmektedir (Vasary, 2008: 146). Kıpçaklar o dönemde Bizans, 
Macaristan ve Sırbistan’ın siyasi tarihlerinde de önemli roller oyna-
mıştır. 13. ve 14. yüzyıllarda Kıpçak halkı, Balkanların çeşitli yerlerine 
yerleşip bu bölge kültürlerine katkıda bulunmakla kalmamış, Kuman/ 
Kıpçak etnik unsurları Bulgar ve Romen üst sınıflarına ve knezlerine de 
sızmıştır (Vasary, 2008: 175-176).  

Tüm bu yukarıda anlatılanlara dayanarak Osmanlı öncesi Balkan-
ların büyük bir bölümünde, oldukça yerleşmiş ve etkin bir Türk varlı-
ğından bahsetmenin mümkün olduğu görülmektedir. Ancak kuzeyden 
gelen Türk boyları zamanla Hristiyanlığı kabul edip bölgede yerel halk 
konumuna geçen Slavlara karışmıştır. Bu nedenle onların izini sürmek 
daha zordur.  

Güneyden, yani Anadolu’dan Balkanlara ilk yerleşme Moğollardan 
kaçıp Bizans’a sığınan Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus ile gerçek-
leşmiştir. 13. yüzyılın ikinci yarısında 30-40 Türkmen obası Dobru-
ca’nın kuzeyine yerleştirilmiş ve o bölgede günümüze kadar varlıklarını 
sürdürmeye devam etmiştir. Gagavuz ismi de İnalcık (2005: 21) gibi 
kimi araştırmacılara göre Keykavus’tan gelmektedir. 

Bu tarihten yaklaşık 100 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu aynı böl-
gede yayılmaya başlamıştır. Osmanlılar Gelibolu’yu alıp Balkanlara 
geçmeye başladığında Sırp Çarı Duşan ölmüş, Makedonya’dan Tuna’ya 
kadar kurduğu imparatorluk küçük devletler ve derebeylikler arasında 
parçalanmıştır. Bulgar çarlığı üç parçaya bölünmüş, Bizans İmpara-
torluğu ise artık sadece bir isimden ibaret kalmıştır. Bu devletlerin yeni 
kuvvetlerden yani Osmanlı’dan yararlanmak için yarışa girmesiyle Os-
manlı çok hızlı bir şekilde bölgeye hâkim olmuş ve bu hâkimiyeti 500 
yılı aşkın bir süre devam etmiştir. Bu dönemde büyük şehirler kurul-
muş, ticaret gelişmiş ve bölge kalkındırılmıştır. Osmanlı yönetimi ile 
Balkanlara Türk kültürüyle birlikte İslam da gelmiştir. Türk kültürü bu 
coğrafya insanının, maddi ve manevi kültür birikimlerini etkilemiştir. 
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çaklar ise Bulgaristan, Makedonya ve Romanya bölgesinde oldukça ka-
labalık bir halk olan Ulahların güçlenerek kendi krallıklarını kurmala-
rında en büyük etken olmuştur.  

Kalabalık kitleler hâlinde gelen Hunlar, bozkır gibi geniş alanlarda 
hayvan sürülerini türlü manevralarla kışın ayrı, yazın ayrı ve birbirinden 
uzak mesafelere götürerek elde ettikleri organizasyon ve teşkilat-
landırma becerilerine dayalı yönetim ve seri davranma stratejisini bölge 
halkına aktararak bölgeye hız, hareket, dinamizm ve tazelik katmış-
lardır (Kafesoğlu 2014: 211-217).  

Proto-Bulgarlar Avrupa ve Balkanlarda çok önemli roller 
oynamıştır. Savaşçı ve disiplinli olan Bulgarlar, bu bölgede güçlü dev-
letler kurmuş ve çok önemli siyasi bir etken olmuştur. Tuna üzerinden 
Balkanlara gelen Slavların bir kısmını etkisi altına alan Bulgarlar onları 
vatan, devlet ve millet kavramlarıyla tanıştırmıştır. Bu sayede teş-
kilatlanan Slavlar, Bizans’a karşı koyabilmişlerdir. Bölgede Slav nü-
fusunun zamanla baskın hâle gelmesi sonucu, Bulgarlar asimile olarak 
yeni bir halk oluşturmuşlardır (Rasonyi, 1988: 82; Kafesoğlu, 2014: 
193-199). 

Tüm bunların yanında Slavları Balkanlara getiren aslında Avar-
lardır. Vistül ile Dinyeper nehirleri arasındaki bölgede ormanlarla ve 
göllerle kaplı alanda yaşayan yarı göçebe ve sakin sessiz hayat sürdü-
ren, balıkçılık, çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen Slavlar, Avarlardan 
binicilik ve silah yapma becerileri öğrenerek Avar ordusunun önemli 
savaşçıları hâline gelmiştir. (Rasonyi, 1988: 81-84). Ancak yetenekleri 
sayesinde geliştirdikleri savaş becerilerine dayanarak Slavlar, kalabalık 
kitleler hâlinde bölgeye yayılmış ve bütün diğer halklardan daha baskın 
hâle gelerek önce kendi alanlarını oluşturmuştur. Slavlar; İlir ve 
Dakların Rodop, Balkan ve Transilvanya dağlarına çekilmesini, Dal-
maçya bölgesindeki Latinlerin ise şehirlere kapanmasını sağlamış, 7. 
yüzyılda bütün İlirya bölgesini ele geçirmiştir. Tabii yüzyıllarca devam 
eden bu süreç zarfında Balkanlardaki diğer halklarla karışarak onları 
asimile eden Slavlar, asırlar boyu diğer halklarla ve kültürlerle karış-
maları sonucunda bölge kültürlerinin birçok katmanında yer almışlar ve 
günümüzde bu katmanların olağanüstü bir sentezini yaşatmaktadırlar 
(Piper, 1998; Deretić, 2018).  

Hunlar, Proto-Bulgarlar, savaşçı kimliklerinin yanı sıra estetik an-
layışı da çok gelişmiş olan Avarlar, Slavlarla birlikte Orta Asya sanatını 
bu bölgelerde kalıcı kılmış, etkileri Fransa’daki Merovenj Hanedanlığı 
(5-8. yüzyıl) dönemine kadar sürmüştür.  

Peçenek ve Oğuzlar da bu bölgelere gelerek Makedonya ve Bulga-
ristan yaylalarında hayvancılık, deri üretimi ve ticaretin gelişmesini sağ-
lamış ve bu bölgede günümüzde yaşayan Moglena, yani Batı Make-
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donya Ulahları ve Sofya çevresindeki Şopların ataları olmuşlardır 
(Rasonyi, 1988: 133; Kurat, 1937; Sümer, 1972).   

Osmanlı’dan önce Balkanlara kuzeyden gelen son Türk boyları ise 
12. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Balkanlarda etkili olan Kumanlar veya 
Kıpçaklardır. Bu halk, bölgedeki Ulah ve Bulgarlarla Bizans’a karşı 
büyük savaşlar vermiştir. Türk boyları arasında aristokrat bir halk 
olarak bilinen Kıpçaklar, bölgedeki Ulahlarla ve Slavlaşmış Hristiyan 
Bulgarlarla karışarak bu bölge halklarının seçkin aileleri konumuna 
gelmiştir. Böylece Kıpçaklar, birbirini izleyen üç Bulgar hanedanlı-
ğının, II. Bulgar Krallığı’nın, Romen ve Moldavya prensliklerinin 
kurulmasında büyük rol oynamıştır. Hatta bu prensliklerin kurucularının 
ve II. Bulgar Krallığı’nın tüm hanedanlarının Kıpçak kökenli olduğu 
düşünülmektedir (Vasary, 2008: 146). Kıpçaklar o dönemde Bizans, 
Macaristan ve Sırbistan’ın siyasi tarihlerinde de önemli roller oyna-
mıştır. 13. ve 14. yüzyıllarda Kıpçak halkı, Balkanların çeşitli yerlerine 
yerleşip bu bölge kültürlerine katkıda bulunmakla kalmamış, Kuman/ 
Kıpçak etnik unsurları Bulgar ve Romen üst sınıflarına ve knezlerine de 
sızmıştır (Vasary, 2008: 175-176).  

Tüm bu yukarıda anlatılanlara dayanarak Osmanlı öncesi Balkan-
ların büyük bir bölümünde, oldukça yerleşmiş ve etkin bir Türk varlı-
ğından bahsetmenin mümkün olduğu görülmektedir. Ancak kuzeyden 
gelen Türk boyları zamanla Hristiyanlığı kabul edip bölgede yerel halk 
konumuna geçen Slavlara karışmıştır. Bu nedenle onların izini sürmek 
daha zordur.  

Güneyden, yani Anadolu’dan Balkanlara ilk yerleşme Moğollardan 
kaçıp Bizans’a sığınan Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus ile gerçek-
leşmiştir. 13. yüzyılın ikinci yarısında 30-40 Türkmen obası Dobru-
ca’nın kuzeyine yerleştirilmiş ve o bölgede günümüze kadar varlıklarını 
sürdürmeye devam etmiştir. Gagavuz ismi de İnalcık (2005: 21) gibi 
kimi araştırmacılara göre Keykavus’tan gelmektedir. 

Bu tarihten yaklaşık 100 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu aynı böl-
gede yayılmaya başlamıştır. Osmanlılar Gelibolu’yu alıp Balkanlara 
geçmeye başladığında Sırp Çarı Duşan ölmüş, Makedonya’dan Tuna’ya 
kadar kurduğu imparatorluk küçük devletler ve derebeylikler arasında 
parçalanmıştır. Bulgar çarlığı üç parçaya bölünmüş, Bizans İmpara-
torluğu ise artık sadece bir isimden ibaret kalmıştır. Bu devletlerin yeni 
kuvvetlerden yani Osmanlı’dan yararlanmak için yarışa girmesiyle Os-
manlı çok hızlı bir şekilde bölgeye hâkim olmuş ve bu hâkimiyeti 500 
yılı aşkın bir süre devam etmiştir. Bu dönemde büyük şehirler kurul-
muş, ticaret gelişmiş ve bölge kalkındırılmıştır. Osmanlı yönetimi ile 
Balkanlara Türk kültürüyle birlikte İslam da gelmiştir. Türk kültürü bu 
coğrafya insanının, maddi ve manevi kültür birikimlerini etkilemiştir. 
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Osmanlı kültürü yeni örf, âdet ve geleneklerin yaşama geçirilmesinin 
dışavurumu olarak dil, edebiyat ve sanat faaliyetlerine yeni bir boyut 
kazandırmıştır.  

Osmanlı döneminde Güneydoğu Avrupa’nın bir bölümü, ardından 
da bütün yarımada “Balkanlar” ismini almış ve Balkanlarla birlikte 
Konstantinopolis (İstanbul), Avrupa’nın bütün Osmanlı dönemi boyun-
ca geri almak için çabaladığı bir bölge olmuştur. Ancak Osmanlı’nın za-
yıflamaya başladığı dönemde millî bilincin gelişmesi sonucu, Balkan 
halklarının Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmasıyla Avrupa’nın Bal-
kanlara karşı tutumunda bir dönüşüm yaşanmış ve bu dönüşüm I. Dün-
ya Savaşı’nın sonunda tamamlanmıştır. Böylece bir yandan artık Os-
manlı mirasının derin izlerini barındıran Balkanlar ötekileştirilmeye 
öbür yandan ise siyasi çevrelerde bu bölgenin “Avrupalılaşması”, “Batı-
lılaşması” yönünde çabalar verilmeye başlanmıştır (Todorova, 2006). 
Bu çabalar günümüzde hâlâ devam etmektedir.   
 

Sonuç 
 
Geçmişi Neolitik Çağ’a dayanan, dünyada eşi benzeri olmayan bir 

kültür dokusuna sahip, Avrupa’nın Mezopotamya’sı yani kültür beşiği 
olan bu bölgenin, günümüzde genellikle siyasi çevreler tarafından 
dayatıldığı şekilde gündeme getirilmesi bölgenin sığlaştırılarak geri kal-
mışlığın, ilkelliğin, eşkıyalığın, vahşetin simgesi olarak düşünülmesi 
çok acı verici bir durumdur.  

Bugün Balkanlarda 25 halk ve azınlık yaşamaktadır. Bunların her 
birinin ucu bu bölgenin tarih dokusunun bir hücresine uzanmakta ve her 
biri bu bölge kültürlerinin bir katmanını oluşturmaktadır. Balkanları 
özel, farklı ve zengin kılan budur.  

Buna rağmen diğer bilim dallarıyla kıyaslandığında Balkanoloji 
yani Balkanlar bilimi oldukça genç ve yeterli ölçüde araştırılmamış bir 
bilim dalıdır. Günümüz Balkanolojisi daha çok sosyo-ekonomik, millî 
ve siyasi konuları içermektedir. Oysa bütün insani bilimlerin gelişmesi 
için Balkan halklarının maddi ve manevi kültürlerinin tarihi, onların 
asırlar ve bin yıllar boyunca devam eden ilişkileri, Balkan halkının Av-
rupa ve dünya medeniyetine katkısı, Balkanların perspektifi gibi konu-
ların daha derinden araştırılması gerektiği ortadadır. Bu alanlardaki 
araştırmaların günümüz sosyoloji, psikoloji, antropoloji, etnoloji, teolo-
ji, tarih, dil bilimi ve dalları olan sosyo-linguistik ve diyalektoloji gibi 
bilim dallarına pek çok yenilik sunabileceği kanısındayız. Balkan bili-
minin isimlere takılıp siyaset maşası olarak kullanılması yerine bu kül-
tür hazinesinin dünyaya katkılarının daha fazla ve daha kapsamlı değer-
lendirilmesi gerektiğine inanmaktayız.  
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ROMANLARDA BOSNA SAVAŞI 
 

Bilge ERCİLASUN* 
 

Özet 
 
Yugoslavya’nın dağılmasından sonra, 1992-1995 yılları arasında 

Boşnaklarla Sırplar arasında Bosna Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşta 
Boşnak erkekleri Sırplar tarafından öldürülmüş, Boşnak kadınlar 
cinsel tecavüze uğramıştır. Bu vahşi ve feci savaş, edebiyata da 
yansımış; roman ve hikâyeler, gezi yazıları ve tiyatro eserleri kaleme 
alınmıştır.” Bu yazıda konu olarak Bosna Savaşı’na yer veren eserler 
tanıtılmış ve onlar hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Ayrıca Bosna 
Savaşı’nı işleyen beş roman tanıtılmış, bu eserlerde ele alınan savaşla 
ilgili konular ve olaylar üzerinde durulmuştur. Bu romanlara yan-
sıtılan gerçeklere işaret edilmiş, yaşanan savaşın edebî eserlerde nasıl 
ve hangi boyutlarda ele alındığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yazı-
da ele alınan romanlar şunlardır: Sevdalinka (Ayşe Kulin, 1999), 
Beyaz Zambak (Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (Alhan Altan 
Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları 
(Sinan Akyüz, 2012).  

 
Anahtar Kelimeler: Bosna Savaşı, Sevdalinka, Beyaz Zambak, 

Mostar Köprüsü, İncir Kuşları, Ağlayan Bosna.  
 

BOSNIA WAR IN THE NOVELS 
 

Abstract: 
 
After the dissolution of Yugoslavia, Serbians and Bosnians are 

engaged in the Bosnian War between 1992 and 1995. Serbians killed 
Bosnian men and raped the women during the war. This wild and di-
sastrous war has found its reflections in the literature. Novels, tales, 
travelogues and stage plays are written on this theme. This article stu-
dies the literary works on the Bosnian War. Besides, five novels on 
the war has been introduced, and they are analyzed in regard to the 
events during the war. The factual reflection of the incidents in these 
novelsare elaborated, and the dimension and the depth of the factual 
events are presented in the article. The analyzed novels are as follows: 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Mart 1993’te Saraybosnalılar, hava meydanının altına tünel kaz-
dılar. 1,60 santimetre yüksekliğinde ve 760 metre boyunda olan bu 
tünelden bazı yiyecek maddeleri taşındı ve böylece Boşnakların açlık-
tan ölmeleri önlendi. Bu tünelden çuvallarla patates ve yumurta taşını-
yor, ayrıca hasta ve yaralıların şehir dışına çıkarılması sağlanıyordu. 
Şehre ilaç sevkiyatı da bu yolla yapılmaktaydı. Saraybosna’nın duru-
munu incelemek için şehre gelen yabancı politikacılar da bu tünel va-
sıtasıyla girip çıkabiliyorlardı.  

5 Nisan 1992 yılında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da 
başlayan savaş, 29 Şubat 1996’ya kadar devam etti. Saraybosna bu 
süreçte 1395 gün kuşatma altında kaldı. Savaşta pek çok Boşnak ha-
yatını kaybetti, Boşnak kadınlarına tecavüz edildi ve çok sayıda çocuk 
öldürüldü. Bu katliamlardan biri 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebre-
nitsa’da yapılan, Birleşmiş Milletler’in gönderdiği Barış Gücü tarafın-
dan seyredilen ve Srebrenitsa Katliamı adıyla tarihe kaydedilen olay-
dır.      

Savaşın sonunda Dayton Antlaşması yapıldı. 21 Kasım 1995 ta-
rihinde yapılan antlaşmaya göre Bosna-Hersek’in yüzde elli biri Boş-
nak ve Hırvat Federasyonu’na, yüzde kırk dokuzu Sırbistan’a bırakı-
lıyordu. Bu antlaşma ile Bosna-Hersek’e barış gelmemiş, sadece silah-
lar susturulmuş oluyordu.1 

 
1Demet Yener tarafından Bosna Savaşı ve Türk Romanı adlı bir yüksek lisans tezi 

hazırlanmış, bu çalışmada Bosna Savaşı bütün safhalarıyla ayrıntılı olarak 
ortaya konulmuştur. Burada bazı noktaların vurgulandığı görülmektedir. 
Bunları şöyle özetleyebiliriz: Bosna Savaşı’nı yaratan en önemli hareket, 
Güvenlik Konseyi tarafından Boşnaklara konulan silah ambargosudur. Bu 
ambargo, barışı tehdit eden saldırganlar için uygulanması gerekirken 
Boşnaklara uygulanması, haksız ve hukuksuz bir davranış olarak tarihte yerini 
almış bulunmaktadır (Yener, 2019: 74). “Boşnaklar, Avrupa’nın gözünde hem 
Müslüman hem de Osmanlı Devleti’nin, yani bir anlamda Türkiye’nin uzantısı 
olarak” görüldüklerinden, Batılı devletler tarafından kabul edilmemişler; 
Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya gibi ülkeler kimse zarar 
görmeden bağımsızlıklarına kavuştukları halde Bosna-Hersek’te facialar 
yaşanmıştır. Bu durum, bağımsız bir Müslüman devletin Avrupa’da 
istenmediğinin ispatıdır (Yener, 2019: 103-104). Yazar, Srebrenitsa Katliamı 
konusunda sadece Bosnalı Sırpların suçlu olmadıklarını, Hollanda ve Fransa 
gibi Batılı devletlerin, BM, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşların da 
sessiz kalmak suretiyle bu suça iştirak ettiklerini ve suç ortağı olduklarını 
belirtiyor ve şöyle diyor: “Rusya’ya Balkanlardan uzaklaştırmak için ABD ve 
bazı Batılı devletler, Sırbistan’ı Rusya’nın boyunduruğundan çıkarmak için 
önce suç işlemelerine göz göre göre izin vermiş, sonrasında da onları bu 
suçtan sorumlu tutarak Ruş yanlısı Miloseviç ile etrafındakileri aradan 
çıkarmak istemiştir. BM, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlar 
Srebrenitsa kentinin Müslüman Boşnak halkını tabiri caizse defalarca sır-
tından bıçaklamıştır. İlk ve en büyük bıçak darbesi, BM Güvenlik Konseyi’nin 
“güvenli” olarak tanımladığı bölgeyi Sırpların saldırı ve zulmünden 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
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na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
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Mart 1993’te Saraybosnalılar, hava meydanının altına tünel kaz-
dılar. 1,60 santimetre yüksekliğinde ve 760 metre boyunda olan bu 
tünelden bazı yiyecek maddeleri taşındı ve böylece Boşnakların açlık-
tan ölmeleri önlendi. Bu tünelden çuvallarla patates ve yumurta taşını-
yor, ayrıca hasta ve yaralıların şehir dışına çıkarılması sağlanıyordu. 
Şehre ilaç sevkiyatı da bu yolla yapılmaktaydı. Saraybosna’nın duru-
munu incelemek için şehre gelen yabancı politikacılar da bu tünel va-
sıtasıyla girip çıkabiliyorlardı.  

5 Nisan 1992 yılında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da 
başlayan savaş, 29 Şubat 1996’ya kadar devam etti. Saraybosna bu 
süreçte 1395 gün kuşatma altında kaldı. Savaşta pek çok Boşnak ha-
yatını kaybetti, Boşnak kadınlarına tecavüz edildi ve çok sayıda çocuk 
öldürüldü. Bu katliamlardan biri 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebre-
nitsa’da yapılan, Birleşmiş Milletler’in gönderdiği Barış Gücü tarafın-
dan seyredilen ve Srebrenitsa Katliamı adıyla tarihe kaydedilen olay-
dır.      

Savaşın sonunda Dayton Antlaşması yapıldı. 21 Kasım 1995 ta-
rihinde yapılan antlaşmaya göre Bosna-Hersek’in yüzde elli biri Boş-
nak ve Hırvat Federasyonu’na, yüzde kırk dokuzu Sırbistan’a bırakı-
lıyordu. Bu antlaşma ile Bosna-Hersek’e barış gelmemiş, sadece silah-
lar susturulmuş oluyordu.1 

 
1Demet Yener tarafından Bosna Savaşı ve Türk Romanı adlı bir yüksek lisans tezi 

hazırlanmış, bu çalışmada Bosna Savaşı bütün safhalarıyla ayrıntılı olarak 
ortaya konulmuştur. Burada bazı noktaların vurgulandığı görülmektedir. 
Bunları şöyle özetleyebiliriz: Bosna Savaşı’nı yaratan en önemli hareket, 
Güvenlik Konseyi tarafından Boşnaklara konulan silah ambargosudur. Bu 
ambargo, barışı tehdit eden saldırganlar için uygulanması gerekirken 
Boşnaklara uygulanması, haksız ve hukuksuz bir davranış olarak tarihte yerini 
almış bulunmaktadır (Yener, 2019: 74). “Boşnaklar, Avrupa’nın gözünde hem 
Müslüman hem de Osmanlı Devleti’nin, yani bir anlamda Türkiye’nin uzantısı 
olarak” görüldüklerinden, Batılı devletler tarafından kabul edilmemişler; 
Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya gibi ülkeler kimse zarar 
görmeden bağımsızlıklarına kavuştukları halde Bosna-Hersek’te facialar 
yaşanmıştır. Bu durum, bağımsız bir Müslüman devletin Avrupa’da 
istenmediğinin ispatıdır (Yener, 2019: 103-104). Yazar, Srebrenitsa Katliamı 
konusunda sadece Bosnalı Sırpların suçlu olmadıklarını, Hollanda ve Fransa 
gibi Batılı devletlerin, BM, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşların da 
sessiz kalmak suretiyle bu suça iştirak ettiklerini ve suç ortağı olduklarını 
belirtiyor ve şöyle diyor: “Rusya’ya Balkanlardan uzaklaştırmak için ABD ve 
bazı Batılı devletler, Sırbistan’ı Rusya’nın boyunduruğundan çıkarmak için 
önce suç işlemelerine göz göre göre izin vermiş, sonrasında da onları bu 
suçtan sorumlu tutarak Ruş yanlısı Miloseviç ile etrafındakileri aradan 
çıkarmak istemiştir. BM, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlar 
Srebrenitsa kentinin Müslüman Boşnak halkını tabiri caizse defalarca sır-
tından bıçaklamıştır. İlk ve en büyük bıçak darbesi, BM Güvenlik Konseyi’nin 
“güvenli” olarak tanımladığı bölgeyi Sırpların saldırı ve zulmünden 
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Bu trajik olay, hemen edebiyata intikal etti ve bu konuda roman, 
hikâye, gezi yazısı, piyes gibi çeşitli türlerde eserler meydana getirildi. 
Bunlar arasında Bosna’ya giden gazete muhabirlerinin eserleri de 
bulunmaktadır. Bosna savaşı esnasında Hürriyet gazetesi muhabirle-
rinden Ali Koçak ile Münire Acim savaş mahalline gitmiş, Sırplar 
tarafından kaçırılmış ve günlerce esir tutulmuşlardır. Yaşadıklarını 
hikâye şeklinde anlatarak Saraybosna-Karanlıkta Konuşmalar (1996) 
adı ile yayımladılar. Yine Ali Koçak tarafından kaleme alınan Bosna 
savaşının işlendiği Karda Kalan İz (2006) adlı kitapta, savaş esnasında 
yaşanan acı olaylar, birbirini tamamlayan hikâyeler şeklinde anlatıl-
maktadır. Toplam yedi hikâyeden oluşan kitapta olaylar hem zalimin 
hem mazlumun açısından ele alınarak anlatılır. Bunlarda, zulme ve 
tecavüze uğrayanların yaşadıklarının yanında, erkekleri öldüren ve ka-
dınlara tecavüz eden bir Sırp askerinin savaş sonrası kendini kaybe-
derek bir seri katile dönüşmesi anlatılmaktadır.2 

Bosna Savaşı, Nedim Gürsel’in gezi yazılarını topladığı Balkan-
lara Dönüş (1995) adlı kitabında da geçer. Babaannesi Üsküplü olan 
yazar, Balkan ülkelerine yaptığı seyahati anlatırken etkileyici üslu-
buyla dikkat çeker. Savaşı görmediğini ama savaşın izlerini gördüğü-
nü belirtir. Ona en çok acı veren şey, savaşta ölenlerin mezarlarındaki 
doğum ve ölüm tarihleridir. Hepsinin son iki yıl içinde öldüklerini, üs-
telik de yaşlarının çok genç olduğunu belirtir. Bu mezarlar, yıkılmış 
evler, harap binalar, sakat insanlar onu derinden etkilemiş ve hüzün-
lendirmiştir: 

“Mezarları gördüm yalnızca. Hangi tarihte doğdukları önemli değildi, ama son 
iki yılda ölmüştü tümü. Yıkılmış evleri gördüm bir de postane binasının o 
korkunç hâlini. Ve sokakları bir anda dolduran, nereden çıktığı belirsiz o sakat 
kalabalığını. Savaşı görmedim; doğru. Savaşın yüzünü gördüm ama. Sevgilim 

 
koruyamamaları ya da korumamaları olmuştur. Ortada olan şu ki halkı 
koruma sözüyle silahları ellerinden alınmış savunmasız bir hedef 
yaratılmıştır.” (Yener, 2019: 105). Yener, D. (2019). Bosna Savaşı ve Türk 
Romanı, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul. (Bu çalışmanın kapsamlı bir 
tanıtımı Gülcan Havva Eraslan tarafından yapılmıştır. Eraslan bu yazısında 
kitabı ayrıntılı olarak tanıtmış ve değerlendirmiştir. Kitapta “insanlık tarihinin 
gördüğü en vahşi ve sistemli soykırımlardan birisi(nin), iki farklı dünya 
görüşü üzerinden ele” alındığını belirtmiştir. Bkz. Eraslan, G. H. “Bosna 
Savaşı ve Türk Romanı”, 21 Mart 2019 tarihli tanıtma yazısı, Millî Düşünce 
Merkezi). 

2Kitap üzerinde yapılmış bir çalışma mevcuttur. Abide Doğan “Günümüz Türk 
Edebiyatında Bosna Savaşı” adlı yazısında kitaptaki hikâyeleri (konu ile ilgili 
diğer eserlerle birlikte) dikkatli bir gözle incelemiş ve değerlendirmiştir. Bkz. 
Doğan, A. (2018). Tarih ve Mekân Odağında Türk Romanı İncelemeleri, Hece 
Yayınları, Ankara, s. 372-388. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Saraybosna’da. Unutmayacağım!” (Nedim Gürsel’den akt. Enginün, 2013: 93-
94). 

Yazar, Balkanlarda Türk kültürünün izlerinin önemini hatırlatmış, 
Sırp vahşetinin korkunçluğuna değinmiş ve “Osmanlı’nın, Rumeli’de 
yarattığı medeniyete olan hayranlığını” ifade etmiştir. (Enginün, 2013: 
94). 

Üzerinde duracağımız bir diğer eser, Bosna Savaşı dolayısıyla ya-
zılan bir piyestir. Savaş Yorgunu Kadınlar adını taşıyan eser, Nezihe 
Araz tarafından kaleme alınmış ve 1990’lı yıllarda Devlet Tiyat-
rosu’nda sahnelenmiştir. Konusu Bosna-Hersek’teki tecavüz olayla-
rıdır. Piyeste tecavüzden sonra hamile kalan ve doğum yapan altı ka-
dın ele alınmıştır. Kadınlar sahnede neler çektiklerini anlatmışlardır. 
Piyeste kadınların içinde bulundukları psikolojik sarsıntıya dikkat çe-
kilmektedir.3 

Sevdalinka’da (Kulin, 1999), gazeteci Nimeta aynı meslekten 
olan Stefan’la yasak bir aşk yaşamaktadır. Stefan’ın Hırvat olmasına 
karşılık Nimeta, Boşnak bir aileye mensuptur. Üstelik evli ve iki ço-
cuk annesidir. Ailesini feda edemeyen Nimeta, büyük aşk yaşadığı 
Stefan’dan ayrılır. Bu arada kocası Burhan, yasak ilişkiyi öğrenir. O 
kızgınlık ve kırgınlıkla evi terk eder ve Boşnak milislerine katılır. Ro-
manın sonunda oğulları Fiko da savaşa katılarak babasının yanında 
yer alır. Nimeta’nın ailesinin parçalanıp dağılması, aynı durumda olan 
ve aynı kaderi paylaşan ülkenin durumuyla beraber ele alınır ve anla-
tılır. Olaylar Eylül 1986’da Saraybosna’da başlar, Mart 1993’te Tre-
beviç’te sona erer.  

Eserde olaylar çok canlı, akıcı ve sürükleyici bir üslupla anlatılır. 
Boşnakların 93 Harbi’nden sonra ve II. Dünya Savaşı esnasında Tür-
kiye’ye yaptıkları göçlerden ve parçalanmış ailelerden bahsedilmek-
tedir. Romandaki ailenin bölünmesinin, II. Dünya Savaşı esnasında 
meydana geldiğini görürüz. Ailenin bir kısmının Bosna’da kaldığı, 
diğerlerinin İstanbul’a göçtüğü, çekilen vatan ve aile hasreti, uzun ve 
ayrıntılı olarak eserde yer almaktadır. Romandaki heyecanlı olaylar-
dan biri de Sırplarla Hırvatlar savaş hâlindeyken Hırvat olan Stefan’ın 
kimlik değiştirerek Sırpların esir karargâhına girmesi ve yabancı 
gazetecilere tercümanlık yapmasıdır. Roman, Fiko’nun yaralanması, 
Stefan’ın onu kurtarması ve hastaneye götürmesi ile sona erer. Bu 

 
3İnci Enginün tarafından piyes hakkında bir tanıtma ve değerlendirme yapılmıştır. 

Enginün, İ. (2013). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 Orhon Yazıtları’ndan 
Bugünkü Türk Dünyasına, Dergâh Yayınları, İstanbul, s. 104-106. 
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Bu trajik olay, hemen edebiyata intikal etti ve bu konuda roman, 
hikâye, gezi yazısı, piyes gibi çeşitli türlerde eserler meydana getirildi. 
Bunlar arasında Bosna’ya giden gazete muhabirlerinin eserleri de 
bulunmaktadır. Bosna savaşı esnasında Hürriyet gazetesi muhabirle-
rinden Ali Koçak ile Münire Acim savaş mahalline gitmiş, Sırplar 
tarafından kaçırılmış ve günlerce esir tutulmuşlardır. Yaşadıklarını 
hikâye şeklinde anlatarak Saraybosna-Karanlıkta Konuşmalar (1996) 
adı ile yayımladılar. Yine Ali Koçak tarafından kaleme alınan Bosna 
savaşının işlendiği Karda Kalan İz (2006) adlı kitapta, savaş esnasında 
yaşanan acı olaylar, birbirini tamamlayan hikâyeler şeklinde anlatıl-
maktadır. Toplam yedi hikâyeden oluşan kitapta olaylar hem zalimin 
hem mazlumun açısından ele alınarak anlatılır. Bunlarda, zulme ve 
tecavüze uğrayanların yaşadıklarının yanında, erkekleri öldüren ve ka-
dınlara tecavüz eden bir Sırp askerinin savaş sonrası kendini kaybe-
derek bir seri katile dönüşmesi anlatılmaktadır.2 

Bosna Savaşı, Nedim Gürsel’in gezi yazılarını topladığı Balkan-
lara Dönüş (1995) adlı kitabında da geçer. Babaannesi Üsküplü olan 
yazar, Balkan ülkelerine yaptığı seyahati anlatırken etkileyici üslu-
buyla dikkat çeker. Savaşı görmediğini ama savaşın izlerini gördüğü-
nü belirtir. Ona en çok acı veren şey, savaşta ölenlerin mezarlarındaki 
doğum ve ölüm tarihleridir. Hepsinin son iki yıl içinde öldüklerini, üs-
telik de yaşlarının çok genç olduğunu belirtir. Bu mezarlar, yıkılmış 
evler, harap binalar, sakat insanlar onu derinden etkilemiş ve hüzün-
lendirmiştir: 

“Mezarları gördüm yalnızca. Hangi tarihte doğdukları önemli değildi, ama son 
iki yılda ölmüştü tümü. Yıkılmış evleri gördüm bir de postane binasının o 
korkunç hâlini. Ve sokakları bir anda dolduran, nereden çıktığı belirsiz o sakat 
kalabalığını. Savaşı görmedim; doğru. Savaşın yüzünü gördüm ama. Sevgilim 

 
koruyamamaları ya da korumamaları olmuştur. Ortada olan şu ki halkı 
koruma sözüyle silahları ellerinden alınmış savunmasız bir hedef 
yaratılmıştır.” (Yener, 2019: 105). Yener, D. (2019). Bosna Savaşı ve Türk 
Romanı, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul. (Bu çalışmanın kapsamlı bir 
tanıtımı Gülcan Havva Eraslan tarafından yapılmıştır. Eraslan bu yazısında 
kitabı ayrıntılı olarak tanıtmış ve değerlendirmiştir. Kitapta “insanlık tarihinin 
gördüğü en vahşi ve sistemli soykırımlardan birisi(nin), iki farklı dünya 
görüşü üzerinden ele” alındığını belirtmiştir. Bkz. Eraslan, G. H. “Bosna 
Savaşı ve Türk Romanı”, 21 Mart 2019 tarihli tanıtma yazısı, Millî Düşünce 
Merkezi). 

2Kitap üzerinde yapılmış bir çalışma mevcuttur. Abide Doğan “Günümüz Türk 
Edebiyatında Bosna Savaşı” adlı yazısında kitaptaki hikâyeleri (konu ile ilgili 
diğer eserlerle birlikte) dikkatli bir gözle incelemiş ve değerlendirmiştir. Bkz. 
Doğan, A. (2018). Tarih ve Mekân Odağında Türk Romanı İncelemeleri, Hece 
Yayınları, Ankara, s. 372-388. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Saraybosna’da. Unutmayacağım!” (Nedim Gürsel’den akt. Enginün, 2013: 93-
94). 

Yazar, Balkanlarda Türk kültürünün izlerinin önemini hatırlatmış, 
Sırp vahşetinin korkunçluğuna değinmiş ve “Osmanlı’nın, Rumeli’de 
yarattığı medeniyete olan hayranlığını” ifade etmiştir. (Enginün, 2013: 
94). 

Üzerinde duracağımız bir diğer eser, Bosna Savaşı dolayısıyla ya-
zılan bir piyestir. Savaş Yorgunu Kadınlar adını taşıyan eser, Nezihe 
Araz tarafından kaleme alınmış ve 1990’lı yıllarda Devlet Tiyat-
rosu’nda sahnelenmiştir. Konusu Bosna-Hersek’teki tecavüz olayla-
rıdır. Piyeste tecavüzden sonra hamile kalan ve doğum yapan altı ka-
dın ele alınmıştır. Kadınlar sahnede neler çektiklerini anlatmışlardır. 
Piyeste kadınların içinde bulundukları psikolojik sarsıntıya dikkat çe-
kilmektedir.3 

Sevdalinka’da (Kulin, 1999), gazeteci Nimeta aynı meslekten 
olan Stefan’la yasak bir aşk yaşamaktadır. Stefan’ın Hırvat olmasına 
karşılık Nimeta, Boşnak bir aileye mensuptur. Üstelik evli ve iki ço-
cuk annesidir. Ailesini feda edemeyen Nimeta, büyük aşk yaşadığı 
Stefan’dan ayrılır. Bu arada kocası Burhan, yasak ilişkiyi öğrenir. O 
kızgınlık ve kırgınlıkla evi terk eder ve Boşnak milislerine katılır. Ro-
manın sonunda oğulları Fiko da savaşa katılarak babasının yanında 
yer alır. Nimeta’nın ailesinin parçalanıp dağılması, aynı durumda olan 
ve aynı kaderi paylaşan ülkenin durumuyla beraber ele alınır ve anla-
tılır. Olaylar Eylül 1986’da Saraybosna’da başlar, Mart 1993’te Tre-
beviç’te sona erer.  

Eserde olaylar çok canlı, akıcı ve sürükleyici bir üslupla anlatılır. 
Boşnakların 93 Harbi’nden sonra ve II. Dünya Savaşı esnasında Tür-
kiye’ye yaptıkları göçlerden ve parçalanmış ailelerden bahsedilmek-
tedir. Romandaki ailenin bölünmesinin, II. Dünya Savaşı esnasında 
meydana geldiğini görürüz. Ailenin bir kısmının Bosna’da kaldığı, 
diğerlerinin İstanbul’a göçtüğü, çekilen vatan ve aile hasreti, uzun ve 
ayrıntılı olarak eserde yer almaktadır. Romandaki heyecanlı olaylar-
dan biri de Sırplarla Hırvatlar savaş hâlindeyken Hırvat olan Stefan’ın 
kimlik değiştirerek Sırpların esir karargâhına girmesi ve yabancı 
gazetecilere tercümanlık yapmasıdır. Roman, Fiko’nun yaralanması, 
Stefan’ın onu kurtarması ve hastaneye götürmesi ile sona erer. Bu 

 
3İnci Enginün tarafından piyes hakkında bir tanıtma ve değerlendirme yapılmıştır. 

Enginün, İ. (2013). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 Orhon Yazıtları’ndan 
Bugünkü Türk Dünyasına, Dergâh Yayınları, İstanbul, s. 104-106. 
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arada Burhan, oğlunu oyalamak için ona Boşnak tarihini anlatır. Boş-
nakların 13. yüzyılda yaşadıkları savaşlar burada ortaya konmaktadır.   

Üzerinde durulması gereken bir konu da romanda Bosna Sava-
şı’nın çok canlı tasvirlerinin yer almasıdır. Yazar, görsel nitelikli anla-
tımlarla savaşın dehşetini ifade etmiş, kalemini bir ressamın fırçası gi-
bi kullanarak yaşanan felaketi gözler önüne sermiştir. Aşağıdaki alın-
tıda usta bir anlatımın izleri görülmektedir:  

“Cam kırıkları kristal bir şelale gibi iniyordu gökten. İnsanlar yağmur gibi 
yağan camlara çıtır çıtır basarak sağa sola savruluyorlardı. Kocaman alev 
dilimleri, bir canavarın dili gibi yalayıp yutuyordu her şeyi. Her şeyi. Yeni 
onarılmış güzelim Postane binasının yerinde, şimdi taş, moloz, cam yığınları 
ve kıvrıla büküle göğe yükselen alevler vardı. Birkaç itfaiyeci, umutsuzca 
çırpınıp duruyordu azgın alevlerin ortasında. Nimeta diz boyu cam kırığının 
içinde, dimdik durmuş, kımıldamadan, hiçbir şey duyumsamadan ve dü-
şünemeden, bir ahir zaman Neron’u gibi az ilerdeki ateş dansını seyrediyordu. 
Postane binasının yanı sıra, Millî Tiyatro, Hukuk Fakültesi ve civardaki 
binalar da yanıyor, yeni patlamalarla bu ateş dansına eşlik ediyordu. Rüzgârda 
uçuşan kızıl saçlar gibi savrulan alevleriyle har har yanıyorlardı. Yandıkça, 
kırmızı bir fona çizilmiş, simsiyah iskeletlere dönüşüyorlardı. Nimeta, taş 
kesilmiş, geçmişini seyrediyordu alazların ötesinde. Çocukluğu, gençliği, 
anıları, sevinçleri, kederleri incelip uzayarak, bükülerek alevlerin arasında 
göğe yükseliyor, Saraybosna külleriyle birlikte sağa sola savruluyordu.” 
(Kulin, 1999: 126).  

Burada tasvir edilen, Sırpların Saraybosna’ya gökten yağmur gibi 
bombalar yağdırmasından hemen sonraki andır. Bu tasvirde felaket, 
dehşet, zulüm, gaddarlık, çaresizlik gibi o anda yaşanan ve hissedilen 
bütün duyguların yoğun bir şekilde bir araya toplanmış ve ustalıkla 
ifade edilmiştir. 

Romanın çerçevesi ferdî bir aşk ve aile sorunu olmasına rağmen 
romanda asıl anlatılanlar, savaş esnasında yaşananlardır. Roman bo-
yunca savaşın gerçek yüzü, yaşanan acı olaylar, Boşnakların maruz bı-
rakıldıkları vahşet, karşılaştıkları felaketler, zulüm ve baskılar, çeşitli 
boyutları ve ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. Romanda Bosna halkının 
“Sırplar ve Hırvatlar tarafından sürekli soykırıma tabi” tutulduğu 
belirtilir. Romanda yer verilen bir konu da Boşnakların tarihidir. Bu 
tarihin iki önemli dönüm noktası vardır. Bunlardan biri 12. ve 13. 
yüzyıllardaki tarihleri, diğeri ise 93 Harbi’nde Boşnakların yaşadık-
larıdır. Ayrıca II. Dünya Savaşı’nda yaşanan felaketler de konu 
edilmiştir. Aynı olayların yeniden yaşanmakta olduğuna işaret edilir. 
Romanda savaş, Sırpların Boşnaklara uyguladığı zulüm, vahşet, eziyet 
ve soykırım ayrıntılı bir şekilde uzun uzun anlatılır.  

Yazar romanındaki kurgu ve gerçekler konusuna bir açıklama 
getirir. Romanının başında “savaşın ilk üç yılında yaşananları” okuyu-
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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cuya aktardığını ifade eder ve “Kitapta yazılan olaylar belgesel 
nitelikli, tarihî ve siyasi kişilerin dışındaki karakterler kurgudur” diye 
belirtir. Bu şekilde olayların gerçek, karakterlerin kurgu olduğu yazar 
tarafından açıkça ifade edilmiş olur (Kulin, 1999: 7). Romanda “Ar-
kan’ın kaplanlarından” da bahsedilmiş ve gerçekleştirdikleri hücum-
lar, tahribatlar ve soykırımdaki büyük rolleri anlatılmıştır.4 

Bosna Savaşı’nın Boşnakları yok etmek ve topraklarını ellerinden 
almak için yapıldığı bir gerçektir. Savaşın bütün safhaları, bu hakikate 
işaret edecek niteliktedir. Romanda savaşın bütün ayrıntıları verilmiş, 
Bosna’nın adım adım nasıl bir felakete doğru sürüklendiği an-
latılmıştır. Bu adımlardan biri Sırplarla (Miloşeviç) Hırvatların (Tudj-
man) Bosna üzerinde pazarlık yapmaları ve ülkeyi paylaşma konu-
sunda aralarında anlaşmalarıdır. Romanda bu durum anlatılırken Bos-
na’nın çaresizliğine de işaret edilmektedir:   

“Birbirlerine rüşvet olarak Bosna’nın bazı bölgelerini ikram ediyorlardı. 
Birkaç ay sonra çıkacak olan vahşi savaşta birbirlerini acımasızca yerlerken 
bile onları birleştiren ortak umudu hiç kaybetmeyeceklerdi. Bosna’dan bir 
büyük lokma koparma umudunu… Bosna’dan… Hırvatlar’la Sırplar’ın bir-
birlerine karşı besledikleri husumetten payına hep kan ve gözyaşı düşmüş olan 
Bosna’dan… toprağında altıncı asırdan beri barınan Boşnaklar’ın, Kato-
likler’in gözünde Hırvat, Ortodokslar’ın gözünde Sırp sayıldığından, diğerleri 
gibi sığınacak kapısı olmadığından, hep iki ara bir derede kalan… bir gün 
kendi bağımsızlığını ilan etmeye kalktığında, kaderi, Sırp magandalarının 
oluşturduğu çetelerin elinde şekillenecek olan Bosna’dan…” (Kulin, 1999: 
72).  

Romanda ayrıca Sırp ordusunun durumundan da bahsedilir; gö-
ründüğü ve zannedildiği kadar iyi olmadığı belirtilir. Ordunun bozul-
duğu, erlerin savaşmak istemedikleri ve ordudan kaçtıkları, emir ko-
muta zincirinin ortadan kalktığı, rütbelerin altüst olduğu şöyle anlatı-
lır: 

 “Avrupa’nın dördüncü en büyük ordusu JNA’nın gerçek durumu ise içler 
acısıydı. Ordudan kaçanın haddi hesabı yoktu. Sırp asıllı olmayan erlerin 
hiçbiri savaşmak istemiyordu. Ordudan kaçanlara aşırı milliyetçi olmayan 
Sırplar da dâhildi. Disiplin sıfır noktasına inmişti, emir komuta zinciri kı-
rılmıştı. Ordu içinde kimin baş, kimin ayak olduğu birbirine karışmıştı. O yüz-
den de Vukovar halkı, disiplinli bir ordu olması gereken JNA karşısında di-
renişini sürdürebiliyordu.” (Kulin, 1999: 88). 

 
4Ercilasun, B. (2013). Türk Roman ve Hikâyesi Üzerine, Dergâh Yayınları, 

İstanbul, s. 110 Romanda, yukarıda adı geçen Bosna Savaşı ve Türk Romanı 
adlı kitapta ayrıntılı olarak ele alınmış ve Lucien Goldmann’ın (Oluşumsal 
Yapısalcı Eleştiri) metoduna göre incelenmiştir. Ayrıca bkz: Doğan, A. 
(2018). Tarih ve Mekân Odağında Türk Romanı İncelemeleri, Hece Yayınları, 
Ankara, s. 373-388. 
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arada Burhan, oğlunu oyalamak için ona Boşnak tarihini anlatır. Boş-
nakların 13. yüzyılda yaşadıkları savaşlar burada ortaya konmaktadır.   

Üzerinde durulması gereken bir konu da romanda Bosna Sava-
şı’nın çok canlı tasvirlerinin yer almasıdır. Yazar, görsel nitelikli anla-
tımlarla savaşın dehşetini ifade etmiş, kalemini bir ressamın fırçası gi-
bi kullanarak yaşanan felaketi gözler önüne sermiştir. Aşağıdaki alın-
tıda usta bir anlatımın izleri görülmektedir:  

“Cam kırıkları kristal bir şelale gibi iniyordu gökten. İnsanlar yağmur gibi 
yağan camlara çıtır çıtır basarak sağa sola savruluyorlardı. Kocaman alev 
dilimleri, bir canavarın dili gibi yalayıp yutuyordu her şeyi. Her şeyi. Yeni 
onarılmış güzelim Postane binasının yerinde, şimdi taş, moloz, cam yığınları 
ve kıvrıla büküle göğe yükselen alevler vardı. Birkaç itfaiyeci, umutsuzca 
çırpınıp duruyordu azgın alevlerin ortasında. Nimeta diz boyu cam kırığının 
içinde, dimdik durmuş, kımıldamadan, hiçbir şey duyumsamadan ve dü-
şünemeden, bir ahir zaman Neron’u gibi az ilerdeki ateş dansını seyrediyordu. 
Postane binasının yanı sıra, Millî Tiyatro, Hukuk Fakültesi ve civardaki 
binalar da yanıyor, yeni patlamalarla bu ateş dansına eşlik ediyordu. Rüzgârda 
uçuşan kızıl saçlar gibi savrulan alevleriyle har har yanıyorlardı. Yandıkça, 
kırmızı bir fona çizilmiş, simsiyah iskeletlere dönüşüyorlardı. Nimeta, taş 
kesilmiş, geçmişini seyrediyordu alazların ötesinde. Çocukluğu, gençliği, 
anıları, sevinçleri, kederleri incelip uzayarak, bükülerek alevlerin arasında 
göğe yükseliyor, Saraybosna külleriyle birlikte sağa sola savruluyordu.” 
(Kulin, 1999: 126).  

Burada tasvir edilen, Sırpların Saraybosna’ya gökten yağmur gibi 
bombalar yağdırmasından hemen sonraki andır. Bu tasvirde felaket, 
dehşet, zulüm, gaddarlık, çaresizlik gibi o anda yaşanan ve hissedilen 
bütün duyguların yoğun bir şekilde bir araya toplanmış ve ustalıkla 
ifade edilmiştir. 

Romanın çerçevesi ferdî bir aşk ve aile sorunu olmasına rağmen 
romanda asıl anlatılanlar, savaş esnasında yaşananlardır. Roman bo-
yunca savaşın gerçek yüzü, yaşanan acı olaylar, Boşnakların maruz bı-
rakıldıkları vahşet, karşılaştıkları felaketler, zulüm ve baskılar, çeşitli 
boyutları ve ayrıntılarıyla dile getirilmiştir. Romanda Bosna halkının 
“Sırplar ve Hırvatlar tarafından sürekli soykırıma tabi” tutulduğu 
belirtilir. Romanda yer verilen bir konu da Boşnakların tarihidir. Bu 
tarihin iki önemli dönüm noktası vardır. Bunlardan biri 12. ve 13. 
yüzyıllardaki tarihleri, diğeri ise 93 Harbi’nde Boşnakların yaşadık-
larıdır. Ayrıca II. Dünya Savaşı’nda yaşanan felaketler de konu 
edilmiştir. Aynı olayların yeniden yaşanmakta olduğuna işaret edilir. 
Romanda savaş, Sırpların Boşnaklara uyguladığı zulüm, vahşet, eziyet 
ve soykırım ayrıntılı bir şekilde uzun uzun anlatılır.  

Yazar romanındaki kurgu ve gerçekler konusuna bir açıklama 
getirir. Romanının başında “savaşın ilk üç yılında yaşananları” okuyu-
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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cuya aktardığını ifade eder ve “Kitapta yazılan olaylar belgesel 
nitelikli, tarihî ve siyasi kişilerin dışındaki karakterler kurgudur” diye 
belirtir. Bu şekilde olayların gerçek, karakterlerin kurgu olduğu yazar 
tarafından açıkça ifade edilmiş olur (Kulin, 1999: 7). Romanda “Ar-
kan’ın kaplanlarından” da bahsedilmiş ve gerçekleştirdikleri hücum-
lar, tahribatlar ve soykırımdaki büyük rolleri anlatılmıştır.4 

Bosna Savaşı’nın Boşnakları yok etmek ve topraklarını ellerinden 
almak için yapıldığı bir gerçektir. Savaşın bütün safhaları, bu hakikate 
işaret edecek niteliktedir. Romanda savaşın bütün ayrıntıları verilmiş, 
Bosna’nın adım adım nasıl bir felakete doğru sürüklendiği an-
latılmıştır. Bu adımlardan biri Sırplarla (Miloşeviç) Hırvatların (Tudj-
man) Bosna üzerinde pazarlık yapmaları ve ülkeyi paylaşma konu-
sunda aralarında anlaşmalarıdır. Romanda bu durum anlatılırken Bos-
na’nın çaresizliğine de işaret edilmektedir:   

“Birbirlerine rüşvet olarak Bosna’nın bazı bölgelerini ikram ediyorlardı. 
Birkaç ay sonra çıkacak olan vahşi savaşta birbirlerini acımasızca yerlerken 
bile onları birleştiren ortak umudu hiç kaybetmeyeceklerdi. Bosna’dan bir 
büyük lokma koparma umudunu… Bosna’dan… Hırvatlar’la Sırplar’ın bir-
birlerine karşı besledikleri husumetten payına hep kan ve gözyaşı düşmüş olan 
Bosna’dan… toprağında altıncı asırdan beri barınan Boşnaklar’ın, Kato-
likler’in gözünde Hırvat, Ortodokslar’ın gözünde Sırp sayıldığından, diğerleri 
gibi sığınacak kapısı olmadığından, hep iki ara bir derede kalan… bir gün 
kendi bağımsızlığını ilan etmeye kalktığında, kaderi, Sırp magandalarının 
oluşturduğu çetelerin elinde şekillenecek olan Bosna’dan…” (Kulin, 1999: 
72).  

Romanda ayrıca Sırp ordusunun durumundan da bahsedilir; gö-
ründüğü ve zannedildiği kadar iyi olmadığı belirtilir. Ordunun bozul-
duğu, erlerin savaşmak istemedikleri ve ordudan kaçtıkları, emir ko-
muta zincirinin ortadan kalktığı, rütbelerin altüst olduğu şöyle anlatı-
lır: 

 “Avrupa’nın dördüncü en büyük ordusu JNA’nın gerçek durumu ise içler 
acısıydı. Ordudan kaçanın haddi hesabı yoktu. Sırp asıllı olmayan erlerin 
hiçbiri savaşmak istemiyordu. Ordudan kaçanlara aşırı milliyetçi olmayan 
Sırplar da dâhildi. Disiplin sıfır noktasına inmişti, emir komuta zinciri kı-
rılmıştı. Ordu içinde kimin baş, kimin ayak olduğu birbirine karışmıştı. O yüz-
den de Vukovar halkı, disiplinli bir ordu olması gereken JNA karşısında di-
renişini sürdürebiliyordu.” (Kulin, 1999: 88). 

 
4Ercilasun, B. (2013). Türk Roman ve Hikâyesi Üzerine, Dergâh Yayınları, 

İstanbul, s. 110 Romanda, yukarıda adı geçen Bosna Savaşı ve Türk Romanı 
adlı kitapta ayrıntılı olarak ele alınmış ve Lucien Goldmann’ın (Oluşumsal 
Yapısalcı Eleştiri) metoduna göre incelenmiştir. Ayrıca bkz: Doğan, A. 
(2018). Tarih ve Mekân Odağında Türk Romanı İncelemeleri, Hece Yayınları, 
Ankara, s. 373-388. 
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Bütün bu karışıklıklara ve bozukluklara rağmen Sırpların oyunları 
bitmiyordu. Planlı olarak birtakım propagandalar yapmaya çalıştılar. 
Attıkları adımlarla, hayalî olaylar yarattılar. Dünyayı gerçekle ilgisi 
olmayan bilgilerle yanlış yönlendirerek bunda başarılı oldular. Eylül 
1991 ila Mart 1992 arasında tırmanan olaylarda da bu durum yaşandı. 
Sırplar, Bosna’da kendi kendilerine “özerk” dedikleri bölgeler ilan 
edip güvende olmadıklarını iddia ederek Federal ordudan korunma 
istediler:    

“Eylül başında Bosnalı Sırplar ‘özerk’ ilan ettikleri dört ayrı bölgede Federal 
Ordu tarafından korunma istediler. Bu kez, faşist Hırvatlar’dan değil de 
fanatik Müslüman Boşnaklar’dan korkuyorlardı. Ordu, bu çok tutarsız isteği 
yerine getirmekte hiç gecikmedi. Ağır silahlarla donatılmış taburlar eylül 
sonuna kadar Bosna ve Hersek’in Sırplarca ‘Sırp’ ilan edilmiş bölgelerini 
kuşattılar ve devlet içinde devlet yaratmış olmakla kalmadılar, bu toprakları 
Hırvatistan’a saldırmak için de kullanmaya başladılar.” (Kulin, 1999: 92). 

Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç Sırpların oyunlarının ve hain 
planlarının farkındadır. Onları önlemeye çalışır ama başarılı olamaz. 
Sırplar olayları tırmandırmaya, ortalığı germeye çalışmakta ve oyun-
larına aynı şekilde devam etmektedirler.   

“14 Ekim’de Sırpların bu oyunlarına çok canı sıkılan Aliya İzetbegoviç, sa-
vaştaki tarafsızlığını yasallaştırmak için Meclis’te bir oylama istediğinde, Ra-
dovan Karadziç, Cumhurbaşkanı’nı ‘kan emen Hırvatlara’ yardım etmekle 
suçlayıp Sırp delegasyonuyla Meclis salonundan çıkıp gitmiş, oylamayı 
boykot etmişti. Şimdi, Hırvatistan’ı kan gölüne çeviren oyunun tüm pi-
yonlarını Bosna-Hersek’e dizmekle meşguldü artık Radovan. Bosna içindeki 
özerk Sırp bölgelerinde bitip tükenmeyen ve yüreklere dehşet saçan bir pro-
paganda yayını, yapay olarak çıkarılan ve bastırılması için ordunun yardıma 
çağrıldığı abuk subuk çatışmalar ve Sırp halkının her vesileyle açık seçik bir 
biçimde silahlandırılması… Sırplar ev ödevlerini çok iyi yapmaktaydılar.” 
(Kulin, 1999: 92-93).   

Nurten Ertul, Beyaz Zambak (2007) romanında Bosna’nın 117 
yıllık (1878-1995) tarihi anlatır. 93 Harbi yeni bitmiş, Berlin Antlaş-
ması’yla Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya-Macaristan İmparator-
luğu’na geçmiştir. Müslüman Boşnakların temsilcisi olan Macin Sali-
moviç, Padişah II. Abdülhamit’le görüşür. Padişah, Salimoviç’e bir-
leşmelerini, organize olmalarını ve direnmelerini söyler. Abdülhamit, 
Sırp cemaatinin lideri Milos Slobos’la da görüşmüş, ona da aynı şey-
leri söylemiştir.  

Macin Salimoviç Saraybosna’ya döner. Karamanoğullarından Ali 
Paşa Begoviç, Macin’i görmeye gelir. Ali Paşa, Osmanlı’nın Bosna-
Hersek’i fethetmesinden sonra Anadolu’dan iskân ettiği ailelerden bi-
rine mensuptur. Anadolu’dan gelen diğer aileler buradan göç etmeye 
başlamışlardır ancak Ali Paşa burada kalıp direniş hareketlerini örgüt-
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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lemek ister. O sırada Osmanlı askerleri Bosna-Hersek’i boşaltmakta-
dır. Salimoviç Bektaşi, Kadirî, Halvetî ve Nakşibendî tarikatları ile de 
yakın iş birliği içine girilmesini istemiştir. Aynı zamanda Sırplarla bir-
likte hareket edecektir.  

Direniş etkisini gösterir. Direniş kuvvetleri düşmanın düzenli or-
dusuyla çatışmaktadır. Yine de Saraybosna, Avusturya-Macaristan 
kuvvetleri tarafından 19 Ağustos 1878’de işgal edilir. Çarpışmalar bir 
müddet daha sürer. Sırplar direnseler de zaman içinde Sırpların ve 
Müslümanların direnişleri azalmış ve kesilmiştir. Sırpların büyük bir 
bölümü kitleler hâlinde Sırbistan’a göç eder.  

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kralı Müslümanları ör-
gütlemek ister. Macin Salimoviç’in liderliğinde ülkedeki Bektaşi, Hal-
vetî, Kadirî, Melami, Mevlevi, Nakşibendî, Rufai, Sinani ve Şazelî ta-
rikatlarının şeyhlerini krallık sarayına çağırır ve bir toplantı yapar. 
Kral Ferdinand, Boşnakların ülkeyi terk etmesini değil kalıp yönetime 
katılmasını ister. 

Yapılan düzenlemeler Macin Salimoviç’in hoşuna gitmemiştir. 
İlk defa İstanbul’a göç etmeyi düşünür. Boşnakların yurt dışına göçleri 
de devam etmektedir. Hükûmet göçe mâni olamayınca kanun çıkartır. 
Bir taraftan da göç edenlerin yerine Avrupa’dan başkalarını getirip 
iskân ettirirler. Devamlı toprak reformu kanunları çıkarılmaktadır. 
Bunlar da Boşnakların aleyhinedir. Boşnaklar gün geçtikçe fakirleş-
meye başlarlar.   

Aradan 30 sene geçer. 1908 yılıdır. Meşrutiyet ilan edildikten 
sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek’i ilhak etti-
ğini açıklar. Bosna’daki beyler çok üzgündür. Osmanlı Devleti hiçbir 
şey yapamaz. İstanbul’da Bosna için bir miting düzenlenir. Bundan 
sonra olaylar birbirini takip eder. 1912’de Balkan Savaşı çıkmış, boz-
gun olmuş, halk kitleler hâlinde İstanbul’a göç etmiştir. Annesi ve ba-
bası ölen Ante, İsmail Yakup Paşa ile evlenerek İstanbul’a gider. Bun-
dan sonra Boşnakların lideri konumunu kendisi (Ante), oğlu ve torun-
ları üstlenecektir. Romanın bundan sonraki kısmında 1992-1995 
arasında vuku bulan Bosna Savaşı anlatılmaktadır. Romanda Fatih 
Sultan Mehmet’in düzenlediği Akitname’den de bahsedilmektedir. 
Bosna-Hersek’in MÖ 1. yüzyıldan başlayan tarihî romanın sonunda, 
kronolojik bir şekilde verilmektedir.  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Tito, yönetimi ele geçirmiş ve 
bölgede kurulan Yugoslavya Federasyonu zamanla dünya devletleri 
tarafından tanınmıştır. Saraybosnalı Aliya İzzetbegoviç 1939’da 
kurduğu Genç Müslümanlar Örgütü ile faaliyet göstermiş ve zamanla 
Dünya Boşnaklarının lideri hâline gelmiştir. Tito’nun yönetiminde 
Boşnaklar yönetimsel açıdan rahatlamıştır. Bunun sebebi, Tito’nun 
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Bütün bu karışıklıklara ve bozukluklara rağmen Sırpların oyunları 
bitmiyordu. Planlı olarak birtakım propagandalar yapmaya çalıştılar. 
Attıkları adımlarla, hayalî olaylar yarattılar. Dünyayı gerçekle ilgisi 
olmayan bilgilerle yanlış yönlendirerek bunda başarılı oldular. Eylül 
1991 ila Mart 1992 arasında tırmanan olaylarda da bu durum yaşandı. 
Sırplar, Bosna’da kendi kendilerine “özerk” dedikleri bölgeler ilan 
edip güvende olmadıklarını iddia ederek Federal ordudan korunma 
istediler:    

“Eylül başında Bosnalı Sırplar ‘özerk’ ilan ettikleri dört ayrı bölgede Federal 
Ordu tarafından korunma istediler. Bu kez, faşist Hırvatlar’dan değil de 
fanatik Müslüman Boşnaklar’dan korkuyorlardı. Ordu, bu çok tutarsız isteği 
yerine getirmekte hiç gecikmedi. Ağır silahlarla donatılmış taburlar eylül 
sonuna kadar Bosna ve Hersek’in Sırplarca ‘Sırp’ ilan edilmiş bölgelerini 
kuşattılar ve devlet içinde devlet yaratmış olmakla kalmadılar, bu toprakları 
Hırvatistan’a saldırmak için de kullanmaya başladılar.” (Kulin, 1999: 92). 

Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç Sırpların oyunlarının ve hain 
planlarının farkındadır. Onları önlemeye çalışır ama başarılı olamaz. 
Sırplar olayları tırmandırmaya, ortalığı germeye çalışmakta ve oyun-
larına aynı şekilde devam etmektedirler.   

“14 Ekim’de Sırpların bu oyunlarına çok canı sıkılan Aliya İzetbegoviç, sa-
vaştaki tarafsızlığını yasallaştırmak için Meclis’te bir oylama istediğinde, Ra-
dovan Karadziç, Cumhurbaşkanı’nı ‘kan emen Hırvatlara’ yardım etmekle 
suçlayıp Sırp delegasyonuyla Meclis salonundan çıkıp gitmiş, oylamayı 
boykot etmişti. Şimdi, Hırvatistan’ı kan gölüne çeviren oyunun tüm pi-
yonlarını Bosna-Hersek’e dizmekle meşguldü artık Radovan. Bosna içindeki 
özerk Sırp bölgelerinde bitip tükenmeyen ve yüreklere dehşet saçan bir pro-
paganda yayını, yapay olarak çıkarılan ve bastırılması için ordunun yardıma 
çağrıldığı abuk subuk çatışmalar ve Sırp halkının her vesileyle açık seçik bir 
biçimde silahlandırılması… Sırplar ev ödevlerini çok iyi yapmaktaydılar.” 
(Kulin, 1999: 92-93).   

Nurten Ertul, Beyaz Zambak (2007) romanında Bosna’nın 117 
yıllık (1878-1995) tarihi anlatır. 93 Harbi yeni bitmiş, Berlin Antlaş-
ması’yla Bosna-Hersek’in yönetimi Avusturya-Macaristan İmparator-
luğu’na geçmiştir. Müslüman Boşnakların temsilcisi olan Macin Sali-
moviç, Padişah II. Abdülhamit’le görüşür. Padişah, Salimoviç’e bir-
leşmelerini, organize olmalarını ve direnmelerini söyler. Abdülhamit, 
Sırp cemaatinin lideri Milos Slobos’la da görüşmüş, ona da aynı şey-
leri söylemiştir.  

Macin Salimoviç Saraybosna’ya döner. Karamanoğullarından Ali 
Paşa Begoviç, Macin’i görmeye gelir. Ali Paşa, Osmanlı’nın Bosna-
Hersek’i fethetmesinden sonra Anadolu’dan iskân ettiği ailelerden bi-
rine mensuptur. Anadolu’dan gelen diğer aileler buradan göç etmeye 
başlamışlardır ancak Ali Paşa burada kalıp direniş hareketlerini örgüt-
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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lemek ister. O sırada Osmanlı askerleri Bosna-Hersek’i boşaltmakta-
dır. Salimoviç Bektaşi, Kadirî, Halvetî ve Nakşibendî tarikatları ile de 
yakın iş birliği içine girilmesini istemiştir. Aynı zamanda Sırplarla bir-
likte hareket edecektir.  

Direniş etkisini gösterir. Direniş kuvvetleri düşmanın düzenli or-
dusuyla çatışmaktadır. Yine de Saraybosna, Avusturya-Macaristan 
kuvvetleri tarafından 19 Ağustos 1878’de işgal edilir. Çarpışmalar bir 
müddet daha sürer. Sırplar direnseler de zaman içinde Sırpların ve 
Müslümanların direnişleri azalmış ve kesilmiştir. Sırpların büyük bir 
bölümü kitleler hâlinde Sırbistan’a göç eder.  

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kralı Müslümanları ör-
gütlemek ister. Macin Salimoviç’in liderliğinde ülkedeki Bektaşi, Hal-
vetî, Kadirî, Melami, Mevlevi, Nakşibendî, Rufai, Sinani ve Şazelî ta-
rikatlarının şeyhlerini krallık sarayına çağırır ve bir toplantı yapar. 
Kral Ferdinand, Boşnakların ülkeyi terk etmesini değil kalıp yönetime 
katılmasını ister. 

Yapılan düzenlemeler Macin Salimoviç’in hoşuna gitmemiştir. 
İlk defa İstanbul’a göç etmeyi düşünür. Boşnakların yurt dışına göçleri 
de devam etmektedir. Hükûmet göçe mâni olamayınca kanun çıkartır. 
Bir taraftan da göç edenlerin yerine Avrupa’dan başkalarını getirip 
iskân ettirirler. Devamlı toprak reformu kanunları çıkarılmaktadır. 
Bunlar da Boşnakların aleyhinedir. Boşnaklar gün geçtikçe fakirleş-
meye başlarlar.   

Aradan 30 sene geçer. 1908 yılıdır. Meşrutiyet ilan edildikten 
sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek’i ilhak etti-
ğini açıklar. Bosna’daki beyler çok üzgündür. Osmanlı Devleti hiçbir 
şey yapamaz. İstanbul’da Bosna için bir miting düzenlenir. Bundan 
sonra olaylar birbirini takip eder. 1912’de Balkan Savaşı çıkmış, boz-
gun olmuş, halk kitleler hâlinde İstanbul’a göç etmiştir. Annesi ve ba-
bası ölen Ante, İsmail Yakup Paşa ile evlenerek İstanbul’a gider. Bun-
dan sonra Boşnakların lideri konumunu kendisi (Ante), oğlu ve torun-
ları üstlenecektir. Romanın bundan sonraki kısmında 1992-1995 
arasında vuku bulan Bosna Savaşı anlatılmaktadır. Romanda Fatih 
Sultan Mehmet’in düzenlediği Akitname’den de bahsedilmektedir. 
Bosna-Hersek’in MÖ 1. yüzyıldan başlayan tarihî romanın sonunda, 
kronolojik bir şekilde verilmektedir.  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Tito, yönetimi ele geçirmiş ve 
bölgede kurulan Yugoslavya Federasyonu zamanla dünya devletleri 
tarafından tanınmıştır. Saraybosnalı Aliya İzzetbegoviç 1939’da 
kurduğu Genç Müslümanlar Örgütü ile faaliyet göstermiş ve zamanla 
Dünya Boşnaklarının lideri hâline gelmiştir. Tito’nun yönetiminde 
Boşnaklar yönetimsel açıdan rahatlamıştır. Bunun sebebi, Tito’nun 
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Stalin’den bağımsız hareket etmesidir. Boşnaklar bu sırada yine 
ülkelerinden dışarıya, en çok da Türkiye’ye göç etmeye devam etmek-
teydiler. Bu arada ülkede Sırp fanatizmi tırmanmaya başlar ve özel-
likle kadınlar arasında buna karşı önlem almak gerektiği konuşulur. 

Tito’nun ölümüyle birlikte Sırp milliyetçiliği artmaya devam 
eder. 1984’te Aliya İzzetbegoviç ve arkadaşları tutuklanırlar. Düşünce 
suçu işledikleri söylenir ve 14 yıla mahkûm edilir. Türkiye’ye önce-
den gelip yerleşmiş bulunan İstanbul’daki Boşnaklar, Bosna-Hersek-
’teki Boşnaklarla ilgilenmektedirler. Bosna-Hersek’te bir iç savaş 
çıkma tehlikesinden bahsedilir. Türkiye’dekiler endişe içindedirler.  

1992’de Sırbistan, Bosna-Hersek’e saldırmış, ülke kan gölüne 
dönmüştür. Ülkeyi bu hâle getirenin Miloseviç olduğunu herkes kabul 
etmektedir. Arkan’dan ve kaplanlarından bahsedilir. Arkan, banka do-
landırmaktan aranırken bugün büyük zenginler arasına girmiştir. Bel-
grad’da Miloseviç için çalışmaktadır. Arkan, ailesi ve çocukları, eşle-
ri, magazin sayfalarından inmezler. Ona bağlı birimler kırmızı bere ta-
karlar. Artık onlara kaplan denilmektedir. Bu suretle savaş ve soykı-
rım unutturulmaya çalışılmaktadır. “Sırbistan’da savaş bir taraftan tüm 
çirkinliği ile sürerken öte yandan mafya ve patronların çıkar çatış-
maları yaşanır. Ülke Sırp, Karadağ ve Arnavut mafyasının çıkar ça-
tışmalarının sahnesi hâline gelmiştir” (Ertul, 2007: 195). Muhalifler 
ülkeden ayrılmakta veya öldürülmektedirler. Romanda bu muhalif-
lerin adları da geçmektedir.  

1992’de Saraybosna bombardıman altında kalmıştır. Yugoslav-
ya’nın ordusu, silahları ve cephanesi Sırbistan’dadır. Bosna-Hersek 
ise hazırlıksızdır. Toplu katliam ve tecavüzler başlar. Boşnaklar sığ-
ınaklarda yaşamaya başlamışlardır. Her gün bombalar atılmaktadır. 
Kadınlar dışarıda en güzel elbiseleriyle çıkıp makyajlı olarak dolaşır-
lar. Bu durum bir meydan okumadır, yılmamanın ve pes etmemenin 
işaretidir. Bir Fransız gazeteci vasıtasıyla olaylar dünyaya duyurulur. 
Gazetecinin çektiği fotoğraflar ve yaptığı röportajlar Avrupa 
başkentlerinde bomba gibi patlamıştır. BM müdahale etme kararı alır. 
Türkiye’den Saraybosna’ya ekipler gider. Dünyanın her tarafından 
yardım ve destek gelmektedir.  

1995 yılında Srebrenitsa’da katliamlar yaşanmaktadır. Önce orası 
güvenli bölge ilan edilmiş, Barış Gücü oraya yerleşmiş, Müslüman-
ların silahlarını toplamış, sonra da Sırplar bölgeyi ele geçirmiş ve 
Boşnakları öldürmeye başlamışlardır. Aliya İzzetbegoviç Barış Gü-
cü’ne sözünü dinletemez. Çetnikler şehre girmişlerdir. Bütün dünya-
nın gözü önünde televizyonlardan, telsizlerden izlenen bir katliam 
yaşanır. Dünya da bunu seyreder. “BM Güvenlik Konseyi’nin ilan et-
tiği güvenli bölgeler bir tuzaktır. Srebrenitsa bitiyor Zepa’yı, Bihac’ı, 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Tuzla ve Saraybosna’yı kurtarın, Bosna size emanet.” (Ertul, 2007: 
226).  

1992-1995 arası yaşanan savaşta 250 bin insanın öldüğü tahmin 
edilmektedir. Romanda belki tarihî bilgilerin ve gerçeklerin yorumlan-
masında birtakım yanlışlar bulunabilir ancak bunun bir roman olduğu 
unutulmamalıdır. Kurgunun az olduğu da düşünülebilir. Buna rağmen 
eserin ilgi çekici ve sürükleyici olduğunu, yazarın amacına ulaştığını 
söyleyebiliriz. 

Alhan Altan Araslı’nın kaleme aldığı Mostar Köprüsü (2010) 
romanında ataşe Tolga 1992-1994 arası Bosna’da kalır. Yaşadıklarını, 
gördüklerini hatıra defterine kaydeder. Romanda Boşnakların, Sırplar 
ve Hırvatlarla yaptıkları savaş anlatılır. Savaş sırasında Çetniklerin 
Boşnak kızlara uyguladıkları zulüm ve vahşet dile getirilir. Ayrıca 
Mostar Köprüsü’nün tarihi anlatılır ve 1556 yılında inşa edildiği 
belirtilir. Köprü, 9 Kasım 1993 tarihinde savaşta yıkılmıştır. Roman-
da, Mostar’ın herhangi bir Anadolu kasabasına benzediği belirtilir. 

Eserde Bosna Savaşı ile ilgili çeşitli olaylar aktarılmaktadır. 
Bunlar çok acıklı, vahşi ve insanlık dışı olaylardır. Boşnakların, Mos-
tar Köprüsü’nün yıkılışından sonra seslerini dünyaya duyurabildikleri 
belirtilir. Ancak bu tarihten sonra, Boşnaklara yiyecek, silah, para, 
mücahitler gibi çeşitli yardım ve destek gelmeye başladığı ifade edilir.  

Romanda üzerinde durulan önemli konulardan biri, Mostar’ın ta-
rihi ve Osmanlı’nın bölgeye gelişidir. Fatih Sultan Mehmet’in Bosn-
a’da ilk otağ kurduğu yer olan Blagay tanıtılmış, Neretva Irmağı ve 
Mostar tasvir edilmiş, Neretva’daki Hayrettin Köprüsü’nün nasıl inşa 
edildiği anlatılmıştır. Osmanlı zamanında bölgeye yaptırılan mescit, 
okul, medrese, kütüphane, türbe, hamam, han gibi çeşitli eserlerden 
bahsedilir.     

Romanda, Blagay’da bir tekke olduğu ve her yıl burada toplanılıp 
zikredildiği belirtilir. Tekke ve Buna Nehri oldukça ayrıntılı tasvir edi-
lir. Nehrin ve çevrenin güzellikleri anlatılır. Tekke binasını gidip gör-
müş olan Tolga, tekkeyi ve nehri şöyle betimler:  

“Tekke, Buna Nehri’nin kaynağının bulunduğu, gürül gürül suyun geldiği, 
heybetli bir dağın altındaki kavis şeklindeki oyuğun yanı başında. Cumbalı, 
taşlıklı, içi ısıtan çift katlı bir Anadolu evi görünümünde. Cumba, nehrin 
kaynağına bakan tarafta. Altında da su üzerinde direklere oturtturulmuş bir 
balkonu var. Bahçeden, taş merdivenle suya iniliyor […] Buna Nehri, işte bu 
kaya oyuğunun içinden doğarak, şöyle minik bir şelale oluşturup, yüz metre 
ötedeki bir zamanlar günahkârların merkezi olan restoranın terasının önünden 
geçerek, üç yüz yıllık Türk Evi’ni yalayıp, anlı şanlı nehir hüviyetiyle 
doğadaki yerini alıyor.” (Araslı, 2010: 114). 
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Stalin’den bağımsız hareket etmesidir. Boşnaklar bu sırada yine 
ülkelerinden dışarıya, en çok da Türkiye’ye göç etmeye devam etmek-
teydiler. Bu arada ülkede Sırp fanatizmi tırmanmaya başlar ve özel-
likle kadınlar arasında buna karşı önlem almak gerektiği konuşulur. 

Tito’nun ölümüyle birlikte Sırp milliyetçiliği artmaya devam 
eder. 1984’te Aliya İzzetbegoviç ve arkadaşları tutuklanırlar. Düşünce 
suçu işledikleri söylenir ve 14 yıla mahkûm edilir. Türkiye’ye önce-
den gelip yerleşmiş bulunan İstanbul’daki Boşnaklar, Bosna-Hersek-
’teki Boşnaklarla ilgilenmektedirler. Bosna-Hersek’te bir iç savaş 
çıkma tehlikesinden bahsedilir. Türkiye’dekiler endişe içindedirler.  

1992’de Sırbistan, Bosna-Hersek’e saldırmış, ülke kan gölüne 
dönmüştür. Ülkeyi bu hâle getirenin Miloseviç olduğunu herkes kabul 
etmektedir. Arkan’dan ve kaplanlarından bahsedilir. Arkan, banka do-
landırmaktan aranırken bugün büyük zenginler arasına girmiştir. Bel-
grad’da Miloseviç için çalışmaktadır. Arkan, ailesi ve çocukları, eşle-
ri, magazin sayfalarından inmezler. Ona bağlı birimler kırmızı bere ta-
karlar. Artık onlara kaplan denilmektedir. Bu suretle savaş ve soykı-
rım unutturulmaya çalışılmaktadır. “Sırbistan’da savaş bir taraftan tüm 
çirkinliği ile sürerken öte yandan mafya ve patronların çıkar çatış-
maları yaşanır. Ülke Sırp, Karadağ ve Arnavut mafyasının çıkar ça-
tışmalarının sahnesi hâline gelmiştir” (Ertul, 2007: 195). Muhalifler 
ülkeden ayrılmakta veya öldürülmektedirler. Romanda bu muhalif-
lerin adları da geçmektedir.  

1992’de Saraybosna bombardıman altında kalmıştır. Yugoslav-
ya’nın ordusu, silahları ve cephanesi Sırbistan’dadır. Bosna-Hersek 
ise hazırlıksızdır. Toplu katliam ve tecavüzler başlar. Boşnaklar sığ-
ınaklarda yaşamaya başlamışlardır. Her gün bombalar atılmaktadır. 
Kadınlar dışarıda en güzel elbiseleriyle çıkıp makyajlı olarak dolaşır-
lar. Bu durum bir meydan okumadır, yılmamanın ve pes etmemenin 
işaretidir. Bir Fransız gazeteci vasıtasıyla olaylar dünyaya duyurulur. 
Gazetecinin çektiği fotoğraflar ve yaptığı röportajlar Avrupa 
başkentlerinde bomba gibi patlamıştır. BM müdahale etme kararı alır. 
Türkiye’den Saraybosna’ya ekipler gider. Dünyanın her tarafından 
yardım ve destek gelmektedir.  

1995 yılında Srebrenitsa’da katliamlar yaşanmaktadır. Önce orası 
güvenli bölge ilan edilmiş, Barış Gücü oraya yerleşmiş, Müslüman-
ların silahlarını toplamış, sonra da Sırplar bölgeyi ele geçirmiş ve 
Boşnakları öldürmeye başlamışlardır. Aliya İzzetbegoviç Barış Gü-
cü’ne sözünü dinletemez. Çetnikler şehre girmişlerdir. Bütün dünya-
nın gözü önünde televizyonlardan, telsizlerden izlenen bir katliam 
yaşanır. Dünya da bunu seyreder. “BM Güvenlik Konseyi’nin ilan et-
tiği güvenli bölgeler bir tuzaktır. Srebrenitsa bitiyor Zepa’yı, Bihac’ı, 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Tuzla ve Saraybosna’yı kurtarın, Bosna size emanet.” (Ertul, 2007: 
226).  

1992-1995 arası yaşanan savaşta 250 bin insanın öldüğü tahmin 
edilmektedir. Romanda belki tarihî bilgilerin ve gerçeklerin yorumlan-
masında birtakım yanlışlar bulunabilir ancak bunun bir roman olduğu 
unutulmamalıdır. Kurgunun az olduğu da düşünülebilir. Buna rağmen 
eserin ilgi çekici ve sürükleyici olduğunu, yazarın amacına ulaştığını 
söyleyebiliriz. 

Alhan Altan Araslı’nın kaleme aldığı Mostar Köprüsü (2010) 
romanında ataşe Tolga 1992-1994 arası Bosna’da kalır. Yaşadıklarını, 
gördüklerini hatıra defterine kaydeder. Romanda Boşnakların, Sırplar 
ve Hırvatlarla yaptıkları savaş anlatılır. Savaş sırasında Çetniklerin 
Boşnak kızlara uyguladıkları zulüm ve vahşet dile getirilir. Ayrıca 
Mostar Köprüsü’nün tarihi anlatılır ve 1556 yılında inşa edildiği 
belirtilir. Köprü, 9 Kasım 1993 tarihinde savaşta yıkılmıştır. Roman-
da, Mostar’ın herhangi bir Anadolu kasabasına benzediği belirtilir. 

Eserde Bosna Savaşı ile ilgili çeşitli olaylar aktarılmaktadır. 
Bunlar çok acıklı, vahşi ve insanlık dışı olaylardır. Boşnakların, Mos-
tar Köprüsü’nün yıkılışından sonra seslerini dünyaya duyurabildikleri 
belirtilir. Ancak bu tarihten sonra, Boşnaklara yiyecek, silah, para, 
mücahitler gibi çeşitli yardım ve destek gelmeye başladığı ifade edilir.  

Romanda üzerinde durulan önemli konulardan biri, Mostar’ın ta-
rihi ve Osmanlı’nın bölgeye gelişidir. Fatih Sultan Mehmet’in Bosn-
a’da ilk otağ kurduğu yer olan Blagay tanıtılmış, Neretva Irmağı ve 
Mostar tasvir edilmiş, Neretva’daki Hayrettin Köprüsü’nün nasıl inşa 
edildiği anlatılmıştır. Osmanlı zamanında bölgeye yaptırılan mescit, 
okul, medrese, kütüphane, türbe, hamam, han gibi çeşitli eserlerden 
bahsedilir.     

Romanda, Blagay’da bir tekke olduğu ve her yıl burada toplanılıp 
zikredildiği belirtilir. Tekke ve Buna Nehri oldukça ayrıntılı tasvir edi-
lir. Nehrin ve çevrenin güzellikleri anlatılır. Tekke binasını gidip gör-
müş olan Tolga, tekkeyi ve nehri şöyle betimler:  

“Tekke, Buna Nehri’nin kaynağının bulunduğu, gürül gürül suyun geldiği, 
heybetli bir dağın altındaki kavis şeklindeki oyuğun yanı başında. Cumbalı, 
taşlıklı, içi ısıtan çift katlı bir Anadolu evi görünümünde. Cumba, nehrin 
kaynağına bakan tarafta. Altında da su üzerinde direklere oturtturulmuş bir 
balkonu var. Bahçeden, taş merdivenle suya iniliyor […] Buna Nehri, işte bu 
kaya oyuğunun içinden doğarak, şöyle minik bir şelale oluşturup, yüz metre 
ötedeki bir zamanlar günahkârların merkezi olan restoranın terasının önünden 
geçerek, üç yüz yıllık Türk Evi’ni yalayıp, anlı şanlı nehir hüviyetiyle 
doğadaki yerini alıyor.” (Araslı, 2010: 114). 
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Bu anlatımdan, Tolga’nın tekke ile nehrin sağladığı uyumdan ve 
çevrenin güzelliğinden çok etkilendiği, âdeta büyülendiği anlaşılıyor. 
Bu da bize tekke inşa edilirken estetik bir görünümde olmasına ve 
çevreyle uyum içinde bulunmasına dikkat edildiğini gösteriyor.    

Hersek’in Türkler tarafından 1488’lerde fethedildiği, tekkenin ise 
1520’lerde yapıldığı söylenir. Akıncılar ve Yeniçeriler arasında Bek-
taşiliğin yaygın olmasından dolayı tekkenin tesirinin fazla olduğu be-
lirtilir. Tekkenin ön tarafında bir kılıçla bir topuz bulunmaktadır (Di-
nin ve silahın sembolü olarak konuldukları belirtiliyor). Söylentilere 
göre türbede Sarı Saltuk ile öğrencisi Açıkbaş yatmaktadır: “Sarı 
Saltuk, Bizanslılar tarafından 1261 yılında Dobruca’nın uç kalelerinde 
görevlendirilen bir Türkmen beyiymiş. Dobruca’ya gelince, halkı ca-
nından bezdiren bir ejderhayı öldürmüş. O elin kralı, bu olaydan çok 
mutluluk duymuş. Halkıyla birlikte onun dinine geçerek, Müslüman 
olmuş. Sarı Saltuk oradan Polonya’ya geçmiş, Balkanlarda şanı 
şöhreti almış yürümüş.” (Araslı, 2010: 115). 

Sarı Saltuk vefat ettiği zaman yedi ülkenin kralının ona sahip çık-
tığı, hepsinin de kendi ülkelerinde defnedilmesini arzu ettiği belirtilir. 
Kimseyi gücendirmemek için yedi tabut yaptırılmış ve her biri bir 
ülkeye yollanmıştır. Bu ülkelerden biri de Bosna’dır (Araslı, 2010: 
115). 

Romanda şehirde ve bölgede yapılan mimari eserlerden geniş 
olarak bahsedilmekte, banileriyle birlikte tarihçeleri aktarılmaktadır. 
1660 tarihinden itibaren Mostar’da Türk eserleri yapılmaya 
başlanmıştır. İlk cami Kamber Ağa tarafından yapılmıştır (Araslı, 
2010: 134). 17. yüzyılda Mostar’da “[…] çanının sesi ücra köy ve 
kasabalardan işitilebilen bir saat kulesi yapılmış.” (Araslı, 2010: 143).  
Zaman içinde burada Türkler “37 cami, 2 Ortodoks, 1 Katolik Kilisesi 
yapmışlar” (Araslı, 2010: 147). İlk medrese 1570 yılında açılmıştır 
(Araslı, 2010: 149). Bundan sonra üç medrese daha açılmış. Mescitler, 
okullar, türbeler, hamamlar, hanlar yapılmış, kütüphane kurulmuş. 
Romanda halk şiirleri ve şarkılar da yer almaktadır.   

Osmanlıların “Hersek’i de Bosna kadar” sevdikleri ve burada bir 
posta teşkilatı kurdukları belirtiliyor. Romanda bu posta teşkilatı şöyle 
anlatılıyor: 

“Osmanlılar, Hersek’i de Bosna kadar sevmişler. Menzilhan denen posta 
teşkilatını buralara kadar getirmişler. Kuryelik görevini Tatarlara vermişler. 
Posta işi o kadar iyi organize edilmiş ki, her bölgenin posta durakları varmış. 
Bu duraklarda on at hazır bekletiliyormuş. Menzil yerinde bekleyen 
görevlilere de suruciye yani sürücüler deniliyormuş. İşleri, trube denilen 
borazanı çalarak, posta durağındaki kuryenin yola çıktığını bildirmekmiş. 
Böylece üç dört saatte ulaşılabilen yerlere yirmi dakikada varılıyormuş.” 
(Araslı, 2010: 139-140). 
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2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Osmanlılar Bosna’ya gelmeden üç yüz yıl önce Mostar’ın “bir 
taraftan Budin Krallığı’nın, diğer taraftan Romalıların dinî, siyasi, 
ekonomik baskıları sonucu çok huzursuz” olduğu, aralarında dirlik 
düzenlik kalmadığı belirtiliyor. Bölgenin derebeyi Hırvove Vukçiç 
Hırvanitiç baskılara dayanamayıp Türklerden yardım istemiştir. 
Türkler “Dodoy taraflarından Bosna’ya girmişler. Giriş o giriş. Taş-
lıca, Çayniç, Foça, arkasından da Bosna Zirvesi denen Sarayevo yani 
Saraybosna düşmüş. 1463’lere gelindiğinde Bosna Krallığı tarihe 
karışmış.” (Araslı, 2010: 133). 

Romanda Mostar Köprüsü’nün yapılış hikâyesi de anlatılmak-
tadır. Ayrıca Mostar’a yapılan başka köprülerin de tarihlerine yer 
verilir. 1466’larda, yani Türklerin Blagay’a ve Mostar’a geldikleri za-
man Mostar’ın köy olduğu belirtiliyor. “Eski Köprü’nün yerinde zin-
cirlerden yapılma bir geçit” olduğu, üzerine basıldıkça sallandığı, in-
sanların düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor 
(Araslı, 2010: 126). Buraya önce geçici bir köprü yapıldığı, fakat onun 
çok geçmeden yıkıldığı söyleniyor. 

Mostarlılar padişahtan bir köprü istemişler. Kanuni de Mimar 
Sinan’a şanımıza uygun bir köprü yapmasını emretmiş. Köprünün 
mimarı Sinan Mektebi’nde yetişen Hayrettin Ağa imiş. Buraya gelmiş 
ve bu köprüyü yapmış. Neretva’nın en dar yerine bu balçıktan köp-
rüyü yapmış. Köprünün şeklini günlerce düşünmüş. Sonra bayraktaki 
gibi hilal şeklinde olmasına karar vermiş. Sonra Allah’ın 99 güzel 
adını sembolize etmek için üzerine 99 adet süt beyaz Oruçeviç mer-
mer taşından basamak yapayım demiş (Araslı, 2010: 193). Mimar 
Sinan’ın huzuruna çıkmış. Yaptığı eserin planını sunmuş. O zamana 
kadar, kimsenin aklına gelmeyen bu köprünün şekli ve verdiği ilham, 
ünlü ustayı çok mutlu etmiş (Araslı, 2010: 193). Köprünün iskeleleri 
alındıktan sonra Hayrettin Ağa köprü yıkılır da herkese rezil olurum 
diye korkusundan dağa kaçmış. Günlerce saklanmış. Sonra gelmiş ve 
köprünün altından salla ilk kendi geçmiş. (Araslı, 2010: 126-127). 

Neretva’nın üzerinde yapılan bu köprü ile Mostar’ın stratejik 
önemi de artmış. Çünkü Orta ve Aşağı Neretva’nın tek geçit yeri bura-
sı imiş. Muhafız bulundurmak lazım gelmiş. Bunun üzerine “köprü-
nün iki yanına aksesuarlarını, süslerini, Halebinovka, diğer adıyla Çe-
lina ve Herçeguşa Kulelerini yapmışlar.” (Araslı, 2010: 127).  

Hayrettin’in çocukluğu, mimarlığa ne kadar meraklı olduğu da 
kitapta anlatılmaktadır. Hayrettin çocukluğunda nehir kenarında oyun 
oynarken kumdan çamurdan köprüler yaparmış. Hayrettin’in devşirme 
olduğu, alınıp İstanbul’a götürüldüğü, orada Mimar Sinan’ın talebesi 
olduğu, sonra gelip köprüyü yaptığı belirtiliyor. Sokullu’nun da 
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Bu anlatımdan, Tolga’nın tekke ile nehrin sağladığı uyumdan ve 
çevrenin güzelliğinden çok etkilendiği, âdeta büyülendiği anlaşılıyor. 
Bu da bize tekke inşa edilirken estetik bir görünümde olmasına ve 
çevreyle uyum içinde bulunmasına dikkat edildiğini gösteriyor.    

Hersek’in Türkler tarafından 1488’lerde fethedildiği, tekkenin ise 
1520’lerde yapıldığı söylenir. Akıncılar ve Yeniçeriler arasında Bek-
taşiliğin yaygın olmasından dolayı tekkenin tesirinin fazla olduğu be-
lirtilir. Tekkenin ön tarafında bir kılıçla bir topuz bulunmaktadır (Di-
nin ve silahın sembolü olarak konuldukları belirtiliyor). Söylentilere 
göre türbede Sarı Saltuk ile öğrencisi Açıkbaş yatmaktadır: “Sarı 
Saltuk, Bizanslılar tarafından 1261 yılında Dobruca’nın uç kalelerinde 
görevlendirilen bir Türkmen beyiymiş. Dobruca’ya gelince, halkı ca-
nından bezdiren bir ejderhayı öldürmüş. O elin kralı, bu olaydan çok 
mutluluk duymuş. Halkıyla birlikte onun dinine geçerek, Müslüman 
olmuş. Sarı Saltuk oradan Polonya’ya geçmiş, Balkanlarda şanı 
şöhreti almış yürümüş.” (Araslı, 2010: 115). 

Sarı Saltuk vefat ettiği zaman yedi ülkenin kralının ona sahip çık-
tığı, hepsinin de kendi ülkelerinde defnedilmesini arzu ettiği belirtilir. 
Kimseyi gücendirmemek için yedi tabut yaptırılmış ve her biri bir 
ülkeye yollanmıştır. Bu ülkelerden biri de Bosna’dır (Araslı, 2010: 
115). 

Romanda şehirde ve bölgede yapılan mimari eserlerden geniş 
olarak bahsedilmekte, banileriyle birlikte tarihçeleri aktarılmaktadır. 
1660 tarihinden itibaren Mostar’da Türk eserleri yapılmaya 
başlanmıştır. İlk cami Kamber Ağa tarafından yapılmıştır (Araslı, 
2010: 134). 17. yüzyılda Mostar’da “[…] çanının sesi ücra köy ve 
kasabalardan işitilebilen bir saat kulesi yapılmış.” (Araslı, 2010: 143).  
Zaman içinde burada Türkler “37 cami, 2 Ortodoks, 1 Katolik Kilisesi 
yapmışlar” (Araslı, 2010: 147). İlk medrese 1570 yılında açılmıştır 
(Araslı, 2010: 149). Bundan sonra üç medrese daha açılmış. Mescitler, 
okullar, türbeler, hamamlar, hanlar yapılmış, kütüphane kurulmuş. 
Romanda halk şiirleri ve şarkılar da yer almaktadır.   

Osmanlıların “Hersek’i de Bosna kadar” sevdikleri ve burada bir 
posta teşkilatı kurdukları belirtiliyor. Romanda bu posta teşkilatı şöyle 
anlatılıyor: 

“Osmanlılar, Hersek’i de Bosna kadar sevmişler. Menzilhan denen posta 
teşkilatını buralara kadar getirmişler. Kuryelik görevini Tatarlara vermişler. 
Posta işi o kadar iyi organize edilmiş ki, her bölgenin posta durakları varmış. 
Bu duraklarda on at hazır bekletiliyormuş. Menzil yerinde bekleyen 
görevlilere de suruciye yani sürücüler deniliyormuş. İşleri, trube denilen 
borazanı çalarak, posta durağındaki kuryenin yola çıktığını bildirmekmiş. 
Böylece üç dört saatte ulaşılabilen yerlere yirmi dakikada varılıyormuş.” 
(Araslı, 2010: 139-140). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Osmanlılar Bosna’ya gelmeden üç yüz yıl önce Mostar’ın “bir 
taraftan Budin Krallığı’nın, diğer taraftan Romalıların dinî, siyasi, 
ekonomik baskıları sonucu çok huzursuz” olduğu, aralarında dirlik 
düzenlik kalmadığı belirtiliyor. Bölgenin derebeyi Hırvove Vukçiç 
Hırvanitiç baskılara dayanamayıp Türklerden yardım istemiştir. 
Türkler “Dodoy taraflarından Bosna’ya girmişler. Giriş o giriş. Taş-
lıca, Çayniç, Foça, arkasından da Bosna Zirvesi denen Sarayevo yani 
Saraybosna düşmüş. 1463’lere gelindiğinde Bosna Krallığı tarihe 
karışmış.” (Araslı, 2010: 133). 

Romanda Mostar Köprüsü’nün yapılış hikâyesi de anlatılmak-
tadır. Ayrıca Mostar’a yapılan başka köprülerin de tarihlerine yer 
verilir. 1466’larda, yani Türklerin Blagay’a ve Mostar’a geldikleri za-
man Mostar’ın köy olduğu belirtiliyor. “Eski Köprü’nün yerinde zin-
cirlerden yapılma bir geçit” olduğu, üzerine basıldıkça sallandığı, in-
sanların düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor 
(Araslı, 2010: 126). Buraya önce geçici bir köprü yapıldığı, fakat onun 
çok geçmeden yıkıldığı söyleniyor. 

Mostarlılar padişahtan bir köprü istemişler. Kanuni de Mimar 
Sinan’a şanımıza uygun bir köprü yapmasını emretmiş. Köprünün 
mimarı Sinan Mektebi’nde yetişen Hayrettin Ağa imiş. Buraya gelmiş 
ve bu köprüyü yapmış. Neretva’nın en dar yerine bu balçıktan köp-
rüyü yapmış. Köprünün şeklini günlerce düşünmüş. Sonra bayraktaki 
gibi hilal şeklinde olmasına karar vermiş. Sonra Allah’ın 99 güzel 
adını sembolize etmek için üzerine 99 adet süt beyaz Oruçeviç mer-
mer taşından basamak yapayım demiş (Araslı, 2010: 193). Mimar 
Sinan’ın huzuruna çıkmış. Yaptığı eserin planını sunmuş. O zamana 
kadar, kimsenin aklına gelmeyen bu köprünün şekli ve verdiği ilham, 
ünlü ustayı çok mutlu etmiş (Araslı, 2010: 193). Köprünün iskeleleri 
alındıktan sonra Hayrettin Ağa köprü yıkılır da herkese rezil olurum 
diye korkusundan dağa kaçmış. Günlerce saklanmış. Sonra gelmiş ve 
köprünün altından salla ilk kendi geçmiş. (Araslı, 2010: 126-127). 

Neretva’nın üzerinde yapılan bu köprü ile Mostar’ın stratejik 
önemi de artmış. Çünkü Orta ve Aşağı Neretva’nın tek geçit yeri bura-
sı imiş. Muhafız bulundurmak lazım gelmiş. Bunun üzerine “köprü-
nün iki yanına aksesuarlarını, süslerini, Halebinovka, diğer adıyla Çe-
lina ve Herçeguşa Kulelerini yapmışlar.” (Araslı, 2010: 127).  

Hayrettin’in çocukluğu, mimarlığa ne kadar meraklı olduğu da 
kitapta anlatılmaktadır. Hayrettin çocukluğunda nehir kenarında oyun 
oynarken kumdan çamurdan köprüler yaparmış. Hayrettin’in devşirme 
olduğu, alınıp İstanbul’a götürüldüğü, orada Mimar Sinan’ın talebesi 
olduğu, sonra gelip köprüyü yaptığı belirtiliyor. Sokullu’nun da 
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devşirme olduğu, onun da kendi adıyla anılan bir köprü yaptığı, bu 
köprülerle ölümsüzleştikleri şöyle anlatılıyor:  

“Kim bilirdi ki devşirme olarak İstanbul’a getirilip, acemi oğlanlar kışlasına 
verilen çocuklardan birinin Skoloviç köyünde doğan, altın çağını yaşayan bir 
imparatorluğun sadrazamlığına kadar yükseleceğini ve en çok da, yaptırdığı 
Sokullu Mehmet Paşa, yani Drina Köprüsü ile anılacağını. Kim derdi ki bir 
diğerinin de Buna köyünde doğup, dünyanın en güzel, en zarif köprüsü olan 
Mostar Köprüsü’nü yapıp ölümsüzleşeceğini…” (Araslı, 2010: 188). 

Romanda 1997 yılından sonra köprünün yeniden yapılış hikâyesi 
de geçmektedir. Köprünün, Neretva ırmağına düşen taşları hakkında 
şu bilgi verilir: “Macarlar, köprünün, Neretva’ya düşen tüm taşlarını 
özenle çıkarıp kenarda bir peykenin üzerinde topladılar. O yıllarca su-
yun altında kalmış ve simsiyah kararmış taş parçaları, çok geçmeden 
beyaza, hem de bembeyaza dönüştü. Allah’ın bir hikmeti olsa gerek.” 
(Araslı, 2010: 137). 

Mostar Köprüsü’nün yeniden yapılmakta olduğu günlerde köprü 
ve çevresini tarihî görünümüyle birlikte yeniden düzenleme çalışma-
larına hız verilmiştir. Gençler bunun için koşuşup durmaktadırlar. 
Ayrıca şehirde “Mostar Köprüsü’nün Dünü, Bugünü, Yarını” adlı bir 
panel düzenlenmiştir. Romanın kahramanı Tolga bu panele katılır.   

Romanda Mostar’ın bütün mimari eserleri, bütün mahalleleri, ad-
larıyla, kurulduğu, yapıldığı tarihlerle anlatılıyor. Mostarlıların giyim 
kuşamından bahsediliyor. Kıyafetler ayrıntılı olarak tarif ve tasvir 
ediliyor, tarihçeleri anlatılıyor ve eski isimleri de veriliyor. Romanda 
Mostarlıların giyim kuşamı hakkında yakılan bir türkü de okuyucuya 
aktarılıyor. Erkeklerle kızların karşılıklı atışmaları (türkü veya mâni 
şeklinde) hakkında hikâyeler anlatılıyor. Bu türkülerin metinleri de 
romanda bulunmaktadır. Ayrıca Mostar Köprüsü ile ilgili türküler, bu 
türkülerdeki aşk ve sevda hikâyeleri romanda yer alır. 

Romanın bir özelliği de Mostar’ın görsel olarak tanıtılmasına ve-
rilen önemdir. Romanın Beşinci Bölümü Dünden Bugüne Mostar 
adını taşır. 83 sayfalık bu bölümde fotoğraflar ve birtakım açıklamalar 
bulunmaktadır. Mostar’ın çeşitli fotoğraflarının yer aldığı bu bölümde 
Mostar’la ilgili pek çok bilgi görsel olarak sunulmuştur. Romanda 
daha çok Mostar’ın tarihiyle ve şehirle ilgili bilgiler yer alır. İkinci 
olarak da Saraybosna ile ilgili bilgiler bulunur. Bu bilgilerde 
Saraybosna tanıtılır ve şehirle ilgili birtakım hikâyeler anlatılır.   

Romanda ele alınan bir konu da Boşnakların tarihidir. Boşnaklar, 
eski adıyla Bogomiller Slav asıllı bir halktır. 14. yüzyılda Bosna Her-
sek’e gelmişler, sonra da 15. yüzyılda kendi inançlarına yakın bulduk-
ları için Müslümanlığa geçmişlerdir. Bundan sonra onlara Boşnaklar 
denilir.   
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Romanda bahsedilen bir başka şehir Dubrovnik’tir. Dubrov-
nik’teki kaleye Eski Şehir demektedirler. Dubrovnik’te Osmanlılar 
zamanından kalma belgeler itinayla korunarak saklanmaktadır. Bun-
lardan zaman içinde muazzam bir arşiv oluşmuştur. Romanın bir 
kısmında Mostar’ın tarihi ve Osmanlıların Mostar’a gelişi ile birlikte 
bu konuyu anlatan halk şiirleri verilmektedir. Romandaki bu kısmı, 
ilginç bulduğumuz için aşağıya aldık:  

“Türkler, Mostar’a Blagay’ı üs yaparak sokulmuşlar. Önce, Neretva’nın 
solundaki Zalik, Opine, sağındaki, Sernisa, Rodoç, içlerdeki Zahum, İliçi, Sim 
köylerine asker yerleştirerek, bölgeyi kontrol altına almışlar. Şehirde de 
ordunun gücü hakkında söylentiler yaymışlar; dirençlerini kırıp, şehrin 
kendiliğinden teslim olmasını sağlamışlar. 
1668 tarihinden itibaren de Mostar’da Türk eserlerini görmeye başlıyoruz. İlk 
camiyi Kamber Ağa yaptırmış. Bu camiyi, Luka, yani limanda bulunan 
tarlalarının üzerine inşa ettirmiş. Bugün de burası aynı adı taşımaktadır. 
Neretva’nın üzerinde de Çekme Köprü adını taşıyan bir tahta köprü yapmışlar. 
Bir halk şiirinde bu Çekme Köprü’den şöyle söz edilmektedir: 

Hendekler kazıldı, 
Nehrin iki yakasına, 
On iki arşın uzunluğunda, 
Yirmi dört arşın genişliğinde, 
İçini de suyla doldurdular, 
Araya da yaptılar Çekme Köprü’yü. 

Bu köprüye Mostarlılar, çekme anlamına gelen Çerik Köprüsü demişler. 
Mostar ve çevresinde altmış tane kışla varmış. Buradaki askerlerin adları 
Gazahlılar diye geçermiş. 
1507 yılında Sinan Bey, 1511’de de Sultan Selim camileri yapılmış.  İlk 
kurulan mahalleler, Havala ve Stara adını taşımaktadır. 

Bu ilk kurulan mahallelerle ilgili halk şarkısı da şöyle: 
Mostar’da Çelebi Pazarı, 
Ortasında Havala ve Stara Mahalleleri, 
Neretva’nın başı ucunda, 
Ana-oğul akşam yemeğinde, 
Sofralarında ekmek, peynir ve nöbet şekeri, 
Bir güzel de akşam sohbeti…” (Araslı, 2010: 134-135). 

Romanda köprünün yıkılış sahnesine ağırlık verildiğini, bu 
sahnenin romanın başında yer aldığını, sonra da birkaç yerde tekrar 
edildiğini görmekteyiz. Her anlatışta düşmanın kini, nefreti ve hın-
cının tasvir edilmesi, düşmandaki bu kötü duyguların boyutlarını gös-
termek amacını taşır. General Pralyak dürbünüyle köprüye bakmak-
tadır. Bu tarihî yapı onca yara almış ama hâlâ yıkılmamış, yıkılama-
mıştır. Bu durum, General Pralyak’ın köprüye olan kinini ve hıncını 
arttırır. Romanda bu duygular şöyle betimlenmiştir:  

“Bu gümüş gerdanlık mutlaka koparılmalı, Neretva’nın boynundan sökülüp 
atılmalıydı. Onun varlığına bir dakika dahi tahammülü kalmamıştı. Bu köprü, 
buralardan çoktan gitmiş olan Türklerin varlığının hâlâ en ihtişamlı kanıtıydı. 
O açık açık diyordu ki: Bir zamanlar burada Türkler hüküm sürmüştü. Ama ne 
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devşirme olduğu, onun da kendi adıyla anılan bir köprü yaptığı, bu 
köprülerle ölümsüzleştikleri şöyle anlatılıyor:  

“Kim bilirdi ki devşirme olarak İstanbul’a getirilip, acemi oğlanlar kışlasına 
verilen çocuklardan birinin Skoloviç köyünde doğan, altın çağını yaşayan bir 
imparatorluğun sadrazamlığına kadar yükseleceğini ve en çok da, yaptırdığı 
Sokullu Mehmet Paşa, yani Drina Köprüsü ile anılacağını. Kim derdi ki bir 
diğerinin de Buna köyünde doğup, dünyanın en güzel, en zarif köprüsü olan 
Mostar Köprüsü’nü yapıp ölümsüzleşeceğini…” (Araslı, 2010: 188). 

Romanda 1997 yılından sonra köprünün yeniden yapılış hikâyesi 
de geçmektedir. Köprünün, Neretva ırmağına düşen taşları hakkında 
şu bilgi verilir: “Macarlar, köprünün, Neretva’ya düşen tüm taşlarını 
özenle çıkarıp kenarda bir peykenin üzerinde topladılar. O yıllarca su-
yun altında kalmış ve simsiyah kararmış taş parçaları, çok geçmeden 
beyaza, hem de bembeyaza dönüştü. Allah’ın bir hikmeti olsa gerek.” 
(Araslı, 2010: 137). 

Mostar Köprüsü’nün yeniden yapılmakta olduğu günlerde köprü 
ve çevresini tarihî görünümüyle birlikte yeniden düzenleme çalışma-
larına hız verilmiştir. Gençler bunun için koşuşup durmaktadırlar. 
Ayrıca şehirde “Mostar Köprüsü’nün Dünü, Bugünü, Yarını” adlı bir 
panel düzenlenmiştir. Romanın kahramanı Tolga bu panele katılır.   

Romanda Mostar’ın bütün mimari eserleri, bütün mahalleleri, ad-
larıyla, kurulduğu, yapıldığı tarihlerle anlatılıyor. Mostarlıların giyim 
kuşamından bahsediliyor. Kıyafetler ayrıntılı olarak tarif ve tasvir 
ediliyor, tarihçeleri anlatılıyor ve eski isimleri de veriliyor. Romanda 
Mostarlıların giyim kuşamı hakkında yakılan bir türkü de okuyucuya 
aktarılıyor. Erkeklerle kızların karşılıklı atışmaları (türkü veya mâni 
şeklinde) hakkında hikâyeler anlatılıyor. Bu türkülerin metinleri de 
romanda bulunmaktadır. Ayrıca Mostar Köprüsü ile ilgili türküler, bu 
türkülerdeki aşk ve sevda hikâyeleri romanda yer alır. 

Romanın bir özelliği de Mostar’ın görsel olarak tanıtılmasına ve-
rilen önemdir. Romanın Beşinci Bölümü Dünden Bugüne Mostar 
adını taşır. 83 sayfalık bu bölümde fotoğraflar ve birtakım açıklamalar 
bulunmaktadır. Mostar’ın çeşitli fotoğraflarının yer aldığı bu bölümde 
Mostar’la ilgili pek çok bilgi görsel olarak sunulmuştur. Romanda 
daha çok Mostar’ın tarihiyle ve şehirle ilgili bilgiler yer alır. İkinci 
olarak da Saraybosna ile ilgili bilgiler bulunur. Bu bilgilerde 
Saraybosna tanıtılır ve şehirle ilgili birtakım hikâyeler anlatılır.   

Romanda ele alınan bir konu da Boşnakların tarihidir. Boşnaklar, 
eski adıyla Bogomiller Slav asıllı bir halktır. 14. yüzyılda Bosna Her-
sek’e gelmişler, sonra da 15. yüzyılda kendi inançlarına yakın bulduk-
ları için Müslümanlığa geçmişlerdir. Bundan sonra onlara Boşnaklar 
denilir.   
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Romanda bahsedilen bir başka şehir Dubrovnik’tir. Dubrov-
nik’teki kaleye Eski Şehir demektedirler. Dubrovnik’te Osmanlılar 
zamanından kalma belgeler itinayla korunarak saklanmaktadır. Bun-
lardan zaman içinde muazzam bir arşiv oluşmuştur. Romanın bir 
kısmında Mostar’ın tarihi ve Osmanlıların Mostar’a gelişi ile birlikte 
bu konuyu anlatan halk şiirleri verilmektedir. Romandaki bu kısmı, 
ilginç bulduğumuz için aşağıya aldık:  

“Türkler, Mostar’a Blagay’ı üs yaparak sokulmuşlar. Önce, Neretva’nın 
solundaki Zalik, Opine, sağındaki, Sernisa, Rodoç, içlerdeki Zahum, İliçi, Sim 
köylerine asker yerleştirerek, bölgeyi kontrol altına almışlar. Şehirde de 
ordunun gücü hakkında söylentiler yaymışlar; dirençlerini kırıp, şehrin 
kendiliğinden teslim olmasını sağlamışlar. 
1668 tarihinden itibaren de Mostar’da Türk eserlerini görmeye başlıyoruz. İlk 
camiyi Kamber Ağa yaptırmış. Bu camiyi, Luka, yani limanda bulunan 
tarlalarının üzerine inşa ettirmiş. Bugün de burası aynı adı taşımaktadır. 
Neretva’nın üzerinde de Çekme Köprü adını taşıyan bir tahta köprü yapmışlar. 
Bir halk şiirinde bu Çekme Köprü’den şöyle söz edilmektedir: 

Hendekler kazıldı, 
Nehrin iki yakasına, 
On iki arşın uzunluğunda, 
Yirmi dört arşın genişliğinde, 
İçini de suyla doldurdular, 
Araya da yaptılar Çekme Köprü’yü. 

Bu köprüye Mostarlılar, çekme anlamına gelen Çerik Köprüsü demişler. 
Mostar ve çevresinde altmış tane kışla varmış. Buradaki askerlerin adları 
Gazahlılar diye geçermiş. 
1507 yılında Sinan Bey, 1511’de de Sultan Selim camileri yapılmış.  İlk 
kurulan mahalleler, Havala ve Stara adını taşımaktadır. 

Bu ilk kurulan mahallelerle ilgili halk şarkısı da şöyle: 
Mostar’da Çelebi Pazarı, 
Ortasında Havala ve Stara Mahalleleri, 
Neretva’nın başı ucunda, 
Ana-oğul akşam yemeğinde, 
Sofralarında ekmek, peynir ve nöbet şekeri, 
Bir güzel de akşam sohbeti…” (Araslı, 2010: 134-135). 

Romanda köprünün yıkılış sahnesine ağırlık verildiğini, bu 
sahnenin romanın başında yer aldığını, sonra da birkaç yerde tekrar 
edildiğini görmekteyiz. Her anlatışta düşmanın kini, nefreti ve hın-
cının tasvir edilmesi, düşmandaki bu kötü duyguların boyutlarını gös-
termek amacını taşır. General Pralyak dürbünüyle köprüye bakmak-
tadır. Bu tarihî yapı onca yara almış ama hâlâ yıkılmamış, yıkılama-
mıştır. Bu durum, General Pralyak’ın köprüye olan kinini ve hıncını 
arttırır. Romanda bu duygular şöyle betimlenmiştir:  

“Bu gümüş gerdanlık mutlaka koparılmalı, Neretva’nın boynundan sökülüp 
atılmalıydı. Onun varlığına bir dakika dahi tahammülü kalmamıştı. Bu köprü, 
buralardan çoktan gitmiş olan Türklerin varlığının hâlâ en ihtişamlı kanıtıydı. 
O açık açık diyordu ki: Bir zamanlar burada Türkler hüküm sürmüştü. Ama ne 
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var ki bıraktıkları eserlerle hâlâ anılıyorlar, yaşatılıyorlardı. Ya köprü! 
Boşnakların yere göğe sığdıramadıkları bu beyaz güvercini görmek için 
binlerce insan Mostar’a doluşuyordu. Sırf, sadece bu köprüyü görmek için; 
yalnızca onu… Koca, koskoca Bosna-Hersek o muydu?” (Araslı, 2010: 69-
70).   

Daha sonra köprünün o ana kadar tam otuz isabet aldığı ama 
direndiği belirtilir. Sonra top bir kere daha ateşlenmiş, muazzam bir 
gürültü kopmuş, Neretva birkaç kere köpük köpük havalanmış ve 
inmiştir.  

“Mostarlılar, köprülerini beyaz kanatlı ata benzetirlerdi. O at gücünü son 
zerresine kadar kullanmış, nihayet direnişi kırılmış, kendisini Neretva’nın 
kollarına bırakmıştı. Sular, öfkesinden kükremiş ise de çaresiz durulmuştu. 
Beyaz kanatlı atın suya kapaklanırken attığı çığlık, Boşnakların beynine ve 
yüreğine saplandı. O anda ilginç bir şey oldu: Bir martı bembeyaz kanatlarını 
çırpa çırpa, ağıt yaka yaka köprünün suya gömülen gövdesi üzerinde dolaştı 
durdu. Bu tablo da, Boşnakların, gözlerinden ve kulaklarından geçerek 
zihinlerine saplandı.” (Araslı, 2010: 72).  

Köprünün bombalanmasının ve yıkılmasının Boşnaklar üzerinde-
ki tesiri büyük olmuştur. O ana kadar direnen, karşı koyan, ümitlerini 
kaybetmeyen Boşnaklar, köprünün yıkılmasıyla sokaklara dökülmüş-
ler, köprüyü gören bütün köşeleri ve kayaları doldurmuşlardır: “Hıçkı-
rıklar, feryatlar, dövünmeler, haykırışlar, acıyı aksettiren her ne anla-
tım varsa hepsi birbirine karışmıştır.” (Araslı, 2010: 73).  

Romanda Boşnakların köprü ile olan manevi bağları anlatılır. 
Boşnakların köprüye olan bağlılıkları söze dökülecek gibi değildir. 
Köprü onlar için bir tarih, bir kültür, onların varlıklarının işaretidir; 
kısaca onları ayakta tutan yegâne varlıktır. Köprü onların milletlerinin, 
kimliklerinin, bağımsızlıklarının simgesi olmuştur. Köprü onların sev-
gilisi hâline gelmiştir: 

“427 yıllık sevgili; kaç kuşağın anı yumağı, tüm sevenlerin, sevilenlerin 
mutlaka ayaklarının değdiği, sırtını yaslayıp hayaller kurduğu, altında akan 
nehrin esrarengiz, büyülü güzelliğine daldığı o vazgeçilmez yüreklerinin bir 
parçası yoktu artık. Gözler, o iki kule arasındaki yarım hilâlin yokluğuna, 
ufuklarından artık silinmiş olduğuna nasıl alışacaktı?.. 

Saat üçü yirmi beş geçe Mostar’da zaman da durdu. Acıların acısı, felaketlerin 
felaketi haber, anında tüm kenar köşelere yayıldı. O güne kadar her aile, 
birkaç cenaze kaldırmıştı ama bu, diğerlerine hiç benzemiyordu… 
Açlık, yokluk, soğukla boğuşa boğuşa aylar boyu yaşam mücadelesi veren 
Boşnaklar, gıdasızlıktan, vitaminsizlikten dökülen dişlerine, eriyen 
vücutlarına, ruhen çöküşlerine rağmen direnç gücü bulabilmişlerdi. Ya şimdi! 
O sevgili köprülerinin yokluğuna nasıl dayanacaklardı?.. Tarih 9 Kasım 
1993’ü gösteriyordu. Yıkıntılar, döküntüler, molozlar, çöp yığınları arasından 
çoluk çocuk herkes köprünün bulunduğu yere doğru koşturuyordu ama herkes 
kentte tek bir canlı kalmamacasına…” (Araslı, 2010: 14-15).  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Köprü yıkılana kadar Mostarlılar hiç yardım alamamışlardı. O ta-
rihe kadar Mostar’da olup bitenden hiç kimsenin haberi olmamıştı. 
Köprü yıkılıp CNN muhabiri Mostar’a gelene kadar hiç kimse Boş-
nakların sesini duymamış, yaşadıklarına kulak vermemişti. Köprü 
yıkılınca dünya Mostar gerçeğini görmüş, olanları dinlemeye başla-
mıştı: “21. yüzyılın eşiğinde, hem de Avrupa’nın ortasında akıl almaz 
olaylara sahne olunuyor, işkencenin, açlığın, yokluğun en katlanılmazı 
yaşanıyor, tecavüzün en iğrenci yapılıyor, kimse kılını kımıldatmıyor 
veya görmezlikten, duymazlıktan geliyordu.” (Araslı, 2010: 75). 
Romanda 20. yüzyılın sonunda Avrupa’nın ortasında yaşanan korkunç 
savaş (Bosna Savaşı) şöyle tasvir edilmiştir: 

“Tam yüz elli bin adet bomba yenmişti. Bu, korkunç, telaffuzu güç bir 
rakamdı. Hiçbir evde çatı, pencere, cam çerçeve ve de duvar namına bir şey 
kalmamıştı. Her yan harabeydi ama Boşnaklar yine de teslim olmuyor, Donja 
Mahalle’yi, ecdat yadigârı Doğu Mostar’ı savunuyor, işgale yeltenenlere ileri 
bir adım attırmıyordu. İlk aylar yardımlaşarak, pilav, pirinçten ekmek, 
makarnalı börek ve kuru fasulyeden ibaret menüler yiyebildiler. Sirkeye su 
kâtip, meyve suyuna dönüştürdüler. Bunlar da tükenince otlardan börek, çörek 
yaptılar. Et, patates, soğan, domates, yumurta, un, tuz, şeker yüzü 
görmediler.” (Araslı, 2010: 75-76).  

Bu belgesel romanda Bosna Savaşı’nın bütün ayrıntıları anla-
tılıyor. Anlatıcı oradaki insanlardan dinlediği, savaş esnasında yapılan 
bütün zulüm ve vahşeti, bombalamaları, tecavüzleri dile getirmiştir. 
Bu zulüm ve işkence özellikle kadınlara yöneliktir. Çetnikler Boşnak 
kızlarına tecavüz etmişlerdir. “Bu nasıl yıllarca içte saklanan, içte 
gömülü tutulan kin? Bu nasıl nefret ki bir anda fışkırıverdi? Öyle bir 
gün yüzüne çıktı ki 1992’den 1994’ün sonlarına kadar…” (Araslı, 
2010: 23). Hırvatlar ise sonunda maskelerini çıkartmışlar, Boşnakları 
yardımsız, desteksiz yüzüstü bırakmışlardı. “Boşnaklar, tarihi göz ardı 
etmelerinin, istihbarata önem vermemelerinin, tamamen hayata dönük 
yaşamalarının cezasını çekiyorlardı.” (Araslı, 2010: 53). 

Sırplar ve Hırvatlar tarafından Boşnaklara uygulanan bu vahşet, 
romanda en ince ayrıntısına kadar yer almaktadır. Mostar Köprü-
sü’nün yıkılışından sonra Boşnak halkı yardım alabilmiş ve destek 
görmüşlerdir. Bunlar yiyecek, silah, para, Müslüman dünyadan müca-
hitler gibi yardımlardır.  

Romanın kahramanı Tolga, Mirsad, Amina, Azra adlı Boşnak kız-
larına ilgi duyar ve onlarla beraber vakit geçirir. Balkanlı kızların gü-
zelliğinden ve cazibesinden bahsedilir. Savaşın hepsini çok incittiği 
belirtilir. Her ev bir sürü can kaybı vermiştir. Bundan başka şehirleri 
yıkılmış, maddi varlıkları talan edilmiştir. Her taraf harabe hâlindedir.    

Tolga’yı çok etkileyen, hüzünlendiren, hatta isyan ettiren mekân-
lardan biri mezarlıktır. Yolunun üstünde olan mezarlık, ona büyük ke-
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var ki bıraktıkları eserlerle hâlâ anılıyorlar, yaşatılıyorlardı. Ya köprü! 
Boşnakların yere göğe sığdıramadıkları bu beyaz güvercini görmek için 
binlerce insan Mostar’a doluşuyordu. Sırf, sadece bu köprüyü görmek için; 
yalnızca onu… Koca, koskoca Bosna-Hersek o muydu?” (Araslı, 2010: 69-
70).   

Daha sonra köprünün o ana kadar tam otuz isabet aldığı ama 
direndiği belirtilir. Sonra top bir kere daha ateşlenmiş, muazzam bir 
gürültü kopmuş, Neretva birkaç kere köpük köpük havalanmış ve 
inmiştir.  

“Mostarlılar, köprülerini beyaz kanatlı ata benzetirlerdi. O at gücünü son 
zerresine kadar kullanmış, nihayet direnişi kırılmış, kendisini Neretva’nın 
kollarına bırakmıştı. Sular, öfkesinden kükremiş ise de çaresiz durulmuştu. 
Beyaz kanatlı atın suya kapaklanırken attığı çığlık, Boşnakların beynine ve 
yüreğine saplandı. O anda ilginç bir şey oldu: Bir martı bembeyaz kanatlarını 
çırpa çırpa, ağıt yaka yaka köprünün suya gömülen gövdesi üzerinde dolaştı 
durdu. Bu tablo da, Boşnakların, gözlerinden ve kulaklarından geçerek 
zihinlerine saplandı.” (Araslı, 2010: 72).  

Köprünün bombalanmasının ve yıkılmasının Boşnaklar üzerinde-
ki tesiri büyük olmuştur. O ana kadar direnen, karşı koyan, ümitlerini 
kaybetmeyen Boşnaklar, köprünün yıkılmasıyla sokaklara dökülmüş-
ler, köprüyü gören bütün köşeleri ve kayaları doldurmuşlardır: “Hıçkı-
rıklar, feryatlar, dövünmeler, haykırışlar, acıyı aksettiren her ne anla-
tım varsa hepsi birbirine karışmıştır.” (Araslı, 2010: 73).  

Romanda Boşnakların köprü ile olan manevi bağları anlatılır. 
Boşnakların köprüye olan bağlılıkları söze dökülecek gibi değildir. 
Köprü onlar için bir tarih, bir kültür, onların varlıklarının işaretidir; 
kısaca onları ayakta tutan yegâne varlıktır. Köprü onların milletlerinin, 
kimliklerinin, bağımsızlıklarının simgesi olmuştur. Köprü onların sev-
gilisi hâline gelmiştir: 

“427 yıllık sevgili; kaç kuşağın anı yumağı, tüm sevenlerin, sevilenlerin 
mutlaka ayaklarının değdiği, sırtını yaslayıp hayaller kurduğu, altında akan 
nehrin esrarengiz, büyülü güzelliğine daldığı o vazgeçilmez yüreklerinin bir 
parçası yoktu artık. Gözler, o iki kule arasındaki yarım hilâlin yokluğuna, 
ufuklarından artık silinmiş olduğuna nasıl alışacaktı?.. 

Saat üçü yirmi beş geçe Mostar’da zaman da durdu. Acıların acısı, felaketlerin 
felaketi haber, anında tüm kenar köşelere yayıldı. O güne kadar her aile, 
birkaç cenaze kaldırmıştı ama bu, diğerlerine hiç benzemiyordu… 
Açlık, yokluk, soğukla boğuşa boğuşa aylar boyu yaşam mücadelesi veren 
Boşnaklar, gıdasızlıktan, vitaminsizlikten dökülen dişlerine, eriyen 
vücutlarına, ruhen çöküşlerine rağmen direnç gücü bulabilmişlerdi. Ya şimdi! 
O sevgili köprülerinin yokluğuna nasıl dayanacaklardı?.. Tarih 9 Kasım 
1993’ü gösteriyordu. Yıkıntılar, döküntüler, molozlar, çöp yığınları arasından 
çoluk çocuk herkes köprünün bulunduğu yere doğru koşturuyordu ama herkes 
kentte tek bir canlı kalmamacasına…” (Araslı, 2010: 14-15).  
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 

47 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

47 

Köprü yıkılana kadar Mostarlılar hiç yardım alamamışlardı. O ta-
rihe kadar Mostar’da olup bitenden hiç kimsenin haberi olmamıştı. 
Köprü yıkılıp CNN muhabiri Mostar’a gelene kadar hiç kimse Boş-
nakların sesini duymamış, yaşadıklarına kulak vermemişti. Köprü 
yıkılınca dünya Mostar gerçeğini görmüş, olanları dinlemeye başla-
mıştı: “21. yüzyılın eşiğinde, hem de Avrupa’nın ortasında akıl almaz 
olaylara sahne olunuyor, işkencenin, açlığın, yokluğun en katlanılmazı 
yaşanıyor, tecavüzün en iğrenci yapılıyor, kimse kılını kımıldatmıyor 
veya görmezlikten, duymazlıktan geliyordu.” (Araslı, 2010: 75). 
Romanda 20. yüzyılın sonunda Avrupa’nın ortasında yaşanan korkunç 
savaş (Bosna Savaşı) şöyle tasvir edilmiştir: 

“Tam yüz elli bin adet bomba yenmişti. Bu, korkunç, telaffuzu güç bir 
rakamdı. Hiçbir evde çatı, pencere, cam çerçeve ve de duvar namına bir şey 
kalmamıştı. Her yan harabeydi ama Boşnaklar yine de teslim olmuyor, Donja 
Mahalle’yi, ecdat yadigârı Doğu Mostar’ı savunuyor, işgale yeltenenlere ileri 
bir adım attırmıyordu. İlk aylar yardımlaşarak, pilav, pirinçten ekmek, 
makarnalı börek ve kuru fasulyeden ibaret menüler yiyebildiler. Sirkeye su 
kâtip, meyve suyuna dönüştürdüler. Bunlar da tükenince otlardan börek, çörek 
yaptılar. Et, patates, soğan, domates, yumurta, un, tuz, şeker yüzü 
görmediler.” (Araslı, 2010: 75-76).  

Bu belgesel romanda Bosna Savaşı’nın bütün ayrıntıları anla-
tılıyor. Anlatıcı oradaki insanlardan dinlediği, savaş esnasında yapılan 
bütün zulüm ve vahşeti, bombalamaları, tecavüzleri dile getirmiştir. 
Bu zulüm ve işkence özellikle kadınlara yöneliktir. Çetnikler Boşnak 
kızlarına tecavüz etmişlerdir. “Bu nasıl yıllarca içte saklanan, içte 
gömülü tutulan kin? Bu nasıl nefret ki bir anda fışkırıverdi? Öyle bir 
gün yüzüne çıktı ki 1992’den 1994’ün sonlarına kadar…” (Araslı, 
2010: 23). Hırvatlar ise sonunda maskelerini çıkartmışlar, Boşnakları 
yardımsız, desteksiz yüzüstü bırakmışlardı. “Boşnaklar, tarihi göz ardı 
etmelerinin, istihbarata önem vermemelerinin, tamamen hayata dönük 
yaşamalarının cezasını çekiyorlardı.” (Araslı, 2010: 53). 

Sırplar ve Hırvatlar tarafından Boşnaklara uygulanan bu vahşet, 
romanda en ince ayrıntısına kadar yer almaktadır. Mostar Köprü-
sü’nün yıkılışından sonra Boşnak halkı yardım alabilmiş ve destek 
görmüşlerdir. Bunlar yiyecek, silah, para, Müslüman dünyadan müca-
hitler gibi yardımlardır.  

Romanın kahramanı Tolga, Mirsad, Amina, Azra adlı Boşnak kız-
larına ilgi duyar ve onlarla beraber vakit geçirir. Balkanlı kızların gü-
zelliğinden ve cazibesinden bahsedilir. Savaşın hepsini çok incittiği 
belirtilir. Her ev bir sürü can kaybı vermiştir. Bundan başka şehirleri 
yıkılmış, maddi varlıkları talan edilmiştir. Her taraf harabe hâlindedir.    

Tolga’yı çok etkileyen, hüzünlendiren, hatta isyan ettiren mekân-
lardan biri mezarlıktır. Yolunun üstünde olan mezarlık, ona büyük ke-
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der vermektedir. Çocuk yaştaki insanların savaşta can verdiğini 
düşünür. Doğum ve ölüm tarihlerini okur, içi kaldırmaz. Şehitlikte 
dört yüz yıl kalan ecdatla, yan yana yatmaktadırlar. Sabah akşam 
oradan geçerken mezar başlarında dua eden çeşitli yaşlardaki kadınları 
görür. Bunların anne, büyükanne, kardeş, sevgili veya eş olduklarını 
düşünür. Hepsinin gözleri hüzün dolu, dudakları kıpır kıpırdır. Sev-
dikleri kayıplar için dua etmektedirler. Bu üzücü tabloya şahit olan 
Tolga, duygularını şöyle anlatır: “İçim burkuldukça burkuluyor. O 
akşamüzerleri dayanılır gibi değil! Tüm mezar taşları, öte dünyadaki 
evlerini sembolize etmek düşüncesiyle köşeli yapılmış, hepsinin üze-
rine de ay-yıldızımız işlenmiş.” (Araslı, 2010: 144-145). 

Mostar Köprüsü romanında ise Tolga’nın dikkatini çeken 
mezarlıklar, yukarıda bahsedilen Nedim Gürsel’in Balkanlara Dönüş 
adlı kitabında da yer alıyor. Nedim Gürsel, mezarlıklardaki ölüm 
tarihlerinin aynı yıllara denk gelmesi ve ölenlerin bu kadar genç 
olmaları karşısında duyduğu ıstırabı saklayamamış ve kitabında 
belirtmiştir (Bu bölümün alıntısı için Balkanlara Dönüş romanının 
geçtiği kısma bkz). 

İnci Enginün Bosna adlı yazısında Bosna’daki tarihî dokunun 
Sırplar tarafından sistemli olarak yok edildiğini söyler ve kadınlara 
tecavüzün de bunun bir parçası olduğunu belirtir. Mostar Köprüsü’nün 
yıkılması ve 1992 yılında Bosna Ulusal Müzesi Kütüphanesinin 
bombalanması olayları, bu düşüncenin uygulanmasıdır. Kütüphanede 
pek çok nadir eser yok olmuştur. Bu gibi olayların ardında, yeni nesil-
lerle geçmiş arasındaki bağlantının koparılması düşüncesi yatmak-
tadır. Enginün ayrıca bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalara da yer 
vermektedir.5 

 
5 Enginün “Bosna İçin Kitap” kampanyasındaki konuşmasında şöyle demektedir: 

“Kütüphane, arşiv ve müzelerin imha amacıyla bombalanması orada saklanan 
kültürün sonraki nesillere aktarılmasını ve oranın tarihini unutturma amacını 
da taşıyordu. Bu konuda Harvard Üniversitesi mensubu kütüphaneci Andras 
Riedlmayer’in, ABD Ortadoğu Araştırmaları Derneği (MESA) Bülteni’nde 
(Temmuz 1995) yayımladığı “Geçmişi Silmek: Bosna-Hersek’te Kütüphane 
ve Arşivlerin Yokedilişi” başlıklı yazısı bu faciayı ilim âlemine de sundu. 
Milliyet gazetesinden Şahin Alpay ve Nilüfer Kuyaş’ın uzun bir özetini 
verdikleri bu yazı Türk okuyucusuna vahşetin öteki boyutunu da 
gösteriyordu.” (s. 108-109).“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
Doğu Bilimi Kütüphaneleri ve Doğu Bilimi toplantısında konuşan Aleksandr 
Stipceviç’in ‘Savaş Sırasında Bosna’daki Kütüphaneler ve Oryantal Kitaplar’ 
adlı tebliği 1992-94 yılları arası Bosna’daki kültür katliamını da ortaya serer.” 
(s. 109). İnsanlığın böyle bir tahripkârlıkla mücadele etmesi gerektiğini 
söyleyen Enginün bu konuda İngiltere’de karşılaştığı şu örneği veriyor: 
“Yıllar önce British Library’de aradığım bazı kitapların yerine kitap isteme 
fişlerim şu açıklamanın bulunduğu bir damga üzerine vurularak iade edilmişti: 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Sinan Akyüz’ün İncir Kuşları (2014) romanı, Bosna Savaşı’nı 
konu almaktadır. Olaylar, 2 Eylül 1991 ile 2 Aralık 1993 arasında 
vuku bulur. Yer Saraybosna’dır. Hikâye, Suada’nın Saraybosna’da 
oturan teyzesi İfeta’nın yanına gelmesiyle başlar. Romanın başında 
Suada’nın konservatuvardaki ilk günleri, Tarık’la tanışmaları ve 
birbirlerine âşık olmaları anlatılır. Konservatuvar öğrencisi olan Suada 
piyano çalmayı çok sevmektedir. Profesör Duşanka ve Vukadin’le 
karşılaşır. Romanın sonunda Suada kurtulmuştur, hastanededir. Bir 
müddet sonra sevdiklerine kavuşur. Aradan on yıl geçer. İsveç’te bir 
konser salonunda roman biter. Suada tanınmış bir piyanist olmuştur. 

Romanın adı bir motiften gelmektedir. Milyevina bombalanırken 
bombalardan biri bahçedeki incir ağacına isabet eder. Suadaların 
komşusu Zineta bir yerlerden biraz kahve bulduğunu söyler ve 
Suada’ya mutfağa gelip kahve yapmasını ister. 12 yaşındaki Emin, 9 
yaşındaki Edin’i de incir toplamaları için bahçeye gönderir. O sırada 
Sırplar bölgeyi bombalarlar. Ağaçtaki incir kuşları ölür. İki çocuk da 
incir kuşları gibi ölmüşlerdir. Çocuklar da incir kuşları olarak düşü-
nülmüştür. Romanın daha sonraki sayfalarında incir kuşları motifine 
yine yer verilir. Suada’nın en çaresiz zamanlarından birinde bir incir 
kuşu pencereye konar ve uzun uzun öter. Suada onunla konuşur. Eser 
Boşnak kadınlarına ithaf edilmiştir. Romanda incir kuşları hem tabia-
tın hem de insanın sembolü olarak kullanılmış, yazar savaşın, yaşayan 
bütün varlıkları (insan, hayvan ve bitki gibi) acımasızca yok ettiği 
görüşünü işlemiştir. 

Romanda savaşın gidişatı anlatılır. Boşnaklar silahlanmış, Sırpla-
ra karşı koymuşlar ve ilerleme de sağlamışlardır. Fakat tam o sırada 
anlamsız bir barış yapılır ve Boşnakların hakları görmezden gelinir. 
Ayrıca savaşın bitmediği, şimdilik silahların sustuğu söylenir. Yapılan 
ateşkes hükümleri adil değildir.  

Sırplar, Boşnaklara ait bütün bölgeleri ele geçirmektedirler. Bu 
arada erkekleri öldürür, kadınlara tecavüz ederler. Suada kendisine 
âşık olan Vukadin’in eline düşer. Vukadin ona tecavüz eder. Vukadin 
ölünce başkaları tecavüz ederler. Suada kaçmak ister. Bir türlü kaça-
maz. Bir ara ellerinden kurtulur. Sonra tekrar yakalanır. Çetnikler 
acımasızca davranırlar. Suada’nın annesi ölür, küçük ablası Ayşa da 
ölür. Suada büyük ablası Edina ile ve babası ile esir kampında karşı-
laşır. Sonra hepsini başka kamplara naklederler. Edina’yı serbest bıra-

 
II. Dünya Savaşı’nda Londra’nın bombalanması sırasında yok edilmiştir. 
Aradan yıllar geçmiş, fakat İngilizler kültürlerine yapılmış olan saldırıyı en 
azından o kitapları isteyenlere sonsuza kadar hatırlatmak için bu çareyi 
bulmuşlar. Bunun çok yararlı ve eğitici olduğuna inanıyorum” (Enginün, 
2013: 109). 
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der vermektedir. Çocuk yaştaki insanların savaşta can verdiğini 
düşünür. Doğum ve ölüm tarihlerini okur, içi kaldırmaz. Şehitlikte 
dört yüz yıl kalan ecdatla, yan yana yatmaktadırlar. Sabah akşam 
oradan geçerken mezar başlarında dua eden çeşitli yaşlardaki kadınları 
görür. Bunların anne, büyükanne, kardeş, sevgili veya eş olduklarını 
düşünür. Hepsinin gözleri hüzün dolu, dudakları kıpır kıpırdır. Sev-
dikleri kayıplar için dua etmektedirler. Bu üzücü tabloya şahit olan 
Tolga, duygularını şöyle anlatır: “İçim burkuldukça burkuluyor. O 
akşamüzerleri dayanılır gibi değil! Tüm mezar taşları, öte dünyadaki 
evlerini sembolize etmek düşüncesiyle köşeli yapılmış, hepsinin üze-
rine de ay-yıldızımız işlenmiş.” (Araslı, 2010: 144-145). 

Mostar Köprüsü romanında ise Tolga’nın dikkatini çeken 
mezarlıklar, yukarıda bahsedilen Nedim Gürsel’in Balkanlara Dönüş 
adlı kitabında da yer alıyor. Nedim Gürsel, mezarlıklardaki ölüm 
tarihlerinin aynı yıllara denk gelmesi ve ölenlerin bu kadar genç 
olmaları karşısında duyduğu ıstırabı saklayamamış ve kitabında 
belirtmiştir (Bu bölümün alıntısı için Balkanlara Dönüş romanının 
geçtiği kısma bkz). 

İnci Enginün Bosna adlı yazısında Bosna’daki tarihî dokunun 
Sırplar tarafından sistemli olarak yok edildiğini söyler ve kadınlara 
tecavüzün de bunun bir parçası olduğunu belirtir. Mostar Köprüsü’nün 
yıkılması ve 1992 yılında Bosna Ulusal Müzesi Kütüphanesinin 
bombalanması olayları, bu düşüncenin uygulanmasıdır. Kütüphanede 
pek çok nadir eser yok olmuştur. Bu gibi olayların ardında, yeni nesil-
lerle geçmiş arasındaki bağlantının koparılması düşüncesi yatmak-
tadır. Enginün ayrıca bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalara da yer 
vermektedir.5 

 
5 Enginün “Bosna İçin Kitap” kampanyasındaki konuşmasında şöyle demektedir: 

“Kütüphane, arşiv ve müzelerin imha amacıyla bombalanması orada saklanan 
kültürün sonraki nesillere aktarılmasını ve oranın tarihini unutturma amacını 
da taşıyordu. Bu konuda Harvard Üniversitesi mensubu kütüphaneci Andras 
Riedlmayer’in, ABD Ortadoğu Araştırmaları Derneği (MESA) Bülteni’nde 
(Temmuz 1995) yayımladığı “Geçmişi Silmek: Bosna-Hersek’te Kütüphane 
ve Arşivlerin Yokedilişi” başlıklı yazısı bu faciayı ilim âlemine de sundu. 
Milliyet gazetesinden Şahin Alpay ve Nilüfer Kuyaş’ın uzun bir özetini 
verdikleri bu yazı Türk okuyucusuna vahşetin öteki boyutunu da 
gösteriyordu.” (s. 108-109).“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
Doğu Bilimi Kütüphaneleri ve Doğu Bilimi toplantısında konuşan Aleksandr 
Stipceviç’in ‘Savaş Sırasında Bosna’daki Kütüphaneler ve Oryantal Kitaplar’ 
adlı tebliği 1992-94 yılları arası Bosna’daki kültür katliamını da ortaya serer.” 
(s. 109). İnsanlığın böyle bir tahripkârlıkla mücadele etmesi gerektiğini 
söyleyen Enginün bu konuda İngiltere’de karşılaştığı şu örneği veriyor: 
“Yıllar önce British Library’de aradığım bazı kitapların yerine kitap isteme 
fişlerim şu açıklamanın bulunduğu bir damga üzerine vurularak iade edilmişti: 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Sinan Akyüz’ün İncir Kuşları (2014) romanı, Bosna Savaşı’nı 
konu almaktadır. Olaylar, 2 Eylül 1991 ile 2 Aralık 1993 arasında 
vuku bulur. Yer Saraybosna’dır. Hikâye, Suada’nın Saraybosna’da 
oturan teyzesi İfeta’nın yanına gelmesiyle başlar. Romanın başında 
Suada’nın konservatuvardaki ilk günleri, Tarık’la tanışmaları ve 
birbirlerine âşık olmaları anlatılır. Konservatuvar öğrencisi olan Suada 
piyano çalmayı çok sevmektedir. Profesör Duşanka ve Vukadin’le 
karşılaşır. Romanın sonunda Suada kurtulmuştur, hastanededir. Bir 
müddet sonra sevdiklerine kavuşur. Aradan on yıl geçer. İsveç’te bir 
konser salonunda roman biter. Suada tanınmış bir piyanist olmuştur. 

Romanın adı bir motiften gelmektedir. Milyevina bombalanırken 
bombalardan biri bahçedeki incir ağacına isabet eder. Suadaların 
komşusu Zineta bir yerlerden biraz kahve bulduğunu söyler ve 
Suada’ya mutfağa gelip kahve yapmasını ister. 12 yaşındaki Emin, 9 
yaşındaki Edin’i de incir toplamaları için bahçeye gönderir. O sırada 
Sırplar bölgeyi bombalarlar. Ağaçtaki incir kuşları ölür. İki çocuk da 
incir kuşları gibi ölmüşlerdir. Çocuklar da incir kuşları olarak düşü-
nülmüştür. Romanın daha sonraki sayfalarında incir kuşları motifine 
yine yer verilir. Suada’nın en çaresiz zamanlarından birinde bir incir 
kuşu pencereye konar ve uzun uzun öter. Suada onunla konuşur. Eser 
Boşnak kadınlarına ithaf edilmiştir. Romanda incir kuşları hem tabia-
tın hem de insanın sembolü olarak kullanılmış, yazar savaşın, yaşayan 
bütün varlıkları (insan, hayvan ve bitki gibi) acımasızca yok ettiği 
görüşünü işlemiştir. 

Romanda savaşın gidişatı anlatılır. Boşnaklar silahlanmış, Sırpla-
ra karşı koymuşlar ve ilerleme de sağlamışlardır. Fakat tam o sırada 
anlamsız bir barış yapılır ve Boşnakların hakları görmezden gelinir. 
Ayrıca savaşın bitmediği, şimdilik silahların sustuğu söylenir. Yapılan 
ateşkes hükümleri adil değildir.  

Sırplar, Boşnaklara ait bütün bölgeleri ele geçirmektedirler. Bu 
arada erkekleri öldürür, kadınlara tecavüz ederler. Suada kendisine 
âşık olan Vukadin’in eline düşer. Vukadin ona tecavüz eder. Vukadin 
ölünce başkaları tecavüz ederler. Suada kaçmak ister. Bir türlü kaça-
maz. Bir ara ellerinden kurtulur. Sonra tekrar yakalanır. Çetnikler 
acımasızca davranırlar. Suada’nın annesi ölür, küçük ablası Ayşa da 
ölür. Suada büyük ablası Edina ile ve babası ile esir kampında karşı-
laşır. Sonra hepsini başka kamplara naklederler. Edina’yı serbest bıra-

 
II. Dünya Savaşı’nda Londra’nın bombalanması sırasında yok edilmiştir. 
Aradan yıllar geçmiş, fakat İngilizler kültürlerine yapılmış olan saldırıyı en 
azından o kitapları isteyenlere sonsuza kadar hatırlatmak için bu çareyi 
bulmuşlar. Bunun çok yararlı ve eğitici olduğuna inanıyorum” (Enginün, 
2013: 109). 
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kırlar. Edina hamiledir. Suada epeyce tecavüzlere ve işkencelere ma-
ruz kalır. Sonunda serbest kalır. Babası ve Edina ile buluşurlar. Edi-
na’nın İsveç’e gittiğini öğrenen Suada oraya gider. Tarık’la ve 
Profesör Duşanka ile de buluşmuşlardır. Tarık Yeşil Berelilere katıl-
mış ve yaralanmıştır. Bir kolunu ve bir bacağını kaybetmiştir.  

Romanın içinde çok acı ve vahşi sahneler yer almaktadır. Bun-
lardan biri Zvornik’te yapılanlardır. Bosna’nın kuzey doğusunda yer 
alan ve stratejik bir önemi olan Zvornik şehrinin Sırplar tarafından 
yok edildiği, Boşnakların teslim olduğu, Sırpların evlere girerek Boş-
nakları nasıl yok ettikleri anlatılıyor. Burada (Beyaz Zambak 
romanında da bahsedilen) Arkan’ın Kaplanları’ndan söz edilmiştir. 
Bir mafya örgütü olduğu bilinen bu grubun, savaşın içinde yer aldığı 
belirtilir. Bu da savaşla mafya ilişkisinin boyutlarını göstermektedir:    

“Nisan ayının ikinci haftasında kanlı savaş hızını artırarak sürdürdü. 
Biyelyina’dan sonra Zvornik kenti de artık yok olmuştu. Bosna’nın 
kuzeydoğusunda bulunan Zvornik’e, Sırp ordusunun topçu birimleri 
tarafından birkaç gün boyunca bomba yağdırılmıştı. Stratejik konuma sahip 
olan bu küçük kent Sırplar için epeyce önemliydi. Çünkü bu kenti ele 
geçirmeleri bir ayaklarının Bosna’da olması anlamına geliyordu. 
Sırbistan’dan Drina Nehri’yle ayrılan bu kentte ağırlıklı olarak Boşnaklar 
yaşıyordu. Günlerce atılan bombalar kenti hallaç pamuğuna çevirmiş, en 
sonunda da Boşnaklar teslim olmak zorunda kalmışlardı. Boşnak halkının 
icabına bakmaları için de Sırp paramiliter kuvvetler derhal bölgeye sevk 
edilmişti. 
Arkan’ın Kaplanları’nın yanı sıra aralarında Mirko Joviç önderliğindeki 
Beyaz Kartallar ve Şeşely’in Çetnikleri zaman kaybetmeden işe 
koyulmuşlardı. Bu paramiliter kuvvetler yıkılan evlere tek tek girmişler, 
korkularından kaçıp ormana saklanan Boşnakları bir bir ele geçirmişlerdi. 
Genç erkeklerin tümünü orada kurşuna dizmişler, daha sonra da kadınların ve 
genç kızların ırzına geçmişlerdi. Bölgeden canhıraş bir şekilde kaçmaya 
çalışan yaşlıların da evlerinden hiçbir şey almalarına izin verilmemişti.” 
(Akyüz, 2014: 147-148).    

Bosna’da savaş devam etmektedir. Boşnaklar korku ve dehşetle 
gelecek günleri beklerler. Suada, Tarık’la buluşamaz. Sadece telefonla 
konuşmaktadırlar. Bir gün Tarık telefonda bir direniş örgütü olan Ye-
şil Bereliler Birliğine katıldığını söyler. Suada’nın itirazlarına karşılık 
konuşmasına şöyle devam eder:   

“Hayatımızı sürekli Sırpların bize neler yapacakları korkusuyla geçiremeyiz. 
Savaşı artık görmezden gelemeyiz. Bu zamana kadar millet olarak uyuduk, 
Bugünden sonra uyanıp ayağa kalkmamız gerekiyor. Aksi hâlde yarınlar 
bizim için yok artık. Ben aptal değilim, ben de biliyorum savaşın bir oyun 
olmadığını. Ben Sırplara karşı savaşmazsam o zaman ülkem için kim 
savaşacak, söyler misin bana?” (Akyüz, 2014: 150).   
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Romanda birtakım Boşnak şarkıları yer alıyor. Ancak bunlar 
bildiğimiz şarkılardan çok farklıdır. Bunlarda Boşnak kadınlarının sa-
vaşta çektiği eziyetler ve işkenceler anlatılmaktadır. Savaşla doğrudan 
doğruya ilgili olan, bazı yerlerinde savaşın kötülüklerini anlatan bu 
şarkıları buraya almayı uygun buluyoruz. Suada Sırplar tarafından ha-
pishaneye atılmıştır. Başına gelenlerden dolayı çok perişandır. Ümit-
sizce şu şarkıyı mırıldanır: 

“İyman Dağı’ndan akan dereler 
Uçsuz bucaksız yeşillikler ve ağaçlar 
Ormanın ortasında mutsuz yaşamlar 
Göğsünü düşmana siper etmiş âşıklar 
Gel 
Gel yiğidim başımı bitkin göğsüne dayayayım 
Ateşler içinde yanan göğsünde öleyim…” (Akyüz, 2014: 227-228). 

Suada Sırpların Boşnaklar için oluşturduğu kadınlar kampına 
gönderilmiştir. Çok ümitsiz ve perişan bir vaziyettedir. Bir gün ora-
daki kadınlardan biri onu kendine getirmek ve hayata döndürmek is-
ter. Hepsi aynı acıları çekmiştir ve hepsine tecavüz de dâhil olmak 
üzere çok çeşitli işkenceler uygulanmıştır. Kadınların hepsi soyunurlar 
ve sırtlarını gösterirler. Hepsinin sırtlarına, kendi kanlarıyla kocaman 
bütün sırtlarını kaplayan bir haç çizilmiştir. Bu, hiç silinemeyecek, 
ömür boyu taşınacak bir şeydir. Sonra kadınlar birleşerek el ele tu-
tuşarak şu şarkıyı söylerler:  

“Allah’ın mavi arşına 
Mabetlerden tekbirler yükseliyor 
Bunlar ülkemin şarkılarıdır 
Tüm ovalar, dağlar bunu haykırıyor 
Kanlı toprak üzerine kurulmuş 
Sevgili Bosna’m benim 
İki gözüm gibi korurum seni  
Çünkü ben senin oğlunum, senin 
Tuna’da altın tohum 
Drina’da mavi şafak 
Neretva’da güneş batarken 
Sava ovalarına yayılır 
Kanlı topraklar üzerine kurulmuş 
Sevgili Bosna’m benim 
İki gözüm gibi korurum seni 
Çünkü ben senin oğlunum, senin” (Akyüz, 2014: 265). 
 

Kadınlar aynı yerde kalmaktadırlar. Sırplar sık sık aralarından 
birilerini alıp götürürler. Suada’nın yanındaki kadınlardan biri şu söz-
leri mırıldanır: 

“Sırplar yüreğimi ateşe tuttular 
Ben hiç yanmadım 
Geceleri soyunup koynuma girdiler 
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kırlar. Edina hamiledir. Suada epeyce tecavüzlere ve işkencelere ma-
ruz kalır. Sonunda serbest kalır. Babası ve Edina ile buluşurlar. Edi-
na’nın İsveç’e gittiğini öğrenen Suada oraya gider. Tarık’la ve 
Profesör Duşanka ile de buluşmuşlardır. Tarık Yeşil Berelilere katıl-
mış ve yaralanmıştır. Bir kolunu ve bir bacağını kaybetmiştir.  

Romanın içinde çok acı ve vahşi sahneler yer almaktadır. Bun-
lardan biri Zvornik’te yapılanlardır. Bosna’nın kuzey doğusunda yer 
alan ve stratejik bir önemi olan Zvornik şehrinin Sırplar tarafından 
yok edildiği, Boşnakların teslim olduğu, Sırpların evlere girerek Boş-
nakları nasıl yok ettikleri anlatılıyor. Burada (Beyaz Zambak 
romanında da bahsedilen) Arkan’ın Kaplanları’ndan söz edilmiştir. 
Bir mafya örgütü olduğu bilinen bu grubun, savaşın içinde yer aldığı 
belirtilir. Bu da savaşla mafya ilişkisinin boyutlarını göstermektedir:    

“Nisan ayının ikinci haftasında kanlı savaş hızını artırarak sürdürdü. 
Biyelyina’dan sonra Zvornik kenti de artık yok olmuştu. Bosna’nın 
kuzeydoğusunda bulunan Zvornik’e, Sırp ordusunun topçu birimleri 
tarafından birkaç gün boyunca bomba yağdırılmıştı. Stratejik konuma sahip 
olan bu küçük kent Sırplar için epeyce önemliydi. Çünkü bu kenti ele 
geçirmeleri bir ayaklarının Bosna’da olması anlamına geliyordu. 
Sırbistan’dan Drina Nehri’yle ayrılan bu kentte ağırlıklı olarak Boşnaklar 
yaşıyordu. Günlerce atılan bombalar kenti hallaç pamuğuna çevirmiş, en 
sonunda da Boşnaklar teslim olmak zorunda kalmışlardı. Boşnak halkının 
icabına bakmaları için de Sırp paramiliter kuvvetler derhal bölgeye sevk 
edilmişti. 
Arkan’ın Kaplanları’nın yanı sıra aralarında Mirko Joviç önderliğindeki 
Beyaz Kartallar ve Şeşely’in Çetnikleri zaman kaybetmeden işe 
koyulmuşlardı. Bu paramiliter kuvvetler yıkılan evlere tek tek girmişler, 
korkularından kaçıp ormana saklanan Boşnakları bir bir ele geçirmişlerdi. 
Genç erkeklerin tümünü orada kurşuna dizmişler, daha sonra da kadınların ve 
genç kızların ırzına geçmişlerdi. Bölgeden canhıraş bir şekilde kaçmaya 
çalışan yaşlıların da evlerinden hiçbir şey almalarına izin verilmemişti.” 
(Akyüz, 2014: 147-148).    

Bosna’da savaş devam etmektedir. Boşnaklar korku ve dehşetle 
gelecek günleri beklerler. Suada, Tarık’la buluşamaz. Sadece telefonla 
konuşmaktadırlar. Bir gün Tarık telefonda bir direniş örgütü olan Ye-
şil Bereliler Birliğine katıldığını söyler. Suada’nın itirazlarına karşılık 
konuşmasına şöyle devam eder:   

“Hayatımızı sürekli Sırpların bize neler yapacakları korkusuyla geçiremeyiz. 
Savaşı artık görmezden gelemeyiz. Bu zamana kadar millet olarak uyuduk, 
Bugünden sonra uyanıp ayağa kalkmamız gerekiyor. Aksi hâlde yarınlar 
bizim için yok artık. Ben aptal değilim, ben de biliyorum savaşın bir oyun 
olmadığını. Ben Sırplara karşı savaşmazsam o zaman ülkem için kim 
savaşacak, söyler misin bana?” (Akyüz, 2014: 150).   
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tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
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Ben hiç sevişmedim 
Atalarıma küfürler savurdular 
Ben hiç duymadım 
En sonunda beni hamile bıraktılar 
Ben hiç doğurmadım…” (Akyüz, 2014: 282).  
 

Romanda Kanadalı bir BM temsilcisinin bir Sırpla görüştüğü ve o 
Sırp vasıtasıyla da bir Boşnak kadına tecavüz ettiği de belirtilmek-
tedir.  

Suada hapiste iken bir Türk kadın gazeteci ile tanışır. Aynı za-
manda Boşnak olan kadın ona Boşnakların artık silahlanmaya 
başladıklarını, direnişe geçtiklerini, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel’in Boşnaklara yardım ve destek bulmak için birtakım 
çevreleri ve ülkeleri harekete geçirdiğini, Boşnaklara yardım etmeleri 
için Hırvatları nasıl ikna ettiğini anlatır. 

Romanın sonunda yazarın savaş hakkında bir notu bulunmaktadır. 
Yazar gerçekleri yazdığını belirterek Batı dünyasının, BM’nin tutu-
munu şiddetle eleştirmiş, Avrupa’nın, BM’nin ve onların gönderdiği 
Barış Gücü’nün, sessiz kalmış olmadıklarını, onların aslında taraf 
olduklarını ve Sırpların yanında yer aldıklarını belirtmiştir.   

Berkant Karakaya’nın kaleme aldığı Ağlayan Bosna (2011) 
romanının kahramanı Yusuf Aliç, karısı Hacer ve üç çocuğu ile 
Srebrenitsa’nın Şuşnyari köyünde yaşar. Romanda 1992’deki savaşın 
nasıl adım adım yaklaştığı anlatılır. 1992-1995 yıllarında Bosna’da 
Sırplarla Boşnaklar arasında yapılan savaş, savaş sonundaki Sırpların 
Boşnaklara uyguladıkları soykırım, Avrupa güçlerinin olan bitene 
müdahale etmemeleri, sadece seyirci kalmaları ayrıntılarıyla anlatı-
lıyor. Bir roman kurgusu içinde anlatılan bu olayların pek çoğunun 
gerçek olduğunu, o tarihlerde dinlediğimiz haberlerden bilmekteyiz.    

Olaylar 1980 yılından sonra Tito’nun ölmesi ve Yugoslavya’nın 
dağılması ile başlamıştır. Önce Slovenler ile Hırvatlar bağımsız-
lıklarını ilan etmişlerdir. Bosna-Hersek de bu konuda bir referandum 
yapmış, açık farkla çıkan oylamanın neticesinde o da bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Ancak Bosna-Hersek’te yaşayan Sırplar buna razı ol-
mazlar. O topraklarda hak iddia etmektedirler. Bosna-Hersek ordusu 
Sırpların elindedir. Boşnaklar askerlik yerine teknik işleri tercih etmiş, 
mühendislik ve teknik uzmanlık gibi meslekleri seçmişlerdir. Ayrıca 
Sırp çetecileri olan Çetnikler, yıllardır böyle bir savaşa hazır-
lanmaktadırlar. Nihayet Sırplar tanklarıyla gelirler. Birtakım kontrol 
noktaları tespit ederek oralarda dururlar. Boşnak gençleri de silah-
lanmaya başlamışlardır. Bir müddet sonra Boşnakların oluşturduğu 
milis kuvvetleri, Sırp askerlerinin oturduğu kahvelerde, bulunduğu 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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diğer alanlarda bombalar patlatmaya başlarlar. Sırp askerleri artık 
kafelerde oturamaz, dışarıda gezemez olmuşlardır.  

Yeşil bereli Müslüman Mücahitler, yaptıkları sabotajlarla Sırpları 
geriletmiş, onların ellerinde bulunan bazı bölgeleri almaya muvaffak 
olmuşlardır. Yusuf Aliç’in büyük oğlu Nedim Aliç de Şuşnyari’deki 
diğer gençler gibi Müslüman Mücahitlere katılmıştır. Ama bu bir nihai 
çözüm değildir. Sırpların keskin nişancıları ve havan topları vardır. 
Her gün uzaktan ateş ederek Boşnakları öldürürler. BM’nin müdahale 
etmesi çözüm gibi görünür. BM’nin müdahalesi sağlanır. Fakat 
zamanla onun da çözüm olmadığı anlaşılır. Birleşmiş Milletler gel-
dikten sonra durum ilk zamanlar düzelir gibi olsa da zamanla daha 
kötüye giden bir hâl almıştır. Srebrenitsa’nın güvenli bölge olduğu 
ilan edilir. Boşnaklar Srebrenitsa’ya gelirler. BM, Boşnaklar’ın ve 
Sırpların silahlarını toplamak isterler. Sırplar silahlarını teslim 
etmemek için güvenli bölgenin dışına çıkarlar. Sırplara güvenmeyen 
ve her an saldırı tehlikesiyle karşı karşıya olan Boşnaklar da bu 
durumda silahlarını teslim etmek istemezler. Sırplara bir şey yap-
amayan BM, Boşnaklara ambargo uygular ve yiyecek getiren araçları 
şehre sokmazlar. Şehirde açlık başlamıştır. Boşnaklar için tehlike çok 
büyüktür. Boşnak halkı aç ve korunmasızdır. Sırplar güvenli bölgenin 
dışında, ağır silahlarla donatılmış olarak şehirden sadece 20 kilometre 
uzaklıkta durmaktadırlar. 

Sırplar, Avrupa’nın 4. büyük ordusuna sahip oldukları hâlde Müs-
lüman Mücahitlere yenilmişler ve geri çekilmişlerdir. Ancak bir nevi 
BM’nin koruması altında güvenli bölgenin dışında beklemektedirler. 
Aşağıdaki metinde BM’nin içine düştüğü tezat anlatılmaktadır.   

“Avrupa’nın 4. büyük ordusuna sahip Sırplar, yeşil bereli Müslüman 
Mücahitler tarafından gümüş madenlerinden alınan dinamitlerle yapılan 
patlayıcılar, sayıca az Kalaşnikof tüfekler ve sağdan soldan ve özellikle 
Türkiye’den gelen yardımlar ve oluşturulan eğitimsiz milis askerleriyle 
verilen savaşta yenilmiş, bir ay içinde Srebrenitsa’yı kaybetmişlerdi. Oysa 
şimdi Birleşmiş Milletler bayrağı altında bulundukları noktadan yirmi 
kilometre geriye çekilerek şehri ablukaya alarak sabahtan akşama kadar ateşte 
çevirdikleri domuz kızartmasını yiyerek ve müzik dinleyip, içki içerek 
Srebrenitsa’nın kendilerine teslimini bekliyorlardı.” (Karakaya, 2011: 231).              

Mücahitlerden bazıları BM gelmeden önce daha iyi durumda ol-
duklarını düşünürler. Açlık had safhaya gelmiştir. Milisler silahlarını 
BM’ye teslim ederler. Yugoslavya Konferansı toplanır. Yine bir ge-
lişme olmaz. Artık Sırpların Rusya’ya güvendikleri anlaşılmıştır. Bir-
leşmiş Milletler de buna boyun eğmeye ve bir avuç Boşnak’ı feda 
etmeye razıdırlar. 

“Nedim Aliç, Nasır Neseboraniç, Yusuf Asamoviç sık sık bir araya gelerek 
silahları vermekle hata edip etmediklerini konuşuyorlardı. Yugoslavya 
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Ben hiç sevişmedim 
Atalarıma küfürler savurdular 
Ben hiç duymadım 
En sonunda beni hamile bıraktılar 
Ben hiç doğurmadım…” (Akyüz, 2014: 282).  
 

Romanda Kanadalı bir BM temsilcisinin bir Sırpla görüştüğü ve o 
Sırp vasıtasıyla da bir Boşnak kadına tecavüz ettiği de belirtilmek-
tedir.  

Suada hapiste iken bir Türk kadın gazeteci ile tanışır. Aynı za-
manda Boşnak olan kadın ona Boşnakların artık silahlanmaya 
başladıklarını, direnişe geçtiklerini, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel’in Boşnaklara yardım ve destek bulmak için birtakım 
çevreleri ve ülkeleri harekete geçirdiğini, Boşnaklara yardım etmeleri 
için Hırvatları nasıl ikna ettiğini anlatır. 

Romanın sonunda yazarın savaş hakkında bir notu bulunmaktadır. 
Yazar gerçekleri yazdığını belirterek Batı dünyasının, BM’nin tutu-
munu şiddetle eleştirmiş, Avrupa’nın, BM’nin ve onların gönderdiği 
Barış Gücü’nün, sessiz kalmış olmadıklarını, onların aslında taraf 
olduklarını ve Sırpların yanında yer aldıklarını belirtmiştir.   

Berkant Karakaya’nın kaleme aldığı Ağlayan Bosna (2011) 
romanının kahramanı Yusuf Aliç, karısı Hacer ve üç çocuğu ile 
Srebrenitsa’nın Şuşnyari köyünde yaşar. Romanda 1992’deki savaşın 
nasıl adım adım yaklaştığı anlatılır. 1992-1995 yıllarında Bosna’da 
Sırplarla Boşnaklar arasında yapılan savaş, savaş sonundaki Sırpların 
Boşnaklara uyguladıkları soykırım, Avrupa güçlerinin olan bitene 
müdahale etmemeleri, sadece seyirci kalmaları ayrıntılarıyla anlatı-
lıyor. Bir roman kurgusu içinde anlatılan bu olayların pek çoğunun 
gerçek olduğunu, o tarihlerde dinlediğimiz haberlerden bilmekteyiz.    

Olaylar 1980 yılından sonra Tito’nun ölmesi ve Yugoslavya’nın 
dağılması ile başlamıştır. Önce Slovenler ile Hırvatlar bağımsız-
lıklarını ilan etmişlerdir. Bosna-Hersek de bu konuda bir referandum 
yapmış, açık farkla çıkan oylamanın neticesinde o da bağımsızlığını 
ilan etmiştir. Ancak Bosna-Hersek’te yaşayan Sırplar buna razı ol-
mazlar. O topraklarda hak iddia etmektedirler. Bosna-Hersek ordusu 
Sırpların elindedir. Boşnaklar askerlik yerine teknik işleri tercih etmiş, 
mühendislik ve teknik uzmanlık gibi meslekleri seçmişlerdir. Ayrıca 
Sırp çetecileri olan Çetnikler, yıllardır böyle bir savaşa hazır-
lanmaktadırlar. Nihayet Sırplar tanklarıyla gelirler. Birtakım kontrol 
noktaları tespit ederek oralarda dururlar. Boşnak gençleri de silah-
lanmaya başlamışlardır. Bir müddet sonra Boşnakların oluşturduğu 
milis kuvvetleri, Sırp askerlerinin oturduğu kahvelerde, bulunduğu 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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diğer alanlarda bombalar patlatmaya başlarlar. Sırp askerleri artık 
kafelerde oturamaz, dışarıda gezemez olmuşlardır.  

Yeşil bereli Müslüman Mücahitler, yaptıkları sabotajlarla Sırpları 
geriletmiş, onların ellerinde bulunan bazı bölgeleri almaya muvaffak 
olmuşlardır. Yusuf Aliç’in büyük oğlu Nedim Aliç de Şuşnyari’deki 
diğer gençler gibi Müslüman Mücahitlere katılmıştır. Ama bu bir nihai 
çözüm değildir. Sırpların keskin nişancıları ve havan topları vardır. 
Her gün uzaktan ateş ederek Boşnakları öldürürler. BM’nin müdahale 
etmesi çözüm gibi görünür. BM’nin müdahalesi sağlanır. Fakat 
zamanla onun da çözüm olmadığı anlaşılır. Birleşmiş Milletler gel-
dikten sonra durum ilk zamanlar düzelir gibi olsa da zamanla daha 
kötüye giden bir hâl almıştır. Srebrenitsa’nın güvenli bölge olduğu 
ilan edilir. Boşnaklar Srebrenitsa’ya gelirler. BM, Boşnaklar’ın ve 
Sırpların silahlarını toplamak isterler. Sırplar silahlarını teslim 
etmemek için güvenli bölgenin dışına çıkarlar. Sırplara güvenmeyen 
ve her an saldırı tehlikesiyle karşı karşıya olan Boşnaklar da bu 
durumda silahlarını teslim etmek istemezler. Sırplara bir şey yap-
amayan BM, Boşnaklara ambargo uygular ve yiyecek getiren araçları 
şehre sokmazlar. Şehirde açlık başlamıştır. Boşnaklar için tehlike çok 
büyüktür. Boşnak halkı aç ve korunmasızdır. Sırplar güvenli bölgenin 
dışında, ağır silahlarla donatılmış olarak şehirden sadece 20 kilometre 
uzaklıkta durmaktadırlar. 

Sırplar, Avrupa’nın 4. büyük ordusuna sahip oldukları hâlde Müs-
lüman Mücahitlere yenilmişler ve geri çekilmişlerdir. Ancak bir nevi 
BM’nin koruması altında güvenli bölgenin dışında beklemektedirler. 
Aşağıdaki metinde BM’nin içine düştüğü tezat anlatılmaktadır.   

“Avrupa’nın 4. büyük ordusuna sahip Sırplar, yeşil bereli Müslüman 
Mücahitler tarafından gümüş madenlerinden alınan dinamitlerle yapılan 
patlayıcılar, sayıca az Kalaşnikof tüfekler ve sağdan soldan ve özellikle 
Türkiye’den gelen yardımlar ve oluşturulan eğitimsiz milis askerleriyle 
verilen savaşta yenilmiş, bir ay içinde Srebrenitsa’yı kaybetmişlerdi. Oysa 
şimdi Birleşmiş Milletler bayrağı altında bulundukları noktadan yirmi 
kilometre geriye çekilerek şehri ablukaya alarak sabahtan akşama kadar ateşte 
çevirdikleri domuz kızartmasını yiyerek ve müzik dinleyip, içki içerek 
Srebrenitsa’nın kendilerine teslimini bekliyorlardı.” (Karakaya, 2011: 231).              

Mücahitlerden bazıları BM gelmeden önce daha iyi durumda ol-
duklarını düşünürler. Açlık had safhaya gelmiştir. Milisler silahlarını 
BM’ye teslim ederler. Yugoslavya Konferansı toplanır. Yine bir ge-
lişme olmaz. Artık Sırpların Rusya’ya güvendikleri anlaşılmıştır. Bir-
leşmiş Milletler de buna boyun eğmeye ve bir avuç Boşnak’ı feda 
etmeye razıdırlar. 

“Nedim Aliç, Nasır Neseboraniç, Yusuf Asamoviç sık sık bir araya gelerek 
silahları vermekle hata edip etmediklerini konuşuyorlardı. Yugoslavya 
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Konferansı tüm çabalara rağmen bir sonuca varamıyordu. Sırpların artık 
arkalarındaki Rusya’ya güvendikleri açıkça anlaşılmıştı. Birleşmiş Milletler’in 
ise Üçüncü Dünya Savaşı çıkarma pahasına bir avuç Müslüman Boşnağa 
yardım etmeye niyeti yoktu. Artık Boşnakların tümü anlamıştı ki Birleşmiş 
Milletlerin buradaki gücü sadece bir şekilden ibaretti.” (Karakaya, 2011: 291).      

Romanda Avrupa’nın Boşnaklara bakışı, Yusuf Asamoviç tara-
fından şöyle yorumlanıyor: “Neden savaşacaklar? Avrupa’da kalan bir 
avuç Türk için mi? Unutma biz onlar için bir zamanlar kapılarına 
dayanan ve dedelerinin ödlerini patlatan Türklerin bir anlamda geride 
bıraktıkları zoraki misafirleriz. Hiçbir Ortodoks Hristiyan bizim için 
birbirine ateş etmez.” (Karakaya, 2011: 330). 

Romanın başında köylüler ormandaki bir canavardan bahset-
mektedirler. Romanın kahramanı olan Yusuf Aliç, bu canavar sözüyle 
vaşağı kastettiklerini anlamıştır. Fakat asıl canavarın o hayvan değil 
insanlar olduğunu düşünür. Çünkü insanlar, kendi rahatları ve men-
faatleri için diğer insanlara, tabiat varlıklarına akla gelmez zulümler 
yapmaktadırlar. Boşnakların kısa bir süre önce yaşadıkları savaş ve 
katliam, bunun somut örneklerinden biridir. Romanın sonunda Yusuf, 
vaşakla yine karşılaşır. Tüfeğini bu sefer yanına almamıştır (Bir ara 
vaşağı vurmayı, kürkünün kıymetli ve pahalı olduğunu düşünmüş fa-
kat sonra vazgeçmiştir). Yerden iri bir taş alır ve vaşağa doğru fırlatır 
(Yusuf canavarların dünyasında ne işin var, diye düşünmektedir). 
Hayvan şaşırır ve kaçar.    

Romanda Yusuf’un bir Sırp komşusundan bahsedilir. Kristo Kla-
siç adlı bu komşunun sahip olduğu insani duygular, romanın sonunda 
anlatılıyor. Kristo Klasiç, kendisi de bir Sırp olmasına rağmen, 
Sırpların yaptığı vahşetten dolayı büyük üzüntü duyar. Romanın so-
nunda olaylar, onun bakışı ve yorumlarıyla veriliyor. Kristo Klasiç’in 
çok yaşlandığı, artık tekerlekli iskemleye muhtaç olduğu belirtilir. Sa-
vaş sırasında evinden uzaklaşan, evini ve tarlasını komşusu Yusuf’a 
emanet eden Kristo, savaştan sonra evine dönmüştür. Fakat komşusu 
Yusuf Aliç artık orada değildir. Kristo, olanlardan büyük bir üzüntü 
duymakta ve komşusu Yusuf’u çok özlemektedir. “Her yıl temmuz ayı 
içinde Potaçari mezarlığında bundan on yıl önce katledilen Boşnaklar 
için törenler” yapılmaktadır. Kristo Klasiç de bu törenlere katılmak 
istemiş ama tepkiden çekinmiştir (Karakaya, 2011: 370). 

Boşnaklar, bu savaş müddetince büyük kahramanlıklar göstermiş 
ve önemli işler gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan biri mücadeleden yıl-
mamaları ve ölümden korkmamalarıdır. Romanda Sırp işgali sırasında 
kuvvetlerin denk olmamasına rağmen mücahit liderlerin sonuna kadar 
çarpışmaktan vazgeçmedikleri ve canlarını feda ettikleri görülmek-
tedir. Büyük bir cesaret örneği göstermiş, Sırpların önüne çıkmış ve 
sonuna kadar onlarla çarpışmışlardır. Ancak bu durum sonucu değiş-
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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tirmemiş, Sırpların Srebrenitsa’yı işgaline ve Boşnaklara uyguladıkları 
katliama engel olamamıştır. Savaşın sonunda Müslüman Mücahit li-
derleri olan Osman Bibiriç, Mujo Sabanoviç, Allia Huzoniç ve Nasır 
Oriç yoğun Sırp ateşi karşısında şehit düşmüşlerdir.  

Boşnakların diğer bir başarısı Saraybosna’da hava alanına doğru 
kazdıkları tüneldir. BM’nin kendilerine uyguladığı ambargoyu delmek 
için kazılan bu tünel 800 metre uzunluğunda, iki metre genişli-
ğindedir. Boşnaklar bunun için geceleri çalışmakta, tüneli geceleri 
karanlıkta kazmaktadırlar. Tünelin içinde raylı sistem kurulmuştur. 
Bunun için Boşnak mimarlar çalışmışlardır. Yiyecek, ilaç ve silah yar-
dımı bu tünelden akmaya başlamıştır. Romanda bu tünelin kazılışı, 
aslen mimar olan ve savaşta milislere komutanlık yapan Allia Huzoniç 
tarafından anlatılıyor.  

Sırplar ise silahlarını vermemek için güvenli bölgenin dışına çık-
mışlardır. Durmadan dışarıdan yardım ve destek almaktadırlar. Rusya, 
Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan onların arkasındadır. 
Sırp Milislerinin Komutanı Radko Miladiç’e gelen bu yardımlar her-
kes tarafından bilinmektedir. Hatta gelen kuvvetler kendi milletlerinin 
üniformaları ile çekinmeden dolaşmaktadırlar. Bütün bunların neticesi 
olarak mülteci kampına giren Sırpların sekiz bin Boşnak gencini alıp 
götürdükleri ve katlettikleri, Boşnak hükümetinin kayıtlarına geç-
miştir. 

   
Sonuç 
 
Romanlarda işlenen konuları şöyle belirtebiliriz: 
1. Bosna Savaşı: Romanların asıl konusu, Bosna Savaşı’nda 

yaşananlardır. İncir Kuşları, Sevdalinka, Ağlayan Bosna, Bosna Sa-
vaşı’nın ayrıntıları üzerine kurulmuş ve geliştirilmiş eserlerdir. Bu ro-
manlarda savaşın en acı olayları çarpıcı ve etkileyici bir biçimde 
sunulmaktadır. Mostar Köprüsü’nde, Bosna Savaşı’nın ayrıntılarıyla 
beraber, bölgenin geçmişine ağırlık verildiğini ve tarihinin anlatıl-
dığını görüyoruz. Aslında roman, adında da belirtildiği gibi, Mostar 
Köprüsü üzerinedir. 93 Harbi’nden itibaren Bosna’da yaşananların 
(kesintisiz olarak) konu edildiği Beyaz Zambak romanında, 93 Har-
bi’nden II. Meşrutiyet devrine uzanan olayların ağırlık kazandığı gö-
rülmektedir. Romanın ilerleyen kısımlarında 1990’lı yıllarda Bos-
na’da ve Bosna Savaşı’nda yaşananlar konu edilmektedir. Bu savaşta 
yaşananlar bütün gelişmeleri ve ayrıntılarıyla verilmiş, lider veya 
önder durumunda olan şahsiyetlerin düşmana karşı nasıl amansızca 
mücadele ettikleri ve bu uğurda hayatlarını kaybettikleri anlatılmıştır. 
93 Harbi’nin konu alan bir başka eser Sevdalinka’dır. Romanın asıl 
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Konferansı tüm çabalara rağmen bir sonuca varamıyordu. Sırpların artık 
arkalarındaki Rusya’ya güvendikleri açıkça anlaşılmıştı. Birleşmiş Milletler’in 
ise Üçüncü Dünya Savaşı çıkarma pahasına bir avuç Müslüman Boşnağa 
yardım etmeye niyeti yoktu. Artık Boşnakların tümü anlamıştı ki Birleşmiş 
Milletlerin buradaki gücü sadece bir şekilden ibaretti.” (Karakaya, 2011: 291).      

Romanda Avrupa’nın Boşnaklara bakışı, Yusuf Asamoviç tara-
fından şöyle yorumlanıyor: “Neden savaşacaklar? Avrupa’da kalan bir 
avuç Türk için mi? Unutma biz onlar için bir zamanlar kapılarına 
dayanan ve dedelerinin ödlerini patlatan Türklerin bir anlamda geride 
bıraktıkları zoraki misafirleriz. Hiçbir Ortodoks Hristiyan bizim için 
birbirine ateş etmez.” (Karakaya, 2011: 330). 

Romanın başında köylüler ormandaki bir canavardan bahset-
mektedirler. Romanın kahramanı olan Yusuf Aliç, bu canavar sözüyle 
vaşağı kastettiklerini anlamıştır. Fakat asıl canavarın o hayvan değil 
insanlar olduğunu düşünür. Çünkü insanlar, kendi rahatları ve men-
faatleri için diğer insanlara, tabiat varlıklarına akla gelmez zulümler 
yapmaktadırlar. Boşnakların kısa bir süre önce yaşadıkları savaş ve 
katliam, bunun somut örneklerinden biridir. Romanın sonunda Yusuf, 
vaşakla yine karşılaşır. Tüfeğini bu sefer yanına almamıştır (Bir ara 
vaşağı vurmayı, kürkünün kıymetli ve pahalı olduğunu düşünmüş fa-
kat sonra vazgeçmiştir). Yerden iri bir taş alır ve vaşağa doğru fırlatır 
(Yusuf canavarların dünyasında ne işin var, diye düşünmektedir). 
Hayvan şaşırır ve kaçar.    

Romanda Yusuf’un bir Sırp komşusundan bahsedilir. Kristo Kla-
siç adlı bu komşunun sahip olduğu insani duygular, romanın sonunda 
anlatılıyor. Kristo Klasiç, kendisi de bir Sırp olmasına rağmen, 
Sırpların yaptığı vahşetten dolayı büyük üzüntü duyar. Romanın so-
nunda olaylar, onun bakışı ve yorumlarıyla veriliyor. Kristo Klasiç’in 
çok yaşlandığı, artık tekerlekli iskemleye muhtaç olduğu belirtilir. Sa-
vaş sırasında evinden uzaklaşan, evini ve tarlasını komşusu Yusuf’a 
emanet eden Kristo, savaştan sonra evine dönmüştür. Fakat komşusu 
Yusuf Aliç artık orada değildir. Kristo, olanlardan büyük bir üzüntü 
duymakta ve komşusu Yusuf’u çok özlemektedir. “Her yıl temmuz ayı 
içinde Potaçari mezarlığında bundan on yıl önce katledilen Boşnaklar 
için törenler” yapılmaktadır. Kristo Klasiç de bu törenlere katılmak 
istemiş ama tepkiden çekinmiştir (Karakaya, 2011: 370). 

Boşnaklar, bu savaş müddetince büyük kahramanlıklar göstermiş 
ve önemli işler gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan biri mücadeleden yıl-
mamaları ve ölümden korkmamalarıdır. Romanda Sırp işgali sırasında 
kuvvetlerin denk olmamasına rağmen mücahit liderlerin sonuna kadar 
çarpışmaktan vazgeçmedikleri ve canlarını feda ettikleri görülmek-
tedir. Büyük bir cesaret örneği göstermiş, Sırpların önüne çıkmış ve 
sonuna kadar onlarla çarpışmışlardır. Ancak bu durum sonucu değiş-
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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tirmemiş, Sırpların Srebrenitsa’yı işgaline ve Boşnaklara uyguladıkları 
katliama engel olamamıştır. Savaşın sonunda Müslüman Mücahit li-
derleri olan Osman Bibiriç, Mujo Sabanoviç, Allia Huzoniç ve Nasır 
Oriç yoğun Sırp ateşi karşısında şehit düşmüşlerdir.  

Boşnakların diğer bir başarısı Saraybosna’da hava alanına doğru 
kazdıkları tüneldir. BM’nin kendilerine uyguladığı ambargoyu delmek 
için kazılan bu tünel 800 metre uzunluğunda, iki metre genişli-
ğindedir. Boşnaklar bunun için geceleri çalışmakta, tüneli geceleri 
karanlıkta kazmaktadırlar. Tünelin içinde raylı sistem kurulmuştur. 
Bunun için Boşnak mimarlar çalışmışlardır. Yiyecek, ilaç ve silah yar-
dımı bu tünelden akmaya başlamıştır. Romanda bu tünelin kazılışı, 
aslen mimar olan ve savaşta milislere komutanlık yapan Allia Huzoniç 
tarafından anlatılıyor.  

Sırplar ise silahlarını vermemek için güvenli bölgenin dışına çık-
mışlardır. Durmadan dışarıdan yardım ve destek almaktadırlar. Rusya, 
Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan onların arkasındadır. 
Sırp Milislerinin Komutanı Radko Miladiç’e gelen bu yardımlar her-
kes tarafından bilinmektedir. Hatta gelen kuvvetler kendi milletlerinin 
üniformaları ile çekinmeden dolaşmaktadırlar. Bütün bunların neticesi 
olarak mülteci kampına giren Sırpların sekiz bin Boşnak gencini alıp 
götürdükleri ve katlettikleri, Boşnak hükümetinin kayıtlarına geç-
miştir. 

   
Sonuç 
 
Romanlarda işlenen konuları şöyle belirtebiliriz: 
1. Bosna Savaşı: Romanların asıl konusu, Bosna Savaşı’nda 

yaşananlardır. İncir Kuşları, Sevdalinka, Ağlayan Bosna, Bosna Sa-
vaşı’nın ayrıntıları üzerine kurulmuş ve geliştirilmiş eserlerdir. Bu ro-
manlarda savaşın en acı olayları çarpıcı ve etkileyici bir biçimde 
sunulmaktadır. Mostar Köprüsü’nde, Bosna Savaşı’nın ayrıntılarıyla 
beraber, bölgenin geçmişine ağırlık verildiğini ve tarihinin anlatıl-
dığını görüyoruz. Aslında roman, adında da belirtildiği gibi, Mostar 
Köprüsü üzerinedir. 93 Harbi’nden itibaren Bosna’da yaşananların 
(kesintisiz olarak) konu edildiği Beyaz Zambak romanında, 93 Har-
bi’nden II. Meşrutiyet devrine uzanan olayların ağırlık kazandığı gö-
rülmektedir. Romanın ilerleyen kısımlarında 1990’lı yıllarda Bos-
na’da ve Bosna Savaşı’nda yaşananlar konu edilmektedir. Bu savaşta 
yaşananlar bütün gelişmeleri ve ayrıntılarıyla verilmiş, lider veya 
önder durumunda olan şahsiyetlerin düşmana karşı nasıl amansızca 
mücadele ettikleri ve bu uğurda hayatlarını kaybettikleri anlatılmıştır. 
93 Harbi’nin konu alan bir başka eser Sevdalinka’dır. Romanın asıl 
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konusu Bosna Savaşı olmakla beraber, Boşnakların 93 Harbi’nden 
itibaren yoğun olarak çektikleri sıkıntılar ve yaptıkları zorunlu göçler 
geniş olarak anlatılmış, ayrıca II. Dünya Savaşı’nda gönüllülerin dağ-
larda düşman kuvvetlerine karşı nasıl mücadele ettikleri hikâye edil-
miştir.   

2. Savaşın Eleştirileri: Romanlarda Avrupa’ya ve dünyaya 
yapılan sert eleştiriler anlatılmaktadır. İncir Kuşları’nda olaylara se-
yirci kaldıkları için Avrupa’yı ve diğer birinci dünya ülkelerini suç-
layan yazar, onların aslında taraf olduklarını ve Sırpların yanında yer 
aldıklarını ifade eder. Romanın sonunda yazar tarafından yapılan bu 
eleştiriler, Ağlayan Bosna’da romandaki kahramanlar vasıtasıyla an-
latılır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu, BM’nin 
samimiyetten uzak, komik görünen ama aslında trajik olan tavrıdır. 
Savaşın son anında görevliler, Sırpların ağır silahlarına karşı mega-
fonla cevap vermişlerdir. BM eğer olayları gerçekten durdurmak ve 
Boşnakların haklarını korumak isteseydi silaha karşı megafonla değil 
silahla cevap verirdi. Sırplar da anında dururlardı. Ancak bu yapılma-
mış, Boşnaklar bütün dünyanın gözü önünde Sırp vahşetine terk edil-
miştir. Böylece bütün dünyanın gözü önünde açıktan açığa cinayetler 
işlenmiş, katliamlar yapılmıştır. Dünyanın buna sessiz kalması ise 
dünyanın yani sessiz kalanların ayıbıdır ve bu ayıp, tarihe geçmiş bu-
lunmaktadır. Bosna Savaşı’nın son anlarda yaşanan bu olay, Ağlayan 
Bosna romanında ele alınmakta ve etraflıca anlatılmaktadır. Romanda 
ayrıca Bosna milislerinin, Sırpların güçlü silahlarının karşısına çıkma-
ları ve ölünceye kadar onlarla çarpışmaları da hikâye edilmektedir.   

3. Boşnakların Tarihi: Boşnakların tarihi ele alınmış 13. ve 14. 
yüzyıldan itibaren yaşadıkları olaylar aktarılmıştır (Sevdalinka, Beyaz 
Zambak, Mostar Köprüsü). Bu bilgilere göre Boşnaklar o zamandan 
beri Sırplardan eziyet ve zulüm görmektedirler. Boşnakların Müslü-
manlığı kabul etmesi, bu zulmü daha da arttırmıştır (Sevdalinka’nın 
yazarı Ayşe Kulin’in tanınmış ve eski bir Boşnak aileden gelmesi 
Boşnak tarihine duyulan ilgiyi daha da arttırmıştır. Ayşe Kulin, baba 
tarafının tarihini araştırmış ve romanında tarihî olayları vermiştir). 

4. Osmanlılar ve Bosna: Osmanlıların Bosna’yı fethi ve orada 
meydana getirdikleri eserlerden bütün romanlarda az da olsa söz 
edilmiştir. Bu konunun en fazla olarak ele alındığı roman Mostar Köp-
rüsü’dür. Mostar Köprüsü’nde Osmanlıların Bosna’yı fethi anlatılmış, 
Osmanlılar zamanında Bosna’da yapılan mimari eserlerden, şehircilik 
faaliyetlerinden, kültür ve eğitim kurumlarından bahsedilmiştir. Ro-
manda bütün bu eserlerin ve yapıların bir dökümü de verilmektedir. 
Ayrıca şiir, şarkı, efsane, halk hikâyesi gibi edebî ürünler de romanda 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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yer almaktadır. Romanda Mostar ve Bosna ile ilgili pek çok bilgi ve 
fotoğraf bulunmaktadır. Bunlar tarih, turizm, şehircilik, edebiyat, halk 
kültürü, efsane, rivayet, giyim kuşam, yaşayış biçimi olmak üzere çok 
çeşitlidir ve hayatın bütün yönlerini kapsamaktadır. Bunların, Mos-
tarlıların, daha doğrusu Boşnakların hayata bakışlarını, dünya görüş-
lerini etkileyen, günlük yaşayışlarını biçimlendiren bir kültür biriki-
minin temel taşları olduğu açıktır. Boşnakların bu kültürü, âdeta nefes 
aldıkları hava ile birlikte soludukları ve yaşadıkları anlaşılıyor. Bu 
kültür ve anlayış, hayata bakış, öyle bir köprüyü yıkmakla yok 
edilebilecek bir şey değildir. Diğer milletlere kin ve nefret perdesi ar-
kasından bakan uluslar, bu hakikati görmek zorundadırlar. Yaptıkları 
şeyin, yıkımdan, kötülükten ve insanlıktan uzaklaşmaktan başka bir 
işe yaramayacak olduğunu artık idrak etmelidirler. Dünyadaki adalet 
mazlumun hakkını belki her zaman korumayabilir, kötüleri cezalan-
dırmak için çoğunlukla geç kalmış olunabilir. Ama her zaman iyilerin, 
yaptıkları güzel ve hayırlı işlerle, kötülerin ise yıkıcılıkları ve zu-
lümleriyle anıldıkları da bir gerçektir.    

5. Romanlarda Vurgulanan Temalar: Bunlardan biri 
Boşnakların gördükleri zulüm ve eziyet, çektikleri sıkıntılar ve ıstı-
raplar, uğradıkları soykırım ve tecavüzlerdir. Bütün romanlarda bu ko-
nuya temas edildiğini görüyoruz. Romanların içinde bu konu ile ilgili, 
gerçek hayattan alındığı belirtilen pek çok sahne, tasvir ve olay bulu-
nuyor. Diğer tema, Boşnakların savaşta gösterdikleri cesaret, metanet 
ve kahramanlıktır. Bu duygular, Boşnakların Çetniklere karşı milis 
kuvvetleri oluşturmalarıyla, silahlanarak karşı koymalarıyla ve düşma-
nı geriletmeleriyle ortaya çıkmıştır. Boşnaklar savaşın ilk yıllarında, 
kurdukları milis kuvvetleriyle kendilerinden kat kat üstün olan Sırp 
kuvvetlerini durdurabilmiş, geriletebilmişlerdir. Bir diğeri, Boşnak-
ların kabiliyetlerinin ve hünerlerinin işareti olan Saraybosna’da tünel 
kazmalarıdır. Ambargo sırasında çok güç şartlarda ancak geceleri ça-
lışmakla gerçekleştirilen bu uzun tünelin macerası, Ağlayan Bosna’da 
detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.  

Gerçi Boşnakların bütün bu özellikleri ve kabiliyetleri; savaşta 
gösterdikleri cesaret, metanet ve azim, onların savaşı kazanmalarını 
sağlayamamıştır. Çünkü onlar çok önemli bir şeyi unutmuşlardır. On-
ların hataları düzenli ordu kurmamaları, Birleşmiş Milletler’e ina-
nmaları ve güvenmeleri diye özetlenebilir. Savaşın ilk kısmında Sırp-
ların keskin nişancılarına, ağır toplarına ve zırhlılarına rağmen Boş-
naklar birtakım gerilla taktiklerini kahramanca uygulamış ve Sırpları 
bezdirerek geriletmişlerdir. Buna rağmen kullandıkları gerilla tak-
tiklerinin ve yaptıkları çete savaşlarının, onların kesin kazanmalarını 
sağlayamayacağını bilmeleri ve ona göre hazırlık yapmaları gerekirdi. 
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konusu Bosna Savaşı olmakla beraber, Boşnakların 93 Harbi’nden 
itibaren yoğun olarak çektikleri sıkıntılar ve yaptıkları zorunlu göçler 
geniş olarak anlatılmış, ayrıca II. Dünya Savaşı’nda gönüllülerin dağ-
larda düşman kuvvetlerine karşı nasıl mücadele ettikleri hikâye edil-
miştir.   

2. Savaşın Eleştirileri: Romanlarda Avrupa’ya ve dünyaya 
yapılan sert eleştiriler anlatılmaktadır. İncir Kuşları’nda olaylara se-
yirci kaldıkları için Avrupa’yı ve diğer birinci dünya ülkelerini suç-
layan yazar, onların aslında taraf olduklarını ve Sırpların yanında yer 
aldıklarını ifade eder. Romanın sonunda yazar tarafından yapılan bu 
eleştiriler, Ağlayan Bosna’da romandaki kahramanlar vasıtasıyla an-
latılır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu, BM’nin 
samimiyetten uzak, komik görünen ama aslında trajik olan tavrıdır. 
Savaşın son anında görevliler, Sırpların ağır silahlarına karşı mega-
fonla cevap vermişlerdir. BM eğer olayları gerçekten durdurmak ve 
Boşnakların haklarını korumak isteseydi silaha karşı megafonla değil 
silahla cevap verirdi. Sırplar da anında dururlardı. Ancak bu yapılma-
mış, Boşnaklar bütün dünyanın gözü önünde Sırp vahşetine terk edil-
miştir. Böylece bütün dünyanın gözü önünde açıktan açığa cinayetler 
işlenmiş, katliamlar yapılmıştır. Dünyanın buna sessiz kalması ise 
dünyanın yani sessiz kalanların ayıbıdır ve bu ayıp, tarihe geçmiş bu-
lunmaktadır. Bosna Savaşı’nın son anlarda yaşanan bu olay, Ağlayan 
Bosna romanında ele alınmakta ve etraflıca anlatılmaktadır. Romanda 
ayrıca Bosna milislerinin, Sırpların güçlü silahlarının karşısına çıkma-
ları ve ölünceye kadar onlarla çarpışmaları da hikâye edilmektedir.   

3. Boşnakların Tarihi: Boşnakların tarihi ele alınmış 13. ve 14. 
yüzyıldan itibaren yaşadıkları olaylar aktarılmıştır (Sevdalinka, Beyaz 
Zambak, Mostar Köprüsü). Bu bilgilere göre Boşnaklar o zamandan 
beri Sırplardan eziyet ve zulüm görmektedirler. Boşnakların Müslü-
manlığı kabul etmesi, bu zulmü daha da arttırmıştır (Sevdalinka’nın 
yazarı Ayşe Kulin’in tanınmış ve eski bir Boşnak aileden gelmesi 
Boşnak tarihine duyulan ilgiyi daha da arttırmıştır. Ayşe Kulin, baba 
tarafının tarihini araştırmış ve romanında tarihî olayları vermiştir). 

4. Osmanlılar ve Bosna: Osmanlıların Bosna’yı fethi ve orada 
meydana getirdikleri eserlerden bütün romanlarda az da olsa söz 
edilmiştir. Bu konunun en fazla olarak ele alındığı roman Mostar Köp-
rüsü’dür. Mostar Köprüsü’nde Osmanlıların Bosna’yı fethi anlatılmış, 
Osmanlılar zamanında Bosna’da yapılan mimari eserlerden, şehircilik 
faaliyetlerinden, kültür ve eğitim kurumlarından bahsedilmiştir. Ro-
manda bütün bu eserlerin ve yapıların bir dökümü de verilmektedir. 
Ayrıca şiir, şarkı, efsane, halk hikâyesi gibi edebî ürünler de romanda 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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yer almaktadır. Romanda Mostar ve Bosna ile ilgili pek çok bilgi ve 
fotoğraf bulunmaktadır. Bunlar tarih, turizm, şehircilik, edebiyat, halk 
kültürü, efsane, rivayet, giyim kuşam, yaşayış biçimi olmak üzere çok 
çeşitlidir ve hayatın bütün yönlerini kapsamaktadır. Bunların, Mos-
tarlıların, daha doğrusu Boşnakların hayata bakışlarını, dünya görüş-
lerini etkileyen, günlük yaşayışlarını biçimlendiren bir kültür biriki-
minin temel taşları olduğu açıktır. Boşnakların bu kültürü, âdeta nefes 
aldıkları hava ile birlikte soludukları ve yaşadıkları anlaşılıyor. Bu 
kültür ve anlayış, hayata bakış, öyle bir köprüyü yıkmakla yok 
edilebilecek bir şey değildir. Diğer milletlere kin ve nefret perdesi ar-
kasından bakan uluslar, bu hakikati görmek zorundadırlar. Yaptıkları 
şeyin, yıkımdan, kötülükten ve insanlıktan uzaklaşmaktan başka bir 
işe yaramayacak olduğunu artık idrak etmelidirler. Dünyadaki adalet 
mazlumun hakkını belki her zaman korumayabilir, kötüleri cezalan-
dırmak için çoğunlukla geç kalmış olunabilir. Ama her zaman iyilerin, 
yaptıkları güzel ve hayırlı işlerle, kötülerin ise yıkıcılıkları ve zu-
lümleriyle anıldıkları da bir gerçektir.    

5. Romanlarda Vurgulanan Temalar: Bunlardan biri 
Boşnakların gördükleri zulüm ve eziyet, çektikleri sıkıntılar ve ıstı-
raplar, uğradıkları soykırım ve tecavüzlerdir. Bütün romanlarda bu ko-
nuya temas edildiğini görüyoruz. Romanların içinde bu konu ile ilgili, 
gerçek hayattan alındığı belirtilen pek çok sahne, tasvir ve olay bulu-
nuyor. Diğer tema, Boşnakların savaşta gösterdikleri cesaret, metanet 
ve kahramanlıktır. Bu duygular, Boşnakların Çetniklere karşı milis 
kuvvetleri oluşturmalarıyla, silahlanarak karşı koymalarıyla ve düşma-
nı geriletmeleriyle ortaya çıkmıştır. Boşnaklar savaşın ilk yıllarında, 
kurdukları milis kuvvetleriyle kendilerinden kat kat üstün olan Sırp 
kuvvetlerini durdurabilmiş, geriletebilmişlerdir. Bir diğeri, Boşnak-
ların kabiliyetlerinin ve hünerlerinin işareti olan Saraybosna’da tünel 
kazmalarıdır. Ambargo sırasında çok güç şartlarda ancak geceleri ça-
lışmakla gerçekleştirilen bu uzun tünelin macerası, Ağlayan Bosna’da 
detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.  

Gerçi Boşnakların bütün bu özellikleri ve kabiliyetleri; savaşta 
gösterdikleri cesaret, metanet ve azim, onların savaşı kazanmalarını 
sağlayamamıştır. Çünkü onlar çok önemli bir şeyi unutmuşlardır. On-
ların hataları düzenli ordu kurmamaları, Birleşmiş Milletler’e ina-
nmaları ve güvenmeleri diye özetlenebilir. Savaşın ilk kısmında Sırp-
ların keskin nişancılarına, ağır toplarına ve zırhlılarına rağmen Boş-
naklar birtakım gerilla taktiklerini kahramanca uygulamış ve Sırpları 
bezdirerek geriletmişlerdir. Buna rağmen kullandıkları gerilla tak-
tiklerinin ve yaptıkları çete savaşlarının, onların kesin kazanmalarını 
sağlayamayacağını bilmeleri ve ona göre hazırlık yapmaları gerekirdi. 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

58  

Boşnaklar, Sırpların bir gün geleceğini biliyorlardı. Aradan geçen iki 
yıl içinde düzenli ordularını bir şekilde kurabilirler ve kendilerine ya-
pılan birtakım dış desteklerin de yardımıyla Sırp ordusunu yenebilirler 
ve Avrupa’yı dize getirebilirlerdi.    

Romanlarda rastlanılan önemli bir başka nokta da sembollerin 
kullanılması ve bu sembollerle eserlerde işlenen konular arasında bir 
bağ kurulmasıdır. En güçlü sembol İncir Kuşları’nda karşımıza çıkar. 
Bu romanda incir kuşlarının insanların, özellikle çocukların, yerini al-
dığını görüyoruz. Sırpların attığı bombalarla yaşayan her şey vahşice 
yok edilmiş, bu arada ağaçtaki incir kuşları ve o esnada incir toplamak 
için ağaca çıkan çocuklar da ölmüşlerdir. Bu trajik olay, romanda te-
sirli, çarpıcı ve acıtıcı bir şekilde işlenmektedir.  

Ağlayan Bosna’da ormanda yaşayan ve köyde canavar diye 
bilinen bir hayvandan bahsedilir. Bu vahşi hayvan bir vaşaktır. Ro-
manda insanların çekindikleri ve vahşiliğin sembolü olarak gösterilen 
vaşak, insanların yanında masum kalmaktadır. Romanın sonunda ta-
biatta asıl vahşi ve zalim olanın, katliamlar yapanın insan olduğu 
belirtilir. İnsanların birbirlerine yaptıkları zulümlerin yanında, yiyecek 
arayan ve sadece karnını doyurmak ve kendini korumak için mücadele 
eden hayvanların çok daha masum oldukları belirtilir.  

Aşk temasının çerçeve olarak yer aldığı Sevdalinka’da konu, Bos-
na Savaşı’dır. Burada ailenin, Bosna’nın sembolü olarak kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Ailenin parçalanması ile Bosna’nın yıkılması birbirine 
paralel olarak işlenir ve ilerler. Romanın adı, bizi bir başka sembole 
götürecek niteliktedir. Aşk şarkıları anlamına gelen ve romana ad olan 
sevdalinka sözcüğü, görünürde ferdî aşkı kastetmekle beraber, savaşın 
zıddı olarak kullanılan barış olgusunu da çağrıştıracak bir özellik 
taşımaktadır. Sevdalinka kelimesi romanla ilgili iki şey çağrıştırıyor. 
Bunlardan biri Nimeta’nın yaşadığı ve içinde bulunduğu aşk çıkma-
zıdır. Diğeri ise savaşın dehşetine zıt olan sevgi duygusudur. Romanı 
okuduğumuz zaman, ikinci çağrışımın daha kuvvetli olduğunu görü-
yoruz. O hâlde burada romana konan Sevdalinka kelimesinin, savaşa 
tezat olarak konduğunu düşünebilir, bunu da barışın ve sevginin sem-
bolü olarak yorumlayabiliriz. Okuyucu, romanı bitirdiği zaman, hikâ-
yenin içinde anlatılanlar ve yaşananlar ile romanın adı arasında beliren 
tezadı, buruk bir şekilde hissetmektedir.   

Mostar Köprüsü ile Beyaz Zambak romanlarında tarihin ve tarihî 
olayların esas alındığı, kurguya çok az yer verildiği görülmektedir. 
Romanda Mostar Köprüsü, bir milletin, bir toplumun kültürel, siyasal, 
sosyal simgesi olarak işlenmiştir. Beyaz Zambak romanının adının 
açıklaması ise hikâyenin içinde yapılmaktadır. Zambakların Boşnak 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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ülkesinin sembolü olduğu, savaştan dolayı artık zambakların da in-
sanlar gibi öldükleri ve yok oldukları anlatılmıştır.  

6. Gerçeklerin Edebî Esere Yansıması: Romanlarda öne çıkan 
husus, gerçeklerin aktarılması ve yansıtılmasıdır. Bu durum, edebî 
eserin yapısına aykırı bir uygulama olmakla birlikte, son yıllarda 
romanlarda gerçeklerin kurgudan daha fazla öne çıkarıldığı ve vur-
gulandığı görülmektedir. Belgesel ve biyografik roman türlerinde 
olayların ve kurgunun daha çok gerçeklere dayandığı ve gerçek olay-
lardan hareket edildiği bilinmektedir. Diğer roman türlerinde de yazar-
ların kurgudan ziyade yaşanmış olaylarla ilgilendikleri, gerçek olay-
lardan kurgulanmış eserler meydana getirdiklerini görmekteyiz. Pek 
çok yazar bu konuda romanın başına açıklama koymuş, yaşanmış bir 
olaydan yola çıktığını belirtmiştir. Bu durum, savaşı konu eden ro-
manlarda daha çok görülüyor. Bunlardan biri İncir Kuşları’dır. Yazar 
romanın başında gerçek bir olaydan hareket ederek romanını kaleme 
aldığını belirtmektedir. Beyaz Zambak’ta Bosna’nın yakın tarihi bi-
limsel bir bakışla anlatılmıştır. Mostar Köprüsü’nde Osmanlı tarihine 
ağırlık verilmiştir. Her iki roman da belgesel nitelikte eserlerdir. Bun-
larda kurgudan ziyade gerçek olayların anlatıldığını, daha çok tarihî 
olayların nakledildiğini görüyoruz. Bosna Savaşı’nın ayrıntılarının ele 
alındığı ve işlendiği diğer romanlar Sevdalinka ve Ağlayan Bosna’dır. 
Bunlarda da kurgu olmasına rağmen, gerçek olayların ön planda oldu-
ğu ve okuyucunun ilgisini çekecek biçimde sunulduğu görülmektedir. 

  
*** 

 
Bosna Savaşı, II. Dünya Savaşı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin 

doğrudan doğruya katılmadığı ama toplumun derinden etkilendiği bir 
savaştır. Bu savaşın, yakın bir geçmişte Türk toprağı olan bir bölgede 
yapıldığı düşünülürse bu etkinin ve duygusal paylaşımın ne kadar 
yüksek boyutta olduğu anlaşılabilir. Savaşın etkilerinin ve topluma 
yaşattığı duyguların sonucu edebiyatta da görülmüştür. Savaş, yaşan-
dığı yıllardan kısa bir süre sonra hikâyelere ve romanlara yansımış, 
böylece konu olarak Türk edebiyatında yerini almıştır. En çok hi-
kâyelerde ve romanlarda işlenen bu konu, piyesler, gezi yazıları gibi 
diğer edebî türlerde de kendini göstermektedir. Boşnak halkı, Türk 
kültürü içinde yer aldığı için katliama uğramış ve pek çok sıkıntı 
çekmiştir. Onların başlarına gelenler Türk toplumuna yakın olma-
larından ve Türk kültürü içinde yer almalarından dolayıdır. Bu 
gerçeğin romanlarda da vurgulandığını görmekteyiz.  

21. yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın ortasında yaşanan bu olaylar 
korkunçtur ve bizi, insanlığın geleceği hakkında karamsar düşünce-
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Boşnaklar, Sırpların bir gün geleceğini biliyorlardı. Aradan geçen iki 
yıl içinde düzenli ordularını bir şekilde kurabilirler ve kendilerine ya-
pılan birtakım dış desteklerin de yardımıyla Sırp ordusunu yenebilirler 
ve Avrupa’yı dize getirebilirlerdi.    

Romanlarda rastlanılan önemli bir başka nokta da sembollerin 
kullanılması ve bu sembollerle eserlerde işlenen konular arasında bir 
bağ kurulmasıdır. En güçlü sembol İncir Kuşları’nda karşımıza çıkar. 
Bu romanda incir kuşlarının insanların, özellikle çocukların, yerini al-
dığını görüyoruz. Sırpların attığı bombalarla yaşayan her şey vahşice 
yok edilmiş, bu arada ağaçtaki incir kuşları ve o esnada incir toplamak 
için ağaca çıkan çocuklar da ölmüşlerdir. Bu trajik olay, romanda te-
sirli, çarpıcı ve acıtıcı bir şekilde işlenmektedir.  

Ağlayan Bosna’da ormanda yaşayan ve köyde canavar diye 
bilinen bir hayvandan bahsedilir. Bu vahşi hayvan bir vaşaktır. Ro-
manda insanların çekindikleri ve vahşiliğin sembolü olarak gösterilen 
vaşak, insanların yanında masum kalmaktadır. Romanın sonunda ta-
biatta asıl vahşi ve zalim olanın, katliamlar yapanın insan olduğu 
belirtilir. İnsanların birbirlerine yaptıkları zulümlerin yanında, yiyecek 
arayan ve sadece karnını doyurmak ve kendini korumak için mücadele 
eden hayvanların çok daha masum oldukları belirtilir.  

Aşk temasının çerçeve olarak yer aldığı Sevdalinka’da konu, Bos-
na Savaşı’dır. Burada ailenin, Bosna’nın sembolü olarak kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Ailenin parçalanması ile Bosna’nın yıkılması birbirine 
paralel olarak işlenir ve ilerler. Romanın adı, bizi bir başka sembole 
götürecek niteliktedir. Aşk şarkıları anlamına gelen ve romana ad olan 
sevdalinka sözcüğü, görünürde ferdî aşkı kastetmekle beraber, savaşın 
zıddı olarak kullanılan barış olgusunu da çağrıştıracak bir özellik 
taşımaktadır. Sevdalinka kelimesi romanla ilgili iki şey çağrıştırıyor. 
Bunlardan biri Nimeta’nın yaşadığı ve içinde bulunduğu aşk çıkma-
zıdır. Diğeri ise savaşın dehşetine zıt olan sevgi duygusudur. Romanı 
okuduğumuz zaman, ikinci çağrışımın daha kuvvetli olduğunu görü-
yoruz. O hâlde burada romana konan Sevdalinka kelimesinin, savaşa 
tezat olarak konduğunu düşünebilir, bunu da barışın ve sevginin sem-
bolü olarak yorumlayabiliriz. Okuyucu, romanı bitirdiği zaman, hikâ-
yenin içinde anlatılanlar ve yaşananlar ile romanın adı arasında beliren 
tezadı, buruk bir şekilde hissetmektedir.   

Mostar Köprüsü ile Beyaz Zambak romanlarında tarihin ve tarihî 
olayların esas alındığı, kurguya çok az yer verildiği görülmektedir. 
Romanda Mostar Köprüsü, bir milletin, bir toplumun kültürel, siyasal, 
sosyal simgesi olarak işlenmiştir. Beyaz Zambak romanının adının 
açıklaması ise hikâyenin içinde yapılmaktadır. Zambakların Boşnak 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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ülkesinin sembolü olduğu, savaştan dolayı artık zambakların da in-
sanlar gibi öldükleri ve yok oldukları anlatılmıştır.  

6. Gerçeklerin Edebî Esere Yansıması: Romanlarda öne çıkan 
husus, gerçeklerin aktarılması ve yansıtılmasıdır. Bu durum, edebî 
eserin yapısına aykırı bir uygulama olmakla birlikte, son yıllarda 
romanlarda gerçeklerin kurgudan daha fazla öne çıkarıldığı ve vur-
gulandığı görülmektedir. Belgesel ve biyografik roman türlerinde 
olayların ve kurgunun daha çok gerçeklere dayandığı ve gerçek olay-
lardan hareket edildiği bilinmektedir. Diğer roman türlerinde de yazar-
ların kurgudan ziyade yaşanmış olaylarla ilgilendikleri, gerçek olay-
lardan kurgulanmış eserler meydana getirdiklerini görmekteyiz. Pek 
çok yazar bu konuda romanın başına açıklama koymuş, yaşanmış bir 
olaydan yola çıktığını belirtmiştir. Bu durum, savaşı konu eden ro-
manlarda daha çok görülüyor. Bunlardan biri İncir Kuşları’dır. Yazar 
romanın başında gerçek bir olaydan hareket ederek romanını kaleme 
aldığını belirtmektedir. Beyaz Zambak’ta Bosna’nın yakın tarihi bi-
limsel bir bakışla anlatılmıştır. Mostar Köprüsü’nde Osmanlı tarihine 
ağırlık verilmiştir. Her iki roman da belgesel nitelikte eserlerdir. Bun-
larda kurgudan ziyade gerçek olayların anlatıldığını, daha çok tarihî 
olayların nakledildiğini görüyoruz. Bosna Savaşı’nın ayrıntılarının ele 
alındığı ve işlendiği diğer romanlar Sevdalinka ve Ağlayan Bosna’dır. 
Bunlarda da kurgu olmasına rağmen, gerçek olayların ön planda oldu-
ğu ve okuyucunun ilgisini çekecek biçimde sunulduğu görülmektedir. 

  
*** 

 
Bosna Savaşı, II. Dünya Savaşı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin 

doğrudan doğruya katılmadığı ama toplumun derinden etkilendiği bir 
savaştır. Bu savaşın, yakın bir geçmişte Türk toprağı olan bir bölgede 
yapıldığı düşünülürse bu etkinin ve duygusal paylaşımın ne kadar 
yüksek boyutta olduğu anlaşılabilir. Savaşın etkilerinin ve topluma 
yaşattığı duyguların sonucu edebiyatta da görülmüştür. Savaş, yaşan-
dığı yıllardan kısa bir süre sonra hikâyelere ve romanlara yansımış, 
böylece konu olarak Türk edebiyatında yerini almıştır. En çok hi-
kâyelerde ve romanlarda işlenen bu konu, piyesler, gezi yazıları gibi 
diğer edebî türlerde de kendini göstermektedir. Boşnak halkı, Türk 
kültürü içinde yer aldığı için katliama uğramış ve pek çok sıkıntı 
çekmiştir. Onların başlarına gelenler Türk toplumuna yakın olma-
larından ve Türk kültürü içinde yer almalarından dolayıdır. Bu 
gerçeğin romanlarda da vurgulandığını görmekteyiz.  

21. yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın ortasında yaşanan bu olaylar 
korkunçtur ve bizi, insanlığın geleceği hakkında karamsar düşünce-
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lere sürüklemektedir. Bu olaylar, yapılan adaletsizliklere, haksızlıklara 
dur diyecek ve mâni olacak adil güçlerin varlığını gerektirmektedir. 
Romanlarda işlenen olaylar, insanların çok zalim olabilecekleri, kötü 
insanlar gücü ele geçirdikleri zaman diğer ırktan ve kültürden gelen 
insanlara toplumlara çok vahşi ve acımasız davranabilecekleri, bunun 
için kuvvetin ve gücün şart olduğu, iyi insanları ve mazlumları koru-
yabilecek insanların da kötüler kadar güçlü olmaları gerektiği 
meselesini okuyucuya düşündürmektedir.  

Toplumu oluşturan ve geliştiren iki önemli dal vardır: ilim ve 
sanat. Sanat çok güçlü ve etkili bir olgudur; ilmin yayılmasını, 
genişlemesini, kalıcı hâle gelmesini sağlar. Gerçek olaylar ve değerler 
ancak sanat eserleriyle yaşar, temsil edilir ve geleceğe aktarılarak 
ölümsüzleştirilir. Sanat eserleri olmasaydı gerçek olaylar tarih sayfa-
larına sıkışır kalır, unutulur giderdi. Sanat hem onları unutturmayan 
hem de böylece toplumda bir millî bilinç oluşturan çok önemli bir 
unsurdur. Sanatın bu fonksiyonu, onun insan ruhu için değerli, aranan 
ve vazgeçilmez olan özelliğinden çok daha önemlidir. Çünkü insanın 
hür bir şekilde yaşaması ve bütün haklarını elde etmesi, adalet içinde 
yaşaması, ancak toplum içinde bulunmasıyla mümkündür. Eğer bu 
toplum millî bilinç taşıyorsa fert rahat, sağlıklı, konforlu ve adil bir 
hayat içinde ömür sürebilir. Aksi takdirde fert de o toplumla beraber 
eziyet görür, acı çeker ve adaletsiz davranışlar karşısında kalır. Ferdin 
ve toplumun böyle kötü durumlarla karşılaşmaması ancak sanat ve 
ilim sayesinde mümkündür. Böylece sanat ve ilim, toplumun güçlen-
mesini ve medeniyetin en üst seviyesine ulaşmasını da sağlayabilir.     

Edebî eserler, taşıdıkları estetik değerlerle insan ruhuna hitap 
etmeleri ve insan ruhunu tatmin etmelerinin dışında toplumun bütün 
özelliklerini yansıtmaları bakımından da büyük değer taşırlar. Okudu-
ğumuz ve incelediğimiz romanlar, savaşı ve gerçekleri yansıtmaları 
bakımından son derece önemlidirler. Bundan dolayı sanatın ve 
edebiyatın insan hayatındaki rolü, zannedildiğinden çok daha fazladır. 
Yaşanan çeşitli olaylarda, sesini dünyaya duyurabilmek konusunda, 
millî bilincin oluşması hususunda, sanat eserlerinin önemi bazen ger-
çeklerin önüne geçecek niteliktedir. Bu bakımdan incelediğimiz eser-
ler, birer şaheser olmamalarına rağmen Boşnakların savaş esna-sında 
yaşadıkları acı olayları, uğradıkları haksızlıkları ve adaletsizlikleri 
dünyaya ve geleceğe duyuracak bir niteliğe sahiptirler. En azından 
yapılanların ve yaşananların unutulmaması, bunlara karşı her zaman 
uyanık, tedbirli ve hazırlıklı olmak gerektiği meselesini düşünmek için 
sanata, edebiyata ve romanlara ihtiyaç olduğunu hatırlamak lazımdır.   
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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lere sürüklemektedir. Bu olaylar, yapılan adaletsizliklere, haksızlıklara 
dur diyecek ve mâni olacak adil güçlerin varlığını gerektirmektedir. 
Romanlarda işlenen olaylar, insanların çok zalim olabilecekleri, kötü 
insanlar gücü ele geçirdikleri zaman diğer ırktan ve kültürden gelen 
insanlara toplumlara çok vahşi ve acımasız davranabilecekleri, bunun 
için kuvvetin ve gücün şart olduğu, iyi insanları ve mazlumları koru-
yabilecek insanların da kötüler kadar güçlü olmaları gerektiği 
meselesini okuyucuya düşündürmektedir.  

Toplumu oluşturan ve geliştiren iki önemli dal vardır: ilim ve 
sanat. Sanat çok güçlü ve etkili bir olgudur; ilmin yayılmasını, 
genişlemesini, kalıcı hâle gelmesini sağlar. Gerçek olaylar ve değerler 
ancak sanat eserleriyle yaşar, temsil edilir ve geleceğe aktarılarak 
ölümsüzleştirilir. Sanat eserleri olmasaydı gerçek olaylar tarih sayfa-
larına sıkışır kalır, unutulur giderdi. Sanat hem onları unutturmayan 
hem de böylece toplumda bir millî bilinç oluşturan çok önemli bir 
unsurdur. Sanatın bu fonksiyonu, onun insan ruhu için değerli, aranan 
ve vazgeçilmez olan özelliğinden çok daha önemlidir. Çünkü insanın 
hür bir şekilde yaşaması ve bütün haklarını elde etmesi, adalet içinde 
yaşaması, ancak toplum içinde bulunmasıyla mümkündür. Eğer bu 
toplum millî bilinç taşıyorsa fert rahat, sağlıklı, konforlu ve adil bir 
hayat içinde ömür sürebilir. Aksi takdirde fert de o toplumla beraber 
eziyet görür, acı çeker ve adaletsiz davranışlar karşısında kalır. Ferdin 
ve toplumun böyle kötü durumlarla karşılaşmaması ancak sanat ve 
ilim sayesinde mümkündür. Böylece sanat ve ilim, toplumun güçlen-
mesini ve medeniyetin en üst seviyesine ulaşmasını da sağlayabilir.     

Edebî eserler, taşıdıkları estetik değerlerle insan ruhuna hitap 
etmeleri ve insan ruhunu tatmin etmelerinin dışında toplumun bütün 
özelliklerini yansıtmaları bakımından da büyük değer taşırlar. Okudu-
ğumuz ve incelediğimiz romanlar, savaşı ve gerçekleri yansıtmaları 
bakımından son derece önemlidirler. Bundan dolayı sanatın ve 
edebiyatın insan hayatındaki rolü, zannedildiğinden çok daha fazladır. 
Yaşanan çeşitli olaylarda, sesini dünyaya duyurabilmek konusunda, 
millî bilincin oluşması hususunda, sanat eserlerinin önemi bazen ger-
çeklerin önüne geçecek niteliktedir. Bu bakımdan incelediğimiz eser-
ler, birer şaheser olmamalarına rağmen Boşnakların savaş esna-sında 
yaşadıkları acı olayları, uğradıkları haksızlıkları ve adaletsizlikleri 
dünyaya ve geleceğe duyuracak bir niteliğe sahiptirler. En azından 
yapılanların ve yaşananların unutulmaması, bunlara karşı her zaman 
uyanık, tedbirli ve hazırlıklı olmak gerektiği meselesini düşünmek için 
sanata, edebiyata ve romanlara ihtiyaç olduğunu hatırlamak lazımdır.   
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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MONUMENT FOR OLD BRIDGE IN MOSTAR 
 

Maja POPOVAC* 
 

 

                                                 
                Old bridge before destruction          

 
History 

 
Stari Most (or Old Bridge) is the most recognizable symbol of 

Mostar. Sadly, most people only know Mostar from the destruction of 
Stari Most in 1993 during the War in the Balkans. 

The oldest written testament to the existence of medieval Mostar 
dates to the 15th century, prior to the invasion of the Ottoman Turks. 
The first written documents about the city date from 1452. In report to 
the city council of Dubrovnik about the rebellion of the ruler’s son, 
who took several towns into his possession, including the town with 
“Duo Castelli al ponte de Neretua”. The second document comes from 
June 1st, 1474., when the city council of Dubrovnik discussed about a 
gift to be made to Skender, ruler of Mostar. 

 
* G.D. Arhitekt, Mostar, Bosna and Herzegovina. Faculty of Architecture CTU, 

department for Monument Preservation, Prague, Czech Republic, 
popovac@hotmail.coö 
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Soon after its founda-
tion, Mostar have taken over 
the primate of Blagaj, an old 
city situated under the Castel 
of the Hercegovina region 
founder - Herceg Stjepan 
Radivoj Gost. Mostar deve-
lopped into a strategic and 
commercial hub and became 
the meeting point of roads 
from the sea connecting the 
south to the north and the 
eastern regions to the western 
regions. 

The first medieval brid-
ge in Mostar was a wooden 
suspension bridge which was 
very unstable and of fragile 
construction. When the Turks 

invaded and conquered Mostar, they used the old wooden bridge to 
cross from the east bank of the Neretva river to the west bank. An 
archaeological survey shows that the bridge was made of wood and 
was suspended on chains. In the 16th century, Sultan Sulejman the 
Magnificent ordered the construction of a new bridge in Mostar. From 
the reports of Hadzi Kalfa, the bridge was completed in 1566 which, 
coincidentally, was the last year of Sulejman's reign., 
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Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Old Bridge today 
 

Evlija Celebi, the famous Ottoman traveler and writer provided 
further information on the Old Bridge, claiming it was built by Kodza 
Mimar Sinan, son of Aga Abdulmenan on the orders of Sulejman the 
Magnificent. Evlija also mentions that there was plumbing within the 
bridge which was installed by a master craftsman; truly remarkable. 
However, Evlija was wrong about the architect of the bridge. A 
Turkish historian uncovered a document which clearly states that the 
bridge was built by Hajrudin, student of Sinan. There are no 
documents about the building procedures, the site organization, or the 
construction. We think that the centering (semi-circular scaffolding) 
was made of wood, and that the bridge was built in a short period of 
time – maybe even in a single dry season. There is also a tale that 
Hajrudin escaped to the mountains before the centering was released, 
because he was afraid that this slender will collapse together with its 
support.  

Some historians claim that the left tower on the east bank was 
built prior to the tower on the west bank. The masonry also reveals 
different periods of building. The bridge was made of precisely cut 
stone (like most other public buildings), whereas the towers were 
constructed of gravel stone and other half worked materials. 

Historical evidence has shown that the two towers were in 
existence in 1452 (some writers describe them as much as 84 years 
before the bridge). 

The assumption that the towers are from the pre-Turkish era have 
been confirmed by studies carried out on the site. Research was first 
done out on the tower situated on the right bank of the Neretva. After 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
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the mortar had been removed from the tower it was found to contain 
gear grindings, similar traces were found on the left tower which gives 
evidence in favour of an older dating of the construction of the towers. 
This indicates that the towers where from the era of the medieval 
Bosnian State and later modified for the needs of the Ottoman Turks.  

The first renovations of the towers were made during the reign of 
Mehmed II el-Fatih who also carried out renovations on the old 
wooden bridge existing at that time. During that time the whole town 
of Mostar was converted into a fortification. 

The towers on either side of the bridge had a specific shape: Half-
cylinders with the flat side facing the bridge. The left tower (east 
bank) known as the Tara or Hercegusa, was transformed into a storage 
area for ammunition and powder during the occupation in 1878. The 
right tower (west bank) was called the Halebinovka or Celovina 
tower. The lower portion of the Halebinovka tower served as a prison, 
while the upper floors were used as observation posts. Venetian 
warriors attacked Mostar in 1652, 1693 and 1694. After the first attack 
it was evident that it would be necessary to take measures to ensure 
the protection of the city as well as the bridge crossing. 

We know very little about the repairs made to the bridge, apart 
from the fact that Hajrudin's work was so solid that it resisted wear 
and tear through the centuries. We can assume that the only fragile 
spot on the bridge was on the left (east) support and side walls, which 
indicated traces of structure repair.  
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Signs from bridge construction (1566) and reconstruction (1737) 
 

First sign on the bridge, dating from 1676, mentions no repair 
work on the bridge, but however there is evidence that repair work 
was in fact carried out at that time. The second sign mentions that 
repairs on the bridge were completed in 1150 (1736-1737). 

During the Austro-Hungarian occupation of the Mostar area 
many renovations were made. The sloping ground on either side of the 
bridge was raised by 80 cm. in order to deal with the traffic problems. 
The path on the bridge was also increased and re-surfaced. To adapt to 
the current situation, the main streets leading to the bridge were 
raised, and the elevation of the entrance doors of the bridge were 
increased. After World War II, reconstruction around the bridge area 
continued and the remains of the Austro-Hungarian interventions were 
removed. During the Austro-Hungarian period damaged stones on the 
bridge were repaired using cement mortar, which was a poor solution 
as the mortar left stained dark spots on the bridge. 

During World War II plans were made to destroy the Old Bridge, 
but fortunately these plans were discarded. However, there was some 
damage, due to mine holes, and even after repairs of the mortar, water 
could penetrate the structure leading to further damage. The situation 
was considered very serious, and restoration began in 1955. Supports 
were restored on either side of the bridge and damaged walls and 
empty cavities were fully repaired. The restoration was completed by 
the end of 1965. The second stage of restoration involved the arch of 
the Old Bridge, using the injection method, with a special mixture of 
82.50% cement, 15% mixture of stone flour composed of limestone 
tenelija and 2.50% bentonite. The volume of this mixture required for 
the repairs totalled 7 cubic metres, which gives us a good indication 
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work on the bridge, but however there is evidence that repair work 
was in fact carried out at that time. The second sign mentions that 
repairs on the bridge were completed in 1150 (1736-1737). 

During the Austro-Hungarian occupation of the Mostar area 
many renovations were made. The sloping ground on either side of the 
bridge was raised by 80 cm. in order to deal with the traffic problems. 
The path on the bridge was also increased and re-surfaced. To adapt to 
the current situation, the main streets leading to the bridge were 
raised, and the elevation of the entrance doors of the bridge were 
increased. After World War II, reconstruction around the bridge area 
continued and the remains of the Austro-Hungarian interventions were 
removed. During the Austro-Hungarian period damaged stones on the 
bridge were repaired using cement mortar, which was a poor solution 
as the mortar left stained dark spots on the bridge. 

During World War II plans were made to destroy the Old Bridge, 
but fortunately these plans were discarded. However, there was some 
damage, due to mine holes, and even after repairs of the mortar, water 
could penetrate the structure leading to further damage. The situation 
was considered very serious, and restoration began in 1955. Supports 
were restored on either side of the bridge and damaged walls and 
empty cavities were fully repaired. The restoration was completed by 
the end of 1965. The second stage of restoration involved the arch of 
the Old Bridge, using the injection method, with a special mixture of 
82.50% cement, 15% mixture of stone flour composed of limestone 
tenelija and 2.50% bentonite. The volume of this mixture required for 
the repairs totalled 7 cubic metres, which gives us a good indication 
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that the arch (vault) was severely damaged, and cracks were also 
appearing in the stone and mortar joints. At this time, damaged stones 
on the vault as well as on the façade were replaced, and cavities of 
cement mortar were removed and replaced with a special mixture that 
blended in with the colour of the tenelija stone. 

Shortly before the war, some experiments with silicone emulsion 
were made, but these had no effect apart from leaving ugly traces.  

 
Description 

 
The Old Bridge of Mostar (Stari Most) was a stone bridge of very 

slender and elegant shapes: its profile and its skyline were so thin and 
so high over the river waters that it was hard to believe that such a 
structure could be worked out of huge stone blocks. Built in tenelija 
stone, it was of a light colour tone, bright and changeable during 
daytime, depending on the colours from the sun. 

The bridge was mainly conceived as a functional structure, 
connecting the two banks of the river: it probably did not originally 
have any additional ceremonial and monumental meaning, and its 
design was quite influenced by the morphology of the site, which is 
totally matched by its abutment walls. The whole monumental 
complex, including the adjacent fortification towers, is totally part of 
the site, castled on the rocks and winding the banks, it is not the result 
of a single design work, but of a development over the course of time, 
that has followed, and historical events and the need to protect and 
preserve the bridge, that has marked the town even provided its name 
"Mostar". 

The bridge had few esthetic devices and no ornamental element; 
its architectural beauty and value were to be found in the simplicity 
and in the essentiality of the structure: the shapes of the bridge were 
not linked to any time, to any style or any fashion, in but the bridge of 
Mostar has always been admired as symbol. 

Two cornices, only, with an angled section profile, ran on each 
elevation and met at the keystone with a refined balance between 
tangency and jutting out: both of them had a protective function 
against rain waters, and they marked different structural elements of 
the monument, being part of it and not pasted. A bigger cornice, on 
each side, determined the level of the bridge arch springer, 
prosecuting upstream and downstream along the abutment walls. 

The stone surfaces were neither polished nor regular: they were 
perfectly cut, and hand worked but characterised by frequent ordinary 
structural inaccuracies which revealed their materiality and the fact 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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that they were made of stone. Of more than one thousand stone 
blocks, there were no two elements of identical dimensions, and even 
the arch voussoirs were all different, with remarkable variations, due 
to the random, naturally-determined, availability of stones in the 
quarry. Undoubtedly, most of the architectural beauty of this mo-
nument lay in the refined tuning in the globally compact appearance 
of the structure, caused by the thin joints of the masonry, and the 
unforeseeable and fragmentary close-view appearance due to the small 
imperfections of stone blocks in the assembling of different shapes 
and sizes.     

 
    

Bridge in XIX century 

The one-span bridge had an intrados curvature that was almost 
circular, with the centre adequate way approximately 296 cm lower 
than the east springer level; but the circle shape may be not an 
adequate way to describe the curvature, which was modified at the 
level of the imposts to better match with the straight profile of the 
abutment wall, and was slightly raising at the key stone level. The 
exact original shape of the curvature vas desturbed by irregularities 
that may have been caused by settlements and by ordinary const-
ruction imperfections.The main dimensions of the bridge were as 
follows: the span was of 2871 cm on the north side and of 2862 cm on 
the south side and the rise of the arch was approximately of 1206 cm. 
The measurements were clearly often variable, and impost level of the 
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that the arch (vault) was severely damaged, and cracks were also 
appearing in the stone and mortar joints. At this time, damaged stones 
on the vault as well as on the façade were replaced, and cavities of 
cement mortar were removed and replaced with a special mixture that 
blended in with the colour of the tenelija stone. 

Shortly before the war, some experiments with silicone emulsion 
were made, but these had no effect apart from leaving ugly traces.  

 
Description 

 
The Old Bridge of Mostar (Stari Most) was a stone bridge of very 

slender and elegant shapes: its profile and its skyline were so thin and 
so high over the river waters that it was hard to believe that such a 
structure could be worked out of huge stone blocks. Built in tenelija 
stone, it was of a light colour tone, bright and changeable during 
daytime, depending on the colours from the sun. 

The bridge was mainly conceived as a functional structure, 
connecting the two banks of the river: it probably did not originally 
have any additional ceremonial and monumental meaning, and its 
design was quite influenced by the morphology of the site, which is 
totally matched by its abutment walls. The whole monumental 
complex, including the adjacent fortification towers, is totally part of 
the site, castled on the rocks and winding the banks, it is not the result 
of a single design work, but of a development over the course of time, 
that has followed, and historical events and the need to protect and 
preserve the bridge, that has marked the town even provided its name 
"Mostar". 

The bridge had few esthetic devices and no ornamental element; 
its architectural beauty and value were to be found in the simplicity 
and in the essentiality of the structure: the shapes of the bridge were 
not linked to any time, to any style or any fashion, in but the bridge of 
Mostar has always been admired as symbol. 

Two cornices, only, with an angled section profile, ran on each 
elevation and met at the keystone with a refined balance between 
tangency and jutting out: both of them had a protective function 
against rain waters, and they marked different structural elements of 
the monument, being part of it and not pasted. A bigger cornice, on 
each side, determined the level of the bridge arch springer, 
prosecuting upstream and downstream along the abutment walls. 

The stone surfaces were neither polished nor regular: they were 
perfectly cut, and hand worked but characterised by frequent ordinary 
structural inaccuracies which revealed their materiality and the fact 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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that they were made of stone. Of more than one thousand stone 
blocks, there were no two elements of identical dimensions, and even 
the arch voussoirs were all different, with remarkable variations, due 
to the random, naturally-determined, availability of stones in the 
quarry. Undoubtedly, most of the architectural beauty of this mo-
nument lay in the refined tuning in the globally compact appearance 
of the structure, caused by the thin joints of the masonry, and the 
unforeseeable and fragmentary close-view appearance due to the small 
imperfections of stone blocks in the assembling of different shapes 
and sizes.     

 
    

Bridge in XIX century 

The one-span bridge had an intrados curvature that was almost 
circular, with the centre adequate way approximately 296 cm lower 
than the east springer level; but the circle shape may be not an 
adequate way to describe the curvature, which was modified at the 
level of the imposts to better match with the straight profile of the 
abutment wall, and was slightly raising at the key stone level. The 
exact original shape of the curvature vas desturbed by irregularities 
that may have been caused by settlements and by ordinary const-
ruction imperfections.The main dimensions of the bridge were as 
follows: the span was of 2871 cm on the north side and of 2862 cm on 
the south side and the rise of the arch was approximately of 1206 cm. 
The measurements were clearly often variable, and impost level of the 
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bridge on the west bank was approximately 12-13 cm higher than on 
the east bank. 

 
 

1981 project – site plan 
 
 

 
 

1981 project – south façade 
 
The load bearing arch had a depth of about 395 cm and an height 

of 80 cm, and was composed of 111 rows (a number which was 
probably planned and not randomly obtained), and the rows contained 
between 2 to 5 voussoirs, (normally 3-4). The voussoirs (arch stones) 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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were of variable shapes and sizes, but the average stone block had the 
following dimensions:  40 × 80 × 100 cm. 

The arch and elevations of the bridge were made of tenelija stone 
(local limestone) and joined by mortar and metal reinforcing cramps 
and dowels. The use of forged iron devices to strengthen the structure 
was one of the peculiarities of the monument. They were assembled in 
various ways; they were applied almost to every element of the bridge. 
 

 
 

Cross section of the structure 
 

 The bridge arch, at the top, was considerably higher (by about 
cm 270) than the adjacent street levels. The footpath over the bridge 
was steep and tilted in such a way that all the architectural elements, 
e.g. spandrels, parapets and upper cornices, followed these directions 
until the top. The spandrel walls of the bridge were divided from the 
arch by a stone lower cornice, that followed the arch curvature, and 
were limited on top by the upper cornice, of straight but tilted profile. 

The lower cornice stones jutted out from the load bearing arch 
and determined the base from which the spandrel walls started; at the 
same time the upper cornice was jutted from the spandrel walls. 
Finally, the parapets were almost aligned with the spandrel walls 
below them, but leaning slightly, outwards as they approached the top 
of the bridge, to give the optical effect of a wider footpath.   

The pavement was made in krecnjak stone ( hard, resistant 
marble-like limestone), and was characterised by transversal rib-steps 
to prevent slipping; the flooring was assembled on a mortar layer 
which, most probably, also had a waterproofing function together, 
with the layer below made of “terra rossa” (heated aggregates of red 
colour due to the presence of bauxite). 

On the structural side, the bridge was quite interesting, and an 
analysis of the inner elements shows the level of engineering skills at 
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SMS-C

pavement / flooring

stiffening rib

arch row

abutment cornice

arch / vault

abutment

lightening void
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bridge on the west bank was approximately 12-13 cm higher than on 
the east bank. 

 
 

1981 project – site plan 
 
 

 
 

1981 project – south façade 
 
The load bearing arch had a depth of about 395 cm and an height 

of 80 cm, and was composed of 111 rows (a number which was 
probably planned and not randomly obtained), and the rows contained 
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Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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were of variable shapes and sizes, but the average stone block had the 
following dimensions:  40 × 80 × 100 cm. 

The arch and elevations of the bridge were made of tenelija stone 
(local limestone) and joined by mortar and metal reinforcing cramps 
and dowels. The use of forged iron devices to strengthen the structure 
was one of the peculiarities of the monument. They were assembled in 
various ways; they were applied almost to every element of the bridge. 
 

 
 

Cross section of the structure 
 

 The bridge arch, at the top, was considerably higher (by about 
cm 270) than the adjacent street levels. The footpath over the bridge 
was steep and tilted in such a way that all the architectural elements, 
e.g. spandrels, parapets and upper cornices, followed these directions 
until the top. The spandrel walls of the bridge were divided from the 
arch by a stone lower cornice, that followed the arch curvature, and 
were limited on top by the upper cornice, of straight but tilted profile. 

The lower cornice stones jutted out from the load bearing arch 
and determined the base from which the spandrel walls started; at the 
same time the upper cornice was jutted from the spandrel walls. 
Finally, the parapets were almost aligned with the spandrel walls 
below them, but leaning slightly, outwards as they approached the top 
of the bridge, to give the optical effect of a wider footpath.   

The pavement was made in krecnjak stone ( hard, resistant 
marble-like limestone), and was characterised by transversal rib-steps 
to prevent slipping; the flooring was assembled on a mortar layer 
which, most probably, also had a waterproofing function together, 
with the layer below made of “terra rossa” (heated aggregates of red 
colour due to the presence of bauxite). 

On the structural side, the bridge was quite interesting, and an 
analysis of the inner elements shows the level of engineering skills at 
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the time and the clever measures taken to ensure the long life of the 
structure. 

Main structural element of the bridge was the load-bearing arch, 
which was undoubtedly the part of the monument that required the 
greatest care and resources. The arch, due to its shape and the con-
figuration of the dead loads above, was subjected to compressive 
loads and. The stone blocks would have been perfectly adequate for 
the purpose, but additional devices were provided to strengthen the 
vault: forged iron dowels were inserted between adjacent voussoirs, 
and forged iron cramps were placed over the extrados and across the 
side joints. Thus each connection joint was strengthen either by 
mortar, or by metal reinforcements. 

Over the load-bearing arch there was a masonry rib which 
together with the spandrel walls stiffened the whole bridge. Between 
the spandrel walls and the stiffening rib there were two lightening 
voids, which reduced the loads over the arch. Fill was wisely provided 
only next to the arch springers in order to stabilise the structure and 
the vault. 

The lightening voids were covered by krecnjak stone slabs, and 
above them there were only thin layers of aggregate nad then the 
pavement. 

The appearance and structure of the bridge architecture were 
strictly related, in such a way that  the inner structure could be per-
ceived just by observing of the outer elevations, where the cornices 
marked the most important structural sections of the bridge.    

       
Destruction 

 

 
 

Shelling – close up 
The Old Bridge of Mostar was destroyed in November 1993 by 

shelling during the war. The shelling was captured on film and some 
technical data and observations have been gathered on the basis of this 
documentation. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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An analysis of the remaining portions of the bridge near the east 
abutment, shows thet there was greater surface deterioration on the 
north side than on the south side. The shelling came from the south 
side and hit mostly the south east portion of the bridge over the arch 
reins: the most extensive remaining portions of the bridge were 
located on that side. Shootings was also directed at the north elevation 
during other attacks, and for this reason the bridge was protected by 
tyres, (the temporary structures over the footpath were intended to 
protect people from gunfire). Shelling was directed at a single spot in 
order to destroy the structure with the minimum numbers of shells. 
The structure was divided into two main parts: a small part below the 
arch reins on the east bank, and a big part which was totally blown 
into the river. 
 

 
 

Shelling – wide range 
 

To understand the reasons for the destruction of the Old Bridge, it 
is necessary to have a broader picture of the happenings in Mostar 
region from 1992 to 1994. The war in Bosnia and Herzegovina started 
at the beginning of spring 1992. The reason for this long and 
destructive war was the decision of three republics of the Social 
Federal Republic of Yugoslavia: Slovenia, Croatia and Bosnia and 
Herzegovina, to secede from the rest of the country, already poisoned 
by nationalist ideas, and form separate independent states. The 
Serbian and Montenegrian ideas of having one country for all the 
Serbs culminated in 1991, when the Yugoslav army sent troops to the 
“rebel” territories. The war in Slovenia lasted a couple of weeks, 
Croatia suffered for 3 years, and Bosnia and Herzegovina for 5 years. 

Mostar is the capital of Herzegovina, a beautiful region with a 
rich history and culture. The western part of this region is inhabited 
mostly by Croats, and eastern part mostly by Serbs. The central area 
with cities along the Neretva river, has a mainly Muslim population. 
During the recent war, Mostar had two different periods of conflict: 
first, after the Serb attack, when the Muslims and Croats fought at the 
same side – from spring 1992 until 1993, and then from May 1993 to 
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the time and the clever measures taken to ensure the long life of the 
structure. 

Main structural element of the bridge was the load-bearing arch, 
which was undoubtedly the part of the monument that required the 
greatest care and resources. The arch, due to its shape and the con-
figuration of the dead loads above, was subjected to compressive 
loads and. The stone blocks would have been perfectly adequate for 
the purpose, but additional devices were provided to strengthen the 
vault: forged iron dowels were inserted between adjacent voussoirs, 
and forged iron cramps were placed over the extrados and across the 
side joints. Thus each connection joint was strengthen either by 
mortar, or by metal reinforcements. 

Over the load-bearing arch there was a masonry rib which 
together with the spandrel walls stiffened the whole bridge. Between 
the spandrel walls and the stiffening rib there were two lightening 
voids, which reduced the loads over the arch. Fill was wisely provided 
only next to the arch springers in order to stabilise the structure and 
the vault. 

The lightening voids were covered by krecnjak stone slabs, and 
above them there were only thin layers of aggregate nad then the 
pavement. 

The appearance and structure of the bridge architecture were 
strictly related, in such a way that  the inner structure could be per-
ceived just by observing of the outer elevations, where the cornices 
marked the most important structural sections of the bridge.    

       
Destruction 

 

 
 

Shelling – close up 
The Old Bridge of Mostar was destroyed in November 1993 by 

shelling during the war. The shelling was captured on film and some 
technical data and observations have been gathered on the basis of this 
documentation. 
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Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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An analysis of the remaining portions of the bridge near the east 
abutment, shows thet there was greater surface deterioration on the 
north side than on the south side. The shelling came from the south 
side and hit mostly the south east portion of the bridge over the arch 
reins: the most extensive remaining portions of the bridge were 
located on that side. Shootings was also directed at the north elevation 
during other attacks, and for this reason the bridge was protected by 
tyres, (the temporary structures over the footpath were intended to 
protect people from gunfire). Shelling was directed at a single spot in 
order to destroy the structure with the minimum numbers of shells. 
The structure was divided into two main parts: a small part below the 
arch reins on the east bank, and a big part which was totally blown 
into the river. 
 

 
 

Shelling – wide range 
 

To understand the reasons for the destruction of the Old Bridge, it 
is necessary to have a broader picture of the happenings in Mostar 
region from 1992 to 1994. The war in Bosnia and Herzegovina started 
at the beginning of spring 1992. The reason for this long and 
destructive war was the decision of three republics of the Social 
Federal Republic of Yugoslavia: Slovenia, Croatia and Bosnia and 
Herzegovina, to secede from the rest of the country, already poisoned 
by nationalist ideas, and form separate independent states. The 
Serbian and Montenegrian ideas of having one country for all the 
Serbs culminated in 1991, when the Yugoslav army sent troops to the 
“rebel” territories. The war in Slovenia lasted a couple of weeks, 
Croatia suffered for 3 years, and Bosnia and Herzegovina for 5 years. 

Mostar is the capital of Herzegovina, a beautiful region with a 
rich history and culture. The western part of this region is inhabited 
mostly by Croats, and eastern part mostly by Serbs. The central area 
with cities along the Neretva river, has a mainly Muslim population. 
During the recent war, Mostar had two different periods of conflict: 
first, after the Serb attack, when the Muslims and Croats fought at the 
same side – from spring 1992 until 1993, and then from May 1993 to 
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summer 1994 when the Croats attacked their former muslim allies. 
This second part of the war was one of the most vicious and cruellest 
in the long history war fare. The entire eastern part of the town, from 
which the Croats removed the muslim population, was heavily des-
troyed, many people killed by shells or snipers. The Old Town, the 
main historical core of the town, was devastated together with the Old 
Bridge.  

 
Reconstruction of The Old Bridge 

 

 
 

Destroyed bridge – north and south elevation 
 

The initiative to rebuild the Old Bridge began soon after the war. 
As the bridge was one of the masterpieces of Ottoman architecture, 
the Turkish government offered to cover all the expenses for the 
reconstruction. However, what the people of Mostar needed most was 
to reconstruct the broken bridges between themselves. The city 
government decided to use this reconstruction to heal the war wounds, 
and to use international experts to promote the importance and value 
of this project. 

A Project Coordination Unit (PCU) was formed by the World 
Bank, UNESCO and City of Mostar, as a specialized agency respon-
sible for performing professional and other tasks to coordinate the pro-
ject to the build  the Old Bridge and other structures within the Pilot 
Cultural Heritage Projects for Bosnia and Herzegovina.  

The PCU has three components: 1. Rebuilding the Old Bridge, 
(UNESCO), 2. Rebuilding the neighbourhood (AGA KHAN TRUST 
FOR CULTURE), 3. Rebuilding  other neighbouring structures.     
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Destroyed bridge – east and west elevation 

The following contracts in connection with the bridge have been 
awarded after international and limited international competitions:  

1. GEOLOGICAL INVESTIGATIONS 
(joint venture CONEX d.o.o - Mostar and YERALTI ARMACILIK 
- Istanbul),  

2. DESIGN, PHOTOGRAMMETRY AND CALCULATIONS FOR 
THE OLD BRIDGE 
(GENERAL ENGINEERING S.R.L., Italy)  

3. LABORATORY TESTS 
(LGA-Geotechnical Institute, Nuremberg).  

4. REHABILITATION OF THE TARA AND HALEBIJA TOWERS 
– ARCHITECT AND ARCHEOLOGICAL ASSIGNMENT 
(Omega Engineering, Grasa - Croatia)  

5. TECHNICAL CONSULTANT FOR PCU 
( BCEOM - France)  

6. CUTTING TENELIJA STONE STORED IN KOMOS 
(KARA-DRVO – B&H)  

7. SUPERVISOR FOR CUTTING TENELIJA STONE STORED IN 
KOMOS 
(ANTE KRŠINIĆ - Croatia) 
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summer 1994 when the Croats attacked their former muslim allies. 
This second part of the war was one of the most vicious and cruellest 
in the long history war fare. The entire eastern part of the town, from 
which the Croats removed the muslim population, was heavily des-
troyed, many people killed by shells or snipers. The Old Town, the 
main historical core of the town, was devastated together with the Old 
Bridge.  

 
Reconstruction of The Old Bridge 

 

 
 

Destroyed bridge – north and south elevation 
 

The initiative to rebuild the Old Bridge began soon after the war. 
As the bridge was one of the masterpieces of Ottoman architecture, 
the Turkish government offered to cover all the expenses for the 
reconstruction. However, what the people of Mostar needed most was 
to reconstruct the broken bridges between themselves. The city 
government decided to use this reconstruction to heal the war wounds, 
and to use international experts to promote the importance and value 
of this project. 

A Project Coordination Unit (PCU) was formed by the World 
Bank, UNESCO and City of Mostar, as a specialized agency respon-
sible for performing professional and other tasks to coordinate the pro-
ject to the build  the Old Bridge and other structures within the Pilot 
Cultural Heritage Projects for Bosnia and Herzegovina.  

The PCU has three components: 1. Rebuilding the Old Bridge, 
(UNESCO), 2. Rebuilding the neighbourhood (AGA KHAN TRUST 
FOR CULTURE), 3. Rebuilding  other neighbouring structures.     
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Destroyed bridge – east and west elevation 

The following contracts in connection with the bridge have been 
awarded after international and limited international competitions:  

1. GEOLOGICAL INVESTIGATIONS 
(joint venture CONEX d.o.o - Mostar and YERALTI ARMACILIK 
- Istanbul),  

2. DESIGN, PHOTOGRAMMETRY AND CALCULATIONS FOR 
THE OLD BRIDGE 
(GENERAL ENGINEERING S.R.L., Italy)  

3. LABORATORY TESTS 
(LGA-Geotechnical Institute, Nuremberg).  

4. REHABILITATION OF THE TARA AND HALEBIJA TOWERS 
– ARCHITECT AND ARCHEOLOGICAL ASSIGNMENT 
(Omega Engineering, Grasa - Croatia)  

5. TECHNICAL CONSULTANT FOR PCU 
( BCEOM - France)  

6. CUTTING TENELIJA STONE STORED IN KOMOS 
(KARA-DRVO – B&H)  

7. SUPERVISOR FOR CUTTING TENELIJA STONE STORED IN 
KOMOS 
(ANTE KRŠINIĆ - Croatia) 
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8. GEOLOGICAL INVESTIGATION ( INSTITUTE FOR 
GEOLOGY SARAJEVO – B&H ) 

9. FONDATIONS OF THE OLD BRIDGE IN MOSTAR 
(YAPI MERKEZI - Turkey) 

10. RECONSTRUCTION OF THE OLD BRIDGE (ER-BU - Turkey) 
11. SUPERVISION OF THE RECONSTRUCTION OF THE OLD 

BRIDGE AND THE TOWERS (OMEGA ENGINEERING - Croatia) 
12. RECONSTRUCTION OF THE TOWERS TARA AND HALEBIJA 

(GRADEVINAR, KARA DRVO, HP INVESTING, - B&H) 
 
Dismantling The Bridge Remenants 
 

 
 

 
 

Plan view after destructi Site – road over the Radobolja river 
         
One of the first tasks of the contractor  for the actual reconstruc-

tion of the bridge was to prepare the Site around the Old Bridge. The 
erection of the scaffolding for the side walls began on 12.07.2002. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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This scaffolding was necessary for the repair works on the abutment 
walls in order to provide a solid base for the arch. 

 

 
 

Scaffolding on the south west bank 
 

 

      
Crane and old stone platform 

            
After determining the best possible position for placing the main 

crane, it was necessary to investigate whether the soil beneath it could 
bear the weight. After the necessary drillings, crane foundations were 
built, and few days later the crane came into use.  
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8. GEOLOGICAL INVESTIGATION ( INSTITUTE FOR 
GEOLOGY SARAJEVO – B&H ) 

9. FONDATIONS OF THE OLD BRIDGE IN MOSTAR 
(YAPI MERKEZI - Turkey) 

10. RECONSTRUCTION OF THE OLD BRIDGE (ER-BU - Turkey) 
11. SUPERVISION OF THE RECONSTRUCTION OF THE OLD 

BRIDGE AND THE TOWERS (OMEGA ENGINEERING - Croatia) 
12. RECONSTRUCTION OF THE TOWERS TARA AND HALEBIJA 

(GRADEVINAR, KARA DRVO, HP INVESTING, - B&H) 
 
Dismantling The Bridge Remenants 
 

 
 

 
 

Plan view after destructi Site – road over the Radobolja river 
         
One of the first tasks of the contractor  for the actual reconstruc-

tion of the bridge was to prepare the Site around the Old Bridge. The 
erection of the scaffolding for the side walls began on 12.07.2002. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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walls in order to provide a solid base for the arch. 

 

 
 

Scaffolding on the south west bank 
 

 

      
Crane and old stone platform 

            
After determining the best possible position for placing the main 

crane, it was necessary to investigate whether the soil beneath it could 
bear the weight. After the necessary drillings, crane foundations were 
built, and few days later the crane came into use.  
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The first actual task on site was to remove the existing parts of 
the arch. The pavement on the right side of the bridge began to be 
dismantled on 31.10.2002. Each pavement stone had previously been 
marked, documented and measured. Due to its irregular surface and its 
particularly visible position, the pavement was one of the most 
delicate dismantling and rebuilding tasks. It was a very delicate job, 
because it was important to return the largest possible number of 
stones to their original place. The workers, using hand tools, separated 
each stone individually from the mortar, silicon and soil.   

The remnants of the pavement on both sides of the bridge were 
then numbered, marked with different colours, and preliminarily 
measured. 

 

 
Dismantling the pavement 

 

 
Pavement stones in their new location 

 
On 19th November 2002, the remnants of the bridge on the left 

bank of the Neretva began to be dismantled. This task was very 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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delicate because the console of the bridge that remained after 
demolition was in very bad condition. Structural fractures were visi-
ble. There was no solid support under this part of the bridge for 
auxiliary structure, which made the job even more difficult. 

 

 
 

Marked bridge remnants on the south east side 
 

 
Dismantling the remnants of the bridge on the south east side 

In that moment, one of the most important things was to assure 
safe environment for the workers. Every step had to be planned ahead 
and very carefully because one little mistake could have endanger 
both – the workers on the site, and the remnants of the Bridge.  

That is why the workers were working one by one and had to be 
assured with helmets, strong boots and climbing belts with ropes. 
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The first actual task on site was to remove the existing parts of 
the arch. The pavement on the right side of the bridge began to be 
dismantled on 31.10.2002. Each pavement stone had previously been 
marked, documented and measured. Due to its irregular surface and its 
particularly visible position, the pavement was one of the most 
delicate dismantling and rebuilding tasks. It was a very delicate job, 
because it was important to return the largest possible number of 
stones to their original place. The workers, using hand tools, separated 
each stone individually from the mortar, silicon and soil.   

The remnants of the pavement on both sides of the bridge were 
then numbered, marked with different colours, and preliminarily 
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Pavement stones in their new location 

 
On 19th November 2002, the remnants of the bridge on the left 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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delicate because the console of the bridge that remained after 
demolition was in very bad condition. Structural fractures were visi-
ble. There was no solid support under this part of the bridge for 
auxiliary structure, which made the job even more difficult. 

 

 
 

Marked bridge remnants on the south east side 
 

 
Dismantling the remnants of the bridge on the south east side 

In that moment, one of the most important things was to assure 
safe environment for the workers. Every step had to be planned ahead 
and very carefully because one little mistake could have endanger 
both – the workers on the site, and the remnants of the Bridge.  

That is why the workers were working one by one and had to be 
assured with helmets, strong boots and climbing belts with ropes. 
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Their main task was to dismantle every single stone block without 
damaging it. The mortar between the blocks was already crushed and 
made no problem. The only difficulty was to detach the parapets 
because they were attached to the upper cornice with iron dowels 
poured with lead. The procedure was following: the stones were 
wrapped with wide band attached to the crane hook. When the worker 
released the block with lever - the crane operator  started to lift the 
block. 

Every remnant block was marked and pictured before 
dismantling. In that moment we didn’t know whether they will be 
used for rebuilding or not. The blocks from the Bridge were first being 
transferred to the platform on the shore and later to the nearby  
location where they were sorted by type and number. There they were 
safe – because of their significance, visitors and tourists were trying to 
take at least a small peace of the bridge with them, but we couldn’t 
afford them that luxury. 

 

 
 

Transportation of dismantled stones to the platform 
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Dismantled stones in their new location 
 

The Centring 
 
One of the most important elements in the reconstruction of the 

Old Bridge was the centring. Because of the unpredictable winter and 
spring levels of the Neretva, the main steel grids were placed above 
the point of highest possible flow. It was decided that the entire 
structure, up to the final wooden bedding, would be made of steel, to 
ensure maximum precision in imitating the former arch. This was 
essential, because the tolerance allowed was less than one centimetre 
from the recorded coordinates of the bridge before destruction. 

 

 
 

Pontoon on the Neretv 
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Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
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dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Concrete pillars for centering 

To facilitate the movement of people and materials while the 
centering was being erected, Neretva was temporarily spanned by a 
pontoon.  Four big floating vessels were laid on the water as a base for 
the working area. Steel ropes that kept this pontoon on its place were 
attached to the shore on the upstream side. They were long enough to 
allow different water levels. This pontoon showed to be a perfect 
solution to widen the building site not just for centering assembling 
and disassembling, but also for the other building phases.    

Four concrete pillars had been erected on the rocks under the 
bridge, two on each side. In order not damage the abutment walls we 
made dilatation with Styrofoam and plastic film. When these pillars 
were ready we could start with preparatory works on transversal grids 
lifting. Auxiliary steel structures were placed between the pillars on 
both sides in order to assure safe and slow lifting of the grids. The 
grids were first laid on the pontoon and then lifted with the chains 
attached to auxiliary structure. During this operation we had very 
height level of Neretva and the operation was shorten for a couple of 
meters. 

Transversal girders were mounted on the main steel truss 
structure (HEB 40), and feet were welded on to it for mounting the 
heavy steel scaffold  159/150 mm.   
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Lifting of the transversal girders 
 

 
 

South elevation of centring 
 

After the heavy scaffold (which followed the shape of the arch) 
had been mounted it was consolidated with a light scaffold  48 mm. 
Height regulators were mounted on the heavy scaffold,  and  beams  of 
dimensions 24/20 cm (called “covers”) on which six wooden semi-
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
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dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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circular planks were placed. The final phase was to prepare the floor 
for the bridge stones. The flooring, or the deck, has perfect shape of 
the Bridge intrados.   

After the centering has being mounted, the portal crane structure 
was also being set up. The portal crane was needed to ensure that the 
arch was assembled with precision and without unwanted vibrations 
or swings.  
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Abutment Walls Consolidation 

 
 While the centring was being prepared, the abutment walls went 

through massive injection works. After the demolition of the Bridge 
the walls lost their stability. Massive structures, made sometimes of 
several different smaller walls dating from various periods,  needed to 
be consolidated. In first it was considered that all the injection works 
will be performed only from the outer side of the walls. But as the 
archaeological survey was becoming more and more interesting it was 
decided that they will continue to dig until the abutment’s cornice. 
That gave completely new space for injection works. Now it was 
possible to make microinjections through the joints on the outer side, 
and macro injections from the inner side of the walls.  

 

      
 

Injection Works Freshly finished abutment wall 
 
The abutment walls had to be prepared for injection so first step 

was to clean and repoint the joints. After all possible cracks were 
filled, the injection works started until the task was accomplished.  

 In last phase of the reconstruction, abutment walls went through 
new detail cleaning and new repointing of the joints with mortar of 
chosen colour and texture.  

 
Materials and Procedures 

 
▪ most of the stone elements of the bridge including the vault, 

cornices, spandrels and parapets, were made in tenelija stone 
(Category I), which is a local oolithic limestone rock of light and 
warm colour and high porosity, resistant to compressive strengths 
of about 20 MPa; (from the Mukoša quarry); 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
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▪ the pavement and the stone slabs over the lightening voids were in 
krecnjak stone, a light-colour hard and resistant marble-like 
limestone; 

▪ the metal connectors, cramps and dowels, were in forged iron as 
was the fence; 

▪ lead was used for the connectors and for assembling the fence; 
▪ mortars of different types and compositions were found all over 

the structure. Terra rossa - red colour aggregates with a 
remarkable content of bauxite were settled in a layer beneath the 
pavement 

 
 

        
 

Wetting of the stone blocks 
 

In Old Bridge Project there was special part concerning the 
cutting of the stones. Tenelija stone was expensive and scarce and it 
was necessary to determine its quantity for the Bridge. The “Books of 
stone cutting” were strictly determining each single stone from it 
rough block shape to its final appearance. Every single stone had 
different dimensions and shape.  
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Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Komos warehouse  Bridge site 
 

All the rough dimensions stone blocks were chiselled to their 
final shape at distant warehouse. It was decided so because the 
prepared blocks were already there and what was the main reason - to 
avoid noisy and extremely dirty procedure in the centre of the city. On 
the site it was allowed only to make some minor adjustments on the 
stone blocks.  

   As the building procedure was requesting – bottom dowels 
were installed also on the warehouse. Only cramps and lead 
procedures were performed in situ.      
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One very important detail characteristic for the building process 
was to assure proper wetness of the stone. Because of the high 
temperatures on site that could have harm the stones and mortars, it 
was decided to keep each stone block submerged in water tank for 24 
hours before it’s assembling.  One worker was also in charge of 
wetting the stones on the platform while they waited for transportation 
to the bridge as well as after it was assembled to the arch.  

 

    
 

Mixing of the mortar Lime barels 

 Mortar  was a mixture of lime, brick powder, aggregates and 
water. Different kind of masonry requested different type of 
aggregate.  Smaller grain aggregates were used for the assembling of 
the arch, spandrels, cornices and parapets. Bigger grains went into 
abutment walls and inner filling of the Bridge from the crashed stone.  

 Special mortar was used for  laying of the pavement – that 
was a mixture of terra – rossa and lime and that was made as water-
proof layer. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Lead heater Pouring of the lead into lower cornice Thermometer on the heater 

  
One of the most important materials used in constructing the 

bridge was lead. The bridge itself was an organic structure, capable of 
resisting various kinds of pressures: strong wind, the river, 
earthquakes, etc. This kind of flexibility was achieved with the use of 
metal cramps and dowels, fixed within the stone cavities with lead. 
Lead was melted at 380 – 390 °C, in a special heater, and poured into 
the hole using a small can.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Chiselling of the channels Extrados with holes 
 

Extremely important and most delicate procedure while building 
the bridge was pouring the lead into the voussoir stones. Lead was 
poured through channels into the “hidden” (already inserted) dowels 
between the rows of the arch. Of course, to pour the lead into wet and 
cold channels was impossible. That is why we invented some kind of 
“dryer”. That was long pipe gas heater that had several functions: to 
clear the passage through the channel, heat the channel and dry it for 
safe passage of lead. This dangerous procedure was performed with 
100% success. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Dryer Led pouring can 
 

Assembling of The Bridge 
 

The arch voussoirs are the elements of the load bearing arch and 
are therefore the most important portion of the bridge. Many 
reinforcing devices were used to ensure efficient joint connections. 
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Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Laying the first voussoir stones Upper layers of voussoirs 
 

To better understand how voussoirs were assembled, it should be 
taken into account: that the load bearing arch was composed of 111 
rows of voussoirs 395 cm in thickness. Each row contained 2-5 
voussoirs (normally 3-4) and the longest peace was over 2meters. 
Laying of the first voussoir stone was actually a historical moment for 
the public. All previous works on the bridge were almost invisible for 
the eyes of the outsiders.  The blocks of the arch were assembled 
equally on each side in order to stabilise the weight on the centering. 
Every row of the load bearing arch was controlled geodetically 
because if there was even small mistake at the beginning at the arch, a 
result could have centimetres of difference at the final blocks.  

Before the key stone assembling, couple of final rows of voussoir 
had to go through some preassure. The structure had to be ready to 
function on its own. That is why hydraulic jacks were used to push 
these rows to their position and allow safe passage to key voussoir 
row.   Dowels on this row were adjusted – they were mounted into the 
previous row and released to fall into its position by additional system 
of wires. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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                          Hydraulic jack The load bearing arch was finished 
 

Each arch stone was linked to one or two voussoirs in the 
preceding row by one or more metal dowel. Dowels were applied to 
the stone blocks in specially carved slots (holes), and melted lead was 
poured into the slots to connect the metal and stone elements. 

All of the dowels were applied before the chiselled block came to 
the centring. It was always on the bottom side in order to avoid stone 
damaging.   

 

 
Scheme of the dowel assambling 
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Laying the first voussoir stones Upper layers of voussoirs 
 

To better understand how voussoirs were assembled, it should be 
taken into account: that the load bearing arch was composed of 111 
rows of voussoirs 395 cm in thickness. Each row contained 2-5 
voussoirs (normally 3-4) and the longest peace was over 2meters. 
Laying of the first voussoir stone was actually a historical moment for 
the public. All previous works on the bridge were almost invisible for 
the eyes of the outsiders.  The blocks of the arch were assembled 
equally on each side in order to stabilise the weight on the centering. 
Every row of the load bearing arch was controlled geodetically 
because if there was even small mistake at the beginning at the arch, a 
result could have centimetres of difference at the final blocks.  

Before the key stone assembling, couple of final rows of voussoir 
had to go through some preassure. The structure had to be ready to 
function on its own. That is why hydraulic jacks were used to push 
these rows to their position and allow safe passage to key voussoir 
row.   Dowels on this row were adjusted – they were mounted into the 
previous row and released to fall into its position by additional system 
of wires. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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The adjacent voussoirs of each row were connected with double 

side cramps crossing the joints; again, the cramps were linked to the 
stone with melted lead, poured into specially constructed slots. The 
side cramps were quite regular, of similar shape and size, and there 
were fewer variations along the load bearing arch.  

 
Side cramps 

Extrados cramps were located over the extrados of the load 
bearing arch: there were five rows of cramps that running in parallel 
directions following the curved profile. The extrados cramps acted 
like tying chains, or at least they were conceived with this purpose, 
being one adjacent to the other. These cramps were different from all 
the others that have been found in the bridge stone structure, because 
they were dimensioned exclusively according to the arch stone mea-
sures: where one cramp ended, another started, sharing the same 
stone-slot to allow continuity of the tying action. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Extrados cramps 

 
The lower cornices are located directly above the extrados of the 

load bearing arch, jutting out from the vault profile to protect the 
structure. Below the lower cornices, being assembled on a curved 
profile, required special care during the adjusting procedures, and 
were anchored to the arch with a mortar layer. On top side of the 
cornices, across the joints, a single row of cramps was placed 
approximately along the longitudinal axe of the stone elements. 
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sures: where one cramp ended, another started, sharing the same 
stone-slot to allow continuity of the tying action. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Lower cornice assambling  
The spandrel walls were made in ordinary ashlar masonry work 

with thin mortar joints. On the top side of the spandrels, across the 
joints, a single row of cramps was placed approximately along the 
longitudinal axis of the stone elements, however the variability of this 
parameter was quite high, being related to the thickness of the ashlar. 
The stone block rows were sometimes assembled with a slight 
gradient, perhaps due to ordinary construction imperfections or in 
order to optimise of the connection with the load bearing arch 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Spandrel walls assambling 

The upper cornices were placed very accurately on a mortar layer 
over the spandrel walls, to ensure that the top was tangent to the lower 
cornice, and at the same time, that the cornices were jutting out from 
the spandrel wall profile to protect them from rainwater. The upper 
cornices were generally bigger than the lower cornices, and perhaps 
for this reason, had two rows of cramps instead of one. The cornices 
were provided with slots and channels that were used to host he 
dowels of the parapets. 
 

 
 

Upper cornice assembling 
 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

96  

 
 

Lower cornice assambling  
The spandrel walls were made in ordinary ashlar masonry work 

with thin mortar joints. On the top side of the spandrels, across the 
joints, a single row of cramps was placed approximately along the 
longitudinal axis of the stone elements, however the variability of this 
parameter was quite high, being related to the thickness of the ashlar. 
The stone block rows were sometimes assembled with a slight 
gradient, perhaps due to ordinary construction imperfections or in 
order to optimise of the connection with the load bearing arch 

 

 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

32  

Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
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2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Spandrel walls assambling 

The upper cornices were placed very accurately on a mortar layer 
over the spandrel walls, to ensure that the top was tangent to the lower 
cornice, and at the same time, that the cornices were jutting out from 
the spandrel wall profile to protect them from rainwater. The upper 
cornices were generally bigger than the lower cornices, and perhaps 
for this reason, had two rows of cramps instead of one. The cornices 
were provided with slots and channels that were used to host he 
dowels of the parapets. 
 

 
 

Upper cornice assembling 
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Middle rib 

The parapets were assembled over the upper cornices with a 
mortar layer and with dowels, that previously had to be mounted on 
the lower edge of the parapet. They were inserted in the slots of the 
upper cornices. The whole was linked by pouring melted lead in the 
specially carved channels over the cornices. On the top edge of the 
parapet some other cramps were placed across the side joints (also 
linked with mortar). It seems that the parapets towards the top of the 
bridge were intentionaly assembled slanting slightly outwards, 
perhaps in order to create an optical effect that could give the 
impression of a wider footpath. 
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kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 
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arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
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Parapets and fence 

The fences had most probably been assembled in Austro-
Hungarian period to protect people from falling. The fences were m 
ade of forged iron.   

 
Archaeological Report 

 
 

 
 

Sketch of Prof. Celi Traces of suspension bridge          
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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After a sonar investigation of the towers, which was carried out at 
the end of 2001 and the beginning of 2002, archaeological work on 
both sides of the arch restarted in October 2002. This work lasted until 
the beginning of March 2003, when it was stopped until the work on 
the towers resumed.   After a new tender, archaeological works would 
be resumed on both banks, within the area of the towers.  

The archaeological explorations were finished on 6th March 2003, 
when the excavations reached the rock which is also the last context 
established under ordinal number 5. Altitude K-5 on the left bank was 
46.90, while on the right bank it was 46.50 in the southern part of the 
quadrant and 46.30 in the northern part.  

The archaeological findings were very interesting on both sides. 
Several masonry structures were found, some of which can be 
assigned to previous bridges. Most probably two bridges had existed 
at the same spot before the Old Bridge. These masonry structures were 
on both sides of the Neretva and they developed at the same time (the 
objects discovered on one side were also found on the other side).  

In the springer the excavation reached the sterile rocky mass 
layer. A layer of earth more than 8m in height which additionally 
burdened the spandrel walls was excavated, so the walls will no longer 
be burdened. These excavations enable high quality restoration of the 
foundation walls on both sides. 
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Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Wooden plumbing pipe 

 

Recorded Findings 

The oldest finds date from the 15th century. The archaeological 
finds were recorded in detail in all layers and documentation was 
made. This dealt with all recorded archaeological findings, contexts, 
photos and the plan view with cross-sections, and it will be published 
in a scientific journal. 

The finds were sent to Croatia for restoration: the metal items to 
Museum of Croatian Archaeological Monuments in Split, and the 
wood items to the Croatian Restoration Institute.  After treatment they 
will be returned and placed in the future archaeological museum. 

About 200 pieces of pottery were found on the site - dating from 
the 15th to 20th century,  about  twenty  stone  and one metal cannon  
balls, about 250 metal wedges from the structure of wooden bridge, 
one copper coin and several mediaeval tools. 

These studies, which will be continued, have integrated and 
modified the image of the site development. They have also changed 
the image of all recent preliminary reports. These finds have changed 
the flow of construction and have provided more elements for precise 
dating of specific walls. 
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the end of 2001 and the beginning of 2002, archaeological work on 
both sides of the arch restarted in October 2002. This work lasted until 
the beginning of March 2003, when it was stopped until the work on 
the towers resumed.   After a new tender, archaeological works would 
be resumed on both banks, within the area of the towers.  
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established under ordinal number 5. Altitude K-5 on the left bank was 
46.90, while on the right bank it was 46.50 in the southern part of the 
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The archaeological findings were very interesting on both sides. 
Several masonry structures were found, some of which can be 
assigned to previous bridges. Most probably two bridges had existed 
at the same spot before the Old Bridge. These masonry structures were 
on both sides of the Neretva and they developed at the same time (the 
objects discovered on one side were also found on the other side).  

In the springer the excavation reached the sterile rocky mass 
layer. A layer of earth more than 8m in height which additionally 
burdened the spandrel walls was excavated, so the walls will no longer 
be burdened. These excavations enable high quality restoration of the 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Recorded Findings 

The oldest finds date from the 15th century. The archaeological 
finds were recorded in detail in all layers and documentation was 
made. This dealt with all recorded archaeological findings, contexts, 
photos and the plan view with cross-sections, and it will be published 
in a scientific journal. 

The finds were sent to Croatia for restoration: the metal items to 
Museum of Croatian Archaeological Monuments in Split, and the 
wood items to the Croatian Restoration Institute.  After treatment they 
will be returned and placed in the future archaeological museum. 

About 200 pieces of pottery were found on the site - dating from 
the 15th to 20th century,  about  twenty  stone  and one metal cannon  
balls, about 250 metal wedges from the structure of wooden bridge, 
one copper coin and several mediaeval tools. 

These studies, which will be continued, have integrated and 
modified the image of the site development. They have also changed 
the image of all recent preliminary reports. These finds have changed 
the flow of construction and have provided more elements for precise 
dating of specific walls. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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KARAGÖZ HUMOUR PUBLICATIONS AS VISUAL 
EXPRESSION INSTRUMENTS IN REPUBLICAN PERIOD 

 
Sibel KILIÇ*  

       
      Abstract 

 
As far as cultural interaction is concerned, Turkey displays a very 

dynamic structure due to her geographical conditions, its past and 
present political turmoil. In line of this dynamic acceleration, social 
change and transformation has always been high. “Humour” attracts 
an important attention in this momentum of change as it was always 
an important milestone parameter for societies to advance in 
civilization. The Karagöz newspaper which is the subject of our study, 
has contributed to the above mentioned “ideal” in its own scale 
and  has continued its life by sometimes adapting a compromising line 
with the status quo and in some other times by adapting a mild but 
constructive criticism to the governance of the country of that 
particular time. However, whatever policy was geared, the goal was 
always to generate benefit; by reaching to the level of contemporary 
civilization in the western norms that in turn may integrate the society 
into the “New World Order” in parallels to the changes taking place in 
the world.      

The paper which has derived its name from “Karagöz Character”, 
by using a clear language, engaged public into contemporary 
knowledge and information and this in turn has enabled it to widen the 
scope of its influence. Hacivat and Karagöz who were the established 
characters of irony were the major elements of the paper who has 
reflected the daily agenda either in visual or verbal forms to the 
public. From the first issue to the final, the newspaper has relayed its 
message to people from all walks of life in a very plain and clear 
language with consistency. By doing so, it has been noticed that, this 
newspaper has aimed to create or at least contribute to creation of a 
society who is up to date, understands, thinks and criticizes and by 
doing so, contributes to its own governance in intellectual dimension.  

  
 Key Words: The Karagöz Newspaper, Turkish humour press 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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reflected the daily agenda either in visual or verbal forms to the 
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CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE GÖRSEL İFADE UNSURU 
OLARAK KARAGÖZ MİZAH YAYINLARI 

Özet 
 

Türkiye’nin, coğrafi koşulları itibarıyla kültürel etkileşimlere 
birinci derecede açık olması ve sosyo-kültürel/politik çalkantıların 
yoğun olarak yaşanması nedeni ile oldukça dinamik bir yapısı vardır.  
Bu dinamizme koşut olarak toplumsal değişim ve dönüşümlerin 
ivmesi daima yüksek olmuştur. Söz konusu hareketlenmede “mizah” 
önemli bir parametre olarak dikkatleri çekmekte olup, toplumların 
uygarlaşması yolunda önemli bir kilometre taşı oluşturmaktadır. 
Çalışmamıza konu olan Karagöz gazetesi, kurgusu ve mizansen 
anlayışı itibarıyla söz konusu ideale kendi ölçeklerinde katkıda bu-
lunmuş olup, dönemin iktidarının basına karşı takındığı tutuma paralel 
olarak, bazen yönetim ile barışık bazen ise uzlaşmacı bir yaklaşımla 
yayın hayatını sürdürmüştür. Ancak güdülen politikanın ne olduğuna 
bakılmaksızın, amaç daima; Batı normlarında çağdaş uygarlık dü-
zeyine ulaşmak için, mevcut toplumsal değişim ve dönüşümlere koşut 
olarak toplumu yenidünya düzeni ile bütünleştirmektir.   

Adını ve mizansen kurgusunu Karagöz’den alan gazete, “mizah”ı 
günceli yakalamak ve halka bağlamak için bir araç olarak kullanmış, 
kullandığı yalın dil sayesinde etki alanını oldukça genişletmiştir. İro-
ninin klasik bir simgesi olan Karagöz ve Hacivat tiplemeleri gazete 
kurgusunun başat elemanı olup, gündemin görsel ve sözlü olarak ile-
tildiği yansıtma görevini üstlenmişlerdir. İlk sayısından son sayısına 
değin istikrarlı bir şekilde ana karakterini ve kurgusal mizansenini ko-
ruyan gazete, duru, açık, sade kolay anlaşılır dili ve simgesel/görsel 
anlatım biçimi ile her yaş ve sınıftan insana ulaşabilmiştir. Bu yolla, 
günceli yakalayan, okuyan, düşünen, eleştiren bir toplum modeli ya-
ratarak toplumun yönetime entelektüel eleştirel boyutta katılımının 
sağlanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Karagöz gazetesi, Türk mizah basını 

 
 
Introduction On Irony 

 
When antithetical and reformist ideas against the convention are 

instilled to the society through media, alternative methods are adopted 
in order to manipulate the possible adverse reaction from the go-
verning elite. No matter which instrument or method is used to relay 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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those ideas, never at once, Karagöz adopted anarchist stance which 
may provoke the governance but it adopted a milder stance by 
pointing out “how it should be” through the method of irony. And 
again, no matter who the imposition in question is directed by, either 
from community base to the governance or from governance to the 
community, “irony” is an effective instrument which has been in use 
for a very long time. Thus, the clash between “what was said and what 
it meant to be” undresses the irony off its feature of as an instrument 
and converts it to an element of rescue. The ironic expression, with the 
contribution of skill of witty statements which affects the emotional 
and spiritual worlds of viewers, gains a pedagogical value by helping 
sense the reality beyond the visible (Eliuz, 2006: 3). 

Although, with its formal critical substructure the humour in 
western culture seems to have been constructive, however, in reality, 
it contains destructiveness within itself. Based on that, the humour 
actually targets the traditions, customs, social values and governance. 
Sense of humour develops itself in parallels with the structure of a 
transforming society by questioning all its current social values in 
order to restructure the society. With this dimension, humour is a type 
of revolt and rebellion and related with promethean side of humans. 
Therefore “humour” with such an aspect is significantly different from 
“laughter”. Humour, with its direct or indirect messages, propels the 
audience to think, as it contains intellectual criticism. On the other 
hand as laughter provides a merely bodily-physical discharge for an 
individual, humour simply targets both society’s and individual’s 
system of thought to provide a society wide discharge. With pluralistic 
libertarian structure, as humour aims to transform the individual, it 
also targets to transform the model of dictation of the governing 
power. Accordingly, as humour is a grotesque plural concept also 
containing laughter, laughter is just a singular concept. However, the 
point where they intersect is their functional feature which promotes 
to liberate both the individuals and the society. Both in humour and 
laughter, there exists a goal to distance individuals away from tension, 
internal and external pressures and provide physical and mental 
tranquillity.  

   
Socio-Political Dimension of Karagöz Galanty Show  

 
Karagöz which derives its sources from Central Asian, Western 

Europe, Islamic and Anatolian cultures, still is a subject of debate 
among several nations who claim it has originated from their own 
cultures and this debate in turn has caused every society to create their 
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CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE GÖRSEL İFADE UNSURU 
OLARAK KARAGÖZ MİZAH YAYINLARI 

Özet 
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Anahtar Kelimeler: Karagöz gazetesi, Türk mizah basını 

 
 
Introduction On Irony 

 
When antithetical and reformist ideas against the convention are 

instilled to the society through media, alternative methods are adopted 
in order to manipulate the possible adverse reaction from the go-
verning elite. No matter which instrument or method is used to relay 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

32  

Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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those ideas, never at once, Karagöz adopted anarchist stance which 
may provoke the governance but it adopted a milder stance by 
pointing out “how it should be” through the method of irony. And 
again, no matter who the imposition in question is directed by, either 
from community base to the governance or from governance to the 
community, “irony” is an effective instrument which has been in use 
for a very long time. Thus, the clash between “what was said and what 
it meant to be” undresses the irony off its feature of as an instrument 
and converts it to an element of rescue. The ironic expression, with the 
contribution of skill of witty statements which affects the emotional 
and spiritual worlds of viewers, gains a pedagogical value by helping 
sense the reality beyond the visible (Eliuz, 2006: 3). 

Although, with its formal critical substructure the humour in 
western culture seems to have been constructive, however, in reality, 
it contains destructiveness within itself. Based on that, the humour 
actually targets the traditions, customs, social values and governance. 
Sense of humour develops itself in parallels with the structure of a 
transforming society by questioning all its current social values in 
order to restructure the society. With this dimension, humour is a type 
of revolt and rebellion and related with promethean side of humans. 
Therefore “humour” with such an aspect is significantly different from 
“laughter”. Humour, with its direct or indirect messages, propels the 
audience to think, as it contains intellectual criticism. On the other 
hand as laughter provides a merely bodily-physical discharge for an 
individual, humour simply targets both society’s and individual’s 
system of thought to provide a society wide discharge. With pluralistic 
libertarian structure, as humour aims to transform the individual, it 
also targets to transform the model of dictation of the governing 
power. Accordingly, as humour is a grotesque plural concept also 
containing laughter, laughter is just a singular concept. However, the 
point where they intersect is their functional feature which promotes 
to liberate both the individuals and the society. Both in humour and 
laughter, there exists a goal to distance individuals away from tension, 
internal and external pressures and provide physical and mental 
tranquillity.  

   
Socio-Political Dimension of Karagöz Galanty Show  

 
Karagöz which derives its sources from Central Asian, Western 

Europe, Islamic and Anatolian cultures, still is a subject of debate 
among several nations who claim it has originated from their own 
cultures and this debate in turn has caused every society to create their 
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own Karagöz. In this context, it must be emphasized that the debate 
concerning Karagöz’s nationality seems irrelevant since it is a symbol 
of irony with a mission of transforming the society, under a universal 
identity.  

The satirical function of Karagöz abruptly came to an end when 
Kıbrıslı Mehmet Pasha and his family were accused in a shadow play 
of stealing from the state treasury: Sultan Abdulaziz banned the use of 
satire in Karagöz – and effectiveness of shadow theatre went to 
decline. When the constitutional regime of 1908 introduced some 
basic freedoms, one of the leading progressive satirical periodicals to 
emerge was called “Karagöz” (Martinovich: 1968:  37). 

In author Niyazi Akı’s interpretation of satirical aspect of 
Karagöz: 

“Karagöz is the revenge of the individual suppressed by the triad of mores, 
religion and authoritarian administration. The suppressed person finds it 
impossible to overcome the pressures of entrenched mores and traditions, to 
exert force on the constraints of religion in order to have a sense of his own 
free will, or to put up any resistance against established authority. 
Consequently, real man is represented on the shadow screen by the shadow 
man cut out of cardboard or leather. These artificial human figures live and act 
in a world which is stripped of the dimensions of real life. The opposed 
individual arrives at freedom and finds his psychological relief by poking fun 
at society through the little shadow man behind whom he hides and makes 
him talk acrimoniously on his behalf” (Halman&Warner: 2007: 114).  

It is possible to comprehend Karagöz as the first belligerent 
symbol of unlimited freedom of speech in the world with his attitude 
stretching the limits of political tolerance with its privileged status in 
the Ottoman Empire that was governed by absolute monarchy. Not 
only has Karagöz stretched the limits of tolerance in political sense 
but also in sense of obscenity. In 1854 according to recollections of a 
French traveller Theofile Gautier he was shocked at the liberal 
immunity of Karagöz when he watched obscenity in a Karagöz show 
in presence of ladies and children among audience (Dror Ze’evi, 2006: 
146). 

In countries like Greece, Syria, Tunisia, and Algeria, Karagöz 
satires were used as propagandist instruments which helped evoke 
internal dynamics against the external forces (Ant, 1987: 83). 

Karagöz shows that has a privileged place amongst Turkish 
culture is formed up of synthesis of theatre, music, painting, poetry, 
and literature and it is possible to interpret Karagöz that displays a 
character fulfilling the definition of “socialist realism” was a uniquely 
functional Ottoman art.  
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Irony which forms the main matrix of fiction of Karagöz galanty 
show enables individuals to confront the social order surrounding 
them and thus they become a type of cultural conveyors. Karagöz 
show normally consists of ironic cues containing intellectual and 
emotional elements which occur in form of a question and answer 
dialogue. On the face of these replications, individual, society and 
socio-cultural values are all criticised directly or indirectly. Starting 
point of the criticisms in question is to draw attention to existing 
negations by increasing social sensitivities and suggest alternative 
solutions through satirical approach.  

The identified figures of Karagöz galanty show is consist of 
categorized characters belonging to certain layers of classes in society 
that actually exist in real life. For instance, Hacivat is such a character 
who represents the intellectual portion of the society, compatible with 
the western norms, caters for the common sense, has no intention to 
change the existing status quo, speaks in Arabic and Persian and has 
elaborated linguistic skills and carries the manners of distinguished 
elite or at least endeavours that way. He knows the rules and his 
behaviours are in compliance with it. He is a guiding and advising 
person, concrete reflection of Turkish culture and guardian of the 
system. On the other hand, Karagöz illustrates an exactly opposite 
personality to Hacivats. He has an expressive personality and never 
hesitates to break the rules. He is just an ordinary man who 
immediately expresses his inner reactions and he does not aspire to 
look any different than who he is. He is the main denominator and the 
determinant element of the play with his aspect of impersonation of 
different accents, sarcasms and sarcastic repetitions about high class 
as he tries to belittle them in his own way. However, the common 
ideal of both of these characters is to prevent social degeneration and 
maintain cultural continuity. In this context, they aim to shield the 
society from harmful influences.  

As Karagöz is the reinterpretation of traditional and 
contemporary, it symbolizes a characteristic example of “open style”. 
Due to its flexible structure, Karagöz can be adapted to almost every 
subject with ease and can also be tailored to serve an ideal. In addition 
to this, it’s an important instrument that contributes to the 
transformation of societies by attracting interest from both children 
and adults through ironically witty messages it relays. So, it has such a 
functionality which is critical of unsuitable manners of the governing 
elite through satires that creates a social dialectics and public opinion. 

The stage of Karagöz shows turns into an arena of confrontation 
on individual and social scale by gaining critical dialectical dimension 
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in a world which is stripped of the dimensions of real life. The opposed 
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at society through the little shadow man behind whom he hides and makes 
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It is possible to comprehend Karagöz as the first belligerent 
symbol of unlimited freedom of speech in the world with his attitude 
stretching the limits of political tolerance with its privileged status in 
the Ottoman Empire that was governed by absolute monarchy. Not 
only has Karagöz stretched the limits of tolerance in political sense 
but also in sense of obscenity. In 1854 according to recollections of a 
French traveller Theofile Gautier he was shocked at the liberal 
immunity of Karagöz when he watched obscenity in a Karagöz show 
in presence of ladies and children among audience (Dror Ze’evi, 2006: 
146). 

In countries like Greece, Syria, Tunisia, and Algeria, Karagöz 
satires were used as propagandist instruments which helped evoke 
internal dynamics against the external forces (Ant, 1987: 83). 

Karagöz shows that has a privileged place amongst Turkish 
culture is formed up of synthesis of theatre, music, painting, poetry, 
and literature and it is possible to interpret Karagöz that displays a 
character fulfilling the definition of “socialist realism” was a uniquely 
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for both individual and society, as it aims to establish a social control 
over the current issues of governance. Thus, it bridges the gap 
between the governed and governance; through this line of 
communication, society is provided with a window of opportunity to 
state their own minds over their way of governance.  

From the era of reign of Sultan Abdülaziz and Abdülhamit II until 
the strict censorship, there is sufficient evidence that political satires 
form the main theme of Karagöz shows. In 1850s foreign observers 
noted Karagöz as political weapons often criticising the government 
by drawing attentions to social abuse. Karagöz never was concerned 
about his own safety in the Ottoman Empire, although it was governed 
by totalitarian regime of absolute monarchy. His shows are performed 
in militant newspaper style “courageous and fearless”. In his shows 
nobody is favoured; as grand vizier is sentenced to imprisonment in 
the dungeons of “Seven Towers” even the sultan, caliph of the Islam 
gets his fair share of relatively mild criticism (And, 1983: 83). 

The area of immunity of Karagöz is so large that it has become a 
major agitprop instrument in the whole Empire. As Karagöz was the 
main instrument of criticism of the governance in the capital Istanbul, 
in the other corners of the empire Karagöz was also used as an 
agitprop tool against the imperial governance, for instance in Syria the 
theme of Karagöz shows was losses sustained by the imperial army in 
Crimea in order to diffuse ani-Ottoman sentiment among general 
public which eventually was prohibited and in Algeria and Tunisia 
Karagöz shows’ content was composed of anti-French sentiments. In 
Greece, shadow theatres where Karagöz shows staged was the point of 
congregation of anti-Ottoman rebellion (And, 1984: 127-132). 

Karagöz has enjoyed the unlimited freedom during the reign of 
Sultan Abdülaziz (1861-1876) by mercilessly grilling those go-
vernment employees until one day they have picked on Kıbrıslı 
Mehmet Pasha as their next victim of satire. As mentioned earlier, 
corruptions of Mehmet Pasha and his family was theme of the show. 
Mehmet pasha’s influence among the circle of the sultan has rendered 
certain political restrictions over Karagöz. After this point, Karagöz 
by losing its socialist realism aspect turns into a childish farce. 
However, at later stages, this traditional critical style finds life in 
Karagöz newspaper. 

“Karagöz newspaper starts to be published 17 days after the declaration of 
constitutional monarchy 10 August 1908 and the owner is Ali Fuad Bey. 
Author of the first few issues was Mahmud Nedim. At the beginning it was 
published with a slogan “Illustrated Amusement Gazette, for now  published 
on Mondays and Thursdays” and in later stages amusement paper was 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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replaced by “humour paper” afterwards change the slogan into “paper of 
humour with political content”.  
The paper initially consisted of four pages and composed of medium size 
where the first page contained Muhavare = dialogues of Karagöz and Hacivat 
which was the leading article of the day. After the first few issues, a caricature 
illustrating subject of the day was presented on the front page.  
Humorous commentary of Karagöz was added subsequent to the sections of 
the paper “Dahili” (Domestic) where domestic news of the era was presented 
and “Telgraf” (Telegraph) where international news was presented. In 
addition to this, similar humorous commentary was also added under the 
section named “Takvim-i Ceraid” which presented the coverage of current 
events of the country by the other media” 

The paper continued its life of publication uninterruptedly despite 
repressive practices employed by “İttihat ve Terakki Partisi” (Com-
mittee of Union and Progress Party). Because, Karagöz has adapted a 
rather milder tone of criticism blended with humour was directed at 
the governing elite in this period of suppression in order to avoid 
harassment. However, domestic and international matters topped the 
agenda of the period was still criticised at various scale when and as 
deemed necessary. 

“Subsequent to the incident of 31 March, Abdulhamit II was dethroned and a 
caricature depicting his thirty years rule of suppression appears on the front 
page of the paper together with its dialogue of subtitles. In order to relay such 
heavy criticism the paper seems to have waited the dethronement of the 
sultan” (Karagöz Gazetesi,  N.87.27 1909:1). 

 

 
Pic. 1 

 
-“I quite like this art... I just cannot give it up at all... Ah, if you knew Karagöz 
what I had been carving for thirty years? 
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for both individual and society, as it aims to establish a social control 
over the current issues of governance. Thus, it bridges the gap 
between the governed and governance; through this line of 
communication, society is provided with a window of opportunity to 
state their own minds over their way of governance.  

From the era of reign of Sultan Abdülaziz and Abdülhamit II until 
the strict censorship, there is sufficient evidence that political satires 
form the main theme of Karagöz shows. In 1850s foreign observers 
noted Karagöz as political weapons often criticising the government 
by drawing attentions to social abuse. Karagöz never was concerned 
about his own safety in the Ottoman Empire, although it was governed 
by totalitarian regime of absolute monarchy. His shows are performed 
in militant newspaper style “courageous and fearless”. In his shows 
nobody is favoured; as grand vizier is sentenced to imprisonment in 
the dungeons of “Seven Towers” even the sultan, caliph of the Islam 
gets his fair share of relatively mild criticism (And, 1983: 83). 

The area of immunity of Karagöz is so large that it has become a 
major agitprop instrument in the whole Empire. As Karagöz was the 
main instrument of criticism of the governance in the capital Istanbul, 
in the other corners of the empire Karagöz was also used as an 
agitprop tool against the imperial governance, for instance in Syria the 
theme of Karagöz shows was losses sustained by the imperial army in 
Crimea in order to diffuse ani-Ottoman sentiment among general 
public which eventually was prohibited and in Algeria and Tunisia 
Karagöz shows’ content was composed of anti-French sentiments. In 
Greece, shadow theatres where Karagöz shows staged was the point of 
congregation of anti-Ottoman rebellion (And, 1984: 127-132). 

Karagöz has enjoyed the unlimited freedom during the reign of 
Sultan Abdülaziz (1861-1876) by mercilessly grilling those go-
vernment employees until one day they have picked on Kıbrıslı 
Mehmet Pasha as their next victim of satire. As mentioned earlier, 
corruptions of Mehmet Pasha and his family was theme of the show. 
Mehmet pasha’s influence among the circle of the sultan has rendered 
certain political restrictions over Karagöz. After this point, Karagöz 
by losing its socialist realism aspect turns into a childish farce. 
However, at later stages, this traditional critical style finds life in 
Karagöz newspaper. 

“Karagöz newspaper starts to be published 17 days after the declaration of 
constitutional monarchy 10 August 1908 and the owner is Ali Fuad Bey. 
Author of the first few issues was Mahmud Nedim. At the beginning it was 
published with a slogan “Illustrated Amusement Gazette, for now  published 
on Mondays and Thursdays” and in later stages amusement paper was 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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replaced by “humour paper” afterwards change the slogan into “paper of 
humour with political content”.  
The paper initially consisted of four pages and composed of medium size 
where the first page contained Muhavare = dialogues of Karagöz and Hacivat 
which was the leading article of the day. After the first few issues, a caricature 
illustrating subject of the day was presented on the front page.  
Humorous commentary of Karagöz was added subsequent to the sections of 
the paper “Dahili” (Domestic) where domestic news of the era was presented 
and “Telgraf” (Telegraph) where international news was presented. In 
addition to this, similar humorous commentary was also added under the 
section named “Takvim-i Ceraid” which presented the coverage of current 
events of the country by the other media” 

The paper continued its life of publication uninterruptedly despite 
repressive practices employed by “İttihat ve Terakki Partisi” (Com-
mittee of Union and Progress Party). Because, Karagöz has adapted a 
rather milder tone of criticism blended with humour was directed at 
the governing elite in this period of suppression in order to avoid 
harassment. However, domestic and international matters topped the 
agenda of the period was still criticised at various scale when and as 
deemed necessary. 

“Subsequent to the incident of 31 March, Abdulhamit II was dethroned and a 
caricature depicting his thirty years rule of suppression appears on the front 
page of the paper together with its dialogue of subtitles. In order to relay such 
heavy criticism the paper seems to have waited the dethronement of the 
sultan” (Karagöz Gazetesi,  N.87.27 1909:1). 

 

 
Pic. 1 

 
-“I quite like this art... I just cannot give it up at all... Ah, if you knew Karagöz 
what I had been carving for thirty years? 
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-Oh, I know it even though don’t say it... Isn’t that your hobby which turned 
us all into sawdust?” (Karagöz, 1909: 1). 

In the years of war, Karagöz continues to circulate and calls allied 
armies of British “Johnny the Kikirik” Russians “Moskof” 
(muscovite) or “the bear” French “Tango” in sarcastic and humiliating 
manner in news or articles concerning these countries (Karagöz 
Gazetesi No. 707, 20, 1330: 3). 

 
Pic. 2 

-“Ayıkoff, Kikirik, Tango and their tails: Nobody is 
guarding, let us carve it up before anyone notices! 

-Karagöz: Oi! Did you think this was a stray field of oat? 
When you saw the massive fist, you run like tucked tailed dog!” 
(Karagöz, 1914: 4) 

 
In this period, news and articles presented through Karagöz 

frequently contains almost insulting elements to the entente countries, 
however, treatment of the allies of Turkey was completely different, 
starting especially with Germany, they all had been illustrated 
exaggeratedly strong and they represented in those illustrations to fit 
the purpose (Karagöz Gazetesi No.707,20 1330). 

The reason Ali Fuad Bey named his paper after a shadow theatre 
character was not just a random preference but a result of a conscious 
and well thought attitude. Because, from past to this date, in every 
period, humorous approaches have been protected by a shield of 
immunity that contains high level of tolerance. With its flexible and 
transparent structure Karagöz displays a striking example for this case.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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The immunity in question was conveyed from stage to the gazette. 
After CHP’s (Republican Peoples Party) loss of the first general 
elections of transition into the multi-party era in 1950 and Sedat 
Simavi’s departure and already lost popularity subsequent to adoption 
of the Latin alphabet in November 1928, in 1955 the paper has 
terminated its publication life with the final issue 4785. 

  
Karagöz and Republican Ideology 
  
In years subsequent to declaration of the republic, in parallel to 

the technological advancements, alternative modes of entertainment 
such as cinema and TV changed the sense of entertainment and caused 
a decline in popularity of Karagöz. After the republican period, some 
serious efforts were employed to revive Karagöz humour culture. 
However, the ruling party of that era, CHP by capitalizing on the 
public sympathy of Karagöz wanted to use this opportunity to infuse 
republican ideology and get the wider public support for the newly 
established regime. A decree issued by the interior ministry in 1937 in 
similar sense was suggestive of reorganization of contents of the 
books in accordance with the political needs of that particular era. 
Although, it is not precisely clear from this particular government 
circular, it looks CHP was suggestive of rearrangement of contents of 
books and media in line of republican ideals.  

Boratav explains the rhetoric related to the subject as follows:  
 

“People like the folk heroes. These folk heroes should be left in books, 
relaying messages in line with spirit of the regime and they also need to be 
portrayed in settings compatible with spirit of the regime. Thus, public can be 
manipulated through the books they love. This is exactly same as Mickey 
Mouse which remains the same but in every film he is a hero of a different 
subject and by the same token, characters well known to the society can be 
used in similar way, for instance; they can promote the civilization goals in 
compatible revolutions of the republic” (Boratav 2002:167). 

 
Eventually, in 1941 by simply placing an order to the script 

writers of Karagöz, in total seven plays promoting and praising the 
ideals of CHP and their activities had been prepared. These are: 
“Karagöz’ün Köy Muhtarlığı” (Karagöz the village reeve) and “Köylü 
Evlenmesi” (Wedding of a Peasant) by İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
“Keloğlan”, “Dağdeviren” (mountain toppler) and “Deli Dumrul” by 
Rahmi Balaban and “iyilik eden iyilik bulur” (Being kind to the others 
will get kindness), “Tayyare Sefası” (Airplane Pleasure) by Hayali 
Küçük Ali. The content of these dramas had been evaluated in some 
articles of that period and it has been agreed that they were in line 
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-Oh, I know it even though don’t say it... Isn’t that your hobby which turned 
us all into sawdust?” (Karagöz, 1909: 1). 

In the years of war, Karagöz continues to circulate and calls allied 
armies of British “Johnny the Kikirik” Russians “Moskof” 
(muscovite) or “the bear” French “Tango” in sarcastic and humiliating 
manner in news or articles concerning these countries (Karagöz 
Gazetesi No. 707, 20, 1330: 3). 

 
Pic. 2 

-“Ayıkoff, Kikirik, Tango and their tails: Nobody is 
guarding, let us carve it up before anyone notices! 

-Karagöz: Oi! Did you think this was a stray field of oat? 
When you saw the massive fist, you run like tucked tailed dog!” 
(Karagöz, 1914: 4) 

 
In this period, news and articles presented through Karagöz 

frequently contains almost insulting elements to the entente countries, 
however, treatment of the allies of Turkey was completely different, 
starting especially with Germany, they all had been illustrated 
exaggeratedly strong and they represented in those illustrations to fit 
the purpose (Karagöz Gazetesi No.707,20 1330). 

The reason Ali Fuad Bey named his paper after a shadow theatre 
character was not just a random preference but a result of a conscious 
and well thought attitude. Because, from past to this date, in every 
period, humorous approaches have been protected by a shield of 
immunity that contains high level of tolerance. With its flexible and 
transparent structure Karagöz displays a striking example for this case.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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The immunity in question was conveyed from stage to the gazette. 
After CHP’s (Republican Peoples Party) loss of the first general 
elections of transition into the multi-party era in 1950 and Sedat 
Simavi’s departure and already lost popularity subsequent to adoption 
of the Latin alphabet in November 1928, in 1955 the paper has 
terminated its publication life with the final issue 4785. 

  
Karagöz and Republican Ideology 
  
In years subsequent to declaration of the republic, in parallel to 

the technological advancements, alternative modes of entertainment 
such as cinema and TV changed the sense of entertainment and caused 
a decline in popularity of Karagöz. After the republican period, some 
serious efforts were employed to revive Karagöz humour culture. 
However, the ruling party of that era, CHP by capitalizing on the 
public sympathy of Karagöz wanted to use this opportunity to infuse 
republican ideology and get the wider public support for the newly 
established regime. A decree issued by the interior ministry in 1937 in 
similar sense was suggestive of reorganization of contents of the 
books in accordance with the political needs of that particular era. 
Although, it is not precisely clear from this particular government 
circular, it looks CHP was suggestive of rearrangement of contents of 
books and media in line of republican ideals.  

Boratav explains the rhetoric related to the subject as follows:  
 

“People like the folk heroes. These folk heroes should be left in books, 
relaying messages in line with spirit of the regime and they also need to be 
portrayed in settings compatible with spirit of the regime. Thus, public can be 
manipulated through the books they love. This is exactly same as Mickey 
Mouse which remains the same but in every film he is a hero of a different 
subject and by the same token, characters well known to the society can be 
used in similar way, for instance; they can promote the civilization goals in 
compatible revolutions of the republic” (Boratav 2002:167). 

 
Eventually, in 1941 by simply placing an order to the script 

writers of Karagöz, in total seven plays promoting and praising the 
ideals of CHP and their activities had been prepared. These are: 
“Karagöz’ün Köy Muhtarlığı” (Karagöz the village reeve) and “Köylü 
Evlenmesi” (Wedding of a Peasant) by İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
“Keloğlan”, “Dağdeviren” (mountain toppler) and “Deli Dumrul” by 
Rahmi Balaban and “iyilik eden iyilik bulur” (Being kind to the others 
will get kindness), “Tayyare Sefası” (Airplane Pleasure) by Hayali 
Küçük Ali. The content of these dramas had been evaluated in some 
articles of that period and it has been agreed that they were in line 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

112  

with the political and cultural texture of the period. On the other hand, 
it has been noticed that new trends adapted, deviated Karagöz away 
from the general characteristics of its traditional line to a degree but 
this approach is considered important in way which has established a 
symbiotic relation between politics and arts of that particular period. 
As this approach was supported by some intellectuals, others were 
fiercely critical of that with the claim Karagöz was deviated from its 
traditional structure which in turn was allegedly turned into “fakelore” 
rather than remaining as folklore.  

So, Richard M. Dorson who gained this particular concept to the 
literature in an article published in 1960s points out due to folklore 
being misused in communist countries they turn into “fakelore”. (Fox, 
1980: 240)  İsmail Hakkı Baltacıoğlu who authored two of CHP’s 
orders, supports the synchronized dimension of Karagöz with the 
political structure of the era and by emphasizing the didactic and 
cultural sides of which he compares it to the Russian galanty shows 
used as communist propaganda instruments to support his assertion. 
(Balatacıoğlu, 1950:134/135), (Güven, 2008: 78-83)  

The spread of the ideology of republic starts with Karagöz 
galanty shows and continues with the newspaper carrying the same 
name. In this period, caricatures used in humour magazines seem to 
resemble western style in terms of plasticity by expression facilities 
were enriched with the usage of figures, space/room, animals, symbols 
and objects. Western patterns were successfully adapted to the 
authentic elements of the Turkish culture.  

The performance of political power of the early republican era 
such as economic developments, social transformation, and transition 
programs and also the works carried out in fields of education, art and 
culture found reflection in Karagöz caricatures.  

The most important common feature of Karagöz satires and 
caricatures that were both imposing the ideals of the republic and 
being the mouthpiece of CHP simultaneously was that both Hacivat 
and Karagöz display a completely different character than their usual 
traditional typology. As the usual Karagöz character was rude, idle, 
deceitful and talks slang and obscenity to produce a rough laughter, in 
this case a serious and level headed Karagöz surprisingly emerges to 
meet the audience. The satires relayed here are unrelated with laughter 
but represents idealist and progressive Turkish peasant. So, the rough 
laughter of the past is replaced by didactic approach. Finally, 
traditional Karagöz sense of humour simply was in contravention with 
the targeted republican ideals and the texture of progressive Kemalist 
system of thought. (Erdoğan, 1998: s.28) 
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Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Although, transition from Arab alphabet to Latin has transformed 
the society in terms of literacy, the humour publications of the period 
by using visual instruments instilled the republican ideals to the 
society particularly in areas which public was interested the most.  

At this transition period the reason for the paper having too much 
visual elements was stemming from the didactic mission it has taken 
over which in turn is compatible with the ideals of creating a society 
that shows interest to the current events. Thus, the paper by blending 
politics and humour at an ideal scale, without compromising on the 
principles of Ataturk and by using a simple and clear language has 
endeavoured to integrate the Turkish society to transforming and 
changing world order.    

Subsequent to Sedat Simavi taking up the editor’s post in 1935 
Karagöz adopts a policy mission in tightly line with Ataturk’s 
principles by confronting the mentality which tried to portray Ataturk 
as a dictator and become a missionary of his revolutions by publishing 
contents related to his principles so often. In addition to this, pre and 
post republican periods were given a comparative debate in order to 
draw attentions to the progress gained under the new regime. By 
heralding the suggestion of republic being such a great opportunity for 
public was another form of keen effort in which Karagöz tried to 
contribute to the republican ideals.   

The system of republic is ideal rather than just being simple 
governance which was accepted together with its own mechanisms 
that was installed. The most prominent goal of the republic was to 
modernize. Modernization was not confined only in the field of 
economy but also in other areas to catch up with high level of 
civilization. In the post war period, Turkey by capitalizing on the 
conjecture of the world politics has followed inward looking policies 
in order to fully deploy and establish the system of the new regime. At 
this point, press was the most important instrument. In this juncture, as 
two sympathetic characters of Turkish comedy presented the progress 
gained under the new regime on one side, on the other side intellectual 
level of general public was tried to be gradually lifted up. Main and 
unchanged agenda of the paper of this particular period included the 
progression in education, industrialization, peace, modernization of 
women, reconstruction of the country, praise of sporting activities so 
on and so forth. Besides, the education of children in post republican 
regime and their possible contribution to the future of the country was 
also another important agenda of Karagöz.  
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with the political and cultural texture of the period. On the other hand, 
it has been noticed that new trends adapted, deviated Karagöz away 
from the general characteristics of its traditional line to a degree but 
this approach is considered important in way which has established a 
symbiotic relation between politics and arts of that particular period. 
As this approach was supported by some intellectuals, others were 
fiercely critical of that with the claim Karagöz was deviated from its 
traditional structure which in turn was allegedly turned into “fakelore” 
rather than remaining as folklore.  

So, Richard M. Dorson who gained this particular concept to the 
literature in an article published in 1960s points out due to folklore 
being misused in communist countries they turn into “fakelore”. (Fox, 
1980: 240)  İsmail Hakkı Baltacıoğlu who authored two of CHP’s 
orders, supports the synchronized dimension of Karagöz with the 
political structure of the era and by emphasizing the didactic and 
cultural sides of which he compares it to the Russian galanty shows 
used as communist propaganda instruments to support his assertion. 
(Balatacıoğlu, 1950:134/135), (Güven, 2008: 78-83)  

The spread of the ideology of republic starts with Karagöz 
galanty shows and continues with the newspaper carrying the same 
name. In this period, caricatures used in humour magazines seem to 
resemble western style in terms of plasticity by expression facilities 
were enriched with the usage of figures, space/room, animals, symbols 
and objects. Western patterns were successfully adapted to the 
authentic elements of the Turkish culture.  

The performance of political power of the early republican era 
such as economic developments, social transformation, and transition 
programs and also the works carried out in fields of education, art and 
culture found reflection in Karagöz caricatures.  

The most important common feature of Karagöz satires and 
caricatures that were both imposing the ideals of the republic and 
being the mouthpiece of CHP simultaneously was that both Hacivat 
and Karagöz display a completely different character than their usual 
traditional typology. As the usual Karagöz character was rude, idle, 
deceitful and talks slang and obscenity to produce a rough laughter, in 
this case a serious and level headed Karagöz surprisingly emerges to 
meet the audience. The satires relayed here are unrelated with laughter 
but represents idealist and progressive Turkish peasant. So, the rough 
laughter of the past is replaced by didactic approach. Finally, 
traditional Karagöz sense of humour simply was in contravention with 
the targeted republican ideals and the texture of progressive Kemalist 
system of thought. (Erdoğan, 1998: s.28) 
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heralding the suggestion of republic being such a great opportunity for 
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      Pic. 3 

Karagöz was also concerned about the world peace and stated his 
conjectural anxiety in line of political developments of the world. His 
main concern here was to protect the young regime and the new state. 
Although the young republic was not strong to encounter another war, 
this weakness was never voiced. On the contrary, in messages relayed, 
republic was portrayed as patient, mature and strong. Besides, in this 
way the importance of the world peace was emphasized. Obviously, 
Karagöz was only trying to protect the country from the possible 
engulfment of unrest that was fermenting in Europe and the Balkans.  

For instance: in 1920’s under the leadership of Mussolini, 
aggressive attitude of Italy was observed by Karagöz with utmost 
anxiety and the risk of Europe again engulfing into flames  with a 
little spark has been relayed with a humorous but quite effective 
wording.  

 
Pic. 4 

Mussolini: Edict on my chest, sword in my hand, who is to challenge me! 
Karagöz: Come on son, stop this madness, they say even the water. 
 

Karagöz- Look at this prospect, worker, 
farmer and the president .. they are all at work 

Hacivat- From the president to worker, 
if this nation works this hard, we shall have 
neither any starving nor homeless.. A 
machine of republic is run like this,.. 

G.S. Çeliker 2005 
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Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Due to modern Turkey was established from the ashes of the 
Ottoman Empire under great difficulties and sacrifices; Karagöz at 
this point decides to determine its line in parallel with the republican 
ideology. Because, he thinks a destabilization would be the last thing 
this fragile young regime needed. Based on this thought, concerning 
domestic politics Karagöz avoids forcing the channel of any critical 
dialectics and main theme of this period publications are of efforts of 
modernization and progress. The weakness of republican ideology 
stemming from the lack of understanding by public has inspired 
Karagöz to take such a stance. Karagöz, with this policy of publication 
has displayed a keen effort to pull people into the orbit of the 
republican ideology and was successful in the policy pursued in terms 
of masses reached. 

  
Conclusion 
 
Karagöz being a communal newspaper becomes the voice of 

people for forty-seven years and its success was based on their ability 
to observe the key issues of that period and the sound technical 
structure they had. During these long years of publication, Karagöz 
was the leading paper in terms of circulation.  

As known by many of us, newspapers always establish an 
ideological tie with their readers then they become part of the readers’ 
identity. When Karagöz’s mission of transforming the society is taken 
into consideration, there emerges an indirect result from which: the 
paper has bridged the gap between public and government and despite 
its limited scale; it has encouraged public to participate in governance 
at a certain degree.  

In this achievement, sympathetic characters of Hacivat and 
Karagöz who are well known by the society have a significant 
contribution. Besides, abundance of illustrations along with texts, 
obviously has aided Karagöz to address a large interval of audience 
through its simple and direct language. In Turkish history of the press 
almost the most significant and prominent spot may be reserved for 
Karagöz and selection of the name of the paper was not for sheer 
attraction but for a broader goal. Thus, this preference primarily 
expresses the masterly constructed publication policy. Beyond being 
beloved characters, Hacivat and Karagöz also became agitprop 
instruments. Thus, they have gained important momentum to social, 
political and economic progressions. During its life of publication, 
Karagöz has contributed to the transforming socio-political structure 
of the society in parallel with the stance of governance.  
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Mussolini: Edict on my chest, sword in my hand, who is to challenge me! 
Karagöz: Come on son, stop this madness, they say even the water. 
 

Karagöz- Look at this prospect, worker, 
farmer and the president .. they are all at work 

Hacivat- From the president to worker, 
if this nation works this hard, we shall have 
neither any starving nor homeless.. A 
machine of republic is run like this,.. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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The Karagöz newspaper which derives its sources from Karagöz 
character contains two opposite concepts “variability and 
invariability” has accepted these two elements as determinant factors 
of its publication policy. Accordingly, since 14th century, Karagöz 
characters, clothing, dialogues, content and etc. continuously changed 
with the goal of being ahead of its time. As this situation forms 
Karagöz’s variable characteristic, on the other hand, Karagöz and 
Hacivat represent the individual as a social being and the core which 
these characters being represented by them remains unchanged. 
Turning into a rough laughter after censorships of Abdulaziz, 
Karagöz, in a way by moving the stage onto newspaper pages tried to 
exist in different format. By doing so, Karagöz has continued to 
present the change as manifestation of dialectics of opposite thoughts 
for nearly half a century.   

Karagöz newspaper which shed light onto our cultural history, 
during its publication life, by getting into a circular concept of 
dialectics with the Turkish society evolved the society and itself 
reciprocally in terms of thought and has also paved the way for 
modern, social and mental intellectual substructure.  
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tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KİMLİĞE 
İLİŞKİN SORUNLARI 

 
        Elif AKTUĞ* 

 
Özet 

 
Bu makalede, Bulgaristan Türklerinin gerek Bulgaristan’da, 

gerekse Türkiye’ye döndükten sonra yaşadıkları kimlik sorunları ele 
alınmıştır. Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’da yaşadıkları süre 
boyunca örf ve âdetlerini yaşatmaya çalışmışlar ancak hem sosyal 
hem de siyasal anlamda engellemelerle karşılaşmışlardır. Türkiye’ye 
döndükten sonra ise özellikle kültürel olarak uyum sorunu yaşamış-
lardır. Türkiye’deki bazı geleneklerin de Bulgaristan Türklerinde 
farklılıklar gösterdiği göze çarpmaktadır. Bulgaristan’da ikinci sınıf 
vatandaş olduklarını söyleyen Bulgaristan Türkleri, özellikle iş ko-
nusunda, Türkiye’de de uzunca bir süre aynı sorunu yaşamışlardır. 
Makale, basılı kaynaklardan yararlanılarak ve alan araş-tırması sonu-
cunda hazırlanmıştır.  

 
 Anahtar Kelimeler: Kimlik, Göçmen, Gelenek, Etnisite, 
Bulgaristan Türkleri 
 

IDENTITY PROBLEMS OF BULGARIAN TURKS 
 

Abstract 
 

Turks of Bulgaria both in Bulgaria and after they immigrate to 
Turkey. They have strived to maintain their traditional lore and 
customs throughout their residence in Bulgaria while facing social and 
political hindrances. Yet, after their return to Turkey, they were also 
confronted with problems of accommodation mainly of a cultural 
nature. It appears that many traditional behaviors prevalent among the 
population of Turkey are different from those of the Turks of 
Bulgaria. They are stating that, after suffering for a long time from 
being second class citizens in Bulgaria, they discovered that they were 
in the same status in Turkey as well, mostly with regard to emp-
loyment opportunities. The article is based on both published sources, 
as well as on data collected through fieldwork. 

 
Keywords: Identity, Immigration, Tradition, Ethnicity, Bulgarian 

Turks 
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Amerikalı siyaset bilimci W. E. Connolly’e göre (1995: 205) 
kimlik: 

“[…] hem siyasallaştırılması gereken birçok kopuklukların hem de hayati 
elverişli kılan birlik ve bütünlüklerin alanıdır […] Kimliklerin siyasallaşması, 
devletle ve onun kurumlarıyla ilişkilerinin bir sonucudur. Devlet ve onun 
kurumları bu ilişkileri bir iktidar mücadelesi alanına yerleştirerek 
siyasallaşmaya bir biçim ve içerik kazandırırlar. Her bireyin bir kimliğe 
gereksinimi vardır; her istikrarlı hayat biçimi, onu paylaşanların iç 
özdeşleşmelerine ve direniş noktalarına çeşitli biçimlerde giren kolektif kimlik 
iddialarına başvurur.”  

Connolly’nin kimlik tanımına göre kişisel kimlik ile kolektif kim-
liği devlet aracılığıyla bağlayan köprü, toplumsal ortak tutum ve 
eğilimlerle kuşatılmıştır. Bir dili, kültürü, toplumsal rolleri paylaşırken 
değişken biçimlerde de olsa yargının, karar mekânizmalarının karşı-
sında ortak duyguları paylaşırız. 

Etnisite, kimi zaman ulusal kimi zaman dinsel bir kimliğe gön-
derme yapan çift anlamlı bir kavramdır. Sosyolog Riva Kastorano 
(2000:54), “Etnik cemaat” kavramını “Kolektifleşmiş bir kimlik et-
rafında örgütlenmiş ve milliyetten ya da dinden yola çıkarak hayal 
edilen ya da varsayılan bir köken etrafında kurulmuş bu kimliğin, 
kamusal alanda tanınmasını talep eden gruplar” olarak tanımlar. Bu 
gruplar oldukları gibi var olma ve kendi siyasi, ekonomik çıkarlarını 
ifade etme özgürlüğüne sahip olmak istemektedirler. 

“Dil, milliyet, din, kültür, yapay ya da koşullara bağlı sınırlar 
tarafından kimi zaman iç içe geçirilen, kimi zaman birbirinden ayrılan 
tüm bu terimler ve kavramlar gerçek ya da efsanevi bir geçmişten 
hareketle hayal edilmiş kolektif bir kimliğin ifadesinde karşımıza çık-
maktadır. Bu terimler ve kavramların tam bir seçenek yelpazesi hâ-
linde sundukları kimlik repertuvarından hareketle bireyler ya da 
gruplar ortak bir kimlik tanımını ifade edebîlmekte ya da dışa 
vurabilmektedirler (Kastoryano, 2000: 145). 

Tüm bunların ışığında, kimlik kavramına bir örnek oluşturması 
bakımından, Bulgaristan Mestanlı’da yaşamış, daha sonra 1990 
yılında kendi istekleriyle Türkiye’ye göç etmiş Mutlu ailesiyle gö-
rüşülmüştür. Öncelikle Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş Türk-
lerin çok hassas oldukları bir konuya değinmekte yarar vardır. Söz 
konusu Türkler, sık sık kullanılan “Bulgar Göçmeni” sıfatını red-
detmektedirler. Bulgar değil, Türk olduklarını; bu yüzden “Bulga-
ristan Göçmeni” ya da “Bulgaristan Türkleri” olarak adlandırılmaları 
gerektiğini belirtmektedirler. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bulgaristan Türkleri, kendi geleneklerini, kültürel değerlerini, dil-
lerini, dinlerini korumaya çalışmışlardır. 1950’li yıllarda okullarda 
seçmeli olarak Türkçe dersi okutulurken, 1984’ten itibaren bu uygu-
lama kaldırılmıştır. Ayrıca sokakta Türkçe konuşulması yasaklanarak 
öğrenciler bütün dersleri Bulgarca almak zorunda bırakılmıştır. Bu 
durum da yeni kuşağın Türkçeyi sadece evlerinde öğrenme ve ko-
nuşma olanağı buldukları anlamına gelir. Başka bir deyişle bu dilin 
yavaş yavaş yok olması demektir. Özellikle, 1980’lerde yaşanan, Türk 
isimlerinin Bulgarca olarak değiştirilmesi girişimi, azınlığı tamamen 
asimile etmeye yönelik bir girişimdir. Bu durum, oradaki Türklerin 
göçe karar vermelerinin en büyük sebebidir. 

Din konusu ise oldukça ilginçtir. Bulgarlar, çocuklarını ateist 
olarak yetiştiriyorlardı. Günümüzde bu değişmeye başlamış olsa bile, 
1970’li yıllarda camiye ya da kiliseye gidenler, okuldan atılma dere-
cesine bile gelmişlerdir. O yıllarda yetişen Bulgaristan Türkleri, din 
konusunda ikilem yaşamışlardır. Müslüman ailelerin çocukları, ailede 
dini öğrenirken, okullarda Allah’ın var olmadığı savunulmuştur. Dinî 
bayramların kutlanması ise gizli tutulmaya çalışılmıştır. Örneğin, Kur-
ban Bayramı’ndaki (onlar Koç Bayramı olarak adlandır-maktadırlar) 
kurban kesimi gizli yapılmıştır. 

Türkiye’ye göç edenler, Bulgaristan’daki geleneklerini de yerel 
olarak sürdürdüklerini belirtmektedirler. Herkes kestiği kurbandan bir 
parçayı büyük bir kazanın içine koymakta ve böylece bu kazana her-
kes bir katkı sağlamaktadır. Daha sonra, kurban kesebilen -kesemeyen 
vatandaşlar toplanıp kurbanı birlikte yemektedirler. Bu geleneğin 
amacı, o günü hep birlikte yaşayabilmek ve kaynaşmaktır. Adet hâline 
gelen bazı yiyeceklerde de farklılıklar mevcuttur. Örneğin, Bul-
garistan Türkleri aşureyi tuzlu yapmakta ve içine kurban eti koymak-
tadırlar. Yılbaşı gecesi de Bulgaristan Türkleri için ailenin bir araya 
gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yılbaşı gecesi aile bir 
araya toplanmakta, yemekler hazırlanmakta ve gece yarısı “çevril-
mek” üzere içinde kısmetler olan çörekler yapılmaktadır. 

Bulgaristan’da evlilik gelenekleri de önem taşır. Evlilik törenleri, 
özellikle köylerde, cumartesi günleri başlar. Cumartesi günü oğlan 
evinde davullar, zurnalar çalınır. Pazar günü de kız evine gelini al-
maya gidilir. “Çeyiz serme” hem oğlan hem de kız tarafı için geçerli 
bir gelenektir. Kasabalarda ise evlilik törenleri Türkiye’deki gibi ger-
çekleştirilir. Evlilikle ilgili bir başka konu ise bir Bulgar ile bir 
Türk’ün evliliğinin kesinlikle onaylanmamasıdır.  
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yılında kendi istekleriyle Türkiye’ye göç etmiş Mutlu ailesiyle gö-
rüşülmüştür. Öncelikle Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş Türk-
lerin çok hassas oldukları bir konuya değinmekte yarar vardır. Söz 
konusu Türkler, sık sık kullanılan “Bulgar Göçmeni” sıfatını red-
detmektedirler. Bulgar değil, Türk olduklarını; bu yüzden “Bulga-
ristan Göçmeni” ya da “Bulgaristan Türkleri” olarak adlandırılmaları 
gerektiğini belirtmektedirler. 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

32  

Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bulgaristan Türkleri, kendi geleneklerini, kültürel değerlerini, dil-
lerini, dinlerini korumaya çalışmışlardır. 1950’li yıllarda okullarda 
seçmeli olarak Türkçe dersi okutulurken, 1984’ten itibaren bu uygu-
lama kaldırılmıştır. Ayrıca sokakta Türkçe konuşulması yasaklanarak 
öğrenciler bütün dersleri Bulgarca almak zorunda bırakılmıştır. Bu 
durum da yeni kuşağın Türkçeyi sadece evlerinde öğrenme ve ko-
nuşma olanağı buldukları anlamına gelir. Başka bir deyişle bu dilin 
yavaş yavaş yok olması demektir. Özellikle, 1980’lerde yaşanan, Türk 
isimlerinin Bulgarca olarak değiştirilmesi girişimi, azınlığı tamamen 
asimile etmeye yönelik bir girişimdir. Bu durum, oradaki Türklerin 
göçe karar vermelerinin en büyük sebebidir. 

Din konusu ise oldukça ilginçtir. Bulgarlar, çocuklarını ateist 
olarak yetiştiriyorlardı. Günümüzde bu değişmeye başlamış olsa bile, 
1970’li yıllarda camiye ya da kiliseye gidenler, okuldan atılma dere-
cesine bile gelmişlerdir. O yıllarda yetişen Bulgaristan Türkleri, din 
konusunda ikilem yaşamışlardır. Müslüman ailelerin çocukları, ailede 
dini öğrenirken, okullarda Allah’ın var olmadığı savunulmuştur. Dinî 
bayramların kutlanması ise gizli tutulmaya çalışılmıştır. Örneğin, Kur-
ban Bayramı’ndaki (onlar Koç Bayramı olarak adlandır-maktadırlar) 
kurban kesimi gizli yapılmıştır. 

Türkiye’ye göç edenler, Bulgaristan’daki geleneklerini de yerel 
olarak sürdürdüklerini belirtmektedirler. Herkes kestiği kurbandan bir 
parçayı büyük bir kazanın içine koymakta ve böylece bu kazana her-
kes bir katkı sağlamaktadır. Daha sonra, kurban kesebilen -kesemeyen 
vatandaşlar toplanıp kurbanı birlikte yemektedirler. Bu geleneğin 
amacı, o günü hep birlikte yaşayabilmek ve kaynaşmaktır. Adet hâline 
gelen bazı yiyeceklerde de farklılıklar mevcuttur. Örneğin, Bul-
garistan Türkleri aşureyi tuzlu yapmakta ve içine kurban eti koymak-
tadırlar. Yılbaşı gecesi de Bulgaristan Türkleri için ailenin bir araya 
gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yılbaşı gecesi aile bir 
araya toplanmakta, yemekler hazırlanmakta ve gece yarısı “çevril-
mek” üzere içinde kısmetler olan çörekler yapılmaktadır. 

Bulgaristan’da evlilik gelenekleri de önem taşır. Evlilik törenleri, 
özellikle köylerde, cumartesi günleri başlar. Cumartesi günü oğlan 
evinde davullar, zurnalar çalınır. Pazar günü de kız evine gelini al-
maya gidilir. “Çeyiz serme” hem oğlan hem de kız tarafı için geçerli 
bir gelenektir. Kasabalarda ise evlilik törenleri Türkiye’deki gibi ger-
çekleştirilir. Evlilikle ilgili bir başka konu ise bir Bulgar ile bir 
Türk’ün evliliğinin kesinlikle onaylanmamasıdır.  
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Ölümlerde, Türkiye’de olan bazı gelenekler Bulgaristan Türkleri 
için geçerli değildir. Vefatı takip eden yedi gece dua okunması, 
kırkında ve elli ikisinde mevlit okutulması ya da helva yapılması gibi 
gelenekler yönünden birbirlerinden farklıdır. 

Bulgaristan Türklerinin büyük bir çoğunluğu Bulgar eğitim 
sistemini, disiplin açısından her ne kadar doğru bulsa da okullarda 
ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüklerini belirtmektedirler. Bulgar 
ideolojisi, Bulgaristan’daki Türk nüfusunun giderek artmasından duy-
dukları endişe nedeniyle Türklere karşı budun-merkezci bir tavır 
sergilemiştir. Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri başlıklı kitabında, 
1940’lı yıllarda çocuk bahçeleri ve yuvalar yoluyla Türk çocuklarının 
Bulgarlaştırılmasına ağırlık verildiğine dikkat çekmiştir. Bu uygulama 
1950’lerden sonra daha da hız kazanmıştır. Kültürel bağlamda ise 
Bulgaristan Türklerinin, Türkiye ile bağlarının koparıldığını belirten 
Şimşir (2009: 33-34), 1934’ten sonra başa geçen hükûmetlerin yerli 
Türk gazetelerini kapattıklarını ve Türkiye’den kitap ve gazete 
getirilmesini yasakladıklarını belirtmiştir. 

İlerleyen yıllarda bu tutumun değişmeye başlamasının en büyük 
sebebinin, özellikle, 1989’dan sonra Bulgaristan’da kurulan aşağı 
yukarı 160 siyasi partinin dördünün Türklere ait olması ve 1990 
yılındaki seçimlerde 23 Türk milletvekilinin bu parlamentoya girmesi 
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneklerini orada yaşatmaya 
çalıştıklarını söyleyen Bulgaristan Türkleri, Türkiye’ye geldikten 
sonra, yaşam tarzlarının değiştiğini de belirtmişlerdir. Türk olmalarına 
ve atalarının burada yaşamış olmalarına rağmen, Bulgaristan’a ait 
oldukları kanısı özellikle genç kuşakta yaygın bir kanaattir. Bul-
garistan’da ikinci sınıf vatandaş olarak görülen Bulgaristan Türkleri, 
Türkiye’ye göçten sonra, özellikle de iş alanında ikinci sınıf vatan-
daşlıktan tam olarak kurtulamadıklarını düşünmektedirler. Yasadıkları 
bölgede yerli halk tarafından istenilmemelerinin sebeplerinin başında, 
ucuz işçi olmaları gelir. Genellikle hazır giyim işinde çalışan göç-
menlerin yeni bir hayat kurma çabaları, onları, bulabildikleri işlerde 
ödenen en düşük ücretle çalışmak zorunda bırakmıştır. Konuşma tar-
zından yaşayış tarzına kadar birçok konuda Türkiye’ye ayak 
uydurmakta zorluk çekmektedirler. Bununla birlikte Doç. Dr. Emin 
Atasoy (2011: 293-294), Bizden Olan Ötekiler - Asimilasyon 
Kıskacında Bulgaristan Türkleri başlıklı kitabında, Bursa’daki Gö-
rükle ve Kestel göçmen konutlarında yaşayan nüfusun % 90’dan faz-
lasını 1989 yılında Bulgaristan’dan gelen soydaş ailelerin oluştur-
duğunu belirtmektedir: 

“1985-1990 döneminde Bulgaristan’da Türkçe konuşmak, Türk filmleri 
izlemek, Türk müziği dinlemek, Türkçe kitaplar bulundurmak, kısacası 
Türkiye ile ilgili her şey yasaktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk diline büyük 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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özlem duyulduğu bu dönemde, soydaşlar ne düğünlerini Türk müziği ile 
yapabiliyorlar, ne çocuklarını sünnet ettirebiliyorlar, ne de özgürce Türkçe 
kitap ve gazete okuyabiliyorlardı. Bugün Görükle ve Kestel Göçmen 
Konutlarında yaşayan soydaşlarımızın düğünlerinden yüksek volumlu Bulgar 
müziği yükselmekte, pastane ve kahvehanelerde Bulgar televizyonu ve Bulgar 
radyoları dinlenmekte, hafta sonu düzenlenen pazarlarda Lutenitsa, Vafla ve 
Kremvirs gibi Bulgar malları satılmakta ve bunlar soydaşlar arasında büyük 
ragbet görmektedir. Nilüfer Belediyesinin düzenlediği halk şenliklerinde ise, 
sıkça, Bursa’yı ziyaret eden Bulgar kökenli sanatçılar, Bulgarca şarkılarla, 
soydaşları senlendirmektedirler.” 

 
Sonuç 
 
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’da yaşadıkları süre içinde Türk 

topraklarından götürdükleri gelenek ve görenekleri sürdürerek kültürel 
kimliklerini korumaya çalışmışlardır. Kültürel kimliğin sahiplenilmesi 
sonraki kuşakların geleceğini hazırlamakla kalmaz, geçmişi geleceğe, 
kuşakları da birbirine bağlar. Bu bağlamda, kimliğin korunması ku-
şakların sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Ölümlerde, Türkiye’de olan bazı gelenekler Bulgaristan Türkleri 
için geçerli değildir. Vefatı takip eden yedi gece dua okunması, 
kırkında ve elli ikisinde mevlit okutulması ya da helva yapılması gibi 
gelenekler yönünden birbirlerinden farklıdır. 

Bulgaristan Türklerinin büyük bir çoğunluğu Bulgar eğitim 
sistemini, disiplin açısından her ne kadar doğru bulsa da okullarda 
ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüklerini belirtmektedirler. Bulgar 
ideolojisi, Bulgaristan’daki Türk nüfusunun giderek artmasından duy-
dukları endişe nedeniyle Türklere karşı budun-merkezci bir tavır 
sergilemiştir. Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri başlıklı kitabında, 
1940’lı yıllarda çocuk bahçeleri ve yuvalar yoluyla Türk çocuklarının 
Bulgarlaştırılmasına ağırlık verildiğine dikkat çekmiştir. Bu uygulama 
1950’lerden sonra daha da hız kazanmıştır. Kültürel bağlamda ise 
Bulgaristan Türklerinin, Türkiye ile bağlarının koparıldığını belirten 
Şimşir (2009: 33-34), 1934’ten sonra başa geçen hükûmetlerin yerli 
Türk gazetelerini kapattıklarını ve Türkiye’den kitap ve gazete 
getirilmesini yasakladıklarını belirtmiştir. 

İlerleyen yıllarda bu tutumun değişmeye başlamasının en büyük 
sebebinin, özellikle, 1989’dan sonra Bulgaristan’da kurulan aşağı 
yukarı 160 siyasi partinin dördünün Türklere ait olması ve 1990 
yılındaki seçimlerde 23 Türk milletvekilinin bu parlamentoya girmesi 
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneklerini orada yaşatmaya 
çalıştıklarını söyleyen Bulgaristan Türkleri, Türkiye’ye geldikten 
sonra, yaşam tarzlarının değiştiğini de belirtmişlerdir. Türk olmalarına 
ve atalarının burada yaşamış olmalarına rağmen, Bulgaristan’a ait 
oldukları kanısı özellikle genç kuşakta yaygın bir kanaattir. Bul-
garistan’da ikinci sınıf vatandaş olarak görülen Bulgaristan Türkleri, 
Türkiye’ye göçten sonra, özellikle de iş alanında ikinci sınıf vatan-
daşlıktan tam olarak kurtulamadıklarını düşünmektedirler. Yasadıkları 
bölgede yerli halk tarafından istenilmemelerinin sebeplerinin başında, 
ucuz işçi olmaları gelir. Genellikle hazır giyim işinde çalışan göç-
menlerin yeni bir hayat kurma çabaları, onları, bulabildikleri işlerde 
ödenen en düşük ücretle çalışmak zorunda bırakmıştır. Konuşma tar-
zından yaşayış tarzına kadar birçok konuda Türkiye’ye ayak 
uydurmakta zorluk çekmektedirler. Bununla birlikte Doç. Dr. Emin 
Atasoy (2011: 293-294), Bizden Olan Ötekiler - Asimilasyon 
Kıskacında Bulgaristan Türkleri başlıklı kitabında, Bursa’daki Gö-
rükle ve Kestel göçmen konutlarında yaşayan nüfusun % 90’dan faz-
lasını 1989 yılında Bulgaristan’dan gelen soydaş ailelerin oluştur-
duğunu belirtmektedir: 

“1985-1990 döneminde Bulgaristan’da Türkçe konuşmak, Türk filmleri 
izlemek, Türk müziği dinlemek, Türkçe kitaplar bulundurmak, kısacası 
Türkiye ile ilgili her şey yasaktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk diline büyük 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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özlem duyulduğu bu dönemde, soydaşlar ne düğünlerini Türk müziği ile 
yapabiliyorlar, ne çocuklarını sünnet ettirebiliyorlar, ne de özgürce Türkçe 
kitap ve gazete okuyabiliyorlardı. Bugün Görükle ve Kestel Göçmen 
Konutlarında yaşayan soydaşlarımızın düğünlerinden yüksek volumlu Bulgar 
müziği yükselmekte, pastane ve kahvehanelerde Bulgar televizyonu ve Bulgar 
radyoları dinlenmekte, hafta sonu düzenlenen pazarlarda Lutenitsa, Vafla ve 
Kremvirs gibi Bulgar malları satılmakta ve bunlar soydaşlar arasında büyük 
ragbet görmektedir. Nilüfer Belediyesinin düzenlediği halk şenliklerinde ise, 
sıkça, Bursa’yı ziyaret eden Bulgar kökenli sanatçılar, Bulgarca şarkılarla, 
soydaşları senlendirmektedirler.” 

 
Sonuç 
 
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’da yaşadıkları süre içinde Türk 

topraklarından götürdükleri gelenek ve görenekleri sürdürerek kültürel 
kimliklerini korumaya çalışmışlardır. Kültürel kimliğin sahiplenilmesi 
sonraki kuşakların geleceğini hazırlamakla kalmaz, geçmişi geleceğe, 
kuşakları da birbirine bağlar. Bu bağlamda, kimliğin korunması ku-
şakların sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
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DRAGAŞ OPOLA-PLAV KÖYÜ TÜRBE VE 
MEZARLIĞINDAKİ OSMANLI MEZAR TAŞLARI 

HAKKINDA 
 

Mediha FİŞEKÇİ* 
 

Dört bir coğrafyada hüküm süren atalarımız çeşitli milletleri 
içerisinde bulundurarak asırlar boyunca barış, huzur ve hoşgörü 
ortamının teminatı olmuşlardır. Elbette ki bu çeşitlilik Türk kültür, 
sanat ve toplum yapısına da köklü bir birikim olarak yansımıştır. Os-
manlı toplumu, tüm bu kültürel mirası mezar taşlarına da işleyerek 
onları bir kültür ve sanat merkezine çevirmiştir. Mezar taşları, üze-
rindeki yazı ve süslemeler ait oldukları dönemin sanatı, folkloru, dili, 
edebiyatı ve estetik kaygıları ile ilgili bilgiler içeren önemli 
belgelerdir. Plav köyünde bulunan Osmanlı mezar taşları, toplumun 
her kesimini yansıtan örnekleriyle Türk ölüm geleneklerini günümüze 
aktarmaktadır. 

Osmanlı’da mezar taşı geleneği, çok eski zamanlardan başlayarak 
diğer Müslüman ülkelerde de benzeri görülmeyen, bütüncül bir sanat 
yapısı kimliği kazanmıştır. Mezarın, adına yapıldığı kişinin kavuğu, 
sarığı ya da kılıcının tasvir edildiği, geç dönem Osmanlı mezar 
taşlarında bu izleri bulmak mümkündür. Bazılarının süslemeleri hâlâ 
mevcut olup, kitabeleri günümüze kadar gelenler olmuştur. Balkan-
lardaki Osmanlı hazirelerinin içler acısı durumu da göz önünde bulun-
durularak, çalışmamıza Plav köyü mezarlığında tespit ettiğimiz bir 
grup mezar taşından, metni ve süslemeleri hâlen yaşayan, 23 adet 
mezar taşını araştırma konusu olarak belirledik. Bunlardan 18’i erkek, 
5’i ise kadın mezar taşıdır. Mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve 
dönemin inançlarını, sanat geleneklerini, iktisadi ve sosyal şartlarının 
ortak ürünüdür. En erkeni 1708, en geçi ise 1931 tarihli olan taşlardan 
23’ü Baş taşıdır. Baş taşlarından altısı 18., on üçü 19 ve dördü 20. 
yüzyıla aittir. 

Bu çalışmada, üzerine çok sınırlı araştırma yapılan Dragaş-Opo-
la-Plav köyü mezarlığındaki bir grup mezar taşının incelenip kayıt 
altına alınması öncelikli amacımızdır. 

 
 

 
* Şarkiyatçı, Tarihi Ederleri Koruma Kurumu, Prizren. 
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* Şarkiyatçı, Tarihi Ederleri Koruma Kurumu, Prizren. 
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Mezar Taşı Tipleri 

 
A- Ön Yüz Görünüşleri İtibarıyla Mezar Taşı Tipleri 

 
Mezar taşı tipleri belirlenirken, mezar taşının başlıklı olup olma-

masını, gövde kesitini ve ön yüz görünüşünü esas alan bir sınıf-
landırmaya gidilmiştir. 

 

I- Başlıklı Taşlar 

a. Erkek Başlıklılar: 23 mezar taşından 18’inin erkek başlıklı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu taşların başlıkları mevcuttur (Resim 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, 21). Bu taşlardan altısı 
18. yüzyıla, sekizi 19. yüzyıla, dördü 20. yüzyıla aittir.  

b. Kadın Başlıklılar: Plav mezarlığında bulunan 23 mezar 
taşından sadece 5’i kadın başlıklıdır.  

 
Genel Olarak Mezar Taşlarındaki Kitabelerin Konuları: 

 
“Kitabe Girizgâhları”, “İnsanlara Uyarı”, “Ölüm Haberi”, “Sebep 

Bildirme”, “Allah’tan Dilek”, “İnsanlardan İstek”, “Fatiha İsteği” gibi 
başlıklar altında gösterilmiştir. 

Çalışmamızda kitabe metinleri konularına göre “Kitabe 
Girizgâhları”, “İnsanlardan İstek” ve “Fatiha İsteği” gibi başlıklar al-
tında tasnif edilmiştir. 

 
I. Kitabe Girizgâhları 
 
Plav köyü mezarlığında yer alan kitabeli 23 Baş taşından 11’inde 

4 farklı kitabe girizgâhına rastlanmaktadır. 13 taşta ise girizgâh ifadesi 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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kullanılmamıştır. Bunlardan “Huve’l-Bâkî”, “Huve’l-Hallaku’l-Bâ-
kî’’, “HU’’ ve “Âh mine’l mevt” serzeniş olarak gruplandırılabilir. 

Kullanım sıklığı bakımından Huve’l-Bâkî (7 kez) ilk sırada yer 
alır. Bir kez Huve’l-Hallaku’l-Bâkî, bir kez Âh mine’l mevt kalıbı ve 
bir kez de “HU’’ kalıpları izlemiştir. Ancak bu kalıpların kullanımında 
yüzyıllara göre belirli tercihler olduğunu söylemek mümkün görün-
memektedir. 
 

II. Fatiha İsteği 
 
Kitabe metninin sonunda tarihten önce yer alan ve mezar taşı 

kitabesini okuyan kişiyi ölünün ruhu için Fatiha okumaya davet eden 
bölüm ise 23 kitabede 2 farklı kalıpla ifade edilmiştir.  

Fatiha isteme ifadesinde “Ruhiyçün elfatiha” kalıbı 10 örnekte ilk 
sırada yer almakta, onu 2 örnekle “Ruhuna fatiha” izlemektedir. Ar-
dından 1 örnekte sadece “Ruhuna” kalıbı kullanılmıştır. 

 
Fot. Nr. 1 
Kime ait olduğu: Bekir Sipahi’nin 
oğlu Sinan Sipahi 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1196 hicri / 1781 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 1m. x 25,  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El- merhum El -mağrum 
El muhtac ı la rahmeti 
Rabiil gafur 
Sinan Sipahi 
Oğlu Bekir Sipahi 
Ruhiyçün el fatiha                                                                                          
Sene 1196 hicri / 1781 miladi                                                                                        
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yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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kullanılmamıştır. Bunlardan “Huve’l-Bâkî”, “Huve’l-Hallaku’l-Bâ-
kî’’, “HU’’ ve “Âh mine’l mevt” serzeniş olarak gruplandırılabilir. 

Kullanım sıklığı bakımından Huve’l-Bâkî (7 kez) ilk sırada yer 
alır. Bir kez Huve’l-Hallaku’l-Bâkî, bir kez Âh mine’l mevt kalıbı ve 
bir kez de “HU’’ kalıpları izlemiştir. Ancak bu kalıpların kullanımında 
yüzyıllara göre belirli tercihler olduğunu söylemek mümkün görün-
memektedir. 
 

II. Fatiha İsteği 
 
Kitabe metninin sonunda tarihten önce yer alan ve mezar taşı 

kitabesini okuyan kişiyi ölünün ruhu için Fatiha okumaya davet eden 
bölüm ise 23 kitabede 2 farklı kalıpla ifade edilmiştir.  

Fatiha isteme ifadesinde “Ruhiyçün elfatiha” kalıbı 10 örnekte ilk 
sırada yer almakta, onu 2 örnekle “Ruhuna fatiha” izlemektedir. Ar-
dından 1 örnekte sadece “Ruhuna” kalıbı kullanılmıştır. 

 
Fot. Nr. 1 
Kime ait olduğu: Bekir Sipahi’nin 
oğlu Sinan Sipahi 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1196 hicri / 1781 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 1m. x 25,  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs 
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El- merhum El -mağrum 
El muhtac ı la rahmeti 
Rabiil gafur 
Sinan Sipahi 
Oğlu Bekir Sipahi 
Ruhiyçün el fatiha                                                                                          
Sene 1196 hicri / 1781 miladi                                                                                        
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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 şişirilmiş, başlığın yarısına kadar sarıl-
mıştır. Alt kısmında ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu tip 
sarıkları devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı işlerini 
meslek edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 7 
satırdan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde dört yapraktan oluşan 
yarım ay şeklinde rozet motifi yer almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 
45 x 25 cm’dir. Kitabedeki konular merhumun adı soyadı, baba adı, 
insanlardan istek, Fatiha isteği ve ölüm tarihidir (Ocaklı, 2008: 42).                                                                                                             

 
Fot. Nr. 2 
Kime ait olduğu: Bekteş’in oğlu Hüsin 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1265 hicri / 1848 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen 
yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer /  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 85 x 32, kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El- merhum 
Hüsin 
Bin Bekteş 
Ruhuna                                                                                          
Sene 1265 hicri / 1848 miladi                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz bir şekilde genişlemiş ve iki yanda kademeli 
olarak daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla 
sonlandırılmıştır. Kavuğun yanları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. 
Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları savaşlarda büyük 
yararı dokunan kara yeniçerileri, serdengeçtiler, denizlevendleri ve 
dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde her iki yana 
simetrik olarak kuş motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 32x19 
cm’dir. Bu kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, insanlardan 
istek ve ölüm tarihidir. 

 
Fot. Nr. 3 
Kime ait olduğu:  
Veysel’in kızı Selfihan  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1269 hicri / 1852 miladi  
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 25  
kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam  
(küflerden temizlenmesi gerek) 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
Selfihan 
Binti Veysel 
Ruhiyçün el 
Fatiha                                                                                          
Sene 1269 hicri / 1852 miladi      
                                                                                   
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir hotoz başlıkla son-
landırılmıştır. Başlığın özelliği, aşağıdan yukarıya aynı genişle-
mesidir. Sarığın en üst kısmında bükülüp kabarık bir biçimde sarılmış 
ve tam ortasına süs iğnesi yerleştirilmiştir. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin alan 
ölçüsü 37x18 cm’dir. Bu kitabedeki konular Allah’ın sıfatları mer-
humun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Öndeş, 1975: 
43). 
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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 şişirilmiş, başlığın yarısına kadar sarıl-
mıştır. Alt kısmında ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu tip 
sarıkları devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı işlerini 
meslek edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 7 
satırdan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde dört yapraktan oluşan 
yarım ay şeklinde rozet motifi yer almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 
45 x 25 cm’dir. Kitabedeki konular merhumun adı soyadı, baba adı, 
insanlardan istek, Fatiha isteği ve ölüm tarihidir (Ocaklı, 2008: 42).                                                                                                             

 
Fot. Nr. 2 
Kime ait olduğu: Bekteş’in oğlu Hüsin 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1265 hicri / 1848 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen 
yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer /  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 85 x 32, kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El- merhum 
Hüsin 
Bin Bekteş 
Ruhuna                                                                                          
Sene 1265 hicri / 1848 miladi                                                                                        
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz bir şekilde genişlemiş ve iki yanda kademeli 
olarak daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla 
sonlandırılmıştır. Kavuğun yanları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. 
Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları savaşlarda büyük 
yararı dokunan kara yeniçerileri, serdengeçtiler, denizlevendleri ve 
dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde her iki yana 
simetrik olarak kuş motifi işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 32x19 
cm’dir. Bu kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, insanlardan 
istek ve ölüm tarihidir. 

 
Fot. Nr. 3 
Kime ait olduğu:  
Veysel’in kızı Selfihan  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1269 hicri / 1852 miladi  
Formu: Baş taşı  
gövdesi dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 25  
kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam  
(küflerden temizlenmesi gerek) 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
Selfihan 
Binti Veysel 
Ruhiyçün el 
Fatiha                                                                                          
Sene 1269 hicri / 1852 miladi      
                                                                                   
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir hotoz başlıkla son-
landırılmıştır. Başlığın özelliği, aşağıdan yukarıya aynı genişle-
mesidir. Sarığın en üst kısmında bükülüp kabarık bir biçimde sarılmış 
ve tam ortasına süs iğnesi yerleştirilmiştir. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin alan 
ölçüsü 37x18 cm’dir. Bu kitabedeki konular Allah’ın sıfatları mer-
humun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Öndeş, 1975: 
43). 
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Fot. Nr. 4 
Kime ait olduğu:  
Selman’ın oğlu Hüsin 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: /  
Tarihi: 1246 hicri /  
1830 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi 
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Taş / 
 Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 95 x 33  
kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sarığın 
tepesi ve kitabenin aşağı kısmı 
kırıktır.  
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El-merhum Hüsin 
Bin Selman 
Ruhiyçün el-Fatiha 
Sene 1246 hicri / 1830 miladi 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir başlıkla sonlan-
dırılmıştır (Meriç, 1936: 141-212). Zemin oyma tekniğinde hazırlanan 
kitabe, 5 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin son alt kısmı kırıktır. 
Kitabenin alan ölçüsü 44x18 cm’dir. Bu kitabedeki konular Allah’ın 
sıfatları merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir 
(Meriç, 1936: 141-212). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 5 
Kime ait olduğu:  
Veli’nin oğlu Musli  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1350 hicri / 1931 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 85 x 32  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
Merhum mağfur 
Vel muhtac ila rahmeti  
Musli bin Veli 
Ruhuna Fatiha  
Vulide fi Ramazan sene 1325 
Tarihi vefati fi 5 Nisan 1350                                                                                         
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan bir 
boyun bölümünün ardından ulaşılan fes şeklindeki bir başlıkla 
sonlandırılmıştır. Aziziye kalıplı fesin sol tarafında püskül yer almak-
tadır. Başlık aşağıdan yukarıya daralmaktadır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 7 satır olarak her satır ayrı ayrı düz dikdörtgen 
çerçeveler içerisine alınmıştır. Kitabenin alan ölçüsü 37x18 cm’dir. 
Bu kitabedeki konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 4 
Kime ait olduğu:  
Selman’ın oğlu Hüsin 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: /  
Tarihi: 1246 hicri /  
1830 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi 
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Taş / 
 Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 95 x 33  
kalınlık, 5cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sarığın 
tepesi ve kitabenin aşağı kısmı 
kırıktır.  
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El-merhum Hüsin 
Bin Selman 
Ruhiyçün el-Fatiha 
Sene 1246 hicri / 1830 miladi 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir başlıkla sonlan-
dırılmıştır (Meriç, 1936: 141-212). Zemin oyma tekniğinde hazırlanan 
kitabe, 5 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin son alt kısmı kırıktır. 
Kitabenin alan ölçüsü 44x18 cm’dir. Bu kitabedeki konular Allah’ın 
sıfatları merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir 
(Meriç, 1936: 141-212). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 5 
Kime ait olduğu:  
Veli’nin oğlu Musli  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1350 hicri / 1931 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 85 x 32  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
Merhum mağfur 
Vel muhtac ila rahmeti  
Musli bin Veli 
Ruhuna Fatiha  
Vulide fi Ramazan sene 1325 
Tarihi vefati fi 5 Nisan 1350                                                                                         
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan bir 
boyun bölümünün ardından ulaşılan fes şeklindeki bir başlıkla 
sonlandırılmıştır. Aziziye kalıplı fesin sol tarafında püskül yer almak-
tadır. Başlık aşağıdan yukarıya daralmaktadır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 7 satır olarak her satır ayrı ayrı düz dikdörtgen 
çerçeveler içerisine alınmıştır. Kitabenin alan ölçüsü 37x18 cm’dir. 
Bu kitabedeki konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

132  

 
Fot. Nr. 6 
Kime ait olduğu:  
Âdem’in oğlu Bektaş 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1246 hicri /  
1830 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 95x30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El merhum 
Bektaş bin Âdem 
Ruhiyçün el Fatiha  
Sene hicri 1246 / miladi 1830 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan bir 
boyun bölümünün ardından kavuk şeklinde başlık şişirilmeden, baş-
lığın yarısına kadar sarılmıştır. Bu tür kavukları daha çok devlet 
memurları, kâtipler ve yazı işlerinde çalışanlar kullanmıştır. Başlık, 
yan kısımları az şişkin yukarı kısmı düz devam etmektedir. Zemin 
oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 satırdır. Kitabenin alan ölçüsü 
50x17 cm’dir. Bu kitabedeki konular Allah’ın sıfatları merhumun adı, 
baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Çal, 2007: 295-384). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 7 
Kime ait olduğu:  
Selman’ın oğlu Kahraman 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1288 hicri / 1871 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malzeme ve Teknik: Mermer /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 60 x 22  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Kahraman bin  
Selman ruhiyçün  
El Fatiha  
Sene hicri 1288 / miladi 1871 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla sonlan-
dırılmıştır. Kavuğun özelliği, yanları kabarık olur ve aşağıya doğru 
iner. Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları savaşlarda 
büyük yararlıkları görülen kara yeniçerileri, serdengeçtiler, deniz-
levendleri ve dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde hazır-
lanan kitabe, 4 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde 
her iki yana simetrik olarak birer iç içe çember şekilleri işlenmiştir. 
Kitabenin alan ölçüsü 23x16 cm’dir.1 Bu kitabedeki konular merhu-
mun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 

 
 
 
 

 
1Başucu taşlarında verilen yükseklik değerleri taşın toprak üzerinde görülen 

mevcut hâlini vermekte olup, toprağın altındaki bölüm ölçüye dâhil 
edilmemiştir. 
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Fot. Nr. 6 
Kime ait olduğu:  
Âdem’in oğlu Bektaş 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1246 hicri /  
1830 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma 
Ölçüsü: Baş taşı, 95x30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El merhum 
Bektaş bin Âdem 
Ruhiyçün el Fatiha  
Sene hicri 1246 / miladi 1830 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan bir 
boyun bölümünün ardından kavuk şeklinde başlık şişirilmeden, baş-
lığın yarısına kadar sarılmıştır. Bu tür kavukları daha çok devlet 
memurları, kâtipler ve yazı işlerinde çalışanlar kullanmıştır. Başlık, 
yan kısımları az şişkin yukarı kısmı düz devam etmektedir. Zemin 
oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 satırdır. Kitabenin alan ölçüsü 
50x17 cm’dir. Bu kitabedeki konular Allah’ın sıfatları merhumun adı, 
baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir (Çal, 2007: 295-384). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 7 
Kime ait olduğu:  
Selman’ın oğlu Kahraman 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1288 hicri / 1871 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen  
yatay kesitli, 
Malzeme ve Teknik: Mermer /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 60 x 22  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Kahraman bin  
Selman ruhiyçün  
El Fatiha  
Sene hicri 1288 / miladi 1871 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir kavukla sonlan-
dırılmıştır. Kavuğun özelliği, yanları kabarık olur ve aşağıya doğru 
iner. Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları savaşlarda 
büyük yararlıkları görülen kara yeniçerileri, serdengeçtiler, deniz-
levendleri ve dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde hazır-
lanan kitabe, 4 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölümünde 
her iki yana simetrik olarak birer iç içe çember şekilleri işlenmiştir. 
Kitabenin alan ölçüsü 23x16 cm’dir.1 Bu kitabedeki konular merhu-
mun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 

 
 
 
 

 
1Başucu taşlarında verilen yükseklik değerleri taşın toprak üzerinde görülen 

mevcut hâlini vermekte olup, toprağın altındaki bölüm ölçüye dâhil 
edilmemiştir. 
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 Fot. Nr. 8 
Kime ait olduğu:  
Ömer’in oğlu Arslan 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: /  
Tarihi: 1275 hicri / 1858 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Mermer / 
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum  
El mağfur 
Arslan bin 
Ümer ruhiyçün 
Fatiha 
Sene hicri 1275 / miladi 1858 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir başlıkla sonlandı-
rılmıştır. Başlığın özelliği, yanları kabarık olur ve aşağıdan yana 
doğru sarılır. Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları kara 
yeniçerileri, serdengeçtiler, denizlevendleri ve dalkılıçlar kullanmıştır. 
Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 4 satır olarak oluşturul-
muştur. Kitabenin üstünde bir motif içinde ortada bir lale yer alırken 
yanlara kuş motifleri çizilmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 58x23 cm’dir. 
Bu kitabedeki konular Merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve 
ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 9 
Kime ait olduğu: Mahmud  
efendinin oğlu Derviş Yonuz 
Yeri: Plav köyü Türbesi 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: DervişD 
Tarihi: 1178 hicri / 1764 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Beyaz 
mermer / Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 1m x 22  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
Derviş Yonuz 
Bin Mahmud Efendi 
Esaid ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene hicri 15 Recep 1178 / miladi 
1764 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir melami başlıkla 
sonlandırılmıştır. Bu mezar taşı Plav köyündeki türbede bulunmak-
tadır. Melami başlıkları uzun silindir biçimdedirler. Zemin oyma 
tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin 
üstünde altı yapraktan oluşan bir yer almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 
47 x 20 cm’dir. Bu kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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 Fot. Nr. 8 
Kime ait olduğu:  
Ömer’in oğlu Arslan 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: /  
Tarihi: 1275 hicri / 1858 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Mermer / 
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum  
El mağfur 
Arslan bin 
Ümer ruhiyçün 
Fatiha 
Sene hicri 1275 / miladi 1858 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir başlıkla sonlandı-
rılmıştır. Başlığın özelliği, yanları kabarık olur ve aşağıdan yana 
doğru sarılır. Tepesi sivridir ve imtiyaz işaretidir. Bu kavukları kara 
yeniçerileri, serdengeçtiler, denizlevendleri ve dalkılıçlar kullanmıştır. 
Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 4 satır olarak oluşturul-
muştur. Kitabenin üstünde bir motif içinde ortada bir lale yer alırken 
yanlara kuş motifleri çizilmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 58x23 cm’dir. 
Bu kitabedeki konular Merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve 
ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 9 
Kime ait olduğu: Mahmud  
efendinin oğlu Derviş Yonuz 
Yeri: Plav köyü Türbesi 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: DervişD 
Tarihi: 1178 hicri / 1764 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Beyaz 
mermer / Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 1m x 22  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
Derviş Yonuz 
Bin Mahmud Efendi 
Esaid ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene hicri 15 Recep 1178 / miladi 
1764 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir melami başlıkla 
sonlandırılmıştır. Bu mezar taşı Plav köyündeki türbede bulunmak-
tadır. Melami başlıkları uzun silindir biçimdedirler. Zemin oyma 
tekniğinde hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin 
üstünde altı yapraktan oluşan bir yer almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 
47 x 20 cm’dir. Bu kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 10 
Kime ait olduğu: Mehmed  
Sipahi’nin kızı Zeyneb 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1232 hicri /  
1816 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik:  
Beyaz mermer / Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95x32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak-i 
El merhum el mağfure 
El muhtac ila rahmeti 
Rabiil gafur Zeyneb 
Binti Mehmed Sipahi 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene hicri 1232 / miladi 1816 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Hotoz başlıkla 
sonlandırılmıştır. Zaten bu mezarda yatan bir kadın olduğunu başın-
daki hotoz başlıktan anlıyoruz. Başlık alttan yukarıya doğru geniş-
lemiştir. Sarığın alt ve orta kısmı düz şeritlerle sarılmış en üst kısmı da 
yarım yuvarlak motiflerle sonlandırılmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 7 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin alan ölçü-
sü 45x19 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Allah’ın sıfatları, merhu-
menin adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 11 
Kime ait olduğu: Ebu Bekir  
Sipahi’nin oğlu Sinan Sipahi 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1241 hicri / 1825 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Mermer /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Hallaku’l Bak-i 
El merhum Sinan 
Sipahi bin 
Ebu Bekir Sipahi 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene hicri 1241 / miladi 1825 

 
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 sarıklar devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı 
işlerini meslek edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin 
bölümü 7 satırdan oluşmaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 57x20 cm’dir. 
Kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve 
ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 10 
Kime ait olduğu: Mehmed  
Sipahi’nin kızı Zeyneb 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1232 hicri /  
1816 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik:  
Beyaz mermer / Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95x32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak-i 
El merhum el mağfure 
El muhtac ila rahmeti 
Rabiil gafur Zeyneb 
Binti Mehmed Sipahi 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene hicri 1232 / miladi 1816 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Hotoz başlıkla 
sonlandırılmıştır. Zaten bu mezarda yatan bir kadın olduğunu başın-
daki hotoz başlıktan anlıyoruz. Başlık alttan yukarıya doğru geniş-
lemiştir. Sarığın alt ve orta kısmı düz şeritlerle sarılmış en üst kısmı da 
yarım yuvarlak motiflerle sonlandırılmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 7 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin alan ölçü-
sü 45x19 cm’dir. Bu kitabedeki konular: Allah’ın sıfatları, merhu-
menin adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 11 
Kime ait olduğu: Ebu Bekir  
Sipahi’nin oğlu Sinan Sipahi 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1241 hicri / 1825 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli,  
Malzeme ve Teknik: Mermer /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Hallaku’l Bak-i 
El merhum Sinan 
Sipahi bin 
Ebu Bekir Sipahi 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene hicri 1241 / miladi 1825 

 
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 sarıklar devlet memurlarının büyük bir kısmı, kâtipler ve yazı 
işlerini meslek edinenler tarafından kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin 
bölümü 7 satırdan oluşmaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 57x20 cm’dir. 
Kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve 
ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 12 
Kime ait olduğu: Perva’nın 
oğlu Mahmud Efendi 
Yeri: Plav köyü mezarlığı  
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Efendi 
Tarihi: 1196 hicri /  
1781 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95 x 24  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
Mahmud efendi bin 
Perva ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene hicri 1196 / miladi 1781 
 
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 az şişirilmiş, başlığın yarısına kadar 
sarılmıştır. Sarığın sağ tarafında aşağıdan yukarıya yatay bir biçimde 
buğday dalı motifi yerleştirilmiştir. Alt kısmında ise yay şeklinde bir 
boşluk bırakılmıştır. Bu tip sarıklar devlet memurları için kulla-
nılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 5 satırdan oluşmaktadır. Kitabenin 
üst bölümünde sağ ve sol yanlarda birer çarkı felek motifleri işlen-
miştir. Kitabenin alan ölçüsü 36x23 cm’dir. Kitabedeki konular 
merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir.   
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 13 
Kime ait olduğu: Yonoz Efendi’nin Oğlu 
Derviş Yahya 
Yeri: Plav köyü türbesi 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Derviş 
Tarihi: 1178 hicri / 1764 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen yatay 
kesitli 
Malzeme ve Teknik: Beyaz mermer/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 20 kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
Derviş Yahya bin 
Yonuz efendi esaid ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene hicri 1178 / miladi 1764 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir melami başlıkla 
sonlandırılmıştır. Bu mezar taşı Plav köyündeki türbede bulunmak-
tadır. Mevtanın melami tarikatına ait olduğunu başındaki uzun 
külahtan öğreniyoruz. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 
satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üstünde beş yapraktan oluşan 
yarım ay şeklinde rozet motifi yer almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 
36x19 cm’dir. Bu kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 12 
Kime ait olduğu: Perva’nın 
oğlu Mahmud Efendi 
Yeri: Plav köyü mezarlığı  
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Efendi 
Tarihi: 1196 hicri /  
1781 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95 x 24  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
Mahmud efendi bin 
Perva ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene hicri 1196 / miladi 1781 
 
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 az şişirilmiş, başlığın yarısına kadar 
sarılmıştır. Sarığın sağ tarafında aşağıdan yukarıya yatay bir biçimde 
buğday dalı motifi yerleştirilmiştir. Alt kısmında ise yay şeklinde bir 
boşluk bırakılmıştır. Bu tip sarıklar devlet memurları için kulla-
nılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 5 satırdan oluşmaktadır. Kitabenin 
üst bölümünde sağ ve sol yanlarda birer çarkı felek motifleri işlen-
miştir. Kitabenin alan ölçüsü 36x23 cm’dir. Kitabedeki konular 
merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir.   
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 13 
Kime ait olduğu: Yonoz Efendi’nin Oğlu 
Derviş Yahya 
Yeri: Plav köyü türbesi 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Derviş 
Tarihi: 1178 hicri / 1764 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen yatay 
kesitli 
Malzeme ve Teknik: Beyaz mermer/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 20 kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
Derviş Yahya bin 
Yonuz efendi esaid ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene hicri 1178 / miladi 1764 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak dara-
lan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir melami başlıkla 
sonlandırılmıştır. Bu mezar taşı Plav köyündeki türbede bulunmak-
tadır. Mevtanın melami tarikatına ait olduğunu başındaki uzun 
külahtan öğreniyoruz. Zemin oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 5 
satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üstünde beş yapraktan oluşan 
yarım ay şeklinde rozet motifi yer almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 
36x19 cm’dir. Bu kitabedeki konular merhumun adı, baba adı, 
insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 14 
Kime ait olduğu: Receb’in 
Oğlu Yusuf 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1227 hicri /  
1812 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80x32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hu 
Vel Hallak’ul Bak’i 
El merhum Yusuf 
İbni Receb ru 
hiyçün 
El Fatiha 
Sene 1227 /1812 
 
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 az şişirilmiş, başlığın yarısına kadar sarıl-
mıştır. Alt kısmında ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu tip 
sarıkları devlet memurları kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 7 
satırdan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde sağ, sol ve orta 
bölümlerde yuvarlak motifler işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 40 x 
20 cm’dir. Kitabedeki konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba 
adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 15 
Kime ait olduğu: Mehmed’in oğlu  
Derviş Abdullah 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Derviş 
Tarihi: 1224 hicri / 1809 miladi  
Formu:Baş taşı gövdesi dikdörtgen 
yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Beyaz  
mermer /Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 85 x 30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El Muayin 
El merhum el mağfur 
El muhtac ila rabiil 
Gafur Mehmed  
Ogli bin 
Derviş Abdullah 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene 1224 / 1809 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan 
bir boyun bölümünün ardından ulaşılan sarık şeklinde bir başlıkla 
sonlandırılmıştır. Örfi tipe benzeyen elips biçimli başlık, örfiye göre 
daha kısa ve alt tarafı üst kısma göre daha şişkin oval şekildedir. Ze-
min oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 8 satır olarak oluşturulmuştur. 
Kitabenin hemen üstünde sağ ve sol yanlarda birer yuvarlak motif yer 
almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 38x18 cm’dir. Bu kitabedeki 
konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba adı, insanlardan istek 
ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 14 
Kime ait olduğu: Receb’in 
Oğlu Yusuf 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1227 hicri /  
1812 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80x32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hu 
Vel Hallak’ul Bak’i 
El merhum Yusuf 
İbni Receb ru 
hiyçün 
El Fatiha 
Sene 1227 /1812 
 
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 az şişirilmiş, başlığın yarısına kadar sarıl-
mıştır. Alt kısmında ise yay şeklinde bir boşluk bırakılmıştır. Bu tip 
sarıkları devlet memurları kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin bölümü 7 
satırdan oluşmaktadır. Kitabenin üst bölümünde sağ, sol ve orta 
bölümlerde yuvarlak motifler işlenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 40 x 
20 cm’dir. Kitabedeki konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba 
adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 15 
Kime ait olduğu: Mehmed’in oğlu  
Derviş Abdullah 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Derviş 
Tarihi: 1224 hicri / 1809 miladi  
Formu:Baş taşı gövdesi dikdörtgen 
yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Beyaz  
mermer /Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 85 x 30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El Muayin 
El merhum el mağfur 
El muhtac ila rabiil 
Gafur Mehmed  
Ogli bin 
Derviş Abdullah 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene 1224 / 1809 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak daralan 
bir boyun bölümünün ardından ulaşılan sarık şeklinde bir başlıkla 
sonlandırılmıştır. Örfi tipe benzeyen elips biçimli başlık, örfiye göre 
daha kısa ve alt tarafı üst kısma göre daha şişkin oval şekildedir. Ze-
min oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 8 satır olarak oluşturulmuştur. 
Kitabenin hemen üstünde sağ ve sol yanlarda birer yuvarlak motif yer 
almaktadır. Kitabenin alan ölçüsü 38x18 cm’dir. Bu kitabedeki 
konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba adı, insanlardan istek 
ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 16 
Kime ait olduğu: Fethi’nin  
oğlu (isim okunamamıştır) 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1206 hicri /  
1791 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
....bin Fethi  
Ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene 1206 /1791 
 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve daralan bir boyun bölümünün 
ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırılmıştır. Kavuğun özelliği, 
yanları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. Tepesi sivridir ve imtiyaz 
işaretidir. Bu kavuklar daha çok kara yeniçerileri, serdengeçtiler, de-
nizlevendleri ve dalkılıçlar için kullanılmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 5 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst 
bölümünde her iki yana simetrik olarak birer çarkı felek motifi iş-
lenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 45x22 cm’dir. Bu kitabedeki konular 
merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 17 
Kime ait olduğu: Zeynel Ağa 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Ağa 
Tarihi: 1120 hicri / 1708 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli  
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 24  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum  
Vel mağfur 
Zeynel aga 
Sene 1120 / 1708 
 
 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve daralan bir boyun bölümünün 
ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırılmıştır. Kavuğun özelliği, yan-
ları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. Tepesi sivridir ve imtiyaz 
işaretidir. Bu kavukları daha çok kara yeniçerileri, serdengeçtiler, 
denizlevendleri ve dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 4 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölü-
münde dört yapraktan oluşan yarım ay şeklinde rozet motifi görül-
mektedir. Kitabenin alan ölçüsü 24x20 cm’dir. Bu kitabedeki konular 
merhumun adı ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 16 
Kime ait olduğu: Fethi’nin  
oğlu (isim okunamamıştır) 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1206 hicri /  
1791 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Mermer 
/ Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 80 x 32  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum el mağfur 
....bin Fethi  
Ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene 1206 /1791 
 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve daralan bir boyun bölümünün 
ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırılmıştır. Kavuğun özelliği, 
yanları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. Tepesi sivridir ve imtiyaz 
işaretidir. Bu kavuklar daha çok kara yeniçerileri, serdengeçtiler, de-
nizlevendleri ve dalkılıçlar için kullanılmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 5 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst 
bölümünde her iki yana simetrik olarak birer çarkı felek motifi iş-
lenmiştir. Kitabenin alan ölçüsü 45x22 cm’dir. Bu kitabedeki konular 
merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 17 
Kime ait olduğu: Zeynel Ağa 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Ağa 
Tarihi: 1120 hicri / 1708 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli  
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 24  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum  
Vel mağfur 
Zeynel aga 
Sene 1120 / 1708 
 
 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve daralan bir boyun bölümünün 
ardından ulaşılan bir kavukla sonlandırılmıştır. Kavuğun özelliği, yan-
ları kabarık olur ve aşağıya doğru iner. Tepesi sivridir ve imtiyaz 
işaretidir. Bu kavukları daha çok kara yeniçerileri, serdengeçtiler, 
denizlevendleri ve dalkılıçlar kullanmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 4 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabenin üst bölü-
münde dört yapraktan oluşan yarım ay şeklinde rozet motifi görül-
mektedir. Kitabenin alan ölçüsü 24x20 cm’dir. Bu kitabedeki konular 
merhumun adı ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 18 
Kime ait olduğu: Ramazan’ın  
kızı Fatime 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1220 hicri/1805 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95x29  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhumetü 
El mağfiretü  
Fatime  
Binti Ramazan 
Ruhiyçün El Fatiha 
Sene 1220 /1805 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak da-
ralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Hotoz başlıkla 
sonlandırılmıştır. Zaten bu mezarda yatan bir kadın olduğunu ba-
şındaki hotoz başlıktan anlıyoruz. Başlık, alttan üste doğru geniş-
lemiştir. Sarığın alt ve orta kısmı düz şeritlerle sarılmış en üst kısmı da 
yarım yuvarlak motiflerle sonlandırılmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabe mihrap şekli 
içinde yazılmıştır. Kitabenin alan ölçüsü 44x20 cm’dir. Bu kitabedeki 
konular merhumenin adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 19 
Kime ait olduğu: Nebi  
ağa’nın oğlu Şahsivar  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Ağa 
Tarihi: 1338hicri /  
1919 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 1m x 34  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Ah Minel Mevt 
Merhum ve mağfur 
Ve muhtac ila Rahmeti 
Rabiil gafur 
Şahsivar bin Nebi 
Aga ruhuna Fatiha 
Sene 1338 / 1919 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş 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. Zemin 
ve oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 7 satır olarak oluşturulmuştur. 
Kitabenin alt kısmı yarım kasnak şekille sonlandırılmıştır. Kenarları 
ise geometrik desenlerle süslenmiştir. Metnin alan ölçüsü 60x25 
cm’dir. Bu metindeki konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba 
adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 18 
Kime ait olduğu: Ramazan’ın  
kızı Fatime 
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1220 hicri/1805 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95x29  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhumetü 
El mağfiretü  
Fatime  
Binti Ramazan 
Ruhiyçün El Fatiha 
Sene 1220 /1805 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak da-
ralan bir boyun bölümünün ardından ulaşılan bir Hotoz başlıkla 
sonlandırılmıştır. Zaten bu mezarda yatan bir kadın olduğunu ba-
şındaki hotoz başlıktan anlıyoruz. Başlık, alttan üste doğru geniş-
lemiştir. Sarığın alt ve orta kısmı düz şeritlerle sarılmış en üst kısmı da 
yarım yuvarlak motiflerle sonlandırılmıştır. Zemin oyma tekniğinde 
hazırlanan kitabe, 6 satır olarak oluşturulmuştur. Kitabe mihrap şekli 
içinde yazılmıştır. Kitabenin alan ölçüsü 44x20 cm’dir. Bu kitabedeki 
konular merhumenin adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 19 
Kime ait olduğu: Nebi  
ağa’nın oğlu Şahsivar  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Ağa 
Tarihi: 1338hicri /  
1919 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 1m x 34  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Ah Minel Mevt 
Merhum ve mağfur 
Ve muhtac ila Rahmeti 
Rabiil gafur 
Şahsivar bin Nebi 
Aga ruhuna Fatiha 
Sene 1338 / 1919 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiş 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. Zemin 
ve oyma tekniğinde hazırlanan kitabe, 7 satır olarak oluşturulmuştur. 
Kitabenin alt kısmı yarım kasnak şekille sonlandırılmıştır. Kenarları 
ise geometrik desenlerle süslenmiştir. Metnin alan ölçüsü 60x25 
cm’dir. Bu metindeki konular Allah’ın sıfatları, merhumun adı, baba 
adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 20 
Kime ait olduğu: Bekir’in Oğlu  
Ali Sipahi 
Yeri: Plav köyü Mezarlığı 
Türü: Erkek Baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1224 hicri / 1809 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95 x 30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum 
El mağfur  
Ali Sipahi bin   
Bekir ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene 1224 /1809 
 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya doğru genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan kavuk 
şeklinde 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 için 
kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin sade bir çerçeve içinde 6 satırdan 
oluşturulmuştur. Metnin alan ölçüsü 40x20 cm’dir. Bu metindeki 
konular merhumun adı, baba adı, Fatiha ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 21 
Kime ait olduğu: Nezir’in oğlu  
Seyfullah  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Ağa 
Tarihi: 1326 hicri / 1908 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 1m x31  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El merhum el mağfur 
İla Rahmeti Rabiil gafur 
El muhtac haci 
Seyfullah bin Nezir 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene 1326 / 1908 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemiş 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 Zemin ve oyma 
tekniğinde hazırlanan kitabe, 7 satır ve satırlar arası cetveli olarak 
oluşturulmuştur. Kitabenin alt kısmı yarım kasnak şekille sonlandı-
rılmıştır. Kitabenin kenarları ise geometrik desenlerle süslenmiştir. 
Metnin alan ölçüsü 52 x 20 cm’dir. Bu metindeki konular Allah’ın sı-
fatları, merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 20 
Kime ait olduğu: Bekir’in Oğlu  
Ali Sipahi 
Yeri: Plav köyü Mezarlığı 
Türü: Erkek Baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1224 hicri / 1809 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 95 x 30  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhum 
El mağfur  
Ali Sipahi bin   
Bekir ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene 1224 /1809 
 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya doğru genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan kavuk 
şeklinde 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 için 
kullanılmıştır. Sülüs hatlı metin sade bir çerçeve içinde 6 satırdan 
oluşturulmuştur. Metnin alan ölçüsü 40x20 cm’dir. Bu metindeki 
konular merhumun adı, baba adı, Fatiha ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 21 
Kime ait olduğu: Nezir’in oğlu  
Seyfullah  
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Erkek baş şahidesi 
Unvan: Ağa 
Tarihi: 1326 hicri / 1908 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 1m x31  
kalınlık, 5 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El merhum el mağfur 
İla Rahmeti Rabiil gafur 
El muhtac haci 
Seyfullah bin Nezir 
Ruhiyçün el Fatiha 
Sene 1326 / 1908 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı aşa-

ğıdan yukarıya düz genişlemiş 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 Zemin ve oyma 
tekniğinde hazırlanan kitabe, 7 satır ve satırlar arası cetveli olarak 
oluşturulmuştur. Kitabenin alt kısmı yarım kasnak şekille sonlandı-
rılmıştır. Kitabenin kenarları ise geometrik desenlerle süslenmiştir. 
Metnin alan ölçüsü 52 x 20 cm’dir. Bu metindeki konular Allah’ın sı-
fatları, merhumun adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm tarihidir. 
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Fot. Nr. 22   
Kime ait olduğu: Yeri: Plav  
köyü mezarlığı 
Türü: Kadin baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1228 hicri /  
1812 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 75 x 25  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhumeh Ümihan 
Binti Yakub   
Ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene 1228 /1812 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya aynı genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan hotoz 
şeklindeki bir başlıkla sonlandırılmıştır. Sülüs hatlı metin beş satırdan 
oluşmaktadır, Kitabenin kenarları sade üst bölümünde ise iki yuvarlak 
motifi yer almaktadır. Yazının alan ölçü-sü 23x20 cm’dir. Bu yazıdaki 
konular merhumenin adı, baba adı, Fatiha ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 

149 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

149 

 
 
Fot. Nr. 23 
Kime ait olduğu: oğlu   
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan:  
Tarihi: 1327 hicri / 1909 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen 
yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/ Zemin 
oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 33 kalınlık, 5 
cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El merhume el mağfure 
El muhtac ila rahmeti 
Rabiil gafur  
Azize binti Haci Seyfo 
Ruhiyçün Fatiha 
Sene 1327 / 1909 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiştir. Zemin ve oyma tekniğinde hazır-
lanan kitabe, 7 satır ve satırlar arası eğik şeritlerle ayrılmıştır. 
Kitabenin alt kısmı yarım kasnak şekille sonlandırılmıştır. Kitabenin 
kenarları geometrik desenlerle süslenmiş ve kitabenin hemen üstünde 
sağ ve sol yanlarda S şekilleri ortasında da çarkıfelek motifi yer al-
maktadır. Metnin alan ölçüsü 58 x 24 cm’dir. Bu metindeki konular 
Allah’ın sıfatları, merhumenin adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm 
tarihidir. 

 
Sonuç 

 
Geçmişinden aldığı birikimi yansıtma noktasında çok önemli bir 

yere sahip Plav’da yer alan Osmanlı mezarlıkları, kadim medeni-
yetimizin bilgi, birikim, düşünüş ve anlayış yapısıyla beraber estetiğe 
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Fot. Nr. 22   
Kime ait olduğu: Yeri: Plav  
köyü mezarlığı 
Türü: Kadin baş şahidesi 
Unvan: / 
Tarihi: 1228 hicri /  
1812 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi  
dikdörtgen yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş /  
Zemin oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 75 x 25  
kalınlık, 4 cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
El merhumeh Ümihan 
Binti Yakub   
Ruhiyçün 
El Fatiha 
Sene 1228 /1812 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya aynı genişlemiş ve iki yanda kademeli olarak 
daralan içbükey kavisli bir boyun bölümünün ardından ulaşılan hotoz 
şeklindeki bir başlıkla sonlandırılmıştır. Sülüs hatlı metin beş satırdan 
oluşmaktadır, Kitabenin kenarları sade üst bölümünde ise iki yuvarlak 
motifi yer almaktadır. Yazının alan ölçü-sü 23x20 cm’dir. Bu yazıdaki 
konular merhumenin adı, baba adı, Fatiha ve ölüm tarihidir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fot. Nr. 23 
Kime ait olduğu: oğlu   
Yeri: Plav köyü mezarlığı 
Türü: Kadın baş şahidesi 
Unvan:  
Tarihi: 1327 hicri / 1909 miladi  
Formu: Baş taşı gövdesi dikdörtgen 
yatay kesitli 
Malzeme ve Teknik: Taş/ Zemin 
oyma  
Ölçüsü: Baş taşı, 90 x 33 kalınlık, 5 
cm 
Yazı Türü: Sülüs  
Dili: Osmanlı Türkçesi 
Bugünkü Durumu: Sağlam 
 
Kitabe Metni 
Hüve’l Bak’i 
El merhume el mağfure 
El muhtac ila rahmeti 
Rabiil gafur  
Azize binti Haci Seyfo 
Ruhiyçün Fatiha 
Sene 1327 / 1909 
 
Tanım ve Kompozisyon: Düşey dikdörtgen biçimli Baş taşı 

aşağıdan yukarıya düz genişlemiştir. Zemin ve oyma tekniğinde hazır-
lanan kitabe, 7 satır ve satırlar arası eğik şeritlerle ayrılmıştır. 
Kitabenin alt kısmı yarım kasnak şekille sonlandırılmıştır. Kitabenin 
kenarları geometrik desenlerle süslenmiş ve kitabenin hemen üstünde 
sağ ve sol yanlarda S şekilleri ortasında da çarkıfelek motifi yer al-
maktadır. Metnin alan ölçüsü 58 x 24 cm’dir. Bu metindeki konular 
Allah’ın sıfatları, merhumenin adı, baba adı, insanlardan istek ve ölüm 
tarihidir. 

 
Sonuç 

 
Geçmişinden aldığı birikimi yansıtma noktasında çok önemli bir 

yere sahip Plav’da yer alan Osmanlı mezarlıkları, kadim medeni-
yetimizin bilgi, birikim, düşünüş ve anlayış yapısıyla beraber estetiğe 
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olan ilgisini de somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Geçmişimizle 
olan bağın önemli noktalarından olan Plav mezarlığı gerek tasvirleri 
gerekse hayat ile iç içe bir görüntü sunması ile ölümün soğuk yüzünü 
zarafetle süslemiştir. Geçmişte bugüne gelen süreçlere tanıklık eden 
mezar taşları dikildikleri dönemlerden bağımsızlaşmayarak geçmiş-
ten bugüne kadar gelen süreçlerde bizlere toplumsal bir seyir sun-
maktadır. Bu anlamda tarihimize ışık tutan detayları içerisinde ba-
rındıran Plav mezarlığının farkına varılması ve bu mirasın korunarak 
gelecek nesillere aktarılması nesiller arası bağın kurulması aşısından 
oldukça önem arz etmektedir. Plav mezarlığında incelenen kitabeli 
mezar taşlarının 5’i (R.5, R.10, R.18, R22, R.23) K. 1) kadınlara, 18’i 
(R.1, R.2, R.3, R.4, R.6, R.7, R.8, R.9, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, 
R.16, R.17, R.19, R.20, R.21, R.) erkeklere aittir. 

Sonuç olarak, Plav köyünün sosyal ve kültürel geçmişine ışık 
tutan, içerikleri ile her biri birer dil, edebiyat ve sanat harikası olan bu 
eserlerin gerek biçim gerekse kompozisyon özellikleri açısından döne-
mlerinin yaygın form, bezeme anlayış ve geleneğinin paralelinde bir 
düzenlemeye sahip oldukları görülmektedir.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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olan ilgisini de somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Geçmişimizle 
olan bağın önemli noktalarından olan Plav mezarlığı gerek tasvirleri 
gerekse hayat ile iç içe bir görüntü sunması ile ölümün soğuk yüzünü 
zarafetle süslemiştir. Geçmişte bugüne gelen süreçlere tanıklık eden 
mezar taşları dikildikleri dönemlerden bağımsızlaşmayarak geçmiş-
ten bugüne kadar gelen süreçlerde bizlere toplumsal bir seyir sun-
maktadır. Bu anlamda tarihimize ışık tutan detayları içerisinde ba-
rındıran Plav mezarlığının farkına varılması ve bu mirasın korunarak 
gelecek nesillere aktarılması nesiller arası bağın kurulması aşısından 
oldukça önem arz etmektedir. Plav mezarlığında incelenen kitabeli 
mezar taşlarının 5’i (R.5, R.10, R.18, R22, R.23) K. 1) kadınlara, 18’i 
(R.1, R.2, R.3, R.4, R.6, R.7, R.8, R.9, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, 
R.16, R.17, R.19, R.20, R.21, R.) erkeklere aittir. 

Sonuç olarak, Plav köyünün sosyal ve kültürel geçmişine ışık 
tutan, içerikleri ile her biri birer dil, edebiyat ve sanat harikası olan bu 
eserlerin gerek biçim gerekse kompozisyon özellikleri açısından döne-
mlerinin yaygın form, bezeme anlayış ve geleneğinin paralelinde bir 
düzenlemeye sahip oldukları görülmektedir.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Vidoe Podgorec is one of the most prolific writers of the second 

generation of Macedonian writers. He has written poetry and prose for 
both adults and children, and has also dealt with literary criticism and 
essay writing. In addition, he has published a series of travelogues of 
his travels in the Middle East. But the emphasis of his work is on 
poetry and prose for children. The subject of the analysis of this paper 
will be two novels from his work for children and youth, in which we 
will highlight the Turkish lexemes, which penetrated the Macedonian 
language and are still used today. We will give these Turkism’s an 
appropriate interpretation. 
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yazmış, aynı zamanda edebî eleştiri ve deneme yazımı ile de il-
gilenmiştir. Buna ek olarak Orta Doğu'da yaptığı seyahatlerin bir dizi 
seyahat raporunu yayımlamıştır. Ancak çalışmalarının vurgusu şiir ve 
çocuklar için nesir üzerinedir. Bu yazının analizinin konusu, Makedon 
diline giren ve bugün hâlâ kullanılmakta olan Türk sözcüklerini işaret 
edeceğimiz çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarından iki romandır. 
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Vidoe Podgorec is one of the most prolific writers of the second 
generation of Macedonian writers. He has written poetry and prose for 
both adults and children, and has also dealt with literary criticism and 
essay writing. In addition, he has published a series of travelogues of 
his travels in the Middle East and Africa (Denkova, 2014: 21-27). But 
the emphasis of his work is on poetry and prose for children. The 
work of each writer is thematically linked to specific socio-historical 
conditions in which a work is created, and so is the work of Vidoe 
Podgorec. The themes elaborated in the novels are very similar, 
almost the same. Both novels depict the difficult fate of the 
Macedonian people, of our homeland during the Turkish rule of this 
region. After the Turks invaded the Balkans, the Macedonian nobility 
sensed the danger of the new enslavement, which, unlike previous 
ones, was different in language, religion and customs. 
At the heart of the Turkish enslavers lies the social protest against 
violence. It was a rebellion against injustice, against exploitation, 
against religious and national discrimination in all segments of life. 

In the novels "Ajduchka Ceshma" and "Rajna vojvoda", which 
will be discussed in this paper, we will be introduced to the realities of 
the history of our homeland through the presentation and 
interpretation of Turkish lexemes. 

Podgorec in a very picturesque, realistic, close and under-
standable way takes us and reflects on the Ottoman period. Through 
the characters of the novels, we are introduced to their lives, their 
difficult and painstaking lifestyles, but here also comes the light for 
the Macedonian people, the “ajducite” appearing who no longer bend 
their heads and opposing the occupier. In fact, from here it increases 
the hatred of the occupiers, so they retaliate Christians on the most 
ruthless way. One of the oldest and most enduring forms of armed 
struggle of the Macedonian people was banditry. Outlaw were 
organized into battalions which numbered 20-30 people, but can grow 
up to 300 people. The example of the outlaw, that they with their feats 
apparently proved to struggle is the only way the opposition and 
intimidate the Turks. As already mentioned, through the characters of 
the novel, we are introduced to the difficult life story of the 
Macedonian people under the hand of the occupier. We also get to 
know their lives, the way they spent their days. The Ottomans had 
been present in our area for five centuries, so it is normal that their 
rule, their life in these areas, inevitably contributed to impose some of 
the lifestyles they had. In addition, there is also the language, the 
speech, which the Turks imposed on the Macedonian population 
through their communication, and so today there are also Turkish 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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lexemes in the Macedonian language that we have no substitute for 
Macedonian words (halva, boza, baklava, kebab). The subject of 
analysis in this paper is precisely e lexemes of Turkish origin found in 
the novels "Ajducha Cesma" and "Rajna Vojvoda" by Vidoe 
Podgorec. 

About the novels "Ajduchka Feshma" and "The Rajna vojvoda" 
by Vidoe Podgorec 

The lexical variations in a language can be considered in terms of 
time (diachronic), region (diadopic), socio-cultural layer (diastratic) 
and use of language (diaphasic). The varieties of diachronic aspect 
occur in a language under the influence of external circumstances and 
they are the evidence of how the respective language users have lived 
and spoken in the past. Their appearance is in proportion to the age 
they belong to. These varieties involve archaisms -here we can include 
also the Turkish words, whose presence in the language is a feature of 
this region; the words in extinction that can still be found in some 
literary works, especially in the folklore; the modern words that with 
the increasing globalization win broader linguistic spaces, etc.2In 
terms of chronological order, the novel "Ajduchka cheshma" was 
published in 1964, and the novel "The Duke of Rhine" in 1971. Both 
novels are novels for children and youth. Both novels deal with a 
similar theme - the life of the Macedonian population during the time 
of the great Ottoman Empire. The life of the Macedonian population, 
life in our homeland during the Ottoman era was difficult, painstaking 
and torturous, with daily life threats. In the novel "Ajduchka cheshma" 
we meet the character of Duke Volvoda, the one who opposes the 
Turks, raises his voice against the Turkish occupiers (in fact, in Kote's 
character we see the character, or we have a collective image of the 
thirsty Macedonian people for struggle, for freedom, for a piece of 
land and for a piece of bread). As a counterpart to the character of 
Kote in the novel "Rajna vojvoda" is the character of Dimen Volvoda, 
who stands firmly behind his position not to serve the Strumica monk 
and defends his position, his people. Because of this he loses his 
family, his parents, which causes him anger, a desire for revenge, a 
desire to bring freedom to the Macedonian population. Through the 
conversations that the characters lead, through their actions, we 
identify Turkish lexemes that have become an integral part of their 
everyday speech. We find that in socializing, in both novels, the 
characters use almost the same lexemes. 

In terms of folklore, folklore, tradition, here we often come across 
short folk genres- blessings that include Turkish lexicon, Turkish 
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components. Apart from the blessings, we find very few proverbs and 
curses, which also have Turkish lexemes in their composition.  

In the novel "Ajduchka cheshma" we find lexemes of Turkish 
origin in the context of words of domestic origin. We will present 
some of those lexemes, the Turkish lexemes, in this paper of the 
novel, interpret, explain and substantiate them with examples, quotes 
and our views of the novel. 

1. One such blessing is found in the example: "- Alal da mu e 
mlekoto shto go cical” (Congratulations to the milk that he 
sucked" (Podgorec, 1969: 106). Here we have a blessing in 
the context of which we have a Turkish lexema. Namely, 
lexema “halal” originates from the Turkish language and has 
the meaning of happiness. Lexem “Alal” (tur. Helâl what is 
righteous), means blessing, happiness.” (Belchev, 2016: 18). 

2. In the sentence: "Eh, Buhare, Buhare-teshko I dlaboko 
vozdivna- ushte shto li ke vidat tvoite dzrcala” (“Eh, Buhare, 
Buhare, - hard and deep sigh - as long as your dzrcala will see 
...", we find the lexicon “dzrcala” etymologically derived from 
the archaic Turkish language, meaning eyes, glasses (“Arch. 
glasses. ”(Belchev, 2016: 68). This lexicon is present today in 
the speech of the older Macedonian inhabitants. 

3. Another example is: “Desetina nepoznati konjanici za mig ja 
sardisaa kukjata” ("About a dozen unknown cavalry stormed 
the house for a moment") (Podgorec, 1969: 61). In this 
sentence we have the Turkish lexeme sardisa. Namely, we 
have the substitution of our Macedonian word for sur-
roundings, surrounded by the Turkish lexeme sardisaa. 

4. 4. In the example: “Gi poznavav patishtata planinski kako 
ovaa odaja” ("I knew the mountain roads like this chamber 
...") (Podgorec, 1969: 148) we find the Turkish lexicon “oda-
ja”, which in our language has the following interpretation: 
"Odaja” arch. (tur. odaja) meaning – “room”(Belchev, 2016: 
122). This lexicon can be found today in the speech of the 
population of Western Macedonia. 

5. 5. In the example: “Kolkumina broeshe negovata cheta, kade 
jatakuvashe – toa ne go znaeja nitu risjanite, a kamoli Turcite, 
shto go baraa pod drvo I pod kamen” ("How many people 
counted his regiment, where jatakuvashe - it was not known 
even for the Christians, let alone the Turks, they were looking 
for him under the tree and under the stone." (Podgorec, 1969: 
59). Here we recognize the Turkish word “jatak” and verb 
derived from him. The word “yatak” signifies a wild beast's 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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bed; bunk, bed; a man who hid the ayducs and gave them 
shelter through the winter (Belchev, 2016: 78). 

6.  The following example is: “Ima vreme, bela anamo… Za ova 
ti na begot kje mu platish…” ("There is time, white anamo ... 
For this you will pay the Bey ..." (Podgorec, 1969: 80). 
Lexical “anama” is etymologically derived from the Turkish 
language. In our lexicon, the Macedonian language is Ms. 
"Anama (tur. hanım) Ms." (Belchev, 2016: 20). 

7. In the example: “Bez fajda e I da plachesh I da vikash do 
neboto” ("There is no use to cry and cry up to heaven") 
(Podgorec 1969: 143) and here we found word "fajda” that 
originates from the Turkish language, but the Macedonian 
language is interpreted as a benefit, profit. "Fajda & fajde” 
dial. (Tur. fayda), benefit, profit, interest, interest. ”(Belchev, 
2016: 185). 

We have listed only a minor part of the Turkish lexemes 
found in the novel "Ajducha Cesma", and in the following we 
will look at the Turkish lexemes and in the novel "The Rhine 
Duke" by Vidoe Podgorec. 

The novel "Rajna Vojvoda" is a novel for children and 
youth. It was first published in 1971. The novel follows the 
life of the girl that cares for goats Raina in the time of Turkish 
slavery. Raina is a brave, good-natured and unfortunate girl 
that is not spare by the occupant's hand. She loses her father 
first, then her mother and brother, and she finally loses her 
beloved Diman. She suffers a lot, but in her grayness there is 
only one good thing, the companionship in rebellions group 
called ajduci, and the desire to avenge her loved ones. 

1. The explanation of Turkish lexemes in this novel will 
begin with a blessing in the context of which we have 
Turkism: “Alal da i e mlekoto shto go cicala! Ne e moma tuku 
samovila!”("Congratulations to the milk she sucked! He is not 
a girl, but a fairy.”)(Podgorec, 1971: 8). The Turkish lexeme 
“alal” appears here in the function of blessing, meaning good 
luck, for good: "Alal (tour helâl- what is right), blessing, 
happiness" (Belchev, 2016: 18).  

2. In the sentence: “Skotski zivot, i od kucheskiot 
pobeter” ("Dog’s Life, and even worst ") (Podgorec, 1971: 
191). Dog’s life, and even worse is life of the young Rajna, 
girl who takes care od a goats, and later becomes a leader of 
the rebellions. Through this Turkish lexicon - Beter, Rajna's 
life is likened to a dog. “Beter (worse), worse than the worse” 
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components. Apart from the blessings, we find very few proverbs and 
curses, which also have Turkish lexemes in their composition.  

In the novel "Ajduchka cheshma" we find lexemes of Turkish 
origin in the context of words of domestic origin. We will present 
some of those lexemes, the Turkish lexemes, in this paper of the 
novel, interpret, explain and substantiate them with examples, quotes 
and our views of the novel. 

1. One such blessing is found in the example: "- Alal da mu e 
mlekoto shto go cical” (Congratulations to the milk that he 
sucked" (Podgorec, 1969: 106). Here we have a blessing in 
the context of which we have a Turkish lexema. Namely, 
lexema “halal” originates from the Turkish language and has 
the meaning of happiness. Lexem “Alal” (tur. Helâl what is 
righteous), means blessing, happiness.” (Belchev, 2016: 18). 

2. In the sentence: "Eh, Buhare, Buhare-teshko I dlaboko 
vozdivna- ushte shto li ke vidat tvoite dzrcala” (“Eh, Buhare, 
Buhare, - hard and deep sigh - as long as your dzrcala will see 
...", we find the lexicon “dzrcala” etymologically derived from 
the archaic Turkish language, meaning eyes, glasses (“Arch. 
glasses. ”(Belchev, 2016: 68). This lexicon is present today in 
the speech of the older Macedonian inhabitants. 

3. Another example is: “Desetina nepoznati konjanici za mig ja 
sardisaa kukjata” ("About a dozen unknown cavalry stormed 
the house for a moment") (Podgorec, 1969: 61). In this 
sentence we have the Turkish lexeme sardisa. Namely, we 
have the substitution of our Macedonian word for sur-
roundings, surrounded by the Turkish lexeme sardisaa. 

4. 4. In the example: “Gi poznavav patishtata planinski kako 
ovaa odaja” ("I knew the mountain roads like this chamber 
...") (Podgorec, 1969: 148) we find the Turkish lexicon “oda-
ja”, which in our language has the following interpretation: 
"Odaja” arch. (tur. odaja) meaning – “room”(Belchev, 2016: 
122). This lexicon can be found today in the speech of the 
population of Western Macedonia. 

5. 5. In the example: “Kolkumina broeshe negovata cheta, kade 
jatakuvashe – toa ne go znaeja nitu risjanite, a kamoli Turcite, 
shto go baraa pod drvo I pod kamen” ("How many people 
counted his regiment, where jatakuvashe - it was not known 
even for the Christians, let alone the Turks, they were looking 
for him under the tree and under the stone." (Podgorec, 1969: 
59). Here we recognize the Turkish word “jatak” and verb 
derived from him. The word “yatak” signifies a wild beast's 
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Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 
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şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
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korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
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bed; bunk, bed; a man who hid the ayducs and gave them 
shelter through the winter (Belchev, 2016: 78). 

6.  The following example is: “Ima vreme, bela anamo… Za ova 
ti na begot kje mu platish…” ("There is time, white anamo ... 
For this you will pay the Bey ..." (Podgorec, 1969: 80). 
Lexical “anama” is etymologically derived from the Turkish 
language. In our lexicon, the Macedonian language is Ms. 
"Anama (tur. hanım) Ms." (Belchev, 2016: 20). 

7. In the example: “Bez fajda e I da plachesh I da vikash do 
neboto” ("There is no use to cry and cry up to heaven") 
(Podgorec 1969: 143) and here we found word "fajda” that 
originates from the Turkish language, but the Macedonian 
language is interpreted as a benefit, profit. "Fajda & fajde” 
dial. (Tur. fayda), benefit, profit, interest, interest. ”(Belchev, 
2016: 185). 

We have listed only a minor part of the Turkish lexemes 
found in the novel "Ajducha Cesma", and in the following we 
will look at the Turkish lexemes and in the novel "The Rhine 
Duke" by Vidoe Podgorec. 

The novel "Rajna Vojvoda" is a novel for children and 
youth. It was first published in 1971. The novel follows the 
life of the girl that cares for goats Raina in the time of Turkish 
slavery. Raina is a brave, good-natured and unfortunate girl 
that is not spare by the occupant's hand. She loses her father 
first, then her mother and brother, and she finally loses her 
beloved Diman. She suffers a lot, but in her grayness there is 
only one good thing, the companionship in rebellions group 
called ajduci, and the desire to avenge her loved ones. 

1. The explanation of Turkish lexemes in this novel will 
begin with a blessing in the context of which we have 
Turkism: “Alal da i e mlekoto shto go cicala! Ne e moma tuku 
samovila!”("Congratulations to the milk she sucked! He is not 
a girl, but a fairy.”)(Podgorec, 1971: 8). The Turkish lexeme 
“alal” appears here in the function of blessing, meaning good 
luck, for good: "Alal (tour helâl- what is right), blessing, 
happiness" (Belchev, 2016: 18).  

2. In the sentence: “Skotski zivot, i od kucheskiot 
pobeter” ("Dog’s Life, and even worst ") (Podgorec, 1971: 
191). Dog’s life, and even worse is life of the young Rajna, 
girl who takes care od a goats, and later becomes a leader of 
the rebellions. Through this Turkish lexicon - Beter, Rajna's 
life is likened to a dog. “Beter (worse), worse than the worse” 
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(Belchev, 2016: 34). The life of the Rajna is unbearably 
difficult. At one point she loses all she loves and has: her 
brother, Dimen, and her mother. 

3. In the example: “Eden aber kje mu storam i vednash 
kje se naredi rabotata. Ti za toa nemaj griza” ("I will send a 
message and order the job immediately. Don't worry about it.” 
(Podgorec, 1971: 30). Aber is a Turkish lexicon which is an 
integral part of the sentence of this quote. The aber, or the 
voice or news that Valia wants to send to Rasim Beg, beats 
the young Diman's soul. He knows that he was not born to go 
from one place to another to serve, to serve, and not to the 
Ottomans in particular. “Aber (tour. Habar) voice, news, 
message; knowledge, notion, feeling.”(Belchev, 2016: 14). 

4. Next sentence for analysis is: “Toj ja zashtituvashe 
rajata od zulumite na agite i begovite, vrakajki im zab za zab, 
oko za oko” ("He protected the people from the cruelties of 
the aghas and the masters, returning them a tooth for a tooth 
and eye for an eye") (Podgorec, 1971: 26). Diman, the one 
who opposes and later kills the Strumica master, boldly fights 
against his will, against his oppression, or against the torture 
and disorder caused by the Ottomans: “Zulüm”- violence, 
oppression, tyranny. ”(Belchev, 2016: 66). 

5. In the sentence:”Kazuvaj kade mu e jatakot dodeka e 
vreme!” "Tell me where his timber is in the course of time?" 
(Podgorec, 1971: 41) Lexeme “yatak” is etymologically 
derived from the Turkish language. Here, in the quote, it 
marks the man who helps the rebellions, including the young 
hero, Ajdutin Diman, but his mother will not say anything to 
the world about his protectors, especially not the Turks: 
"Yatak a wild beast's bed; bunk, bed; a man who hide 
rebellions and gave them shelter through the winter. 
”(Belchev, 2016: 78). 

6. In the sentence: “Mesto na magareto, begot si go isturi 
besot na samarot” ("Instead of a donkey, the Bey poured out 
its rage on the saddle" (Podgorec, 1974: 44). Here in this 
proverb we come across the Turkish lexicon “samar”. semer 
(rough. semer) rough saddle, usually for donkeys, masks and 
horses. ”(Belchev, 2016: 149). 

7. In the sentence: “Smeloto i bestrashno srce na mladiot 
arambasha ne beshe dovolno da go pobedi mnogu posilniot i 
poiskusen neprijatel” ("The courageous and fearless heart of 
the young leader of the rebellions was not enough to defeat a 
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Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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much stronger and more experienced enemy") (Podgorec, 
1971: 90-91). Here we turn to the Turkish lexema arambasha, 
which in fact denotes a leader of ayducs (rebellions), which 
means, in this context, it refers to Diman. "The leader of the 
ayducs (tur haramı başı)" (Belchev, 2016: 21). 

 
In this paper entitled as „Turkish words in part of the work by 

Vidoe Podgorec“ we analyzed the Turkish lexemes that we set out in 
the novels. In the novel "Ajduchka cheshma" there are lexemes of 
Turkish origin that were, and some of them are still in use. Turkish 
lexicon is found in almost all spheres of communication, and of 
course, it is also found in novels. Specifically in this novel, we find 
Turkish lexemes in naming the objects most often, then naming the 
ranks possessed by certain people during the Ottoman times, and of 
course we also find them in proverbs, blessings, curses and the like. 
They are also available in Macedonian cuisine. 

As for the Turkish words in the novel "Rajna vojvoda", we will 
mention here that they are present in this novel by Podgorica. The 
Turks, through their speech, left visible "traces", and their lexemes 
were intercepted in the speech of the Macedonian population. 
     Both novels from Podgorec are constructed with Turkish lexemes, 
ie. by replacing our, Macedonian lexemes with lexemes from the 
Turkish language. Such are the examples of lexam anama, sardisa, 
alal, beter and the like. 
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(Belchev, 2016: 34). The life of the Rajna is unbearably 
difficult. At one point she loses all she loves and has: her 
brother, Dimen, and her mother. 

3. In the example: “Eden aber kje mu storam i vednash 
kje se naredi rabotata. Ti za toa nemaj griza” ("I will send a 
message and order the job immediately. Don't worry about it.” 
(Podgorec, 1971: 30). Aber is a Turkish lexicon which is an 
integral part of the sentence of this quote. The aber, or the 
voice or news that Valia wants to send to Rasim Beg, beats 
the young Diman's soul. He knows that he was not born to go 
from one place to another to serve, to serve, and not to the 
Ottomans in particular. “Aber (tour. Habar) voice, news, 
message; knowledge, notion, feeling.”(Belchev, 2016: 14). 

4. Next sentence for analysis is: “Toj ja zashtituvashe 
rajata od zulumite na agite i begovite, vrakajki im zab za zab, 
oko za oko” ("He protected the people from the cruelties of 
the aghas and the masters, returning them a tooth for a tooth 
and eye for an eye") (Podgorec, 1971: 26). Diman, the one 
who opposes and later kills the Strumica master, boldly fights 
against his will, against his oppression, or against the torture 
and disorder caused by the Ottomans: “Zulüm”- violence, 
oppression, tyranny. ”(Belchev, 2016: 66). 

5. In the sentence:”Kazuvaj kade mu e jatakot dodeka e 
vreme!” "Tell me where his timber is in the course of time?" 
(Podgorec, 1971: 41) Lexeme “yatak” is etymologically 
derived from the Turkish language. Here, in the quote, it 
marks the man who helps the rebellions, including the young 
hero, Ajdutin Diman, but his mother will not say anything to 
the world about his protectors, especially not the Turks: 
"Yatak a wild beast's bed; bunk, bed; a man who hide 
rebellions and gave them shelter through the winter. 
”(Belchev, 2016: 78). 

6. In the sentence: “Mesto na magareto, begot si go isturi 
besot na samarot” ("Instead of a donkey, the Bey poured out 
its rage on the saddle" (Podgorec, 1974: 44). Here in this 
proverb we come across the Turkish lexicon “samar”. semer 
(rough. semer) rough saddle, usually for donkeys, masks and 
horses. ”(Belchev, 2016: 149). 

7. In the sentence: “Smeloto i bestrashno srce na mladiot 
arambasha ne beshe dovolno da go pobedi mnogu posilniot i 
poiskusen neprijatel” ("The courageous and fearless heart of 
the young leader of the rebellions was not enough to defeat a 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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DEDE KORKUT'TAKİ HALK KÜLTÜRÜ DEĞERLERİNİN 
ZİLE VE ZİLE’NİN BACUL, İĞDİR, ALAYURT, SALUR, 

AĞCAKEÇİLİ GİBİ TÜRKMEN KÖYLERİNDEKİ CANLI 
İZLERİ 

 
Mehmet YARDIMCI* 

     
Millet olarak bütün çağlarda varlığını gösteren zengin bir kültür 

ve edebiyat tarihimiz vardır. Bu kültür ve edebiyat birdenbire kaza-
nılmamış, yüzyılların imbiğinden süzüle süzüle gelip günümüz sosyal 
hayatımızı şekillendiren kural, âdet ve geleneklerimizin temel yapısını 
oluşturmuştur.    

Bilindiği gibi Türkler, tarihteki en köklü ve zengin kültüre sahip 
milletlerden biridir. Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılan geçmişleri, 
tarihî süreç içerisinde Türk kültürünü derinleştirmiş ve Türklere diğer 
milletler arasında ayrıcalıklı bir yer kazandırmıştır. Kültür bağlarımız, 
milletimizi güçlü kılan her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik 
ruhunu ayakta tutan unsurlardan biridir.  

Toplumumuz kendilerine miras kalan bu büyük kültür hazinesini 
özümsedikleri oranda kendi kimliklerini koruyacak ve sonraki nesil-
lere canlılığıyla aktarabilecektir.  

Kültür hayatımız açısından büyük bir değer taşıyan Dede Korkut 
Hikâyeleri gerek dil gerek kültür ve sanat değeri bakımından güzide 
bir yere sahiptir. Dede Korkut'tan günümüz halk kültürüne uzanan ve 
bu toprağın kültürünü mayalayan gelenek ve görenekler, bizi biz ya-
pan ana unsurlar olarak görülmektedir. 

Halkının bir bölümü Türkistan, Azerbaycan, Kafkasya, Kuzey-
Doğu Anadolu coğrafyasından göçen ve Zile merkeze yerleşenlerin 
dışında köy kuran, kurdukları köylere de kabilelerinin adını veren 
Bacul, İğdir, Alayurt ve Salur gibi Türkmen köyleri, çoğunun dağ 
köyleri oluşu nedeniyle asimile olmamış ve konularını halkın günlük 
yaşamından, inançlarından, gelenek ve göreneklerinden alan Dede 
Korkut anlatmalarındaki canlılığını koruyup, halk kültürü değerlerini 
muhafaza edip günümüze taşımışlardır. 

Dede Korkut'un Oğuzlar arasında manevi bir güce sahip oldu-
ğuna inanılır. O, Türkçenin eşsiz bir dua edenidir. Bilindiği gibi Oğuz-
lar Müslümanlığı kabul etmişler ve Allah inancı ile İslamiyet’in tevhit 
anlayışı içinde yeni dinin ibadet, ahlak ve çeşitli kurallarını hayat-
larına uygulamışlardır.   

 
* Emekli Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, yardimci@gmail.com 
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nılmamış, yüzyılların imbiğinden süzüle süzüle gelip günümüz sosyal 
hayatımızı şekillendiren kural, âdet ve geleneklerimizin temel yapısını 
oluşturmuştur.    

Bilindiği gibi Türkler, tarihteki en köklü ve zengin kültüre sahip 
milletlerden biridir. Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılan geçmişleri, 
tarihî süreç içerisinde Türk kültürünü derinleştirmiş ve Türklere diğer 
milletler arasında ayrıcalıklı bir yer kazandırmıştır. Kültür bağlarımız, 
milletimizi güçlü kılan her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik 
ruhunu ayakta tutan unsurlardan biridir.  

Toplumumuz kendilerine miras kalan bu büyük kültür hazinesini 
özümsedikleri oranda kendi kimliklerini koruyacak ve sonraki nesil-
lere canlılığıyla aktarabilecektir.  

Kültür hayatımız açısından büyük bir değer taşıyan Dede Korkut 
Hikâyeleri gerek dil gerek kültür ve sanat değeri bakımından güzide 
bir yere sahiptir. Dede Korkut'tan günümüz halk kültürüne uzanan ve 
bu toprağın kültürünü mayalayan gelenek ve görenekler, bizi biz ya-
pan ana unsurlar olarak görülmektedir. 

Halkının bir bölümü Türkistan, Azerbaycan, Kafkasya, Kuzey-
Doğu Anadolu coğrafyasından göçen ve Zile merkeze yerleşenlerin 
dışında köy kuran, kurdukları köylere de kabilelerinin adını veren 
Bacul, İğdir, Alayurt ve Salur gibi Türkmen köyleri, çoğunun dağ 
köyleri oluşu nedeniyle asimile olmamış ve konularını halkın günlük 
yaşamından, inançlarından, gelenek ve göreneklerinden alan Dede 
Korkut anlatmalarındaki canlılığını koruyup, halk kültürü değerlerini 
muhafaza edip günümüze taşımışlardır. 

Dede Korkut'un Oğuzlar arasında manevi bir güce sahip oldu-
ğuna inanılır. O, Türkçenin eşsiz bir dua edenidir. Bilindiği gibi Oğuz-
lar Müslümanlığı kabul etmişler ve Allah inancı ile İslamiyet’in tevhit 
anlayışı içinde yeni dinin ibadet, ahlak ve çeşitli kurallarını hayat-
larına uygulamışlardır.   

 
* Emekli Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, yardimci@gmail.com 
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Allah’a kulluk görevlerini yerine getirirken ondan yardım 
dilemiş, gerektiğinde de dua etmişlerdir. Dua, inanmış gönüllerin 
Allah’a yalvarıp yakarmalarıdır (Genç, 2014: 55). 

Dede Korkut, sadece dua eden bir veli değil; sorun çözen, akıl 
danışılan yetkin bir büyük olup toplum içinde tartışmasız üstünlüğe 
sahip bir bilicidir. Onun bilgisinden ve biliciliğinden hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. Çıkmazlara saplanıldığında, müşküllerle karşılaşıl-
dığında hep o çıkış yolunu gösterir ve problemleri çözer. Çoğu Bek-
taşiliği benimsemiş bu Türkmen köylerinin büyük bir bölümünde de 
Dede-Baba-Ata kavramları hâkim olup en az yılda bir defa köye 
gelen, cem birleyip köylü ile toplantı yapan, küsleri barıştıran, birlik 
ve beraberlik için dua eden dedeler, Korkut Ata gibi işlevlerini 
yürütmektedirler.  

Dede Korkut’un, Oğuzlar arasında manevi bir güce sahip ol-
duğuna ve ona karşı gelen kişilerin manevi cezaya uğrayacağına inanı-
lır. Zor zamanlarda ondan yardım istenir. Bu Türkmen köylerinde de 
bilgeliğine ve manevi gücüne saygı duyulan dedelerin yanı sıra bugün 
yatır olarak ziyaret edilen, ermişliğine inanılan, evliya mertebesinde 
görülen bazı ulu kişilere de sonsuz bir manevi saygı duyularak dua 
edilir.  

Nihat Sami Banarlı’nın işaret ettiği gibi 13. yüzyıl başlarında 
Anadolu, Türklerin yeni yurdu hâline gelmiş, Türklerin Anadolu'daki 
nüfusunun artması Türk edebiyatının kökleşip genişlemesini sağ-
lamıştır.  

Dede Korkut hikâyelerinde çeşitli değerlerle donatılmış zengin 
bir sosyal yapı sergilenmektedir. Son derece sağlam temeller üzerine 
oturtulmuş bu sosyal yapı, atalarımızın geçmişte oluşturdukları zengin 
bir medeniyetin belgesi konumundadır.   

Dede Korkut hikâyeleri dil, edebiyat, folklor, etnoloji, tarih ve 
sosyoloji bakımından eşsiz bir hazinedir. Halk kültürü ve felsefesi, 
ahlâk anlayışı, töreye ait inanışlar, yiğitlikler, tabiat güzellikleri, aile 
bağlılıkları, çocuk sevgisi, adalet anlayışı hikâyelerin içeriğine ait ana 
malzemelerini oluşturmuştur.  

Dede Korkut'un bütün hikâyelerinde öne çıkan temel fikirlerden 
biri Tanrı inancıdır. İşlerin düzelmesi için Allah demek lazımdır. Malı 
Tanrı verir. Kader, Allah tarafından düzenlenir. Dede Korkut'un bilge 
kişiliğiyle Tanrı inancını ön planda tutan atasözü değerindeki sözler 
ve deyimler canlılığını koruyarak Zile ve Zile'ye bağlı Türkmen 
köylerinde söylenmeye devam etmektedir: 

  
Allah allah demeyince işler onmaz. 

 Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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 Ezelden yazılmazsa kul başına kaza gelmez. 
 Kimse nasibinden artuğunu yiyemez. 
 Kibirlik eyleyeni Tanrı sevmez.  
 Lapa lapa kar yağsa yaza kalmaz. 
 Kız anadan görmeyince öğüt almaz. 
 Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. 
 Nerede sızlar var ise, çeken bilir. 
 At işler er övünür. 
 Ağ çıkarıp kara giymek. 
 Balçığa batırmak. 
 Bir iki dememek. 
 El kaldırmak. 
 Eli yakasında olmak. 
 Gözüne durmak. 
 Kanına susamak. 
 Kapıyı koyup bacadan kaçmak.  

 
Hikâyelerde Oğuz Türklerinin tarihî hayatlarından çok sosyal 

hayatları üzerinde durulmaktadır.  Dede Korkut anlatmalarına göre 
kişi kibirli olmamalıdır. Toplum düzeninin devam etmesi için herkes 
yerini ve vazifesini bilmelidir. Kişi mert olmalıdır. Mertlik, iyilik, 
güzellik, dirlik ve düzenliğin temelidir. Kişi misafir sevmelidir. Misa-
firsiz ev kara evdir durmasından yıkılması daha iyidir. Kişinin soyu ve 
adı belli olmalıdır. Zile'de ve bu Türkmen köylerinde Dede Kor-
kut'taki halk kültürü hususlarının canlılığıyla yaşadığı görülmekte, 
misafir Hızır sayılmakta, kısmetiyle geleceğine inanılmakta, Tanrı mi-
safiri denip azami özen gösterilmektedir. Dede Korkut hikâyelerinde 
yer alan, misafirlere önem verilmesi hususu Zile ve Türkmen 
köylerinde o denli önem kazanmıştır ki “misafir kısmetiyle gelir” 
düşüncesi içinde hareket edilmekte, misafir Hızır gözüyle görülmekte 
ve Tanrı misafiri kesinlikle geri çevrilmemektedir.  

Dede Korkut anlatmalarında asıl kahraman, serüvenleri yaşayan 
kişi değildir. Anlatılan bütün olaylarda görevi bulunan önemli bir kişi 
olduğu gibi, bu köylerde de köyde oturmayan ya gidip kendisine akıl 
danışılan ya da yılda bir gelip köyün sorunları ile ilgilenen, saygı 
duyulan dedeler mevcuttur.   

Hatta bazı aileler doğan çocuklarına ad vermesi için dedenin köye 
gelmesini bekler. Dede de Dede Korkut anlatmalarındaki gibi ad 
koyup "Adını ben verdim yaşını Allah versin" diyerek ailenin ar-
zusunu gerçekleştirir.  
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Allah’a kulluk görevlerini yerine getirirken ondan yardım 
dilemiş, gerektiğinde de dua etmişlerdir. Dua, inanmış gönüllerin 
Allah’a yalvarıp yakarmalarıdır (Genç, 2014: 55). 

Dede Korkut, sadece dua eden bir veli değil; sorun çözen, akıl 
danışılan yetkin bir büyük olup toplum içinde tartışmasız üstünlüğe 
sahip bir bilicidir. Onun bilgisinden ve biliciliğinden hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. Çıkmazlara saplanıldığında, müşküllerle karşılaşıl-
dığında hep o çıkış yolunu gösterir ve problemleri çözer. Çoğu Bek-
taşiliği benimsemiş bu Türkmen köylerinin büyük bir bölümünde de 
Dede-Baba-Ata kavramları hâkim olup en az yılda bir defa köye 
gelen, cem birleyip köylü ile toplantı yapan, küsleri barıştıran, birlik 
ve beraberlik için dua eden dedeler, Korkut Ata gibi işlevlerini 
yürütmektedirler.  

Dede Korkut’un, Oğuzlar arasında manevi bir güce sahip ol-
duğuna ve ona karşı gelen kişilerin manevi cezaya uğrayacağına inanı-
lır. Zor zamanlarda ondan yardım istenir. Bu Türkmen köylerinde de 
bilgeliğine ve manevi gücüne saygı duyulan dedelerin yanı sıra bugün 
yatır olarak ziyaret edilen, ermişliğine inanılan, evliya mertebesinde 
görülen bazı ulu kişilere de sonsuz bir manevi saygı duyularak dua 
edilir.  

Nihat Sami Banarlı’nın işaret ettiği gibi 13. yüzyıl başlarında 
Anadolu, Türklerin yeni yurdu hâline gelmiş, Türklerin Anadolu'daki 
nüfusunun artması Türk edebiyatının kökleşip genişlemesini sağ-
lamıştır.  

Dede Korkut hikâyelerinde çeşitli değerlerle donatılmış zengin 
bir sosyal yapı sergilenmektedir. Son derece sağlam temeller üzerine 
oturtulmuş bu sosyal yapı, atalarımızın geçmişte oluşturdukları zengin 
bir medeniyetin belgesi konumundadır.   

Dede Korkut hikâyeleri dil, edebiyat, folklor, etnoloji, tarih ve 
sosyoloji bakımından eşsiz bir hazinedir. Halk kültürü ve felsefesi, 
ahlâk anlayışı, töreye ait inanışlar, yiğitlikler, tabiat güzellikleri, aile 
bağlılıkları, çocuk sevgisi, adalet anlayışı hikâyelerin içeriğine ait ana 
malzemelerini oluşturmuştur.  

Dede Korkut'un bütün hikâyelerinde öne çıkan temel fikirlerden 
biri Tanrı inancıdır. İşlerin düzelmesi için Allah demek lazımdır. Malı 
Tanrı verir. Kader, Allah tarafından düzenlenir. Dede Korkut'un bilge 
kişiliğiyle Tanrı inancını ön planda tutan atasözü değerindeki sözler 
ve deyimler canlılığını koruyarak Zile ve Zile'ye bağlı Türkmen 
köylerinde söylenmeye devam etmektedir: 

  
Allah allah demeyince işler onmaz. 

 Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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 Ezelden yazılmazsa kul başına kaza gelmez. 
 Kimse nasibinden artuğunu yiyemez. 
 Kibirlik eyleyeni Tanrı sevmez.  
 Lapa lapa kar yağsa yaza kalmaz. 
 Kız anadan görmeyince öğüt almaz. 
 Oğul babadan görmeyince sofra çekmez. 
 Nerede sızlar var ise, çeken bilir. 
 At işler er övünür. 
 Ağ çıkarıp kara giymek. 
 Balçığa batırmak. 
 Bir iki dememek. 
 El kaldırmak. 
 Eli yakasında olmak. 
 Gözüne durmak. 
 Kanına susamak. 
 Kapıyı koyup bacadan kaçmak.  

 
Hikâyelerde Oğuz Türklerinin tarihî hayatlarından çok sosyal 

hayatları üzerinde durulmaktadır.  Dede Korkut anlatmalarına göre 
kişi kibirli olmamalıdır. Toplum düzeninin devam etmesi için herkes 
yerini ve vazifesini bilmelidir. Kişi mert olmalıdır. Mertlik, iyilik, 
güzellik, dirlik ve düzenliğin temelidir. Kişi misafir sevmelidir. Misa-
firsiz ev kara evdir durmasından yıkılması daha iyidir. Kişinin soyu ve 
adı belli olmalıdır. Zile'de ve bu Türkmen köylerinde Dede Kor-
kut'taki halk kültürü hususlarının canlılığıyla yaşadığı görülmekte, 
misafir Hızır sayılmakta, kısmetiyle geleceğine inanılmakta, Tanrı mi-
safiri denip azami özen gösterilmektedir. Dede Korkut hikâyelerinde 
yer alan, misafirlere önem verilmesi hususu Zile ve Türkmen 
köylerinde o denli önem kazanmıştır ki “misafir kısmetiyle gelir” 
düşüncesi içinde hareket edilmekte, misafir Hızır gözüyle görülmekte 
ve Tanrı misafiri kesinlikle geri çevrilmemektedir.  

Dede Korkut anlatmalarında asıl kahraman, serüvenleri yaşayan 
kişi değildir. Anlatılan bütün olaylarda görevi bulunan önemli bir kişi 
olduğu gibi, bu köylerde de köyde oturmayan ya gidip kendisine akıl 
danışılan ya da yılda bir gelip köyün sorunları ile ilgilenen, saygı 
duyulan dedeler mevcuttur.   

Hatta bazı aileler doğan çocuklarına ad vermesi için dedenin köye 
gelmesini bekler. Dede de Dede Korkut anlatmalarındaki gibi ad 
koyup "Adını ben verdim yaşını Allah versin" diyerek ailenin ar-
zusunu gerçekleştirir.  
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Dede, köyde olaylardan ders çıkaran, bilgelik içeren fikirlerle 
dağlara, sulara, ağaçlara, anaya, babaya yönelik özlü dualar yapıp 
Türkçe söylemlerle üstlendiği misyonu yerine getirir.    

Zile ve yöresindeki bu Türkmen kabileler her ne kadar köy kurup 
yerleşik yaşamı seçmiş olsalar da tümü tarımın yanı sıra hayvancılıkla 
uğraşmakta, sürü beslemektedirler. Özlerinde göçebe gelenekten kay-
naklanan hayvancılıkla ilgili söz varlıkları etkindir.  

Bu sözlerin önemli bir bölümü de Dede Korkut anlatmalarından 
yansıyan sözlerdir: Guzulamak, (koyun kuzulaması), gunnamak, 
eniklemek (köpek doğurması), buzağlamak (ineğin doğurması), toklu 
(altı ayı geçmiş ve kırkılmış erkek koyun), tay, enik, kişnemek, 
böğürmek, havlamak. Dede Korkut'ta suyun hızlı ve hafif akmasını 
ifade eden şırıldamak ve şorlamak, soğuktan veya hastalıktan ölümü 
ifade eden kırılmak sözleri bunlar arasındadır. 

Dede Korkut anlatmalarında sıkça geçen iv sözcüğü ev, otağ, 
çadır anlamına gelmektedir. 

Altun tahtında yine ivini dikdi biçimindeki kullanımdaki iv sözü, 
Zile ve yöresinde ev olarak geçerken dikdi sözü de evini kurdu, yaptı 
anlamında kullanılmaktadır. 

Mudbak, yemek pişirilen yerdir. Evin bir bölümü olarak mudbak 
sözcüğü hikâyelerde 2 kez geçmiştir. Aşağıdaki ilk örnekte mudbak 
sözcüğü dik- fiiliyle birlikte kullanılmıştır. Buradan mutfak için ayrı 
bir çadır kurulduğu da düşünülebilir. Mudbak’ı nitelemek için ise kara 
sıfatı kullanılmıştır. Semih Tezcan’ın (2001: 124) Peter Andrews’dan 
aktardığı bilgilere göre mutfağın çadırın arkasında veya ayrı bir 
çadırda olabileceği, mutfak çadırının keçeleri duman ve isten 
karardığından kara mudbak biçiminde ifade edildiği belirtilmiştir. 
Mutfak, Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Zile ve yöresinde de 
aynı şekilde kullanılmaktadır.  

Renklerin sembolik anlamları düşünüldüğünde hikâyelerde sıkça 
kullanılan ala ve ak renklerinin Oğuzların algı dünyasında olumlu, 
kara renginin ise olumsuz çağrışımları ifade ettiği bilinmektedir. Zile 
ve yöresinde de bu renkler aynı kavramları ifade etmek için Dede 
Korkut anlatmalarına benzer biçimde kullanılmaktadır (Tezcan, 2001: 
176). 

Dede Korkut'ta ala sözü renk kavramının dışında ululuk, yücelik, 
yükseklik, görkemlilik anlamlarında da kullanılmıştır. Aladağ derken 
görkemli, ulu dağ kavramı işaret edilmektedir. Al sözü eski Türk 
inançlarında hâkimiyet sembolü olarak kullanıldığı da göz önünde 
tutulursa ala sözünün ulu, yüksek, hâkim vb. anlamlarda kullanıldığı 
görülecektir. Zile'de de ala sözü büyük, görkemli, yüksek, ulu 
anlamlarını içerecek biçimde kullanılmış hatta bir camiye Alacamescit 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Cami, bazı büyük mahallelere de Alacamescitzir Mahallesi, Alaca-
mescitbalâ Mahallesi gibi adlar verilmiştir.  

Zor bir durum karşısında her şey denendiği hâlde sonuç alına-
maması durumunda söylenen “üzüldüğü yerden kopsun” deyimi, Dede 
Korkut hikâyelerinde geçen göynümek eylemi, Dede Korkut'ta geçen 
at kulağı sak olur ifadesindeki çabuk duyan, uyanık, tetikte gibi 
anlamlar içeren ve bu köylerde benim uykum saktır biçiminde kul-
lanılan ifadeler günümüzde hâlâ kullanılmaktadır. Bunların yanında 
Dede Korkut'ta Ulaş oğlu Salur Kazan kara kaygılı düş gördü, 
belinledi...! biçiminde geçen ifadedeki belinledi uykuda sayıkladı, 
uyku sırasında bilinçsiz hareketler yaptı ifadesi bu yörede aynen 
kullanılmakta, günlük yaşamda “hastanın ateşi o kadar yükseldi ki, 
uykusunda belinledi” biçiminde kullanılışı, Dede Korkut'taki halk kül-
türü değerlerinin Zile ve çevresi ağzında canlılığının korunduğunun 
işaretlerindendir. 

Dede Korkut anlatmalarında büyük ve kutsal idealler dile 
getirilmemekle beraber, Oğuz boyunu korumak, tabiata ve düşman 
kavimlere karşı güçlü olmak gereği işaret edilmektedir. “Oğuz beyleri 
sudan abdest aldılar, ak alınları yere koydular, Görklü Muhammed'i 
yad getürdüler” ifadesiyle dile getirilen dua pratikleriyle dilek, istek 
ve davranışlar Zile ve çevresindeki Türkmen köylerinde önemle 
benimsenmekte, Dede Korkut'taki “Devletsüz şerrinden Allah sakla-
sun sizi” duası, Uğursuzun şerrinden Allah saklasın biçiminde, “Azup 
gelen kazayı Tanrı savsun hanum hey” duası, Kazadan beladan Allah 
esirgesin biçiminde, “Kolgeluce kaba ağacun kesilmesün” duası Gölge 
veren ağacın kurumasın biçiminde, “Hak yanduran cırağun yana 
tursun” duası “Ocağının dumanı tütsün” biçiminde, “Kadir seni na-
merde muhtac itmesün” duası, “Allah namerde muhtaç etmesin” biçi-
minde hayır dualar olarak yaşatılmakta ve canlılığını korumaktadır. 

Konar-göçer kültürden yerleşik kültüre geçmekle özlerinden fazla 
bir şey yitirmemiş, yine doğanın ağır koşullarına dayanmak, geçim 
şartlarını zorlamak, toprakla didişmek için heybetli ve güçlü olmaya 
mecbur kalmışlardır. Dış dünyaya karşı fiziki olarak güçlü olan bu in-
sanlar arasından önemli pehlivanlar yetişmiş, inanç ve değer yargıları, 
bilgi birikimleri kendi öz güvenleri gelişmiş bir toplum yaratmışlardır. 

Dede Korkut hikâyelerinde Oğuz Türklerinin musikiye verdiği 
önem de görülmektedir. Öyle ki hikâyelerde tasvir edilen sosyal haya-
tın bütün önemli olaylarında musiki vardır. Duygular ve düşünceler, 
kolca kopuz çalınarak ifade edilir. 

Anadolu'da, ilçe bazında en fazla âşık yetiştiren yöre Zile'dir. 
Dede Korkut’taki “Kolça kopuz götürüp ilden ile bigden bige ozan 
gezer. Er namerdin er nakesin ozan bilir” ifadesinden hareketle 15. 
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Dede, köyde olaylardan ders çıkaran, bilgelik içeren fikirlerle 
dağlara, sulara, ağaçlara, anaya, babaya yönelik özlü dualar yapıp 
Türkçe söylemlerle üstlendiği misyonu yerine getirir.    

Zile ve yöresindeki bu Türkmen kabileler her ne kadar köy kurup 
yerleşik yaşamı seçmiş olsalar da tümü tarımın yanı sıra hayvancılıkla 
uğraşmakta, sürü beslemektedirler. Özlerinde göçebe gelenekten kay-
naklanan hayvancılıkla ilgili söz varlıkları etkindir.  

Bu sözlerin önemli bir bölümü de Dede Korkut anlatmalarından 
yansıyan sözlerdir: Guzulamak, (koyun kuzulaması), gunnamak, 
eniklemek (köpek doğurması), buzağlamak (ineğin doğurması), toklu 
(altı ayı geçmiş ve kırkılmış erkek koyun), tay, enik, kişnemek, 
böğürmek, havlamak. Dede Korkut'ta suyun hızlı ve hafif akmasını 
ifade eden şırıldamak ve şorlamak, soğuktan veya hastalıktan ölümü 
ifade eden kırılmak sözleri bunlar arasındadır. 

Dede Korkut anlatmalarında sıkça geçen iv sözcüğü ev, otağ, 
çadır anlamına gelmektedir. 

Altun tahtında yine ivini dikdi biçimindeki kullanımdaki iv sözü, 
Zile ve yöresinde ev olarak geçerken dikdi sözü de evini kurdu, yaptı 
anlamında kullanılmaktadır. 

Mudbak, yemek pişirilen yerdir. Evin bir bölümü olarak mudbak 
sözcüğü hikâyelerde 2 kez geçmiştir. Aşağıdaki ilk örnekte mudbak 
sözcüğü dik- fiiliyle birlikte kullanılmıştır. Buradan mutfak için ayrı 
bir çadır kurulduğu da düşünülebilir. Mudbak’ı nitelemek için ise kara 
sıfatı kullanılmıştır. Semih Tezcan’ın (2001: 124) Peter Andrews’dan 
aktardığı bilgilere göre mutfağın çadırın arkasında veya ayrı bir 
çadırda olabileceği, mutfak çadırının keçeleri duman ve isten 
karardığından kara mudbak biçiminde ifade edildiği belirtilmiştir. 
Mutfak, Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Zile ve yöresinde de 
aynı şekilde kullanılmaktadır.  

Renklerin sembolik anlamları düşünüldüğünde hikâyelerde sıkça 
kullanılan ala ve ak renklerinin Oğuzların algı dünyasında olumlu, 
kara renginin ise olumsuz çağrışımları ifade ettiği bilinmektedir. Zile 
ve yöresinde de bu renkler aynı kavramları ifade etmek için Dede 
Korkut anlatmalarına benzer biçimde kullanılmaktadır (Tezcan, 2001: 
176). 

Dede Korkut'ta ala sözü renk kavramının dışında ululuk, yücelik, 
yükseklik, görkemlilik anlamlarında da kullanılmıştır. Aladağ derken 
görkemli, ulu dağ kavramı işaret edilmektedir. Al sözü eski Türk 
inançlarında hâkimiyet sembolü olarak kullanıldığı da göz önünde 
tutulursa ala sözünün ulu, yüksek, hâkim vb. anlamlarda kullanıldığı 
görülecektir. Zile'de de ala sözü büyük, görkemli, yüksek, ulu 
anlamlarını içerecek biçimde kullanılmış hatta bir camiye Alacamescit 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Cami, bazı büyük mahallelere de Alacamescitzir Mahallesi, Alaca-
mescitbalâ Mahallesi gibi adlar verilmiştir.  

Zor bir durum karşısında her şey denendiği hâlde sonuç alına-
maması durumunda söylenen “üzüldüğü yerden kopsun” deyimi, Dede 
Korkut hikâyelerinde geçen göynümek eylemi, Dede Korkut'ta geçen 
at kulağı sak olur ifadesindeki çabuk duyan, uyanık, tetikte gibi 
anlamlar içeren ve bu köylerde benim uykum saktır biçiminde kul-
lanılan ifadeler günümüzde hâlâ kullanılmaktadır. Bunların yanında 
Dede Korkut'ta Ulaş oğlu Salur Kazan kara kaygılı düş gördü, 
belinledi...! biçiminde geçen ifadedeki belinledi uykuda sayıkladı, 
uyku sırasında bilinçsiz hareketler yaptı ifadesi bu yörede aynen 
kullanılmakta, günlük yaşamda “hastanın ateşi o kadar yükseldi ki, 
uykusunda belinledi” biçiminde kullanılışı, Dede Korkut'taki halk kül-
türü değerlerinin Zile ve çevresi ağzında canlılığının korunduğunun 
işaretlerindendir. 

Dede Korkut anlatmalarında büyük ve kutsal idealler dile 
getirilmemekle beraber, Oğuz boyunu korumak, tabiata ve düşman 
kavimlere karşı güçlü olmak gereği işaret edilmektedir. “Oğuz beyleri 
sudan abdest aldılar, ak alınları yere koydular, Görklü Muhammed'i 
yad getürdüler” ifadesiyle dile getirilen dua pratikleriyle dilek, istek 
ve davranışlar Zile ve çevresindeki Türkmen köylerinde önemle 
benimsenmekte, Dede Korkut'taki “Devletsüz şerrinden Allah sakla-
sun sizi” duası, Uğursuzun şerrinden Allah saklasın biçiminde, “Azup 
gelen kazayı Tanrı savsun hanum hey” duası, Kazadan beladan Allah 
esirgesin biçiminde, “Kolgeluce kaba ağacun kesilmesün” duası Gölge 
veren ağacın kurumasın biçiminde, “Hak yanduran cırağun yana 
tursun” duası “Ocağının dumanı tütsün” biçiminde, “Kadir seni na-
merde muhtac itmesün” duası, “Allah namerde muhtaç etmesin” biçi-
minde hayır dualar olarak yaşatılmakta ve canlılığını korumaktadır. 

Konar-göçer kültürden yerleşik kültüre geçmekle özlerinden fazla 
bir şey yitirmemiş, yine doğanın ağır koşullarına dayanmak, geçim 
şartlarını zorlamak, toprakla didişmek için heybetli ve güçlü olmaya 
mecbur kalmışlardır. Dış dünyaya karşı fiziki olarak güçlü olan bu in-
sanlar arasından önemli pehlivanlar yetişmiş, inanç ve değer yargıları, 
bilgi birikimleri kendi öz güvenleri gelişmiş bir toplum yaratmışlardır. 

Dede Korkut hikâyelerinde Oğuz Türklerinin musikiye verdiği 
önem de görülmektedir. Öyle ki hikâyelerde tasvir edilen sosyal haya-
tın bütün önemli olaylarında musiki vardır. Duygular ve düşünceler, 
kolca kopuz çalınarak ifade edilir. 

Anadolu'da, ilçe bazında en fazla âşık yetiştiren yöre Zile'dir. 
Dede Korkut’taki “Kolça kopuz götürüp ilden ile bigden bige ozan 
gezer. Er namerdin er nakesin ozan bilir” ifadesinden hareketle 15. 
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yüzyıl ortalarında ozanların “kopuz” çaldığını ve diyar diyar dolaşarak 
sanatlarını icra ettiklerini görüyoruz (Ergin, 1989: 75). 

Oğuzların çok değer verdiği bir çalgı olan kopuz, halk ozanları 
tarafından çalınır. Ama en güzelini ozanların piri Dede Korkut çalardı. 
Kopuzun üzerinde at kılından örülmüş iki tel gerilmiş ve sapına da 
demirden birkaç çıngırak takılmıştır. Kopuzun çıkardığı name manevi 
bir ilaç gibidir.  

Dede Korkut anlatmalarında yer alan “bigden bige ozan gezer” 
ifadesi ise ozanlık geleneğinin toplumun üst katmanlarında yer alan 
“beyler” tarafından itibar gördüğünü göstermektedir.  Dede Korkut 
anlatmalarında rastladığımız “At ayağı külük, ozan dili çevik olur” sö-
zü ozanların topluma birtakım hikâyeler anlattığını, halkın dili, 
düşüncelerinin tercümanı olduğunun ifadesidir.  

Dede Korkut'taki ozanlık geleneğinin Zile merkez ve köylerinde 
âşıklık geleneği olarak sürdüğü, son yıllara kadar Zile'de kıl kopu-
zunun kullanıldığı, her on evden birinde duvarda bir sazın asılı 
olduğu, Talîbî'yim kurtulmadım çileden / Mültezimler öşür alır kileden 
gibi deyişleriyle halkın dili, duygularının tercümanı olan âşıkların   
söylemleri bu görüşümüzü kanıtlamaktadır.  

Dede Korkut’ta aile önemli bir yer tutar. Oğuz Türklerinde çok 
sağlam ve köklü bir aile hayatı vardır. Türklerin, dünyanın dört bir 
yanına dağılmalarına rağmen varlıklarını korumaları, aile yapısına 
verdikleri büyük önemden ileri gelmektedir. Eski Türklerde aile 
yapısının devletten devlete fazla değişiklik göstermediği söylenebilir. 
Bunun temel sebebi, aileyi meydana getiren esasların örf ve âdet hu-
kuku şeklinde zaman içinde kurallaşması ve bu oluşumda devletlerin 
rolünün hukukun diğer alanlarına göre sınırlı olmasıdır.  

Dede Korkut anlatmalarının önsözü dâhil tümünde kadın 
üzerinde özenle durulduğu görülür. Türk toplum hayatında kadına 
verilen öneme dikkat çekilmektedir. Kadın toplum hayatında aktif rol 
sahibidir.  Kadın bir güzellik sembolü olduğu kadar sosyal hayatın 
içinde fikirlerine değer verilen, erkeğinin can yoldaşıdır. Türklerde 
kadın ve erkek eşittir.  Bu eşitlik Dede Korkut'ta net ve açık bir 
biçimde işaret edilmektedir.  

Kadınlar oldukça canlı ve göçebe toplumunun bütün özelliklerini 
yansıtacak biçimde anlatılmaktadır. Kadın cesaretlidir, erkeğinin 
namus ve şerefini kendi namusu bilir; sadık ve fedakârdır, erkeğini 
yıllarca bekler. Dede Korkut’ta hem kadın hem erkek tarafından eşe 
önem verilmekte, eşe övgülerde bulunulmaktadır. Dirse Han Oğlu 
Boğaç Han Hikâyesinde Dirse Han’ın eşine “Beri gel başımın bahtı, 
evimin tahtı” biçiminde seslenişi eşine verdiği değeri göstermektedir. 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Dede Korkut'ta eşe verilen bu değer ve kadının saydığımız özellikleri 
Zile ve köylerinde aynı şekilde varlığını ve yapısını korumaktadır. 

İslamiyet’in bütünüyle bir güzellikler dünyası olarak ele alınıp 
yorumlandığı Dede Korkut hikâyelerinde dinin önemli bir yeri vardır. 
Bu hikâyelerde İslimi inanç sistemi ile İslamiyet öncesi Türk inanç 
sistemi iç içedir. Bu nedenle Dede Korkut Hikâyeleri bir inanç sis-
teminden başka bir inanç sistemine geçiş döneminin ürünlerindendir.  

Oğuz Türklerinin yaşadığı sosyal hayatın açık ifadesi olan Dede 
Korkut Hikâyelerinin hemen hepsinde İslami motifler yanında bun-
larla çatışmayan eski Türk kültürüne ait pek çok unsura rastlan-
maktadır.  

Bu unsurlardan en çok sevgi işlenmekte; sevgi ile ilgili olarak 
evlat sevgisi, anne baba sevgisi, eş sevgisi, kardeş sevgisi, at sevgisi, 
doğa sevgisi ele alınmaktadır. Dede Korkut’un tümünde büyük yer 
tutan doğa, Zile ve Türkmen köylerinin âşıklarının dilinde ve telinde 
akarsularıyla, dumanlı dağlarıyla, yeşil çayırlarıyla alabildiğine canlı 
tasvirlerle dile getirilmektedir.  

Dede Korkut hikâyelerinde yer alan olayların içinde anne ve ba-
baya olan sevgi, sürekli olarak dile getirilmekte, anne ve özellikle de 
baba sevgisi kimi olayların temelini oluşturmaktadır. Bu genel 
görünüm Zile ve köylerinde hâkim konumdadır.   

Dede Korkut hikâyelerinde dürüstlük kavramı, gerçekleri savun-
ma, sadakat gösterme, adil olma biçiminde ele alınmaktadır. Çoğu 
Bektaşi olan bu toplumda dürüstlük; eline, beline, diline sahip ol 
felsefesi içinde en katı kural olarak kendini hissettirmektedir.   

Dede Korkut hikâyelerinde ele alınan eşe saygı, anne babaya 
saygı, büyüklere saygı, devlet büyüğüne saygı gibi kavramlar da bu 
yörede ödünsüz uygulamaların başında gelmektedir.  Saygısız davra-
nışlar hiç hoş görülmemektedir.  

Oğuz Türklerinin İslam’ı kabul etmelerinin de etkisiyle Dede 
Korkut hikâyelerinin hepsinde dinî değerler işlenmiş, tüm hikâyeler 
olumlu dünya vurgusu ile sonlanmıştır.  

Dua etme, hayır yapma, rüyalara inanma, Tanrı’ya ve peygam-
bere inanma, ibadet etme gibi Dede Korkut hikâyelerinde yer alan dinî 
değerler, bütün canlılığı ile Zile ve çevresindeki Türkmen köylerinde 
yaşamaktadır. 

Dede Korkut'taki evlilik âdetleri Zile ve Zile’nin Bacul, İğdir, 
Alayurt, Salur, Ağcakeçili, Acısu gibi Türkmen köylerinde aynen 
devam etmekte, görücü usulü ile evlilikler canlılığını korumakta, baş-
lık verilmekte, söz ve nişan gelenekleri uygulanmakta, beşik kertmesi 
olayı yer yer gerçekleşmekte, düğünlerde düğünü her tarafa duyurmak 
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yüzyıl ortalarında ozanların “kopuz” çaldığını ve diyar diyar dolaşarak 
sanatlarını icra ettiklerini görüyoruz (Ergin, 1989: 75). 

Oğuzların çok değer verdiği bir çalgı olan kopuz, halk ozanları 
tarafından çalınır. Ama en güzelini ozanların piri Dede Korkut çalardı. 
Kopuzun üzerinde at kılından örülmüş iki tel gerilmiş ve sapına da 
demirden birkaç çıngırak takılmıştır. Kopuzun çıkardığı name manevi 
bir ilaç gibidir.  

Dede Korkut anlatmalarında yer alan “bigden bige ozan gezer” 
ifadesi ise ozanlık geleneğinin toplumun üst katmanlarında yer alan 
“beyler” tarafından itibar gördüğünü göstermektedir.  Dede Korkut 
anlatmalarında rastladığımız “At ayağı külük, ozan dili çevik olur” sö-
zü ozanların topluma birtakım hikâyeler anlattığını, halkın dili, 
düşüncelerinin tercümanı olduğunun ifadesidir.  

Dede Korkut'taki ozanlık geleneğinin Zile merkez ve köylerinde 
âşıklık geleneği olarak sürdüğü, son yıllara kadar Zile'de kıl kopu-
zunun kullanıldığı, her on evden birinde duvarda bir sazın asılı 
olduğu, Talîbî'yim kurtulmadım çileden / Mültezimler öşür alır kileden 
gibi deyişleriyle halkın dili, duygularının tercümanı olan âşıkların   
söylemleri bu görüşümüzü kanıtlamaktadır.  

Dede Korkut’ta aile önemli bir yer tutar. Oğuz Türklerinde çok 
sağlam ve köklü bir aile hayatı vardır. Türklerin, dünyanın dört bir 
yanına dağılmalarına rağmen varlıklarını korumaları, aile yapısına 
verdikleri büyük önemden ileri gelmektedir. Eski Türklerde aile 
yapısının devletten devlete fazla değişiklik göstermediği söylenebilir. 
Bunun temel sebebi, aileyi meydana getiren esasların örf ve âdet hu-
kuku şeklinde zaman içinde kurallaşması ve bu oluşumda devletlerin 
rolünün hukukun diğer alanlarına göre sınırlı olmasıdır.  

Dede Korkut anlatmalarının önsözü dâhil tümünde kadın 
üzerinde özenle durulduğu görülür. Türk toplum hayatında kadına 
verilen öneme dikkat çekilmektedir. Kadın toplum hayatında aktif rol 
sahibidir.  Kadın bir güzellik sembolü olduğu kadar sosyal hayatın 
içinde fikirlerine değer verilen, erkeğinin can yoldaşıdır. Türklerde 
kadın ve erkek eşittir.  Bu eşitlik Dede Korkut'ta net ve açık bir 
biçimde işaret edilmektedir.  

Kadınlar oldukça canlı ve göçebe toplumunun bütün özelliklerini 
yansıtacak biçimde anlatılmaktadır. Kadın cesaretlidir, erkeğinin 
namus ve şerefini kendi namusu bilir; sadık ve fedakârdır, erkeğini 
yıllarca bekler. Dede Korkut’ta hem kadın hem erkek tarafından eşe 
önem verilmekte, eşe övgülerde bulunulmaktadır. Dirse Han Oğlu 
Boğaç Han Hikâyesinde Dirse Han’ın eşine “Beri gel başımın bahtı, 
evimin tahtı” biçiminde seslenişi eşine verdiği değeri göstermektedir. 
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da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
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Zile ve köylerinde aynı şekilde varlığını ve yapısını korumaktadır. 

İslamiyet’in bütünüyle bir güzellikler dünyası olarak ele alınıp 
yorumlandığı Dede Korkut hikâyelerinde dinin önemli bir yeri vardır. 
Bu hikâyelerde İslimi inanç sistemi ile İslamiyet öncesi Türk inanç 
sistemi iç içedir. Bu nedenle Dede Korkut Hikâyeleri bir inanç sis-
teminden başka bir inanç sistemine geçiş döneminin ürünlerindendir.  

Oğuz Türklerinin yaşadığı sosyal hayatın açık ifadesi olan Dede 
Korkut Hikâyelerinin hemen hepsinde İslami motifler yanında bun-
larla çatışmayan eski Türk kültürüne ait pek çok unsura rastlan-
maktadır.  

Bu unsurlardan en çok sevgi işlenmekte; sevgi ile ilgili olarak 
evlat sevgisi, anne baba sevgisi, eş sevgisi, kardeş sevgisi, at sevgisi, 
doğa sevgisi ele alınmaktadır. Dede Korkut’un tümünde büyük yer 
tutan doğa, Zile ve Türkmen köylerinin âşıklarının dilinde ve telinde 
akarsularıyla, dumanlı dağlarıyla, yeşil çayırlarıyla alabildiğine canlı 
tasvirlerle dile getirilmektedir.  

Dede Korkut hikâyelerinde yer alan olayların içinde anne ve ba-
baya olan sevgi, sürekli olarak dile getirilmekte, anne ve özellikle de 
baba sevgisi kimi olayların temelini oluşturmaktadır. Bu genel 
görünüm Zile ve köylerinde hâkim konumdadır.   

Dede Korkut hikâyelerinde dürüstlük kavramı, gerçekleri savun-
ma, sadakat gösterme, adil olma biçiminde ele alınmaktadır. Çoğu 
Bektaşi olan bu toplumda dürüstlük; eline, beline, diline sahip ol 
felsefesi içinde en katı kural olarak kendini hissettirmektedir.   

Dede Korkut hikâyelerinde ele alınan eşe saygı, anne babaya 
saygı, büyüklere saygı, devlet büyüğüne saygı gibi kavramlar da bu 
yörede ödünsüz uygulamaların başında gelmektedir.  Saygısız davra-
nışlar hiç hoş görülmemektedir.  

Oğuz Türklerinin İslam’ı kabul etmelerinin de etkisiyle Dede 
Korkut hikâyelerinin hepsinde dinî değerler işlenmiş, tüm hikâyeler 
olumlu dünya vurgusu ile sonlanmıştır.  

Dua etme, hayır yapma, rüyalara inanma, Tanrı’ya ve peygam-
bere inanma, ibadet etme gibi Dede Korkut hikâyelerinde yer alan dinî 
değerler, bütün canlılığı ile Zile ve çevresindeki Türkmen köylerinde 
yaşamaktadır. 

Dede Korkut'taki evlilik âdetleri Zile ve Zile’nin Bacul, İğdir, 
Alayurt, Salur, Ağcakeçili, Acısu gibi Türkmen köylerinde aynen 
devam etmekte, görücü usulü ile evlilikler canlılığını korumakta, baş-
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için davul, zurna çalınmakta, at binilip yarışlar yapılmakta ve her türlü 
düğün eğlencesine yer verilmektedir.   
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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19. YÜZYIL OSMANLI TOPLUM YAPISI ÇERÇEVESİNDE 
ÂŞIK TOKATLI NURİ’NİN DÜNYA KADINLARINI 

DEĞERLENDİREN DESTANI ÜZERİNE 
 

Nail TAN* 
 

Giriş 
 
Osmanlı İmparatorluğu, bütün imparatorluklarda olduğu gibi çok 

milletli, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir sosyal yapıya sahipti. 19. 
yüzyıla girildiğinde 1789 Fransız İhtilali’nin tesiriyle milliyetçilik 
hareketlerinin canlanması sonucu Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar-
daki ve Kafkasya’daki topraklarını kaybetmeye başladı. Türk ve Müs-
lüman nüfus daha güvenli bölgelere göç etti. Göçler sonrası oluşan 
ahalinin büyük bir kısmı Müslüman Türk, Tatar, Kürt, Arap, Arnavut, 
Boşnak, Çerkez, Abhaz ve Gürcülerden oluşmaktaydı. Diğer yandan 
Rum, Ermeni, Süryani ve Musevilerin de küçümsenmeyecek bir nü-
fusa sahiplerdi.  

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) sonra daha 
büyük göçler yaşandı. Balkanlar, Kafkasya ve Kırım’dan Türk kökenli 
halkların Trakya ve Anadolu’ya yerleşmeleriyle Türk Müslüman nü-
fusta önemli artışlar kaydedildi. 

Bildirimize konu olan Tokatlı Âşık Nuri’nin destanı, 19. yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu çok milletli, çok dilli, çok dinli, çok 
kültürlü sosyal yapı sayesinde ortaya çıkmıştır denilebilir. 

 
Âşık Tokatlı Nuri kimdir? 

 
Destanı söyleyen Âşık Tokatlı Nuri, Tokat’ın Kızılca Mahal-

lesi’nde doğmuştur. Asıl adı Mahmut’tur. 1820-1825 yılları arasında 
doğduğu tahmin edilmekle birlikte kesin doğum tarihi bilinme-
mektedir. Ünlü halk şairi Erzurumlu Emrah’ın (?-1855) Tokat’ı 
ziyareti sırasında (yaklaşık 1844 yılında) onun çırağı olmuş ve Emrah 
ona Nuri (nurla ilgili) mahlasını vermiştir.  

Nuri; Tokat, Amasya, Samsun, Çankırı ve Kastamonu illerinde 
çalıp söylemiştir. Ünlü şair Ziya Paşa, Amasya Mutasarrıfı iken bir 
panayır düzenlemiş (1865) ve bu panayırda Nuri şöhretini arttırmıştır. 
Bir rivayete göre Balkanlara gitmiştir. Balkan güzelleri ve hovarda-
larıyla ilgili destanını dinleyen Erzurumlu Emrah, ölürken ona sazını 
ve sözünü bırakmış ancak bir daha Balkanlara gitmesini yasaklamıştır. 

 
* KTB Emekli HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci.Ankara 
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için davul, zurna çalınmakta, at binilip yarışlar yapılmakta ve her türlü 
düğün eğlencesine yer verilmektedir.   
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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19. YÜZYIL OSMANLI TOPLUM YAPISI ÇERÇEVESİNDE 
ÂŞIK TOKATLI NURİ’NİN DÜNYA KADINLARINI 

DEĞERLENDİREN DESTANI ÜZERİNE 
 

Nail TAN* 
 

Giriş 
 
Osmanlı İmparatorluğu, bütün imparatorluklarda olduğu gibi çok 

milletli, çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir sosyal yapıya sahipti. 19. 
yüzyıla girildiğinde 1789 Fransız İhtilali’nin tesiriyle milliyetçilik 
hareketlerinin canlanması sonucu Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar-
daki ve Kafkasya’daki topraklarını kaybetmeye başladı. Türk ve Müs-
lüman nüfus daha güvenli bölgelere göç etti. Göçler sonrası oluşan 
ahalinin büyük bir kısmı Müslüman Türk, Tatar, Kürt, Arap, Arnavut, 
Boşnak, Çerkez, Abhaz ve Gürcülerden oluşmaktaydı. Diğer yandan 
Rum, Ermeni, Süryani ve Musevilerin de küçümsenmeyecek bir nü-
fusa sahiplerdi.  

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) sonra daha 
büyük göçler yaşandı. Balkanlar, Kafkasya ve Kırım’dan Türk kökenli 
halkların Trakya ve Anadolu’ya yerleşmeleriyle Türk Müslüman nü-
fusta önemli artışlar kaydedildi. 

Bildirimize konu olan Tokatlı Âşık Nuri’nin destanı, 19. yüzyılda 
Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu çok milletli, çok dilli, çok dinli, çok 
kültürlü sosyal yapı sayesinde ortaya çıkmıştır denilebilir. 

 
Âşık Tokatlı Nuri kimdir? 

 
Destanı söyleyen Âşık Tokatlı Nuri, Tokat’ın Kızılca Mahal-

lesi’nde doğmuştur. Asıl adı Mahmut’tur. 1820-1825 yılları arasında 
doğduğu tahmin edilmekle birlikte kesin doğum tarihi bilinme-
mektedir. Ünlü halk şairi Erzurumlu Emrah’ın (?-1855) Tokat’ı 
ziyareti sırasında (yaklaşık 1844 yılında) onun çırağı olmuş ve Emrah 
ona Nuri (nurla ilgili) mahlasını vermiştir.  

Nuri; Tokat, Amasya, Samsun, Çankırı ve Kastamonu illerinde 
çalıp söylemiştir. Ünlü şair Ziya Paşa, Amasya Mutasarrıfı iken bir 
panayır düzenlemiş (1865) ve bu panayırda Nuri şöhretini arttırmıştır. 
Bir rivayete göre Balkanlara gitmiştir. Balkan güzelleri ve hovarda-
larıyla ilgili destanını dinleyen Erzurumlu Emrah, ölürken ona sazını 
ve sözünü bırakmış ancak bir daha Balkanlara gitmesini yasaklamıştır. 
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Bu rivayeti nakleden ve Tokatlı Nuri hakkında yegâne kitabı yazan 
Çankırılı Ahmet Talât Onay (1933: 207), Nuri’nin Balkanlara gittiğine 
ihtimal vermez. Derler ki, Erzurumlu Emrah esasen Nakşıbendî tarika-
tını benimsemişken, Âşık Nuri ile dolaşmaya başlayınca Bektaşi ol-
muştur (Onay, 1933: 65).  

Erzurumlu Emrah’tan doğan Âşık Kolu’nun Âşık Nuri dalında, 
onun yetiştirdiği Zileli Ceyhunî (1834-1912) ve Âşık Gayretî (19-20. 
yüzyıl) bulunmaktadır. 

Tokatlı Nuri, 1883 yılında Samsun’da ölmüştür. Çırağı Zileli 
Ceyhunî ölürken onun yanında kalmış, Nuri’nin sazını ve şiir defterini 
getirip Niksar’daki ailesine teslim etmiştir. 

 
Âşık Edebiyatımızda Zenannameler: Kadınlarla İlgili Destanlar 

 
Divan ve Âşık edebiyatımızda kadınlarla ilgili uzun şiirlere ze-

nanname denmiştir. Zenan, Farsça kadınlar demektir. Zenanna-
melerde, toplumda ve aile içinde kadının yeri, görevleri, uyması ge-
reken kurallar anlatılır. Kadınlara öğütler verilir. Anlatılanların ta-
mamında ayet, hadis gibi dinimizdeki kaynaklar gösterilir. 

Zenannameler, Osmanlı toplum yapısında kadının yerini, öne-
mini, statüsünü göstermesi bakımından değerli eserlerdir. Osmanlı 
toplum yapısında kadının yeri ne yazık ki çok zavallı bir durumdadır. 
Kadınları aşağılayan, hor gören atasözü ve deyimlerin tamamına yakı-
nı da bu dönemden kalmadır. Osmanlı’nın iyi, güzel yönlerini belirt-
tiğimiz gibi kusurlarını da söylemek zorundayız. Ancak, o devrin şart-
larında; yazılanlar, söylenenler herkese çok normal gelmekteydi 
şüphesiz. Hatta, kadını koruduğuna, hakları kısıtlanarak değer veril-di-
ğine inanılıyordu. 18. yüzyıl halk şairlerinden Haliloğlu’nun bir ze-
nannamesini 1977 yılında yayımlamıştık (Tan, 1977). 91 dörtlükten 
olu-şan bu zenannamede çizilen kadın tipini en çok El-Kaide, IŞİD 
gibi radikal İslamcı toplumlarda görmekteyiz. Şiirde ahlaklı, ideal 
kadından istenen davranışlara dair iki örnek vermekle yetinelim: 

 
 Kibar avret dahi n’itse 
 Varub mahalleye gitse 
 İzünsüz üç adım atsa 
 Budur süls hatavâtı 
 

(Yaşlı avrat dahi, kocasından izinsiz mahallede üç adım atsa, bu hatası 
boşanma sebebi sayılır.) 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bir avrat duruben kâim 
 Erine su vire dâim 
 Aç mı başına sâim 
 Olur bir yıl sevabâtı 
 

(Bir kadın daima kocasının karşısında ayakta durur ve su verirse, 
kocası açken o da yemezse, oruçlu kalırsa bir yıl sevap kazanır.) 

 
Zenanname terimi, âşık edebiyatımızda pek yaygın değildir. Âşık 

tarzı destanların bir bölümü kadınlarla ilgilidir. Prof. Dr. Özkul Çoba-
noğlu (2000: 56-61), âşık tarzı destanları tasnif ederken, kadın konulu 
olanları “I. Sosyal Hayatla İlgili Destanlar” bölümünde toplamıştır. Bu 
bölümde yer alan; A. Aile Kurumuyla İlgili Destanlar, B. Evlilik Ku-
rumuyla İlgili Destanlar, C. Cinsiyet ve Cinsel Hayatla İlgili Destanlar 
alt başlıkları altında tasnif edilen destanların tamamı kadınlarla 
ilgilidir. Tokatlı Âşık Nuri’nin bildirimize konu olan destanı C alt 
grubundadır. Bu alt gruptaki destanlar üç başlıkta tasnif edilmiştir: 

 
 1. Kadın güzelliğine dair destanlar 
    (Âşık Tokatlı Nuri’nin Dilberler Destanı) 
 2. Kadınlığın Kötülüğü ve Eksikliğine Dair Destanlar 
 3. Kadınlığın Eksikliği İddiasının Yanlışlığına Dair Destanlar 
    (Zehra Bacı ve Âşık Naciye Bacı’nın destanları gibi.) 
 

Âşık Tokatlı Nuri’nin Dünya Kadınlarını Değerlendiren Destanı 
 

Âşığın kadınlarla ilgili destanına geçmeden önce, azınlık 
dilleriyle kafiyeli şiirler yazacak kadar yetenekli bir şair olduğunu be-
lirtmemiz gerekir. Bir rivayete göre, Balkan Yarımadası elimizden 
çıkmadan önce bu topraklara gitmiş, 38 dörtlükten oluşan bir destanla 
gördüklerini, yaşadıklarını anlatmıştır (Onay, 1933: 207-213). Bu 
destanda, bir dörtlük şöyledir: 

 
 Tuna yalısını gezdim bir zaman 
 Rusçuk, Yerköy, Kalas, Yaş ile Buğdan 
 Sırbiye Belgrat, Vidin’de iskân 
 Eğlendim, o şehri kıldım temâşa (Onay, 1933: 208). 

 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Çankırılı Ahmet Talât Onay, 

Tokatlı Nuri’nin İstanbul ve Balkanlara gittiğine inanmamaktadır. 
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Bu rivayeti nakleden ve Tokatlı Nuri hakkında yegâne kitabı yazan 
Çankırılı Ahmet Talât Onay (1933: 207), Nuri’nin Balkanlara gittiğine 
ihtimal vermez. Derler ki, Erzurumlu Emrah esasen Nakşıbendî tarika-
tını benimsemişken, Âşık Nuri ile dolaşmaya başlayınca Bektaşi ol-
muştur (Onay, 1933: 65).  

Erzurumlu Emrah’tan doğan Âşık Kolu’nun Âşık Nuri dalında, 
onun yetiştirdiği Zileli Ceyhunî (1834-1912) ve Âşık Gayretî (19-20. 
yüzyıl) bulunmaktadır. 

Tokatlı Nuri, 1883 yılında Samsun’da ölmüştür. Çırağı Zileli 
Ceyhunî ölürken onun yanında kalmış, Nuri’nin sazını ve şiir defterini 
getirip Niksar’daki ailesine teslim etmiştir. 

 
Âşık Edebiyatımızda Zenannameler: Kadınlarla İlgili Destanlar 

 
Divan ve Âşık edebiyatımızda kadınlarla ilgili uzun şiirlere ze-

nanname denmiştir. Zenan, Farsça kadınlar demektir. Zenanna-
melerde, toplumda ve aile içinde kadının yeri, görevleri, uyması ge-
reken kurallar anlatılır. Kadınlara öğütler verilir. Anlatılanların ta-
mamında ayet, hadis gibi dinimizdeki kaynaklar gösterilir. 

Zenannameler, Osmanlı toplum yapısında kadının yerini, öne-
mini, statüsünü göstermesi bakımından değerli eserlerdir. Osmanlı 
toplum yapısında kadının yeri ne yazık ki çok zavallı bir durumdadır. 
Kadınları aşağılayan, hor gören atasözü ve deyimlerin tamamına yakı-
nı da bu dönemden kalmadır. Osmanlı’nın iyi, güzel yönlerini belirt-
tiğimiz gibi kusurlarını da söylemek zorundayız. Ancak, o devrin şart-
larında; yazılanlar, söylenenler herkese çok normal gelmekteydi 
şüphesiz. Hatta, kadını koruduğuna, hakları kısıtlanarak değer veril-di-
ğine inanılıyordu. 18. yüzyıl halk şairlerinden Haliloğlu’nun bir ze-
nannamesini 1977 yılında yayımlamıştık (Tan, 1977). 91 dörtlükten 
olu-şan bu zenannamede çizilen kadın tipini en çok El-Kaide, IŞİD 
gibi radikal İslamcı toplumlarda görmekteyiz. Şiirde ahlaklı, ideal 
kadından istenen davranışlara dair iki örnek vermekle yetinelim: 

 
 Kibar avret dahi n’itse 
 Varub mahalleye gitse 
 İzünsüz üç adım atsa 
 Budur süls hatavâtı 
 

(Yaşlı avrat dahi, kocasından izinsiz mahallede üç adım atsa, bu hatası 
boşanma sebebi sayılır.) 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bir avrat duruben kâim 
 Erine su vire dâim 
 Aç mı başına sâim 
 Olur bir yıl sevabâtı 
 

(Bir kadın daima kocasının karşısında ayakta durur ve su verirse, 
kocası açken o da yemezse, oruçlu kalırsa bir yıl sevap kazanır.) 

 
Zenanname terimi, âşık edebiyatımızda pek yaygın değildir. Âşık 

tarzı destanların bir bölümü kadınlarla ilgilidir. Prof. Dr. Özkul Çoba-
noğlu (2000: 56-61), âşık tarzı destanları tasnif ederken, kadın konulu 
olanları “I. Sosyal Hayatla İlgili Destanlar” bölümünde toplamıştır. Bu 
bölümde yer alan; A. Aile Kurumuyla İlgili Destanlar, B. Evlilik Ku-
rumuyla İlgili Destanlar, C. Cinsiyet ve Cinsel Hayatla İlgili Destanlar 
alt başlıkları altında tasnif edilen destanların tamamı kadınlarla 
ilgilidir. Tokatlı Âşık Nuri’nin bildirimize konu olan destanı C alt 
grubundadır. Bu alt gruptaki destanlar üç başlıkta tasnif edilmiştir: 

 
 1. Kadın güzelliğine dair destanlar 
    (Âşık Tokatlı Nuri’nin Dilberler Destanı) 
 2. Kadınlığın Kötülüğü ve Eksikliğine Dair Destanlar 
 3. Kadınlığın Eksikliği İddiasının Yanlışlığına Dair Destanlar 
    (Zehra Bacı ve Âşık Naciye Bacı’nın destanları gibi.) 
 

Âşık Tokatlı Nuri’nin Dünya Kadınlarını Değerlendiren Destanı 
 

Âşığın kadınlarla ilgili destanına geçmeden önce, azınlık 
dilleriyle kafiyeli şiirler yazacak kadar yetenekli bir şair olduğunu be-
lirtmemiz gerekir. Bir rivayete göre, Balkan Yarımadası elimizden 
çıkmadan önce bu topraklara gitmiş, 38 dörtlükten oluşan bir destanla 
gördüklerini, yaşadıklarını anlatmıştır (Onay, 1933: 207-213). Bu 
destanda, bir dörtlük şöyledir: 

 
 Tuna yalısını gezdim bir zaman 
 Rusçuk, Yerköy, Kalas, Yaş ile Buğdan 
 Sırbiye Belgrat, Vidin’de iskân 
 Eğlendim, o şehri kıldım temâşa (Onay, 1933: 208). 

 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Çankırılı Ahmet Talât Onay, 

Tokatlı Nuri’nin İstanbul ve Balkanlara gittiğine inanmamaktadır. 
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Tokatlı Âşık Nuri’nin kadınlar ile ilgili yazdığı destan 15 
dörtlüktür (Onay, 1933: 214-216). Ahmet Talât Onay’ın kitabından 
naklen Köprülü ve Gencosman tarafından da yayımlanmıştır (Köp-
rülü, 2004: 505-507; Gencosman, 1972: 355-357). Onay, şiiri destan 
başlığı altında verdiği hâlde Gencosman “Dilberler Destanı” başlığını 
atmıştır. Destan şu dörtlükle başlamaktadır: 

 Kamu milletleri beyan eyleyim 
 Yadigârım olsun ahbab, yârâna, 
 Anların vasfını bir bir söyleyim 
 Dikkat etsin, atılmasın yabana. 

Âşık, sırasıyla Arap, Rum, Ermeni, Arnavut, Boşnak, Elekçi 
(Çingene), Yahudi, Tatar, Kürt, Çerkes, Türk, Gürcü ve şehirli 
kadınlar hakkında birer dörtlük içinde çeşitli değerlendirmelerde 
bulunur. Türk terimini, diğer Osmanlı halk şairlerinde sıkça görüldüğü 
gibi “köylü” karşılığında kullanır. Köylü kadının ardından şehirli 
kadını değerlendirir. Âşık Ömer ve Pir Sultan Abdal’ın köylü karşılığı 
Türk’ü aşağılayan, hor gören birer şiiri olduğunu biliyoruz. Âşık 
Ömer, medrese tahsili gördüğünden, aruz veznini bildiğinden köy-
lüleri aşağıladığı gibi Karacaoğlan’ı da küçümsemiştir. 

Tokatlı Nuri, destanında sırasıyla Arap, Rum, Çerkez ve Gürcü 
kadınlarıyla şehirli kadınları över, güzel bulur. Erkeklere davra-
nışlarını beğenir. Diğer yandan Ermeni, Arnavut, Boşnak, Çingene, 
Yahudi, Tatar, Türk ve Kürt kadınlarının ise bazı yönlerini beğenmez, 
eleştirir. Kusurlarını söylemekten çekinmez. Söz gelimi Ermeni kadın-
larının yaşlanınca tenlerinin kıllandığını, Arnavut kadınların kirli ça-
maşır giydiğinden kötü koktuğunu, Boşnak kadınların sert huylu 
olduğunu, Yahudi kadınların şeytana benzediğini, Tatar kadınların at 
eti yediklerinden kötü koktuğunu, Türk (köylü) kadınların dillerinin 
kaba, yemek yemeğe düşkün olduğunu, Kürt kadınların yanlarında eğ-
ri kılınç bulundurup kızınca karşısındaki erkeğin başına vurduğunu 
belirtir. Enderunlu Fazıl’ın Zenannamesi ile Tokatlı Nuri’nin desta-
nındaki kadın değerlendirmeleri arasında önemli benzerlik vardır. 
Destan şu dörtlükle sona erer: 

 Kınamayın dostlar bu geldi dile 
 Gayri konuşmadım başka dil ile 
 Nuri, mahbup sever cümle il bile 
 Muhalefet olsun yâr ü yârana. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Âşık Tokatlı Nuri’nin kadınlar destanı şöyledir (Onay, 1933: 214-
216; Köprülü, 2004: 505-507) 

Kamu milletleri beyan edeyim 
Yadigârım olsun ahbab, yârana 

 Anların vasfını bir bir söyleyim 
 Dikkat etsin, atılmasın yabana. 
 
 Arap’ın dilberi, diken ateşi 
 Gencini sorarsan, yıkılır kaşı 
 Her ne matlub etsen bitirir işi 
 Hiç eziyet vermez anı sarana. 
 
 Urum’un dilberi gayet cilveli 
 Kâkülünden gitmez asla bir eli 
 Genç, koca demeyip hemen sevmeli 
 Kırk yaşında döner o nev-cihana doğru. 
 
 Ermeni dilberi tiz gelir geçer 
 Gençlikte yanaşmaz, âdemden kaçar 
 Bir gün olur Felek çarkına sıçar 
 Kıllanır her yanı, döner ormana. 
 
 Arnavut dilberin giydiği çuha 
 Velakin gömleği olur muşamba 
 Her ne matlub etsen bitirir amma 
 Çirkin kokar, sıklet verir insana. 
 
 Boşnak’ın dilberi, bacasız suyu 
 Velakin ziyade sert olur huyu 
 Aklı kısa amma uzundur boyu 
 Şaka bilmez, öyle ateş-zebâne. 

 
Elekçi (Çingene) dilberi, Osmanlı harcı 

 Anın haraccıya tükenmez borcu 
 Kırk kapı dolaşır, olur sılacı 
 Hub lisanlar döker bunca insana. 
 
 Yahudi dilberi insan şeytanı 
 Yanaşmaz insana soğuktur kanı 
 Ohşalayıversen kaçar külhâni 
 Turf (a) olurum deyu gelmez imâna. 
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Tokatlı Âşık Nuri’nin kadınlar ile ilgili yazdığı destan 15 
dörtlüktür (Onay, 1933: 214-216). Ahmet Talât Onay’ın kitabından 
naklen Köprülü ve Gencosman tarafından da yayımlanmıştır (Köp-
rülü, 2004: 505-507; Gencosman, 1972: 355-357). Onay, şiiri destan 
başlığı altında verdiği hâlde Gencosman “Dilberler Destanı” başlığını 
atmıştır. Destan şu dörtlükle başlamaktadır: 

 Kamu milletleri beyan eyleyim 
 Yadigârım olsun ahbab, yârâna, 
 Anların vasfını bir bir söyleyim 
 Dikkat etsin, atılmasın yabana. 

Âşık, sırasıyla Arap, Rum, Ermeni, Arnavut, Boşnak, Elekçi 
(Çingene), Yahudi, Tatar, Kürt, Çerkes, Türk, Gürcü ve şehirli 
kadınlar hakkında birer dörtlük içinde çeşitli değerlendirmelerde 
bulunur. Türk terimini, diğer Osmanlı halk şairlerinde sıkça görüldüğü 
gibi “köylü” karşılığında kullanır. Köylü kadının ardından şehirli 
kadını değerlendirir. Âşık Ömer ve Pir Sultan Abdal’ın köylü karşılığı 
Türk’ü aşağılayan, hor gören birer şiiri olduğunu biliyoruz. Âşık 
Ömer, medrese tahsili gördüğünden, aruz veznini bildiğinden köy-
lüleri aşağıladığı gibi Karacaoğlan’ı da küçümsemiştir. 

Tokatlı Nuri, destanında sırasıyla Arap, Rum, Çerkez ve Gürcü 
kadınlarıyla şehirli kadınları över, güzel bulur. Erkeklere davra-
nışlarını beğenir. Diğer yandan Ermeni, Arnavut, Boşnak, Çingene, 
Yahudi, Tatar, Türk ve Kürt kadınlarının ise bazı yönlerini beğenmez, 
eleştirir. Kusurlarını söylemekten çekinmez. Söz gelimi Ermeni kadın-
larının yaşlanınca tenlerinin kıllandığını, Arnavut kadınların kirli ça-
maşır giydiğinden kötü koktuğunu, Boşnak kadınların sert huylu 
olduğunu, Yahudi kadınların şeytana benzediğini, Tatar kadınların at 
eti yediklerinden kötü koktuğunu, Türk (köylü) kadınların dillerinin 
kaba, yemek yemeğe düşkün olduğunu, Kürt kadınların yanlarında eğ-
ri kılınç bulundurup kızınca karşısındaki erkeğin başına vurduğunu 
belirtir. Enderunlu Fazıl’ın Zenannamesi ile Tokatlı Nuri’nin desta-
nındaki kadın değerlendirmeleri arasında önemli benzerlik vardır. 
Destan şu dörtlükle sona erer: 

 Kınamayın dostlar bu geldi dile 
 Gayri konuşmadım başka dil ile 
 Nuri, mahbup sever cümle il bile 
 Muhalefet olsun yâr ü yârana. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Âşık Tokatlı Nuri’nin kadınlar destanı şöyledir (Onay, 1933: 214-
216; Köprülü, 2004: 505-507) 
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 Arnavut dilberin giydiği çuha 
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 Her ne matlub etsen bitirir amma 
 Çirkin kokar, sıklet verir insana. 
 
 Boşnak’ın dilberi, bacasız suyu 
 Velakin ziyade sert olur huyu 
 Aklı kısa amma uzundur boyu 
 Şaka bilmez, öyle ateş-zebâne. 

 
Elekçi (Çingene) dilberi, Osmanlı harcı 

 Anın haraccıya tükenmez borcu 
 Kırk kapı dolaşır, olur sılacı 
 Hub lisanlar döker bunca insana. 
 
 Yahudi dilberi insan şeytanı 
 Yanaşmaz insana soğuktur kanı 
 Ohşalayıversen kaçar külhâni 
 Turf (a) olurum deyu gelmez imâna. 
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 Tatar dilberinden çok hasna çıkar 
 Bir yanın yapmadan bir yanın yıkar 
 Beygir eti yemiş, elbette kokar 
 Simasında vardır birkaç nişane. 
 
 Kürd’ün dilberleri yüze gülücü 

Sanarsın âdeta hâlden bilici 
 Eksik etmez yandan eğri kılıcı 
 Sarılınca çeker vurur kafana. 
 
 Çerkes’in dilberi âfitâb-cemâl 
 Sanki kametleri bir serv-i nihâl 
 Güzellikte dersen bir Yusuf misal 
 Hûblukta gelmemiş misli cihana. 
 
 Türk’ün dilberidir gayet inad 
 Şehir dili bilmez lisanı kubad 
 Kelamında eder Türklüğün isbad 
 Hayvan gibi gözün diker samana. 
 
 Şehir dilberleri gayet ser-firâz 
 Bir hüsn-i dakiktir bulmaz inkıraz 
 Akl ile her derde onlar çâre-sâz 
 Mukabil olurlar hur ü gılmane. 
 
 Gürcü’nün dilberi yosma kıyafet 
 Padişaha layık sâhib-zerâfet 
 Müjgânla emretsen eder itaat 
 Bitirir hizmeti o arifâne. 
 
 Kınamayın dostlar, bu geldi dile 
 Gayri konuşmadım başka dil ile 
 Nuri güzel sever cümle il bile 
 Muhalefet olmaz yâr ü yârana. 

 
18. yüzyıl âşıklarından Âşık Abdî’nin de benzeri bir güzeller des-

tanı vardır (Gencosman, 1972: 347-350). Bu Âşık; güzeller, kadınlar 
karşısında daha hoşgörülüdür. Yahudi ve Ermeni kadınları dışında 
Acem, Rum, Türkmen, Anadolu, Rumeli, İstanbul, Çerkez, Çingene 
ve köylü (Türk) güzellerini beğenir, över. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Sonuç 
 
Âşık Tokatlı Nuri, 19. yüzyıl Osmanlı toplum yapısı çerçevesinde 

çeşitli milletlere ait kadınları sadece cinsiyet özellikleriyle ve erkeğe 
davranışlarıyla tanıtmış, bu yönlerine ait değerlendirmelerini 15 dört-
lükten oluşan bir destanla ifade etmiştir. Nuri’nin en önemli kriteri, 
kadının güzelliğidir. Destanın son dörtlüğünde bu özelliğini dünyaya 
ilan etmiştir sanki: Nuri, mahbup sever cümle il bile! 
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KAĞIZMANLI HIFZİ’NİN DIŞINDAKİ “HIFZİ” MAHLASLI 
DİĞER ÂŞIKLAR-ŞAİRLER 

 
Hayrettin İVGİN* 

 
Özet 

 
Asıl adı Recep olan Hıfzi, 1883’te Kağızman ilçesinde doğdu. 

Küçük yaşta medreseye yazıldı. Hafızlık icazetine sahip oldu. Çift-
çilikle uğraştı.  On beş yaşında kaval çalmaya ve şiir söylemeye baş-
ladı. 1911 yılında Sona ile evlendi. Sona 1918’de vefat etti. Üç çocuğu 
yetim kaldı. Aynı yıl içinde Ruslardan geri alınan Erzurum ve 
Sarıkamış yöresinden kaçan Ermeniler tarafından süngülenerek 
katledildi. Şehit olduğunda 25 yaşındaydı. Çoğunlukla sevgi, doğa, 
özlem ve din konularını işleyen Hıfzi’nın şiirleri; akıcı, yalın ve li-
riktir. Koşma ve destan türünde ürünler vermiştir. Yirmi beş yaşında 
ölen amcasının kızı Ziyade için yazdığı Sefil Baykuş adlı şiiri ağıt-
destan türünün en güzel örneklerindendir.  

Hıfzi mahlası ile şiir yazan ve söyleyen diğer âşık-şairlerimiz de 
bulunmaktadır. 19. yüzyılda yaşayan Bektaşi saz şairi Bolvadinli bir 
âşık vardır ki aruzla da şiir yazmaktadır. Âşık Hıfzi olarak bilinmek-
tedir. 18. yüzyılda yaşayan bir diğer Âşık Hıfzi da mersiyeler yazmış, 
zaman zaman aruzla da şiirler ortaya koymuştur. Alaca’nın Söğütözü 
köyünden olan asıl adı Mustafa olan, 19. yüzyılda yaşayan Âşık Hıfzi 
adlı âşığımızın da cönklerde şiirlerine rastlanmaktadır. 

1860-1915 yılları arasında yaşayan Artvin’in Yukarı Maden 
köyünden Hodlu Âşık Hıfzi da medrese öğrenimi gören bir Âşık-
şairdir. Merzifonlu Âşık Hıfzi da aynı dönemlerde yaşamıştır. Hıfzı 
Baba (?-1913) ise İstanbul’lu bir Bektaşi şairidir. Hafız Kâmil, 19. 
yüzyıllarda yaşamış Divriği-Erikli köyünden bir âşıktır ki Sefil Nazmi 
olarak da bilinir.  

Hıfzi Mehmet Efendi, XVI. yüzyılda yaşamış bir şair ve bilgin-
dir. O da medrese öğrenimi görmüştür. Divanı ve nesirleri de bu-lun-
maktadır. Tüm bunların yanında, Hafız adıyla tanınan pek çok Türk 
bestekârı, virtiöz, ses sanatçısı, hanendesi, gazelhanı bulun-maktadır.  

Tebliğim de Kağızmanlı Hıfzi’nin sanat düzeyini kısaca ortaya 
koyduktan sonra, “Hıfzi” veya “Hafız” mahlasını kullanan diğer âşık, 
şair ve sanatkârlardan söz edilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Recep Hıfzi, Hıfzi mahlası, diğer Hıfziler, 

âşık. 

 
* Dünya Söz Akademisi Başkanı. Araştırmacı-Yazar. Ankara/TÜRKİYE 
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âşık vardır ki aruzla da şiir yazmaktadır. Âşık Hıfzi olarak bilinmek-
tedir. 18. yüzyılda yaşayan bir diğer Âşık Hıfzi da mersiyeler yazmış, 
zaman zaman aruzla da şiirler ortaya koymuştur. Alaca’nın Söğütözü 
köyünden olan asıl adı Mustafa olan, 19. yüzyılda yaşayan Âşık Hıfzi 
adlı âşığımızın da cönklerde şiirlerine rastlanmaktadır. 

1860-1915 yılları arasında yaşayan Artvin’in Yukarı Maden 
köyünden Hodlu Âşık Hıfzi da medrese öğrenimi gören bir Âşık-
şairdir. Merzifonlu Âşık Hıfzi da aynı dönemlerde yaşamıştır. Hıfzı 
Baba (?-1913) ise İstanbul’lu bir Bektaşi şairidir. Hafız Kâmil, 19. 
yüzyıllarda yaşamış Divriği-Erikli köyünden bir âşıktır ki Sefil Nazmi 
olarak da bilinir.  

Hıfzi Mehmet Efendi, XVI. yüzyılda yaşamış bir şair ve bilgin-
dir. O da medrese öğrenimi görmüştür. Divanı ve nesirleri de bu-lun-
maktadır. Tüm bunların yanında, Hafız adıyla tanınan pek çok Türk 
bestekârı, virtiöz, ses sanatçısı, hanendesi, gazelhanı bulun-maktadır.  

Tebliğim de Kağızmanlı Hıfzi’nin sanat düzeyini kısaca ortaya 
koyduktan sonra, “Hıfzi” veya “Hafız” mahlasını kullanan diğer âşık, 
şair ve sanatkârlardan söz edilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Recep Hıfzi, Hıfzi mahlası, diğer Hıfziler, 

âşık. 
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OTHER ASHIKS- POETS WHO USED “HIFZİ” 
PSEUDONYM, OUTSIDE OF KAĞIZMANLI (FROM 

KAĞIZMAN) HIFZİ 
 

Abstract 
 
Hıfzi, whose real name is Recep, was born in Kağızman in 1883. 

He started to madrasah at a young age. He became an Hafız. He was 
busy with farming. At the age of fifteen he began to play the reedpipe 
and to sing poetry. He married Sona in 1911. Sona died in 1918. Three 
children became orphaned. In the same year, he escaped from 
Erzurum and Sarıkamış region where taken back from the Russians 
and he was massacred with bayonet by the Armenians. He was 25 
when he was a martyr. Hıfzi's poems, which mostly deal with love, 
nature, longing and religion; fluent, lean and lyrical. He wrote epic 
and koşma (a kind of ballad) type works.  The poem “Miserable Owl 
(Sefil Baykuş)” is the one of the best examples of lament-epic type 
which was written for the daughter of her uncle, Ziyade, who died at 
the age of twenty-five years.  

There are also other ashik poets who write and say poetry with 
the Hıfzi pseudonym. There was a ashik of Bektashi saz poet from 
Bolvadin who lived in XIXth century and wrote the poetry in aruz 
wezni (prosody). He was known as Ashik Hıfzi.  

Another Ashik Hıfzi who lived in XVIIIth century also wrote 
dirges and occasionally revealed poems with aruz 

There are another Ashik Hıfzi who lived in XIXth century. He 
was from Alaca’s Söğütözü village, true name was Mustafa. Poems of 
our ashik are found in conks (a kind of anthology). 

Hodlu (From Hod) Ashık Hıfzı from the Yukarı Maden village of 
Artvin, who lived between 1860 and 1915, is a ashik-poet who studied 
in madrasa.  

Merzifonlu (from Merzufon) Aşık Hıfzi lived in the same period 
too.  

Hıfzı Baba (? -1913) is a Bektashi poet from Istanbul.  
Hafız Kâmil, is also known as Sefil Nazmi, an ashik from the 

Divriği-Erikli village who lived in XIXth century.   
Hıfzi Mehmet Efendi is a poet and a scholar who lived in XVI th 

century. He also studied in madrasah. He also has divan and proses. 
There are a lot of Turkish composer, virtuoso, vocal artist (singer), 
hanende (a kind of singer), gazelhan (lyric singing) who known by the 
name of Hafız.  
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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I will mention the other ashiks, poets and craftsmen who use the 
“Hıfzi” or “Hafız” pseudonym after briefly revealing the artistic level 
of Kağızmanlı (from Kağızman) Hıfzi in my paper. 

 
Keywords: Recep Hıfzi, Hıfzi pseudonym, other Hıfzi’s, ashiks. 

 
Giriş 
 
Kağızmanlı Hıfzi olarak bilinen, 1893 yılında Kars’ın Kağızman 

ilçesinde doğan âşığın asıl adı Recep’tir. Babası Ağa Dede, annesi ise 
Sona adında bir hanımdır. Dört yaşında iken mahalle mektebine başla-
mış ve dokuz yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip Hafız olmuştur. O 
sebeble şiir yazmaya başladıktan sonra mahlasını “Hıfzi” olarak kul-
lanmıştır. Hafız olduktan sonra bir taraftan Kur’an kursu hocalığı 
yapmış, bir taraftan da bağ-bahçe işleriyle uğraşmıştır. 

Hıfzi on iki yaşındayken Nakşibendi tarikatına intisap etmiştir. 
Amcasının kızı Sona’ya âşık olmuş, 1911 yılında onunla evlenmiştir. 
O yıllar, Osmanlı Devletinin zor yıllarıdır. Osmanlıların Ruslarla ve 
Ermenilerle ilgili Doğu’daki mücadeleleri, onun sanat hayatını, şiir-
lerini ve dilini de etkilemiştir. Daha yirmi beş yaşında iken 1918 yılı-
nın Mart ayında bölgeye saldıran Ermeni çeteleri, onun ellerini bağ-
layarak, acımasız bir şekilde işkenceyle şehit etmişlerdir. 

Hıfzi bu kısacık hayatında, otuzu aşkın koşma-destan, dokuz se-
mai, bir sicilleme ile bir divan bırakmıştır. 

Genç olmasına rağmen şiirlerinde bir ustalık egemendir. Badeli 
bir âşık olduğunu araştırmacılar kabul etmektedir. 

“Sefil Baykuş” adıyla bilinen ağıt, amca kızı Ziyade için söy-
lenmiştir. Hıfzi bu şiiriyle tanınır ve bilinir olmuştur. 

Âşık Hıfzi’nin şiirleri, diğer Hıfzi mahlaslı şair ve âşıkların 
şiirleriyle karışmıştır. Özellikle Hodlu Âşık Hıfzi’nin şiirleriyle daha 
çok karıştırmalar söz konusudur.  

Edebiyatımızda Hıfzi mahlaslı epeyce şair ve âşık bulunmaktadır. 
Hattâ, Hafız mahlasını almış Âşık ve şairler de vardır. Bunların yanın-
da bazı musikişinastlar, ses ve saz sanatçıları, hanendeler de Hafız 
lakabıyla tanınmışlardır. 

 

A. Hıfzi Mahlaslı Âşıklar 
 

1. Alacalı Âşık Hıfzi 
Çorum’un Alaca kazasının Söğütözü köyündedir. Asıl adı Musta-

fa’dır. 19. yüzyılda yaşamış, bu yüzyılın sonlarında ölmüştür. Biraz 
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OTHER ASHIKS- POETS WHO USED “HIFZİ” 
PSEUDONYM, OUTSIDE OF KAĞIZMANLI (FROM 

KAĞIZMAN) HIFZİ 
 

Abstract 
 
Hıfzi, whose real name is Recep, was born in Kağızman in 1883. 

He started to madrasah at a young age. He became an Hafız. He was 
busy with farming. At the age of fifteen he began to play the reedpipe 
and to sing poetry. He married Sona in 1911. Sona died in 1918. Three 
children became orphaned. In the same year, he escaped from 
Erzurum and Sarıkamış region where taken back from the Russians 
and he was massacred with bayonet by the Armenians. He was 25 
when he was a martyr. Hıfzi's poems, which mostly deal with love, 
nature, longing and religion; fluent, lean and lyrical. He wrote epic 
and koşma (a kind of ballad) type works.  The poem “Miserable Owl 
(Sefil Baykuş)” is the one of the best examples of lament-epic type 
which was written for the daughter of her uncle, Ziyade, who died at 
the age of twenty-five years.  

There are also other ashik poets who write and say poetry with 
the Hıfzi pseudonym. There was a ashik of Bektashi saz poet from 
Bolvadin who lived in XIXth century and wrote the poetry in aruz 
wezni (prosody). He was known as Ashik Hıfzi.  

Another Ashik Hıfzi who lived in XVIIIth century also wrote 
dirges and occasionally revealed poems with aruz 

There are another Ashik Hıfzi who lived in XIXth century. He 
was from Alaca’s Söğütözü village, true name was Mustafa. Poems of 
our ashik are found in conks (a kind of anthology). 

Hodlu (From Hod) Ashık Hıfzı from the Yukarı Maden village of 
Artvin, who lived between 1860 and 1915, is a ashik-poet who studied 
in madrasa.  

Merzifonlu (from Merzufon) Aşık Hıfzi lived in the same period 
too.  

Hıfzı Baba (? -1913) is a Bektashi poet from Istanbul.  
Hafız Kâmil, is also known as Sefil Nazmi, an ashik from the 

Divriği-Erikli village who lived in XIXth century.   
Hıfzi Mehmet Efendi is a poet and a scholar who lived in XVI th 

century. He also studied in madrasah. He also has divan and proses. 
There are a lot of Turkish composer, virtuoso, vocal artist (singer), 
hanende (a kind of singer), gazelhan (lyric singing) who known by the 
name of Hafız.  
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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I will mention the other ashiks, poets and craftsmen who use the 
“Hıfzi” or “Hafız” pseudonym after briefly revealing the artistic level 
of Kağızmanlı (from Kağızman) Hıfzi in my paper. 

 
Keywords: Recep Hıfzi, Hıfzi pseudonym, other Hıfzi’s, ashiks. 

 
Giriş 
 
Kağızmanlı Hıfzi olarak bilinen, 1893 yılında Kars’ın Kağızman 

ilçesinde doğan âşığın asıl adı Recep’tir. Babası Ağa Dede, annesi ise 
Sona adında bir hanımdır. Dört yaşında iken mahalle mektebine başla-
mış ve dokuz yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip Hafız olmuştur. O 
sebeble şiir yazmaya başladıktan sonra mahlasını “Hıfzi” olarak kul-
lanmıştır. Hafız olduktan sonra bir taraftan Kur’an kursu hocalığı 
yapmış, bir taraftan da bağ-bahçe işleriyle uğraşmıştır. 

Hıfzi on iki yaşındayken Nakşibendi tarikatına intisap etmiştir. 
Amcasının kızı Sona’ya âşık olmuş, 1911 yılında onunla evlenmiştir. 
O yıllar, Osmanlı Devletinin zor yıllarıdır. Osmanlıların Ruslarla ve 
Ermenilerle ilgili Doğu’daki mücadeleleri, onun sanat hayatını, şiir-
lerini ve dilini de etkilemiştir. Daha yirmi beş yaşında iken 1918 yılı-
nın Mart ayında bölgeye saldıran Ermeni çeteleri, onun ellerini bağ-
layarak, acımasız bir şekilde işkenceyle şehit etmişlerdir. 

Hıfzi bu kısacık hayatında, otuzu aşkın koşma-destan, dokuz se-
mai, bir sicilleme ile bir divan bırakmıştır. 

Genç olmasına rağmen şiirlerinde bir ustalık egemendir. Badeli 
bir âşık olduğunu araştırmacılar kabul etmektedir. 

“Sefil Baykuş” adıyla bilinen ağıt, amca kızı Ziyade için söy-
lenmiştir. Hıfzi bu şiiriyle tanınır ve bilinir olmuştur. 

Âşık Hıfzi’nin şiirleri, diğer Hıfzi mahlaslı şair ve âşıkların 
şiirleriyle karışmıştır. Özellikle Hodlu Âşık Hıfzi’nin şiirleriyle daha 
çok karıştırmalar söz konusudur.  

Edebiyatımızda Hıfzi mahlaslı epeyce şair ve âşık bulunmaktadır. 
Hattâ, Hafız mahlasını almış Âşık ve şairler de vardır. Bunların yanın-
da bazı musikişinastlar, ses ve saz sanatçıları, hanendeler de Hafız 
lakabıyla tanınmışlardır. 

 

A. Hıfzi Mahlaslı Âşıklar 
 

1. Alacalı Âşık Hıfzi 
Çorum’un Alaca kazasının Söğütözü köyündedir. Asıl adı Musta-

fa’dır. 19. yüzyılda yaşamış, bu yüzyılın sonlarında ölmüştür. Biraz 
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öğrenimi olduğu ve medresede okuduğu düşünülmektedir. Çevresinde 
tanınmış bir âşıktır ama hayatı ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. 

 
Musammat Koşma 

 
Eflatun zamanım, derde dermanım 
Tabib-i Lokmanım, beri gel beri 
Beri gel yanıma, girme kanıma 
Yetiş efganıma, dinle ey peri 

 
                    ** 
Bir zat-ı dilbersin zülfü anbersin 
Hublara serdarsın kadd-i anbersin 
Ruyları ahmersin hal-i ahdersin 
Kimyay-ı ekbersin halka ekseri 

 
                    ** 

 
Ekser-i dünyada ey peri zâde 
Derd olmaz ifade bir gayri yâde 
Mecnun tek sahrade kaldım piyade 
Unutma ferdade bu ben kemteri 

 
                    ** 
Kemterin kemale erse bu hale 
Bakmaz kıl ü kale düşmez melale 
Sen Rüstem Zale sahip cemale 
Hıfzi’yle hayale gezer serseri 

 

2. Hodlu Âşık Hıfzi 
Artvin’in Yukarı Hod (şimdi adı Yukarı Maden) köyünde 1860 

yılında doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Âşıklık geleneğini küçük yaşlarda 
öğrenmiştir.  

Ailesiyle birlikte Şenkaya’ya yerleşmiştir. Şenkaya’da (Örtü-
lü’de) hocalık yapan babasının yanında medrese eğitimi almıştır. 
Küçük yaşta Kur’an-ı ezberleyerek Hafız olmuş, hocalık beratı da 
almıştır. 

Amcasının kızı Emine’ye âşık olmuştur. Bunu duyan aile 
Emine’yi Hod köyüne yollayınca, Hıfzi’de Şenkaya’yı terk etmiş ve 
sevdiğinin peşine düşmüştür. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Âşık Hıfzi, bir süre Erzurum’da yaşamış dönemin en ünlü âşık-
larından Çıldırlı Âşık Şenlik ve Narmanlı Sümmanî’yi de evinde 
konuk etmiş, onlarla karşılaşmalar yapmıştır. Uzun yıllar Anado-
lu’nun kuzeydoğusundaki köy ve şehirlerde hocalık yapmış Hafız 
Mehmet olarak bilinmiştir. 

Şiirleri en çok Kağızmanlı Hıfzı (1893-1918) ile karıştırılmıştır. 
Şiirleri başka âşıklar tarafından da sahiplenilmiştir. Âşık Hıfzi, 1915 
yılında vefat etmiştir. 

 
Divan 

 
Bir acayip nesne gördüm gören insanlar bilir 
Marifet insandadır sorma ne madenler bilir 
Üç başı var dört ayağı dört kulaktan maada     
Yirmi dört azası var herbir irfanlar bilir  

 
Yedi azadır binası cevahirden halidir  
Yedi iklimde muteber gonca gülün dalıdır     
Kıymetiyle yedi düvel çar köşenin malıdır  
Çok kimse alıp satamaz baş bezirganlar bilir 

 
Yüz altmış dört bin ayağı başı var altmış durur  
Köhne değil bir civandır tazeden yetmiş durur  
Seyyahı vardır cihanda çok yere gitmiş durur  
Üç yüz dokuz sahibi var okuyan canlar bilir 

 
Bir firkat alır içerden ağzından ateş döker  
Gâh olur dağlar misali gözlerinden yaş döker     
Minnet-i meclis olanda kadeh kırar baş döker  
Muhabbet yeğ olduğunda nice merdanlar bilir 

 
Yavrusu çok bir kuş vardır gider başına konar  
Yavruları etrafında acep pervane döner  
Der ki Hıfzi bilmeyenler sözümü hilaf sanar  
Ferasetten bu rumuza yeten insanlar bilir 

 
Koşma 

 
Güzeller sultanı benim efendim  
Açılmış nevreste gül yanakların  
Elmadan kırmızı şekerden beyaz  
Lezzeti ziyade bal yanakların 
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öğrenimi olduğu ve medresede okuduğu düşünülmektedir. Çevresinde 
tanınmış bir âşıktır ama hayatı ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. 

 
Musammat Koşma 

 
Eflatun zamanım, derde dermanım 
Tabib-i Lokmanım, beri gel beri 
Beri gel yanıma, girme kanıma 
Yetiş efganıma, dinle ey peri 

 
                    ** 
Bir zat-ı dilbersin zülfü anbersin 
Hublara serdarsın kadd-i anbersin 
Ruyları ahmersin hal-i ahdersin 
Kimyay-ı ekbersin halka ekseri 

 
                    ** 
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                    ** 
Kemterin kemale erse bu hale 
Bakmaz kıl ü kale düşmez melale 
Sen Rüstem Zale sahip cemale 
Hıfzi’yle hayale gezer serseri 

 

2. Hodlu Âşık Hıfzi 
Artvin’in Yukarı Hod (şimdi adı Yukarı Maden) köyünde 1860 

yılında doğdu. Asıl adı Mehmet’tir. Âşıklık geleneğini küçük yaşlarda 
öğrenmiştir.  

Ailesiyle birlikte Şenkaya’ya yerleşmiştir. Şenkaya’da (Örtü-
lü’de) hocalık yapan babasının yanında medrese eğitimi almıştır. 
Küçük yaşta Kur’an-ı ezberleyerek Hafız olmuş, hocalık beratı da 
almıştır. 

Amcasının kızı Emine’ye âşık olmuştur. Bunu duyan aile 
Emine’yi Hod köyüne yollayınca, Hıfzi’de Şenkaya’yı terk etmiş ve 
sevdiğinin peşine düşmüştür. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Görenler mestolur aşığa cefa  
Dertlere devadır hastaya şifa  
Gözlere zarardır canlara sefa  
Bulunmaz pahası hal yanakların 

 
Hıfzi müpteladır aklın yitirir  
Herbir köşesinde bir han oturur  
Bedirlenmiş kıymetini artırır  
Cevahir yeridir al yanakların 

 
Koşma 

 
Şükür olsun yaradana çok şükür  
Gözümüze hub bir mekân göründü  
Şeyda bülbül gibi gurbet ellerde  

      Nevreste goncalı gülşen göründü 
 

Hayıf bize mesken oldu yad eller   
Üstümüze güldü sahralar çöller  
Peder mader mesken tuttuğu yerler  
Ahibba-i sadık yaren göründü 

 
Aşkın deryasına bir yelken açtım  
Ab u danem çekti gurbete düştüm  
Nasip oldu yüce dağlardan aştım  
Dil şehriyle hubbel vatan göründü 

 
Hıfzi der ki sergeristan elimiz  
Ayrılık firkati büktü belimiz  
Nasip memlekete döndü yolumuz  
Cenneti okşayan her yan göründü 
 

3. Âşık Hafızi (Hıfzi) 
Bu şairin gerçek kimliğini bilemiyoruz. Bolvadinli olduğunu 

söyleyenler de vardır. 18. yüzyılda ya da 19. yüzyılda yaşadığı ve bir 
Bektaşi şairi olduğu sanılmaktadır. Medrese öğrenimi gördüğü ve 
öğrenimli bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Maalesef bu şairin hem 18. 
yüzyılda hem de 19. yüzyılda yaşadığına ilişkin kaynaklar bulun-
maktadır. Mesela İsmail Özmen Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi’nin 
hem 3. cildinde 18. yüzyıl âşığı, hem 4. cildinde 19. yüzyıl âşığı ola-
rak göstermiştir. Aynı hatayı Turgut Koca’da yapmıştır. Bektaşi 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Nefesleri ve Şairleri adlı kitabında bu şairimizi Âşık Hıfzı adıyla 18. 
yüzyıl aşığı, Hıfzi adıyla da 19. yüzyıl âşığı olarak iki ayrı yerde 
göstermiştir. Gerçi 18. yüzyılda Bolvadin’de yaşamış bir ümmi çoban 
halk şairi vardır. Ama bu halk şairinin şiirleri elimizde mevcut 
değildir. 
 

Gazel 
 

Hak cemâlin nûr-i şefkat lâ fetâ illâ Ali  
Sendedir lütfü hidâyet lâ fetâ illâ Ali 
 
Bunca ervâh ins ü cinnî çağrışurlar Rabbena  
Dürr-i yekta sarf-ı kuvvet lâ fetâ illâ Ali 
 
Bunca eşya ism-i a'zam sırrın izhâr eyleyen  
Beyt-i ulyâ-yi hakîkat lâ fetâ illâ Ali 
 
Heft âlem nesl-i âdem hep senin şânındadır  
Dediler Şâh-ı velayet lâ fetâ iİllâ Ali 
 
Kendi birdir ismi bin bir okunur Rabb-ı Celîl  
Kimse bilmez sırr-ı hikmet lâ fetâ illâ Ali 
 
Hıfziyâ hifz-eyleyüb dünyâ vü mâfîhâyi bil  
Bâki Hak nûr-i nübüvvet lâ fetâ illâ Ali  

 
Düvaz 

 
Biz gulâm-ı Ehl-i Beyt'iz lâ fetâ'dan gelmişiz  
Ceddimiz nûr-i nübüvvet müntehâdan gelmişiz 

 
Okuduk ilm-i ledünni vâkıf-ı esrâr olub  
Küntükenz'in sırrına lûtf u atâdan gelmişiz 

 
Şah Hasen Şâh-ı Hüseyn-i Kerbelâ ervâhımız  
Şems ü mâh ü ahter-i Zeynel'abâ'dan gelmişiz 

 
Bâkır ü Ca'fer'i Sâdık bahş-ı îmân eyleyen  
Mûsi-i Kâzım Rızâ nesl-i Huda'dan gelmişiz 

 
Şah Takî vü bâ Nakî hem Askerî Mehdî livâ  
Menzil-i Şâh-ı Velayet pîşüvâdân gelmişiz 
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öğrenimli bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Maalesef bu şairin hem 18. 
yüzyılda hem de 19. yüzyılda yaşadığına ilişkin kaynaklar bulun-
maktadır. Mesela İsmail Özmen Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi’nin 
hem 3. cildinde 18. yüzyıl âşığı, hem 4. cildinde 19. yüzyıl âşığı ola-
rak göstermiştir. Aynı hatayı Turgut Koca’da yapmıştır. Bektaşi 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Nefesleri ve Şairleri adlı kitabında bu şairimizi Âşık Hıfzı adıyla 18. 
yüzyıl aşığı, Hıfzi adıyla da 19. yüzyıl âşığı olarak iki ayrı yerde 
göstermiştir. Gerçi 18. yüzyılda Bolvadin’de yaşamış bir ümmi çoban 
halk şairi vardır. Ama bu halk şairinin şiirleri elimizde mevcut 
değildir. 
 

Gazel 
 

Hak cemâlin nûr-i şefkat lâ fetâ illâ Ali  
Sendedir lütfü hidâyet lâ fetâ illâ Ali 
 
Bunca ervâh ins ü cinnî çağrışurlar Rabbena  
Dürr-i yekta sarf-ı kuvvet lâ fetâ illâ Ali 
 
Bunca eşya ism-i a'zam sırrın izhâr eyleyen  
Beyt-i ulyâ-yi hakîkat lâ fetâ illâ Ali 
 
Heft âlem nesl-i âdem hep senin şânındadır  
Dediler Şâh-ı velayet lâ fetâ iİllâ Ali 
 
Kendi birdir ismi bin bir okunur Rabb-ı Celîl  
Kimse bilmez sırr-ı hikmet lâ fetâ illâ Ali 
 
Hıfziyâ hifz-eyleyüb dünyâ vü mâfîhâyi bil  
Bâki Hak nûr-i nübüvvet lâ fetâ illâ Ali  

 
Düvaz 

 
Biz gulâm-ı Ehl-i Beyt'iz lâ fetâ'dan gelmişiz  
Ceddimiz nûr-i nübüvvet müntehâdan gelmişiz 

 
Okuduk ilm-i ledünni vâkıf-ı esrâr olub  
Küntükenz'in sırrına lûtf u atâdan gelmişiz 

 
Şah Hasen Şâh-ı Hüseyn-i Kerbelâ ervâhımız  
Şems ü mâh ü ahter-i Zeynel'abâ'dan gelmişiz 

 
Bâkır ü Ca'fer'i Sâdık bahş-ı îmân eyleyen  
Mûsi-i Kâzım Rızâ nesl-i Huda'dan gelmişiz 

 
Şah Takî vü bâ Nakî hem Askerî Mehdî livâ  
Menzil-i Şâh-ı Velayet pîşüvâdân gelmişiz 
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Râhımızdır ol Horasânî tarîk-ı, nâzenin 
Can verüb can almağa tâ intihâdan gelmişiz 

 
Hem Sekahüm hamrini aşkı Ali'den nûş edüp  
Lezzet-i mest-i Resûl-i Kibriya'dân gelmişiz 

 
Merkez-i kâna eriştim geldi Hak’kın  kudreti  
Hıfziyâ hıfz eyleyüp sâhip safâdan gelmişiz 

 
Mersiye (Mütekerrir Müsemmen) 

 
Geldi çün mâh-ı muharrem kıldı dehri rûşenâ  
Hâtır-ı uşşâka düştü mâcerâ-yi Kerbelâ  
Çünki ol menzil musâhib mecma'-i bahr-i belâ  
Teşnedil oldu şehid anda Hüseyn-i Müctebâ  
Cem' olup Küfe diyarında gürûh-i eşkıyâ  
Âl ü evlâd-i Resûl'e gördüler cevri revâ  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallâhi sezâdır cânına lâ'net sezâ 

  
Ol vefasız bîrahmler kavl-i mergup ettiler  
Kûfe'ye da'vet kılup irsâl-i mektup ettiler    
Sanasın bin cân ile cânânı matlup ettiler  
Sonra ahdi bozdular akvâli mekzûp ettiler  
Sed çeküb mebzul Fırât'ı anda mahcup ettiler  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 

 
Çün bilirdi nûr-i çeşm-i Ahmed-i Muhtâr idi  
Vâlid-i Âl-i cenâb-ı Hazret-i Kerrâr idi  
Mâder-i bint-i Resûl-i Hazret-i Zehrâ idi  
Dâder-i pâk-i Hasen hulk-ı Rıza Hünkâr idi  
Nesl-i peygamberliğin âyâ kim ızhâr idi  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır cânına lâ'net seza 

 
Bir takım nâmerdleri münkad edüb fermânına  
Ol livâ-yi nahsı dikti Kerbelâ meydânına 
Kahrı müstahsen görüb Âl-i Resûl'ün şânına  
Bîgünah mazlumların girdi o zâlim kanına  
Mansıb-ı dehri değişti devlet-i îmânına  
Tâ be- mahşer lâ'net olsun kendine âvânına  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhaya  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
  

Allah Allah öyle bedbahtın olub fermanberi  
Saymadı asla hukuk-ı Hazret-i Peygamber’i  
Bir içim suyu dirîğ etti havâric leşkeri  
Sûretâ islâm idi sîrette kâfir ekseri    
Olmadı böyle musîbet devr-i âdemden beri  
Yâ nice yaş dökmesin erbâb-ı aşkın gözleri  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 

 
Bu muharremdir zemîn ü âsümân ağlar bugün  
Vakt-i matemdir muhibb-i hânedân ağlar bugün  
Eşk-i hasretler döküp de tende cân ağlar bugün  
Âşıkanın dîde-i giryânı kan ağlar bugün  
Hâsılı feryâd edüb cümle cihan ağlar bugün  
Ağla Hıfzi aşk ile uftâdegân ağlar bugün  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
 

4. Ayaşlı Şair Mehmet Hıfzi  
Ankara’nın Ayaş kazasında 1729 yılında doğmuş, yine Ayaş’da 

1807 yılında ölmüştür. Rüştiye ve medresede okuduğu sanılmaktadır. 
Ayaş Fetvahanesi’nde müsevvidlik (kâtiplik) yapmıştır. Daha sonra 
Ayaş Mahallesi’nde başkâtiplik yapmıştır. Bir süre Ayaş Eski Ca-
mi’nde hatiplik görevini fahri olarak üstlenmiştir. 

Âşık tarzı şiirler yazdığı biliniyor ama elde şiirleri henüz mevcut 
değildir. Bilinen bir gazeli bulunmaktadır. Bu gazelde yer yer hiciv, 
yer yer tezat ve paradokslar yapmıştır. 

 
 
Gazel 

 
Ne renceş-i üstâd sûz-i pederim var 
Kalbimde Babadağı kadar bin kederim var 

 
Sarf etmedeyim  yok yere gencine-i ömrü 
Alemde benim hiç gelirim yok giderim var 

 
Eş’ârımı hep kağıd-ı yelpazeye yazdım 
Yârânâ benim bâd-ı havâ bir eserim var 
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Râhımızdır ol Horasânî tarîk-ı, nâzenin 
Can verüb can almağa tâ intihâdan gelmişiz 

 
Hem Sekahüm hamrini aşkı Ali'den nûş edüp  
Lezzet-i mest-i Resûl-i Kibriya'dân gelmişiz 

 
Merkez-i kâna eriştim geldi Hak’kın  kudreti  
Hıfziyâ hıfz eyleyüp sâhip safâdan gelmişiz 

 
Mersiye (Mütekerrir Müsemmen) 

 
Geldi çün mâh-ı muharrem kıldı dehri rûşenâ  
Hâtır-ı uşşâka düştü mâcerâ-yi Kerbelâ  
Çünki ol menzil musâhib mecma'-i bahr-i belâ  
Teşnedil oldu şehid anda Hüseyn-i Müctebâ  
Cem' olup Küfe diyarında gürûh-i eşkıyâ  
Âl ü evlâd-i Resûl'e gördüler cevri revâ  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallâhi sezâdır cânına lâ'net sezâ 

  
Ol vefasız bîrahmler kavl-i mergup ettiler  
Kûfe'ye da'vet kılup irsâl-i mektup ettiler    
Sanasın bin cân ile cânânı matlup ettiler  
Sonra ahdi bozdular akvâli mekzûp ettiler  
Sed çeküb mebzul Fırât'ı anda mahcup ettiler  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 

 
Çün bilirdi nûr-i çeşm-i Ahmed-i Muhtâr idi  
Vâlid-i Âl-i cenâb-ı Hazret-i Kerrâr idi  
Mâder-i bint-i Resûl-i Hazret-i Zehrâ idi  
Dâder-i pâk-i Hasen hulk-ı Rıza Hünkâr idi  
Nesl-i peygamberliğin âyâ kim ızhâr idi  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır cânına lâ'net seza 

 
Bir takım nâmerdleri münkad edüb fermânına  
Ol livâ-yi nahsı dikti Kerbelâ meydânına 
Kahrı müstahsen görüb Âl-i Resûl'ün şânına  
Bîgünah mazlumların girdi o zâlim kanına  
Mansıb-ı dehri değişti devlet-i îmânına  
Tâ be- mahşer lâ'net olsun kendine âvânına  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhaya  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
  

Allah Allah öyle bedbahtın olub fermanberi  
Saymadı asla hukuk-ı Hazret-i Peygamber’i  
Bir içim suyu dirîğ etti havâric leşkeri  
Sûretâ islâm idi sîrette kâfir ekseri    
Olmadı böyle musîbet devr-i âdemden beri  
Yâ nice yaş dökmesin erbâb-ı aşkın gözleri  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 

 
Bu muharremdir zemîn ü âsümân ağlar bugün  
Vakt-i matemdir muhibb-i hânedân ağlar bugün  
Eşk-i hasretler döküp de tende cân ağlar bugün  
Âşıkanın dîde-i giryânı kan ağlar bugün  
Hâsılı feryâd edüb cümle cihan ağlar bugün  
Ağla Hıfzi aşk ile uftâdegân ağlar bugün  
Bir azim fitne uyandırdı Yezîd-i bîhayâ  
Söyle vallahi sezadır canına lâ'net sezâ 
 

4. Ayaşlı Şair Mehmet Hıfzi  
Ankara’nın Ayaş kazasında 1729 yılında doğmuş, yine Ayaş’da 

1807 yılında ölmüştür. Rüştiye ve medresede okuduğu sanılmaktadır. 
Ayaş Fetvahanesi’nde müsevvidlik (kâtiplik) yapmıştır. Daha sonra 
Ayaş Mahallesi’nde başkâtiplik yapmıştır. Bir süre Ayaş Eski Ca-
mi’nde hatiplik görevini fahri olarak üstlenmiştir. 

Âşık tarzı şiirler yazdığı biliniyor ama elde şiirleri henüz mevcut 
değildir. Bilinen bir gazeli bulunmaktadır. Bu gazelde yer yer hiciv, 
yer yer tezat ve paradokslar yapmıştır. 

 
 
Gazel 

 
Ne renceş-i üstâd sûz-i pederim var 
Kalbimde Babadağı kadar bin kederim var 

 
Sarf etmedeyim  yok yere gencine-i ömrü 
Alemde benim hiç gelirim yok giderim var 

 
Eş’ârımı hep kağıd-ı yelpazeye yazdım 
Yârânâ benim bâd-ı havâ bir eserim var 
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Baştan kara olmuş bütün geşti-i hüsni 
Bu kara haberden medet ah derd-i serim var 

 
Şevk vermek için tût-i tab’ına da Hıfzi 
Her levha kenarı gazelimde şekerim var 

 

5. Merzifonlu Şair Hıfzi 
Hicri 1267 (1851 miladi) yılı Ramazan ayında Merzifon’da doğ-

muştur. Bu şair hakkında bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Babasıyla sık 
sık seyahate çıkmış ve pek çok yerleri gezmiştir. Seyahatleri, sırasında 
birçok kimse ile tanışıp çok kitap okumuştur. 93 Harbi (1877-78) 
olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıkla-
rından dolayı gazi unvanı verilmiştir. 

Divan şiiri nazım biçimlerinin yanında halk şiiri nazım biçim-
lerinde şiirleri bulunmaktadır. 

 
Gazel 

 
Nâr-ı sevdâ şiddet-efzâ-yı melâl olmuş sena 
Câm-ı meyden neş’e-yâb olmak muhâl olmuş sana 

 
Bir zamandır tavr-ı mahzunâne göstermektesin 
Ey ciğer-pârem aceb bilmem ne hâl olmuş sana 

 
Leyl-i zülfün âlemi zindânâ döndürmüş senin 
Yüzlerin bir âftâb-ı bî-zevâl olmuş sana 

 
Şi’ri renginim gibi bir nev-edâ var sende kim 
Acz-i erbâb-ı fuhûl ancak meâl olmuş sana 

 
Bağ-ı hüsnünde seyrederken şevk ile bülbül gibi 
Merdüm-i dîdem kalup rûyunda hâl olmuş sana 

 
Hıfziyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına 
Fıtrat-ın sâkî-i feyz-i lâ-yezâl olmuş sana 

 
6. Sofyalı Âşık Hıfzi 
Sofya’da 14. yüzyılın sonunda yaşadığını bildiğimiz bir Âşık 

Hıfzi daha vardır ki 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na katıldığını 
kabul ediyoruz. Çünkü onun yazdığı 46 dörtlükten oluşan bir “Plevne 
Destanı“ bulunuyor. Sofyalı Âşık Hıfzi’nin, Merzifonlu Âşık Hıfzi ile 
aynı kişi olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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46 dörtlükten oluşan Plevne Destanı’nın ilk dörtlüğü şöyledir: 
 

Ey vâhibulvehhab ey zât-ı ezel 
Cümlenin mâbudu Hak keremkânı 
Ey vâcib ül vücud, ferd-i lemyezel 
Kahhar esmâsıyla kâhret düşmanı  

 
Plevne Destanı’nın son dörtlüğü şöyle bitiyor: 

 
Sene bin iki yüz tarih-i vâlâ 
Doksan dörtte oldu bir garib nüma 
Belde-i Sofya’da Âşık Hıfzi’ya  
Nazmile söyledi işbu destanı  

 
B. Hafız Ve Hafızi Mahlaslı Âşıklar 

 

1. Âşık Hafızi 

Âşık Hafızi’nin 19. yüzyılda Çorum’da yaşadığı bilinmekle bir-
likte asıl adı ve hayatı bilinmemektedir. Mahlası Hafızi’dir. Aruz öl-
çüsüyle şiirler de yazmıştır. Ama hece ölçülü şiirler yazan, koşmaları 
olan aydın ve iyi bir öğrenim gördüğü sanılan bir şairdir. Şiirlerini 
içeren bir el yazması defter henüz ele geçmemiştir. Basılı bir eseri de 
bulunmamaktadır. 

Ona ait üç adet (birisi koşma, diğer ikisi aruzla yazılmış) şiirini 
örnek olarak aşağıya alıyorum. 

 
Koşma 

 
Gönül eğlencesi rûh-u revânım  
Terkedemem seni bin kan olursa  
Ne mümkün ayrılmak, çıkmadan canım  
Âlemde kâinat düşman olursa  

 
Vücûdum şehrini odlara yakmam  
Su gibi meyledip yadlara akmam  
Cemâlinden başka cemâle bakmam  
Karşımda Yusuf-ı Ken'an olursa 

 
Hafızi aşkının sararsın solsun   . 
Bizi dahledenler Mevla'dan bulsun 
Olursa sevdiğim sen gibi olsun  
Cihanda âşıka civan olursa  
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sık seyahate çıkmış ve pek çok yerleri gezmiştir. Seyahatleri, sırasında 
birçok kimse ile tanışıp çok kitap okumuştur. 93 Harbi (1877-78) 
olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıkla-
rından dolayı gazi unvanı verilmiştir. 
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Hıfziyâ durma sühan-perdâz ol câm aşkına 
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6. Sofyalı Âşık Hıfzi 
Sofya’da 14. yüzyılın sonunda yaşadığını bildiğimiz bir Âşık 

Hıfzi daha vardır ki 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na katıldığını 
kabul ediyoruz. Çünkü onun yazdığı 46 dörtlükten oluşan bir “Plevne 
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aynı kişi olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
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Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Âşık Hafızi’nin 19. yüzyılda Çorum’da yaşadığı bilinmekle bir-
likte asıl adı ve hayatı bilinmemektedir. Mahlası Hafızi’dir. Aruz öl-
çüsüyle şiirler de yazmıştır. Ama hece ölçülü şiirler yazan, koşmaları 
olan aydın ve iyi bir öğrenim gördüğü sanılan bir şairdir. Şiirlerini 
içeren bir el yazması defter henüz ele geçmemiştir. Basılı bir eseri de 
bulunmamaktadır. 

Ona ait üç adet (birisi koşma, diğer ikisi aruzla yazılmış) şiirini 
örnek olarak aşağıya alıyorum. 
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Gönül eğlencesi rûh-u revânım  
Terkedemem seni bin kan olursa  
Ne mümkün ayrılmak, çıkmadan canım  
Âlemde kâinat düşman olursa  

 
Vücûdum şehrini odlara yakmam  
Su gibi meyledip yadlara akmam  
Cemâlinden başka cemâle bakmam  
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Divan 
 

Yıkma gönlüm ey cefâcû bâri Allah aşkına  
Rahme gel sûz-i derûnumdân çıkan âh aşkına 
Kalb-i mahzunuma değme hazret-i şâh aşkına 
Merhamet eyle efendim bâri Allah aşkına 

 
Merhamet kıl ey efendim âh u zârıma bakıp  
Mihnet ü gam tokasın del çünki gerdâna takıp  
Cânıma kast eyleme gamzelerin okun atıp  
Merhamet eyle efendim bâri Allah aşkına 

 
Ben garibin hâlini gördükçe her cân ağladı  
Bezm-i hasrette olan hep yâr u yârân ağladı  
Dûd-i ahundan zemînü asuman kan ağladı  
Merhamet eyle efendim bari Allah aşkına  

 
Derd-i aşkınla bu iki gözlerim kan oldu âh  
Görmez oldu dünyeyi hâlim perişan oldu âh  
Firkatinle Hafızi'nin yâşı ummân oldu ah  
Merhamet eyle efendim bâri Allah aşkına 

 
Gazel 

 
Kandesin â sevdiğim rûh-i revânım kandesin  
Ey gönül eğlencesi ârâm-ı cânım kandesin 

 
Senden ayrı düşeli derdim beter oldu yeter  
Râhâtım gitti yıkıldı hânumânım kandesin 

 
Gece gündüz hasretinle zâr u nâlân olalı  
Halkı bîzâr eyledi âh u figanım kandesin 

 
Âteş-i ahımle yakıp tutuşturam bin çerağ  
Arayup gezmekteyim ey bî-feşânım kandesin 

 
De ciğer köşem ne için bugün zâr ettin beni  
Mahz-ı âteş eyledin herdem mekânım kandesin 

 
Bilmedin mi ben garîbin olduğun sensiz helak  
Yâ nice kıydın bana ey mihribânım kandesin 
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Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Perdeye çekti seni reşk eyleyip bu kara yer  
Can gibi gizlendin ey râz-ı nihânım kandesin 

 
Gayrı ezvâk-ı dünyayı neylesin bu Hafizi  
Benim vird-i zebanım dilde mihmanım kandesin 
 

2. Hafız Baba 

Hafız Baba, 19. yüzyıl içinde yaşamış bir Bektaşi şairidir. Şiir-
lerinde Hafız mahlasını kullanmıştır. Asıl adı Salih’tir. İstanbul 
Eyüp’de Karyağdı Tekkesinde babalık etmiştir. Doğum tarihi bilin-
miyor ama 1913 yılında öldüğü sanılmaktadır. Medrese öğrenimi gör-
müştür. Şiirlerinde şuh ve şen bir eda bulunmaktadır. 

 
Karyağdı Baba 

 
Horasan’dan gelip diyar-ı Rum’a 
Üçler kapısında iskan eyledi 
Ceddi imam Kâzım, nesli Murtaza 
Kırkların serdarı Karyağdı Baba 

 
Nice vilayetler etti Âşıkar 
Sahavet madeni yağdırdı karlar 
Bahar eyyamında sürüldü demler 
Gösterdi burhanı Karyağdı Baba 

 
Huzurunda niyaz eyleyip duran 
Bahtiyardır eden secde-i Rahman 
Safa-yi nazarı buldurur derman 
Hikmet-i  Lokman’ı Karyağdı Baba 

 
Can-ü dilden Hafız eyle hizmeti 
Eşiğine baş koy, olsun himmeti 
Çeşme-i feyzinden nuş et şerbeti 
Al-Beyti Şahım Karyağdı Baba 

  
3. Âşık Hafız  
Asıl adı ve hayatı belli olmayan Âşık Hafız, muhtemelen 18. 

yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. 18. yüzyılda tutulduğu ve yazıl-
dığı bilinen bir cönkte şiirleri bulunmaktadır. 
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Divan 
 

Yıkma gönlüm ey cefâcû bâri Allah aşkına  
Rahme gel sûz-i derûnumdân çıkan âh aşkına 
Kalb-i mahzunuma değme hazret-i şâh aşkına 
Merhamet eyle efendim bâri Allah aşkına 

 
Merhamet kıl ey efendim âh u zârıma bakıp  
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Gazel 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Türkü 
 

Bu bendesin eder mecnun  
Huni gözler eder efsun 
Siym tal’at kaddi mevzun 
Servi dibaya bend olmuş 

 
Güzeller içre bir tane 
Gamzesi kasteder cane 
Gelmez akranı cihane  
Gönül bir aya bend olmuş 

 
Aşk ile eylerse nida 
Bülbül veş dil olur şeyda 
Eyleyip nevreste peyda 
Bir kaşı yaya bend olmuş 

 
Sinemde yâreler yer yer 
Okurlar ismini ezber 
Gurbette bu Hafız kemter  
Bu dilrubaya bend olmuş 
 
C) Diğer Hıfzi Ve Hafız  Mahlaslı Şairler 

1. Hıfzi Mehmet Efendi 

Türk şair ve bilginidir. 16. yüzyılda yaşamıştır. Edirneli olup 
medrese öğrenimi görmüştür. Bir ara müderrislik yapmıştır. Değişik 
konularda çalışmıştır. Başlıca eserleri şunlardır: Divan, Münşaat 
(Nesirler), Manzume-i Durub-i Emsâl (Atasözleri), Âmâl-i Salihât 
(Ahlâkça Beğenilmiş Eylemler) 

 
2. Hafız Kâmil 
 
Esas adı Hüseyin’dir. 19. yüzyılda yaşamıştır. Sivas’ın Divriği 

ilçesinin Erikli köyündendir. Böcek Hoca olarak nam yapmıştır. 
 
D) Hafız Olarak Tanınan Bazı Bestekâr Ses Sanatkârı ve 

Musiki Üstatları 
 

1)  Hafız Sami Efendi (1874-1943): Hafız Hacı olarak da 
bilinir. Soyadı Özokur’dur. Filipe’de doğmuştur. İstanbul’da 
ölmüştür. Virtiöz ve ses sanatçısıdır. 
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kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
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na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
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2)  Hafız Şeyda (1732-1800): Abdurrahim Dede Efendi olarak 
da bilinir. Lakabı Çılgın Hafız’dır. Gözleri amâdır. Türk 
bestekârıdır. Kürdümzenbaşı Neyzen Hafız Şeyda olarak tanınır. 
İstanbul’da doğmuş ve ölmüştür. 

3)  Hafız Mehmet Efendi (?-1875): Balıkçılık yapmıştır. 
Mevlevi’dir. Türk şarkı bestekârıdır. 

4)  Hafız Mehmet Efendi (?-1835): Kömürcüzâde Musâhib-i 
Şehriyâri olarak bilinen bir Türk bestekârıdır. 

5)  Hafız Osman Efendi (1867-1932):  Hafız Şaşı olarak da 
bilinir. İstanbul’da yaşamıştır. Ses sanatkârı, hanende ve 
gazelhandır. 

6)  Hafız Osman Dede (1840-1918): Musul’da doğmuş ve 
yaşamış bir Türk bestakârıdır. Hanende  Hafız Âmâ Şevki olarak 
tanınır. 

7)  Hafız Post (1620-1694): Tanburî’dir. Hanende Mehmet 
Çelebi olarak tanınır. Asıl adı Mehmet’tir. Türk bestekârıdır. 

8)  Hafız Burhan (1897-1943): Soyadı Sesyılmaz’dır. 
İstanbul’da doğmuş ve orada ölmüştür. Gazelhandır. 

9)  Hafız Kömür Efendi (?-1680): İstanbulludur. 
Hanendendir ve Mevlevîdir. 

10) Hafız Ketani (?-1820): Asıl adı Mehmet’tir. Bestekârıdır. 
11) Hafız Kumral (?-1621): Hafız Kumral Zakirbaşı olarak 

bilinir. İstanbul’da yaşamıştır. Türk bestekârıdır  
 
Sonuç 

Edebiyat alanımızda “Hıfzi” ve “Hafîz” olarak bilinen daha 
onlarca şair, âşık, bestekâr, ses sanatkârı ve musikişinasların 
bulunduğunu sanıyoruz. 

Bu tebliğimizde, literatürlere geçmiş bazı şahsiyetleri bir araya 
getirmeye çalıştık. Kağızmanlı Hıfzi’ya ait olarak bilinen şiirlerin 
başka Hıfzilere mal edilmesi veya başka Hıfzilerin şiirlerinin 
Kağızmanlı Hıfzi’nin şiirleri içine dâhil edilmesine engel olunması 
dileğindeyiz. 
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tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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2)  Hafız Şeyda (1732-1800): Abdurrahim Dede Efendi olarak 
da bilinir. Lakabı Çılgın Hafız’dır. Gözleri amâdır. Türk 
bestekârıdır. Kürdümzenbaşı Neyzen Hafız Şeyda olarak tanınır. 
İstanbul’da doğmuş ve ölmüştür. 

3)  Hafız Mehmet Efendi (?-1875): Balıkçılık yapmıştır. 
Mevlevi’dir. Türk şarkı bestekârıdır. 

4)  Hafız Mehmet Efendi (?-1835): Kömürcüzâde Musâhib-i 
Şehriyâri olarak bilinen bir Türk bestekârıdır. 

5)  Hafız Osman Efendi (1867-1932):  Hafız Şaşı olarak da 
bilinir. İstanbul’da yaşamıştır. Ses sanatkârı, hanende ve 
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11) Hafız Kumral (?-1621): Hafız Kumral Zakirbaşı olarak 
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Sonuç 

Edebiyat alanımızda “Hıfzi” ve “Hafîz” olarak bilinen daha 
onlarca şair, âşık, bestekâr, ses sanatkârı ve musikişinasların 
bulunduğunu sanıyoruz. 

Bu tebliğimizde, literatürlere geçmiş bazı şahsiyetleri bir araya 
getirmeye çalıştık. Kağızmanlı Hıfzi’ya ait olarak bilinen şiirlerin 
başka Hıfzilere mal edilmesi veya başka Hıfzilerin şiirlerinin 
Kağızmanlı Hıfzi’nin şiirleri içine dâhil edilmesine engel olunması 
dileğindeyiz. 

 
KAYNAKÇA 

 
ALPTEKIN, Ali B. ve Şimşek, Esma (1989). “Kağızmanlı Hıfzı 

Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme”, Türk Folkloru Araştırmaları 
1898, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dizisi Yayınları: 114, 
Ankara. 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

196  

ARINCI, Halil Rıfat. (1992). Çorum ve Havalisi Şairleri, Ankara. 
BİLGİN, Orhan. (2006). Merzifonlu İki Şair: Eyüp Sabri –Hıfzi, 

Enderun Yayınları: 34, İstanbul. 
ÇAVUŞ, Mehmet. (1997). “1877-1878 Rus-Türk Savaşı ve Âşık 

Hıfzi’nin Plevne Destanı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 121. 
CUNBUR, Müjgan. (1993). “Ayaş Şairlerinden Hamdi, Hıfzi ve 

Şaik Efendiler,” Ayaş ve Bünyâmin Ayaşî Sempozyumu Bildirileri 
(Ayaş/2-4 Temmuz 1993), Ayaş Belediyesi Yayınları: 1, Ankara. 

ERCAN, Abdullah. (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu 
Şairler, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları (ÇEVKA), 2. Baskı, 
İstanbul. 

KARADENIZ, Bekir. (2002). Artvinli Halk Şairleri, Ankara 
Artvin Kültürünü Yaşatma Derneği (AKYD) Yayınları: 1 Araştırma: 
1, Ankara. 

KOCA, Turgut. (1990). Bektaşî Nefesleri ve Şairleri (13. 
Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar), Naci Kasım İstanbul Maarif 
Kitaphanesi, İstanbul. 

KOCATÜRK, Vasfi M. (1963). Saz Şiiri Antolojisi (Başlangıçtan 
bugüne kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri tarzında yazılmış en güzel 
şiirleri), Ayyıldız Matbaası, Ankara. 

ÖZMEL, İsmail. (1998). Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi, Cilt: 3, 
17-18. Yüzyıl, Kültür Bakanlığı Yayınları : 2064 Yayımlar Dairesi 
Başkanlığı Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi: 162-31, Ankara. 

ÖZMEL, İsmail. (1998). Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi, Cilt: 4, 
19. Yüzyıl, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2065 Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi: 162-31, Ankara. 

ÖZTUNA, Yılmaz (1990). Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (I. 
ve II. Cilt), Kültür Bakanlığı Yayınları: 1163 Kültür Eserleri Dizisi: 
149, Ankara. 

 
[Bu destan; Doç. Dr. Mehmet Naci Önal’ın yazdığı “Tarihin ve 
Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri” adlı 
kitabın (T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 403, Araştırma İnceleme: 84, 
Ankara 2011) 68-74. sayfaları arasında da yer almaktadır.] 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

32  

Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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HASAN SEZAYİ VE ESERLERİ HAKKINDA BİR 
DEĞERLENDİRME 

 
Feyza DEMİRKIRAN* 

 
Özet 

 
Bu çalışmanın konusu, Hasan Sezayi Divanı’nın gazellerinden 

seçmelerdir. Çalışma üç bölüm altında toplanmıştır. İlk bölümde 
hayatı, kişiliği ve sanatı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde eserleri 
ve onu etkileyen şahsiyetler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise gazel-
lerine yer verilmiştir. 
 

Giriş 
 
Hasan Sezayi 18. yüzyılda Edirne’de yetişmiş, divan ve tasavvuf 

edebiyatının derinlik ve inceliklerinden haberdar söylemek istedik-
lerini dosdoğru söyleyen mutasavvıf bir şair olarak karşımıza çıkmak-
ta ve bu yüzyıl edebiyat tarihimizdeki yerini almaktadır.  

Avusturya ve Venedik devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu’na 
karşı giriştikleri hücumları önlemek amacıyla Edirne’de bulunan IV. 
Mehmed’in yanına gitmiştir. Burada piyade mukabelecisi olarak göre-
ve başlamış ve Ali Efendi adında bir zatın vesilesi ile tasavvufa olan 
ilgisi artmıştır.  

Şeyh Mehmed Sırrı Efendi’ye mürid olduktan sonra iki yıl tarikat 
adab, erkânını öğrenir ve çile çıkarır. Şeyh Fenayi Efendi’nin vefa-
tından sonra Gülşenî Şeyhi olmuştur.  

Divan-ı Sezayi ve Mektubat-ı Sezayi adlı eserlerinde dinî, ta-
savvufi konuları işlemiştir. Divan’ın büyük bölümünü gazelleri oluş-
turmuştur. Mektubat adlı eserinde de devlet büyüklerine, müridlerine 
yazdığı mektuplar bulunmaktadır. Ayrıca hanım müridlere de yer 
vermiş, çok güzel ve kibar bir üslupla hitap etmiştir.  

 
1. Hayatı 

 
Hasan Sezayi-i Gülşenî, hicri 1080 (miladi 1669) yılında Mora 

Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Gördes (Korent) kasaba-
sında doğdu. Adı Hasan olup Sezayi’nin ona mahlas olarak Niyazi-i 
Mısri tarafından verildiği rivayet edilir. Babası Ali, şehrin eşrafından 
olup Kurtbeyzade Hasan adında bir zatın oğludur. Dedesi de külliye 

 
* Türkolog, Priştine Üniversitesi. 
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ve servet sahibi yüce bir zattır. 1098’de (1687) Venediklilerin Mora 
Yarımadası’nı işgali üzerine Gördes’ten bir gemiyle ayrılarak İstan-
bul’a gider. Gemide Halveti tarikatı şeyhlerinden bir zat onun temiz 
bir yaratılışta olduğunu sezer. Onunla tarikat sohbetlerine başlar. 

Sezayi gemide latif bir rüya görür ve bu rüya üzerine aşağıdaki 
beyitleri söyler: 

 
Nedir bu katrelerde bahr-ı umman olduğun cana 
Nedir bu zerrelerde şems-i taban olduğun cana 

 
Çü sensin zahir-ü batın hakikatde olan mevcud 
 Nedir bu nakş-ı gûn-â-gûnda pinhan oldığun cana 

 
Bu şiirlerde gösteriyor ki Sezayi daha 18 yaşında iken Divan 

şiirinden haberdardır. Onun bu güzel şiiri söylemesi üzerine o müba-
rek zatta “Ey gözümün nuru! Siz tarikat-ı aliyyenin (yüce tarikatın) 
ermişlerinin özü ve ariflerin dayanağısınız. Eteğinizi tutanlar selamete 
ulaşır” demiştir. O muhterem zatla İstanbul’a kadar sohbet eder. İstan-
bul’da bir müddet kaldıktan sonra o sırada Edirne’de bulunan padişah 
IV. Mehmet’in yanına gider. 

Edirne’de piyade mukabelecesi Ali Efendi aracılığı ile mukabele 
kalemine alınır. Ali Efendi ile dostlukları ilerler ve ona talebe olur. O 
yıllarda Seyyid Osman adında bir zatın kızı ile evlenir. Tasavvufa olan 
ilgisinden dolayı resmi görev dışında kalan zamanlarını tasavvufi bil-
gilerini arttırmaya ayırır. Nihayet gördüğü bir rüya üzerine bir mürşid 
aramaya karar verir. Edirne’de Halveti tarikatının şubelerinden olan 
Ruşeni’nin kollarından ve İbrahim Gülşenî tarafından tesis edilen 
Gülşenîyye tarikatının halifelerinden Âşık Musa’nın dergâhında Şeyh 
Mehmet Sırri Efendi’ye mürid olur. Mehmet Sırri Efendi’nin yaklaşık 
iki yıl sonra vefatı üzerine seyrü sülukunu (tarikat içindeki ilerleme-
sini) La’li Mehmet Fenayi Efendi’nin yanında tamamlayıp halife olur. 
Gülşenî Veli Dede zaviyesinde irşat faaliyetine başlar. Şeyhi (La’li 
Mehmet Fenayi Efendi) aynı zamanda onu dergâhın vakıf gelirlerini 
toplamakla görevlendirir. (Tevliyet) bu görevinden dolayı kendisine 
“Câbi Dede Efendi” unvanı verilmiştir. Sezayi’nin Fenayi Efendi’yi 
kendisine büyük bir rehber kabul ettiği anlaşılır. 

 
Şâh-râh-ı âlem-i ıtlâks girdüm sıdlıka 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Himmetiyle menzil-i maksuda irdüm sıdlıka 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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 Feyz irişdürdi kemâl-i neş’e-i insanile 
 Cân ilin menzillerin gösterdi çeşm-i canile 
 
Aşina itdi beni ol âlem-i irfanile 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Cebesiyle gönlümün mülkini teshir eyledi 
 Himmetiyle bu harab-âbâdı tamir eyledi 
 
Bir nefesle zulmetüm tebdil ü tenvir eyledi 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
 
Mülk-i tende padişah itdi beni ol zü’l-himem 
Bende bir sır sakladı bigâneye amma dimem  
 
Feyz-i Hakka es-salâ itdüm bugün gelsün ümem 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Bu Sezayiden beyâna geldi nutk-ı Gülşenî 
Söyleyen oldur dilinden perdeitmişdür beni 

 
     İkilik vehmim aradan sürmeyen bilmez beni 

Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Şiirde de görüldüğü gibi Sezayi’nin Şeyh Mehmet Fenayi Efen-

di’ye derinden bağlılığı söz konusudur. Şeyhini “Kutb-ı âlem” diye 
vasıflandırır. Kutub kelimesini tasavvufi anlamı “Allah’ın ilk Taayyün 
(göründüğü) ve tenezzülü (inzal edilen, indirilen) olan hakikat-ı 
Muhammedi’ye mazhar olan kişi demektir. Her asırda Hz. Muham-
med’in bir varisi bulunur. Kâinat o kişinin çevresinde döndüğü için 
ona “kutub” denir. 

Sezayi Edirne’den sonra Mısır’a giderek Gülşenî Tekkesi Şeyhi 
İbrahim Çelebi’den icazetname almıştır. Şöyle ki Hüseyin Vassaf, Se-
fine isimli eserinde Mısır Kahire Gülşenî Dergâhında irşat sec-
cadesinde oturan Şeyh İbrahim Çelebi tarafından Pir-i Sani (ikinci 
şeyh) Sezayi Gülşenî’ye verilen icazetnamenin suretini o zamanın 
şive-i beyanına göre vermektedir. Hasan Sezayi de Şeyhi La’li Efendi 
gibi Sünbüli, Celveti, Uşaki ve Nakşibendi tarikatlarının da önderidir. 
Dolayısıyla pek çok abdalı terbiyesi altına almış hatta Edirne yakın-
larında bulunan Muhyiddin Baba tekkesini de tamir ettirmiştir. 
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ve servet sahibi yüce bir zattır. 1098’de (1687) Venediklilerin Mora 
Yarımadası’nı işgali üzerine Gördes’ten bir gemiyle ayrılarak İstan-
bul’a gider. Gemide Halveti tarikatı şeyhlerinden bir zat onun temiz 
bir yaratılışta olduğunu sezer. Onunla tarikat sohbetlerine başlar. 

Sezayi gemide latif bir rüya görür ve bu rüya üzerine aşağıdaki 
beyitleri söyler: 

 
Nedir bu katrelerde bahr-ı umman olduğun cana 
Nedir bu zerrelerde şems-i taban olduğun cana 

 
Çü sensin zahir-ü batın hakikatde olan mevcud 
 Nedir bu nakş-ı gûn-â-gûnda pinhan oldığun cana 

 
Bu şiirlerde gösteriyor ki Sezayi daha 18 yaşında iken Divan 

şiirinden haberdardır. Onun bu güzel şiiri söylemesi üzerine o müba-
rek zatta “Ey gözümün nuru! Siz tarikat-ı aliyyenin (yüce tarikatın) 
ermişlerinin özü ve ariflerin dayanağısınız. Eteğinizi tutanlar selamete 
ulaşır” demiştir. O muhterem zatla İstanbul’a kadar sohbet eder. İstan-
bul’da bir müddet kaldıktan sonra o sırada Edirne’de bulunan padişah 
IV. Mehmet’in yanına gider. 

Edirne’de piyade mukabelecesi Ali Efendi aracılığı ile mukabele 
kalemine alınır. Ali Efendi ile dostlukları ilerler ve ona talebe olur. O 
yıllarda Seyyid Osman adında bir zatın kızı ile evlenir. Tasavvufa olan 
ilgisinden dolayı resmi görev dışında kalan zamanlarını tasavvufi bil-
gilerini arttırmaya ayırır. Nihayet gördüğü bir rüya üzerine bir mürşid 
aramaya karar verir. Edirne’de Halveti tarikatının şubelerinden olan 
Ruşeni’nin kollarından ve İbrahim Gülşenî tarafından tesis edilen 
Gülşenîyye tarikatının halifelerinden Âşık Musa’nın dergâhında Şeyh 
Mehmet Sırri Efendi’ye mürid olur. Mehmet Sırri Efendi’nin yaklaşık 
iki yıl sonra vefatı üzerine seyrü sülukunu (tarikat içindeki ilerleme-
sini) La’li Mehmet Fenayi Efendi’nin yanında tamamlayıp halife olur. 
Gülşenî Veli Dede zaviyesinde irşat faaliyetine başlar. Şeyhi (La’li 
Mehmet Fenayi Efendi) aynı zamanda onu dergâhın vakıf gelirlerini 
toplamakla görevlendirir. (Tevliyet) bu görevinden dolayı kendisine 
“Câbi Dede Efendi” unvanı verilmiştir. Sezayi’nin Fenayi Efendi’yi 
kendisine büyük bir rehber kabul ettiği anlaşılır. 

 
Şâh-râh-ı âlem-i ıtlâks girdüm sıdlıka 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Himmetiyle menzil-i maksuda irdüm sıdlıka 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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 Feyz irişdürdi kemâl-i neş’e-i insanile 
 Cân ilin menzillerin gösterdi çeşm-i canile 
 
Aşina itdi beni ol âlem-i irfanile 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Cebesiyle gönlümün mülkini teshir eyledi 
 Himmetiyle bu harab-âbâdı tamir eyledi 
 
Bir nefesle zulmetüm tebdil ü tenvir eyledi 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
 
Mülk-i tende padişah itdi beni ol zü’l-himem 
Bende bir sır sakladı bigâneye amma dimem  
 
Feyz-i Hakka es-salâ itdüm bugün gelsün ümem 
Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Bu Sezayiden beyâna geldi nutk-ı Gülşenî 
Söyleyen oldur dilinden perdeitmişdür beni 

 
     İkilik vehmim aradan sürmeyen bilmez beni 

Kutb-ı âlem Şeyh Lâ’li Gülşenîdür rehberüm 
 
Şiirde de görüldüğü gibi Sezayi’nin Şeyh Mehmet Fenayi Efen-

di’ye derinden bağlılığı söz konusudur. Şeyhini “Kutb-ı âlem” diye 
vasıflandırır. Kutub kelimesini tasavvufi anlamı “Allah’ın ilk Taayyün 
(göründüğü) ve tenezzülü (inzal edilen, indirilen) olan hakikat-ı 
Muhammedi’ye mazhar olan kişi demektir. Her asırda Hz. Muham-
med’in bir varisi bulunur. Kâinat o kişinin çevresinde döndüğü için 
ona “kutub” denir. 

Sezayi Edirne’den sonra Mısır’a giderek Gülşenî Tekkesi Şeyhi 
İbrahim Çelebi’den icazetname almıştır. Şöyle ki Hüseyin Vassaf, Se-
fine isimli eserinde Mısır Kahire Gülşenî Dergâhında irşat sec-
cadesinde oturan Şeyh İbrahim Çelebi tarafından Pir-i Sani (ikinci 
şeyh) Sezayi Gülşenî’ye verilen icazetnamenin suretini o zamanın 
şive-i beyanına göre vermektedir. Hasan Sezayi de Şeyhi La’li Efendi 
gibi Sünbüli, Celveti, Uşaki ve Nakşibendi tarikatlarının da önderidir. 
Dolayısıyla pek çok abdalı terbiyesi altına almış hatta Edirne yakın-
larında bulunan Muhyiddin Baba tekkesini de tamir ettirmiştir. 
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Sezayi’nin Edirne’de yaşadığı yıllarda Osmanlı padişahlarının 
Edirne’de kalmayı tercih etmeleri sebebiyle aralarında Sadrazam 
Yeğen Mehmet Paşa’nın da bulunduğu bazı devlet adamlarının da 
müntesipleri (bağlıları) arasında olduğu görülür. 

Sezayi 17 Ramazan 1151 (29 Aralık 1738) tarihinde Edirne’de 
vefat eder ve tekkenin haziresine defnedilir. Mezarının üzerine kâgir 
kubbeli bir türbe inşa edilmiştir. “Kutb iken göçtü Sezayi Rahmetullah 
Aleyh” mısraı vefatına tarih olarak düşürülmüştür. 

Sezayi Efendi Edirne’de Âşık Musa hankâhında 38 yıl şeyhlik 
yapmıştır. Hicri takvime göre 71 miladi takvime göre 69 yaşında vefat 
etmiştir. Vefatına üç tarih manzumesi düşürülmüştür. 

 
Ricâl-i gaybdan Rahmi biri gelüp didi tarih 
Sezayi göçdi kutb-ı asr iken firdevs-i a’lâya (1151) 
 
Düşti yekpare bu mısra’ Feyziyâ tarih içün  
Göçdi kutb iken Sezayi Rahmetullahi’aleyh (1151) 

 
Fevtini gûş eyleyen uşşak tarihin didi  
Kudse pervaz eyledi ruh-ı Sezayi Gülşenî (1151) 

 
          Hasan Sezayi bir ara İstanbul’a geldi. Daha önce Edirne’deyken 
ismi her tarafta duyulmuş olduğundan İstanbul’a gelince birçok kimse 
onu görmek arzusuyla bulunduğu yere akın etti. Böyle gelip soh-
betinde bulunanlardan bazılarının kalbine Sezayi’yi tahmin ettikleri 
gibi bulamadıkları düşüncesi geldi. Bu kimselerden her biri o gece 
rüyalarında Resullah Efendimizi ziyaret için Medine-i Münevvere’ye 
gittiklerini fakat kapıda Sezayi’nin bulunduğunu ve huzur-u saadete 
girebilmek için onun yardımının gerektiğini gördüler. Ertesi gün 
rüyalarını birbirlerine anlattıklarında hepsinin aynı rüyayı gördüğü 
anlaşıldı. Böylece Sezayi hazretlerinin, Resulullah Efendimizin va-
rislerinden büyük velilerden biri olduğunu anladılar. 

Hasan Sezayi’nin çocuklarından bir oğlu ile iki kızı olduğu bi-
linmektedir. Oğlu Mehmet Sadık Efendi babasının yerine geçmiş, bir 
müddet Edirne’de kalmıştır. 1762 yılında makamını oğlu Çelebi Ha-
san Efendi’ye bırakarak Mora’daki anavatanına gitmiştir. Aynı yıl 
Gördes hankahında vefat etmiş ve üzerine muazzam bir türbe inşa 
edilmiştir. Sezayi’nin damadı ve aynı zamanda halifesi olan Hafız 
Mustafa Efendi, Sadık Efendi’nin ölümünden sonra dergâhta toplanan 
tarikat bağlılarına halife seçilmiştir. Aradan beş yıl geçtikten sonra 
Hafız Mustafa Efendi vefat etmiş ve kendisi Cihangir’de Tatar Hasan 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Dede hankâhında defnedilmiştir. Vasıl-ı Hak olduğu Hafız Mustafa’’ 
(H.1180) mısraı onun vefat tarihidir. 

Bundan sonra gelen torunları da asırlar boyunca İslam’a hizmet 
etmişlerdir. Edirne’de ilim ve feyz kaynağı olmuşlardır. Günümüzde 
ise İstanbul’da baba tarafından Hasan Sezayi’ye dayanan Mustafa Ke-
malettin Keçeci isminde, tıpkı dedeleri gibi çok hamiyetperver bir kişi 
olduğunu hatırlatmak isterim. Yine İstanbul’da babası tarafından 
nesebi Hasan Sezayi’ye dayanan Rahika, Faika, Şahika Erkut isminde 
üç hanımefendi yaşamakta idi. Bu hanımefendilerden ikisi rahmetli 
olmuştur. Bu üç kardeş, 2009 yılında Hasan Sezayi Dergâhındaki de-
delerinin evini Edirne valiliğine bağışlamışlardır. Bu ev restore edil-
dikten sonra Kur’an kursu faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu 
üç hanımefendi, otistik çocuklar için büyük bir eğitim merkezi 
yaptırıp bağışlamışlardır. 

Hasan Sezayi’nin türbesi 1887 yılında Sultan II. Abdülhamid ta-
rafından tamir ettirilmiş olup tamir sebebiyle o zamanki Edirne valisi 
Hacı İzzet Paşa merhumun yazdığı tamir kitabesi şöyledir; 

Zahiri ola Abdülhamid’in evliyâ’ullah 
Kim oldur hami-i din-i mübin ve millet beyda’ beyzâ’ 
Adalet merhamet hasisâ-i zat-ı hümâyûni 
Hilâfet saltanat anın ile buldu şeref hakka  
Ne haslet kim şehinşâhane lâzım cümlesin câmi’ 
Ne kim şaheste-i şanı hükûmettir edir icra  
Ibâd-ullahı sevk etti tarik hak ve irfana 
Cevâmi’le tekâyâ ve mekâtib eyleyüp inşa 
Sezayi Velinin han-kâhında edüp tamir  
Bu hayrı dahi ihyaya muvaffak eyledi mevlâ 
Sezadır Levha nakşetse kalem tarihini İzzet 
Sezayi Dergâhın Sultan Hamid-i han eyledi ihya  

Sezayi Hazretleri’nin yaşarken birçok kerameti görüldüğü gibi 
vefatından sonra da böyle fevkalade kerametleri görülmüştür. Ve-
fatından yaklaşık yüz sene sonra kabrini su basmıştır. Dergâhın bulun-
duğu caminin hatibi rüyada birkaç kez ikaz olunmuş, bunun üzerine 
hürmetle hükûmete bilgi verilerek tasavvuf ehli zatların da huzurunda 
besmeleyle kabri açılmış ve Sezayi’nin cesedi görülmüştür. Anlatına 
göre vefatının üzerinden yüz sene geçmiş olmasına rağmen vücudu 
eskisi gibi durmaktadır. Kabirden alınıp yan odaya konunca etrafı çok 
güzel bir koku kaplamıştır. Kabir tamir edilip su basması önlendikten 
sonra tekrar aynı kabre konmuştur. Bu olayı gören ve duyanların 
muhabbet ve bağlılıkları daha da artmıştır. 
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Sezayi’nin Edirne’de yaşadığı yıllarda Osmanlı padişahlarının 
Edirne’de kalmayı tercih etmeleri sebebiyle aralarında Sadrazam 
Yeğen Mehmet Paşa’nın da bulunduğu bazı devlet adamlarının da 
müntesipleri (bağlıları) arasında olduğu görülür. 

Sezayi 17 Ramazan 1151 (29 Aralık 1738) tarihinde Edirne’de 
vefat eder ve tekkenin haziresine defnedilir. Mezarının üzerine kâgir 
kubbeli bir türbe inşa edilmiştir. “Kutb iken göçtü Sezayi Rahmetullah 
Aleyh” mısraı vefatına tarih olarak düşürülmüştür. 

Sezayi Efendi Edirne’de Âşık Musa hankâhında 38 yıl şeyhlik 
yapmıştır. Hicri takvime göre 71 miladi takvime göre 69 yaşında vefat 
etmiştir. Vefatına üç tarih manzumesi düşürülmüştür. 

 
Ricâl-i gaybdan Rahmi biri gelüp didi tarih 
Sezayi göçdi kutb-ı asr iken firdevs-i a’lâya (1151) 
 
Düşti yekpare bu mısra’ Feyziyâ tarih içün  
Göçdi kutb iken Sezayi Rahmetullahi’aleyh (1151) 

 
Fevtini gûş eyleyen uşşak tarihin didi  
Kudse pervaz eyledi ruh-ı Sezayi Gülşenî (1151) 

 
          Hasan Sezayi bir ara İstanbul’a geldi. Daha önce Edirne’deyken 
ismi her tarafta duyulmuş olduğundan İstanbul’a gelince birçok kimse 
onu görmek arzusuyla bulunduğu yere akın etti. Böyle gelip soh-
betinde bulunanlardan bazılarının kalbine Sezayi’yi tahmin ettikleri 
gibi bulamadıkları düşüncesi geldi. Bu kimselerden her biri o gece 
rüyalarında Resullah Efendimizi ziyaret için Medine-i Münevvere’ye 
gittiklerini fakat kapıda Sezayi’nin bulunduğunu ve huzur-u saadete 
girebilmek için onun yardımının gerektiğini gördüler. Ertesi gün 
rüyalarını birbirlerine anlattıklarında hepsinin aynı rüyayı gördüğü 
anlaşıldı. Böylece Sezayi hazretlerinin, Resulullah Efendimizin va-
rislerinden büyük velilerden biri olduğunu anladılar. 

Hasan Sezayi’nin çocuklarından bir oğlu ile iki kızı olduğu bi-
linmektedir. Oğlu Mehmet Sadık Efendi babasının yerine geçmiş, bir 
müddet Edirne’de kalmıştır. 1762 yılında makamını oğlu Çelebi Ha-
san Efendi’ye bırakarak Mora’daki anavatanına gitmiştir. Aynı yıl 
Gördes hankahında vefat etmiş ve üzerine muazzam bir türbe inşa 
edilmiştir. Sezayi’nin damadı ve aynı zamanda halifesi olan Hafız 
Mustafa Efendi, Sadık Efendi’nin ölümünden sonra dergâhta toplanan 
tarikat bağlılarına halife seçilmiştir. Aradan beş yıl geçtikten sonra 
Hafız Mustafa Efendi vefat etmiş ve kendisi Cihangir’de Tatar Hasan 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Dede hankâhında defnedilmiştir. Vasıl-ı Hak olduğu Hafız Mustafa’’ 
(H.1180) mısraı onun vefat tarihidir. 
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olduğunu hatırlatmak isterim. Yine İstanbul’da babası tarafından 
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üç hanımefendi yaşamakta idi. Bu hanımefendilerden ikisi rahmetli 
olmuştur. Bu üç kardeş, 2009 yılında Hasan Sezayi Dergâhındaki de-
delerinin evini Edirne valiliğine bağışlamışlardır. Bu ev restore edil-
dikten sonra Kur’an kursu faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu 
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Adalet merhamet hasisâ-i zat-ı hümâyûni 
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Cevâmi’le tekâyâ ve mekâtib eyleyüp inşa 
Sezayi Velinin han-kâhında edüp tamir  
Bu hayrı dahi ihyaya muvaffak eyledi mevlâ 
Sezadır Levha nakşetse kalem tarihini İzzet 
Sezayi Dergâhın Sultan Hamid-i han eyledi ihya  

Sezayi Hazretleri’nin yaşarken birçok kerameti görüldüğü gibi 
vefatından sonra da böyle fevkalade kerametleri görülmüştür. Ve-
fatından yaklaşık yüz sene sonra kabrini su basmıştır. Dergâhın bulun-
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hürmetle hükûmete bilgi verilerek tasavvuf ehli zatların da huzurunda 
besmeleyle kabri açılmış ve Sezayi’nin cesedi görülmüştür. Anlatına 
göre vefatının üzerinden yüz sene geçmiş olmasına rağmen vücudu 
eskisi gibi durmaktadır. Kabirden alınıp yan odaya konunca etrafı çok 
güzel bir koku kaplamıştır. Kabir tamir edilip su basması önlendikten 
sonra tekrar aynı kabre konmuştur. Bu olayı gören ve duyanların 
muhabbet ve bağlılıkları daha da artmıştır. 
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Halveti tarikatının şubelerinden Gülşenîliğin kolu olan Sezayi’ye 
tarikatı kurucusu Sezayi “benim Edirne’de beş yüz bin adam, sahib-i 
iyel (çoluk çocuk sahibi, evli) dervişim var’’ der.  

Sezayi’nin hayatıyla ilgili kaynaklarda yer alan bilgiler yaklaşık 
olarak aynıdır. Tezkirelerdeki bilgiler birbirinden alıntı yapılarak ya-
zılmıştır. En fazla ve en doyurucu bilgilerin, Sezayi’nin ölümünden 
sonra bir araya getirilen Mektubat-ı Sezayi de olduğu söylenebilir. 

 
1.1. Mahlası 

 
Divan şairlerinin şiirlerinde kendi adları dışında kullandıkları tak-

ma adlara mahlas dendiğini biliyoruz. Mahlas, şairlerin birbiriyle ka-
rışmasını önlemek amacıyla kullanılır ancak aynı mahlası alan şair-
lerin şiirlerinin çoğu zaman karıştığı da görülmüştür. Sezayi’nin mah-
lasını almasıyla ilgili şu olay nakledilmektedir: Niyazi Mısri 1692 
senesinde bir grup dervişiyle birlikte Osmanlı ordusuyla Avusturya se-
ferine katılmak ister. Padişahın etrafında bulunan birtakım kişiler, pa-
dişahı, “müridi çoğalan bazı meşayihi huruc davasına kalkışıyor” 
diyerek Mısri’nin sefere katılmaması konusunda ikna ederler.  

Esasen padişah, Mısri Hazretlerine gönülden meftundur. Bu 
sefere Mısri’nin de katılabileceğini düşünür fakat etrafındaki kişilerin 
hükmü galip gelir. Neticede padişah, Mısri’ye Bursa’da kalıp hayır 
dua da bulunması için bir hatt-ı hümâyûn gönderir. Mısri, buna kar-
şılık bir mektup yazıp padişahın, evliya sözünü tutması gerektiğini ve 
sefere mutlaka katılacağını bildirir. İki yüz kadar dervişiyle Edirne’ye 
gelir. Bu sırada Selimiye Camii’nde verdiği bir vaazdan sonra bir taht-
ı revâna bindirilerek Gelibolu yoluyla Limni adasına gönderilir. İşte 
bu hadiseden sonra çok mütessir olan La’li Gülşen-i asrın kutbu olan 
Mısri’den Edirneliler adına özür dilemek üzere dervişi Hasan “Sezayi” 
Efendi’yi huzura gönderir. Hasan Efendi, Niyazi Mısri’nin Edirne’den 
ayrılacağı sırada ona yetişir. Mübarek elini öper ve kendilerinden af 
diler. Buna karşılık Niyazi Mısri: “Kalk evladım, afva sezâsın” 
diyerek onu gönderir. Hasan Sezayi bu sırada yirmi dört yaşındadır. 

 
1.2. Türbesi 

 
Hasan Sezayi’nin türbesi Edirne’nin Bostanpazarı semtindedir. 

Türbenin cümle kapısı üzerinde şu kitabe yer almaktadır. 
Menbaı feyz-i hidayettir makamı Gülşenî 
 Cay-ı emin âbâd imiş darüsselamı Gülşenî 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Suret erbabı Sezayi anlamaz nutk etse de 
Manevi ilham imiş çünkü kelamı Gülşenî 

 
Açıklama:  
 
Gülşenî’nin makamı hidayet feyzinin kaynağıdır. 
Gülşenî Dergâhına giren kendisini emin bir yerde hisseder. 
 
Ey Sezayi suret erbabı (şekle önem verenler) senin 

   konuşmanı anlamazlar. 
Çünkü Gülşenî’nin sözü manevi ilham kaynağıdır. 

 
 

Dergâha girişin sağ tarafında Hasan Sezayi Hazretlerinin türbesi 
bulunur. Türbeye girişte pencere üzerinde, türbe kapısının üzerinde de 
“Ya Hazreti Hasan Sezayi Gülşenî kaddesallahu sırrahu” yani “Allah 
onun sırrını takdis etsin.” yazmaktadır.  

Gülşenî tekkesi adıyla bilinen külliye, Gülşenîye tarikatının 
Sezayi’ye kolunun kurucusu Hasan Sezayi adına 18. yüzyıl başında 
yaptırılmıştır. Cami, türbe, şadırvan çeşme ve hazireden oluşan kül-
liyeden günümüze minare, iki türbe, şadırvan, çeşme ve hazire ulaş-
mıştır. Cami 2013 yılı itibarıyla yapılmaya başlanmıştır. Kaynaklar-
dan öğrenildiğine göre bilinmeyen bir tarihte minareyle cami arasına, 
camiyle aynı yükseklikte bir mekân eklenmiştir. Niteliği belirlene-
meyen bu mekânın semahane veya caminin son cemaat yeri olması 
ihtimali vardır. Sezayiyi Gülşenî türbesi eskiden sebzeci dükkânı iken 
Gülşenî’nin vasiyetiyle kendisinin oraya gömülmesi üzerine türbeye 
dönüştürülmüştür. 

Kareye yakın dikdörtgen planla düzgün kesme taştan inşa edilen 
yapının üzeri kubbeyle örtülüdür. Avluda bulunan şadırvan 1751 
yılında Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hasan Sezayi Gülşenî 
türbesinin doğusunda, içinde önemli şahsiyetlerin mezarlarını barın-
dıran hazire bu özelliğiyle ayrıca incelenmesi gereken bir öneme 
sahiptir. 

1.3. Edebî Kişiliği 

18. yüzyılın büyük mutasavvıf şairlerinden Hasan Sezayi, tekke 
edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Sezayi’nin şiirleri, üslup ve 
ifade bakımından, kusursuz denecek derecededir. Sezayi tasavvufi 
bilgiler ve mazmunlardan şiirlerinde ustalıkla faydalanmıştır. Sezayi, 
aynı zamanda Gülşenîyye tarikatının Sezayiyye kolunun kurucusudur. 
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Halveti tarikatının şubelerinden Gülşenîliğin kolu olan Sezayi’ye 
tarikatı kurucusu Sezayi “benim Edirne’de beş yüz bin adam, sahib-i 
iyel (çoluk çocuk sahibi, evli) dervişim var’’ der.  

Sezayi’nin hayatıyla ilgili kaynaklarda yer alan bilgiler yaklaşık 
olarak aynıdır. Tezkirelerdeki bilgiler birbirinden alıntı yapılarak ya-
zılmıştır. En fazla ve en doyurucu bilgilerin, Sezayi’nin ölümünden 
sonra bir araya getirilen Mektubat-ı Sezayi de olduğu söylenebilir. 

 
1.1. Mahlası 

 
Divan şairlerinin şiirlerinde kendi adları dışında kullandıkları tak-

ma adlara mahlas dendiğini biliyoruz. Mahlas, şairlerin birbiriyle ka-
rışmasını önlemek amacıyla kullanılır ancak aynı mahlası alan şair-
lerin şiirlerinin çoğu zaman karıştığı da görülmüştür. Sezayi’nin mah-
lasını almasıyla ilgili şu olay nakledilmektedir: Niyazi Mısri 1692 
senesinde bir grup dervişiyle birlikte Osmanlı ordusuyla Avusturya se-
ferine katılmak ister. Padişahın etrafında bulunan birtakım kişiler, pa-
dişahı, “müridi çoğalan bazı meşayihi huruc davasına kalkışıyor” 
diyerek Mısri’nin sefere katılmaması konusunda ikna ederler.  

Esasen padişah, Mısri Hazretlerine gönülden meftundur. Bu 
sefere Mısri’nin de katılabileceğini düşünür fakat etrafındaki kişilerin 
hükmü galip gelir. Neticede padişah, Mısri’ye Bursa’da kalıp hayır 
dua da bulunması için bir hatt-ı hümâyûn gönderir. Mısri, buna kar-
şılık bir mektup yazıp padişahın, evliya sözünü tutması gerektiğini ve 
sefere mutlaka katılacağını bildirir. İki yüz kadar dervişiyle Edirne’ye 
gelir. Bu sırada Selimiye Camii’nde verdiği bir vaazdan sonra bir taht-
ı revâna bindirilerek Gelibolu yoluyla Limni adasına gönderilir. İşte 
bu hadiseden sonra çok mütessir olan La’li Gülşen-i asrın kutbu olan 
Mısri’den Edirneliler adına özür dilemek üzere dervişi Hasan “Sezayi” 
Efendi’yi huzura gönderir. Hasan Efendi, Niyazi Mısri’nin Edirne’den 
ayrılacağı sırada ona yetişir. Mübarek elini öper ve kendilerinden af 
diler. Buna karşılık Niyazi Mısri: “Kalk evladım, afva sezâsın” 
diyerek onu gönderir. Hasan Sezayi bu sırada yirmi dört yaşındadır. 

 
1.2. Türbesi 

 
Hasan Sezayi’nin türbesi Edirne’nin Bostanpazarı semtindedir. 

Türbenin cümle kapısı üzerinde şu kitabe yer almaktadır. 
Menbaı feyz-i hidayettir makamı Gülşenî 
 Cay-ı emin âbâd imiş darüsselamı Gülşenî 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Suret erbabı Sezayi anlamaz nutk etse de 
Manevi ilham imiş çünkü kelamı Gülşenî 

 
Açıklama:  
 
Gülşenî’nin makamı hidayet feyzinin kaynağıdır. 
Gülşenî Dergâhına giren kendisini emin bir yerde hisseder. 
 
Ey Sezayi suret erbabı (şekle önem verenler) senin 

   konuşmanı anlamazlar. 
Çünkü Gülşenî’nin sözü manevi ilham kaynağıdır. 

 
 

Dergâha girişin sağ tarafında Hasan Sezayi Hazretlerinin türbesi 
bulunur. Türbeye girişte pencere üzerinde, türbe kapısının üzerinde de 
“Ya Hazreti Hasan Sezayi Gülşenî kaddesallahu sırrahu” yani “Allah 
onun sırrını takdis etsin.” yazmaktadır.  

Gülşenî tekkesi adıyla bilinen külliye, Gülşenîye tarikatının 
Sezayi’ye kolunun kurucusu Hasan Sezayi adına 18. yüzyıl başında 
yaptırılmıştır. Cami, türbe, şadırvan çeşme ve hazireden oluşan kül-
liyeden günümüze minare, iki türbe, şadırvan, çeşme ve hazire ulaş-
mıştır. Cami 2013 yılı itibarıyla yapılmaya başlanmıştır. Kaynaklar-
dan öğrenildiğine göre bilinmeyen bir tarihte minareyle cami arasına, 
camiyle aynı yükseklikte bir mekân eklenmiştir. Niteliği belirlene-
meyen bu mekânın semahane veya caminin son cemaat yeri olması 
ihtimali vardır. Sezayiyi Gülşenî türbesi eskiden sebzeci dükkânı iken 
Gülşenî’nin vasiyetiyle kendisinin oraya gömülmesi üzerine türbeye 
dönüştürülmüştür. 

Kareye yakın dikdörtgen planla düzgün kesme taştan inşa edilen 
yapının üzeri kubbeyle örtülüdür. Avluda bulunan şadırvan 1751 
yılında Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hasan Sezayi Gülşenî 
türbesinin doğusunda, içinde önemli şahsiyetlerin mezarlarını barın-
dıran hazire bu özelliğiyle ayrıca incelenmesi gereken bir öneme 
sahiptir. 

1.3. Edebî Kişiliği 

18. yüzyılın büyük mutasavvıf şairlerinden Hasan Sezayi, tekke 
edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Sezayi’nin şiirleri, üslup ve 
ifade bakımından, kusursuz denecek derecededir. Sezayi tasavvufi 
bilgiler ve mazmunlardan şiirlerinde ustalıkla faydalanmıştır. Sezayi, 
aynı zamanda Gülşenîyye tarikatının Sezayiyye kolunun kurucusudur. 
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Tekke ve divan edebiyatları hususiyetlerine vâkıf olan ve gazelleri ile 
büyük şöhret kazanmış bulunan Hasan Sezayi, tezkire sahibi Salim’e 
göre de Osmanlıların Hafız-ı Şirazi’sidir. 

 

2. Hasan Sezayi’yi Etkileyen Şahsiyetler 
 

2.1. La’li Fenayi Efendi  
 
La’li Fenayi Efendi, Hasan Sezayi’nin en çok etkilendiği isimdir. 

Şiirlerinden köklü bir tahsil gördüğü anlaşılan La’li Efendi, duygulu 
bir şair, değerli bir âlim ve bit mürşid-i kamildir. Aslen Kastamonulu 
olduğu hâlde irşad vazifesini Edirne’de sürdürmüştür. Sezayi ile 
Fenayi arasında gerçek bir şeyh ile mürid ilişkisi vardır. Şeyh Fenayi 
Efendi Sezayi’yi ayrıca dergâhın vakıflarının gelirlerini toplamak için 
memur yapmıştır. Sezayi, Fenayi Efendi’yi büyük bir rehber olarak 
kabul etmiştir. Fenayi Efendi’nin vefatından sonra Şeyh Mehmet 
Hamdi Efendi’nin bu makama gelişinden altı ay sonra vefatı üzerine 
Sezayi aynı dergâhta şeyh olmuştur. 

 
2.2. Enis Recep Dede 
 
18. yüzyıl Mevlevi şairlerinden Enis Dede’nin asıl adı Recep’tir. 

Şekil ve edada divan şiiri tarzını benimsemiş tekke şairlerindendir. 
Enis Recep Dede yaşadığı süre içinde başta Mevlevi çevreleri olmak 
üzere herkesin sevgi ve saygısını kazanmış biri olduğunu ölümünde 
bütün Edirne halkının kendisi için ağladığını bütün kaynaklar yaz-
mıştır. Kültürlü, iyi huylu, güzel ahlak sahibi bir âşık ve şair olan Enis 
Recep Dede, tezkire yazarı Salim’in de belirttiği gibi salihler züm-
resinin yüz suyu, Mevlevilerin taze gülüydü. Edirne’ye gelip Enis 
Recep Dede’nin sohbetlerinden istifade eden Gülşenî tarikatı şeyhi 
Hasan Sezayi, “Enis Dede sohbetinde vasıl olmasaydım nesyen 
mensiyyen (tamamıyla unutulmuş) kalırdım.” diyerek onu, ömrünün 
sonuna kadar şükranla anmıştır. 
 

2.3. İbrahim Gülşenî 
 
Halvetiye’ye bağlı Gülşenî’ye kolunun piridir. Diyarbakır’da ya 

da Azerbaycan’da doğduğu zikredilmektedir. Tebriz’de Ömer Ru-
şenî’den hilafet alarak onun tarikatının ihyaya çalıştığı zaman bu 
şeyhin bir münasebetle ima eylediği Gülşenî lakabı ile şöhreti her 
tarafa yayılır. Daha sonra Kudüs yoluyla Mısır’a gider. Mısır halkı 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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İbrahim Gülşenî’yi çok sevmiştir. Daha sonra zaviye tesis ederek 
burasını Gülşenî’ye Dergâhı hâline getirmiştir. Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır seferinden sonra irşadına devam eden İbrahim Gülşenî’ye birçok 
yeniçeri ve sipahi de intisap eylemiştir. Sezayi’nin Gülşenîlik bağlan-
tısı Mora’dan İstanbul’a gelirken gemide olmuş, bir halveti şeyhiyle 
tanışmış ve onun çok fazla etkisi altında kalmıştır. Daha sonra tasav-
vufa merak salan Şeyh Sezayi, Edirne’de İbrahim Gülşenî’nin halife-
lerinden şeyh Aşık Musa’nın hankâhında şeyhlik makamında bulunan 
Mehmet Sırrı Efendi’nin müridi olmuştur. Gülşenîliğe bu şekilde baş-
langıç yapan Hasan Sezayi İbrahim Gülşenî’ye bağlılığından dolayı 
Mısır’a gitmiştir. Orada Gülşenî Dergâhında vazife yapan İbrahim 
Çelebi tarafından Gülşenîliğin ikinci piri kabul edilmiştir. 

 
2.4. Niyazi Mısri 
 
Niyazi Mısri hayatı, fikir ve hareketleriyle tasavvuf tarihinin en 

renkli simalarından biridir. Halveti tarikatının Niyaziyye ve Musriyye 
kolunun kurucusu büyük bir mutasavvıf, coşkun bir şair olan Niyazi-i 
Mısri, Malatya’da doğmuştur. Memleketinde ilk tahsilini yaptıktan 
sonra tahsil ve seyahat amacıyla Diyarbakır ve Mardin’e gitmiş birer 
yıl kalmıştır. Sonra Bağdat ve Kerbela’yı dolaşarak Mısır’a gitmiş, 
Kahire’de bir Kadirî şeyhine bağlanarak üç yıl kalmış bu yüzden de 
Niyazi-i Mısri diye anılır olmuştur. 

Daha sonra Niyazi-i Mısri burada bulunduğu sırada gördüğü bir 
rüya üzerine İstanbul’a, oradan Bursa’ya ve Uşak’a giderek Elmalılı 
Şeyh Ümmü Sinan’a intisap etmiş dokuz yıl şeyhine hizmet ederek 
onun manevi terbiyesinde bulunduktan sonra Bursa’ya dönmüştür. Bir 
ara İstanbul’a gitmişse de müritlerinin çokluğu, idare aleyhindeki 
pervasız konuşmaları ve cifre (gayb ilmi) dair bazı sözler söylemesi 
üzerine bir defa Rodos’a iki defa Limni’ye sürülmüş ve orada vefat 
etmiştir. Mezarı oradadır. 

 
2.5. Şeyh Mehmet Sırrı Efendi 
 
Halvetî tarikatının şubelerinde olan Ruşeni’nin kollarından ve 

İbrahim Gülşenî tarafından tesis edilen Gülşenîye tarikatının hali-
felerinden Şeyh Âşık Musa’nın Dergâhında uzun yıllar şeyhlik yapan 
Mehmet Sırrı Efendi, Sezayi’nin tasavvuf yolunda ders aldığı ilk şeyh-
dir. Sezayi tarikat usul ve adabını Sırrı Efendi’den talim etmiştir. Ta-
savvuf yolunda Sezayi’nin ilk üstadı olması hasebiyle çok önemlidir. 
Sırrı Efendi’nin hangi tarihte öldüğü net bir şekilde bilinmemesine 
rağmen 1693 olması muhtemeldir. 
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Tekke ve divan edebiyatları hususiyetlerine vâkıf olan ve gazelleri ile 
büyük şöhret kazanmış bulunan Hasan Sezayi, tezkire sahibi Salim’e 
göre de Osmanlıların Hafız-ı Şirazi’sidir. 

 

2. Hasan Sezayi’yi Etkileyen Şahsiyetler 
 

2.1. La’li Fenayi Efendi  
 
La’li Fenayi Efendi, Hasan Sezayi’nin en çok etkilendiği isimdir. 

Şiirlerinden köklü bir tahsil gördüğü anlaşılan La’li Efendi, duygulu 
bir şair, değerli bir âlim ve bit mürşid-i kamildir. Aslen Kastamonulu 
olduğu hâlde irşad vazifesini Edirne’de sürdürmüştür. Sezayi ile 
Fenayi arasında gerçek bir şeyh ile mürid ilişkisi vardır. Şeyh Fenayi 
Efendi Sezayi’yi ayrıca dergâhın vakıflarının gelirlerini toplamak için 
memur yapmıştır. Sezayi, Fenayi Efendi’yi büyük bir rehber olarak 
kabul etmiştir. Fenayi Efendi’nin vefatından sonra Şeyh Mehmet 
Hamdi Efendi’nin bu makama gelişinden altı ay sonra vefatı üzerine 
Sezayi aynı dergâhta şeyh olmuştur. 

 
2.2. Enis Recep Dede 
 
18. yüzyıl Mevlevi şairlerinden Enis Dede’nin asıl adı Recep’tir. 

Şekil ve edada divan şiiri tarzını benimsemiş tekke şairlerindendir. 
Enis Recep Dede yaşadığı süre içinde başta Mevlevi çevreleri olmak 
üzere herkesin sevgi ve saygısını kazanmış biri olduğunu ölümünde 
bütün Edirne halkının kendisi için ağladığını bütün kaynaklar yaz-
mıştır. Kültürlü, iyi huylu, güzel ahlak sahibi bir âşık ve şair olan Enis 
Recep Dede, tezkire yazarı Salim’in de belirttiği gibi salihler züm-
resinin yüz suyu, Mevlevilerin taze gülüydü. Edirne’ye gelip Enis 
Recep Dede’nin sohbetlerinden istifade eden Gülşenî tarikatı şeyhi 
Hasan Sezayi, “Enis Dede sohbetinde vasıl olmasaydım nesyen 
mensiyyen (tamamıyla unutulmuş) kalırdım.” diyerek onu, ömrünün 
sonuna kadar şükranla anmıştır. 
 

2.3. İbrahim Gülşenî 
 
Halvetiye’ye bağlı Gülşenî’ye kolunun piridir. Diyarbakır’da ya 

da Azerbaycan’da doğduğu zikredilmektedir. Tebriz’de Ömer Ru-
şenî’den hilafet alarak onun tarikatının ihyaya çalıştığı zaman bu 
şeyhin bir münasebetle ima eylediği Gülşenî lakabı ile şöhreti her 
tarafa yayılır. Daha sonra Kudüs yoluyla Mısır’a gider. Mısır halkı 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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İbrahim Gülşenî’yi çok sevmiştir. Daha sonra zaviye tesis ederek 
burasını Gülşenî’ye Dergâhı hâline getirmiştir. Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır seferinden sonra irşadına devam eden İbrahim Gülşenî’ye birçok 
yeniçeri ve sipahi de intisap eylemiştir. Sezayi’nin Gülşenîlik bağlan-
tısı Mora’dan İstanbul’a gelirken gemide olmuş, bir halveti şeyhiyle 
tanışmış ve onun çok fazla etkisi altında kalmıştır. Daha sonra tasav-
vufa merak salan Şeyh Sezayi, Edirne’de İbrahim Gülşenî’nin halife-
lerinden şeyh Aşık Musa’nın hankâhında şeyhlik makamında bulunan 
Mehmet Sırrı Efendi’nin müridi olmuştur. Gülşenîliğe bu şekilde baş-
langıç yapan Hasan Sezayi İbrahim Gülşenî’ye bağlılığından dolayı 
Mısır’a gitmiştir. Orada Gülşenî Dergâhında vazife yapan İbrahim 
Çelebi tarafından Gülşenîliğin ikinci piri kabul edilmiştir. 

 
2.4. Niyazi Mısri 
 
Niyazi Mısri hayatı, fikir ve hareketleriyle tasavvuf tarihinin en 

renkli simalarından biridir. Halveti tarikatının Niyaziyye ve Musriyye 
kolunun kurucusu büyük bir mutasavvıf, coşkun bir şair olan Niyazi-i 
Mısri, Malatya’da doğmuştur. Memleketinde ilk tahsilini yaptıktan 
sonra tahsil ve seyahat amacıyla Diyarbakır ve Mardin’e gitmiş birer 
yıl kalmıştır. Sonra Bağdat ve Kerbela’yı dolaşarak Mısır’a gitmiş, 
Kahire’de bir Kadirî şeyhine bağlanarak üç yıl kalmış bu yüzden de 
Niyazi-i Mısri diye anılır olmuştur. 

Daha sonra Niyazi-i Mısri burada bulunduğu sırada gördüğü bir 
rüya üzerine İstanbul’a, oradan Bursa’ya ve Uşak’a giderek Elmalılı 
Şeyh Ümmü Sinan’a intisap etmiş dokuz yıl şeyhine hizmet ederek 
onun manevi terbiyesinde bulunduktan sonra Bursa’ya dönmüştür. Bir 
ara İstanbul’a gitmişse de müritlerinin çokluğu, idare aleyhindeki 
pervasız konuşmaları ve cifre (gayb ilmi) dair bazı sözler söylemesi 
üzerine bir defa Rodos’a iki defa Limni’ye sürülmüş ve orada vefat 
etmiştir. Mezarı oradadır. 

 
2.5. Şeyh Mehmet Sırrı Efendi 
 
Halvetî tarikatının şubelerinde olan Ruşeni’nin kollarından ve 

İbrahim Gülşenî tarafından tesis edilen Gülşenîye tarikatının hali-
felerinden Şeyh Âşık Musa’nın Dergâhında uzun yıllar şeyhlik yapan 
Mehmet Sırrı Efendi, Sezayi’nin tasavvuf yolunda ders aldığı ilk şeyh-
dir. Sezayi tarikat usul ve adabını Sırrı Efendi’den talim etmiştir. Ta-
savvuf yolunda Sezayi’nin ilk üstadı olması hasebiyle çok önemlidir. 
Sırrı Efendi’nin hangi tarihte öldüğü net bir şekilde bilinmemesine 
rağmen 1693 olması muhtemeldir. 
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3. Eserleri 
  
3.1. Divan 
 
Türkiye genelinde 41 adet el yazması divanı tespit edilmiştir. 

Divanda sırayla kasideler, terkib-i bentler, murabbalar, muhammes 
tahmis, müseddesler, gazeller rubailer, nazımlar, kıt’alar, tarihler, mat-
la ve ilahiler olmak üzere 13 ayrı bölümden oluşan manzumeleri 
vardır. 

Sezayi tarikat şeyhi olmasından dolayı şiirleri özellikle müritleri 
tarafından çok fazla okunmuş ve değişik makamlarda bestelenmiştir. 

Divanı, Niyazi Mısri’nin bir gazeline yazmış olduğu şerh ve 
mürşidi La’li Fenayi Efendi’nin divancesi ile birlikte iki defa basıl-
mıştır. 

Divanındaki şiirlerin nazım şekillerine göre dağılımı şöyledir: 5 
kaside, 2 terkib-i bent, 12 murabba, 2 muhammes, 2 müseddes, 396 
gazel, 6 rubai, 33 nazım,10 kıta, 3 tarih, 6 müfret, 31 matla, 7 ilahi 
vardır.  

         
3.2. Mektubat-ı Sezayi    

Devrinin tarikat hayatı tarihî olayları ve şahsiyetleri ile ilgili 
oldukça önemli bilgileri ihtiva eden bu eseri, başta oğlu halife ve mü-
ritleri olmak üzere bazı devlet adamlarına, kendi mürideleri oldukları 
anlaşılan hanımlara ve diğer kimselere yazmış oldukları mektupların 
sonradan bir araya getirilmesinden ibarettir. 

Sezayi oğlu, halife ve müritlerine yazdığı mektuplarda onların hâl 
ve hareketleriyle yolundan alakadar olmakta, tarikat faaliyetleri 
hakkında onları aydınlatmakta, kendilerine nasihatte bulunmakta, bu 
vesileyle muhtelif, dinî ve felsefi meselelere dair fikirlerini açıkla-
maktadır. 

Sezayi’nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Mehmet Sadık 
Efendi’ye yazdığı üç mektuptan anlaşılıyor ki Sezayi oğluna vakfın 
idare işlerinde, tarikatın Edirne dışında dahi tekkelerinde görevlen-
dirmiştir. Oğluna pek çok nasihat ve temennilerde bulunmuştur. 

Gördes’teki akrabalarından olduğu anlaşılan İbrahim Efendi’ye 
yedi mektup yazmıştır. İnebolu kolağası Hüseyin Ağa’ya iki mektup, 
aynı İbrahim Efendiye üç, tezkireci Habeşizade Rahmi Bey’e iki 
mektup, Hekimbaşı Nuh Efendizade, sâbıh Mekke-i Mükerreme ka-
dısı Evliya Yusuf Efendi’ye, Mısır’da post-nişin olan Çelebi efendiye, 
Derviş Yusuf Efendiye dokuz mektup, Sabık Baş Muhasebeci ve 
yeniçeri efendisi Sipahi Mehmet Efendi’ye sekiz mektup yazmıştır. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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4. Gazellerde Geçen Edebî Sanatlar 
  
İstifham: Soru yoluyla dikkat çekerek sözün tesirine kuvvetlen-

dirme amaçlı yapılan sanattır.  
İştikak: Aynı kökten gelen kelimelerin aynı beyitte kullanıl-

masıdır.  
Nida: Şiddetli his ve heyecanı dile getirerek muhatapların da aynı 

his ve heyecanı duymalarını sağlamaktır (Divan edebiyatında seslen-
me ve hitap görülür). 

Leff-ü Neşir: Şiirde birden fazla kavram söyledikten sonra bun-
larla ilgili özelliklerini belirtmeye veya bu kavramlarla karşılaştırmak 
üzere yeni kavramlar söylemeye denir. 

Mübalağa: Sözün etkisini arttırmak için bir şeye olamayacağı bi-
çimde yahut olduğundan çok veya az gösterme sanatı.    

Tecahül-i Arif: Bilip de bilmezlikten gelme sanatı.   
Tekrir: Aynı anlama gelen kelimelerin tekrar edilmesidir.  
Telmih: Hatırlatma sanatıdır. 
Tenasüp: Anlam bakımından birbirine benzeyen kelimelerin bir 

arada kullanılma sanatıdır.  
Teşbih: Aralarında anlam bakımından birbirine benzeyen iki ke-

limenin zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir.  
Teşhis: İnsan dışı varlıkların insan özelliklerini yükleyerek onlar-

la insan gibi muhatap olmak. 
İntak: İnsan dışı varlıkların konuşturulması. 
Tevriye: Birden fazla anlamı olan kelimenin uzak olana benzet-

mek. 
Tezat: Edebiyatta iki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine 

karşıt olan nitelikleri ve benzerlikleri söyleme sanatıdır. 
 

Sonuç  
 

Divan edebiyatı altı yüz seneye yakın bir zaman dilimiyle kültür 
tarihimiz içinde göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Şu ana 
kadar yapılan çalışmalar o dönemi anlatmak için yeterli değildir.  

Divan edebiyatı 18. yüzyıla gelinceye kadar çok büyük şairler ye-
tiştirmiştir. Özellikle 16. yüzyılda Fuzuli, Baki; 17.yüzyılda Nef’i, 
Naili ve Nabi gerek yaşadıkları dönemdeki şairlerin gerekse kendi-
lerinden sonra gelen şairlerin dikkatini çekmiş ve haklı bir şöhrete ka-
vuşmuşlardır.  

Hasan Sezayi ile aynı dönemde yaşayan Nedim, zevk ve eğ-
lenceyi seven rint meşrep bir şair olarak kendini kabul ettirmiştir. 
Yüzyılın sonunda divan edebiyatının son ve en büyük şairlerinden 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

206  

3. Eserleri 
  
3.1. Divan 
 
Türkiye genelinde 41 adet el yazması divanı tespit edilmiştir. 

Divanda sırayla kasideler, terkib-i bentler, murabbalar, muhammes 
tahmis, müseddesler, gazeller rubailer, nazımlar, kıt’alar, tarihler, mat-
la ve ilahiler olmak üzere 13 ayrı bölümden oluşan manzumeleri 
vardır. 

Sezayi tarikat şeyhi olmasından dolayı şiirleri özellikle müritleri 
tarafından çok fazla okunmuş ve değişik makamlarda bestelenmiştir. 

Divanı, Niyazi Mısri’nin bir gazeline yazmış olduğu şerh ve 
mürşidi La’li Fenayi Efendi’nin divancesi ile birlikte iki defa basıl-
mıştır. 

Divanındaki şiirlerin nazım şekillerine göre dağılımı şöyledir: 5 
kaside, 2 terkib-i bent, 12 murabba, 2 muhammes, 2 müseddes, 396 
gazel, 6 rubai, 33 nazım,10 kıta, 3 tarih, 6 müfret, 31 matla, 7 ilahi 
vardır.  

         
3.2. Mektubat-ı Sezayi    

Devrinin tarikat hayatı tarihî olayları ve şahsiyetleri ile ilgili 
oldukça önemli bilgileri ihtiva eden bu eseri, başta oğlu halife ve mü-
ritleri olmak üzere bazı devlet adamlarına, kendi mürideleri oldukları 
anlaşılan hanımlara ve diğer kimselere yazmış oldukları mektupların 
sonradan bir araya getirilmesinden ibarettir. 

Sezayi oğlu, halife ve müritlerine yazdığı mektuplarda onların hâl 
ve hareketleriyle yolundan alakadar olmakta, tarikat faaliyetleri 
hakkında onları aydınlatmakta, kendilerine nasihatte bulunmakta, bu 
vesileyle muhtelif, dinî ve felsefi meselelere dair fikirlerini açıkla-
maktadır. 

Sezayi’nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Mehmet Sadık 
Efendi’ye yazdığı üç mektuptan anlaşılıyor ki Sezayi oğluna vakfın 
idare işlerinde, tarikatın Edirne dışında dahi tekkelerinde görevlen-
dirmiştir. Oğluna pek çok nasihat ve temennilerde bulunmuştur. 

Gördes’teki akrabalarından olduğu anlaşılan İbrahim Efendi’ye 
yedi mektup yazmıştır. İnebolu kolağası Hüseyin Ağa’ya iki mektup, 
aynı İbrahim Efendiye üç, tezkireci Habeşizade Rahmi Bey’e iki 
mektup, Hekimbaşı Nuh Efendizade, sâbıh Mekke-i Mükerreme ka-
dısı Evliya Yusuf Efendi’ye, Mısır’da post-nişin olan Çelebi efendiye, 
Derviş Yusuf Efendiye dokuz mektup, Sabık Baş Muhasebeci ve 
yeniçeri efendisi Sipahi Mehmet Efendi’ye sekiz mektup yazmıştır. 
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 

207 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33  
 

 

207 

4. Gazellerde Geçen Edebî Sanatlar 
  
İstifham: Soru yoluyla dikkat çekerek sözün tesirine kuvvetlen-

dirme amaçlı yapılan sanattır.  
İştikak: Aynı kökten gelen kelimelerin aynı beyitte kullanıl-

masıdır.  
Nida: Şiddetli his ve heyecanı dile getirerek muhatapların da aynı 

his ve heyecanı duymalarını sağlamaktır (Divan edebiyatında seslen-
me ve hitap görülür). 

Leff-ü Neşir: Şiirde birden fazla kavram söyledikten sonra bun-
larla ilgili özelliklerini belirtmeye veya bu kavramlarla karşılaştırmak 
üzere yeni kavramlar söylemeye denir. 

Mübalağa: Sözün etkisini arttırmak için bir şeye olamayacağı bi-
çimde yahut olduğundan çok veya az gösterme sanatı.    

Tecahül-i Arif: Bilip de bilmezlikten gelme sanatı.   
Tekrir: Aynı anlama gelen kelimelerin tekrar edilmesidir.  
Telmih: Hatırlatma sanatıdır. 
Tenasüp: Anlam bakımından birbirine benzeyen kelimelerin bir 

arada kullanılma sanatıdır.  
Teşbih: Aralarında anlam bakımından birbirine benzeyen iki ke-

limenin zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir.  
Teşhis: İnsan dışı varlıkların insan özelliklerini yükleyerek onlar-

la insan gibi muhatap olmak. 
İntak: İnsan dışı varlıkların konuşturulması. 
Tevriye: Birden fazla anlamı olan kelimenin uzak olana benzet-

mek. 
Tezat: Edebiyatta iki düşünce, duygu ve hayal arasında birbirine 

karşıt olan nitelikleri ve benzerlikleri söyleme sanatıdır. 
 

Sonuç  
 

Divan edebiyatı altı yüz seneye yakın bir zaman dilimiyle kültür 
tarihimiz içinde göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Şu ana 
kadar yapılan çalışmalar o dönemi anlatmak için yeterli değildir.  

Divan edebiyatı 18. yüzyıla gelinceye kadar çok büyük şairler ye-
tiştirmiştir. Özellikle 16. yüzyılda Fuzuli, Baki; 17.yüzyılda Nef’i, 
Naili ve Nabi gerek yaşadıkları dönemdeki şairlerin gerekse kendi-
lerinden sonra gelen şairlerin dikkatini çekmiş ve haklı bir şöhrete ka-
vuşmuşlardır.  

Hasan Sezayi ile aynı dönemde yaşayan Nedim, zevk ve eğ-
lenceyi seven rint meşrep bir şair olarak kendini kabul ettirmiştir. 
Yüzyılın sonunda divan edebiyatının son ve en büyük şairlerinden 
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olan Şeyh Galip hem kendi döneminde yetişen şairler hem de ken-
dinden sonrakiler üzerinde çok derin izler bırakmıştır. Hasan Seza-
yi’de bu dönemde yetişmiş fakat çağdaşları olan Nedim ve Şeyh Galip 
gibi şiir ustalarının gölgesinde kalmıştır.  

Hasan Sezayi için şiir gaye değil, müritlerine tasavvufu öğre-
tebilmek için bir vasıtadır. Nesre göre daha etkili bir anlatım biçimi 
olan şiir, tarikat şeyhi Sezayi’nin müritlerine ulaşmada tercih ettiği bir 
tarzdır. Çünkü şiir aynı zamanda tekkelerde bestelenip okunmakta idi. 
Sezayi’nin otuza yakın şiiri çeşitli makamlarda bestelenmiştir.  

Sezayi için şiir, gönüllere hakikat nurunu ulaştırmada bir vası-
tadır. Şiirlerinde Hasan Sezayi, Cenab-ı Hakkı cihanı süsleyen güneşe 
benzetmiştir. Tasavvufta kâinattaki olaylar Cenab-ı Hakkın sıfatlarının 
tecellisinden ibarettir. Mesela denizin dalgası ne ise sıfatlarının tecel-
lisi de aynı hükümdedir. ‘Derya her dalgada dalgalanmaktadır’ mısraı 
ile bu olay anlatılmaktadır. Cenab-ı Hakk hem zahirdir hem batındır. 
Onun zatında bütün eşya gizlidir. Sezayi, müridlerine Hak gözünü 
açarak bu sırları düşünmelerini tavsiye eder.   

Hasan Sezayi’ye göre Cenab-ı Hak mekândan münezzeh olması-
na rağmen Hak dostlarının gönlünde misafirdir. Gönül dostlarına, Ce-
nab-ı Hakk’ın bütün sıfatlarını seyrettikten sonra dost – düşman, gül – 
diken birdir.   

Mürid Allah’a giden yoldaki engellerden gönlünü temizlerse 
Cenab-ı Hakk onun gönlüne misafir olur. Gönül, Cenab-ı Hakk’ın te-
celli yeridir. Mürid kendini hakikat denizine ulaştırarak fena-fillah 
(Allah içinde yok olma) mertebesine eriştirir.  

Cenab-ı Hakk, Hazreti Peygamberi dünyaya rahmet olarak gön-
dermiştir. Hazreti Peygamber hikmet kaynağıdır. Bütün peygamberler 
ve veliler Hakk’ın kapısında onun sayesinde yakınlık bulur.  

Hasan Sezayi, Allah’ın dergâhında kendisini yüzü kara bir kul 
olarak tanımlar ve ondan rahmetini ister. Tenha ve garip bir şekilde 
zillet yolunda olduğunu düşünür. Günah ve isyanının sayısız olduğunu 
söyler. Gaybın kâşifi olan Cenab-ı Hakka halini anlatmaya ne hacet 
var diye düşünür.  

Cenab-ı Hakk’ın celalinin ateşinin korkusu onu kahreylemiştir. 
Onun varlığında (eriyerek) kendini beğenenlerden olmamayı arzu 
eder. Cenab-ı Hakk’ın nuruna nispetle güneş nursuz ve fersizdir. Ger-
çek güneş Cenab-ı Hakk’tır. Onun zerreleri nebiler ve velilerdir.  

Peygamberlik ikliminin son sultanı Hazreti Peygamber’dir. Bütün 
şeyhler onun kapısında dilenciden daha aşağı makamdadır. Âşıkların 
gönlü yanık olur ve onların gözyaşları ummana (denize) dönüşür. Ha-
san Sezayi’ye göre ilahi aşka tutulan dünya ve ahiretten vazgeçer, 
şeyhin hizmetine erişen zamanla kendisi de pir olur. Hak yolunda kim 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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nefsini aç tutarsa hikmet sofrasından doymuş olarak kalkar. Tarikat 
yolunda kurnazlık yapmayan yani kolaycılığa kaçmayan aşk korulu-
ğunun aslanı olur.  

Her şeyin aslı ilim ile bilinir, amma gönlün örtülü noktaları ilim 
ile bilinemez. Aşk hastalığı şairin derdine şifadır. Sevgilinin (Cenab-ı 
Hakk’ın) derdi onun gönlüne devadır.  

Son olarak Hasan Sezayi’nin türbesinin giriş kapısı üzerindeki 
kendisine ait iki beyti ile sözümü bitirmek istiyorum:  

 
Menba-ı feyz-i hidayettir makam-ı Gülşenî  
      Gülşenî’nin makamı hidayet feyzinin kaynağıdır 
 
Cayi emin abad imiş darüsselamı Gülşenî  

Gülşenî’nin bu makamına girenler kendilerinden emin olurlar 
 
Suret erbabı Sezayi anlamaz nutk etse de 

Suret erbabı Sezayi’nin sözünü konuşsalarda anlayamazlar  
 
Manevi ilham imiş çünkü kelamı Gülşenî    

Çünkü kelamı Gülşenî insanlara manevi ilham kaynağıdır  
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olan Şeyh Galip hem kendi döneminde yetişen şairler hem de ken-
dinden sonrakiler üzerinde çok derin izler bırakmıştır. Hasan Seza-
yi’de bu dönemde yetişmiş fakat çağdaşları olan Nedim ve Şeyh Galip 
gibi şiir ustalarının gölgesinde kalmıştır.  

Hasan Sezayi için şiir gaye değil, müritlerine tasavvufu öğre-
tebilmek için bir vasıtadır. Nesre göre daha etkili bir anlatım biçimi 
olan şiir, tarikat şeyhi Sezayi’nin müritlerine ulaşmada tercih ettiği bir 
tarzdır. Çünkü şiir aynı zamanda tekkelerde bestelenip okunmakta idi. 
Sezayi’nin otuza yakın şiiri çeşitli makamlarda bestelenmiştir.  

Sezayi için şiir, gönüllere hakikat nurunu ulaştırmada bir vası-
tadır. Şiirlerinde Hasan Sezayi, Cenab-ı Hakkı cihanı süsleyen güneşe 
benzetmiştir. Tasavvufta kâinattaki olaylar Cenab-ı Hakkın sıfatlarının 
tecellisinden ibarettir. Mesela denizin dalgası ne ise sıfatlarının tecel-
lisi de aynı hükümdedir. ‘Derya her dalgada dalgalanmaktadır’ mısraı 
ile bu olay anlatılmaktadır. Cenab-ı Hakk hem zahirdir hem batındır. 
Onun zatında bütün eşya gizlidir. Sezayi, müridlerine Hak gözünü 
açarak bu sırları düşünmelerini tavsiye eder.   

Hasan Sezayi’ye göre Cenab-ı Hak mekândan münezzeh olması-
na rağmen Hak dostlarının gönlünde misafirdir. Gönül dostlarına, Ce-
nab-ı Hakk’ın bütün sıfatlarını seyrettikten sonra dost – düşman, gül – 
diken birdir.   

Mürid Allah’a giden yoldaki engellerden gönlünü temizlerse 
Cenab-ı Hakk onun gönlüne misafir olur. Gönül, Cenab-ı Hakk’ın te-
celli yeridir. Mürid kendini hakikat denizine ulaştırarak fena-fillah 
(Allah içinde yok olma) mertebesine eriştirir.  

Cenab-ı Hakk, Hazreti Peygamberi dünyaya rahmet olarak gön-
dermiştir. Hazreti Peygamber hikmet kaynağıdır. Bütün peygamberler 
ve veliler Hakk’ın kapısında onun sayesinde yakınlık bulur.  

Hasan Sezayi, Allah’ın dergâhında kendisini yüzü kara bir kul 
olarak tanımlar ve ondan rahmetini ister. Tenha ve garip bir şekilde 
zillet yolunda olduğunu düşünür. Günah ve isyanının sayısız olduğunu 
söyler. Gaybın kâşifi olan Cenab-ı Hakka halini anlatmaya ne hacet 
var diye düşünür.  

Cenab-ı Hakk’ın celalinin ateşinin korkusu onu kahreylemiştir. 
Onun varlığında (eriyerek) kendini beğenenlerden olmamayı arzu 
eder. Cenab-ı Hakk’ın nuruna nispetle güneş nursuz ve fersizdir. Ger-
çek güneş Cenab-ı Hakk’tır. Onun zerreleri nebiler ve velilerdir.  

Peygamberlik ikliminin son sultanı Hazreti Peygamber’dir. Bütün 
şeyhler onun kapısında dilenciden daha aşağı makamdadır. Âşıkların 
gönlü yanık olur ve onların gözyaşları ummana (denize) dönüşür. Ha-
san Sezayi’ye göre ilahi aşka tutulan dünya ve ahiretten vazgeçer, 
şeyhin hizmetine erişen zamanla kendisi de pir olur. Hak yolunda kim 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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nefsini aç tutarsa hikmet sofrasından doymuş olarak kalkar. Tarikat 
yolunda kurnazlık yapmayan yani kolaycılığa kaçmayan aşk korulu-
ğunun aslanı olur.  

Her şeyin aslı ilim ile bilinir, amma gönlün örtülü noktaları ilim 
ile bilinemez. Aşk hastalığı şairin derdine şifadır. Sevgilinin (Cenab-ı 
Hakk’ın) derdi onun gönlüne devadır.  

Son olarak Hasan Sezayi’nin türbesinin giriş kapısı üzerindeki 
kendisine ait iki beyti ile sözümü bitirmek istiyorum:  

 
Menba-ı feyz-i hidayettir makam-ı Gülşenî  
      Gülşenî’nin makamı hidayet feyzinin kaynağıdır 
 
Cayi emin abad imiş darüsselamı Gülşenî  

Gülşenî’nin bu makamına girenler kendilerinden emin olurlar 
 
Suret erbabı Sezayi anlamaz nutk etse de 

Suret erbabı Sezayi’nin sözünü konuşsalarda anlayamazlar  
 
Manevi ilham imiş çünkü kelamı Gülşenî    

Çünkü kelamı Gülşenî insanlara manevi ilham kaynağıdır  
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KOSOVA’DA ÇAĞDAŞ TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI 
 

Taner GÜÇLÜTÜRK*  
Hülya DAVUT SKUKA** 

 
ÖZET 

 
Edebiyat türleri ve sanatları açısından çocuk edebiyatı, çocuk 

psikolojisi ve onların beğeni ile dünyalarına eğilebilen en hassas ve 
zor türlerden biridir. Kosova’da gelişen Türk çağdaş edebiyatının 
önemli ve değerli bir parçası sayılan çocuk edebiyatı, elden geldiğince 
çocuk psikolojisine eğilerek ve onların dünyalarına hitap etmeye 
çalışılarak özenle yazılmıştır. 

II. Dünya Savaşı’ndan önce, Neo-klasik Türk divan edebiyatının 
tek temsilcisi Prizrenli ünlü şair Hacı Ömer Lütfi, Kosova Türklerinin 
ilk Türk çocuk şairidir. Türk edebiyatında çocuklara şiiriyle hitap eden 
ilk şairler arasında yer almaktadır. Çağdaş dünya edebiyat metinlerine 
paralel olarak Kosova Türk çağdaş edebiyatının, geliştiği ortamda 
yani dönemin Yugoslavya’sında 200 yıllık geçmişi bulunan bir çocuk 
edebiyatı ve geleneği vardı. Dolayısıyla yetiştiği ve geliştiği ortamda 
çağdaş edebî kriterleri ve türleri takip etmek amacıyla Kosova Türk 
çağdaş edebiyatı, onun önderleri de çocuk edebiyatına yönelmiş, ken-
dilerinden sonra da gelen diğer kalemleri çocuk edebiyatına yön-
lendirmiş ve genç kuşakları da çocuk edebiyatıyla uğraşmaları için 
teşvikte bulunmuşlardır. 

Yugoslavya’da sosyalist idare ve yaşam değerlerinin merkezinde 
çocuğa ve onun eğitimine verilen önem yer almaktadır. Sağlıklı ve 
bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla, eğitim yanı sıra spor ve değişik 
sanat dallarını sevdiren, teşvik eden ülkedeki bu eğitim politika anla-
yışı, çocuğun aynı zamanda sözcük dağarcığını geliştiren ve dilini 
düzgün kullanmasına vesile olacak çocuk edebiyatıyla yeni nesiller 
yetiştirme gayesini taşıyordu. Bunun önceliklerinden biri de çocuklara 
küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığını aşılamak ve sevdirmekti. 

Dolayısıyla bu tebliğimizde, Kosova’da II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra yeşerip gelişen Türk çocuk edebiyatının önde gelen isimleri, 
eserleri, karakteristik özellikleri, bu eserlerin konu, dil, üslup, estetik 
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değerleri, bu konular çerçevesinde öne çıkan fikir ve ideolojileri ele 
alacağız.     

Tebliğimizin başlıca amacı Kosova Türk çağdaş edebî yaratı-
cılığında Türk çocuk edebiyatının yeri ve özelliklerini irdelemek, do-
layısıyla bir sanat dalı olarak edebiyatın çocuk dünyasına hitap ederek, 
onlar aracılığıyla toplumumuzdaki ve sanat dünyasındaki önemini ele 
almak, altını çizmektir. 

Konu irdeleme yöntemi olarak, çağdaş edebî inceleme ve araş-
tırma bilimlerinde kullanılan, edebî tahlil ve edebî tenkit yöntemi 
kullanılacak, aynı zamanda Kosova Türk çağdaş edebiyatına edebî ta-
rih metodolojisiyle göz atılarak, Kosova örneğinden yola çıkarak 
edebiyat sanatlarında çocuk edebiyatının önemi incelenecektir. Teb-
liğin hazırlanmasında kaynakça olarak başlıca Kosova Türk edebî 
yaratıcılığına dair özgün kaynakları, eski Yugoslavya edebiyatına dair 
eserler, çocuk edebiyatı konusunu ele alan Avrupa, bugüne kadar ko-
nuyla ilgili yayımlanmış bilimsel çalışmalar, Türkiye ve Dünya çapın-
daki değişik kaynaklar da değerlendirilecektir.   

 
Anahtar Kelimeler: Balkanlarda Türk Edebiyatı, Kosova, 

Türkçe, Kosova’da Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı 
 

*** 
  
Osmanlı idaresi Kosova’dan çekildikten sonra 1951 yılına kadar 

halk edebiyatı ve Neo-klasik divan şairlerinin şiirleriyle mevcudiyetini 
sürdüren Türk Edebiyatı geleneği, otuz dokuz yıllık bir duraksama 
döneminden sonra, 1951 yılında Kosova Türklerine eğitim haklarının 
tanınması, devamında kültür sanat derneklerinin faaliyete geçmesi, 
dergi, gazetelerin yayımlanmaya başlamasıyla beraber ülkedeki özgün 
Türk edebiyatı yaşamında yeniden bir canlanma dönemi başlamıştır. 
Nazmın ve nesrin değişik türlerinde eserler yaratıldığı, kalabalık bir 
yazar-şair kadrosuyla sahneye çıkan (Yugoslavya) Kosova Türk Ede-
biyatı, modern-çağdaş Türk ve dünya edebiyatı format ve nite-
liklerinde, kendinden ödüllerle söz ettiren değişik türlerde eserlerin 
yaratıldığı bir dönem başlamıştır. Bu türlerden biri de çocuk ede-
biyatıdır. 

Çocuk kitapları, çocukların kişilik gelişiminde önemli etkileri 
olan araçlardır. İlk çocukluk döneminden başlayan bu etkiler, ilköğ-
retimin sonlarına kadar sürer. Bu etkinin amaca uygun olarak 
gerçekleştirilmesinde en belirleyici etken, çocukların kişilik özellik-
lerine uygun etkinliklerinin, uygun kitaplarla desteklenmesi ve bütün-
leştirilmesidir (Sever, 2008: 49). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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II. Dünya Savaşı’ndan önce aynı edebiyat ailesinin mensubu olan 
Kosova ve Makedonya Türklerinin çocuk edebiyatı alanında yetiş-
tirdiği ilk isimlerden biri Hacı Ömer Lütfü’dür.  

Hacı Ömer Lütfi’nin yüz yıl önce yazdığı “Kızıma Ninni” başlıklı 
şiiri bunlardan biridir. Şiir hece vezniyle yazılmıştır: 

 
Ninni kızıma ninni,  
Ninni gözüme ninni,  
Ninni kuzuma ninni,  
Kuzum ninni ninni. 
 
Beşiğidir boyalı,  
Yastığıdır oyalı,  
Yuvasıdır ferahlı,  
Ferahlı ninni ninni. 
 

Ömer Lütfi, eski halk şiirimizin ustalarına, Yunus Emre'nin söy-
leyişine saygı göstermekte, şiirdeki geleneğin önemini bilinçli olarak 
yedilik heceye, biraz da ninni ve tekerleme üslubuyla yazarken; hece 
vezninin verdiği bütün olanaklardan ustaca yararlanmıştır. Bunu şiirin 
son dörtlüğünde görmek olasıdır; örneğin: 

 
Tatlıdır sözün ninni,  
Karadır gözün ninni,  
Yaşasın kızım ninni,  
Yaşasın ninni ninni. 
 
Uyu, büyü güzelim,  
Çokça büyü sağelim,  
Sensin benim emelim,  
Emelim ninni ninni.1 

 
Ömer Lütfi’nin, yüz yıl önce çocuk şiirleri yazması, Kosova Türk 

Edebiyatı çocuk şiirinin uzak bir geçmişi olması bakımından önemli 
bir değer taşır. Üstelik, diliyle, deyişiyle, biçimiyle, içeriğiyle de kla-
sik-çağdaş bir çocuk şiiri Kosova Türk çocuk edebiyatına miras 
bırakması, bu dalın (türün) çeşitli açılardan kökenine inilmesini zo-
runlu kılmaktadır. Yüz yıl önce yazılan bu ilk Türkçe çocuk şiiri, 
merhum Kosova Türk çocuk edebiyatının temellerini atmıştır.  

 
1 Hasan Mercan, Eski Yugoslavya'da Türkçe Yazılan İlk Çocuk Şiiri- "Kızıma 

Ninni",http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/ninni.html, 
(Erişim Tarihi: 10.06.2019). 
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rih metodolojisiyle göz atılarak, Kosova örneğinden yola çıkarak 
edebiyat sanatlarında çocuk edebiyatının önemi incelenecektir. Teb-
liğin hazırlanmasında kaynakça olarak başlıca Kosova Türk edebî 
yaratıcılığına dair özgün kaynakları, eski Yugoslavya edebiyatına dair 
eserler, çocuk edebiyatı konusunu ele alan Avrupa, bugüne kadar ko-
nuyla ilgili yayımlanmış bilimsel çalışmalar, Türkiye ve Dünya çapın-
daki değişik kaynaklar da değerlendirilecektir.   

 
Anahtar Kelimeler: Balkanlarda Türk Edebiyatı, Kosova, 

Türkçe, Kosova’da Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı 
 

*** 
  
Osmanlı idaresi Kosova’dan çekildikten sonra 1951 yılına kadar 

halk edebiyatı ve Neo-klasik divan şairlerinin şiirleriyle mevcudiyetini 
sürdüren Türk Edebiyatı geleneği, otuz dokuz yıllık bir duraksama 
döneminden sonra, 1951 yılında Kosova Türklerine eğitim haklarının 
tanınması, devamında kültür sanat derneklerinin faaliyete geçmesi, 
dergi, gazetelerin yayımlanmaya başlamasıyla beraber ülkedeki özgün 
Türk edebiyatı yaşamında yeniden bir canlanma dönemi başlamıştır. 
Nazmın ve nesrin değişik türlerinde eserler yaratıldığı, kalabalık bir 
yazar-şair kadrosuyla sahneye çıkan (Yugoslavya) Kosova Türk Ede-
biyatı, modern-çağdaş Türk ve dünya edebiyatı format ve nite-
liklerinde, kendinden ödüllerle söz ettiren değişik türlerde eserlerin 
yaratıldığı bir dönem başlamıştır. Bu türlerden biri de çocuk ede-
biyatıdır. 

Çocuk kitapları, çocukların kişilik gelişiminde önemli etkileri 
olan araçlardır. İlk çocukluk döneminden başlayan bu etkiler, ilköğ-
retimin sonlarına kadar sürer. Bu etkinin amaca uygun olarak 
gerçekleştirilmesinde en belirleyici etken, çocukların kişilik özellik-
lerine uygun etkinliklerinin, uygun kitaplarla desteklenmesi ve bütün-
leştirilmesidir (Sever, 2008: 49). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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II. Dünya Savaşı’ndan önce aynı edebiyat ailesinin mensubu olan 
Kosova ve Makedonya Türklerinin çocuk edebiyatı alanında yetiş-
tirdiği ilk isimlerden biri Hacı Ömer Lütfü’dür.  

Hacı Ömer Lütfi’nin yüz yıl önce yazdığı “Kızıma Ninni” başlıklı 
şiiri bunlardan biridir. Şiir hece vezniyle yazılmıştır: 

 
Ninni kızıma ninni,  
Ninni gözüme ninni,  
Ninni kuzuma ninni,  
Kuzum ninni ninni. 
 
Beşiğidir boyalı,  
Yastığıdır oyalı,  
Yuvasıdır ferahlı,  
Ferahlı ninni ninni. 
 

Ömer Lütfi, eski halk şiirimizin ustalarına, Yunus Emre'nin söy-
leyişine saygı göstermekte, şiirdeki geleneğin önemini bilinçli olarak 
yedilik heceye, biraz da ninni ve tekerleme üslubuyla yazarken; hece 
vezninin verdiği bütün olanaklardan ustaca yararlanmıştır. Bunu şiirin 
son dörtlüğünde görmek olasıdır; örneğin: 

 
Tatlıdır sözün ninni,  
Karadır gözün ninni,  
Yaşasın kızım ninni,  
Yaşasın ninni ninni. 
 
Uyu, büyü güzelim,  
Çokça büyü sağelim,  
Sensin benim emelim,  
Emelim ninni ninni.1 

 
Ömer Lütfi’nin, yüz yıl önce çocuk şiirleri yazması, Kosova Türk 

Edebiyatı çocuk şiirinin uzak bir geçmişi olması bakımından önemli 
bir değer taşır. Üstelik, diliyle, deyişiyle, biçimiyle, içeriğiyle de kla-
sik-çağdaş bir çocuk şiiri Kosova Türk çocuk edebiyatına miras 
bırakması, bu dalın (türün) çeşitli açılardan kökenine inilmesini zo-
runlu kılmaktadır. Yüz yıl önce yazılan bu ilk Türkçe çocuk şiiri, 
merhum Kosova Türk çocuk edebiyatının temellerini atmıştır.  

 
1 Hasan Mercan, Eski Yugoslavya'da Türkçe Yazılan İlk Çocuk Şiiri- "Kızıma 

Ninni",http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/ninni.html, 
(Erişim Tarihi: 10.06.2019). 
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Bunun yanı sıra Üsküp’ün daha yüz yıl öncesine kadar aynı za-
manda bir Kosova vilayeti şehri olduğu düşünülürse Hacı Ömer 
Lütfü’nün Üsküp’teki çağdaşı Şeyh Sadeddin İbrahim ve Sabri Cemil 
Bey’in de çocuk şiirleri bu coğrafyadaki aynı ülke sınırları içerisinde 
Türk çocuk edebiyatının temellerinin atılmasına vesile olmuşlardır. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden Türkçe eğitim vermeye baş-
layan devlet okullarında ders kitabı, yardımcı ders ve lektür (okuma) 
kitabı ihtiyacı oluşunca edebî yaratıcılıkla uğraşan Kosovalı Türk 
yazar ve şairlerin bir kısmı, öncelikle kitap açığını kapatmak için ede-
bî yaratıcılıkta önceliğini çocuk edebiyatına vermişlerdir. Bu zümreye 
mensup yazar ve şairlerin bir kısmı da yetişkinlere yönelik eserler ya-
ratmaya sürdürürken, buna paralel olarak çocuklara yönelik nazmın ve 
nesrin değişik türlerinde eserler yaratmışlardır. O yüzdendir ki Kosova 
Türk edebiyatında önemli yeri bulunan Naim Şaban, Hasan Mercan, 
Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, İskender Muzbeg, Enver Baki 
gibi yazarların II. Dünya Savaşından sonra ilk kitapları çocuklara 
yöneliktir.  

Çocuklara yönelik eserlerini ilk önce çocuk edebiyat dergilerinde 
yayınlayan yazarlar, daha sonraları bu eserleri kitaplaştırmışlardır. Ko-
sova çağdaş Türk çocuk edebiyatında yaratılan eserleri türlerine göre 
tasnif ettiğimizde karşımıza şiir ve öykü kitapları çıkmaktadır.  

 
1. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatının Başlıca 

Özellikleri 
 

Kosova Türk şairleri, edebî yaratıcılığa çocuklara yönelik 
eserleriyle adım atmışlardır. Eserlerinin odağında insan teması yer al-
maktadır. İnsan teması çerçevesinde çocukları ve onların dünyalarını 
da ele almışlardır. Didaktik şiirlerden oluşan bu eserlerde onların aile-
de iyi bir çocuk, topluma yararlı çalışkan birer birey olmaları, doğayı 
ve canlıları sevmeleri; kardeşlik ve birlik içinde yaşamaları, yurduna 
ve milletine sevgi duymaları, sağlıklı yetişebilmek için düzenli bes-
lenmeleri, temizliğe özen göstermeleri, başarılı olabilmek için çalış-
maları telkin edilmektedir.  

Devrimin yurda ve topluma faydaları, Tito ve Atatürk sevgisi, 
Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen halk kahramanlarının mücadelesi, 
resmî bayramların coşkusu, özgürlük, egemenlik ülküsü, memleketin 
güzellikleriyle birlikte yurtta ve dünyada barış olgusu aşılanmak 
istenmektedir.  

Çocuk şiirlerinde, diğerleri arasında çocukluk döneminden hatı-
ralar, oyunlar, arkadaşlıklar da işlenmiştir. Bu ilişkilerde yaramazlık, 
hırsızlık, yalan, düşmanlık ve kavga gibi kötü yanlar yadırganmış; 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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çevreye, doğaya ve hayvanlara sevgi ve saygı beslemek, evrenin de-
rinliklerindeki gizemli güzelliklere yelken açmak, ressamların renkli 
dünyalara yolculuk yapmak, aile bireyleriyle olan ilişkilerde saygı ve 
sevgiye önem vermek gibi güzel yanlar özendirilmiştir.  

Şairler, zaman zaman kendilerini çocukların yerine koymaya, on-
ların mutlu olacakları bir dünya hayal etmeye, onların dileklerini 
gerçekleştirmeye, yaşama, nesnelere, somut ve soyut kavramlara on-
ların gözünden bakmaya çalışmışlardır. Bu sırada verdikleri güçlü me-
sajlarla aslında büyüklere de seslenmek istemişlerdir. Dolayısıyla ço-
cuklara yönelik eserler, sadece çocuk dünyasına hitap eden değil, bü-
yüklere yönelik eserler olarak da algılanmalıdır (Güçlütürk, 2014: 
284). 

 
2. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatında Nazım 

 
Kosova çağdaş Türk çocuk edebiyatında en zengin tür şiirdir. II. 

Dünya Savaşından sonra lirik şiirleriyle ve serbest nazımla yazan 
Naim Şaban, savaş sonrası önemli ilk kuşak çocuk yazarlarından 
biridir. 1961 yılında Üsküp’te intihar ederek yaşamına veda etmiştir. 
Süreyya Yusuf’un Düşler ismini vereceği bir şiir kitabını dolduracak 
nicelikte şiir bırakan Şaban, çocuklara yönelik bu şiirlerinde, kolayca 
ezberleyebilmelerini sağlayan kafiyelerle yazmaya çalışmıştır. Yalın 
bir dil kullanan Şaban’ın Türkçesi’nde Öz Türkçe akımına özgü keli-
melere, kimi yöresel ve Priştine ağzına özgü sözcüklere de rast-
lanmaktadır.2 Anlatımı yalın manzumeleri lirik ve didaktiktir. Çalış-
kan olmanın faydaları, okula, doğaya, hayvanlara, oyuncaklara, 
anneye, memlekete, hürriyete duyulan sevgi; hayranlık, övgü, coşku, 
sevinç, özlem gibi temalar işlemektedir. 1 Mayıs şiirinde belli bir 
ideolojiyi empoze etmekten ziyade bayram havası ve sevinci esmek-
tedir. Okul Sevgisi ve Kirazlar, çocuk şiiri niteliklerini taşıması açı-
ından örnek eserlerdir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 1966 yılında Düşler adlı şiir kitabına son hâlini veren Süreyya Yusuf’un 

düzenlemelerinin yanı sıra eserin lektörlüğünü üstlenen Nusret Dişo Ülkü de 
eserin dili üzerinde etkili olmuştur. 
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Bunun yanı sıra Üsküp’ün daha yüz yıl öncesine kadar aynı za-
manda bir Kosova vilayeti şehri olduğu düşünülürse Hacı Ömer 
Lütfü’nün Üsküp’teki çağdaşı Şeyh Sadeddin İbrahim ve Sabri Cemil 
Bey’in de çocuk şiirleri bu coğrafyadaki aynı ülke sınırları içerisinde 
Türk çocuk edebiyatının temellerinin atılmasına vesile olmuşlardır. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden Türkçe eğitim vermeye baş-
layan devlet okullarında ders kitabı, yardımcı ders ve lektür (okuma) 
kitabı ihtiyacı oluşunca edebî yaratıcılıkla uğraşan Kosovalı Türk 
yazar ve şairlerin bir kısmı, öncelikle kitap açığını kapatmak için ede-
bî yaratıcılıkta önceliğini çocuk edebiyatına vermişlerdir. Bu zümreye 
mensup yazar ve şairlerin bir kısmı da yetişkinlere yönelik eserler ya-
ratmaya sürdürürken, buna paralel olarak çocuklara yönelik nazmın ve 
nesrin değişik türlerinde eserler yaratmışlardır. O yüzdendir ki Kosova 
Türk edebiyatında önemli yeri bulunan Naim Şaban, Hasan Mercan, 
Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah Hafız, İskender Muzbeg, Enver Baki 
gibi yazarların II. Dünya Savaşından sonra ilk kitapları çocuklara 
yöneliktir.  

Çocuklara yönelik eserlerini ilk önce çocuk edebiyat dergilerinde 
yayınlayan yazarlar, daha sonraları bu eserleri kitaplaştırmışlardır. Ko-
sova çağdaş Türk çocuk edebiyatında yaratılan eserleri türlerine göre 
tasnif ettiğimizde karşımıza şiir ve öykü kitapları çıkmaktadır.  

 
1. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatının Başlıca 

Özellikleri 
 

Kosova Türk şairleri, edebî yaratıcılığa çocuklara yönelik 
eserleriyle adım atmışlardır. Eserlerinin odağında insan teması yer al-
maktadır. İnsan teması çerçevesinde çocukları ve onların dünyalarını 
da ele almışlardır. Didaktik şiirlerden oluşan bu eserlerde onların aile-
de iyi bir çocuk, topluma yararlı çalışkan birer birey olmaları, doğayı 
ve canlıları sevmeleri; kardeşlik ve birlik içinde yaşamaları, yurduna 
ve milletine sevgi duymaları, sağlıklı yetişebilmek için düzenli bes-
lenmeleri, temizliğe özen göstermeleri, başarılı olabilmek için çalış-
maları telkin edilmektedir.  

Devrimin yurda ve topluma faydaları, Tito ve Atatürk sevgisi, 
Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen halk kahramanlarının mücadelesi, 
resmî bayramların coşkusu, özgürlük, egemenlik ülküsü, memleketin 
güzellikleriyle birlikte yurtta ve dünyada barış olgusu aşılanmak 
istenmektedir.  

Çocuk şiirlerinde, diğerleri arasında çocukluk döneminden hatı-
ralar, oyunlar, arkadaşlıklar da işlenmiştir. Bu ilişkilerde yaramazlık, 
hırsızlık, yalan, düşmanlık ve kavga gibi kötü yanlar yadırganmış; 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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çevreye, doğaya ve hayvanlara sevgi ve saygı beslemek, evrenin de-
rinliklerindeki gizemli güzelliklere yelken açmak, ressamların renkli 
dünyalara yolculuk yapmak, aile bireyleriyle olan ilişkilerde saygı ve 
sevgiye önem vermek gibi güzel yanlar özendirilmiştir.  

Şairler, zaman zaman kendilerini çocukların yerine koymaya, on-
ların mutlu olacakları bir dünya hayal etmeye, onların dileklerini 
gerçekleştirmeye, yaşama, nesnelere, somut ve soyut kavramlara on-
ların gözünden bakmaya çalışmışlardır. Bu sırada verdikleri güçlü me-
sajlarla aslında büyüklere de seslenmek istemişlerdir. Dolayısıyla ço-
cuklara yönelik eserler, sadece çocuk dünyasına hitap eden değil, bü-
yüklere yönelik eserler olarak da algılanmalıdır (Güçlütürk, 2014: 
284). 

 
2. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatında Nazım 

 
Kosova çağdaş Türk çocuk edebiyatında en zengin tür şiirdir. II. 

Dünya Savaşından sonra lirik şiirleriyle ve serbest nazımla yazan 
Naim Şaban, savaş sonrası önemli ilk kuşak çocuk yazarlarından 
biridir. 1961 yılında Üsküp’te intihar ederek yaşamına veda etmiştir. 
Süreyya Yusuf’un Düşler ismini vereceği bir şiir kitabını dolduracak 
nicelikte şiir bırakan Şaban, çocuklara yönelik bu şiirlerinde, kolayca 
ezberleyebilmelerini sağlayan kafiyelerle yazmaya çalışmıştır. Yalın 
bir dil kullanan Şaban’ın Türkçesi’nde Öz Türkçe akımına özgü keli-
melere, kimi yöresel ve Priştine ağzına özgü sözcüklere de rast-
lanmaktadır.2 Anlatımı yalın manzumeleri lirik ve didaktiktir. Çalış-
kan olmanın faydaları, okula, doğaya, hayvanlara, oyuncaklara, 
anneye, memlekete, hürriyete duyulan sevgi; hayranlık, övgü, coşku, 
sevinç, özlem gibi temalar işlemektedir. 1 Mayıs şiirinde belli bir 
ideolojiyi empoze etmekten ziyade bayram havası ve sevinci esmek-
tedir. Okul Sevgisi ve Kirazlar, çocuk şiiri niteliklerini taşıması açı-
ından örnek eserlerdir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 1966 yılında Düşler adlı şiir kitabına son hâlini veren Süreyya Yusuf’un 

düzenlemelerinin yanı sıra eserin lektörlüğünü üstlenen Nusret Dişo Ülkü de 
eserin dili üzerinde etkili olmuştur. 
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“Okul Sevgisi   “Kirazlar 
 
Seni pek çok severim  Geldi bahar ne güzel 
Eğer bir gün geciksem  Kiraz doldu ağaçlar 
Ahlar, vahlar çekerim.  Kızcağızlar onları 

Kulağına takarlar.” 
(Şaban, 1966: 37) 

Dinle beni okulum 
Gecikirsem şaşma sen    
Evimizin saati     
Dün bozuldu yeniden.    
      
Sonra bazen yağmurlar    
Kışta karlar, soğuklar,    
Geciksem de inan sen    
Sana sevgim yürekten.”  
(Şaban, 1966: 11) 
    
Kosova çağdaş Türk çocuk edebiyatının diğer önemli isim-

lerinden biri de Nusret Dişo Ülkü’dür. Çocuklara adanmış şiirlerden 
oluşan ilk eseri Çocuklarla Ağaçlar 1963 yılında Üsküp’te Koço 
Raçin Yayınları’ndan çıkmıştır. 1965 yılında çıkan Çocukların Elleri3, 
1977 yılında Tito Koçaklaması, 1981 yılında Dereden Tepeden, 1983 
yılında Deniz ve Ben, 1984 yılında Tü-tü-tüü, 1992 yılında Çocuklar 
ve Büyük Çocuklar gibi çocuklara yönelik eserleri mevcuttur.  

  Ülkü, çocuklara yönelik lirik ve didaktik şiirlerinde; mevsimler, 
hayvanlar, çocuklar ve onların aile bireyleri, doğa ile hayvanlarla iliş-
kileri, çocukların büyümeleri, dilekleri, oyuncakları, devrim, spor, 
yurt çocukları, barış ve hürriyet konularını ele almıştır. Çocuk şiirle-
rinde dili yalın, nazım birimi dörtlük ve serbest dizedir. İki ve üç dize-
li mısradan oluşan kıtalar üzerine de şiirler yazmıştır. Hece ve serbest 
vezni tercih eden Dişo, kafiye olarak yarım kafiye, tam kafiye ve 
zengin kafiyeyi kullanmıştır. Cinas, redif ve ön kafiye alite-ras-
yonlarla şiirine ritim ve ahenk katan Ülkü, çocukların ezberlerini 
kolaylaştıracak şiirler yazmıştır.  

 
 
 
 
 

 
3 İkinci baskısı 1973 yılında yayımlanmıştır.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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“Güle güle sıçrarlar                “Güz deyu kaygın artar       “Var çocuklar ninelersiz boşuna 
Doya doya oynarlar              Kış deyu yavan kalkar       Var nineler torunlarsız boşuna 
Durmaksızın zıplarlar          İlkyaz çatar dirilirsin        Var çocuklar nineleri düşünde 
Çocuklarla çocuklar”               Yazın hele delirirsin”       Var nineler torunları düşünde.”  
 (Ülkü, 15).               (Ülkü, 43).          (Ülkü, 27). 
  
 
“İlkyazı leylekler getirdi      “Gözleri oynak tüyleri parlak        “Al dedi kan dedim 
Muştuladı tomurcuklar            Kuyruğu uzun başı yuvarlak            Ten dedi can dedim 
İlkyazı kırlangıçlar getirdi           Üstü benekli hem kara hem ak         Tin dedi zan dedim 
Muştuladı tüm çocuklar       Bizim kedi ahmak mı ahmak”            Var dedi yok dedim” 

   (Ülkü, 64).           (Ülkü, 1972: 28). 
 
 

   İlkyazın da yeşil gözleri var   “Çocuklar severse oyunu sever              
   Ararsan eğer dallarda ara         Kuşçazlar severse uçmayı sever 
   İlkyazın da pembe yanakları var            Çocuklar sevmezse tokadı sevmez 
   Ararsan eğer baharda ara.”         Kuşçazlar sevmezse kafesi sevmez” 
     (Ülkü, 1972: 56).                     (Ülkü, 1972: 32). 

 
Ülkü’nün Çocuklarla Ağaçlar kitabında en güzel şiirleri Düşün-

düğüm Tren, Yurt Çocukları, Güvercin; Çocukların Elleri kitabında 
Serçe adlı şiirleri, çocuk edebiyatı estetiği açısından biçimde ve biçe-
mde klasikleşmeye aday eserleridir.  

Hasan Mercan, Kosova çağdaş Türk çocuk edebiyatının diğer 
önemli isimlerinden biridir. Mercan’ın Çağdaş Kosova Türk edebî 
yaratıcılığında çocuklara yönelik eserleriyle de önemli bir yere sa-
hiptir. Eser niceliği bakımından verimli olan Mercan, 62 yıllık ömrüne 
ve 45 yıllık sanat yaşamına 23 şiir, 13 öykü, 8 roman, 2 deneme, 8 
antoloji, 20 tiyatro, 2 araştırma, 27 çeviri olmak üzere toplam 103 eser 
sığdırmıştır. Çocuklara yönelik en önemli şiir kitapları şunlardır: Yelli 
Şiirler (Üsküp 1963), Kızımın Türküleri (Üsküp 1966), Mümin (Üsküp 
1968), Resimlerle Dünya (Üsküp 1974), Sevinç ve Düş (Priştine 
1997). Değişik türlerde otuzun üzerindeki eseri çocuklar içindir. 
Mercan’ın çocuklara yönelik şiirleri Yugoslavya’nın yanı sıra 
Türkiye’nin önde gelen dergi ve gazetelerinde de yayımlanmıştır. 
Şiirlerinde çocukluğu, ailesi, mahallesi, şehri ve yöresi, buralarda ya-
şanan olay ve şahısları ele alır. Bilhassa Doğu Makedonya’nın Yörük 
köylerinden esinlenerek yazdığı şiirler de bunlar arasında yer 
almaktadır.  

Hasan Mercan çocuk şiirlerinin çoğunda didaktik bir üslup 
kullanır. Yelli Şiirler kitabında hem bu yanıyla hem de lirizm kokan 
mısralarıyla çıkar karşımıza. Konuşma şiirinde: “Unutmayalım gün-
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“Okul Sevgisi   “Kirazlar 
 
Seni pek çok severim  Geldi bahar ne güzel 
Eğer bir gün geciksem  Kiraz doldu ağaçlar 
Ahlar, vahlar çekerim.  Kızcağızlar onları 

Kulağına takarlar.” 
(Şaban, 1966: 37) 

Dinle beni okulum 
Gecikirsem şaşma sen    
Evimizin saati     
Dün bozuldu yeniden.    
      
Sonra bazen yağmurlar    
Kışta karlar, soğuklar,    
Geciksem de inan sen    
Sana sevgim yürekten.”  
(Şaban, 1966: 11) 
    
Kosova çağdaş Türk çocuk edebiyatının diğer önemli isim-

lerinden biri de Nusret Dişo Ülkü’dür. Çocuklara adanmış şiirlerden 
oluşan ilk eseri Çocuklarla Ağaçlar 1963 yılında Üsküp’te Koço 
Raçin Yayınları’ndan çıkmıştır. 1965 yılında çıkan Çocukların Elleri3, 
1977 yılında Tito Koçaklaması, 1981 yılında Dereden Tepeden, 1983 
yılında Deniz ve Ben, 1984 yılında Tü-tü-tüü, 1992 yılında Çocuklar 
ve Büyük Çocuklar gibi çocuklara yönelik eserleri mevcuttur.  

  Ülkü, çocuklara yönelik lirik ve didaktik şiirlerinde; mevsimler, 
hayvanlar, çocuklar ve onların aile bireyleri, doğa ile hayvanlarla iliş-
kileri, çocukların büyümeleri, dilekleri, oyuncakları, devrim, spor, 
yurt çocukları, barış ve hürriyet konularını ele almıştır. Çocuk şiirle-
rinde dili yalın, nazım birimi dörtlük ve serbest dizedir. İki ve üç dize-
li mısradan oluşan kıtalar üzerine de şiirler yazmıştır. Hece ve serbest 
vezni tercih eden Dişo, kafiye olarak yarım kafiye, tam kafiye ve 
zengin kafiyeyi kullanmıştır. Cinas, redif ve ön kafiye alite-ras-
yonlarla şiirine ritim ve ahenk katan Ülkü, çocukların ezberlerini 
kolaylaştıracak şiirler yazmıştır.  

 
 
 
 
 

 
3 İkinci baskısı 1973 yılında yayımlanmıştır.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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“Güle güle sıçrarlar                “Güz deyu kaygın artar       “Var çocuklar ninelersiz boşuna 
Doya doya oynarlar              Kış deyu yavan kalkar       Var nineler torunlarsız boşuna 
Durmaksızın zıplarlar          İlkyaz çatar dirilirsin        Var çocuklar nineleri düşünde 
Çocuklarla çocuklar”               Yazın hele delirirsin”       Var nineler torunları düşünde.”  
 (Ülkü, 15).               (Ülkü, 43).          (Ülkü, 27). 
  
 
“İlkyazı leylekler getirdi      “Gözleri oynak tüyleri parlak        “Al dedi kan dedim 
Muştuladı tomurcuklar            Kuyruğu uzun başı yuvarlak            Ten dedi can dedim 
İlkyazı kırlangıçlar getirdi           Üstü benekli hem kara hem ak         Tin dedi zan dedim 
Muştuladı tüm çocuklar       Bizim kedi ahmak mı ahmak”            Var dedi yok dedim” 

   (Ülkü, 64).           (Ülkü, 1972: 28). 
 
 

   İlkyazın da yeşil gözleri var   “Çocuklar severse oyunu sever              
   Ararsan eğer dallarda ara         Kuşçazlar severse uçmayı sever 
   İlkyazın da pembe yanakları var            Çocuklar sevmezse tokadı sevmez 
   Ararsan eğer baharda ara.”         Kuşçazlar sevmezse kafesi sevmez” 
     (Ülkü, 1972: 56).                     (Ülkü, 1972: 32). 

 
Ülkü’nün Çocuklarla Ağaçlar kitabında en güzel şiirleri Düşün-

düğüm Tren, Yurt Çocukları, Güvercin; Çocukların Elleri kitabında 
Serçe adlı şiirleri, çocuk edebiyatı estetiği açısından biçimde ve biçe-
mde klasikleşmeye aday eserleridir.  

Hasan Mercan, Kosova çağdaş Türk çocuk edebiyatının diğer 
önemli isimlerinden biridir. Mercan’ın Çağdaş Kosova Türk edebî 
yaratıcılığında çocuklara yönelik eserleriyle de önemli bir yere sa-
hiptir. Eser niceliği bakımından verimli olan Mercan, 62 yıllık ömrüne 
ve 45 yıllık sanat yaşamına 23 şiir, 13 öykü, 8 roman, 2 deneme, 8 
antoloji, 20 tiyatro, 2 araştırma, 27 çeviri olmak üzere toplam 103 eser 
sığdırmıştır. Çocuklara yönelik en önemli şiir kitapları şunlardır: Yelli 
Şiirler (Üsküp 1963), Kızımın Türküleri (Üsküp 1966), Mümin (Üsküp 
1968), Resimlerle Dünya (Üsküp 1974), Sevinç ve Düş (Priştine 
1997). Değişik türlerde otuzun üzerindeki eseri çocuklar içindir. 
Mercan’ın çocuklara yönelik şiirleri Yugoslavya’nın yanı sıra 
Türkiye’nin önde gelen dergi ve gazetelerinde de yayımlanmıştır. 
Şiirlerinde çocukluğu, ailesi, mahallesi, şehri ve yöresi, buralarda ya-
şanan olay ve şahısları ele alır. Bilhassa Doğu Makedonya’nın Yörük 
köylerinden esinlenerek yazdığı şiirler de bunlar arasında yer 
almaktadır.  

Hasan Mercan çocuk şiirlerinin çoğunda didaktik bir üslup 
kullanır. Yelli Şiirler kitabında hem bu yanıyla hem de lirizm kokan 
mısralarıyla çıkar karşımıza. Konuşma şiirinde: “Unutmayalım gün-
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lerin getirdiğini/ barış sevenleri, aya çıkanları/ Sakın çocuklar ...” 
(Mercan, 1963: 8) derken, Hep Sen şiirinde, doğadaki her varlıkla 
çocukları bütünleştirir: “Senindir bu güllü bu gülistanlı acun/ bu 
bahçe, bu bağ/bu mavi gözler de senin/ biliyor musun mavi çocuk...” 
(Mercan, 1963: 14). 

Aynı olguyu, Çocuklar şiirinde de şöyle dillendirmiştir: 
  
“Güneş, çocukları ısıtmak için doğar  
Ay çocuklar için, serpilen yıldızlar  
Acunda başka başka kokar  
Çocuklar için işte...”  (Mercan, 1963: 11) 
 

Bu lirik bütünsellikten sonra yazar, Unutma şiirinde, doğaya ve 
doğadaki canlılara, çocuk dünyasına didaktik bir yaklaşım sergi-
lemiştir: “Unutma karıncalar/ karıncalar gibi/ sevişirler.../Unutma, yu-
valarında/ Her buğday tanesi/ ter kokar...” (Mercan, 1966: 26). 

Mercan’ın çocuk konusuna değindiği eserlerinden biri de Mümin 
adlı kitabıdır. Mümin, fakir bir ailenin, eksik büyümüş bir çocuğudur. 
Ancak ozan, Mümin’in bu eksik yaşamında toplumsal hiçbir soruna 
yer vermemiştir. Üstelik onun yaşamını trajedileştirmemiştir. Mü-
min’de, bulduğu ile yetinen, kaderine boyun eğen, daha çok Poll-
yannacı bir çocuk motifi çizmiştir: 

 
“Mümin’in tahta atı yoktur  
Onun sabahı var ilkyazda süslenmiş  
Mümin’in odada gezdirecek treni yoktur. 
Ama eğlenecek kavalı var çamdan yapılmış ...” (Mercan, 1973: 11) 
 

Kızı Adile de oyunları, oyuncakları, çocuk dünyası, çocuk 
hâlleriyle şiirlerinde dile gelir. Onun yaşamı etrafında çocuk dün-
yasında birçok konuya pencere açar.  

Nimetullah Hafız, ilk çocuk şiiri denemelerini lise yıllarında 
yakın arkadaşı Nusret Dişo Ülkü ile birlikte yazar. İzci adlı ilk şiiri, 
1954 yılında Üsküp’te çıkan Sevinç Dergisi’nde yayımlanır. Hafız, 
1964 yılında Birlik Yayınları’ndan çıkan çocuklara yönelik Günaydın 
adlı şiir kitabıyla 60 kuşağının ve çağdaş Kosova Türk edebiyatı ya-
ratıcılığının öncüleri arasında yerini alır. İkinci baskısı 1973 yılında 
Birlik Yayınları’ndan çıkan Günaydın’da yeni şiirlerini de eklenmiştir. 
Kitap yayımladığında birçok edebiyat eleştirmeninin beğenisiyle 
karşılanmıştır. Kitaptaki şiirlerin, dönemin eğitim kurumlarınca ilko-
kul öğrencilerine yardımcı kitap olarak okutulması tavsiye edilmiştir 
(Güçlütürk, 2004: 35). Hafız’ın çocuk şiirlerinde nazım biçimi, serbest 
ve dörtlüktür.  İkili, üçlü kıtalar üzerine de dizeler kuran şair, biçimde 
mükemmeliyetçidir. Şiirlerini serbest dize ve hece vezniyle yazmış, 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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hecede değer eşitliğinde titizlik göstermiştir. Kafiyeye önem verdiği 
de görülen Hafız, zengin ve tam kafiye kullanmıştır. Yalın bir dilde 
yazan Hafız’ın çocuk şiirlerinde yöresel ağza özgü kimi kelimelere de 
rastlanır. Hafız da başta Nurullah Ataç olmak üzere onu izleyen ka-
lemlerin dilde öz Türkçeci tutumu benimsemiştir. “Gökçül, betik, 
usçul, boşuk, yır, nen, acun, andaç, boyak, ozan...” gibi öz Türkçe 
kelimeleri de bu şekilde Kosova Türk edebiyatı kelime hazinesine 
yerleşmiştir. Çocuk şiirlerinin üslubunda bilhassa Şükrü Enis Re-
gü’nün etkisi görülmektedir. Doğaya, memlekete, mevsimlere, gün ve 
gecelere, evine, çocuk oyanlarının geçtiği sokağına, okula, kitaplara, 
anneye seslenen bu konular çocuk şiirinin baş temasını oluşturur. Diz-
lerinde huzuru, savaşın ertesinde özgürlüğüne kavuşmuş mem-
leketinin güzelliklerine duyulan coşkulu hayranlığı ve yarınlara duyu-
lan umudu hissetmek mümkündür. O, bu memleketin dünyasında kü-
çük oyunlarıyla, şehriyle, evdeki eşyalarıyla mutludur:  

 
Günaydın   
 
“Gün ışıyor  
Günaydın gülümseyen odam  
Yorgunluk bilmeyen saatim, kızgın sobam  
Ateş dolu mangalım, 
Gevşemiş sedirim, yastıklarım, 
Elbiselerim, çantam, kitaplarım  
Günaydın! 
Günaydın yaşlı evim  
Dilsiz meyvelerim, kuşlarım,  
Billur derem,  
Ağıldaki şişman hayvanlarım,  
Delik deşik topum, oyunlarım,  
Günaydın!  
Günaydın aylı, güneşli kentim,  
Savaşların türküsünü mırıldayan nehrim,  
Mini mini evlerim,  
Çok şeyler görmüş Kalem, Daltulumum,  
Ter soğutan parkım,  
Günaydın!  
Günaydın dağ ninnileriyle büyüyen yurdum  
Savaş görmüş, çok ağlamış kentlerim,  
Dizginsiz sabırlı yurttaşlarım,  
Şirin dağlarım, nehirlerim,  
Verimli kırlarım, ormanlarım  
Nehirleri barıştıran denizim,  
Gökyüzüne duman kusan fabrikalarım,  
Günaydın,  
Hepinize günaydın!” 
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lerin getirdiğini/ barış sevenleri, aya çıkanları/ Sakın çocuklar ...” 
(Mercan, 1963: 8) derken, Hep Sen şiirinde, doğadaki her varlıkla 
çocukları bütünleştirir: “Senindir bu güllü bu gülistanlı acun/ bu 
bahçe, bu bağ/bu mavi gözler de senin/ biliyor musun mavi çocuk...” 
(Mercan, 1963: 14). 

Aynı olguyu, Çocuklar şiirinde de şöyle dillendirmiştir: 
  
“Güneş, çocukları ısıtmak için doğar  
Ay çocuklar için, serpilen yıldızlar  
Acunda başka başka kokar  
Çocuklar için işte...”  (Mercan, 1963: 11) 
 

Bu lirik bütünsellikten sonra yazar, Unutma şiirinde, doğaya ve 
doğadaki canlılara, çocuk dünyasına didaktik bir yaklaşım sergi-
lemiştir: “Unutma karıncalar/ karıncalar gibi/ sevişirler.../Unutma, yu-
valarında/ Her buğday tanesi/ ter kokar...” (Mercan, 1966: 26). 

Mercan’ın çocuk konusuna değindiği eserlerinden biri de Mümin 
adlı kitabıdır. Mümin, fakir bir ailenin, eksik büyümüş bir çocuğudur. 
Ancak ozan, Mümin’in bu eksik yaşamında toplumsal hiçbir soruna 
yer vermemiştir. Üstelik onun yaşamını trajedileştirmemiştir. Mü-
min’de, bulduğu ile yetinen, kaderine boyun eğen, daha çok Poll-
yannacı bir çocuk motifi çizmiştir: 

 
“Mümin’in tahta atı yoktur  
Onun sabahı var ilkyazda süslenmiş  
Mümin’in odada gezdirecek treni yoktur. 
Ama eğlenecek kavalı var çamdan yapılmış ...” (Mercan, 1973: 11) 
 

Kızı Adile de oyunları, oyuncakları, çocuk dünyası, çocuk 
hâlleriyle şiirlerinde dile gelir. Onun yaşamı etrafında çocuk dün-
yasında birçok konuya pencere açar.  

Nimetullah Hafız, ilk çocuk şiiri denemelerini lise yıllarında 
yakın arkadaşı Nusret Dişo Ülkü ile birlikte yazar. İzci adlı ilk şiiri, 
1954 yılında Üsküp’te çıkan Sevinç Dergisi’nde yayımlanır. Hafız, 
1964 yılında Birlik Yayınları’ndan çıkan çocuklara yönelik Günaydın 
adlı şiir kitabıyla 60 kuşağının ve çağdaş Kosova Türk edebiyatı ya-
ratıcılığının öncüleri arasında yerini alır. İkinci baskısı 1973 yılında 
Birlik Yayınları’ndan çıkan Günaydın’da yeni şiirlerini de eklenmiştir. 
Kitap yayımladığında birçok edebiyat eleştirmeninin beğenisiyle 
karşılanmıştır. Kitaptaki şiirlerin, dönemin eğitim kurumlarınca ilko-
kul öğrencilerine yardımcı kitap olarak okutulması tavsiye edilmiştir 
(Güçlütürk, 2004: 35). Hafız’ın çocuk şiirlerinde nazım biçimi, serbest 
ve dörtlüktür.  İkili, üçlü kıtalar üzerine de dizeler kuran şair, biçimde 
mükemmeliyetçidir. Şiirlerini serbest dize ve hece vezniyle yazmış, 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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hecede değer eşitliğinde titizlik göstermiştir. Kafiyeye önem verdiği 
de görülen Hafız, zengin ve tam kafiye kullanmıştır. Yalın bir dilde 
yazan Hafız’ın çocuk şiirlerinde yöresel ağza özgü kimi kelimelere de 
rastlanır. Hafız da başta Nurullah Ataç olmak üzere onu izleyen ka-
lemlerin dilde öz Türkçeci tutumu benimsemiştir. “Gökçül, betik, 
usçul, boşuk, yır, nen, acun, andaç, boyak, ozan...” gibi öz Türkçe 
kelimeleri de bu şekilde Kosova Türk edebiyatı kelime hazinesine 
yerleşmiştir. Çocuk şiirlerinin üslubunda bilhassa Şükrü Enis Re-
gü’nün etkisi görülmektedir. Doğaya, memlekete, mevsimlere, gün ve 
gecelere, evine, çocuk oyanlarının geçtiği sokağına, okula, kitaplara, 
anneye seslenen bu konular çocuk şiirinin baş temasını oluşturur. Diz-
lerinde huzuru, savaşın ertesinde özgürlüğüne kavuşmuş mem-
leketinin güzelliklerine duyulan coşkulu hayranlığı ve yarınlara duyu-
lan umudu hissetmek mümkündür. O, bu memleketin dünyasında kü-
çük oyunlarıyla, şehriyle, evdeki eşyalarıyla mutludur:  

 
Günaydın   
 
“Gün ışıyor  
Günaydın gülümseyen odam  
Yorgunluk bilmeyen saatim, kızgın sobam  
Ateş dolu mangalım, 
Gevşemiş sedirim, yastıklarım, 
Elbiselerim, çantam, kitaplarım  
Günaydın! 
Günaydın yaşlı evim  
Dilsiz meyvelerim, kuşlarım,  
Billur derem,  
Ağıldaki şişman hayvanlarım,  
Delik deşik topum, oyunlarım,  
Günaydın!  
Günaydın aylı, güneşli kentim,  
Savaşların türküsünü mırıldayan nehrim,  
Mini mini evlerim,  
Çok şeyler görmüş Kalem, Daltulumum,  
Ter soğutan parkım,  
Günaydın!  
Günaydın dağ ninnileriyle büyüyen yurdum  
Savaş görmüş, çok ağlamış kentlerim,  
Dizginsiz sabırlı yurttaşlarım,  
Şirin dağlarım, nehirlerim,  
Verimli kırlarım, ormanlarım  
Nehirleri barıştıran denizim,  
Gökyüzüne duman kusan fabrikalarım,  
Günaydın,  
Hepinize günaydın!” 
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Şairin dizelerinde, iyimserliği, özlemi, samimi ve sevgi dolu ses-
lenişleri duymak mümkündür: 

 
Güzel Dünya   
 
“Güzel değil mi bu dünya  
Bu baştan başa yeşermiş toprak  
Bu akşamüstü, bu deniz, bu hava  
Bu gelen birbirinden güzel günler?  
Güzel değil mi bu dünya  
Bu uçtan uca bahara durmuş doğa  
Bu sabah, bu kuş sesi, bu çiçek  
Bu gittikçe renklenen yaşamımız.” 
 

Şairin, diğerleri arasında İşte Yine Geliyor Yaz, Annemin Her 
Neni Bahar, Bütün Boşuk Benim Olacak Şimdi, Güzel Değil Mi Bu 
Acun, Güzel Değil Miydi Yaz Günleri, Günaydın, Sen Olmasan Anne, 
Eski Mahallemiz ve Yarın Gene Sabah Olacak gibi çocuk şiirleri, 
Kosova Türk çocuk şiiri ve Kosova Türk edebî yaratıcılığı adına güçlü 
bir başlangıç oluşturmuştur. Hafız’ın Günaydın şiir kitabı, edebî açı-
dan o zamana kadar çağdaş Kosova Türk edebiyatı yaratıcılığına de-
ğişik boyutlarıyla yenilik getirmiş ve büyük bir açılım yapmıştır.  

İskender Muzbeg’in, çocuk şiirlerinden oluşan ilk eseri Kaynak, 
1969 yılında4 Üsküp’ün Sevinç Yayınları tarafından basılmıştır. Kay-
nak, çocuklar için yazılmış lirik ve didaktik şiirlerden oluşmaktadır. 
Tasvir sanatının hâkim olduğu bu şiirlerde Muzbeg, “nen, tün, acun, 
ansırken, çevren...” gibi öz Türkçe kelimeleri de yerel ağız özel-
liklerini taşıyan “deyerek, salt” gibi sözcükleri de kullanmıştır. Dilde 
sade bir Türkçenin kullanıldığı eserde, yalın bir anlatım tercih edil-
miştir. İlkokul öğretmeni Şerif Kaçanik’e adadığı bu eserin konuları, 
okul çağındaki çocukların dünyası, mevsimler, doğa, güneşli, yağ-
murlu ve karlı havalar, çiçek, kelebek ve diğer hayvanlardan; Tito ve 
Atatürk sevgisi, okul yaşamı, Türkçe sevgisi yanı sıra diğer dilleri 
öğrenme tavsiyesi, Semra’nın dünyası, yurdu kurtaran halk kah-
ramanları Boro ve Ramiz, yaşamını yitiren Vietnam çocuklarına dek 
uzanır.  

Bayram İbrahim’in çocuklara yönelik Günçiçeği kitabındaki 
şiirleri lirik; bir diğer eseri Taşçeşmesi’nde de çocuklara hem lirik 
hem de didaktik söyleyişlerle hâkimdir. Serbest nazımla yazılmış bu 
şiirlerinde, nazım birimi dörtlük ve üç mısralı bentlerden oluş-

 
4 Kimi kaynak ve antolojilerde Muzbeg’in ilk eseri Kaynak’ın 1972 yılında 

yayımlandığı kaydedilmiştir. Ancak söz konusu eserin yayın yılı 1969’dur.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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maktadır. Her iki eserde dili yalındır. İbrahim’de de dilde öz Türkçe 
kelimelere yerel ağza özgü hususiyetler eşlik eder. Öz Türkçe kent, 
tünek, ergimek, utku ile yerel ağza özgü susmuşluk (sessizlik), 
urbalarla (elbiselerle), maştraba (bardak) gibi kelimeler yan yanadır. 

 Çocuklara yönelik şiirlerinde; çocukluk günleri, çocukluk hâlleri, 
doğa, gökyüzü, evren, aya çıkan uzay araçları, mevsimler, çiçekler, 
böcekler, meyveler, memleketin çeşmeleri, değirmenleri, nehirleri, şe-
hirleri, bostan türküleri, kuşlar, hayvanlar, bayramlar, bayraklar, Tito, 
Atatürk gibi konular işlenmiştir. İbrahim, çocuklarımıza millî kimlik 
bilincinin aşılanmasına hassasiyet göstererek, ikinci çocuk kitabında 
Atatürk ve ay yıldız konulu şiirlere de yer vermiştir. Ancak yazarın 
Taşçeşme kitabındaki ölüm, kadeh vs. konular gibi kimi şiirlerindeki 
üslûbu ve dili, eserin hitap ettiği dünya göz önünde bulundurul-
duğunda, çocuk dünyasına uygun değildir. Üslubunda güçlü bir ta-svir 
görülen çocuk şiirlerinde İbrahim, Nusret Dişo’nun “tekrar” gele-
neğini de sürdürmüştür. Yazarın Günçiçeği kitabında Şu Ağaç ve Eski 
Değirmen şiirleri, Taşçeşmesi kitabında da Onurunu Bil adlı çocuk 
şiirleri biçim ve biçemde çocuk edebiyatı niteliği ve estetiğini yaka-
lamış eserleridir.   

Köprü (Çocuk Şiirleri, Birlik Yayınları, Üsküp, 1984) Altay 
Suroy’un çocuklara yönelik, doğa ve memleket güzelliklerine duyulan 
hayranlığını dile getirdiği lirik şiirlerinden oluşan ikinci kitabıdır. 
Serbest dizelerle yazılan bu şiirlerinde Suroy, eserde yalın bir dil yanı 
sıra öz Türkçe kelimeleri tercih etmiştir. Aylar, günler, mevsimler, 
renkler, bayramlar, meyveler, izciler, memleket güzelliklerinin yanın-
da barış, savaş, özgürlük gibi evrensel konuları da didaktik bir şekilde 
işlemiştir. Şiirlerinde özgürlüğü savunmuş, doğayı anlatmış, çalışmayı 
özendiren, millî halk kültürü değerlerini, dostluğu, arkadaşlığı telkin 
eden, dünyanın ve insanın yaratılışından bahseden dizelerinde, özgür-
lüğü getiren devrimin faydalarından, kardeş sevgisinden, ana dili 
Türkçenin güzelliklerine eğilmiştir. Özgür yurdun eri, sosyalizmin ve 
barışın bekçisidir; Tito’nun rahat ulusunun ordusu, özgürlüğe bedel-
dir. Er olmak için yemin eden asker, yurdu korumak için bin defa 
savaşacak ve özgürlük için ölmeye hazır olacaktır. İnsanoğlu atoma 
karşı başka bir atom bulmalıdır, gibi evrensel değinileri de olan 
şiirlerini topladığı bu kitapta, tasvir gücü kendini gösterir. Bu şiirlerde 
yer yer uzun dizelerin bulunması ve kafiyeyi tercih etmeyişi, çocuk-
ların ezberini zorlaması ve kimi öz Türkçe kelimeleri algılaması açı-
sından dezavantaj oluştursa da kitabı renkli ve eğlenceli kılan resim-
lerle, çocukların ilgisini çeken ve okumayı teşvik eden bir çalışma 
ortaya koymuştur.    
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Şairin dizelerinde, iyimserliği, özlemi, samimi ve sevgi dolu ses-
lenişleri duymak mümkündür: 

 
Güzel Dünya   
 
“Güzel değil mi bu dünya  
Bu baştan başa yeşermiş toprak  
Bu akşamüstü, bu deniz, bu hava  
Bu gelen birbirinden güzel günler?  
Güzel değil mi bu dünya  
Bu uçtan uca bahara durmuş doğa  
Bu sabah, bu kuş sesi, bu çiçek  
Bu gittikçe renklenen yaşamımız.” 
 

Şairin, diğerleri arasında İşte Yine Geliyor Yaz, Annemin Her 
Neni Bahar, Bütün Boşuk Benim Olacak Şimdi, Güzel Değil Mi Bu 
Acun, Güzel Değil Miydi Yaz Günleri, Günaydın, Sen Olmasan Anne, 
Eski Mahallemiz ve Yarın Gene Sabah Olacak gibi çocuk şiirleri, 
Kosova Türk çocuk şiiri ve Kosova Türk edebî yaratıcılığı adına güçlü 
bir başlangıç oluşturmuştur. Hafız’ın Günaydın şiir kitabı, edebî açı-
dan o zamana kadar çağdaş Kosova Türk edebiyatı yaratıcılığına de-
ğişik boyutlarıyla yenilik getirmiş ve büyük bir açılım yapmıştır.  

İskender Muzbeg’in, çocuk şiirlerinden oluşan ilk eseri Kaynak, 
1969 yılında4 Üsküp’ün Sevinç Yayınları tarafından basılmıştır. Kay-
nak, çocuklar için yazılmış lirik ve didaktik şiirlerden oluşmaktadır. 
Tasvir sanatının hâkim olduğu bu şiirlerde Muzbeg, “nen, tün, acun, 
ansırken, çevren...” gibi öz Türkçe kelimeleri de yerel ağız özel-
liklerini taşıyan “deyerek, salt” gibi sözcükleri de kullanmıştır. Dilde 
sade bir Türkçenin kullanıldığı eserde, yalın bir anlatım tercih edil-
miştir. İlkokul öğretmeni Şerif Kaçanik’e adadığı bu eserin konuları, 
okul çağındaki çocukların dünyası, mevsimler, doğa, güneşli, yağ-
murlu ve karlı havalar, çiçek, kelebek ve diğer hayvanlardan; Tito ve 
Atatürk sevgisi, okul yaşamı, Türkçe sevgisi yanı sıra diğer dilleri 
öğrenme tavsiyesi, Semra’nın dünyası, yurdu kurtaran halk kah-
ramanları Boro ve Ramiz, yaşamını yitiren Vietnam çocuklarına dek 
uzanır.  

Bayram İbrahim’in çocuklara yönelik Günçiçeği kitabındaki 
şiirleri lirik; bir diğer eseri Taşçeşmesi’nde de çocuklara hem lirik 
hem de didaktik söyleyişlerle hâkimdir. Serbest nazımla yazılmış bu 
şiirlerinde, nazım birimi dörtlük ve üç mısralı bentlerden oluş-

 
4 Kimi kaynak ve antolojilerde Muzbeg’in ilk eseri Kaynak’ın 1972 yılında 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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maktadır. Her iki eserde dili yalındır. İbrahim’de de dilde öz Türkçe 
kelimelere yerel ağza özgü hususiyetler eşlik eder. Öz Türkçe kent, 
tünek, ergimek, utku ile yerel ağza özgü susmuşluk (sessizlik), 
urbalarla (elbiselerle), maştraba (bardak) gibi kelimeler yan yanadır. 

 Çocuklara yönelik şiirlerinde; çocukluk günleri, çocukluk hâlleri, 
doğa, gökyüzü, evren, aya çıkan uzay araçları, mevsimler, çiçekler, 
böcekler, meyveler, memleketin çeşmeleri, değirmenleri, nehirleri, şe-
hirleri, bostan türküleri, kuşlar, hayvanlar, bayramlar, bayraklar, Tito, 
Atatürk gibi konular işlenmiştir. İbrahim, çocuklarımıza millî kimlik 
bilincinin aşılanmasına hassasiyet göstererek, ikinci çocuk kitabında 
Atatürk ve ay yıldız konulu şiirlere de yer vermiştir. Ancak yazarın 
Taşçeşme kitabındaki ölüm, kadeh vs. konular gibi kimi şiirlerindeki 
üslûbu ve dili, eserin hitap ettiği dünya göz önünde bulundurul-
duğunda, çocuk dünyasına uygun değildir. Üslubunda güçlü bir ta-svir 
görülen çocuk şiirlerinde İbrahim, Nusret Dişo’nun “tekrar” gele-
neğini de sürdürmüştür. Yazarın Günçiçeği kitabında Şu Ağaç ve Eski 
Değirmen şiirleri, Taşçeşmesi kitabında da Onurunu Bil adlı çocuk 
şiirleri biçim ve biçemde çocuk edebiyatı niteliği ve estetiğini yaka-
lamış eserleridir.   

Köprü (Çocuk Şiirleri, Birlik Yayınları, Üsküp, 1984) Altay 
Suroy’un çocuklara yönelik, doğa ve memleket güzelliklerine duyulan 
hayranlığını dile getirdiği lirik şiirlerinden oluşan ikinci kitabıdır. 
Serbest dizelerle yazılan bu şiirlerinde Suroy, eserde yalın bir dil yanı 
sıra öz Türkçe kelimeleri tercih etmiştir. Aylar, günler, mevsimler, 
renkler, bayramlar, meyveler, izciler, memleket güzelliklerinin yanın-
da barış, savaş, özgürlük gibi evrensel konuları da didaktik bir şekilde 
işlemiştir. Şiirlerinde özgürlüğü savunmuş, doğayı anlatmış, çalışmayı 
özendiren, millî halk kültürü değerlerini, dostluğu, arkadaşlığı telkin 
eden, dünyanın ve insanın yaratılışından bahseden dizelerinde, özgür-
lüğü getiren devrimin faydalarından, kardeş sevgisinden, ana dili 
Türkçenin güzelliklerine eğilmiştir. Özgür yurdun eri, sosyalizmin ve 
barışın bekçisidir; Tito’nun rahat ulusunun ordusu, özgürlüğe bedel-
dir. Er olmak için yemin eden asker, yurdu korumak için bin defa 
savaşacak ve özgürlük için ölmeye hazır olacaktır. İnsanoğlu atoma 
karşı başka bir atom bulmalıdır, gibi evrensel değinileri de olan 
şiirlerini topladığı bu kitapta, tasvir gücü kendini gösterir. Bu şiirlerde 
yer yer uzun dizelerin bulunması ve kafiyeyi tercih etmeyişi, çocuk-
ların ezberini zorlaması ve kimi öz Türkçe kelimeleri algılaması açı-
sından dezavantaj oluştursa da kitabı renkli ve eğlenceli kılan resim-
lerle, çocukların ilgisini çeken ve okumayı teşvik eden bir çalışma 
ortaya koymuştur.    
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Arif Bozacı’nın ilk eseri Barış Kuşu, 1975 yılında Tan Yayınları 
tarafından basılmıştır. Bozacı’nın Barış Kuşu kitabındaki şiir ve 
manzumelerin tümü liriktir. Bozacı, serbest nazım ile yalın bir Türk-
çeyi tercih etmiştir. Çocuk dünyası odağında, bayramları, cumhuriyeti, 
doğayı, mevsimleri, gökyüzünü, yıldızları, güneşi, hayvanları, oyun-
ları, oyuncakları, onlarda duyduğu sevgiyi, annesini, ninesini, çocuk-
luk günlerinin özlemini ele almıştır. Vietnam Savaşı’nda kırılan tut-
saklık zincirini işlerken, şiirlerinin çoğunda savaşlara dur demeye 
çağrı yapmış, barış ve özgürlük mesajı vermek, sokağında tüm dünya 
çocuklarına yer olduğunu anlatmak istemiştir.  

Çiçek, anne, güneş, kuş, eller ve ekmek kokusu motifi her 
şiirinde sık tekrarlanan değişik mecazlara dönüşmüştür. Bu benzetme, 
tekrarlar ve şiirlerindeki kimi hayalî ve gerçek dışı, ütopik olguları 
ortaya koymaktadır. Örneğin; yazarın bahçesine bahar girince, avlusu 
zevkten sarhoş olur, taşlar yerinden kımıldar; küçüğe boyuna ağaçlar 
da selam verir, çocuk çantasında güneşi taşırken tüm çiçekler yazarın 
gözleriyle sevişir. Bu yerde barış için türkü yakınca “gökyüzü 
yeşerir”, kuşların kanatlarında çiçekler açar (Bozacı, 1975: 26, 34-35). 
Levent defterine kuş çizince sevincinden defteri güler, güneş defterine 
girer, sonunda kuşla birlikte defter de uçuverir (Bozacı, 1975: 37).  

Yaşamak şiirinde “Ve nerde bir çocuk özgürlüğe sevinebilirse/ O 
ormanda yaşamak tek ağaçtır...” derken, Nazım Hikmet’in “Yaşamak 
bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...” dizelerinden 
esinlendiği görülmektedir.  

Fikri Şişko’nun Sevda Verin Çocuklara isimli ikinci eseri de Tan 
Yayınları’ndan 1989 yılında basılmıştır. Çocuk şiir ve manzumeleri 
lirik ve didaktiktir. Biçimde serbest nazımı tercih eden yazar, yalın bir 
Türkçe kullanmıştır. Tito ve piyonerleri, özgürlüğü, çocuk sevgisi ve 
düşlerini, Eralp ve Semra’nın oyunlarını, oyuncaklarını, 8 Mart ve 
anne sevgisini, temizliğe gösterilmesi gereken özeni, dişlerin düzenli 
fırçalanması gibi didaktik konuları, değişik hayvanlar üzerine fabl 
benzeri manzumeler yazmıştır.  

Agim Rifat (Yeşeren)’in Ne mi Olmak İsterim/Ne mi Olmak 
İstemem (Çocuk Şiirleri, Tan Yayınları, Priştine, 1983), Tek Çift 
(Çocuk Şiirleri, Tan Yayınları, Priştine, 1988) çocuklara yönelik şiir 
kitaplarıdır. Ne mi olmak isterim/Ne mi olmak istemem, Agim Rifat 
Yeşeren’in çocuklara yönelik yazılmış ilk şiir kitabıdır. Eserdeki 
şiirlerin çoğu didaktiktir. Yalın bir dil kullanan ve serbest nazım bi-
çimini kullanan Yeşeren, üslûpta hitap ve konuşma tarzını tercih et-
miştir. Yer yer komik bir dille konu olarak seçtiği hayvan, öğretim 
araç ve gereçlerini, değişik nesneleri, sebze ve meyveleri, tabii unsur 
ve insan uzuvlarından yola çıkarak yazar, eserdeki şiirlerinde “ne mi 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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olmak istediğini ne mi olmak istemediği”ni sorgular. Bu şiirlerde halk 
tekerlemelerini de kullanan Yeşeren, komik bir dille çocukları hem 
eğlendirmekte hem de eğitmektedir. Bu sayede de çocuk edebiyatının 
gayesine erişen Yeşeren, çağdaş Kosova Türk edebiyatı yaratıcılığında 
çocuk şiirine değişik, özgün bir soluk getirmiştir.  

Tek Çift, Agim Rifat Yeşeren’in “sıfatlı şiirler” diye nite-
lendirdiği, çocuklara yönelik ikinci eseridir. Serbest nazım ve serbest 
dizeler ile yazılan bu şiirlerde yalın bir dil kullanmıştır. Teşbih ve te-
zat sanatıyla üslûbunu taçlandırmıştır. Her konuyu benzetmeler ve 
tezatlarla birlikte işleyen Yeşeren, “Benlik, tek, çift, büyük, küçük, 
tam, eksik, uzun, kısa, bol, geniş, dar, kalın, ince, boş, dolu, uzak, 
yakın, soğuk, sıcak, yavaş, hızlı, güzel, çirkin, budala, korkak, aç, tok, 
çalışkan, tembel, tatlı, tuzlu, ekşi, yeni, eski, adsız, son” gibi sıfatlar 
ile didaktik ve mizahi şiirler yazmıştır.  

Zeynel Beksaç, çocuklara Sevginin Rengini Arıyorsanız (Birlik 
Yayınları, Üsküp, 1982), Kavak Uyur Mu? (Birlik Yayınları, Üsküp, 
1987), Önce Sevgiye Doğar Güneş (Tan Yayınları, Priştine, 1995), 
Gökkuşağında Salınan Çocuk (T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1997) eserleri ile seslenmiştir. 

Sevginin Rengini Arıyorsanız eserinde Beksaç, çocuklara hitap 
ederken, aslında tematik olarak yetişkinlere de seslenir. Lirik ve di-
daktik nitelikteki bu şiirlerinde şair, sevgi renginin, gerçek dostluğun 
ve en zengin insanın çocuk olduğuna dikkati çekerken, şiirlerinde an-
lam bütünlüğünü korur. Çocukların dünyasına eğilirken, aralarında 
olma isteğini çokça hissettiren Beksaç, çocukların güzellikleri, onların 
saf gülüşlerinden aldığı ilhamla yine onlar için bir dünya düşlemiştir. 
Yazarın tüm çabası, bir günlüğüne de olsa çocukları mutlu edebîl-
mektir. Eserin devamında Semra’nın dünyasını, oyunlarını, oyuncak-
larını, gündelik hâllerini işlemiştir. Semra’nın dili Türkçe olduğu için 
görüşünün de her zaman evrensele ulaşacağı yönünde millî mesajlar 
vermiştir. Yazar, Semra’nın dünyasından eğitici-öğretici nasihatler ile 
seslenirken aslında tıpkı diğer yazarlar gibi didaktik bir rol üstlen-
miştir. 

Beksaç, Kavak Uyur Mu? eserinde lirik şiirleriyle karşımıza çı-
kar. Çocuk dünyasının rüyalarını süsleyen bu renkli şiirlerde memle-
ketini, evreni, çiçekleri, hayvanları, meyveleri anlatır. İki bölümden 
oluşan bu eserin ikinci bölümünde, çocuklara özgü soruların birço-
ğuna, onların diliyle yanıt vermeye çalışmaktadır.   

Beksaç’ın lirik ve didaktik şiirlerinden oluşan Önce Sevgiye Do-
ğar Güneş adlı eserinin ana konusu, güzel insan olma vasfıdır. Atilla 
ve Yeşim’in dünyasında sevgiyi, insanı, gerçeği, dostluğu, enginliği, 
mertliği, bencilliği, dedikoduyu, babasını, ozanı, didaktik araç ve ge-
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Arif Bozacı’nın ilk eseri Barış Kuşu, 1975 yılında Tan Yayınları 
tarafından basılmıştır. Bozacı’nın Barış Kuşu kitabındaki şiir ve 
manzumelerin tümü liriktir. Bozacı, serbest nazım ile yalın bir Türk-
çeyi tercih etmiştir. Çocuk dünyası odağında, bayramları, cumhuriyeti, 
doğayı, mevsimleri, gökyüzünü, yıldızları, güneşi, hayvanları, oyun-
ları, oyuncakları, onlarda duyduğu sevgiyi, annesini, ninesini, çocuk-
luk günlerinin özlemini ele almıştır. Vietnam Savaşı’nda kırılan tut-
saklık zincirini işlerken, şiirlerinin çoğunda savaşlara dur demeye 
çağrı yapmış, barış ve özgürlük mesajı vermek, sokağında tüm dünya 
çocuklarına yer olduğunu anlatmak istemiştir.  

Çiçek, anne, güneş, kuş, eller ve ekmek kokusu motifi her 
şiirinde sık tekrarlanan değişik mecazlara dönüşmüştür. Bu benzetme, 
tekrarlar ve şiirlerindeki kimi hayalî ve gerçek dışı, ütopik olguları 
ortaya koymaktadır. Örneğin; yazarın bahçesine bahar girince, avlusu 
zevkten sarhoş olur, taşlar yerinden kımıldar; küçüğe boyuna ağaçlar 
da selam verir, çocuk çantasında güneşi taşırken tüm çiçekler yazarın 
gözleriyle sevişir. Bu yerde barış için türkü yakınca “gökyüzü 
yeşerir”, kuşların kanatlarında çiçekler açar (Bozacı, 1975: 26, 34-35). 
Levent defterine kuş çizince sevincinden defteri güler, güneş defterine 
girer, sonunda kuşla birlikte defter de uçuverir (Bozacı, 1975: 37).  

Yaşamak şiirinde “Ve nerde bir çocuk özgürlüğe sevinebilirse/ O 
ormanda yaşamak tek ağaçtır...” derken, Nazım Hikmet’in “Yaşamak 
bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...” dizelerinden 
esinlendiği görülmektedir.  

Fikri Şişko’nun Sevda Verin Çocuklara isimli ikinci eseri de Tan 
Yayınları’ndan 1989 yılında basılmıştır. Çocuk şiir ve manzumeleri 
lirik ve didaktiktir. Biçimde serbest nazımı tercih eden yazar, yalın bir 
Türkçe kullanmıştır. Tito ve piyonerleri, özgürlüğü, çocuk sevgisi ve 
düşlerini, Eralp ve Semra’nın oyunlarını, oyuncaklarını, 8 Mart ve 
anne sevgisini, temizliğe gösterilmesi gereken özeni, dişlerin düzenli 
fırçalanması gibi didaktik konuları, değişik hayvanlar üzerine fabl 
benzeri manzumeler yazmıştır.  

Agim Rifat (Yeşeren)’in Ne mi Olmak İsterim/Ne mi Olmak 
İstemem (Çocuk Şiirleri, Tan Yayınları, Priştine, 1983), Tek Çift 
(Çocuk Şiirleri, Tan Yayınları, Priştine, 1988) çocuklara yönelik şiir 
kitaplarıdır. Ne mi olmak isterim/Ne mi olmak istemem, Agim Rifat 
Yeşeren’in çocuklara yönelik yazılmış ilk şiir kitabıdır. Eserdeki 
şiirlerin çoğu didaktiktir. Yalın bir dil kullanan ve serbest nazım bi-
çimini kullanan Yeşeren, üslûpta hitap ve konuşma tarzını tercih et-
miştir. Yer yer komik bir dille konu olarak seçtiği hayvan, öğretim 
araç ve gereçlerini, değişik nesneleri, sebze ve meyveleri, tabii unsur 
ve insan uzuvlarından yola çıkarak yazar, eserdeki şiirlerinde “ne mi 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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olmak istediğini ne mi olmak istemediği”ni sorgular. Bu şiirlerde halk 
tekerlemelerini de kullanan Yeşeren, komik bir dille çocukları hem 
eğlendirmekte hem de eğitmektedir. Bu sayede de çocuk edebiyatının 
gayesine erişen Yeşeren, çağdaş Kosova Türk edebiyatı yaratıcılığında 
çocuk şiirine değişik, özgün bir soluk getirmiştir.  

Tek Çift, Agim Rifat Yeşeren’in “sıfatlı şiirler” diye nite-
lendirdiği, çocuklara yönelik ikinci eseridir. Serbest nazım ve serbest 
dizeler ile yazılan bu şiirlerde yalın bir dil kullanmıştır. Teşbih ve te-
zat sanatıyla üslûbunu taçlandırmıştır. Her konuyu benzetmeler ve 
tezatlarla birlikte işleyen Yeşeren, “Benlik, tek, çift, büyük, küçük, 
tam, eksik, uzun, kısa, bol, geniş, dar, kalın, ince, boş, dolu, uzak, 
yakın, soğuk, sıcak, yavaş, hızlı, güzel, çirkin, budala, korkak, aç, tok, 
çalışkan, tembel, tatlı, tuzlu, ekşi, yeni, eski, adsız, son” gibi sıfatlar 
ile didaktik ve mizahi şiirler yazmıştır.  

Zeynel Beksaç, çocuklara Sevginin Rengini Arıyorsanız (Birlik 
Yayınları, Üsküp, 1982), Kavak Uyur Mu? (Birlik Yayınları, Üsküp, 
1987), Önce Sevgiye Doğar Güneş (Tan Yayınları, Priştine, 1995), 
Gökkuşağında Salınan Çocuk (T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1997) eserleri ile seslenmiştir. 

Sevginin Rengini Arıyorsanız eserinde Beksaç, çocuklara hitap 
ederken, aslında tematik olarak yetişkinlere de seslenir. Lirik ve di-
daktik nitelikteki bu şiirlerinde şair, sevgi renginin, gerçek dostluğun 
ve en zengin insanın çocuk olduğuna dikkati çekerken, şiirlerinde an-
lam bütünlüğünü korur. Çocukların dünyasına eğilirken, aralarında 
olma isteğini çokça hissettiren Beksaç, çocukların güzellikleri, onların 
saf gülüşlerinden aldığı ilhamla yine onlar için bir dünya düşlemiştir. 
Yazarın tüm çabası, bir günlüğüne de olsa çocukları mutlu edebîl-
mektir. Eserin devamında Semra’nın dünyasını, oyunlarını, oyuncak-
larını, gündelik hâllerini işlemiştir. Semra’nın dili Türkçe olduğu için 
görüşünün de her zaman evrensele ulaşacağı yönünde millî mesajlar 
vermiştir. Yazar, Semra’nın dünyasından eğitici-öğretici nasihatler ile 
seslenirken aslında tıpkı diğer yazarlar gibi didaktik bir rol üstlen-
miştir. 

Beksaç, Kavak Uyur Mu? eserinde lirik şiirleriyle karşımıza çı-
kar. Çocuk dünyasının rüyalarını süsleyen bu renkli şiirlerde memle-
ketini, evreni, çiçekleri, hayvanları, meyveleri anlatır. İki bölümden 
oluşan bu eserin ikinci bölümünde, çocuklara özgü soruların birço-
ğuna, onların diliyle yanıt vermeye çalışmaktadır.   

Beksaç’ın lirik ve didaktik şiirlerinden oluşan Önce Sevgiye Do-
ğar Güneş adlı eserinin ana konusu, güzel insan olma vasfıdır. Atilla 
ve Yeşim’in dünyasında sevgiyi, insanı, gerçeği, dostluğu, enginliği, 
mertliği, bencilliği, dedikoduyu, babasını, ozanı, didaktik araç ve ge-
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reçleri, oyuncakları, memleketinden doğal manzara örneklerini güçlü 
bir tasvirle işler. Şiirlerinde sevgiyi, mutluluğu, dünyayı, barışı ele 
alan şair, yelken, at, bahçe, arkadaş, yönetici olmayı arzulamıştır. Sa-
dece sevgiye, çocuğa, gerçeğe ve Türkçeye yenik düşmek istemiştir.  

Gökkuşağında Salınan Çocuk da şairin, Sevginin Rengini 
Arıyorsanız, Kavak Uyur Mu? ve Önce Sevgiye Doğar Güneş adlı 
eserlerindeki çocuklara yönelik şiirlerinden derlediği seçmelerden 
oluşmaktadır.  

Osman Baymak’ın Aylardan Kalanlar adlı kitabı çocuk şiirle-
rinden oluşmaktadır. Lirik şiirlerin yer aldığı eserde serbest nazım ve 
serbest dize tercih edilmiştir. Yalın bir üslup ve dille kaleme aldığı bu 
şiirlerde yılın dört mevsimi ve bu dört mevsimde yaşanan takvim ve 
tabiat değişiklikleridir. Önemli günler, yöresel bayramlar, çevre bilin-
ci, doğa sevgisi ve hayvanlar didaktik ögelerle bir arada işlenmiştir.   

Raif Kırkul, çocuk şiirlerini Sevmeyi Bilenlere (Tan Yayınları, 
Priştine, 1989) adlı eserinde toplamıştır. Babasının hatırasına armağan 
ettiği Sevmeyi Bilenlere adlı eserinde Kırkul, didaktik şiirlerine yer 
vermiştir. Bu eserle çocukların dünyasına eğilen Kırkul, öğrencinin 
okul, okul zili, kitap, defter, resim defteri, kalem, tükenmez, dolma 
kalemi, silgi, topçuklar, üçgen, çizgi tahtası, pergel, açıölçer, boyalar, 
harita, yerküre, çanta, masa, sandalye, okul tahtası, tebeşir, bilgisayar 
gibi öğretim araç ve gereçlerini; bluz, top, bisiklet, tüfek, kukla, kızak 
gibi oyuncak ve eşyalarını; Büyümek İstiyorum başlıklı bölümünde de 
çocukların oynama ve büyüme arzusunu, Abidin, İhsan ve Vildan’ın 
çocuk dünyalarından kesitleri sunmaktadır. Yalın bir dil, arı bir 
Türkçe kullanan Kırkul’un Sevmeyi Bilenlere adlı eserindeki şiirler, 
çocukların kolayca ezberleyebileceği nitelikte kısa, hece vezinli ve 
uyaklıdır. Çocuğun eğitim, ahlâk ve pedagojisine uygun nitelikteki bu 
şiirler, çocuk edebiyatı açısından da gerekli niteliğe erişmiş eserlerden 
biridir.    

Fahri Mermer, Üç İnci (Türkçem Yayınları, Prizren, 2001) adlı 
eserle çocuk şiirlerine imza atmıştır. Vefatından sonra Türkçem Ya-
yınları tarafından derlenip yayımlanan çocuklara yönelik eseri Üç İnci 
şiir kitabı Nurel’in, Bilge’nin ve Gizem’in Şiirleri başlığı altında, on-
ların çocuk dünyalarını işleyen yazar, mevsimler, hayvanlar, doğa 
unsurlarını lirik bir üslupla ele almıştır. Mermer; Atatürk, doğa, hay-
van sevgisini, çalışmanın faydalarını, silaha ve savaşa dur çağrısını, 
Afrika’nın susuz çocuklarına yardımlaşma elinin uzatılmasını, okuma-
nın ve bilimin faydalarını, dizeleri arasında mesaj olarak küçük oku-
yucularına iletmektedir.   

Ethem Baymak, çocuklara yönelik iki şiir kitabı yayımlamıştır. 
Ressam Harfleri Çizdi (Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001); 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bana Renkleri Anlat Ressam Amca (Kosova Türk Yazarları Derneği 
Yayınları, Ankara, 2005) Ethem Baymak’ın çocuklara yönelik şiir 
kitaplarıdır.  

2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Çocuk Ki-
tapları Yayınlarınca basılan Ressam Harfleri Çizdi kitabında A 
harfinden Z harfine kadar tüm harfler üzerine şiirler yazmıştır. Renk-
ler, hayvanlar, oyuncaklar, değişik nesneler ve öğretim araç gereçle-
rinden yola çıkarak çocuklara, harfleri tanıtmanın yanı sıra öğretici 
ögelere de yer vermiştir. İnci Dergisi’nde yayımlanan bu şiirleri Res-
sam Harfleri Çizdi kitabında bir araya getiren Baymak, her harfi birer 
resim kompozisyonuyla tasvir etmiştir.  

Baymak, 2005 yılında Bana Renkleri Anlat Ressam Amca adlı bir 
şiir kitabı daha yayımlamıştır. Yine çocuklara yönelik bu kitabında da 
serbest nazımla ve hecenin değişik kalıplarında şiirler yazmıştır. 
Üslûpta yalın bir anlatımı tercih etmiş ve tasvir sanatını kullanmıştır. 
Ressam amcanın fırçasından renkleri, mutluluğu, sevgiyi, eli, ayı, 
gökyüzünü, ağacı, kirazı, ülkeyi, bayrağı, okulu, köyü, masalı, kediyi, 
köpeği, balığı, pencereyi, çocuğu, anneyi, babayı, nineyi, dedeyi 
çizerek evrensel değerleri didaktik mesajlar hâlinde işlemiştir.  

Merve ve Dilek Jılta kardeşlerin Baharın Renkleri ve Sevgi ki-
taplarında yer alan çalışmaları manzume türündedir ve sadece şiir de-
nemeleri olarak nitelendirilebilir. Dizelerine mevsimler, doğa, hayvan-
lar âlemi, aile fertleri, çocukluk dilekleri, sevgi ve ilk gençlik aşkları, 
yaşama sevinci, dost, akraba sevgisi, İstanbul’a duyulan özlemler dö-
külmüştür.  

Dilek Jılta’nın Baharın Çiçekleri ve Barış kitapları da manzume 
ve şiir denemelerinden oluşmaktadır. Akrostiş mısralar üzerine kuru-
lan bu denemelerde aile fertlerine ve öğretmene duyulan sevgi, doğa, 
mevsimler, hayvanlar, barış, Atatürk gibi konular işlenmiştir. Öğren-
cilik yıllarında yazılan ve yayımlanan bu eserler edebî nitelik açısın-
dan manzume ve şiir denemelerinden öteye gidememiştir.  

Enver Baki, 2006 yılında Priştine’de “Gerçek” Derneğinin 
Boncuk Kitap Dizisinden Salıncak adlı çocuk şiir kitabı çıkmıştır. 
Hayatının her döneminde şiir yazan Enver Baki, Salıncak adlı şiir 
kitabında ilkokul yıllarından itibaren yazdığı şiirlerini bir araya 
getirmiştir. Didaktik türdeki bu şiir ve manzumelerde Baki, çocuk 
dünyalarını, oyunlarını, oyuncaklarını, onların öğretim araç ve ge-
reçleri üzerine dizeler yazmıştır. Genel olarak vatan sevgisini aşıladığı 
şiirlerinde, çocuklara, mutlu, barış ve refah dolu bir dünya sunmak 
istemektedir. Çağdaş Kosova Türk edebî yaratıcılığı açısından tek-
rarlanan temalar, mevsimler, aylar, günler, renkler ile beden uzuv-
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reçleri, oyuncakları, memleketinden doğal manzara örneklerini güçlü 
bir tasvirle işler. Şiirlerinde sevgiyi, mutluluğu, dünyayı, barışı ele 
alan şair, yelken, at, bahçe, arkadaş, yönetici olmayı arzulamıştır. Sa-
dece sevgiye, çocuğa, gerçeğe ve Türkçeye yenik düşmek istemiştir.  

Gökkuşağında Salınan Çocuk da şairin, Sevginin Rengini 
Arıyorsanız, Kavak Uyur Mu? ve Önce Sevgiye Doğar Güneş adlı 
eserlerindeki çocuklara yönelik şiirlerinden derlediği seçmelerden 
oluşmaktadır.  

Osman Baymak’ın Aylardan Kalanlar adlı kitabı çocuk şiirle-
rinden oluşmaktadır. Lirik şiirlerin yer aldığı eserde serbest nazım ve 
serbest dize tercih edilmiştir. Yalın bir üslup ve dille kaleme aldığı bu 
şiirlerde yılın dört mevsimi ve bu dört mevsimde yaşanan takvim ve 
tabiat değişiklikleridir. Önemli günler, yöresel bayramlar, çevre bilin-
ci, doğa sevgisi ve hayvanlar didaktik ögelerle bir arada işlenmiştir.   

Raif Kırkul, çocuk şiirlerini Sevmeyi Bilenlere (Tan Yayınları, 
Priştine, 1989) adlı eserinde toplamıştır. Babasının hatırasına armağan 
ettiği Sevmeyi Bilenlere adlı eserinde Kırkul, didaktik şiirlerine yer 
vermiştir. Bu eserle çocukların dünyasına eğilen Kırkul, öğrencinin 
okul, okul zili, kitap, defter, resim defteri, kalem, tükenmez, dolma 
kalemi, silgi, topçuklar, üçgen, çizgi tahtası, pergel, açıölçer, boyalar, 
harita, yerküre, çanta, masa, sandalye, okul tahtası, tebeşir, bilgisayar 
gibi öğretim araç ve gereçlerini; bluz, top, bisiklet, tüfek, kukla, kızak 
gibi oyuncak ve eşyalarını; Büyümek İstiyorum başlıklı bölümünde de 
çocukların oynama ve büyüme arzusunu, Abidin, İhsan ve Vildan’ın 
çocuk dünyalarından kesitleri sunmaktadır. Yalın bir dil, arı bir 
Türkçe kullanan Kırkul’un Sevmeyi Bilenlere adlı eserindeki şiirler, 
çocukların kolayca ezberleyebileceği nitelikte kısa, hece vezinli ve 
uyaklıdır. Çocuğun eğitim, ahlâk ve pedagojisine uygun nitelikteki bu 
şiirler, çocuk edebiyatı açısından da gerekli niteliğe erişmiş eserlerden 
biridir.    

Fahri Mermer, Üç İnci (Türkçem Yayınları, Prizren, 2001) adlı 
eserle çocuk şiirlerine imza atmıştır. Vefatından sonra Türkçem Ya-
yınları tarafından derlenip yayımlanan çocuklara yönelik eseri Üç İnci 
şiir kitabı Nurel’in, Bilge’nin ve Gizem’in Şiirleri başlığı altında, on-
ların çocuk dünyalarını işleyen yazar, mevsimler, hayvanlar, doğa 
unsurlarını lirik bir üslupla ele almıştır. Mermer; Atatürk, doğa, hay-
van sevgisini, çalışmanın faydalarını, silaha ve savaşa dur çağrısını, 
Afrika’nın susuz çocuklarına yardımlaşma elinin uzatılmasını, okuma-
nın ve bilimin faydalarını, dizeleri arasında mesaj olarak küçük oku-
yucularına iletmektedir.   

Ethem Baymak, çocuklara yönelik iki şiir kitabı yayımlamıştır. 
Ressam Harfleri Çizdi (Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001); 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Bana Renkleri Anlat Ressam Amca (Kosova Türk Yazarları Derneği 
Yayınları, Ankara, 2005) Ethem Baymak’ın çocuklara yönelik şiir 
kitaplarıdır.  

2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Çocuk Ki-
tapları Yayınlarınca basılan Ressam Harfleri Çizdi kitabında A 
harfinden Z harfine kadar tüm harfler üzerine şiirler yazmıştır. Renk-
ler, hayvanlar, oyuncaklar, değişik nesneler ve öğretim araç gereçle-
rinden yola çıkarak çocuklara, harfleri tanıtmanın yanı sıra öğretici 
ögelere de yer vermiştir. İnci Dergisi’nde yayımlanan bu şiirleri Res-
sam Harfleri Çizdi kitabında bir araya getiren Baymak, her harfi birer 
resim kompozisyonuyla tasvir etmiştir.  

Baymak, 2005 yılında Bana Renkleri Anlat Ressam Amca adlı bir 
şiir kitabı daha yayımlamıştır. Yine çocuklara yönelik bu kitabında da 
serbest nazımla ve hecenin değişik kalıplarında şiirler yazmıştır. 
Üslûpta yalın bir anlatımı tercih etmiş ve tasvir sanatını kullanmıştır. 
Ressam amcanın fırçasından renkleri, mutluluğu, sevgiyi, eli, ayı, 
gökyüzünü, ağacı, kirazı, ülkeyi, bayrağı, okulu, köyü, masalı, kediyi, 
köpeği, balığı, pencereyi, çocuğu, anneyi, babayı, nineyi, dedeyi 
çizerek evrensel değerleri didaktik mesajlar hâlinde işlemiştir.  

Merve ve Dilek Jılta kardeşlerin Baharın Renkleri ve Sevgi ki-
taplarında yer alan çalışmaları manzume türündedir ve sadece şiir de-
nemeleri olarak nitelendirilebilir. Dizelerine mevsimler, doğa, hayvan-
lar âlemi, aile fertleri, çocukluk dilekleri, sevgi ve ilk gençlik aşkları, 
yaşama sevinci, dost, akraba sevgisi, İstanbul’a duyulan özlemler dö-
külmüştür.  

Dilek Jılta’nın Baharın Çiçekleri ve Barış kitapları da manzume 
ve şiir denemelerinden oluşmaktadır. Akrostiş mısralar üzerine kuru-
lan bu denemelerde aile fertlerine ve öğretmene duyulan sevgi, doğa, 
mevsimler, hayvanlar, barış, Atatürk gibi konular işlenmiştir. Öğren-
cilik yıllarında yazılan ve yayımlanan bu eserler edebî nitelik açısın-
dan manzume ve şiir denemelerinden öteye gidememiştir.  

Enver Baki, 2006 yılında Priştine’de “Gerçek” Derneğinin 
Boncuk Kitap Dizisinden Salıncak adlı çocuk şiir kitabı çıkmıştır. 
Hayatının her döneminde şiir yazan Enver Baki, Salıncak adlı şiir 
kitabında ilkokul yıllarından itibaren yazdığı şiirlerini bir araya 
getirmiştir. Didaktik türdeki bu şiir ve manzumelerde Baki, çocuk 
dünyalarını, oyunlarını, oyuncaklarını, onların öğretim araç ve ge-
reçleri üzerine dizeler yazmıştır. Genel olarak vatan sevgisini aşıladığı 
şiirlerinde, çocuklara, mutlu, barış ve refah dolu bir dünya sunmak 
istemektedir. Çağdaş Kosova Türk edebî yaratıcılığı açısından tek-
rarlanan temalar, mevsimler, aylar, günler, renkler ile beden uzuv-
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larıyla ilgili temalar çocuk şiirlerinde vardır. Dilde sade bir Türkçeyi 
tercih eden Baki, çocuk şiirlerini hece ve serbest vezinle yazmıştır.  

 
3. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatında Nesir 

 
Çocuk edebiyatının temel türlerinden birini hikâye oluşturur. An-

cak Kosova Türk çağdaş edebiyatında şiir türünde görülen niceliğin 
hikâye türü için söylemek mümkün değildir. Aynı durum çocuk ro-
mancılığı türü için de geçerlidir. Bugüne kadar Kosova Türk çağdaş 
edebiyatında çocuk romanı türünde herhangi bir eser yazılmamıştır. 

Kosova Türk çağdaş edebî yaratıcılığında öykü yazar kadrosu 
olarak iki nesil karşımıza çıkmaktadır. Hasan Mercan, Enver Baki, 
İskender Muzbeg, Nusret Dişo Ülkü ve Süreyya Yusuf’tan oluşan bi-
rinci kuşak yazarlarından sonra; ikinci kuşakta öykü türünün genç 
temsilcileri olarak Şecaettin Koka, Reşit Hanadan, Ahmet İğciler, 
Agim Rifat Yeşeren ve Mehmet Bütüç yer almaktadır. 2000 yıl-
larından sonra Süreyya Yusuf’un torunu Su Yusuf’un 2018 yılında ya-
yımladığı çocuk öyküleri kitabı bu geleneğin devamlılığını sağla-
mıştır.       

Hasan Mercan, Afacan’ın Serüvenleri adlı ilk çocuk öyküsü 
kitabı Üsküp’te 1965 yılında yayımlanmıştır. Diğer eserleri Küçük Ali 
(Üsküp 1969), Körağa Sokağı (Priştine 1975, ikinci baskı 1989, çocuk 
öyküleri olarak derlenmiş üçüncü baskı 1998 Belgrat), Unutulmayan 
Günler (İstanbul 1979), Aldı da Bir Yağmur (Üsküp 1985), Obür Oda 
(Priştine 1995), Dedemin Elleri (Priştine 1998), Candan’ın Dünyası 
(Priştine 1998) adlı öykü kitaplarıdır. 

Afacan’ın Serüvenleri adlı çocuk öyküleri kitabında Mercan, 
kurma bir masalla, iyiyle kötü arasındaki farkı göstererek, çocuklara 
didaktik ögelerle iyiyi tavsiye etmeye çalışmıştır. Küçük Ali’de oyun-
larıyla ve sokakta geçen gündelik yaşamlarıyla bütünleşen yöre ço-
cukları genellikle iyiden ve doğrudan yanadır. Çocuk ilişkileri oda-
ğında geçen bu öykülerde, birbirleri arasındaki çekememezlikler, 
kıskançlıklar ve kavgalar da ön plana çıkmaktadır. Ancak geçici nite-
likteki bu küskünlükler ve kavgalar öykünün sonunda küslerin barış-
masıyla, kısa bir süre içerisinde bu kırgınlıkların unutulmasıyla sona 
ermektedir. Genelde savaş hatıralarının konu edildiği bu dönem öy-
külerinde, Mercan da çocukları yerine göre birer yiğit ve kahraman 
olarak göstermiştir.  

 Körağa Sokağı, Hasan Mercan’ın edebî yaratıcılık kimliğinde 
farklı bir yer arz eden ve bu eserle kendini yurt içi ve yurt dışında 
tanıtmayı başardığı önemli bir eseridir. 1975 yılında öykü olarak 
yayımladığı bu kitabını genişleterek, 1989 yılında tekrar aynı isimle 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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hatıra tarzında yayımlamıştır. Bu sokakta kendini, aile çevresini, 
ailesiyle ilgili olayları, Körağa Sokağı çocuklarını, mahalle ve şehrinin 
önemli simalarını, onların kişilik ve yaşamlarını, Prizren’de dikkati 
çeken, ona göre anlatılmaya değer ne varsa her şeyi bütün ögeleriyle 
birlikte yer vermiştir. Yaşar Kemal’in eserlerindeki Çukurova’sı gibi, 
Mercan da sürekli Prizren’i motif motif işler. Eserlerinde bunları ya-
şatmak, ölümsüzleştirmek, onları tarihe birer belge olarak bırakmak 
istemektedir.  

Dedemin Elleri, yazarın Körağa Sokağı’ndaki öyküler niteliğinde 
dedesiyle ilgili ve dedesi etrafında hatıralarını paylaştığı, Candan’ın 
Dünyası ise Candan ve arkadaşlarının hatıraları çerçevesinde ço-
cuklara yönelik yazılmış didaktik bir eseridir. Mercan, Körağa Sokağı 
ve Dedemin Elleri’nde yer alan öyküleri Kosova’da Maziye Karı-
şanlar ve Kosova’da Hep Ayrılık Vardı adlı öykü kitaplarında der-
leyerek, düzeltileriyle birlikte tekrar yayımlamıştır. 

Enver Baki, ilk çocuk öyküleri 1966 yılında Birlik, Sevinç, Sesler 
gibi gazete ve dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. Daha sonraki 
yıllarda öyküleri Tomurcuk, Çevren, Kuş, Gerçek, İlke gibi dergilerde 
yer almıştır. Baki’nin Anahtarlar adlı ilk çocuk öyküleri kitabı 1972 
yılında Üsküp’ün Birlik Yayınları’nda yayımlanmıştır. Baki’nin diğer 
öykü kitapları Beş Kardeşler (Tan Yayınları, Priştine, 1979), Renkli 
Rüyalar, (Tan Yayınları, Priştine, 1984) ve Mutlu Çocuklar’dır (Ders 
Kitapları ve Araçları Yayınlama Kurumu, Belgrat, 1997). Renkli Rü-
yalar ve Mutlu Çocuklar adlı hikâye kitapları, yeni bir eser olmayıp 
Baki’nin daha önce yayımlanmış öykülerinin seçkilerini içermektedir.5  

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik eserler yazan Enver Baki’nin 
öykülerinde ana konu ve bu konuların belli başlı olayları sıradan in-
sanların yaşamları, onların dünyaları içerisindeki ilişkiler ve bunlara 
paralel olarak kimi toplumsal vakalar oluşturmaktadır. Bu insanların 
yaşamlarından değişik kareleri yakalamaya çalışan Baki, yer yer kişi-
likleri, kimi zaman belli başlı olayları, bazen de didaktik ögeleri ön 
plana çıkarmıştır. Kimi öykülerinde kişileri ve olayları betimleyen ya-
zar, içerisinde bulundukları çevreyi, iç dünyalarını, ilişkilerini geniş 
bir şekilde tasvir etmiştir. Bu sosyal konu ve toplumsal aksaklıklar 
çerçevesinde alın teriyle kazanıp dürüstçe yaşayan mutlu ve huzurlu 
aileleri örnek olarak ele almaktadır. Ancak Baki’nin, bunun aksini 

 
5 Baki’nin “Beş Kardeşler” adlı kitabı Arnavutça ve Sırpça dillerine tercüme 

edilerek yayımlanmıştır. Birçok öyküsü Macarca, Rusça, Bulgarca, İtalyanca, 
Slovence dillerine çevrilmiş, eserleriyle birçok antolojilerde yer almış, birçok 
derginin açmış olduğu edebî eser yarışmalarında değişik derecelerdeki 
ödüllere layık görülmüştür. 
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larıyla ilgili temalar çocuk şiirlerinde vardır. Dilde sade bir Türkçeyi 
tercih eden Baki, çocuk şiirlerini hece ve serbest vezinle yazmıştır.  

 
3. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatında Nesir 

 
Çocuk edebiyatının temel türlerinden birini hikâye oluşturur. An-

cak Kosova Türk çağdaş edebiyatında şiir türünde görülen niceliğin 
hikâye türü için söylemek mümkün değildir. Aynı durum çocuk ro-
mancılığı türü için de geçerlidir. Bugüne kadar Kosova Türk çağdaş 
edebiyatında çocuk romanı türünde herhangi bir eser yazılmamıştır. 

Kosova Türk çağdaş edebî yaratıcılığında öykü yazar kadrosu 
olarak iki nesil karşımıza çıkmaktadır. Hasan Mercan, Enver Baki, 
İskender Muzbeg, Nusret Dişo Ülkü ve Süreyya Yusuf’tan oluşan bi-
rinci kuşak yazarlarından sonra; ikinci kuşakta öykü türünün genç 
temsilcileri olarak Şecaettin Koka, Reşit Hanadan, Ahmet İğciler, 
Agim Rifat Yeşeren ve Mehmet Bütüç yer almaktadır. 2000 yıl-
larından sonra Süreyya Yusuf’un torunu Su Yusuf’un 2018 yılında ya-
yımladığı çocuk öyküleri kitabı bu geleneğin devamlılığını sağla-
mıştır.       

Hasan Mercan, Afacan’ın Serüvenleri adlı ilk çocuk öyküsü 
kitabı Üsküp’te 1965 yılında yayımlanmıştır. Diğer eserleri Küçük Ali 
(Üsküp 1969), Körağa Sokağı (Priştine 1975, ikinci baskı 1989, çocuk 
öyküleri olarak derlenmiş üçüncü baskı 1998 Belgrat), Unutulmayan 
Günler (İstanbul 1979), Aldı da Bir Yağmur (Üsküp 1985), Obür Oda 
(Priştine 1995), Dedemin Elleri (Priştine 1998), Candan’ın Dünyası 
(Priştine 1998) adlı öykü kitaplarıdır. 

Afacan’ın Serüvenleri adlı çocuk öyküleri kitabında Mercan, 
kurma bir masalla, iyiyle kötü arasındaki farkı göstererek, çocuklara 
didaktik ögelerle iyiyi tavsiye etmeye çalışmıştır. Küçük Ali’de oyun-
larıyla ve sokakta geçen gündelik yaşamlarıyla bütünleşen yöre ço-
cukları genellikle iyiden ve doğrudan yanadır. Çocuk ilişkileri oda-
ğında geçen bu öykülerde, birbirleri arasındaki çekememezlikler, 
kıskançlıklar ve kavgalar da ön plana çıkmaktadır. Ancak geçici nite-
likteki bu küskünlükler ve kavgalar öykünün sonunda küslerin barış-
masıyla, kısa bir süre içerisinde bu kırgınlıkların unutulmasıyla sona 
ermektedir. Genelde savaş hatıralarının konu edildiği bu dönem öy-
külerinde, Mercan da çocukları yerine göre birer yiğit ve kahraman 
olarak göstermiştir.  

 Körağa Sokağı, Hasan Mercan’ın edebî yaratıcılık kimliğinde 
farklı bir yer arz eden ve bu eserle kendini yurt içi ve yurt dışında 
tanıtmayı başardığı önemli bir eseridir. 1975 yılında öykü olarak 
yayımladığı bu kitabını genişleterek, 1989 yılında tekrar aynı isimle 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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hatıra tarzında yayımlamıştır. Bu sokakta kendini, aile çevresini, 
ailesiyle ilgili olayları, Körağa Sokağı çocuklarını, mahalle ve şehrinin 
önemli simalarını, onların kişilik ve yaşamlarını, Prizren’de dikkati 
çeken, ona göre anlatılmaya değer ne varsa her şeyi bütün ögeleriyle 
birlikte yer vermiştir. Yaşar Kemal’in eserlerindeki Çukurova’sı gibi, 
Mercan da sürekli Prizren’i motif motif işler. Eserlerinde bunları ya-
şatmak, ölümsüzleştirmek, onları tarihe birer belge olarak bırakmak 
istemektedir.  

Dedemin Elleri, yazarın Körağa Sokağı’ndaki öyküler niteliğinde 
dedesiyle ilgili ve dedesi etrafında hatıralarını paylaştığı, Candan’ın 
Dünyası ise Candan ve arkadaşlarının hatıraları çerçevesinde ço-
cuklara yönelik yazılmış didaktik bir eseridir. Mercan, Körağa Sokağı 
ve Dedemin Elleri’nde yer alan öyküleri Kosova’da Maziye Karı-
şanlar ve Kosova’da Hep Ayrılık Vardı adlı öykü kitaplarında der-
leyerek, düzeltileriyle birlikte tekrar yayımlamıştır. 

Enver Baki, ilk çocuk öyküleri 1966 yılında Birlik, Sevinç, Sesler 
gibi gazete ve dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. Daha sonraki 
yıllarda öyküleri Tomurcuk, Çevren, Kuş, Gerçek, İlke gibi dergilerde 
yer almıştır. Baki’nin Anahtarlar adlı ilk çocuk öyküleri kitabı 1972 
yılında Üsküp’ün Birlik Yayınları’nda yayımlanmıştır. Baki’nin diğer 
öykü kitapları Beş Kardeşler (Tan Yayınları, Priştine, 1979), Renkli 
Rüyalar, (Tan Yayınları, Priştine, 1984) ve Mutlu Çocuklar’dır (Ders 
Kitapları ve Araçları Yayınlama Kurumu, Belgrat, 1997). Renkli Rü-
yalar ve Mutlu Çocuklar adlı hikâye kitapları, yeni bir eser olmayıp 
Baki’nin daha önce yayımlanmış öykülerinin seçkilerini içermektedir.5  

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik eserler yazan Enver Baki’nin 
öykülerinde ana konu ve bu konuların belli başlı olayları sıradan in-
sanların yaşamları, onların dünyaları içerisindeki ilişkiler ve bunlara 
paralel olarak kimi toplumsal vakalar oluşturmaktadır. Bu insanların 
yaşamlarından değişik kareleri yakalamaya çalışan Baki, yer yer kişi-
likleri, kimi zaman belli başlı olayları, bazen de didaktik ögeleri ön 
plana çıkarmıştır. Kimi öykülerinde kişileri ve olayları betimleyen ya-
zar, içerisinde bulundukları çevreyi, iç dünyalarını, ilişkilerini geniş 
bir şekilde tasvir etmiştir. Bu sosyal konu ve toplumsal aksaklıklar 
çerçevesinde alın teriyle kazanıp dürüstçe yaşayan mutlu ve huzurlu 
aileleri örnek olarak ele almaktadır. Ancak Baki’nin, bunun aksini 

 
5 Baki’nin “Beş Kardeşler” adlı kitabı Arnavutça ve Sırpça dillerine tercüme 

edilerek yayımlanmıştır. Birçok öyküsü Macarca, Rusça, Bulgarca, İtalyanca, 
Slovence dillerine çevrilmiş, eserleriyle birçok antolojilerde yer almış, birçok 
derginin açmış olduğu edebî eser yarışmalarında değişik derecelerdeki 
ödüllere layık görülmüştür. 
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yansıtan yaşam ve davranış biçimlerini açık bir şekilde tenkit etmediği 
de görülmektedir.  

Anahtarlar kitabında, çocukların kendi başlarına evde bırakılarak 
ilgisizliğe terk edilmesinin doğurabileceği olumsuz sonuçlar, velilerin 
her şeye sahip olma hevesiyle gece gündüz çalışmaları ya da kumar 
bağımlılığı yüzünden çocuklarını ihmal etmeleri, evde otoriter bir 
babanın çocuklarına uyguladığı manevi ve fiziksel şiddetin zararları, 
sınıf arkadaşları arasındaki gündelik ilişkiler, çocukların kötü 
alışkanlıkları, ailelerin gençlere uyguladığı evlilik baskısı, sokakta 
kaybolan Nalan’ın maceraları, Türkan’ın annesine 8 Mart hediyesi, 
Ertan’ın araba tutkusu, Erol ve arkadaşlarının cumartesi gününün 
uğursuzluğuna olan inancı, Ahmet’in karanlık korkusu gibi temalar 
işlenmiştir. Çocuklara yönelik bu öykülerdeki didaktik ögeler, gele-
neksel tavrın aksine öykülerin sonunda tavsiye niteliğinde değil de 
olaylar içerisinde ve kişilerin hareketlerine sindirilmiştir.  

Çocuklara yönelik Beş Kardeşler kitabında Baki, Senay, Suna, 
Sevim, Eren ve onların beşinci kardeşleri oyuncak bebeklerinin ya-
şamlarını öykü edinmektedir. Kardeşleri tek tek tanıttıktan sonra 
onların gündelik yaşamları içerisinde oyunlarını, kavgalarını, kıskanç-
lıklarını, isteklerini, hayallerini, kardeşleriyle ve aile bireyleriyle mü-
nasebetlerini, okul, gezi, yılbaşı ve bayram maceralarını ele almak-
tadır. Bu öyküler içerisinde didaktik ögeler ile küçük okurlarına öğre-
tici tavsiyelerde bulunan Baki, bu kitaptaki öykülerini Renkli Rüyalar 
ve Mutlu Çocuklar adlı kitaplar içerisindeki seçkide de yer vermiştir.  

Nusret Dişo Ülkü, Kara İsmet adlı çocuk öyküleri kitabı 1976 
yılında Üsküp’te Birlik Yayınları tarafından basılmıştır. Ülkü, aynı ki-
tabın ikinci baskısını 1993 yılında Üç Kedi adıyla İstanbul’daki Çocuk 
Vakfı Yayınları’nda yayımlamıştır.  

Eserde geçen olay ve konuların ana temasını Ülkü’nün çocukluk 
hatıraları oluşturmaktadır. Çocukluk yıllarında başından geçen küçük 
kasaba hikâyeleri ve bu hikâyelerin başkahramanlarının kısa hayat 
özetlerini portre biçiminde tasvir etmeye çalışmıştır. Yazar olaya geç-
meden önce, öykü kahramanının kendisini, içerisinde bulunduğu orta-
mı bütün incelikleriyle uzun uzun tasvir ettikten sonra, konuyla ilgili 
olaya ancak öykünün ortası ya da sonuna doğru yer vermiştir. Kur-
tuluş Savaşı’ndan sonra bir çocuğun dünyası bakışıyla anlatılan olay-
lar, küçük kasaba öyküleri gibidir.  

Reşit Hanadan, Kosova Türk çağdaş edebî yaratıcılığında nesir 
türündeki başarılı eserleriyle dikkatleri üzerine toplamıştır.  Yıldızlı Ev 
adlı çocuk öyküleriyle Hanadan, Kosova Türk çağdaş öyküsüne nite-
likli yeni bir boyut kazandırmıştır. Eserde, Mamuşa ve Mamuşa’dan 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Türkiye’ye göç eden çocukların öyküleri yer almaktadır. Bu öykülerde 
büyük ölçüde kendi çocukluk hatıralarına da yer veren yazar, 
bazılarında yapma bir kurgu ile sinematografik dünyalardan fırlamış 
kahraman ve öykülerle çocukların dünyasına renkli ufuklar açmıştır. 
Yazarın kitabına adını veren Yıldızlı Ev’de Türkiye’ye göç etmiş göç-
men bir ailenin hikâyesini ele alır. Göç ettikleri yerde inşa ettikleri 
evin çatısı olmadığı için geceleri açık göğe bakan evin çatısını yıldız-
lar oluşturur. Öykü kahramanı ve arkadaşlarının yıldızlı ev olarak 
isimlendirdikleri bu evin ve evdeki ailenin öyküsüyle başlayan kitap-
taki öykülerin devamında, çocukların yılbaşı sevinci, Kopaonik’te 
meydana gelen yer sarsıntısından zarar gören yardıma muhtaç ailelere 
çocukların yardım ve dayanışma girişimi, Memiş’in tosunuyla ilginç 
macerası, Hasan ve arkadaşlarının sirk heyecanı diğer öykülerin ana 
konusudur.  

Türkiye’ye devam eden göçün iki sadık arkadaşı, Deniz ve 
Oğuz’u ayırması gibi bu ve buna benzer öykülerde Hanadan, gerçekçi 
olay ve konulara oldukça başvurmuştur. İsmi Barış olan küçük çoba-
nın Kurtuluş Savaşı sırasındaki cesareti ve on iki yaşındaki Partizan 
İbro’nun kahramanlıkları sinema filmlerini aratmayacak türdendir. 
İsmi Barış olan küçük çoban, kurtuluş savaşında Alman askerlerini al-
datmış, partizanlara yardımda bulunarak köylerinin işgal edilmesinden 
ve partizanların da esir düşmesinden kurtarmıştır. On iki yaşındaki 
Partizan İbro ise yaşamı pahasına düşman Alman askerlerinin cep-
haneliğini havaya uçurmuş, ana karargâha varmaya çalışan Partizan 
bölüğünün yolunu açarak köprüden geçmelerine vesile olmuştur. Eser, 
yazarın çocukluğuna ait hortlak hatırasını konu edinen bir öyküyle 
sona ermektedir.  

Ahmet İğciler, (1945-2010), Kosova Türk çağdaş edebiyatında 
öykü kitaplarıyla tanınan bir isimdir. İğciler’in çocuk öyküleri, Er-
doğan’ın Yaşantıları (Tan Yayınları, 1982), Ağlayan Bebek (Tan 
Yayınları, 1982) ve Keskingöz Öğretmen (Tan Yayınları, 1991) adlı 
dört öykü kitabında toplanmıştır.  

Erdoğan, Canan, Üzeyir ve Saffet’in yaşamları odağında geçen 
olaylar kuzenlerinin ve mahalle çocukların dünyalarını yansıtmak-
tadır. Tito’yu gören Erdoğan’ın sevinci, Naim ile Hızır’ın amcaları ve 
kuzenleriyle birlikte av maceraları, Erol’un kar topu savaşı, Elyesa’nın 
kesilen keçisine duyduğu üzüntü, küçük Canan’ın sokak oyunları, 
Şaban’ın karga kuşu tutkusu, Hızır’ın köfteci dükkanındaki deneyimi, 
Perver ve Perihan’ın kuzularla eğlencesi, Erdoğan’ın ilk kar heyecanı, 
Mürvet ve Adnan’ın bostandaki karpuz hırsızlıkları, Cuma Cami ma-
hallesi çocuklarının maç yaramazlıkları ve balık avcılıkları, ilk okula 
kaydını yapan Erdoğan’ın okulda yalnız kalma korkusu, Yunus 
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yansıtan yaşam ve davranış biçimlerini açık bir şekilde tenkit etmediği 
de görülmektedir.  

Anahtarlar kitabında, çocukların kendi başlarına evde bırakılarak 
ilgisizliğe terk edilmesinin doğurabileceği olumsuz sonuçlar, velilerin 
her şeye sahip olma hevesiyle gece gündüz çalışmaları ya da kumar 
bağımlılığı yüzünden çocuklarını ihmal etmeleri, evde otoriter bir 
babanın çocuklarına uyguladığı manevi ve fiziksel şiddetin zararları, 
sınıf arkadaşları arasındaki gündelik ilişkiler, çocukların kötü 
alışkanlıkları, ailelerin gençlere uyguladığı evlilik baskısı, sokakta 
kaybolan Nalan’ın maceraları, Türkan’ın annesine 8 Mart hediyesi, 
Ertan’ın araba tutkusu, Erol ve arkadaşlarının cumartesi gününün 
uğursuzluğuna olan inancı, Ahmet’in karanlık korkusu gibi temalar 
işlenmiştir. Çocuklara yönelik bu öykülerdeki didaktik ögeler, gele-
neksel tavrın aksine öykülerin sonunda tavsiye niteliğinde değil de 
olaylar içerisinde ve kişilerin hareketlerine sindirilmiştir.  

Çocuklara yönelik Beş Kardeşler kitabında Baki, Senay, Suna, 
Sevim, Eren ve onların beşinci kardeşleri oyuncak bebeklerinin ya-
şamlarını öykü edinmektedir. Kardeşleri tek tek tanıttıktan sonra 
onların gündelik yaşamları içerisinde oyunlarını, kavgalarını, kıskanç-
lıklarını, isteklerini, hayallerini, kardeşleriyle ve aile bireyleriyle mü-
nasebetlerini, okul, gezi, yılbaşı ve bayram maceralarını ele almak-
tadır. Bu öyküler içerisinde didaktik ögeler ile küçük okurlarına öğre-
tici tavsiyelerde bulunan Baki, bu kitaptaki öykülerini Renkli Rüyalar 
ve Mutlu Çocuklar adlı kitaplar içerisindeki seçkide de yer vermiştir.  

Nusret Dişo Ülkü, Kara İsmet adlı çocuk öyküleri kitabı 1976 
yılında Üsküp’te Birlik Yayınları tarafından basılmıştır. Ülkü, aynı ki-
tabın ikinci baskısını 1993 yılında Üç Kedi adıyla İstanbul’daki Çocuk 
Vakfı Yayınları’nda yayımlamıştır.  

Eserde geçen olay ve konuların ana temasını Ülkü’nün çocukluk 
hatıraları oluşturmaktadır. Çocukluk yıllarında başından geçen küçük 
kasaba hikâyeleri ve bu hikâyelerin başkahramanlarının kısa hayat 
özetlerini portre biçiminde tasvir etmeye çalışmıştır. Yazar olaya geç-
meden önce, öykü kahramanının kendisini, içerisinde bulunduğu orta-
mı bütün incelikleriyle uzun uzun tasvir ettikten sonra, konuyla ilgili 
olaya ancak öykünün ortası ya da sonuna doğru yer vermiştir. Kur-
tuluş Savaşı’ndan sonra bir çocuğun dünyası bakışıyla anlatılan olay-
lar, küçük kasaba öyküleri gibidir.  

Reşit Hanadan, Kosova Türk çağdaş edebî yaratıcılığında nesir 
türündeki başarılı eserleriyle dikkatleri üzerine toplamıştır.  Yıldızlı Ev 
adlı çocuk öyküleriyle Hanadan, Kosova Türk çağdaş öyküsüne nite-
likli yeni bir boyut kazandırmıştır. Eserde, Mamuşa ve Mamuşa’dan 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

32  

Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Türkiye’ye göç eden çocukların öyküleri yer almaktadır. Bu öykülerde 
büyük ölçüde kendi çocukluk hatıralarına da yer veren yazar, 
bazılarında yapma bir kurgu ile sinematografik dünyalardan fırlamış 
kahraman ve öykülerle çocukların dünyasına renkli ufuklar açmıştır. 
Yazarın kitabına adını veren Yıldızlı Ev’de Türkiye’ye göç etmiş göç-
men bir ailenin hikâyesini ele alır. Göç ettikleri yerde inşa ettikleri 
evin çatısı olmadığı için geceleri açık göğe bakan evin çatısını yıldız-
lar oluşturur. Öykü kahramanı ve arkadaşlarının yıldızlı ev olarak 
isimlendirdikleri bu evin ve evdeki ailenin öyküsüyle başlayan kitap-
taki öykülerin devamında, çocukların yılbaşı sevinci, Kopaonik’te 
meydana gelen yer sarsıntısından zarar gören yardıma muhtaç ailelere 
çocukların yardım ve dayanışma girişimi, Memiş’in tosunuyla ilginç 
macerası, Hasan ve arkadaşlarının sirk heyecanı diğer öykülerin ana 
konusudur.  

Türkiye’ye devam eden göçün iki sadık arkadaşı, Deniz ve 
Oğuz’u ayırması gibi bu ve buna benzer öykülerde Hanadan, gerçekçi 
olay ve konulara oldukça başvurmuştur. İsmi Barış olan küçük çoba-
nın Kurtuluş Savaşı sırasındaki cesareti ve on iki yaşındaki Partizan 
İbro’nun kahramanlıkları sinema filmlerini aratmayacak türdendir. 
İsmi Barış olan küçük çoban, kurtuluş savaşında Alman askerlerini al-
datmış, partizanlara yardımda bulunarak köylerinin işgal edilmesinden 
ve partizanların da esir düşmesinden kurtarmıştır. On iki yaşındaki 
Partizan İbro ise yaşamı pahasına düşman Alman askerlerinin cep-
haneliğini havaya uçurmuş, ana karargâha varmaya çalışan Partizan 
bölüğünün yolunu açarak köprüden geçmelerine vesile olmuştur. Eser, 
yazarın çocukluğuna ait hortlak hatırasını konu edinen bir öyküyle 
sona ermektedir.  

Ahmet İğciler, (1945-2010), Kosova Türk çağdaş edebiyatında 
öykü kitaplarıyla tanınan bir isimdir. İğciler’in çocuk öyküleri, Er-
doğan’ın Yaşantıları (Tan Yayınları, 1982), Ağlayan Bebek (Tan 
Yayınları, 1982) ve Keskingöz Öğretmen (Tan Yayınları, 1991) adlı 
dört öykü kitabında toplanmıştır.  

Erdoğan, Canan, Üzeyir ve Saffet’in yaşamları odağında geçen 
olaylar kuzenlerinin ve mahalle çocukların dünyalarını yansıtmak-
tadır. Tito’yu gören Erdoğan’ın sevinci, Naim ile Hızır’ın amcaları ve 
kuzenleriyle birlikte av maceraları, Erol’un kar topu savaşı, Elyesa’nın 
kesilen keçisine duyduğu üzüntü, küçük Canan’ın sokak oyunları, 
Şaban’ın karga kuşu tutkusu, Hızır’ın köfteci dükkanındaki deneyimi, 
Perver ve Perihan’ın kuzularla eğlencesi, Erdoğan’ın ilk kar heyecanı, 
Mürvet ve Adnan’ın bostandaki karpuz hırsızlıkları, Cuma Cami ma-
hallesi çocuklarının maç yaramazlıkları ve balık avcılıkları, ilk okula 
kaydını yapan Erdoğan’ın okulda yalnız kalma korkusu, Yunus 
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Amca’nın şekerlerine çocukların ilgisi, mahalledeki güvercin, köpek 
gibi hayvanlarla anıları, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda düzenledikleri kır 
gezileri bu öykülerin ana temalarıdır. Bu öykülerde okul ortamından 
ziyade çocukların sokaktaki yaşamı, eğlenceleri ve oyunları vardır.  

Ağlayan Bebek’te Erdoğan büyümüş ve okullu olmuştur. Bu 
öykülerde artık onun yerini akrabası Canan almaya başlamıştır. Ca-
nan’ın ağlayan oyuncak bebeği, onun, kuzenlerinin ve mahalle çocuk-
larının oyunları, bisiklet, uçurtma gibi oyuncakları, gündelik yaşam-
ları, sokak yaramazlıkları, aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla, kuzenle-
riyle, hayvanlarıyla ve öğretim araç gereçleriyle didaktik ilişkileri ve 
gezileri Ağlayan Bebek kitabındaki öykülerin konu ve olayları ana 
temasıdır. Bu kitapta Canan’ın kardeşi Üzeyir ve Saffet de aile 
bireyleriyle bu olaylara eşlik etmektedirler.  

Keskingöz Öğretmen’deki konu ve olaylar okula gitme sırası 
gelen Üzeyir ve etrafında gelişmektedir. Bu eserde de İğciler, Üze-
yir’in okuldaki tecrübeleri, kardeşi Canan’ın edebiyat tutkusu, Cuma 
Cami semti çocuklarının her günlük yaşamları, sokak oyunları, okul 
etkinlikleri, 8 Mart hatıraları, arkadaşları ve aile bireyleriyle ilişki-
lerini ele almaktadır.   

Şükrü Mazrek, Bay Yayınları’ndan çıkan İyi Kalpli Öğretmen 
adlı ilk öykü kitabı 1997 yılında, Önce Okul adlı ikinci öykü kitabı ise 
2010 yılında Mamuşa Belediyesi’nin desteğiyle Prizren’de BAF Ba-
sımevinde yayımlanmıştır.   

Mazrek’in çocuklara yönelik eserlerindeki konular genellikle öğ-
rencilerin okul dünyasından seçilmiştir. Eser, öğretim yılı başlan-
gıcında kitap sıkıntısı çeken çocukların kitap sorununu çözmeye çalı-
şan ve kitap satın alabilme imkânı olmayan iki öğrencisine kitap 
armağan eden iyi kalpli bir öğretmenin hikâyesiyle başlamaktadır.  

Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin hastalanmasına duydukları 
üzüntüyü, kız çocuğunu tarladaki çalışmalardan ziyade okuması için 
velisini ikna eden Metuş öğretmenin mutluluğunu, velilerin kız çocuk-
larını okumalarına müsaade etmediği zamanlarda öğrenciler arasın-
daki dayanışmayı, çocukların kar sevincini, 8 Mart’ta annelerini mutlu 
eden çocukların heyecanını, onların erken yaşta büyüme heveslerini, 
okumak istemeyen tembel Haydar’ın ilk yıl başarısız olunca ikinci 
yılda çalışma hırsıyla eksiklerini telafi etmesini, çocukların bağbo-
zumu eğlencelerini, ergenlik çağında nişanlandırılan genç kız 
öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürememeleri yüzünden hayal kırık-
lıklarını, çalışma ve okumanın faydalarını, toplum içerisinde örnek 
davranışları ele alınan konulardır.  

Öykü kahramanlarını genelde kırsal kesimden seçen Mazrek, 
çevre olarak Mamuşa’yı, zaman dilimi olarak da yaşadığı dönemi ele 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 

231 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33  
 

 

231 

almaktadır. Çalışmanın ve okumanın faydaları gibi didaktik ögelerin 
öne çıktığı öykülerde Mazrek, velilerin tarla ya da evdeki çalışmaları 
yüzünden çocuklarını okula göndermemelerini ya da ergenlik çağına 
erişenlerin evlendirilmesiyle eğitimlerini sürdüremeyen kırsal kesim 
kız çocuklarının çaresizliğini dile getirmektedir. Önce Okul adlı çocuk 
hikâyeleri kitabında yazar, bir önceki kitabında yer verdiği benzer 
konulara, çocukluk hatıralarına, okulda çocukların karşılaştıkları sı-
kıntılara, özellikle de kırsal kesimde kız çocukların karşılaştığı sorun-
lara yer vermektedir.  

Su Yusuf’un 2018 yılında Kosova Türk Yazarlar Derneği Ya-
yınları’ndan yayımlanan Kuyruklu Gümüş Yıldızı-Onuncu Yaş Öykü-
leri adlı çocuk öyküleri, büyüleyici anlama ve anlamlandırma yetene-
ğine sahip öykülerden oluşmaktadır. Seçtiği konular, öykülerindeki ki-
şilerin didaktik içerikli diyalogları, giriş, gelişme ve sonuçlandırma 
unsurları, hayal dünyasındaki bütün ögelere yüklediği manalar o kadar 
anlamlı ki okuyucusunu hayranlık içerisinde bırakır. Su’nun gerçek 
yaşamdan yanı sıra arkadaşları, ailesi ve çevresindeki olaylardan et-
kilenerek yazdığı çocuk öyküleri yanı sıra kurguladığı konulardan 
oluşan bu öyküler öğretici ve eğitici unsurlar içermektedir.  

 

4. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatında Dergicilik  
Kosova Türk çocuk edebiyatında dergicilik, çocuk edebiyatı ala-

nındaki edebî yaratıcılık çalışmalarına temel zemini oluşturmuştur. 
Kosova’daki Türk yazar ve şairleri süreli yayınlardan yararlanarak fa-
aliyetlerine devam etmişlerdir. Özellikle çocuklara yönelik süreli ya-
yınlarda edebî çalışmalar için yeterli imkânın bulunması, Kosova’da 
Türk edebiyatının çocuk edebiyatı ile paralel bir gelişme göstermesine 
neden olmuştur. 

Kosovalı Türk yazar ve şairleri ilk olarak hikâyelerini Üsküp’ün 
Birlik Gazetesi ve Sevinç (1951), Tomurcuk (1953) çocuk dergi-
lerinde, Sesler Kültür ve Sanat Dergisi’nde yayımlamışlardır. Daha 
sonra Priştine’de 1969 yılında Tan Gazetesi çıkmaya başlayınca, eser-
lerini Tan Gazetesi ve çerçevesinde çıkan Kuş Dergisi’nde de ya-
yımlamayı sürdürmüşlerdir. Doğru Yol Derneği’nin 1986 yılında 
çıkardığı Filiz Çocuk dergileri de bunlardan biridir. Birlik Gazetesi ile 
etrafında çıkan dergilerin yanı sıra Tan Gazetesi ve Kuş Dergisi 
kapanınca 1999 yılı savaşından sonra dergicilik yayınlarını sürdüren 
Bay, İnci Çocuk Dergisi, Türkçem, 2002 yılının Mayıs ayında 
Mamuşa’da Derya Kültür, Sanat ve Edebiyat dergileri kurulmuştur. 
2003 yılında Priştineli Türk gençlerinin çıkardığı İlke Dergisi altı sayı 
çıkabilmiştir. Her iki dergi maddi destek ve imkânsızlıklar yüzünden 
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Amca’nın şekerlerine çocukların ilgisi, mahalledeki güvercin, köpek 
gibi hayvanlarla anıları, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda düzenledikleri kır 
gezileri bu öykülerin ana temalarıdır. Bu öykülerde okul ortamından 
ziyade çocukların sokaktaki yaşamı, eğlenceleri ve oyunları vardır.  

Ağlayan Bebek’te Erdoğan büyümüş ve okullu olmuştur. Bu 
öykülerde artık onun yerini akrabası Canan almaya başlamıştır. Ca-
nan’ın ağlayan oyuncak bebeği, onun, kuzenlerinin ve mahalle çocuk-
larının oyunları, bisiklet, uçurtma gibi oyuncakları, gündelik yaşam-
ları, sokak yaramazlıkları, aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla, kuzenle-
riyle, hayvanlarıyla ve öğretim araç gereçleriyle didaktik ilişkileri ve 
gezileri Ağlayan Bebek kitabındaki öykülerin konu ve olayları ana 
temasıdır. Bu kitapta Canan’ın kardeşi Üzeyir ve Saffet de aile 
bireyleriyle bu olaylara eşlik etmektedirler.  

Keskingöz Öğretmen’deki konu ve olaylar okula gitme sırası 
gelen Üzeyir ve etrafında gelişmektedir. Bu eserde de İğciler, Üze-
yir’in okuldaki tecrübeleri, kardeşi Canan’ın edebiyat tutkusu, Cuma 
Cami semti çocuklarının her günlük yaşamları, sokak oyunları, okul 
etkinlikleri, 8 Mart hatıraları, arkadaşları ve aile bireyleriyle ilişki-
lerini ele almaktadır.   

Şükrü Mazrek, Bay Yayınları’ndan çıkan İyi Kalpli Öğretmen 
adlı ilk öykü kitabı 1997 yılında, Önce Okul adlı ikinci öykü kitabı ise 
2010 yılında Mamuşa Belediyesi’nin desteğiyle Prizren’de BAF Ba-
sımevinde yayımlanmıştır.   

Mazrek’in çocuklara yönelik eserlerindeki konular genellikle öğ-
rencilerin okul dünyasından seçilmiştir. Eser, öğretim yılı başlan-
gıcında kitap sıkıntısı çeken çocukların kitap sorununu çözmeye çalı-
şan ve kitap satın alabilme imkânı olmayan iki öğrencisine kitap 
armağan eden iyi kalpli bir öğretmenin hikâyesiyle başlamaktadır.  

Öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin hastalanmasına duydukları 
üzüntüyü, kız çocuğunu tarladaki çalışmalardan ziyade okuması için 
velisini ikna eden Metuş öğretmenin mutluluğunu, velilerin kız çocuk-
larını okumalarına müsaade etmediği zamanlarda öğrenciler arasın-
daki dayanışmayı, çocukların kar sevincini, 8 Mart’ta annelerini mutlu 
eden çocukların heyecanını, onların erken yaşta büyüme heveslerini, 
okumak istemeyen tembel Haydar’ın ilk yıl başarısız olunca ikinci 
yılda çalışma hırsıyla eksiklerini telafi etmesini, çocukların bağbo-
zumu eğlencelerini, ergenlik çağında nişanlandırılan genç kız 
öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürememeleri yüzünden hayal kırık-
lıklarını, çalışma ve okumanın faydalarını, toplum içerisinde örnek 
davranışları ele alınan konulardır.  

Öykü kahramanlarını genelde kırsal kesimden seçen Mazrek, 
çevre olarak Mamuşa’yı, zaman dilimi olarak da yaşadığı dönemi ele 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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almaktadır. Çalışmanın ve okumanın faydaları gibi didaktik ögelerin 
öne çıktığı öykülerde Mazrek, velilerin tarla ya da evdeki çalışmaları 
yüzünden çocuklarını okula göndermemelerini ya da ergenlik çağına 
erişenlerin evlendirilmesiyle eğitimlerini sürdüremeyen kırsal kesim 
kız çocuklarının çaresizliğini dile getirmektedir. Önce Okul adlı çocuk 
hikâyeleri kitabında yazar, bir önceki kitabında yer verdiği benzer 
konulara, çocukluk hatıralarına, okulda çocukların karşılaştıkları sı-
kıntılara, özellikle de kırsal kesimde kız çocukların karşılaştığı sorun-
lara yer vermektedir.  

Su Yusuf’un 2018 yılında Kosova Türk Yazarlar Derneği Ya-
yınları’ndan yayımlanan Kuyruklu Gümüş Yıldızı-Onuncu Yaş Öykü-
leri adlı çocuk öyküleri, büyüleyici anlama ve anlamlandırma yetene-
ğine sahip öykülerden oluşmaktadır. Seçtiği konular, öykülerindeki ki-
şilerin didaktik içerikli diyalogları, giriş, gelişme ve sonuçlandırma 
unsurları, hayal dünyasındaki bütün ögelere yüklediği manalar o kadar 
anlamlı ki okuyucusunu hayranlık içerisinde bırakır. Su’nun gerçek 
yaşamdan yanı sıra arkadaşları, ailesi ve çevresindeki olaylardan et-
kilenerek yazdığı çocuk öyküleri yanı sıra kurguladığı konulardan 
oluşan bu öyküler öğretici ve eğitici unsurlar içermektedir.  

 

4. Kosova Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatında Dergicilik  
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kapanmıştır. En son Priştine’de çıkan Bahar Çocuk ve Kültür Dergisi, 
23 Nisan 2007 tarihinden bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Bu 
dergiler, yazar ve şairler için çocuk edebiyatçılığına atlamak için ilk 
aşamada birer sıçrama tahtası niteliği görmüştür. Daha sonra eser-
leriyle okurun karşısına çıkan bu yazar ve şairlerin ister edebî kim-
liklerinin gelişmesi ister tanıtılması ister de çocuk edebiyatının ge-
lişmesi için önemli katkıları olmuş, ulusal ve uluslararası çapta çocuk 
edebiyatı alanında verdikleri ödülleri olmuştur. 
 

Sonuç 
 
Osmanlı idaresi çekildikten sonra Kosova’da klasik Türk edebi-

yatı geleneği bir duraksama dönemine girse de halk arasında Türk 
halk edebiyatı geleneği kaldığı yerden varlığını sürdürmüştür. II. Dün-
ya Savaşı’ndan ve bilhassa Kosova Türklerine kendi ana dillerinde 
eğitim hakkı tanındıktan sonra, eğitim ve basın-yayın çalışmalarına 
paralel olarak edebî yaratıcılık alanında de yeniden canlanma yaşan-
mıştır.  

Çağdaş Kosova Türk edebî yaratıcılığında en fazla nazım türünde 
eserler verilmiştir. Edebiyat sahnesine 60 kuşağının şiirle çıktığı, 70 
kuşağının da şiirle edebî yaratıcılığına devam ettiği görülmektedir. 
Onları izleyen 80, 90 ve 2000 kuşağıyla birlikte toplam 35 ismin, 
nazım türündeki eserleriyle ön plana çıktığı bir edebî kimlik 
yaratılmıştır. Kosova Türk çağdaş edebî yaratıcılığında öykü yazar 
kadrosu olarak iki nesil karşımıza çıkmaktadır. Bu türlerden biri de 
biri çocuk edebiyatıdır. Yetişkinlere yönelik eserler de yaratan bu ede-
bî kadronun büyük çoğunluğu edebî yaratıcılığa çocuklara yönelik şiir 
ve hikâyelerle atılmışlardır. Bilhassa birinci kuşak yazarların eser-
lerinin ana konusunu diğerleri arasında çocuk ve çocuk dünyası oluş-
turmuştur. Kosova Türk çocuk edebiyatında şiir ve hikâye türünde 
eserler görülmüştür. Roman türünde ise çocuk romanının şimdiye 
kadar yazılmadığı tespit edilmiştir. 

Kosova Türk çağdaş edebî yaratıcılığında ve Kosova Türk toplu-
munda Türk çocuk edebiyatının yeri önemlidir.  Bir sanat dalı olarak 
edebiyat ile çocuk dünyasına hitap eden şair ve yazarların çoğu, 
eserleri aracılığıyla sanat kaygısından çok eğitim amacıyla didaktik bir 
duruş sergilemişlerdir. Öyle ki bu dönem yaratıcılığının önde çıkan 
özelliklerinden biri, çocuklara yönelik eserlerle önce eğitim öğretimde 
görülen Türkçe okuma kitabı ve metin boşluğunu kapatabilme has-
sasiyetidir. Yer yer hatalar görülen dil ve üsluplarında didaktik nitelik 
karakteristiktir.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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 Genel olarak Kosova Türk şiirinde görülen başlıca konular, insan 
tarih, toplum, devrim, memleket, Tito, Atatürk, millî kimlik, yabancı-
laşma gibi bireysel, toplumsal ve evrensel temalar yanında mutlaka 
çocuktur. Yazar ve şairler, öykü kitaplarında, masalvari bir kurguyla, 
iyiyle kötü arasındaki farkı göstererek çocuklara didaktik ögelerle iyi-
yi tavsiye etmeye çalışmaktadırlar. 
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PSİKOLOJİK AÇIDAN AHMET SAFFET İGCİLER’İN 
HİKÂYELERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ 

 
Nalan KAZAZ* 

ÖZET 
 

Bu araştırmada, Ahmet Saffet İgciler’in hikâyelerinin William 
Glasser tarafından geliştirilen “Gerçeklik Terapisi” araştırılarak Koso-
va’daki Türk kültürüne uyarlanması amaç edinilmiştir. Bu çalışmada 
İgcilerin hikâyelerinden örnekler alınarak, gerçeklik terapisinin temel 
kavramları göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada betimleyici me-
tot kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Ahmet İgciler’in öğretmen 
olarak çalıştığı yıllarda öğrencilerinde gözlemlediği davranışlar sonu-
cu onların ihtiyaçlarına uygun, yazmış olduğu gerçekte yaşanan olay-
ları hikâyeleştirmesi bizi gerçeklik olgusuna ulaştırmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Gerçeklik Terapisi, İgciler 
 
Giriş 
 
William Glasser, ilk kitabı Ruh Sağlığı veya Ruh Hastalığı’nı 

1961 yılında yayımlanmıştır. 1965 yılında ise Gerçeklik Terapisi adlı 
kitabı yayımlanmış ve burada insanların temellerine odaklanmıştır. İlk 
olarak “kontrol kuramı”nı sonra da “seçim kuramı”nı ortaya atmıştır. 
Glasser 1960’lı yıllardan sonra halka açık okullarda danışman olarak 
çalışmaya başlamıştır ve burada gerçeklik terapisini uygulama fırsatı 
bulmuştur. 1967 yılında Gerçeklik Terapisi Enstitüsünü (Reality The-
rapy) kurmuştur (Gültekin, 2001: 185).  

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde uygulanan gerçeklik 
terapisinin asıl teması, birey olarak her zaman yaptıklarımızın sorum-
luluğunu taşımamız gerektiği görüşüne dayanmaktadır. Ne istediğini 
bilmek, kendi gerçekliğini yaratmanın ilk adımıdır (Özden, 2002: 16). 

Glasser 1970'lerin sonunda, bütün çalışmalarını açıklayabilecek 
bir kuram arayışına girmiştir. 1996'ya gelindiğinde bu gözden geçir-
melerin kontrol kuramının önemli ölçüde değiştirdiğini gören, bu ku-
ramı artık kontrol kuramı olarak adlandırmanın yanıltıcı olacağına 
inanan Glasser, geliştirdiği tüm fikirleri yansıtması açısından bu kura-
mın ismini “seçim kuramı” olarak değiştirmiştir.  

 
* Doç. Dr., Makedonya- Gostivar, Uluslararası VİZYON Üniversitesi, Öğretim 

Üyesi, nalan.kazaz@vizyon.edu.mk 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 

 

 

PSİKOLOJİK AÇIDAN AHMET SAFFET İGCİLER’İN 
HİKÂYELERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ 

 
Nalan KAZAZ* 

ÖZET 
 

Bu araştırmada, Ahmet Saffet İgciler’in hikâyelerinin William 
Glasser tarafından geliştirilen “Gerçeklik Terapisi” araştırılarak Koso-
va’daki Türk kültürüne uyarlanması amaç edinilmiştir. Bu çalışmada 
İgcilerin hikâyelerinden örnekler alınarak, gerçeklik terapisinin temel 
kavramları göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada betimleyici me-
tot kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Ahmet İgciler’in öğretmen 
olarak çalıştığı yıllarda öğrencilerinde gözlemlediği davranışlar sonu-
cu onların ihtiyaçlarına uygun, yazmış olduğu gerçekte yaşanan olay-
ları hikâyeleştirmesi bizi gerçeklik olgusuna ulaştırmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Gerçeklik Terapisi, İgciler 
 
Giriş 
 
William Glasser, ilk kitabı Ruh Sağlığı veya Ruh Hastalığı’nı 

1961 yılında yayımlanmıştır. 1965 yılında ise Gerçeklik Terapisi adlı 
kitabı yayımlanmış ve burada insanların temellerine odaklanmıştır. İlk 
olarak “kontrol kuramı”nı sonra da “seçim kuramı”nı ortaya atmıştır. 
Glasser 1960’lı yıllardan sonra halka açık okullarda danışman olarak 
çalışmaya başlamıştır ve burada gerçeklik terapisini uygulama fırsatı 
bulmuştur. 1967 yılında Gerçeklik Terapisi Enstitüsünü (Reality The-
rapy) kurmuştur (Gültekin, 2001: 185).  

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde uygulanan gerçeklik 
terapisinin asıl teması, birey olarak her zaman yaptıklarımızın sorum-
luluğunu taşımamız gerektiği görüşüne dayanmaktadır. Ne istediğini 
bilmek, kendi gerçekliğini yaratmanın ilk adımıdır (Özden, 2002: 16). 

Glasser 1970'lerin sonunda, bütün çalışmalarını açıklayabilecek 
bir kuram arayışına girmiştir. 1996'ya gelindiğinde bu gözden geçir-
melerin kontrol kuramının önemli ölçüde değiştirdiğini gören, bu ku-
ramı artık kontrol kuramı olarak adlandırmanın yanıltıcı olacağına 
inanan Glasser, geliştirdiği tüm fikirleri yansıtması açısından bu kura-
mın ismini “seçim kuramı” olarak değiştirmiştir.  
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Gerçeklik terapisi, Glasser'in son çalışmalarında açıklandığı se-
çim kuramına dayanmaktadır. Gerçeklik terapistleri, danışanların ço-
ğunun aslında benzer bir altta yatan probleme sahip olduklarını belir-
tmektedirler. Danışanların problemlerinin çoğu, yaşamlarındaki önem-
li insanlardan en az biriyle doyurucu ve başarılı bir ilişki kura-
mamalarından ya da diğer insanlarla yakınlaşıp onlara bağlanamama-
larından kaynaklanmaktadır.  

Glasser’e göre inançlar ve değerler, felsefi kimliğe katkıda bu-
lunur. Araştırmalara göre Glasser’in dinî ve siyasi görüşü belli değil-
dir çünkü Glasser, yaptığı ve yayımladığı bütün çalışmalarında kendi 
dinine ve siyasi görüşüne önem vermemiştir.  

Glasser'in de vurguladığı gibi, mutsuzluk semptomlarını tedavi 
etmek için ilaç kullanmak ters etki yapar ve hemen hemen acı çeken 
hiç kimsenin temel sorununu çözmez. Terapi, temel olarak danışan-
lara, hayatlarında gereksinim duydukları insanlarla ilişkileri konusun-
da daha etkili seçimler yapmayı öğretmekten ibarettir. Danışman, da-
nışana neden yardım etmek istediği konusunda açık ve samimi 
açıklamalarda bulunur (Eisenberg & Delaney, 1993: 152).  

Beynimiz bir kontrol sistemi olarak işler. Beyin, hayatımız bo-
yunca, bu gereksinimleri karşılamaya yönelik çabalarımızın ne kadar 
başarılı olduğunu belirlemek için duygularımızı sürekli denetler. 
Kendimizi iyi hissetmiyorsak bu beş gereksinimden biri karşılanmıyor 
demektir. Gereksinimlerimizin farkında olamayabiliriz fakat kendimi-
zi daha iyi hissetmek istediğimizi biliriz. Gerçeklik terapistleri, danı-
şanlara, seçim kuramını öğreterek danışanların hangi gereksinimle-
rinin karşılanmadığını belirlemesine ve bu eksikliği gidermelerine 
yardımcı olur. 

“Ahmet İğciler, realist bir yazardır. Hikâyelerinin malzemelerini, içinde 
yaşadıkları gerçek dünyanın realist müşahedesi çevresinden temin eder. 
Hikâyelerindeki olay ve insanlar veya metnin bütünü içindeki hayat tabidir. 
Her zaman, her yerde, her insanın yaşayabileceği günlük hayat içindeki 
alelade olayları tercih eder. Ahmet İğciler’in hikâyeleri, Anton Çehov 
hikâyeleri gibi hikâye bittikten sonra kişilerin yine eski hayatı devam eder. 
Çehov hikâyelerinde çeşitli psikolojik hâllerinin sezdirilmesi esas alınarak çok 
açık ve mizahi bir atmosfer içinde takdim eder. Ahmet İğciler ise gelenek ve 
görenekleri, eğitim ile aşılamaktan kendini alıkoyamaz. Bu hikâyelerde 
sezdirmeden çok öğrenme, okuyucularına gerçeği sezdirme ve davranışları 
düzeltme öncelliklidir” (Kazaz, 2010: 31-33). 

Glasser’e göre terapi temel olarak danışanlara, hayatlarında ge-
reksinim duydukları insanlarla ilişkileri konusunda daha etkili seçim-
ler yapmayı öğretmekten ibarettir. Seçim kuramı, insanların, sosyal 
varlıklar olmaları nedeniyle hem sevgi almaları hem de vermeleri 
gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Sevgi aynı zamanda karşılanması 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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en zor gereksinimdir çünkü bu gereksinimimizi karşılayabilmek için 
karşımızda bizimle iş birliği kurabilecek bir insan olmalıdır. Bu 
gereksimlerin farkında olamayabiliriz fakat kendimizi daha iyi 
hissetmek istediğimizi biliriz. 

Ahmet İgciler, yazdığı hikâyelerinde çocuk okuyucularına bir 
danışman gibi yardım etmeye çalışmıştır. Bazen kendisini anlatıcı ye-
rine koymuş, bazen de anlatmak istediği davranışları başka kahra-
manlar üzerinde kurgulamıştır. Hikâyelerinde vermek istediği gerçek 
hayatı, başarılı bir şekilde okuyucunun anlayacağı bir dille çok açık ve 
bütün gerçekleri gözler önüne sermiştir. 

 
Ahmet İgciler’in Eserlerinde Kullanılan  

Gerçeklik Terapisi Teknikleri 

Biçimlendirme 

Bu teknik, danışmanın danışanın beklentilerinin biçimlendiril-
mesini, doğayı, sınırlılıkları ve terapinin amaçlarını anlamasını içerir. 
Bu biçimlendirme danışanın beklentilerini ayarlamasına yardım eder 
ve danışanlara değişimin olabileceğine dair umut verir. 

İgciler, okuyucuya bu hikâyelerle âdeta terapi yapar gibidir. Şef-
tali Ağacı hikâyesindeki olay, avludaki bir şeftali ağacının süslenmesi 
ile örülüdür. Kardeşler, şeftali ağacını yeni yıl ağacı yerine koyarlar. 
Burada verilmek istenilen mesaj, umutla yeni bir yıla bakılmasıdır. 
Burada çocukların yeni yıldan beklentileri işlenmiştir.  

Olay, çocukların yaratıcılığı üzerine kuruludur. Normal bir şeftali 
ağacını çocuklar, çam ağacı gibi süsleyerek çam ağacının şeklini de-
ğiştirirler. Yazar, Türk ve aynı zamanda Müslüman olan ailelerin, 
gayrimüslimlerin gelenek ve göreneklerini yapmalarını eleştirmiştir. 
İgciler, o yaşta olan çocukların geleceğini kendi gelenek ve göre-
neklerine hazırlama (biçimlendirme) çabasını gösterir (İgciler,1991: 
41-42).  

Genellikle hikâyelerinde gelenek ve göreneklerden bahsederek 
bazen bir anlatıcı rolünde bazen de dede ve nine tiplerini kullanarak 
istediği mesajı okuyucuya vermektir. Bunu Cemre adlı hikâyesinde şu 
şekilde görürüz: 

 
“Cemre – “Kadın, torununun anlına dek düşen saçlarını okşadı. Gülerek: Daha 
küçüksün, ondan bilmezsin, biraz büyüyünce anlarsın. Ama mademki ısrar 
ediyorsun söyleyeyim. Bahardan önce ilkin havada, sonra suda ve en son 
toprakta meydana geldiği sanılan sıcaklık yükselişine halk cemre der. Yani 
halk, ağır kıştan kurtulmak için, cemrelerin düşmesini sabırsızlıkla bekler. 
Hele üçüncü cemre düştükten sonra herkesin yüzü gözü güler. Hele çiftçiler. 
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Gerçeklik terapisi, Glasser'in son çalışmalarında açıklandığı se-
çim kuramına dayanmaktadır. Gerçeklik terapistleri, danışanların ço-
ğunun aslında benzer bir altta yatan probleme sahip olduklarını belir-
tmektedirler. Danışanların problemlerinin çoğu, yaşamlarındaki önem-
li insanlardan en az biriyle doyurucu ve başarılı bir ilişki kura-
mamalarından ya da diğer insanlarla yakınlaşıp onlara bağlanamama-
larından kaynaklanmaktadır.  

Glasser’e göre inançlar ve değerler, felsefi kimliğe katkıda bu-
lunur. Araştırmalara göre Glasser’in dinî ve siyasi görüşü belli değil-
dir çünkü Glasser, yaptığı ve yayımladığı bütün çalışmalarında kendi 
dinine ve siyasi görüşüne önem vermemiştir.  

Glasser'in de vurguladığı gibi, mutsuzluk semptomlarını tedavi 
etmek için ilaç kullanmak ters etki yapar ve hemen hemen acı çeken 
hiç kimsenin temel sorununu çözmez. Terapi, temel olarak danışan-
lara, hayatlarında gereksinim duydukları insanlarla ilişkileri konusun-
da daha etkili seçimler yapmayı öğretmekten ibarettir. Danışman, da-
nışana neden yardım etmek istediği konusunda açık ve samimi 
açıklamalarda bulunur (Eisenberg & Delaney, 1993: 152).  

Beynimiz bir kontrol sistemi olarak işler. Beyin, hayatımız bo-
yunca, bu gereksinimleri karşılamaya yönelik çabalarımızın ne kadar 
başarılı olduğunu belirlemek için duygularımızı sürekli denetler. 
Kendimizi iyi hissetmiyorsak bu beş gereksinimden biri karşılanmıyor 
demektir. Gereksinimlerimizin farkında olamayabiliriz fakat kendimi-
zi daha iyi hissetmek istediğimizi biliriz. Gerçeklik terapistleri, danı-
şanlara, seçim kuramını öğreterek danışanların hangi gereksinimle-
rinin karşılanmadığını belirlemesine ve bu eksikliği gidermelerine 
yardımcı olur. 

“Ahmet İğciler, realist bir yazardır. Hikâyelerinin malzemelerini, içinde 
yaşadıkları gerçek dünyanın realist müşahedesi çevresinden temin eder. 
Hikâyelerindeki olay ve insanlar veya metnin bütünü içindeki hayat tabidir. 
Her zaman, her yerde, her insanın yaşayabileceği günlük hayat içindeki 
alelade olayları tercih eder. Ahmet İğciler’in hikâyeleri, Anton Çehov 
hikâyeleri gibi hikâye bittikten sonra kişilerin yine eski hayatı devam eder. 
Çehov hikâyelerinde çeşitli psikolojik hâllerinin sezdirilmesi esas alınarak çok 
açık ve mizahi bir atmosfer içinde takdim eder. Ahmet İğciler ise gelenek ve 
görenekleri, eğitim ile aşılamaktan kendini alıkoyamaz. Bu hikâyelerde 
sezdirmeden çok öğrenme, okuyucularına gerçeği sezdirme ve davranışları 
düzeltme öncelliklidir” (Kazaz, 2010: 31-33). 

Glasser’e göre terapi temel olarak danışanlara, hayatlarında ge-
reksinim duydukları insanlarla ilişkileri konusunda daha etkili seçim-
ler yapmayı öğretmekten ibarettir. Seçim kuramı, insanların, sosyal 
varlıklar olmaları nedeniyle hem sevgi almaları hem de vermeleri 
gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Sevgi aynı zamanda karşılanması 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 

237 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33  
 

 

237 

en zor gereksinimdir çünkü bu gereksinimimizi karşılayabilmek için 
karşımızda bizimle iş birliği kurabilecek bir insan olmalıdır. Bu 
gereksimlerin farkında olamayabiliriz fakat kendimizi daha iyi 
hissetmek istediğimizi biliriz. 

Ahmet İgciler, yazdığı hikâyelerinde çocuk okuyucularına bir 
danışman gibi yardım etmeye çalışmıştır. Bazen kendisini anlatıcı ye-
rine koymuş, bazen de anlatmak istediği davranışları başka kahra-
manlar üzerinde kurgulamıştır. Hikâyelerinde vermek istediği gerçek 
hayatı, başarılı bir şekilde okuyucunun anlayacağı bir dille çok açık ve 
bütün gerçekleri gözler önüne sermiştir. 

 
Ahmet İgciler’in Eserlerinde Kullanılan  

Gerçeklik Terapisi Teknikleri 

Biçimlendirme 

Bu teknik, danışmanın danışanın beklentilerinin biçimlendiril-
mesini, doğayı, sınırlılıkları ve terapinin amaçlarını anlamasını içerir. 
Bu biçimlendirme danışanın beklentilerini ayarlamasına yardım eder 
ve danışanlara değişimin olabileceğine dair umut verir. 

İgciler, okuyucuya bu hikâyelerle âdeta terapi yapar gibidir. Şef-
tali Ağacı hikâyesindeki olay, avludaki bir şeftali ağacının süslenmesi 
ile örülüdür. Kardeşler, şeftali ağacını yeni yıl ağacı yerine koyarlar. 
Burada verilmek istenilen mesaj, umutla yeni bir yıla bakılmasıdır. 
Burada çocukların yeni yıldan beklentileri işlenmiştir.  

Olay, çocukların yaratıcılığı üzerine kuruludur. Normal bir şeftali 
ağacını çocuklar, çam ağacı gibi süsleyerek çam ağacının şeklini de-
ğiştirirler. Yazar, Türk ve aynı zamanda Müslüman olan ailelerin, 
gayrimüslimlerin gelenek ve göreneklerini yapmalarını eleştirmiştir. 
İgciler, o yaşta olan çocukların geleceğini kendi gelenek ve göre-
neklerine hazırlama (biçimlendirme) çabasını gösterir (İgciler,1991: 
41-42).  

Genellikle hikâyelerinde gelenek ve göreneklerden bahsederek 
bazen bir anlatıcı rolünde bazen de dede ve nine tiplerini kullanarak 
istediği mesajı okuyucuya vermektir. Bunu Cemre adlı hikâyesinde şu 
şekilde görürüz: 

 
“Cemre – “Kadın, torununun anlına dek düşen saçlarını okşadı. Gülerek: Daha 
küçüksün, ondan bilmezsin, biraz büyüyünce anlarsın. Ama mademki ısrar 
ediyorsun söyleyeyim. Bahardan önce ilkin havada, sonra suda ve en son 
toprakta meydana geldiği sanılan sıcaklık yükselişine halk cemre der. Yani 
halk, ağır kıştan kurtulmak için, cemrelerin düşmesini sabırsızlıkla bekler. 
Hele üçüncü cemre düştükten sonra herkesin yüzü gözü güler. Hele çiftçiler. 
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Çünkü yalın ayak gezsen bile artık üşümezsin. Toprak bile başka kokar 
üçüncü cemreden sonra” (İgciler, 1991: 47).  

İgciler, bu hikâyelerde okuyucuların beklentileri, umutları, 
davranış değişimlerine yardımcı olur. 

İYDP 

Diğer yaklaşımlara göre daha fazla soru kullanan gerçeklik 
terapisinde bu sorularla danışanın kendini daha geniş açıdan değer-
lendirmesi amaçlanır. İYDP gerçeklik terapisinde kullanılan temel 
soru sorma becerileriyle ilgilidir. İ= Ne istiyorsun, Y= Ne yapıyorsun, 
D= Değerlendirme, P= Eylem planı anlamına gelmektedir. 

İ Ne istiyorsun?: Danışanın ne istediğinin farkına varmasını 
amaçlayan bu soru danışana içgörü kazandırmaktadır. Böyle bir 
soruyla danışanlar daha önce, başkalarıyla paylaşmadıkları isteklerini 
dile getirebilirler.  

Y Ne yapıyorsun?: Bu soruyla danışanın gerçekte ne yaptığı 
araştırılır. Burada araştırılan davranış daima şimdiyle ilgili olan dav-
ranıştır. Daha açıkçası danışanın şimdi ne yapmakta olduğu üzerinde 
durulur. 

D Değerlendirme: Burada danışanın kendini değerlendirmesine 
yardımcı olunur. Danışanlar eylemlerinin işe yarayıp yaramadığını an-
lamalıdırlar. 

P Eylem Planı: Gerçeklik terapisine göre davranışlar düşünceleri 
değiştirir. Danışan davranışları konusunda bir değişimde bulunmaya 
karar verdiğinde terapist, bu davranışsal değişimin planlanmasına yar-
dımcı olur. Her hafta bir plan yapılır ve danışman danışana geribil-
dirim verir.  

İYDP’yi İgciler’in Hıdrellez hikâyesinde şu şekilde görürüz: 
Olay, akşamdan sabaha doğru Mehmet Ağa ve ailesinin yolculuğu ile 
başlar. Yolculuğun amacının, “Karabaş Baba”nın beş Mayıs’ta yapı-
lan kutlama için olduğunu anlarız. Hikâye, gelişme bölümünde Meh-
met Ağa’nın şu açıklamalarıyla devam eder: “Okuduğum eski Türkçe 
kitaplara göre insanlar bir yılı “Hızır” ile “Kasım” olarak ikiye ayır-
mışlar. Mayısın altısında Hızır ile yaz dönemi başlar. Bu dönem, 186 
gün sürer. Yazın ilk günü sayılan Hızır’ın gelmesini, halk eğlencelerle 
kutlar. İşte bu nedenle yazın gelişi için, insanlar Karabaş babaya 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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çıkarlar. Bunu hiçbir zaman unutmamalısın ki bugün kışın son günü 
yarın ise yazın ilk günüdür. Buna Hıdrellez denir. Hıdrellez sözü, Hı-
zır ile İlyas asılarının türemesinden gelir. Eskiden “abıhayat” dedikleri 
ölmezlik suyundan içen Hazreti İlyas, bastığı yerden sular fışkırtır, 
ortalığı yeşilliğe büründürmüş. Onun içinde yeşil demek olan Hızır 
takma adını alan İlyas olur. Ahmet Ağa çocukluk anılarını şöyle dile 
getirtir:  

 
“Ben çocukken her görenek ve günleri bilirdim. Hele hıdrellez gelince, onu 
büyük şenliklerle kutlardım. Karabaş Baba’ya ya da Kruşa’ya, ondan sonra 
Prizren’in bağlıklarındaki ‘Toçila’ çeşmesine giderdik. Orada testilerle su alır, 
üstümüzü başımızı sarmaşıklarla sarar, öyle evlerimize dönerdik. Annem beni 
evde bekler, getirdiğim suyla ceviz dalarını ıslatır, sonra ev insanlarını onunla 
uyandırırdı. Testideki suyu ise hepimiz yudum yudum içer ve komşulara 
dağıtırdık; o suya şifa suyu derlerdi” (İgciler, 1984: 95 – 96).  

Hikâyenin ismi olan Hıdrellez’in, ne olduğu bu açıklama ile 
anlaşılır. 

İgciler, hikâyesinde temel soru sorma yöntemini şu şekilde izah 
etmektedir: Ne istiyorsun sorusunda çocukların Karabaş’a gitmek is-
temesini açıklar. Ne yapıyorsun sorusuna okuduğu kitabı araştırmak 
ayrıca Toçila çeşmesine sadece su almak için gitmelerini açıklar. Ey-
lem planına ise Hıdırellez’in kışın son günü olması, yazın ise ilk günü 
olması nedeniyle yaptıkları kutlamayı örnek verir. Değerlendirmenin 
örneği ise Hıdırellez’in oradaki yaşayan toplum için önemli bir gün 
olduğunu vurgular (İgciler, 1984: 93-102).  

 
Yüzleştirme 
Gerçeklik terapisinde danışan kendisine sorulan bazı sorular 

vasıtasıyla gerçekle yüzleştirilir. Bu sorular danışanın amaçlarına ulaş-
mayı nasıl planladıkları ve bu amaçlarında samimi olup olmadıklarıyla 
ilgilidir. Danışanlar kendi eylemlerinin içsel ya da dışsal sonuçlarıyla 
yüzleştirilir. 

İgciler’in Bağda adlı hikâyesinde açıkça yüzleştirmeyi şu şekilde 
görmekteyiz:  

Hikâyede bir bağ gezintisi anlatılır. Bağ gezisi akşamdan yapılan 
hazırlıklarla başlar. Dayıları Namık, kuzenlerini bağa götürecektir. 
Çocukların sevinci yine açıkça belirtilir. Olay, bir gün içerisinde geç-
tikleri yollarda, derelerde ve tepelerde geçer. Önemli olan mesaj, 
olayın sonuna doğru “Kara Potok” dereciğe gitmeleri ve oradaki siyah 
boyaları toplamalarıdır. İgciler’in amacı, çocuklara siyah boya yapılan 
taşları toplatırken Kara Potok isminin o siyah boyadan geldiğini gös-
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Çünkü yalın ayak gezsen bile artık üşümezsin. Toprak bile başka kokar 
üçüncü cemreden sonra” (İgciler, 1991: 47).  

İgciler, bu hikâyelerde okuyucuların beklentileri, umutları, 
davranış değişimlerine yardımcı olur. 

İYDP 

Diğer yaklaşımlara göre daha fazla soru kullanan gerçeklik 
terapisinde bu sorularla danışanın kendini daha geniş açıdan değer-
lendirmesi amaçlanır. İYDP gerçeklik terapisinde kullanılan temel 
soru sorma becerileriyle ilgilidir. İ= Ne istiyorsun, Y= Ne yapıyorsun, 
D= Değerlendirme, P= Eylem planı anlamına gelmektedir. 

İ Ne istiyorsun?: Danışanın ne istediğinin farkına varmasını 
amaçlayan bu soru danışana içgörü kazandırmaktadır. Böyle bir 
soruyla danışanlar daha önce, başkalarıyla paylaşmadıkları isteklerini 
dile getirebilirler.  

Y Ne yapıyorsun?: Bu soruyla danışanın gerçekte ne yaptığı 
araştırılır. Burada araştırılan davranış daima şimdiyle ilgili olan dav-
ranıştır. Daha açıkçası danışanın şimdi ne yapmakta olduğu üzerinde 
durulur. 

D Değerlendirme: Burada danışanın kendini değerlendirmesine 
yardımcı olunur. Danışanlar eylemlerinin işe yarayıp yaramadığını an-
lamalıdırlar. 

P Eylem Planı: Gerçeklik terapisine göre davranışlar düşünceleri 
değiştirir. Danışan davranışları konusunda bir değişimde bulunmaya 
karar verdiğinde terapist, bu davranışsal değişimin planlanmasına yar-
dımcı olur. Her hafta bir plan yapılır ve danışman danışana geribil-
dirim verir.  

İYDP’yi İgciler’in Hıdrellez hikâyesinde şu şekilde görürüz: 
Olay, akşamdan sabaha doğru Mehmet Ağa ve ailesinin yolculuğu ile 
başlar. Yolculuğun amacının, “Karabaş Baba”nın beş Mayıs’ta yapı-
lan kutlama için olduğunu anlarız. Hikâye, gelişme bölümünde Meh-
met Ağa’nın şu açıklamalarıyla devam eder: “Okuduğum eski Türkçe 
kitaplara göre insanlar bir yılı “Hızır” ile “Kasım” olarak ikiye ayır-
mışlar. Mayısın altısında Hızır ile yaz dönemi başlar. Bu dönem, 186 
gün sürer. Yazın ilk günü sayılan Hızır’ın gelmesini, halk eğlencelerle 
kutlar. İşte bu nedenle yazın gelişi için, insanlar Karabaş babaya 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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çıkarlar. Bunu hiçbir zaman unutmamalısın ki bugün kışın son günü 
yarın ise yazın ilk günüdür. Buna Hıdrellez denir. Hıdrellez sözü, Hı-
zır ile İlyas asılarının türemesinden gelir. Eskiden “abıhayat” dedikleri 
ölmezlik suyundan içen Hazreti İlyas, bastığı yerden sular fışkırtır, 
ortalığı yeşilliğe büründürmüş. Onun içinde yeşil demek olan Hızır 
takma adını alan İlyas olur. Ahmet Ağa çocukluk anılarını şöyle dile 
getirtir:  

 
“Ben çocukken her görenek ve günleri bilirdim. Hele hıdrellez gelince, onu 
büyük şenliklerle kutlardım. Karabaş Baba’ya ya da Kruşa’ya, ondan sonra 
Prizren’in bağlıklarındaki ‘Toçila’ çeşmesine giderdik. Orada testilerle su alır, 
üstümüzü başımızı sarmaşıklarla sarar, öyle evlerimize dönerdik. Annem beni 
evde bekler, getirdiğim suyla ceviz dalarını ıslatır, sonra ev insanlarını onunla 
uyandırırdı. Testideki suyu ise hepimiz yudum yudum içer ve komşulara 
dağıtırdık; o suya şifa suyu derlerdi” (İgciler, 1984: 95 – 96).  

Hikâyenin ismi olan Hıdrellez’in, ne olduğu bu açıklama ile 
anlaşılır. 

İgciler, hikâyesinde temel soru sorma yöntemini şu şekilde izah 
etmektedir: Ne istiyorsun sorusunda çocukların Karabaş’a gitmek is-
temesini açıklar. Ne yapıyorsun sorusuna okuduğu kitabı araştırmak 
ayrıca Toçila çeşmesine sadece su almak için gitmelerini açıklar. Ey-
lem planına ise Hıdırellez’in kışın son günü olması, yazın ise ilk günü 
olması nedeniyle yaptıkları kutlamayı örnek verir. Değerlendirmenin 
örneği ise Hıdırellez’in oradaki yaşayan toplum için önemli bir gün 
olduğunu vurgular (İgciler, 1984: 93-102).  

 
Yüzleştirme 
Gerçeklik terapisinde danışan kendisine sorulan bazı sorular 

vasıtasıyla gerçekle yüzleştirilir. Bu sorular danışanın amaçlarına ulaş-
mayı nasıl planladıkları ve bu amaçlarında samimi olup olmadıklarıyla 
ilgilidir. Danışanlar kendi eylemlerinin içsel ya da dışsal sonuçlarıyla 
yüzleştirilir. 

İgciler’in Bağda adlı hikâyesinde açıkça yüzleştirmeyi şu şekilde 
görmekteyiz:  

Hikâyede bir bağ gezintisi anlatılır. Bağ gezisi akşamdan yapılan 
hazırlıklarla başlar. Dayıları Namık, kuzenlerini bağa götürecektir. 
Çocukların sevinci yine açıkça belirtilir. Olay, bir gün içerisinde geç-
tikleri yollarda, derelerde ve tepelerde geçer. Önemli olan mesaj, 
olayın sonuna doğru “Kara Potok” dereciğe gitmeleri ve oradaki siyah 
boyaları toplamalarıdır. İgciler’in amacı, çocuklara siyah boya yapılan 
taşları toplatırken Kara Potok isminin o siyah boyadan geldiğini gös-
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termektir. Kara Potok ismi oradaki siyah taşların var olması ve Namık 
dayı küçük kuzenlerini Kara Potok’taki siyah taşlarla yüzleştirmek 
istemesidir. Namık dayı bu olayda çocuklara olan samimiyetini açıkça 
gösterir. Çünkü çocukların amacı yıllardır duydukları Kara Potok’a 
gitmek ve oradaki siyah taşlarla yüzleşmek istemelerinden ibarettir. 

İgciler, çocukların siyah taşlarla ilgili sordukları soruya bu hikâ-
yesinde başkahraman Namık dayıyı kullanarak cevap vermiş ve onları 
Kara Potok’taki siyah taşlarla yüzleştirmiştir (İgciler,1989: 35-39).  

 

Bilgi Verme 

Gerçeklik terapisinde danışanın eyleme geçebilmesi için bazı bil-
gi ve becerilere ihtiyacı vardır. Terapi sürecinde danışana bu bilgi ve 
beceriler terapist tarafından öğretilmektedir.  

İgciler, Yugoslavya döneminde 1 Mayıs Bayramı’nın önemini 
vurgulamak istemiş bu bayram hakkında hikâye diliyle okura bilgi 
vermiştir. 1 Mayıs Gezisi hikâyesinde, aynı kahramanlar, aynı mekân, 
değişik kurgular ve değişik günlerde yazılan günlük olaylar geç-
mektedir.  Burada en önemli mesaj, hikâyenin sonuna doğru verilen 1 
Mayıs’ın İşçiler Bayramı olduğu ve o günün 1 Mayıs nedeniyle kut-
landığını ayrıca okuyucu çocuklara bu bayram hakkında bilgi 
vermektedir. İgciler, burada bir ailenin çocuklarına verdiği eğitimi su-
narken okuyuculara dolaylı olarak bunu öğretmektedir (İgciler, 1982: 
73-76). 

 

Kontrat 

Gerçeklik terapisinde sözel vaadin yanı sıra danışanla yazılı bir 
sözleşme de yapılmaktadır. Bu kontrat danışanın planlarındaki özel bir 
sıranın ve programın hatırlatıcısı ve danışanın davranışsal amaçlarının 
somut bir delili niteliğindedir. 

İgciler, Dost Ana adlı hikâyesinde, Yugoslavya döneminde yaşa-
nan hayatı gözler önüne serer. Kardeşlik ve birliği simgeleyen meşale 
gösterisinden, piyoner şapkalarından, boyun bağlarından ve o güne 
olan saygıdan da söz eder. Çocuk kahramanları aralarında geçen tar-
tışmada Türk çocuklarının anne ve baba eğitimini sergilerken asıl olan 
dürüstlük unsuru üzerinde durur.  

Yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu, yalan söylemeden 
de sorunlara çare bulunacağını göstermiştir. Annesinin, oğlu Cengiz’i 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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güç durumdan kurtarması, onun sorununa çözüm bulması, çocuğun ne 
derece eğitildiğinin ispatıdır. Annesi çocuğun davranışını anlaşmayla 
affeder diğer bir deyişle kontrat yapar (İgciler, 1989: 40-43). 

 

Rol Oynama 

Rol oynama tekniği, danışanın yeni öğrendiği davranışları pekiş-
tirmesi ve pratiğe dökmesi açısından faydalıdır. Bu teknik özellikle, 
kişiler arası ilişkilerdeki zorlukları ve sorunları ortadan kaldırmada 
yardımcıdır. 

İgciler, Noel Babanın Armağanı adlı hikâyesinde yaşadığı çev-
renin getirdiği bazı alışkanlıkları gösterir. Orada oynanması gereken 
bazı rollerin de farkında olmalarını sağlar. Noel babanın çocuklara he-
diye paketi getirmesi onların sevinmelerine sebep olur. Diğer taraftan 
anlatıcı, çok uluslu bir ülkede yaşamanın zorluklarını ve Türklerin di-
ğer ulusların yaşam tarzlarının etkisi altında kaldıklarını gösterir. Bu 
hikâyede anlatılmak istenen olay multietnik bir ülkede yaşamanın ge-
tirdiği avantaj ve dezavantajların sonuçlarının bazı rolleri üstlenmeleri 
söz konusudur (İgciler, 1989: 100-102). 

 

Destekleme 

Bazı danışanlar çabalarının desteklenmesine ihtiyaç duymakta-
dırlar. Bu destekleme danışanı, yeni davranışları deneme konusunda 
kendilerine olan güveni arttırır. Böylece danışanlar davranışlarının 
sorumluluğunu üstlenme konusunda daha istekli davranırlar. 

İgciler’in Çilli Horoz hikâyesinde olay, aynı mahallede başka bir 
günde sergilenmektedir. Anlatıcının olaya yine güneşli bir günden 
başlaması, okuyucunun aklına mahalle çocuklarının bugün neler yap-
tığı sorusunu getirir. Kurgunun öznesi çilli horozdur. Bu horozun kaç-
masıyla çocukların onu bulma çabaları ile hikâye aralarında büyük-
lerinde yardım etmesi ile gelişir ve istedikleri horoza ulaşırlar. Çocuk-
ların birbirlerine olan yardımlaşmasından bahseder ve bu olaya bü-
yüklerin desteğiyle, birbirine yardım eden insanları başarıya veya 
istedikleri sonuca ulaşabileceklerini gösterir. Çünkü çocuklar paylaş-
ma ve yardımlaşma duygusunu en fazla bu yaşlarda kazanırlar. Yazar 
da bunun bilincindedir (İgciler, 1989: 27-31). 
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termektir. Kara Potok ismi oradaki siyah taşların var olması ve Namık 
dayı küçük kuzenlerini Kara Potok’taki siyah taşlarla yüzleştirmek 
istemesidir. Namık dayı bu olayda çocuklara olan samimiyetini açıkça 
gösterir. Çünkü çocukların amacı yıllardır duydukları Kara Potok’a 
gitmek ve oradaki siyah taşlarla yüzleşmek istemelerinden ibarettir. 

İgciler, çocukların siyah taşlarla ilgili sordukları soruya bu hikâ-
yesinde başkahraman Namık dayıyı kullanarak cevap vermiş ve onları 
Kara Potok’taki siyah taşlarla yüzleştirmiştir (İgciler,1989: 35-39).  

 

Bilgi Verme 

Gerçeklik terapisinde danışanın eyleme geçebilmesi için bazı bil-
gi ve becerilere ihtiyacı vardır. Terapi sürecinde danışana bu bilgi ve 
beceriler terapist tarafından öğretilmektedir.  

İgciler, Yugoslavya döneminde 1 Mayıs Bayramı’nın önemini 
vurgulamak istemiş bu bayram hakkında hikâye diliyle okura bilgi 
vermiştir. 1 Mayıs Gezisi hikâyesinde, aynı kahramanlar, aynı mekân, 
değişik kurgular ve değişik günlerde yazılan günlük olaylar geç-
mektedir.  Burada en önemli mesaj, hikâyenin sonuna doğru verilen 1 
Mayıs’ın İşçiler Bayramı olduğu ve o günün 1 Mayıs nedeniyle kut-
landığını ayrıca okuyucu çocuklara bu bayram hakkında bilgi 
vermektedir. İgciler, burada bir ailenin çocuklarına verdiği eğitimi su-
narken okuyuculara dolaylı olarak bunu öğretmektedir (İgciler, 1982: 
73-76). 

 

Kontrat 

Gerçeklik terapisinde sözel vaadin yanı sıra danışanla yazılı bir 
sözleşme de yapılmaktadır. Bu kontrat danışanın planlarındaki özel bir 
sıranın ve programın hatırlatıcısı ve danışanın davranışsal amaçlarının 
somut bir delili niteliğindedir. 

İgciler, Dost Ana adlı hikâyesinde, Yugoslavya döneminde yaşa-
nan hayatı gözler önüne serer. Kardeşlik ve birliği simgeleyen meşale 
gösterisinden, piyoner şapkalarından, boyun bağlarından ve o güne 
olan saygıdan da söz eder. Çocuk kahramanları aralarında geçen tar-
tışmada Türk çocuklarının anne ve baba eğitimini sergilerken asıl olan 
dürüstlük unsuru üzerinde durur.  

Yalan söylemenin kötü bir davranış olduğunu, yalan söylemeden 
de sorunlara çare bulunacağını göstermiştir. Annesinin, oğlu Cengiz’i 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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güç durumdan kurtarması, onun sorununa çözüm bulması, çocuğun ne 
derece eğitildiğinin ispatıdır. Annesi çocuğun davranışını anlaşmayla 
affeder diğer bir deyişle kontrat yapar (İgciler, 1989: 40-43). 

 

Rol Oynama 

Rol oynama tekniği, danışanın yeni öğrendiği davranışları pekiş-
tirmesi ve pratiğe dökmesi açısından faydalıdır. Bu teknik özellikle, 
kişiler arası ilişkilerdeki zorlukları ve sorunları ortadan kaldırmada 
yardımcıdır. 

İgciler, Noel Babanın Armağanı adlı hikâyesinde yaşadığı çev-
renin getirdiği bazı alışkanlıkları gösterir. Orada oynanması gereken 
bazı rollerin de farkında olmalarını sağlar. Noel babanın çocuklara he-
diye paketi getirmesi onların sevinmelerine sebep olur. Diğer taraftan 
anlatıcı, çok uluslu bir ülkede yaşamanın zorluklarını ve Türklerin di-
ğer ulusların yaşam tarzlarının etkisi altında kaldıklarını gösterir. Bu 
hikâyede anlatılmak istenen olay multietnik bir ülkede yaşamanın ge-
tirdiği avantaj ve dezavantajların sonuçlarının bazı rolleri üstlenmeleri 
söz konusudur (İgciler, 1989: 100-102). 

 

Destekleme 

Bazı danışanlar çabalarının desteklenmesine ihtiyaç duymakta-
dırlar. Bu destekleme danışanı, yeni davranışları deneme konusunda 
kendilerine olan güveni arttırır. Böylece danışanlar davranışlarının 
sorumluluğunu üstlenme konusunda daha istekli davranırlar. 

İgciler’in Çilli Horoz hikâyesinde olay, aynı mahallede başka bir 
günde sergilenmektedir. Anlatıcının olaya yine güneşli bir günden 
başlaması, okuyucunun aklına mahalle çocuklarının bugün neler yap-
tığı sorusunu getirir. Kurgunun öznesi çilli horozdur. Bu horozun kaç-
masıyla çocukların onu bulma çabaları ile hikâye aralarında büyük-
lerinde yardım etmesi ile gelişir ve istedikleri horoza ulaşırlar. Çocuk-
ların birbirlerine olan yardımlaşmasından bahseder ve bu olaya bü-
yüklerin desteğiyle, birbirine yardım eden insanları başarıya veya 
istedikleri sonuca ulaşabileceklerini gösterir. Çünkü çocuklar paylaş-
ma ve yardımlaşma duygusunu en fazla bu yaşlarda kazanırlar. Yazar 
da bunun bilincindedir (İgciler, 1989: 27-31). 
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Kendini Açma 

Danışmanın kendini açması, kendi kişisel deneyimlerini ve ya-
şadıklarını danışma ortamına getirmesi, danışanın kendisini daha gü-
venli bir ortamda hissetmesine neden olur. Yerinde yapılan kendini 
açma, danışma sürecini olumlu yönde etkiler. 

İgciler, bu hikâyesinde Kemal’in babasına kendi derdini anlat-
masını yazıya dökerek kendisini açmasını sağlamıştır. Tembel Kemal 
hikâyesinde ise olay, Cuma Cami Mahallesi’nde Kemal, ailesi, okulu 
ve oynadığı oyunlarla örülmüştür.  Hikâyede anlatılmak istenen, oyun 
oynamanın çocuğun vazgeçilmezi olmasıdır. Çocuğun, ödevlerini 
yapmaması, onun yanlış bir hareket yaptığını gösterir. Tembelliğin 
yalana sevk ettiğini gösterir. Bu iki davranış biçiminin de çok yanlış 
olduğu anlatılır. Olay çok güzel bir nasihatle bitirilir:  

“Babası yavrum dedi.  Niçin, bunu yaptın? Sana yakışmaz, sen soylu bir aile 
çocuğusun. Soyumuzda ne yalancı ne de hırsız vardı. Ev ödevlerini 
yapmalıydın, yalan söylememeliydin. Kemal, babasının sözlerini dinlerken içi 
sızladı. Gözyaşları kendiliğinden akmaya başladı. Sonra babasının boynuna 
sarılarak: -Affet beni babacığım!.. dedi. Affet… Artık seni ve annemi 
dinleyeceğim. Öğretmenimi de kırmayacağım”  

diyerek babasına duyduğu güven duygusundan dolayı kendini açtı ve 
ikisi de gerçeklerle yüzleşerek yanlışı görürler (İgciler, 1989: 91). 

 

Mizah 

Bu yöntemin yerli yerinde ve uygun bir şekilde kullanılması 
önemlidir. Mizahın yerinde ve uygun bir şekilde yapılması danışanın 
daha objektif olmasını sağlarken alaycı ve küçültücü bir niteliğe 
bürünmesi durumunda danışma sürecine zarar verir. 

İgciler, Anneyi Sevindiren Hediye hikâyesinde annelere verilen 
önemi burada bir kez daha kanıtlar. 8 Mart’ın dünyada bütün 
kadınların günü olduğunu söylerken çocukların annelerine verilen 
hediyenin bir anne için, ne kadar değerli olduğunu gösterir. Hikâyenin 
sonuna doğru, babalarının annelerine getireceği hediyeyi çocukların 
merak etmeleri annelerini güldürür. Aslında anne için değerli olan 
hediye zaten çocukları tarafından verilmiştir. Annenin gülüşünü 
kontrol etmesi abartmaması o yaşlarda olan çocukların, psikolojilerini 
bilen İgciler bu olayda alaycı ve küçültücü bir niteliğe bürünmeyen 
anneyi kaleme almıştır (İgciler, 1989: 96-99). 
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Terapötik Amaçlar 

Amaç, danışanı gerçeklikle yüz yüze getirip davranışlarının 
sorumluluğunu almasını sağlamak, ihtiyaçlarını gerçeklik sınırları 
içinde gidermeyi danışana öğretmek, yani başarılı bir kimlik 
oluşturmaktır.  

Bu temel amaca ulaşmak için danışanlara; duygu ve fiz-
yolojilerinden çok, düşünce ve davranışları üzerinde kontrole sahip ol-
dukları öğretilir, yaşamdan ne istediklerini belirginleştirmelerine yar-
dım edilir, güçlerinin ve sınırlılıklarının farkına varması sağlanır. Te-
rapist danışanın kendine ve başkalarına zarar veren davranışlarını fark 
edip bunları değiştirmesi için danışana yardım eder. Gerçeklik 
terapisinde sıcak, kabul edici, içten, anlayışlı, gerçekçi, ilgili bir da-
nışman şarttır. Gerek sözel gerekse sözel olmayan mesajlarla bunu 
danışana iletebilmelidir. 

 

Terapistin İşlev ve Rolü 

Terapistin temel amacı, danışana, ihtiyaçlarını karşılamakta kul-
lanacağı sorumlu davranışı öğretmektir. Sorumlu olmayan davranış-
larını değiştirmek için danışanın yapacağı planda danışana yardım 
eder. Yine terapist, sorumlu davranışı öğretmek için danışana model 
olur. Terapist kendini açabilir, danışanla tartışmalara girebilir.  

Terapistin işlevlerinden biri de danışanın ne istediğini netleş-
tirmesine yardım etmektir. Danışmada şu andaki davranış odak alınır. 
Geçmişi tartışmaktan kaçınılır. Çünkü bütün problemler doyu-
rulmamış “şu andaki ilişkiden” çıkar. Danışman, toplam olan davra-
nışı, aktif davranışı, düşünceyi, duyguları ve fizyolojiyi anlamalıdır. 
Aktif davranış ve düşünceler değişince duygular ve fizyoloji de de-
ğişebilir.  

 

Gerçeklik Terapisine Yöneltilen Eleştiriler 

Gerçeklik terapisinin temel sınırlılıklarının başında, yönlendirme 
sürecinde aşağıda belirtilen konulara yeterince önem vermemesi gel-
mektedir: bilinçsizlik, geçmişin gücü ve çocukluk döneminde yaşanan 
travmatik deneyimler, rüyaların tedavi edici etkileri ve duyguların 
psikolojik olarak başkalarına aktarılmasının yeri ve önemi.  

Gerçeklik terapisi neredeyse yalnızca bilinçliliğe önem verdi-
ğinden, bastırılmış çatışmalar ve bilinçsizliği nasıl düşündüğümüz, na-
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Kendini Açma 

Danışmanın kendini açması, kendi kişisel deneyimlerini ve ya-
şadıklarını danışma ortamına getirmesi, danışanın kendisini daha gü-
venli bir ortamda hissetmesine neden olur. Yerinde yapılan kendini 
açma, danışma sürecini olumlu yönde etkiler. 

İgciler, bu hikâyesinde Kemal’in babasına kendi derdini anlat-
masını yazıya dökerek kendisini açmasını sağlamıştır. Tembel Kemal 
hikâyesinde ise olay, Cuma Cami Mahallesi’nde Kemal, ailesi, okulu 
ve oynadığı oyunlarla örülmüştür.  Hikâyede anlatılmak istenen, oyun 
oynamanın çocuğun vazgeçilmezi olmasıdır. Çocuğun, ödevlerini 
yapmaması, onun yanlış bir hareket yaptığını gösterir. Tembelliğin 
yalana sevk ettiğini gösterir. Bu iki davranış biçiminin de çok yanlış 
olduğu anlatılır. Olay çok güzel bir nasihatle bitirilir:  

“Babası yavrum dedi.  Niçin, bunu yaptın? Sana yakışmaz, sen soylu bir aile 
çocuğusun. Soyumuzda ne yalancı ne de hırsız vardı. Ev ödevlerini 
yapmalıydın, yalan söylememeliydin. Kemal, babasının sözlerini dinlerken içi 
sızladı. Gözyaşları kendiliğinden akmaya başladı. Sonra babasının boynuna 
sarılarak: -Affet beni babacığım!.. dedi. Affet… Artık seni ve annemi 
dinleyeceğim. Öğretmenimi de kırmayacağım”  

diyerek babasına duyduğu güven duygusundan dolayı kendini açtı ve 
ikisi de gerçeklerle yüzleşerek yanlışı görürler (İgciler, 1989: 91). 

 

Mizah 

Bu yöntemin yerli yerinde ve uygun bir şekilde kullanılması 
önemlidir. Mizahın yerinde ve uygun bir şekilde yapılması danışanın 
daha objektif olmasını sağlarken alaycı ve küçültücü bir niteliğe 
bürünmesi durumunda danışma sürecine zarar verir. 

İgciler, Anneyi Sevindiren Hediye hikâyesinde annelere verilen 
önemi burada bir kez daha kanıtlar. 8 Mart’ın dünyada bütün 
kadınların günü olduğunu söylerken çocukların annelerine verilen 
hediyenin bir anne için, ne kadar değerli olduğunu gösterir. Hikâyenin 
sonuna doğru, babalarının annelerine getireceği hediyeyi çocukların 
merak etmeleri annelerini güldürür. Aslında anne için değerli olan 
hediye zaten çocukları tarafından verilmiştir. Annenin gülüşünü 
kontrol etmesi abartmaması o yaşlarda olan çocukların, psikolojilerini 
bilen İgciler bu olayda alaycı ve küçültücü bir niteliğe bürünmeyen 
anneyi kaleme almıştır (İgciler, 1989: 96-99). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Terapötik Amaçlar 

Amaç, danışanı gerçeklikle yüz yüze getirip davranışlarının 
sorumluluğunu almasını sağlamak, ihtiyaçlarını gerçeklik sınırları 
içinde gidermeyi danışana öğretmek, yani başarılı bir kimlik 
oluşturmaktır.  

Bu temel amaca ulaşmak için danışanlara; duygu ve fiz-
yolojilerinden çok, düşünce ve davranışları üzerinde kontrole sahip ol-
dukları öğretilir, yaşamdan ne istediklerini belirginleştirmelerine yar-
dım edilir, güçlerinin ve sınırlılıklarının farkına varması sağlanır. Te-
rapist danışanın kendine ve başkalarına zarar veren davranışlarını fark 
edip bunları değiştirmesi için danışana yardım eder. Gerçeklik 
terapisinde sıcak, kabul edici, içten, anlayışlı, gerçekçi, ilgili bir da-
nışman şarttır. Gerek sözel gerekse sözel olmayan mesajlarla bunu 
danışana iletebilmelidir. 

 

Terapistin İşlev ve Rolü 

Terapistin temel amacı, danışana, ihtiyaçlarını karşılamakta kul-
lanacağı sorumlu davranışı öğretmektir. Sorumlu olmayan davranış-
larını değiştirmek için danışanın yapacağı planda danışana yardım 
eder. Yine terapist, sorumlu davranışı öğretmek için danışana model 
olur. Terapist kendini açabilir, danışanla tartışmalara girebilir.  

Terapistin işlevlerinden biri de danışanın ne istediğini netleş-
tirmesine yardım etmektir. Danışmada şu andaki davranış odak alınır. 
Geçmişi tartışmaktan kaçınılır. Çünkü bütün problemler doyu-
rulmamış “şu andaki ilişkiden” çıkar. Danışman, toplam olan davra-
nışı, aktif davranışı, düşünceyi, duyguları ve fizyolojiyi anlamalıdır. 
Aktif davranış ve düşünceler değişince duygular ve fizyoloji de de-
ğişebilir.  

 

Gerçeklik Terapisine Yöneltilen Eleştiriler 

Gerçeklik terapisinin temel sınırlılıklarının başında, yönlendirme 
sürecinde aşağıda belirtilen konulara yeterince önem vermemesi gel-
mektedir: bilinçsizlik, geçmişin gücü ve çocukluk döneminde yaşanan 
travmatik deneyimler, rüyaların tedavi edici etkileri ve duyguların 
psikolojik olarak başkalarına aktarılmasının yeri ve önemi.  

Gerçeklik terapisi neredeyse yalnızca bilinçliliğe önem verdi-
ğinden, bastırılmış çatışmalar ve bilinçsizliği nasıl düşündüğümüz, na-
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sıl hissettiğimiz, nasıl davrandığımız ve nasıl seçtiğimiz hususların-
daki gücü gibi faktörler göz önünde bulundurmamaktadır. 

Rüyalarla çalışmak, gerçeklik terapistinin görevlerinden değildir. 
Glasser'e göre rüyaları derinlemesine incelemek, tedavi edici anlamda 
işe yaramamaktadır. Ona göre, rüyaları tartışarak vakit geçirmek, ki-
şinin davranışından bahsetmekten kaçınmak için bir savunma olarak 
değerlendirilebilir ve bu bir zaman kaybıdır.  

Başarılı Bir Kimliği Kazanmanın Unsurları: 
Yaşadığı dünyanın gerçeğini inkâr ya da göz ardı etmemek, 
Kendi davranışının sorumluluğunu kabul etmek, 
Plan yapmak ve gerçekleştirmede sorumlu davranmak, 
Başkalarını sevmek ve onlara katılmak, kendini başkalarına vermek 
ve karşılığında sevilmek, 
Kendine ve başkalarına yararlı etkinliklere katılmak, 
Standartlara uygun etik davranışlar içeren bir şekilde yaşamaktır. 

 
Sonuç 
Bu çalışmayla Kosova Türk medeniyetinin uzun yıllar geçmesine 

rağmen yok olmadığı bu durumun Türklerin her ne kadar azınlık 
sayılsalar bile kendi dillerine, dinlerine, gelenek ve göreneklerine, eği-
tim seviyelerine kısacası medeniyetine sahip çıkan bir ulus oldukla-
rının göstergesi olarak da ifade edilebilir. Eğitimlerine vermiş olduk-
ları önemle örnek aldığımız edebiyatçı Ahmet Saffet İgciler’in hikâye-
lerinden kesitler alınarak psikolojik danışmada gerçeklik terapisinin 
uygulanabilmesi bunun bir göstergesidir. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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sıl hissettiğimiz, nasıl davrandığımız ve nasıl seçtiğimiz hususların-
daki gücü gibi faktörler göz önünde bulundurmamaktadır. 

Rüyalarla çalışmak, gerçeklik terapistinin görevlerinden değildir. 
Glasser'e göre rüyaları derinlemesine incelemek, tedavi edici anlamda 
işe yaramamaktadır. Ona göre, rüyaları tartışarak vakit geçirmek, ki-
şinin davranışından bahsetmekten kaçınmak için bir savunma olarak 
değerlendirilebilir ve bu bir zaman kaybıdır.  

Başarılı Bir Kimliği Kazanmanın Unsurları: 
Yaşadığı dünyanın gerçeğini inkâr ya da göz ardı etmemek, 
Kendi davranışının sorumluluğunu kabul etmek, 
Plan yapmak ve gerçekleştirmede sorumlu davranmak, 
Başkalarını sevmek ve onlara katılmak, kendini başkalarına vermek 
ve karşılığında sevilmek, 
Kendine ve başkalarına yararlı etkinliklere katılmak, 
Standartlara uygun etik davranışlar içeren bir şekilde yaşamaktır. 

 
Sonuç 
Bu çalışmayla Kosova Türk medeniyetinin uzun yıllar geçmesine 

rağmen yok olmadığı bu durumun Türklerin her ne kadar azınlık 
sayılsalar bile kendi dillerine, dinlerine, gelenek ve göreneklerine, eği-
tim seviyelerine kısacası medeniyetine sahip çıkan bir ulus oldukla-
rının göstergesi olarak da ifade edilebilir. Eğitimlerine vermiş olduk-
ları önemle örnek aldığımız edebiyatçı Ahmet Saffet İgciler’in hikâye-
lerinden kesitler alınarak psikolojik danışmada gerçeklik terapisinin 
uygulanabilmesi bunun bir göstergesidir. 

 
 

KAYNAKÇA 
 

ALTINTAŞ, Ersin ve GÜLTEKİN, Mücahit. (2003). Psikolojik 
Danışma Kuramları, Alfa Kitabevi, İstanbul. 

DAVİSON, G. & NEALE J. (2004). Anormal Psikoloji, Türk 
Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. 

EİSENBERG, Sheldon, & DELANEY, Daniel J. (1993). Psikolojik 
Danışma Süreci, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 

GLASSER, William, (1990). Reality Therapy, USA Harper & Row, 
Publishers, Inc. 

GLASSER, William, (1999). Başarısızlığın Olmadığı Okul, (Çev. 
Teksöz, K.), Beyaz Yayınları, Ankara. 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

32  

Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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ÇUKUROVA’NIN LAFLARI, LAFLARIN ÇUKUROVASI 
 

Nail TAN* 
 
Çukurovalı derlemeci ve yazar Bekir İşlek; Yaşar Kemal, Orhan 

Kemal, Karacaoğlan ve nice şair, yazar yetiştiren Çukurova folkloruna 
kertik atmayı sürdürüyor. Artık, iyice “bu işin erbebisi” oldu. Düziçi 
Folklor Kitapları’nın beşincisini Musa Tolu’yla birlikte yayımlamış: 
Çukurova Folkloru Üzerine Mektuplar/Ağıdı Paylaşmak I. 

Kitap; derleme ve yazmaya meraklı bir grubun yok olmakta olan 
Çukurova oymak kültürünün peşine düşmesi sonucu ortaya çıkmış. Bu 
yazar ailesinde kimler yok ki! Ahmet Çolak, Ali Ozanemre, Bekir 
Dağsever, Bekir İşlek, Emir Kalkan (geçen yıl rahmetli oldu), Doç. 
Dr. Kürşat Korkmaz, Musa Tolu, Doç. Dr. Mustafa Sever (Şimdi 
Prof.), Prof. Dr. Osman Gökçe, S. Burhanettin Akbaş, Yaşar Çağba-
yır. Derlenen malzeme mektuplarla Bekir İşlek ve Musa Tolu’ya 
ulaştırılmış. 

Türk Dili Dergisinde yayımlanan (S 725, 5/2012 s. 356-363) 
“Gönüllü Bir Halk Kültürü Derlemecisinin Kitaplarındaki Sözlüklere 
Girmemiş Bazı Atasözü ve Deyimler Üzerine” başlıklı yazımda İş-
lek’in Tekeden Teleme Çalmak (İstanbul 2009) ve Bir Cerene Av Ol-
mak (İstanbul 2010) kitaplarındaki sözlük yüzü görmemiş atasözü ve 
deyimlere dikkati çekmiştim. Arkasından Çukurova Folkloru İçin 
Seksen Kapıya Doksan Değnek Çalmak kitabı (İstanbul 2012) geldi; 
atasözü, deyim zenginliğini kat kat artırdı. 

Yakın yıllarda araştırmalarımda iki konuya ağırlık vermekteyim:  
1. Şairi karıştırılmış şiirlerin gerçek şairlerini belirlemek.  
2. Sözlüklere girmemiş atasözü ve deyimleri ortaya koymak. 
Bekir İşlek ve Musa Tolu’nun Seyhan Belediye Başkanı’nın des-

teğiyle yayımladığı II. cildi de baskıya hazırlanan kitap, işimi yine 
kolaylaştırdı. Önüme bir yığın incelemeye, sözlüklere girip girmedi-
ğini kontrol etmeye muhtaç kalıplaşmış söz koydu. Bu yıl on sempoz-
yuma katıldım, katılacağım. Her sempozyum bildirisi ortalama bir ay 
hazırlık gerektiriyor. Bu nedenle, yaşadığım heyecanı hemen yazıya 
dökmek, sözlük incelemesini altı ay içinde yapmak üzere harekete 
birden geçiverdim. İncelemek üzere seçtiğim söz varlıklarının bir 
listesini hazırlamakla yetiniyorum şimdilik. 

 
 

 
* KTB Emekli HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci, Ankara. 
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A. Deyim olması ihtimali yüksek söz varlıkları: 
• Abdestsiz emminize namaz mı dayanır? 
• Adını deliye koymak 
• Ağıdı paylaşmak 
• Arpaları da kırkmışlar 
• Astım kestim 
• Ayıbı, günahı Cevdet Paşa’nın boynuna 
• Baş kakıncı etmek 
• Bel basmak 
• Beline him taşı düşmek 
• Bellik etmek 
• Çağal uçurmak 
• Çağıl devirmek 
• Denkte bir çıkmak 
• Derdim de bundan alıyormuş 
• Derisine çekilmek 
• Deste vermek 
• Domuzun sırtta gideni olmak 
• Ekini kanatmak 
• Erbebisi olmak 
• Gada savmak 
• Gâvur dininden sağlam 
• Gelinin yanına kabağı yiyen varacaksa 
• Güneşi taşlamak 
• Harmancalık torbası 
• Hayma sarartmamak 
• İşlenik yoldan gitmek 
• İti yesin ciğer 
• Keçi getirik (getirmiş) kâhya gibi kaykılmak 
• Könçek döndermek 
• Kürk giydirip at bağışlamak 
• Lafın birini deyip birini koymak 
• Lafın eyasine vurmak 
• Lığlağına getirmek 
• Önüne Abdal oturmak 
• Önüne Abdal oturmamış olmak 
• Su yutkunu 
• Şapka çevirmek 
• Şorun kirli çıkını 
• Şükür toprağı 
• Tepsi dolandırmak 
• Yarısı yerin altında olmak 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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• Yok gününe oturmak 
• Yumurta parasıyla okumak 
• Yüzü yere yapışmak 
• Yüzük kaçırmak 

 
B. Atasözü olması ihtimali yüksek söz varlıkları: 

• Adama ateş yakmak için dayı gerek. 
• Arakıya verip anırmanın sırrı öncesi cuvaraya verip 
savurmadadır. 
• Davulun sesi yıraktan (ıraktan) koygun gelirmiş kulağa. 
• Delinin başında çam dalı sokulu olmaz ki! 
• Dişimizin biri boğazımızda olmalı. 
• Düğünde komşuyla ölüm de komşuyla. 
• Düğün evinde kimisi açlığından ölür, kimisi tokluğundan. 
• Düğüne gidersen doyum git ama yenilerini giyin git. 
• Düğün uzar, düğüncü dövünür. 
• Keskenmek vurmaktan kötüdür. 
• Keyif eşekte olur. 
• Kuşun cücüğü üşümez. 
• Laf dediğin on, birini deyince dokuzu anlaşılır. 
• Lafın hepsi deliye verilir. 
• Para, bir dost için harcanır, bir de düşman için. 
• Sıçan düşmüş kazandan iki tabak pekmezin lafı mı olur? 
• Söz dert içindir, şor da dost içindir. 

Müstehcen veya yarı müstehcen sözlere bu yazımızda yer vere-
medik. Türk halkı değil ama aydını, daha doğrusu siyasal aydını henüz 
dil, söz dağarcığı, halk bilimi kavramlarını, bilimsel çalışmaları tam 
anlayamadı. Her dilde argonun, küfürlerin bulunduğunu öğrenemedi. 
Sanki ders kitabı yazıyormuşuz gibi her yazıya bel altı merceğiyle ba-
kma gibi bir tutumla karşılaşıyoruz sık sık. Bu yüzden, bu kitabın 
derleyicileri ve yayımlayanlarını iki defa kutlamak gerek. 
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A. Deyim olması ihtimali yüksek söz varlıkları: 
• Abdestsiz emminize namaz mı dayanır? 
• Adını deliye koymak 
• Ağıdı paylaşmak 
• Arpaları da kırkmışlar 
• Astım kestim 
• Ayıbı, günahı Cevdet Paşa’nın boynuna 
• Baş kakıncı etmek 
• Bel basmak 
• Beline him taşı düşmek 
• Bellik etmek 
• Çağal uçurmak 
• Çağıl devirmek 
• Denkte bir çıkmak 
• Derdim de bundan alıyormuş 
• Derisine çekilmek 
• Deste vermek 
• Domuzun sırtta gideni olmak 
• Ekini kanatmak 
• Erbebisi olmak 
• Gada savmak 
• Gâvur dininden sağlam 
• Gelinin yanına kabağı yiyen varacaksa 
• Güneşi taşlamak 
• Harmancalık torbası 
• Hayma sarartmamak 
• İşlenik yoldan gitmek 
• İti yesin ciğer 
• Keçi getirik (getirmiş) kâhya gibi kaykılmak 
• Könçek döndermek 
• Kürk giydirip at bağışlamak 
• Lafın birini deyip birini koymak 
• Lafın eyasine vurmak 
• Lığlağına getirmek 
• Önüne Abdal oturmak 
• Önüne Abdal oturmamış olmak 
• Su yutkunu 
• Şapka çevirmek 
• Şorun kirli çıkını 
• Şükür toprağı 
• Tepsi dolandırmak 
• Yarısı yerin altında olmak 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
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lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
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sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
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FAHRİ KAYA ESKİ YUGOSLAVYA’DA TÜRK 
EDEBİYATININ KURUCULARINDAN BİRİ, 

ŞAİR, YAZAR, SİYASETÇİ VE BÜYÜK 
TÜRKLÜK BİLİMİ UZMANIYDI 

 
           Nimetullah HAFIZ* 

 
İlkokulu dördüncü sınıfa kadar Prizren’de Arnavutça okumuştum. 

1951 yılı idi. O yıl Kosova’da ilk defa anadilimiz olan Türkçe sınıflar 
açıldı. Beşinci sınıfımızda bulunan arkadaşlarımdan biri de Nusret 
Dişo idi. Okul sıralarında iken o yıl Üsküp’te yayımlanmaya başlayan 
“Sevinç” çocuk dergisi ve “Birlik” gazetesi Prizren’e gelmeye başladı 
ve biz ilk defa anadilimiz Türkçede yayımlanan bir gazete ve çocuk 
dergisini elimize almış olduk. Daha sonra her gelen sayının tüm 
yazılarını, “Birlik” gazetesinin ise özellikle çocuk sayfalarındaki şiir 
ve hikâyelerini başından sonuna kadar okurduk. Üsküp’te 1957’de en 
küçük çocuklar için “Tomurcuk” dergisi de gelmeye başladı. İşte biz 
bu gazete ve dergiler sayesinde II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Makedonya’da yetişen ve çağdaş Türk edebiyatımızı kurmuş olan 
Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Mustafa Karahasan, Mahmut Kıratlı, 
Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin gibi edebiyatçılarımızın 
adlarını öğrenmiş olduk. Bunlarla birlikte Üsküp’te yayımlanan 
kitaplar da Prizren’e gönderilmeye başlandı. Onları büyük bir hevesle 
alır, bir değil birkaç kez okur, bazılarını da ezberlerdik. Ancak 
edebiyatımızın kurucularıyla henüz görüşüp tanıştıklarımız yoktu.  

Zamanla onların şiirlerini ve hikâyelerini okuyarak biz de şiir ve 
hikâyeler yazmaya başladık. Yazdıklarımızı sık sık “Sevinç” ve 
“Tomurcuk” çocuk dergisinin baş ve sorumlu yazarı Necati Ze-
keriya’ya ve “Birlik” gazetesinin baş ve sorumlu yazarı Şükrü Ra-
mo’ya gönderirdik. Onlar da gönderdiğimiz yazılardan en iyilerini 
seçer, kimi düzeltmeler yaptıktan ve öğütlerde bulunduktan sonra “Se-
vinç”in “Sizden Gelen Yazılar” ve “Birlik”in “Çocuklar Sayfası”nda 
yayımlarlardı. Böylece Üsküp’teki Yugoslavya Çağdaş Türk edebi-
yatının kurucularıyla görüşüp tanışma hevesimiz gittikçe artıyordu. Bu 
gazete ve dergiler sayesinde Makedonya Türkleri ile Kosova Türk 
yazarları arasında büyük bir iş birliği köprüsü kuruldu. Makedonya’da 
aydınlar, siyasetçiler, öğretmenler ve öğrenciler, Kosova ve Make-
donya okullarında edebiyat saatleri düzenlemeye başladılar. Böylece 
Türk edebiyatı kurucuları ile Makedonya ve Kosova Türk öğrencileri 

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kosova. 
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arasında tanışmalar, yakınlaşmalar, dostluklar, gittikçe güç kazandı. 
Bu şekilde bizim gibi henüz şiir ve hikâye türünde yazılar yazmaya 
başlayan Türk öğrencileri, edebiyatımızın kurucularıyla tanışmış oldu. 
Onlar bizleri kardeşleri gibi sevdiler, Kosova’ya gelip bizimle il-
gilendiler, ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştılar. Öyle ki ilk Türk alfa-
besini, sekiz yıllık okullarının her sınıfına okuma kitaplarıyla birlikte 
yayımlamış oldukları şiir ve hikâye kitaplarını da Kosova Türk öğ-
rencilerine getirip bağışladılar. Böylece Makedon ve Kosova Türk öğ-
rencileri birbiriyle kaynaşarak Şükrü Ramo, Mustafa Karahasan, 
Necati Zekeriya, Fahri Kaya gibi ağabeylerimizle tanışmış olduk. Bir-
birimizi ziyaret ettik, evlerine kan kardeşleri gibi misafir olduk. Onlar 
da Priştine, Prizren, Gilan, Mitroviça’ya gidip misafir oldular. 

  

 
 

Çok eskilerde Prizren ziyaretinde şair kardeşliğimizden kalma bir andaç 
 
Ancak zaman geçtikçe Eski Yugoslavya’da bazı yazarların göç et-

meleri, bazılarının yaşamlarını yitirmeleri nedeniyle Türk edebiyatının 
temel taşları çökmeye başladı. Enver Tuzcu ve Mahmut Kıratlı anava-
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Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
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dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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tanlarına kavuştular. Önce Şükrü Ramo ve Necati Zekeriya’yı, daha 
sonra Mustafa Karahasan’ı yitirdik. Ardından değerli dostum ve kar-
deşim Fahri Kaya’nın ölüm haberi geldi. Öz kardeş gibiydik. O, Eski 
Yugoslavya’da en değerli Türk aydınlarımızdan biriydi.  

Türk kültür alanında büyük birikimi vardı. Bu nedenle Fahri ağa-
beyi şair, gazeteci, siyasetçi, yazar ve Türkolog olarak birkaç alanda 
değerlendirmek gerekir, çünkü o, bu alanlarda çalışmalarına son dere-
ce emek vermiş ve daha sonra gelen Türk aydın kuşaklarına önemli ve 
zengin miras bırakmıştır. 

Biz, Kosova Türk öğrencileri Fahri Kaya’nın adını ilk, 1957 yılın-
da yayımlamış olduğu İlk Adımlar şiir kitabıyla öğrenmiş olduk. Bu 
şiirler bizim yazmaya başladığımız ilk adımlarımıza denk geldi. Za-
manında birçok şiirini ezberlemiştim.  Daha sonra Köy Değirmeni adli 
ikinci şiir kitabını okuma fırsatımız da oldu.  

1961 yılında Üsküp’te Nova Makedonya Yayınevinde yayım-
lanan “Birlik” gazetesinde gazeteci olarak çalışmaya başladığımda 
Fahri Kaya ile daha yakından tanışmış oldum. O dönemde Fahri Kaya 
“Birlik” gazetesinin kültür sayfalarının sorumlusuydu. Gazetenin kül-
tür yazılarının hiçbiri onun elinden geçmeden basılamazdı.  

Fahri Kaya ile dostluk ve kardeşliğimiz günümüze kadar sürdü. 
Ailece kaynaşmıştık. Üsküp’e her gidişimizde onun evi bizim de evi-
miz, onların Prizren’e her gelişlerinde bizim evimiz de onlarındı. Yaz-
mış olduklarım onun gibiymiş gibi sevinirdi. Hatta yazmış olduğum 
makalelerimin daha değerli olmaları için aklında olan başka bildik-
lerini veya kendi özel kütüphanesindeki bilmediğim kaynakları getirip 
onları da eklememi önerirdi.  

Fahri Kaya, Eski Yugoslavya’da Türk halkı aydınlarının en 
önemlilerden biri idi. O dönemde Türk halkının kültürünü, eğitimini 
en iyi bilen, bu nedenle de ders kitaplarının eksikliğini en iyi gören ki-
şiydi. Gerek Makedonya gerek Kosova Türk okullarının tüm eksik-
liklerini gidermek için elinden geleni yaptı. Türk dilinde ders 
kitaplarının yayımlanmaları, Türkçe gazete ve dergilerin afirmas-
yonları (olumsuzluklarını olumlu bir hâle getirmek) için yaşamının 
son gününe kadar büyük emek verdi. Türkçe lektür (okuma) kitap-
larının yetersizliği yüzünden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Türk şair, 
yazar ve yayıncılarla güçlü bağlantılar kurdu. Onlarla anlaşarak kam-
yonla Türkiye’den kitaplar getirtti. O kitapları Makedonya ve Sırbis-
tan Cumhuriyeti, özellikle Kosova Özerk Bölgesi’ndeki hemen hemen 
tüm şehirler, kültür dernekleri ve okul kütüphanelerine dağıttı. Ayrıca 
ihtiyaç duyduğumuz bazı kitapları bulamadığımızda da Üsküp Şehir 
Kütüphanesi Sorumlusu Eşi Ayşe Kaya’dan bu kitapları temin eder, 
yararlandıktan sonra iade ederdik.  
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arasında tanışmalar, yakınlaşmalar, dostluklar, gittikçe güç kazandı. 
Bu şekilde bizim gibi henüz şiir ve hikâye türünde yazılar yazmaya 
başlayan Türk öğrencileri, edebiyatımızın kurucularıyla tanışmış oldu. 
Onlar bizleri kardeşleri gibi sevdiler, Kosova’ya gelip bizimle il-
gilendiler, ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştılar. Öyle ki ilk Türk alfa-
besini, sekiz yıllık okullarının her sınıfına okuma kitaplarıyla birlikte 
yayımlamış oldukları şiir ve hikâye kitaplarını da Kosova Türk öğ-
rencilerine getirip bağışladılar. Böylece Makedon ve Kosova Türk öğ-
rencileri birbiriyle kaynaşarak Şükrü Ramo, Mustafa Karahasan, 
Necati Zekeriya, Fahri Kaya gibi ağabeylerimizle tanışmış olduk. Bir-
birimizi ziyaret ettik, evlerine kan kardeşleri gibi misafir olduk. Onlar 
da Priştine, Prizren, Gilan, Mitroviça’ya gidip misafir oldular. 

  

 
 

Çok eskilerde Prizren ziyaretinde şair kardeşliğimizden kalma bir andaç 
 
Ancak zaman geçtikçe Eski Yugoslavya’da bazı yazarların göç et-

meleri, bazılarının yaşamlarını yitirmeleri nedeniyle Türk edebiyatının 
temel taşları çökmeye başladı. Enver Tuzcu ve Mahmut Kıratlı anava-
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
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tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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lerini veya kendi özel kütüphanesindeki bilmediğim kaynakları getirip 
onları da eklememi önerirdi.  
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önemlilerden biri idi. O dönemde Türk halkının kültürünü, eğitimini 
en iyi bilen, bu nedenle de ders kitaplarının eksikliğini en iyi gören ki-
şiydi. Gerek Makedonya gerek Kosova Türk okullarının tüm eksik-
liklerini gidermek için elinden geleni yaptı. Türk dilinde ders 
kitaplarının yayımlanmaları, Türkçe gazete ve dergilerin afirmas-
yonları (olumsuzluklarını olumlu bir hâle getirmek) için yaşamının 
son gününe kadar büyük emek verdi. Türkçe lektür (okuma) kitap-
larının yetersizliği yüzünden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Türk şair, 
yazar ve yayıncılarla güçlü bağlantılar kurdu. Onlarla anlaşarak kam-
yonla Türkiye’den kitaplar getirtti. O kitapları Makedonya ve Sırbis-
tan Cumhuriyeti, özellikle Kosova Özerk Bölgesi’ndeki hemen hemen 
tüm şehirler, kültür dernekleri ve okul kütüphanelerine dağıttı. Ayrıca 
ihtiyaç duyduğumuz bazı kitapları bulamadığımızda da Üsküp Şehir 
Kütüphanesi Sorumlusu Eşi Ayşe Kaya’dan bu kitapları temin eder, 
yararlandıktan sonra iade ederdik.  
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Fahri Kaya şairliğinden başka yaşamı boyunca çok sayıda hikâye, 
anı, eleştiri, tanıtma gibi bir sürü değerli makaleler de yazıp ya-
yımladı. Son yıllarda onların büyük bir kısmını bir araya getirip kitap 
olarak bastı. Onun dışında Makedonya ve Kosova’da sekiz yıllık okul-
ların tüm sınıfları için hazırlanıp basılan okuma kitaplarına da büyük 
emek verdi. Ayrıca özel olarak Kosova’da birinci sınıf Türk öğren-
cilerine, Priştine’de Kosova Ders Kitapları ve Araçları Kurumunda ilk 
Türk alfabesini, lisede ise ilk defa birden dörde kadar olan sınıfların 
her birine birer okuma kitabı hazırlayıp yayımladı. 

Fahri Kaya, Belgrat Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bö-
lümü son sınıf öğrencisi iken Makedonya’da Türk halkına ihtiyaç du-
yulması yüzünden Üsküp’e çağrıldı. O da Belgrat müftüsünün kızı 
Ayşe Hanım’la evlendi ve Üsküp’e döndü. Kaya ailesi o yıllarda 
anavatanları olan Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etti ancak o, ailesinden 
ayrılıp Yugoslavya’da kalan Türk halkına hizmet etmek için Üsküp’te 
kaldı. Bir Türkolog olarak Türklük bilimi araştırmalarına başladı ve 
günümüze dek çok sayıda değerli yazılar yazdı. Bunların birçoğunu 
çeşitli Türkoloji dergilerinde, bazılarını ise bir araya getirip kitap 
olarak da yayımladı. Bu değerli eserlerin yanında Makedonya, Kosova 
Türk şiiri, hikâye ve oyunları gibi ayrı ayrı güldeste olarak yayımlayıp 
Türk Dünyası’na miras bıraktı. Bununla kalmayıp Makedonca ve 
Sırpçayı anadili Türkçe gibi bildiğinden Nazım Hikmet’in şiirleriyle 
birlikte Makedonya ve Kosova Türk edebiyatı eserlerini bu dillere 
çevirerek Makedon ve Boşnak edebiyatı eserlerini kitap olarak 
Makedonya’da ve Türkiye’de yayımladı. 

İşte bu nedenle biz de onu büyük bir Türkolog olarak Kosova’da 
1998 yılından itibaren “Birinci Uluslararası Türkoloji Kongresi’ne 
(Aralık 1998, Prizren), I. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyu-
mu’na (28-30 Eylül 2001, Prizren), Bosna-Hersek’te II. Uluslararası 
Balkan Türkolojisi Sempozyumu’na (03-06 Eylül 2002, Mostar), 
Karadağ’da III. Balkan Türkolojisi Sempozyumu’na (08-12 Eylül 
2004, Kotor), Hırvatistan’da IV. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sem-
pozyumu’na (30 Kasım - 04 Aralık 2011, Zagrep) ve yine Kosova’da   
IV Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu’na ( 13-16 Nisan 
2011, Prizren) ve aynen Prizren’de düzenlenen I. Uluslararası Türk 
Kültürü Semineri’ne (2012) ve II. Uluslararası Türk Kültürü 
Semineri’ne (2013) davet ettik. Fahri Kaya II., III. IV. ve V. 
sempozyuma “Makedonya Türk Edebiyatında Dram Türü”, “Üs-
küp’ün Tarihini Yazan Salih Asım Rustem Bey”, başlıklı değerli 
bildirileriyle katıldı. Fahri Kaya’nın bu bildirileri günümüze kadar ya-
yımlanan üç “Sempozyum Bildirileri” adlı kitapta ve BAL-TAM 
Türklük Bilgisi dergimizin birkaç sayısında basıldı. Bu değerli 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Türkoloji çalışmaları ile Aralık 2019 tarihinde Prizren’de düzenlenen 
toplantıda Türk kültürüne hizmetleri geçen diğer değerli Türkologlarla 
birlikte Fahri Kaya’ya da “BAL-TAM Türklük Bilimi Ödülü” ve-
rilmesi kararlaştırıldı. Fakat ne yazık ki bizim değerli bilim insanımız 
Fahri Kaya, vereceğimiz bu ödülü bekleyemedi ve aramızdan ayrıldı. 
Bu nedenle 2020 yılı aralık ayına kadar BAL-TAM kutlamaları kapsa-
mında düzenleyeceğimiz bir tarihte ödülünü ailesine teslim edeceğiz. 
 

Fahri Kaya’nın Etkinliklerinden Kalan Birkaç Önemli Fotoğraf 
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Fahri Kaya şairliğinden başka yaşamı boyunca çok sayıda hikâye, 
anı, eleştiri, tanıtma gibi bir sürü değerli makaleler de yazıp ya-
yımladı. Son yıllarda onların büyük bir kısmını bir araya getirip kitap 
olarak bastı. Onun dışında Makedonya ve Kosova’da sekiz yıllık okul-
ların tüm sınıfları için hazırlanıp basılan okuma kitaplarına da büyük 
emek verdi. Ayrıca özel olarak Kosova’da birinci sınıf Türk öğren-
cilerine, Priştine’de Kosova Ders Kitapları ve Araçları Kurumunda ilk 
Türk alfabesini, lisede ise ilk defa birden dörde kadar olan sınıfların 
her birine birer okuma kitabı hazırlayıp yayımladı. 

Fahri Kaya, Belgrat Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bö-
lümü son sınıf öğrencisi iken Makedonya’da Türk halkına ihtiyaç du-
yulması yüzünden Üsküp’e çağrıldı. O da Belgrat müftüsünün kızı 
Ayşe Hanım’la evlendi ve Üsküp’e döndü. Kaya ailesi o yıllarda 
anavatanları olan Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etti ancak o, ailesinden 
ayrılıp Yugoslavya’da kalan Türk halkına hizmet etmek için Üsküp’te 
kaldı. Bir Türkolog olarak Türklük bilimi araştırmalarına başladı ve 
günümüze dek çok sayıda değerli yazılar yazdı. Bunların birçoğunu 
çeşitli Türkoloji dergilerinde, bazılarını ise bir araya getirip kitap 
olarak da yayımladı. Bu değerli eserlerin yanında Makedonya, Kosova 
Türk şiiri, hikâye ve oyunları gibi ayrı ayrı güldeste olarak yayımlayıp 
Türk Dünyası’na miras bıraktı. Bununla kalmayıp Makedonca ve 
Sırpçayı anadili Türkçe gibi bildiğinden Nazım Hikmet’in şiirleriyle 
birlikte Makedonya ve Kosova Türk edebiyatı eserlerini bu dillere 
çevirerek Makedon ve Boşnak edebiyatı eserlerini kitap olarak 
Makedonya’da ve Türkiye’de yayımladı. 

İşte bu nedenle biz de onu büyük bir Türkolog olarak Kosova’da 
1998 yılından itibaren “Birinci Uluslararası Türkoloji Kongresi’ne 
(Aralık 1998, Prizren), I. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyu-
mu’na (28-30 Eylül 2001, Prizren), Bosna-Hersek’te II. Uluslararası 
Balkan Türkolojisi Sempozyumu’na (03-06 Eylül 2002, Mostar), 
Karadağ’da III. Balkan Türkolojisi Sempozyumu’na (08-12 Eylül 
2004, Kotor), Hırvatistan’da IV. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sem-
pozyumu’na (30 Kasım - 04 Aralık 2011, Zagrep) ve yine Kosova’da   
IV Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu’na ( 13-16 Nisan 
2011, Prizren) ve aynen Prizren’de düzenlenen I. Uluslararası Türk 
Kültürü Semineri’ne (2012) ve II. Uluslararası Türk Kültürü 
Semineri’ne (2013) davet ettik. Fahri Kaya II., III. IV. ve V. 
sempozyuma “Makedonya Türk Edebiyatında Dram Türü”, “Üs-
küp’ün Tarihini Yazan Salih Asım Rustem Bey”, başlıklı değerli 
bildirileriyle katıldı. Fahri Kaya’nın bu bildirileri günümüze kadar ya-
yımlanan üç “Sempozyum Bildirileri” adlı kitapta ve BAL-TAM 
Türklük Bilgisi dergimizin birkaç sayısında basıldı. Bu değerli 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Türkoloji çalışmaları ile Aralık 2019 tarihinde Prizren’de düzenlenen 
toplantıda Türk kültürüne hizmetleri geçen diğer değerli Türkologlarla 
birlikte Fahri Kaya’ya da “BAL-TAM Türklük Bilimi Ödülü” ve-
rilmesi kararlaştırıldı. Fakat ne yazık ki bizim değerli bilim insanımız 
Fahri Kaya, vereceğimiz bu ödülü bekleyemedi ve aramızdan ayrıldı. 
Bu nedenle 2020 yılı aralık ayına kadar BAL-TAM kutlamaları kapsa-
mında düzenleyeceğimiz bir tarihte ödülünü ailesine teslim edeceğiz. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Fahri Kaya Resne’de yörük Türk öğrencilerini ziyaret ederken 
       

 
 

Fahri Kaya, eşi Ayşe Kaya, Nimetullah Hafız, eşi Tacida Hafız ve 
Türkiye’den “Şairtler ve Yazarlar Sözlüğü” kitabını hazırlamak üzere 

gelen Şükran Kurdakul Prizren ziyaretinde 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z 
 

N E C R O L O G Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z 
 

N E C R O L O G Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

267 

 

 

ŞAİR, YAZAR, ÇEVİRMEN MUSTAFA TAHSİN’İN ÖLÜMÜ 
BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN BÜYÜK KAYBI 

 
Nimetullah HAFIZ* 

 
1968-1972 yıllarında Priz-

ren’de Tarih Eserleri Koruma 
Kurumunda çalışırken sadece 
Yugoslavya cumhuriyetlerinin 
şehir ve köylerinde değil, onun 
dışında Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistan’da Türkçe yayımla-
nan kitap ve dergileri ve hatta 
mümkün olduğu kadar yazmaları 
derlemeye giriştim. Böylece Yu-
goslavya ve Bulgaristan’da 
Türkçe yayımlanan kitapların 
bibliyografisini makale olarak 
hazırladım ve yayımladım. Yu-
nanistan’da da bu derlemelere 

giriştim. Fakat ne yazık ki Yunanistan’a sık sık gidemediğimden bu 
konudaki derlemelerin bibliyografisini yayımlayamadım.  

Birkaç kez Prizren–İstanbul ve İstanbul–Prizren yolculuğunda Se-
lânik’ten Türkiye hududuna kadar Türk azınlığın yaşadığı köy ve 
kentlere misafir oldum. Oralardan geçerken İskeçe’ye uğradığımda 
“Akın” gazetesinin Müdürü ve Başyazarı Hasan Hatipoğlu Bey’le ta-
nıştım. Onun sayesiyle Mustafa Tahsin, Naim Kâzım, Hüseyin 
Mahmutoğlu, Salih Halil, İmam Kasım, Mehmet Çolak, Kadir Ali gibi 
beylerle de tanışmış oldum. Onların vasıtasıyla “Akın”, “İleri”, 
“Trakya” “Öğretmen”, “Birlik”, “Yuvamız” ve “Yeni Hakka Davet” 
gibi gazete ve dergilerin tüm sayılarını, ayrıca orada yayımlanan her 
tür edebî eserin derlemelerini topladım. Yolculuklarıma devam ede-
mediğim için derlemelerim bu kadarla sınırlı kaldı. Ziyaretlerimde ilk 
görüştüğüm kişi Mustafa Tahsinoğlu idi. Dostluğumuz gittikçe iler-
ledi. Her geçişimde bizi ailece konuk etmeden bırakmazdı. 
 

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kosova. 
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    Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesinden Prof. Dr. Alaydin Cam-
baz’la birlikte Marmara Üniversitesi’ne davet edildik. İstanbul yolcu-
luğu sırasında Yunanistan’dan geçerken Mustafa Tahsinlere de uğra-
dık. Bu ziyaret dostumun evini son ziyaretim oldu. Daha sonra 2001 
yılında Prizren’de I. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nu 
örgütlediğimizde Mustafa Tahsin dostumu da davet ettim. Uzun bir 
yolculuk sonrası damadıyla birlikte sempozyumun kapanışına güç hâl-
de yetişti.  
    Sonrasında, sahibi Mücahit Mümin, Yazı İşleri Müdürü Rahmi Ali 
ve Sanat Danışmanı Mustafa Tahsin olan Aralık 1989 tarihli “Şafak” 
adlı Aylık Sanat Dergisi’nin 1. sayısı adresime geldi. Çok değerli bir 
dergi olduğunu görünce Mustafa Tahsin’e tebrik mektubu gönderdim. 
Ayrıca ondan Şafak dergisinden tefrika hâlinde yayımlamaya baş-
ladığı “Yunanistan’da Türk Edebiyatı” ile ilgili yazılarının hepsini 
göndermesini ve bu yazılarını “Batı Trakya Türk Edebiyatı” başlığı al-
tında değerli bir kitap hâline getirerek BAL-TAM Yayınları’nda ya-
yımlamayı önerdim. Fakat bugüne kadar bu konuyla ilgili ne bir haber 
gönderdi ne de bir görüşmemiz oldu. 26 Ekim 2019 tarihinde Üs-
küp’te düzenlenen Balkan Türk Forumu toplantısında, Batı Trak-
ya’dan gelen eski dostlarımdan Trakya’nın Sesi gazetesi sahibi Abdül-
halim Dede, Mustafa Tahsin’in bir yılı aşkın bir süre önce öldüğü 
yönündeki acı haberi iletti. Biraz geç de olsa ailesi ve kızı Şevkat’a 
baş sağlığı, sıhhatli ömür dileklerimi iletmek isterim.  
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Mustafa Tahsin genç yaşlarında öğretmenlik görevinde iken 
 

Yunanistan Türk şiirinin, her şeyden önce bir türlü son bulmak 
bilmeyen Yunan baskısı yüzünden çok zor şartlar altında olsa da 
ayakta kalmayı başarmasında Mustafa Tahsin, Naim Kâzım, Hüseyin 
Mahmutoğlu, Salih Halil, İmam Kasım, Mehmet Çolak, Kadir Ali gibi 
şairlerin büyük katkıları vardır. Ayrıca son yıllarda evrenseli yakala-
mak kaygısıyla şiirlerinin odağına evrensel insani değerleri oturtmayı 
amaç edinen fakat doğup büyüdükleri topraklara, ulusal değerlerine, 
gelenek ve göreneklerine bağlılıklarını dile getirmeyi de ihmal et-
meyen bir genç şairler kuşağı mevcuttur. Bu şairlerin Batı Trakya 
Türk şiirine yeni bir soluk kazandırması, bu şiirin geleceğine umutla 
bakılabileceği mesajını vermektedir. 

Mustafa Tahsin, Batı Trakya gerçeğini göz ardı etmeden, felsefi 
bir yaklaşımla yazdığı şiirlerde; öğretmenliğinden kaynaklanan hüma-
nist bir tutum, ressamlığından gelen bir tabiat ve yaşama sevinci, Ru-
melili olmaktan gelen bir yöresellik ve Batı Trakyalı olmaktan gelen 
duyarlı bir başkaldırı ile dikkati çekmiştir. Şafak'ta tefrika edilen "Şiir-
Batı Trakya Türk Azınlığında" başlıklı incelemesi önemlidir. Yunan-
cadan çeşitli çevirileri vardır. Eskişehir'de 1989 yılında düzenlenen 
Uluslararası Şairler Şöleni’ne Batı Trakya şiirini temsilen katılmış, 
Şafak dergisinin sanat danışmanı olarak edebî çalışmalarını sürdür-
müştür.  
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Mustafa Tahsin genç yaşlarında öğretmenlik görevinde iken 
 

Yunanistan Türk şiirinin, her şeyden önce bir türlü son bulmak 
bilmeyen Yunan baskısı yüzünden çok zor şartlar altında olsa da 
ayakta kalmayı başarmasında Mustafa Tahsin, Naim Kâzım, Hüseyin 
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amaç edinen fakat doğup büyüdükleri topraklara, ulusal değerlerine, 
gelenek ve göreneklerine bağlılıklarını dile getirmeyi de ihmal et-
meyen bir genç şairler kuşağı mevcuttur. Bu şairlerin Batı Trakya 
Türk şiirine yeni bir soluk kazandırması, bu şiirin geleceğine umutla 
bakılabileceği mesajını vermektedir. 

Mustafa Tahsin, Batı Trakya gerçeğini göz ardı etmeden, felsefi 
bir yaklaşımla yazdığı şiirlerde; öğretmenliğinden kaynaklanan hüma-
nist bir tutum, ressamlığından gelen bir tabiat ve yaşama sevinci, Ru-
melili olmaktan gelen bir yöresellik ve Batı Trakyalı olmaktan gelen 
duyarlı bir başkaldırı ile dikkati çekmiştir. Şafak'ta tefrika edilen "Şiir-
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Mustafa TAHSİN’le Yunanistan’da yayımlanan gazete ve dergileri gözden 
geçirirken 

 
1942 yılında İskeçe'nin Kireççiller Köyü’nde doğan Mustafa 

Tahsin, 1961 yılında Konya İvriz Öğretmen Okulundan mezun oldu. 
Kireççiller ve Taraşmanlı Türk ilkokullarında görev yaptı. Batı Trakya 
Türk Öğretmenler Birliğinin çıkardığı "Öğretmen" dergisinde de çalı-
şan Tahsin’in yazıları iç ve dış basında yayımlandı. Öğretmenliğin 
yanı sıra Batı Trakya Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunarak 
Batı Trakya'daki yazın hayatına damgasını vuran ve ayrıca Şafak 
Dergisi’ni çıkartan üç kişiden biri olan Tahsin, şiir ve düz yazılarıyla 
tanınıyordu. 

Mustafa Tahsin, 3 Haziran 2018 Pazartesi günü vefat edip 4 Hazi-
ran Salı günü ikindi namazı sonrası Kireççiller Köyü’nde toprağa 
verilmiştir. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Resimde soldan sağa kızı Şevkat Tahsin, Tacida Hafız, Nimetullah Hafız, 
Alaydin Cambaz, Mustafa Tahsin, Erhan Hafız ve Abdülbahri (Hafız) Esadoğlu 

 
 
MUSTAFA TAHSİNOĞLU’NDAN BİRKAÇ ŞİİR: 

BATI TRAKYA’DA ATATÜRK 

  Bir taraflı sayılırız. 
  En büyük övünç benim için. 
  Kollarım Sen’İ arayarak, 
  Sağım solumu; 
  SEN’İ buldum sanırken 

Kaybederim avuçlarımda. 
Burada Sen’İnle varolmak 
En büyük övünç ve şerefse de; 
Gölgesinden korkanlar. 
Bir de tomarları ceplerine soksanlar, 
Bilirler ki, 
Başı belaya sokmamaktır 
SEN’siz yaşama. 
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ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE 
 

Yine Sen’i anmaktayız, 
Batı Trakya’da 
Ve Selânik’te evinde. 
 

Üç katlı, 
Pembe boyalı ev; 
Yanardı Sen’in içinde! 
 

Yine Sen’i anmaktayız, 
Burada ve Selânik’teki evinde; 
Dolu, dopdolusun içimde! 
 

İşte yine Sen’i anmaktayız, 
Bizim eserimiz, yeni nesille; 
ABC’yi nerdeyse koşturduk bile! 
 

ATAM, işte yine Sen’i anmaktayız, 
Selânik’teki evinde ve de burada; 
Düşler akta, düşler karada! 
 
SENİ SORGULUYORUM 

 

Senin için düşünüyorum 
Dünyayı 
Öylesine yoğun 

       Öylesine yeni görmüşçesine 
 

        Senin için çeviriyorum yapraklarını 
Sanki şimdiye dek 
Körmüşçesine 
Senin için diktim antenlerini 
Tüm sezilerimin 
Belirsizlikleri yakalayıp 
Somutlaştırır diye 

 

Senin için sorguluyorum 
Düşüncelerimin meleklerini 
Zerdüşt örneğin 
 
ÖLÜMÜN BAŞLANGICI DOĞUM 

 

Bilirim doğumun ölüm olduğunu  
Ve de anlarım,  
İnsanın bin kez öldüğünü  
Görüp de tutkularımızı. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 
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tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
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BULGARİSTAN'DA İZ BIRAKAN BİR TÜRK: 
CAMBAZOV 

Ferhat AŞIKFERKİ* 
 

Bulgaristan topraklarında asırlar boyunca yaşayan Türkler, haya-
tın farklı alanlarında önemli konumlarda yer alarak o bölgedeki Türk 
kültürüne büyük katkılarda  bulunmuştur. Türk asıllı Bulgar gazeteci 
İsmail Cambazov da bunlardan birisidir.  Ayrıca Bulgaristan’da  Hu-

kuk Fakültesini bitiren ilk Türk 
olarak bilinmektedir. Bulgaristan 
Türk basınının en önemli isim-
lerinden olan Cambazov aynı 
zamanda Balkanlardaki Türkler-
le ilgili kitapları ile de taınmak-
tadır. 

En önemli eserlerinden biri, 
Sofya’da 2014 yılında yayımla-
dığı “Bulgaristan Başmüftülü-
ğü’nün Tarihi” başlıklı iki ciltlik 
bir kitaptır. 

Kitap üzerine on yıl çalış-
tığını söyleyen İsmail Camba-
zov, İstanbul'daki Osmanlı arşi-

vi, meşihat arşivi ve Bulgaristan'daki diğer arşivlerde bulduğu belge-
leri kitabında paylaşmış, bu sayede, kendinden sonraki araştırmacılar 
için iyi bir kaynak sunduğunu ifade etmiştir.  

92 yıllık yaşamının 65 yılını gazeteci olarak geçiren araştırmacı 
yazar Dr. İsmail Cambazov, Bulgaristan Türk basınının da en önemli 
tanığıdır. 1953 senesinde Yeni Işık'ta gazetecilik hayatına başlayan 
Cambazov, kendisi için "Ben Türkler arasında çalışma hayatına 
gazetecilikle başlayıp gazetecilikle bitiren tek aydınım" demiştir.  

Çeşitli gazetelerde Bulgarca ve Türkçe yazılar yazan Camba-
zov, emekliye ayrıldıktan sonra da yazarlığa soyunmuştur. Emeklilik 
sonrası ilk iş olarak Sofya Yüksek İslam Enstitüsünü kurmuş ve orada 
müdürlüğe başlamıştır. 15 sene boyunca bu Enstitüde çalışmalarına 
devam eden Cambazov, bir dönem de rektörlüğünü üstlenmiştir. 

 

 
* Dr., Türkolog, Prizren. 
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ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE 
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ABC’yi nerdeyse koşturduk bile! 
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Düşler akta, düşler karada! 
 
SENİ SORGULUYORUM 

 

Senin için düşünüyorum 
Dünyayı 
Öylesine yoğun 

       Öylesine yeni görmüşçesine 
 

        Senin için çeviriyorum yapraklarını 
Sanki şimdiye dek 
Körmüşçesine 
Senin için diktim antenlerini 
Tüm sezilerimin 
Belirsizlikleri yakalayıp 
Somutlaştırır diye 

 

Senin için sorguluyorum 
Düşüncelerimin meleklerini 
Zerdüşt örneğin 
 
ÖLÜMÜN BAŞLANGICI DOĞUM 

 

Bilirim doğumun ölüm olduğunu  
Ve de anlarım,  
İnsanın bin kez öldüğünü  
Görüp de tutkularımızı. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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BULGARİSTAN'DA İZ BIRAKAN BİR TÜRK: 
CAMBAZOV 

Ferhat AŞIKFERKİ* 
 

Bulgaristan topraklarında asırlar boyunca yaşayan Türkler, haya-
tın farklı alanlarında önemli konumlarda yer alarak o bölgedeki Türk 
kültürüne büyük katkılarda  bulunmuştur. Türk asıllı Bulgar gazeteci 
İsmail Cambazov da bunlardan birisidir.  Ayrıca Bulgaristan’da  Hu-

kuk Fakültesini bitiren ilk Türk 
olarak bilinmektedir. Bulgaristan 
Türk basınının en önemli isim-
lerinden olan Cambazov aynı 
zamanda Balkanlardaki Türkler-
le ilgili kitapları ile de taınmak-
tadır. 

En önemli eserlerinden biri, 
Sofya’da 2014 yılında yayımla-
dığı “Bulgaristan Başmüftülü-
ğü’nün Tarihi” başlıklı iki ciltlik 
bir kitaptır. 

Kitap üzerine on yıl çalış-
tığını söyleyen İsmail Camba-
zov, İstanbul'daki Osmanlı arşi-

vi, meşihat arşivi ve Bulgaristan'daki diğer arşivlerde bulduğu belge-
leri kitabında paylaşmış, bu sayede, kendinden sonraki araştırmacılar 
için iyi bir kaynak sunduğunu ifade etmiştir.  

92 yıllık yaşamının 65 yılını gazeteci olarak geçiren araştırmacı 
yazar Dr. İsmail Cambazov, Bulgaristan Türk basınının da en önemli 
tanığıdır. 1953 senesinde Yeni Işık'ta gazetecilik hayatına başlayan 
Cambazov, kendisi için "Ben Türkler arasında çalışma hayatına 
gazetecilikle başlayıp gazetecilikle bitiren tek aydınım" demiştir.  

Çeşitli gazetelerde Bulgarca ve Türkçe yazılar yazan Camba-
zov, emekliye ayrıldıktan sonra da yazarlığa soyunmuştur. Emeklilik 
sonrası ilk iş olarak Sofya Yüksek İslam Enstitüsünü kurmuş ve orada 
müdürlüğe başlamıştır. 15 sene boyunca bu Enstitüde çalışmalarına 
devam eden Cambazov, bir dönem de rektörlüğünü üstlenmiştir. 

 

 
* Dr., Türkolog, Prizren. 
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Bulgaristan Türklerinin tarihinde önemli bir yere sahip olan İs-

mail Cambazov, Medresetü’n Nüvvab mezunu olduğunu söylerken bu 
okulun Bulgaristan’da Türk ve Müslüman aydın yetiştiren tek okul 
olduğunu iddia etmiştir. 

İsmail Cambazov'un kaleme aldığı kitaplar arasında Sofya Yük-
sek İslam Enstitüsünün kuruluşunu anlattığı bir eser de vardır. Yazar, 
2013 yılında okurlarla buluşan “Balkanlarda Türkler ve Müslüman 
Azınlıklar” adlı kitabıyla da tarihe ışık tutmaktadır. 

İsmail Cambazov Balkanlar'da Türkler ve Müslüman Azınlıklar" 
kitabında, Türkiye dışındaki 12 Balkan ülkesinde yaşayan Türk azın-
lıkların bu topraklara ne zaman geldiklerini, nasıl çalıştıklarını, neler 
yaptıklarını, gördükleri eğitim çerçevesinde anaokulundan üniversi-
teye kadar ne derecede Türkçe eğitim gördüklerini, belgeleriyle an-
latmıştır. Cambazov aynı şekilde, Kosova’da tamamıyla Türkçe eği-
tim veren okul ve kurumlardan da bahsetmiştir.  

Cambazov’un ilgi gören bir diğer kitabı da “Beşiğim ve Eşi-
ğim” adlı kitabıdır. Kitapta yaşamından izler taşıyan çeşitli kesitler yer 
almaktadır.  

Dr. İsmail Cambazov, 22.03.2020 tarihinde Sofya Pirogov hasta-
nesinde, geçirdiği beyin kanaması sonucu 92 yaşında vefat etmiştir. 

Başta Bulgaristan’daki soydaşlarımız olmak üzere, tüm Türk dün-
yası için bu yeri doldurulamaz büyük bir kayıptır. 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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BALKAN TÜRKLÜK BİLİMİ VE TÜRK EDEBİYATININ 
İKİ BÜYÜK KAYBI: FAHRİ KAYA, İLHAMİ EMİN 

 
Nail TAN* 

 
Covid-19 salgını dolayısıyla evden çıkmamızın yasaklandığı ka-

rantina günlerinden (16 Mart-1 Haziran 2020) peş peşe Balkan Türk-
lük bilimi ve Türk edebiyatının iki önemli, değerli yazarını, sanatçısını 
kaybettiğimiz haberlerini aldık, üzüldük. Kendilerini epeyce tanıdığım 
için üzüntüm bir kat daha arttı. Kontrollü sosyal hayatın başlaması 
üzerine bu iki değerli şahsiyetle ilgili araştırmalarımızı yoğunlaştırıp 
yazımızı tamamladık. Ölüm tarihi sıralamasına göre Fahri Kaya ve 
İlhami Emin’le ilgili anma mahiyetindeki duygu ve düşüncelerimizi 
sunuyoruz. 

      
      Fahri Kaya 

 
Eski Yugoslavya, yeni Kuzey 
Makedonya ve Kosova Türk ede-
biyatının önde gelen eğitimci, ga-
zeteci, şair ve yazarlarından Fahri 
Kaya, 15 Haziran 1930 tarihinde 
Kumanova’da doğdu. Babası 
Mustafa Efendi, İstanbul Üniver-
sitesini bitirip Üsküdar ve Mani-
sa’daki öğretmenliğinin ardından 
1921’de Makedonya’ya dönmüş, 
1951’de üç çocuğu ve eşi Fatime 
Hanım’la Türkiye’ye göç etmiş-
tir. 
Fahri Kaya, Kumanova’da ilko-
kuldan sonra orta öğrenime de-
vam ettiyse de II. Dünya Savaşı 

şartlarında öğrenimine ara verip ailesiyle Üsküp’e geldi (1944). İştip 
öğretmen kurslarına katılarak öğretmenlik yapma hakkına kavuştu 
(1946). 16 yaşında Koçana’ya bağlı Yakınova Köyü okuluna öğret-
men tayin edildi. Dört yıl süren bu öğretmenliği sırasında İştip’teki 
öğretmen okulunu bitirip diploma aldı. 1950 yılında başkent Belgrat’a 
gitti. Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesi Şarkiyat Bölümünde iki 
yıl yüksek öğrenim gördü ama tamamlamadı. Belgrat’ta ileride 

 
* KTB Emekli HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci, Ankara. 
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okulun Bulgaristan’da Türk ve Müslüman aydın yetiştiren tek okul 
olduğunu iddia etmiştir. 

İsmail Cambazov'un kaleme aldığı kitaplar arasında Sofya Yük-
sek İslam Enstitüsünün kuruluşunu anlattığı bir eser de vardır. Yazar, 
2013 yılında okurlarla buluşan “Balkanlarda Türkler ve Müslüman 
Azınlıklar” adlı kitabıyla da tarihe ışık tutmaktadır. 

İsmail Cambazov Balkanlar'da Türkler ve Müslüman Azınlıklar" 
kitabında, Türkiye dışındaki 12 Balkan ülkesinde yaşayan Türk azın-
lıkların bu topraklara ne zaman geldiklerini, nasıl çalıştıklarını, neler 
yaptıklarını, gördükleri eğitim çerçevesinde anaokulundan üniversi-
teye kadar ne derecede Türkçe eğitim gördüklerini, belgeleriyle an-
latmıştır. Cambazov aynı şekilde, Kosova’da tamamıyla Türkçe eği-
tim veren okul ve kurumlardan da bahsetmiştir.  

Cambazov’un ilgi gören bir diğer kitabı da “Beşiğim ve Eşi-
ğim” adlı kitabıdır. Kitapta yaşamından izler taşıyan çeşitli kesitler yer 
almaktadır.  

Dr. İsmail Cambazov, 22.03.2020 tarihinde Sofya Pirogov hasta-
nesinde, geçirdiği beyin kanaması sonucu 92 yaşında vefat etmiştir. 

Başta Bulgaristan’daki soydaşlarımız olmak üzere, tüm Türk dün-
yası için bu yeri doldurulamaz büyük bir kayıptır. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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tanınmış bir bilim insanı olacak Hasan Eren, Süreyya Yusuf ve Hasan 
Kaleşi ile tanışıp arkadaşlık yaptı. O Belgrat’ta iken ailesi Türkiye’ye 
göç etmişti. Fahri Kaya, Makedonya’da kalıp Türk dili ve edebiyatına 
hizmeti amaç edindi. Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünde 
çalışmaya başladı (1954). Aynı yıl Ayşe Hanım’la evlendi.  

Radyodan sonra Yugoslavya Türklerinin önemli gazetesi Birlik’te 
görev aldı (1958). Şair Necati Zekeriya ile Birlik’in çocuk dergisi 
Sevinç’i yayımladı. 1963-1969 yılları arasında, genç yaşta Birlik 
gazetesinin sorumlu yöneticiliği ile başyazarlığını üstlendi. Bu görevi 
sırasında İlhami Emin’le Sesler edebiyat, kültür dergisinin yayım-
lanmasını sağladı (1965). Uzun yıllar derginin yayın kuruluna baş-
kanlık etti. 1966’da Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneğinin aktif 
hâle gelmesi için çaba gösterdi. Bu dernek bugün de faaliyettedir. 
Makedonya Türklerinin halk müziği ve oyunlarını yaşatmaktadır. Yi-
ne aynı dönemde bazı okullarda Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. 
Başarılı çalışmaları dolayısıyla 1969’da milletvekili seçildi. 1971’den 
itibaren altı yıl Enformasyon Sekreterliği (Bakanlığı) görevinde bu-
lundu. 1974 ve 1978 Kurultaylarında Makedonya Komünistler Birliği 
Başkanlığı’na üye seçildi. 1982 yılında Mareşal Tito’nun Sosyalist 
Yugoslavya’sında Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği gibi yüksek bir 
göreve getirildi. Bu görev emekliye ayrıldığı 1991 yılına kadar sürdü. 
Zaten 1990’da da Sovyetler Birliği ve Yugoslavya dağıldı. 

Emeklilik döneminde kendini tamamen kültür, sanat çalışma-
larına verdi. Üsküp, Priştine, Prizren, İstanbul arasında gidip geldi. 
Oğlu Eren Türkiye’de yüksek öğrenim gördü. Eren, hâlen İstanbul’da 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır. Kızı 
Sezen, Üsküp’te öğrenim görüp Kuveyt’e yerleşti. Fahri Kaya 23 Mart 
2020 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Cenazesi ertesi 
gün İstanbul Hekimbaşı 2 Mezarlığı’nda babası ile annesinin me-
zarlarının yanında toprağa verildi. 

1 Nisan 2020 tarihinde merkezi Ankara’da bulunan Yunus Emre 
Enstitüsünce Facebook hesabı üzerinden dijital bir anma programı dü-
zenlendi. Programda sırasıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTB 
Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı 
Fikrim Damka, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 
T.C. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Makedonya Türk 
Sivil Toplum Örgütleri Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emir ile bazı 
şair, yazar, akademisyen dostları, oğlu Dr. Eren Kaya birer konuşma 
yaptılar. 

Fahri Kaya’nın hayatı, sanatı, eserleri hakkındaki en geniş kitap 
Balkanlardaki üniversitelerde uzun yıllar ders veren Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeki Gürel ve eşi Dr. Nazlı Rânâ 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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Gürel tarafından hazırlanıp yayımlandı. Fahri Kaya’nın 80. yaşı dola-
yısıyla hazırlanıp Ankara’da yayımlanan kitabın geliştirilmiş şekli 85. 
yaşı dolayısıyla bu defa Üsküp’te basıldı: 

Dr. Nazlı Rânâ Gürel-Dr. Zeki Gürel; Fahri Kaya/Hayatı Sanatı 
Eserleri, Ankara 2010, 448 s., Berikan Yayınevi. 

Dr. Nazlı Rânâ Gürel-Dr. Zeki Gürel; Fahri Kaya/Hayatı Sanatı 
Eserleri, Üsküp 2015, 381 s., Yeni Balkan Yayınları 

Dr. Zeki Gürel, Kaya’nın ölümü üzerine Türk Yurdu dergisinde 
de bir nekroloji yazısı yayımladı: “Fahri Kaya Hakk’a Yürüdü”, S 
393, 5/2020, s.102-104.  

İstanbul’da yayımlanan yazar Ahmet Kabaklı’nın yadigârı Türk 
Edebiyatı dergisinde de Kosova’dan Dr. Taner Güçlütürk’ün “A Har-
finden Önceki İsim: Fahri Kaya” (S 559, 5/2020, s.44-48) başlıklı ya-
zısı da doğduğu, yaşadığı toprakların sesini getirdi. İki kitap, hakkında 
yazılanlar ve yazar ansiklopedilerindeki bilgilere dayanarak kısaca 
sanat çalışmaları ve eserleri üzerinde bilgi vermek istiyoruz. 

Fahri Kaya, edebiyatla şiir yazarak ilgilenmeye başladı. İlk şiiri 
İlkbahar 1946 yılında Birlik gazetesinde yayımlandığında 16 yaşın-
daydı ve ilkokul öğretmenliğine başlamıştı. Temel eğitimini öğret-
menlik alanında aldığı için şiir ve hikâyelerinde çocukları hedef kitle 
edindi. Çocuk şiirleri ve hikâyeleriyle tanındı. Yine aynı sebeple 
Türkçeyi öğretmek, güzel konuşulup yazılmasını sağlamak amacıyla 
çok sayıda ders kitabı yazdı. Antolojiler yayımladı. Türkiye ile Bal-
kanlar arasında bir edebiyat köprüsü oluşturmaya çalıştı. Bu amaçla 
Türkçeden Makedoncaya, Makedoncadan Türkçeye çeviriler yaptı. 
Başta Nazım Hikmet olmak üzere Türk şairlerini Makedonya ve Ko-
sova’da tanıtmak için yoğun çaba gösterdi. 

Gazetecilik ve yayıncılık diğer göreviydi. Birlik gazetesi, Sesler, 
Sevinç ve Tomurcuk dergilerinin yayımlanmasında değerli hizmetleri 
görüldü. Kuzey Makedonya Yazarlar Birliği ve Makedonya Gaze-
teciler Cemiyeti üyesiydi. 

Aldığı ödüller arasında edebiyatla ilgili olanlar şunlardır: 

1981 Kopneji i Razdelbi/Özlem ve Arayışlar (Nazım Hikmet’in 
şiirleri), Makedonya Çevirmenler Örgütü Yılın Çeviri Ödülü 

 2000 Bay dergisi (Kosova) Uluslararası Balkanlar Türk Kültü-
rü Büyük Hizmet Ödülü 

2005 TÜRKSAV (Ankara), Türk Dünyası Hizmet Ödülü 
2010 Türkçem (Prizren) Dergisi Ödülü 
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tanınmış bir bilim insanı olacak Hasan Eren, Süreyya Yusuf ve Hasan 
Kaleşi ile tanışıp arkadaşlık yaptı. O Belgrat’ta iken ailesi Türkiye’ye 
göç etmişti. Fahri Kaya, Makedonya’da kalıp Türk dili ve edebiyatına 
hizmeti amaç edindi. Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünde 
çalışmaya başladı (1954). Aynı yıl Ayşe Hanım’la evlendi.  

Radyodan sonra Yugoslavya Türklerinin önemli gazetesi Birlik’te 
görev aldı (1958). Şair Necati Zekeriya ile Birlik’in çocuk dergisi 
Sevinç’i yayımladı. 1963-1969 yılları arasında, genç yaşta Birlik 
gazetesinin sorumlu yöneticiliği ile başyazarlığını üstlendi. Bu görevi 
sırasında İlhami Emin’le Sesler edebiyat, kültür dergisinin yayım-
lanmasını sağladı (1965). Uzun yıllar derginin yayın kuruluna baş-
kanlık etti. 1966’da Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneğinin aktif 
hâle gelmesi için çaba gösterdi. Bu dernek bugün de faaliyettedir. 
Makedonya Türklerinin halk müziği ve oyunlarını yaşatmaktadır. Yi-
ne aynı dönemde bazı okullarda Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. 
Başarılı çalışmaları dolayısıyla 1969’da milletvekili seçildi. 1971’den 
itibaren altı yıl Enformasyon Sekreterliği (Bakanlığı) görevinde bu-
lundu. 1974 ve 1978 Kurultaylarında Makedonya Komünistler Birliği 
Başkanlığı’na üye seçildi. 1982 yılında Mareşal Tito’nun Sosyalist 
Yugoslavya’sında Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeliği gibi yüksek bir 
göreve getirildi. Bu görev emekliye ayrıldığı 1991 yılına kadar sürdü. 
Zaten 1990’da da Sovyetler Birliği ve Yugoslavya dağıldı. 

Emeklilik döneminde kendini tamamen kültür, sanat çalışma-
larına verdi. Üsküp, Priştine, Prizren, İstanbul arasında gidip geldi. 
Oğlu Eren Türkiye’de yüksek öğrenim gördü. Eren, hâlen İstanbul’da 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır. Kızı 
Sezen, Üsküp’te öğrenim görüp Kuveyt’e yerleşti. Fahri Kaya 23 Mart 
2020 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Cenazesi ertesi 
gün İstanbul Hekimbaşı 2 Mezarlığı’nda babası ile annesinin me-
zarlarının yanında toprağa verildi. 

1 Nisan 2020 tarihinde merkezi Ankara’da bulunan Yunus Emre 
Enstitüsünce Facebook hesabı üzerinden dijital bir anma programı dü-
zenlendi. Programda sırasıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTB 
Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı 
Fikrim Damka, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 
T.C. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Makedonya Türk 
Sivil Toplum Örgütleri Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emir ile bazı 
şair, yazar, akademisyen dostları, oğlu Dr. Eren Kaya birer konuşma 
yaptılar. 

Fahri Kaya’nın hayatı, sanatı, eserleri hakkındaki en geniş kitap 
Balkanlardaki üniversitelerde uzun yıllar ders veren Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeki Gürel ve eşi Dr. Nazlı Rânâ 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 

277 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 33  
 

 

277 

Gürel tarafından hazırlanıp yayımlandı. Fahri Kaya’nın 80. yaşı dola-
yısıyla hazırlanıp Ankara’da yayımlanan kitabın geliştirilmiş şekli 85. 
yaşı dolayısıyla bu defa Üsküp’te basıldı: 

Dr. Nazlı Rânâ Gürel-Dr. Zeki Gürel; Fahri Kaya/Hayatı Sanatı 
Eserleri, Ankara 2010, 448 s., Berikan Yayınevi. 

Dr. Nazlı Rânâ Gürel-Dr. Zeki Gürel; Fahri Kaya/Hayatı Sanatı 
Eserleri, Üsküp 2015, 381 s., Yeni Balkan Yayınları 

Dr. Zeki Gürel, Kaya’nın ölümü üzerine Türk Yurdu dergisinde 
de bir nekroloji yazısı yayımladı: “Fahri Kaya Hakk’a Yürüdü”, S 
393, 5/2020, s.102-104.  

İstanbul’da yayımlanan yazar Ahmet Kabaklı’nın yadigârı Türk 
Edebiyatı dergisinde de Kosova’dan Dr. Taner Güçlütürk’ün “A Har-
finden Önceki İsim: Fahri Kaya” (S 559, 5/2020, s.44-48) başlıklı ya-
zısı da doğduğu, yaşadığı toprakların sesini getirdi. İki kitap, hakkında 
yazılanlar ve yazar ansiklopedilerindeki bilgilere dayanarak kısaca 
sanat çalışmaları ve eserleri üzerinde bilgi vermek istiyoruz. 

Fahri Kaya, edebiyatla şiir yazarak ilgilenmeye başladı. İlk şiiri 
İlkbahar 1946 yılında Birlik gazetesinde yayımlandığında 16 yaşın-
daydı ve ilkokul öğretmenliğine başlamıştı. Temel eğitimini öğret-
menlik alanında aldığı için şiir ve hikâyelerinde çocukları hedef kitle 
edindi. Çocuk şiirleri ve hikâyeleriyle tanındı. Yine aynı sebeple 
Türkçeyi öğretmek, güzel konuşulup yazılmasını sağlamak amacıyla 
çok sayıda ders kitabı yazdı. Antolojiler yayımladı. Türkiye ile Bal-
kanlar arasında bir edebiyat köprüsü oluşturmaya çalıştı. Bu amaçla 
Türkçeden Makedoncaya, Makedoncadan Türkçeye çeviriler yaptı. 
Başta Nazım Hikmet olmak üzere Türk şairlerini Makedonya ve Ko-
sova’da tanıtmak için yoğun çaba gösterdi. 

Gazetecilik ve yayıncılık diğer göreviydi. Birlik gazetesi, Sesler, 
Sevinç ve Tomurcuk dergilerinin yayımlanmasında değerli hizmetleri 
görüldü. Kuzey Makedonya Yazarlar Birliği ve Makedonya Gaze-
teciler Cemiyeti üyesiydi. 

Aldığı ödüller arasında edebiyatla ilgili olanlar şunlardır: 

1981 Kopneji i Razdelbi/Özlem ve Arayışlar (Nazım Hikmet’in 
şiirleri), Makedonya Çevirmenler Örgütü Yılın Çeviri Ödülü 

 2000 Bay dergisi (Kosova) Uluslararası Balkanlar Türk Kültü-
rü Büyük Hizmet Ödülü 

2005 TÜRKSAV (Ankara), Türk Dünyası Hizmet Ödülü 
2010 Türkçem (Prizren) Dergisi Ödülü 
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Başlıca eserleri tür ve ilk baskı yıllarına göre şöyle sıralanabilir: 
Şiir: Yürü Aydınlığa (Üsküp 1951, Ş. Ramo, M. Karahasan, N. 

Zekeriya, İ. Emin, E. Tuzcu ve Ş. Mahmut’la), İlk Adımlar (Üsküp 
1952, çocuk şiirleri), Köyden Sesler (Üsküp 1958, çocuk şiirleri), 
Hoşçakalın (Üsküp 1965, çocuk şiirleri), Çocuk Rüyaları (Üsküp 
1991, çocuk şiirleri). 

Hikâye/Öykü: Güle Güle (Üsküp 1978, İstanbul 2001, çocuk 
hikâyeleri), Küçük Hanımlar (Üsküp 1977, çocuk hikâyeleri), İkindi 
Güneşi (Üsküp 1998, çocuk hikâyeleri). 

Araştırma, İnceleme: Seçme Yazılar (Üsküp 1994), Makedonya 
Türklerinde İz Bırakanlar (Üsküp 2008), Gün Bugün (Üsküp 2010). 

Derleme, Antoloji: Sesler (Üsküp 1952, şiir ve hikâyeler, N. 
Zekeriya, F. Kaya, M. Kıratlı, İ. Emin’le), Seçme Masal ve Hikâyeler 
(Üsküp 1955), Grimm Kardeşler/Kurul Sofram Kurul (Üsküp 1955, 
N. Zekeriya ile), Hans C. Andersen/Papatya (Üsküp 1955, N. 
Zekeriya ile), Hint Masalları (Üsküp 1955), Türk Masalları (Üsküp 
1955), Makedonya Yazarlarından Seçme Çocuk Hikâyeleri (Üsküp 
1961), Türk Masalları (Üsküp 1966), Aynı Güneş Altında (Üsküp 
1972), Tito/Makaleler (Üsküp 1978), Nazım Hikmet’ten Şiirler 
(Üsküp 1983), Gökkuşağı/Yugoslavya Türk Yazarlarından Çocuk 
Hikâyeleri (Üsküp 1985), Nazım Hikmet/Şiirler (Üsküp 1989), 
Çağdaş Boşnak Edebiyatı Antolojisi (İstanbul 1992), Eski 
Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi (İstanbul 1992), Çağdaş 
Makedon Şiirleri Antolojisi (Ankara 1993), Yugoslavya Türk Hikâyesi 
Antolojisi (Üsküp 1994), İnci Kutusu/Makedon Hikâyeleri Antolojisi 
(Üsküp 2004). 

 
 
Çeviri: 
 
a. Balkan dillerinden Türkçeye: 

Kasırgayla Yüz Yüze (Y. Çazi, roman, Üsküp 1960), Tembeller 
Diyarı (M. Maksimoviç, hikâye, Üsküp 1960), Katırlar (T. Selişkar, 
hikâye, Üsküp 1964), Kırıntılar (B. Boyaciski, hikâyeler, Üsküp 
1965), Çilekler (Ç. Andrevski, hikâye, Üsküp 1966), Küçük Sa-
vaşçılar (Hikâyeler, Üsküp 1966), Son Fişek (Y. Strezovki, hikâyeler, 
N. Zekeriya, İ. Emin, Ş. Ramo, H. Mercan, N.D. Ülkü ile, Üsküp 
1968). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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b. Makedoncaya, Balkan dillerine: 

Turske Bajke/Türk Masalları (M. Cukanoviç ile, Belgrad 1953), 
Kopneji i Razdelbi/Özlem ve Arayışlar/Nazım Hikmet’ten Şiirler 
(Üsküp 1981), Novo vo Staro/Eskide Yeni (O. Veli, O. Rıfat ve M.C. 
Anday’dan şiirler, Üsküp 1984), Sovremena Turska Poeziya/Türk Şiiri 
Antolojisi (62 şairin şiirleri, Üsküp 1985), Eden Nov Svet/Yeni Bir 
Dünya (M.C. Anday’dan şiirler, Üsküp 1989). 

 
Ders Kitapları: 
 
Edebiyata Pencere (8. Sınıf, Üsküp 1967), Alfabe (Kosova’da 

Türkçe öğretim gören öğrenciler için, Belgrad 1986), Türkçe Alıştırma 
Defteri (5. Sınıf, Üsküp 1993), Türkçe Alıştırma Defteri (6. Sınıf, 

Üsküp 1993), Okuma Kitabı (7. 
Sınıf, Belgrad 1997), Okuma 
Kitabı (6. Sınıf, Belgrad 1998), 
Okuma Kitabı (5. Sınıf, Üsküp 
1998), Okuma Kitabı (6. Sınıf, 
Üsküp 1998). 

 
İlhami Emin 

 
28 Nisan 2020 tarihinde Üs-
küp’te hayata gözlerini yuman, 
Balkan Türklük Bilimi ve Türk 
edebiyatının diğer büyük siması 
şair, yazar, gazeteci İlhami 
Emin, 8 Ağustos 1931 tarihinde 
Kuzey Makedonya’nın Radoviş 
kasabasının İzlova/İzleova kö-

yünde doğdu. Ailesinin kökü Manisa/Saruhan Sarıgöl Yörük-lerine 
dayanmaktadır. Babası Rı-fat Efendi, annesi ise Şefiye Ha-nım’dır. 
İlk öğrenimini Radoviş’te ta-mamladı. Sırpça başladığı (1938) ilk 
öğrenimini 1941’de Bulgarca, 1944’te Makedonca dilinde sürdürdü. 
4-5. sınıfta Rusça da öğrendi. Üsküp İktisat Meslek Lisesinde yatılı 
olarak öğrenim görüp 1951 yık-lında diploma aldı. Yüksek öğrenimini 
Üsküp Kliment Ohridski Yük-sek Pedagoji Akademisinin Makedon 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1954). Bu öğrenimi 
sırasında 1952-1954 yılları arasında Türk okulu Tefeyyüzün ikinci ve 
üçüncü sınıflarında üç yıl öğret-menlik yaptı. Türkçe dâhil beş dil 
öğrenmiş olması dolayısıyla haya-tını gazetecilik ve yazarlık yaparak 
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Başlıca eserleri tür ve ilk baskı yıllarına göre şöyle sıralanabilir: 
Şiir: Yürü Aydınlığa (Üsküp 1951, Ş. Ramo, M. Karahasan, N. 

Zekeriya, İ. Emin, E. Tuzcu ve Ş. Mahmut’la), İlk Adımlar (Üsküp 
1952, çocuk şiirleri), Köyden Sesler (Üsküp 1958, çocuk şiirleri), 
Hoşçakalın (Üsküp 1965, çocuk şiirleri), Çocuk Rüyaları (Üsküp 
1991, çocuk şiirleri). 

Hikâye/Öykü: Güle Güle (Üsküp 1978, İstanbul 2001, çocuk 
hikâyeleri), Küçük Hanımlar (Üsküp 1977, çocuk hikâyeleri), İkindi 
Güneşi (Üsküp 1998, çocuk hikâyeleri). 

Araştırma, İnceleme: Seçme Yazılar (Üsküp 1994), Makedonya 
Türklerinde İz Bırakanlar (Üsküp 2008), Gün Bugün (Üsküp 2010). 

Derleme, Antoloji: Sesler (Üsküp 1952, şiir ve hikâyeler, N. 
Zekeriya, F. Kaya, M. Kıratlı, İ. Emin’le), Seçme Masal ve Hikâyeler 
(Üsküp 1955), Grimm Kardeşler/Kurul Sofram Kurul (Üsküp 1955, 
N. Zekeriya ile), Hans C. Andersen/Papatya (Üsküp 1955, N. 
Zekeriya ile), Hint Masalları (Üsküp 1955), Türk Masalları (Üsküp 
1955), Makedonya Yazarlarından Seçme Çocuk Hikâyeleri (Üsküp 
1961), Türk Masalları (Üsküp 1966), Aynı Güneş Altında (Üsküp 
1972), Tito/Makaleler (Üsküp 1978), Nazım Hikmet’ten Şiirler 
(Üsküp 1983), Gökkuşağı/Yugoslavya Türk Yazarlarından Çocuk 
Hikâyeleri (Üsküp 1985), Nazım Hikmet/Şiirler (Üsküp 1989), 
Çağdaş Boşnak Edebiyatı Antolojisi (İstanbul 1992), Eski 
Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi (İstanbul 1992), Çağdaş 
Makedon Şiirleri Antolojisi (Ankara 1993), Yugoslavya Türk Hikâyesi 
Antolojisi (Üsküp 1994), İnci Kutusu/Makedon Hikâyeleri Antolojisi 
(Üsküp 2004). 

 
 
Çeviri: 
 
a. Balkan dillerinden Türkçeye: 

Kasırgayla Yüz Yüze (Y. Çazi, roman, Üsküp 1960), Tembeller 
Diyarı (M. Maksimoviç, hikâye, Üsküp 1960), Katırlar (T. Selişkar, 
hikâye, Üsküp 1964), Kırıntılar (B. Boyaciski, hikâyeler, Üsküp 
1965), Çilekler (Ç. Andrevski, hikâye, Üsküp 1966), Küçük Sa-
vaşçılar (Hikâyeler, Üsküp 1966), Son Fişek (Y. Strezovki, hikâyeler, 
N. Zekeriya, İ. Emin, Ş. Ramo, H. Mercan, N.D. Ülkü ile, Üsküp 
1968). 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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b. Makedoncaya, Balkan dillerine: 

Turske Bajke/Türk Masalları (M. Cukanoviç ile, Belgrad 1953), 
Kopneji i Razdelbi/Özlem ve Arayışlar/Nazım Hikmet’ten Şiirler 
(Üsküp 1981), Novo vo Staro/Eskide Yeni (O. Veli, O. Rıfat ve M.C. 
Anday’dan şiirler, Üsküp 1984), Sovremena Turska Poeziya/Türk Şiiri 
Antolojisi (62 şairin şiirleri, Üsküp 1985), Eden Nov Svet/Yeni Bir 
Dünya (M.C. Anday’dan şiirler, Üsküp 1989). 

 
Ders Kitapları: 
 
Edebiyata Pencere (8. Sınıf, Üsküp 1967), Alfabe (Kosova’da 

Türkçe öğretim gören öğrenciler için, Belgrad 1986), Türkçe Alıştırma 
Defteri (5. Sınıf, Üsküp 1993), Türkçe Alıştırma Defteri (6. Sınıf, 

Üsküp 1993), Okuma Kitabı (7. 
Sınıf, Belgrad 1997), Okuma 
Kitabı (6. Sınıf, Belgrad 1998), 
Okuma Kitabı (5. Sınıf, Üsküp 
1998), Okuma Kitabı (6. Sınıf, 
Üsküp 1998). 

 
İlhami Emin 

 
28 Nisan 2020 tarihinde Üs-
küp’te hayata gözlerini yuman, 
Balkan Türklük Bilimi ve Türk 
edebiyatının diğer büyük siması 
şair, yazar, gazeteci İlhami 
Emin, 8 Ağustos 1931 tarihinde 
Kuzey Makedonya’nın Radoviş 
kasabasının İzlova/İzleova kö-

yünde doğdu. Ailesinin kökü Manisa/Saruhan Sarıgöl Yörük-lerine 
dayanmaktadır. Babası Rı-fat Efendi, annesi ise Şefiye Ha-nım’dır. 
İlk öğrenimini Radoviş’te ta-mamladı. Sırpça başladığı (1938) ilk 
öğrenimini 1941’de Bulgarca, 1944’te Makedonca dilinde sürdürdü. 
4-5. sınıfta Rusça da öğrendi. Üsküp İktisat Meslek Lisesinde yatılı 
olarak öğrenim görüp 1951 yık-lında diploma aldı. Yüksek öğrenimini 
Üsküp Kliment Ohridski Yük-sek Pedagoji Akademisinin Makedon 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1954). Bu öğrenimi 
sırasında 1952-1954 yılları arasında Türk okulu Tefeyyüzün ikinci ve 
üçüncü sınıflarında üç yıl öğret-menlik yaptı. Türkçe dâhil beş dil 
öğrenmiş olması dolayısıyla haya-tını gazetecilik ve yazarlık yaparak 

9 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 

 

9 

 
Nail TAN  
Balkan Türklük Bilimi ve Türk Edebiyatının İki Büyük Kaybı:  
Fahri Kaya, İlhami Emin .....................................................................275 
                                              
 
DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ / 
EDITORIAL PRICIPLES …..…………………………….…..........283 
 
BAL-TAM KÜTÜPHANESİNE GÖNDERİLEN YAYINLAR/  
THE PUBLICATIONS SENT TO THE LIBRARY OF  
BAL-TAM …..………………………………....................................285  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 33 
 

 

280  

kazanmaya karar verdi. Babası ve annesi 1956 yılında Türkiye’ye göç 
etti. 

Önce, liseyi bitirdiği yıllarda Makedonca yayımlanan “Pioner” ga-
zetesinde yazmaya başladı. “Nova Makedoniya” gazetesinde yayım-
lanan sinema ve tiyatro eleştirileriyle tanındı. Gazetede çalışırken 
26.7.1956 tarihinde “Jean Paul Sartre Üsküp’te” başlıklı habere im-
zasını atarak yankı uyandırdı. Bu yıllarda, şiirlerini de Makedonca 
yazıyordu. Makedonya Türklerinin sesi konumundaki “Birlik” gaze-
tesinde hem çalıştı hem de köşe yazarlığı yaptı. Böylece sanatında 
Türkçe dönemi başladı. 1965 yılında “Sesler” adlı aylık kültür, sanat 
dergisinin kurucuları arasında yer aldı. “Sesler”in ilk yönetim ku-
rulunda İlhami Emin, Kemal Lila, Lidiya Yaşar, Necati Zekeriya, 
Nusret Dişo Ülkü, Şerafettin Nebi, Şükrü Ramo, Fahri Kaya ve 
Süreyya Yusuf bulunuyordu. İlhami Emin, Aralık 1965’te ilk sayısı 
yayımlanan derginin sorumlu yöneticisi oldu. 1970 yılında Üsküp 
Radyosu Türkçe Yayınlar Sorumlusu/Müdürü görevine getirildi. Rad-
yo ve Makedonya Televizyonunda “Can ü Dilden” adlı bir şiir prog-
ramının yapımcılığını yürüttü. 1975 yılı Temmuzunda Üsküp’e git-
tiğimizde (Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal, İhsan Hançer’le) mihman-
darlığımızı yapan rahmetli Prof. Dr. Şefket Plana, bizi Türkçe yayınlar 
bölümüne götürmüş, İlhami Emin’le tanıştırmış, hatta radyoda ko-
nuşturmuştu. “Sesler” dergisinde bu tanışmanın sonucu bazı yazılarım 
yayımlandı. 

İlhami Emin, şiir yanında oyunlar da yazıyordu. Bu ilgisi ve başa-
rılı radyo müdürlüğü sonucu 1978 yılında Üsküp Halklar Tiyatrosu 
Genel Müdürlüğüne seçildi. Tiyatronun, Türk Tiyatrosu Bölümü onun 
yöneticiliği döneminde Yugoslavya’da tanındı. Dostoyevski’nin Suç 
ve Ceza, L. Simoviç’in Hasan Ağa’nın Karısı ve A. Paşku’nun Golf 
adlı oyunları Üsküp Halklar Tiyatrosu’nun başarısını zirveye taşıdı. İ. 
Emin, beş yıllık süreyle seçilmişti. Süresi dolunca Makedonya Kültür 
Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevine atandı (1982). Mareşal Tito 
ve Kiro Gligorov’un Türkçe tercümanlığını yaptı. Makedonya 
Yazarlar Birliği ve Makedonya Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. 1990 
yılında emekli oluncaya kadar Bakan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 
Emeklilik döneminde kendini tamamen sanat çalışmalarına verdi. 

Üsküp Radyosu Türkçe Bölümü çalışanlarından Kalaç Türkle-
rinde Emire Hanım’la evliliğinden oğlu Rifat Emin ve kızı Bilge Emin 
bulunmaktadır. 

28 Nisan 2020 tarihinde Üsküp’te vefat eden İlhami Emin, 2019 
yılı sonlarına doğru TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilgisiyle te-
davi için Türkiye’ye getirilmişti. Cenazesi, 29 Nisan 2020 günü, 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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cenaze namazının ardından Üsküp’teki Butel Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. 

İlhami Emin’in hayatı, sanatı üzerindeki en geniş inceleme Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeki Gürel ve 
eşi Dr. Nazlı Rânâ Gürel tarafından yapılıp yayımlanmıştır (Gül-
kaya/İlhami Emin: Hayatı Sanatı Eserleri, Üsküp 2016, Yeni Balkan 
Yayınları: 24). Bu kitap ve yazar ansiklopedilerindeki bilgiler çerce-
vesinde sanatı ve eserleri üzerinde de özet bilgi vermek istiyoruz. 

Ağırlıklı olarak şair kimliğiyle tanındı. Önce Makedonca sonra 
Türkçe şiirler yazdı. “Balkanların Gül Şairi” unvanıyla ünü arttı. Bir-
çok şiir kitabı gül üzerinedir. Film ve oyun eleştirileri yayımladı. Ro-
man, oyun, çeviri dallarında eserler verdi. Eğitimci kimliği dolayısıyla 
çocuklara yönelik şiirlere odaklandığı görüldü. Türkiye ile Balkanlar 
arasındaki dil ve edebiyat bağlarını güçlendirmeye çalıştı. Türk edebi-
yatının önemli eserlerinden bir bölümünü Balkan dillerine çevirdi. 

Aldığı Ödüller içinde edebiyatla ilgili olanlardan bazıları 
şunlardır: 

1995 Türkiye Yazarlar Birliği Mehmed Akif Ersoy Ödülü 
2003 Makedonya Yazarlar Birliği En İyi Çeviri Ödülü 
2007 Makedonya Yazarlar Birliği Edebî Asa Ödülü 
2009 Süleyman Brina Uluslararası Balkanlar Türk Kültürü Ödülü 
2011 Makedonya PEN Ödülü 
2012 KIBATEK Ödülü 
2012 Kosova Türkçem Dergisi Ödülü 
2012 Yürüyen Duvar romanıyla Koço Ratsin Yılın En İyi Roman 
Ödülü 
2014 İştip Şiir Şövalyesi Ödülü 
35 telif, çeviri kitabı bulunan yazarın başlıca eserleri, tür ve ilk 
baskı yıllarına göre şöyle sıralanabilir: 
 
Şiir: Yürü Aydınlığa (Ş. Ramo, M. Karahasan, N. Zekeriya, F. 

Kaya, E. Tuzcu, Ş. Mahmut’la, Üsküp 1951), Sesler (N. Zekeriya, F. 
Kaya, M.D. Kıratlı ile, Üsküp 1952), Aramak (N. Zekeriya ile, Üsküp 
1954), Zivotot Pee i Plaçe/Gülüp Ağlayan Hayat (Makedonca, Üsküp 
1955), Ay Kedisiz Saray (Şiirler, hikâyeler, Üsküp 1964), Otade 
Kamenot/Taş Ötesi (Türkçe Makedonca şiirler, Üsküp 1965), Kırk 
Dost ( Üsküp 1965), Güneşli Şiirler (Üsküp 1966), Gülkılıç (İstanbul 
1971), Gülçiçek (Üsküp 1972), Şiirli Alfabe (Üsküp 1974), Gülev 
(Üsküp 1980), Hepimiz Tito (Üsküp 1982), Güldin (Üsküp 1983), 
Gülçiçekhane (Üsküp 1984), Yörükçe (Üsküp 1984), Rozariyum/ 
Çiçekhane (Üsküp 1985), Şiirler/Seçmeler (Üsküp 1990), Güldeste 
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kazanmaya karar verdi. Babası ve annesi 1956 yılında Türkiye’ye göç 
etti. 

Önce, liseyi bitirdiği yıllarda Makedonca yayımlanan “Pioner” ga-
zetesinde yazmaya başladı. “Nova Makedoniya” gazetesinde yayım-
lanan sinema ve tiyatro eleştirileriyle tanındı. Gazetede çalışırken 
26.7.1956 tarihinde “Jean Paul Sartre Üsküp’te” başlıklı habere im-
zasını atarak yankı uyandırdı. Bu yıllarda, şiirlerini de Makedonca 
yazıyordu. Makedonya Türklerinin sesi konumundaki “Birlik” gaze-
tesinde hem çalıştı hem de köşe yazarlığı yaptı. Böylece sanatında 
Türkçe dönemi başladı. 1965 yılında “Sesler” adlı aylık kültür, sanat 
dergisinin kurucuları arasında yer aldı. “Sesler”in ilk yönetim ku-
rulunda İlhami Emin, Kemal Lila, Lidiya Yaşar, Necati Zekeriya, 
Nusret Dişo Ülkü, Şerafettin Nebi, Şükrü Ramo, Fahri Kaya ve 
Süreyya Yusuf bulunuyordu. İlhami Emin, Aralık 1965’te ilk sayısı 
yayımlanan derginin sorumlu yöneticisi oldu. 1970 yılında Üsküp 
Radyosu Türkçe Yayınlar Sorumlusu/Müdürü görevine getirildi. Rad-
yo ve Makedonya Televizyonunda “Can ü Dilden” adlı bir şiir prog-
ramının yapımcılığını yürüttü. 1975 yılı Temmuzunda Üsküp’e git-
tiğimizde (Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal, İhsan Hançer’le) mihman-
darlığımızı yapan rahmetli Prof. Dr. Şefket Plana, bizi Türkçe yayınlar 
bölümüne götürmüş, İlhami Emin’le tanıştırmış, hatta radyoda ko-
nuşturmuştu. “Sesler” dergisinde bu tanışmanın sonucu bazı yazılarım 
yayımlandı. 

İlhami Emin, şiir yanında oyunlar da yazıyordu. Bu ilgisi ve başa-
rılı radyo müdürlüğü sonucu 1978 yılında Üsküp Halklar Tiyatrosu 
Genel Müdürlüğüne seçildi. Tiyatronun, Türk Tiyatrosu Bölümü onun 
yöneticiliği döneminde Yugoslavya’da tanındı. Dostoyevski’nin Suç 
ve Ceza, L. Simoviç’in Hasan Ağa’nın Karısı ve A. Paşku’nun Golf 
adlı oyunları Üsküp Halklar Tiyatrosu’nun başarısını zirveye taşıdı. İ. 
Emin, beş yıllık süreyle seçilmişti. Süresi dolunca Makedonya Kültür 
Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevine atandı (1982). Mareşal Tito 
ve Kiro Gligorov’un Türkçe tercümanlığını yaptı. Makedonya 
Yazarlar Birliği ve Makedonya Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. 1990 
yılında emekli oluncaya kadar Bakan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 
Emeklilik döneminde kendini tamamen sanat çalışmalarına verdi. 

Üsküp Radyosu Türkçe Bölümü çalışanlarından Kalaç Türkle-
rinde Emire Hanım’la evliliğinden oğlu Rifat Emin ve kızı Bilge Emin 
bulunmaktadır. 

28 Nisan 2020 tarihinde Üsküp’te vefat eden İlhami Emin, 2019 
yılı sonlarına doğru TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilgisiyle te-
davi için Türkiye’ye getirilmişti. Cenazesi, 29 Nisan 2020 günü, 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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cenaze namazının ardından Üsküp’teki Butel Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. 

İlhami Emin’in hayatı, sanatı üzerindeki en geniş inceleme Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeki Gürel ve 
eşi Dr. Nazlı Rânâ Gürel tarafından yapılıp yayımlanmıştır (Gül-
kaya/İlhami Emin: Hayatı Sanatı Eserleri, Üsküp 2016, Yeni Balkan 
Yayınları: 24). Bu kitap ve yazar ansiklopedilerindeki bilgiler çerce-
vesinde sanatı ve eserleri üzerinde de özet bilgi vermek istiyoruz. 

Ağırlıklı olarak şair kimliğiyle tanındı. Önce Makedonca sonra 
Türkçe şiirler yazdı. “Balkanların Gül Şairi” unvanıyla ünü arttı. Bir-
çok şiir kitabı gül üzerinedir. Film ve oyun eleştirileri yayımladı. Ro-
man, oyun, çeviri dallarında eserler verdi. Eğitimci kimliği dolayısıyla 
çocuklara yönelik şiirlere odaklandığı görüldü. Türkiye ile Balkanlar 
arasındaki dil ve edebiyat bağlarını güçlendirmeye çalıştı. Türk edebi-
yatının önemli eserlerinden bir bölümünü Balkan dillerine çevirdi. 

Aldığı Ödüller içinde edebiyatla ilgili olanlardan bazıları 
şunlardır: 

1995 Türkiye Yazarlar Birliği Mehmed Akif Ersoy Ödülü 
2003 Makedonya Yazarlar Birliği En İyi Çeviri Ödülü 
2007 Makedonya Yazarlar Birliği Edebî Asa Ödülü 
2009 Süleyman Brina Uluslararası Balkanlar Türk Kültürü Ödülü 
2011 Makedonya PEN Ödülü 
2012 KIBATEK Ödülü 
2012 Kosova Türkçem Dergisi Ödülü 
2012 Yürüyen Duvar romanıyla Koço Ratsin Yılın En İyi Roman 
Ödülü 
2014 İştip Şiir Şövalyesi Ödülü 
35 telif, çeviri kitabı bulunan yazarın başlıca eserleri, tür ve ilk 
baskı yıllarına göre şöyle sıralanabilir: 
 
Şiir: Yürü Aydınlığa (Ş. Ramo, M. Karahasan, N. Zekeriya, F. 

Kaya, E. Tuzcu, Ş. Mahmut’la, Üsküp 1951), Sesler (N. Zekeriya, F. 
Kaya, M.D. Kıratlı ile, Üsküp 1952), Aramak (N. Zekeriya ile, Üsküp 
1954), Zivotot Pee i Plaçe/Gülüp Ağlayan Hayat (Makedonca, Üsküp 
1955), Ay Kedisiz Saray (Şiirler, hikâyeler, Üsküp 1964), Otade 
Kamenot/Taş Ötesi (Türkçe Makedonca şiirler, Üsküp 1965), Kırk 
Dost ( Üsküp 1965), Güneşli Şiirler (Üsküp 1966), Gülkılıç (İstanbul 
1971), Gülçiçek (Üsküp 1972), Şiirli Alfabe (Üsküp 1974), Gülev 
(Üsküp 1980), Hepimiz Tito (Üsküp 1982), Güldin (Üsküp 1983), 
Gülçiçekhane (Üsküp 1984), Yörükçe (Üsküp 1984), Rozariyum/ 
Çiçekhane (Üsküp 1985), Şiirler/Seçmeler (Üsküp 1990), Güldeste 
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(Üsküp 1991), Gülpat/Gül Yol (Üsküp 2003), Gülkaya (Üsküp 2009), 
Gültepe (Makedonca şiirler, Üsküp 2010). 

 
Roman: Yürüyen Duvar (Üsküp 2008, Makedoncası Üsküp 

2012), Yürüyen Duvar (İstanbul 2014). 
 
Oyun: Fil (İstanbul 2007), Yabancı (Manastır 2008, Bir Deste 

Oyun). 
 
Anı/Hatıra: İlhami Emin’in Anıları, Balkanlar ve Türkler 

(Bs.haz. Rifat Emin, İstanbul 2011). 
 
Çeviri: Düşler Çayırı (Hikâyeler, V. Podgoreç’ten, Üsküp 1963), 

Sokak (Roman, S. Yanevski’den, Üsküp 1965), Poeziya (N. Hik-
met’ten şiirler, Üsküp 1965), Ubavo e da se zivee, brate/Yaşamak 
Güzel Şeydir Kardeşim (N. Hikmet’ten, Üsküp 1967), Mümin (H. 
Mercan’ın şiirleri, Makedoncaya, Üsküp 1968), Güzel Nedir Çirkin 
Nedir? (Hikâyeler, N. Zekeriya’dan, Makedoncaya, Üsküp 1968), Son 
Fişek (Hikâyeler, Y. Strezovski’den, N. Zekeriya, Ş. Ramo ve H. 
Mercan’la, Üsküp 1968), Resimlerle Dünya (Şiirler, H. Mercan’dan, 
Makedoncaya, Üsküp 1974), YKP’nin İki Savaş Arası Savaşımı ile 
Gelişimi (Konuşmalar, Tito’dan, Üsküp 1976), Irgat Sinan (Roman, İ. 
Andriç’ten, A. Özyalçıner’le, İstanbul 1976), Tekerlekler Üzerinde 
Dünya (Makale ve Şiirler, Ş. Damyanovski, V. Kunoski, A. Popovski, 
G. Popovski, D. Smgrevski’den, Üsküp 1978), Özyönetimli Sosyalizm 
(Tito’dan, İstanbul 1978), Sutyeska (D. Kostiç’ten, Üsküp 1990), Da 
sakame da ne sakaat/Sevelim Sevilelim (Y. Emre’den, şiirler, Üsküp 
1991), Atatürkçülüğün Kökeni (M. Şahin’den, Üsküp 1999), Korenita 
na Osmanliskata İmperiya/Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu (F. 
Köprülü’den, Üsküp 2010). 

Makedoncaya eserlerini çevirdiği diğer Türk yazarlar şunlardır: 
Ahmet Yesevî: Hikmetler, Mevlânâ: İnsan Yolculuğu, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, Yaşar Kemal: Binboğalar Efsanesi, Orhan Pamuk: 
Beyaz Kale, Orhan Pamuk: Benim Adım Kırmızı. 

İki büyük yazarı, Balkanlardaki Türkçe bayraktarını saygıyla 
anıyoruz... Mekânları cennet olsun! 
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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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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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Sevdalinka (Rose of Sarajevo, Ayşe Kulin, 1999), Beyaz Zambak 
(White Lily, Nurten Ertul, 2007), Mostar Köprüsü (The Bridge of 
Mostar, Alhan Altan Araslı, 2010), Ağlayan Bosna (Bosna Crying, 
Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 

 
Keywords: Bosnian War, Rose of Sarajevo, White Lily, The 

Bridge of Mostar, Bosna Crying, Birds of Figs.  
 
    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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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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Berkant Karakaya, 2011), İncir Kuşları (Birds of Figs, Sinan Akyüz, 
2012). 
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    *** 
 
20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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20. yüzyılın son on yılı içinde, Avrupa’nın ortasında, Bosna 

Savaşı adıyla anılan büyük bir kırım ve kıyım gerçekleşti. Bu savaş, 
Bosna’da Sırplarla Boşnaklar arasında acımasız bir şekilde yaşandı. 
Buna savaş demek belki de doğru değildi. Bu, kuvvetlerin eşit olma-
dığı ve adil şartlarda yapılmadığı herkes tarafından bilinen ama seyirci 
kalınan, temelinde kin, zulüm ve adaletsizlik bulunan bir soykırım ve 
yok etme hareketiydi. 

1980’li yıllardan beri yavaş yavaş tırmanan, 1992-1995 yılları 
arasında çarpışma şeklinde gerçekleşen bu savaş, tarihî kayıtlara göre 
şöyle gelişti: Yugoslavya Devleti, I. Dünya Savaşı sonunda kurulmuş-
tu. Bu devlet, dinî inanış ve etnik kimlik bakımından birbirinden farklı 
olan çeşitli milletlerden oluşmaktaydı (Ortodoks, Katolik, Müslüman 
gibi çeşitli dinlerden; Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut, Sloven, Makedon 
gibi çeşitli etnik gruplardan). Bu devlet, Tito’nun sağlığında varlığını 
korudu. Tito’nun 4 Mayıs 1980 tarihinde ölmesi üzerine kıpırdanma-
lar ve rahatsızlıklar başladı. 1990’da Sovyet Blokunun dağılması, ül-
kedeki hareketliliği artırdı. 25 Haziran 1991’de Slovenya ve Hırva-
tistan, Eylül 1991’de Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şubat-
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlık için referandum yaptı. 5 
Nisan’da Bosna-Hersek Hükûmeti bağımsızlığını ilan etti. 6 Nisan’da 
da ABD tarafından tanındı. Bosnalı Sırplar bundan memnun kalma-
dığı için referanduma katılmadı ve bu durumu protesto ettiler. Bundan 
sonra da Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’in desteği ve yardım-
larıyla Bosna’da etnik temizlik ve savaş başlattılar. Sırplar Saraybos-
na’yı ablukaya aldılar. Bu abluka, 5 Nisan 1992’den 29 Şubat 1996 
tarihine dek devam etti ve yaşanan en uzun abluka olarak tarihe geçti. 
Savaşın en önemli olaylarından biri ise Mostar Köprüsü’nün yıkılma-
sıydı. Mostar Köprüsü’ne ilk saldırı Sırplar tarafından başlatıldı. 
Bundan sonra Hırvat tankları köprüye saldırmaya devam etti. Köprü, 9 
Kasım 1993’te yıkıldı ve taşları Neretva Nehri’nin sularına gömüldü. 
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15. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, TAED 67, Ocak 2020.  
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