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TÜRK MİLLÎ MARŞI’NIN 100. YIL DÖNÜMÜ ANISINA 

İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMET ÂKİF ERSOY 
 (İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un Yaşamı, 

Eserleri ve Türk Millî Marşı) * 
 

Nimetullah HAFIZ** 
 
      Rumeli, Osmanlı ordusunun 
Balkan Savaşı’nda uğradığı bozgu-
nun ardından çetecilerle, hastalık-
larla, açlık ve susuzlukla boğuşarak 
Anadolu’ya göç etmeye başlamıştı. 

Balkan Savaşı sonun başlangı-
cıydı. Binlerce Türk, Avrupa’nın 
göbeğinde soykırıma uğramış, Bul-
gar ordusu gelip Çatalca’ya dayan-
mış, Rumeli bütünüyle kaybedil-
mişti. Bu durum 1913’te imzalanan 
Londra Antlaşması’yla resmiyet 
kazandı. Sonrasında, yeni Balkan 
devletlerinin İkinci Balkan Savaşı’-
nda birbirine düşmesinden yarar-

lanılarak Edirne geri alındıysa da imparatorluğun bir kanadı kopmuş-
u.  

Mehmet Âkif, Balkanlardaki İslam âleminin yaşadığı bu felakete 
adeta tek başına isyan etmiş, evini Rumeli’deki bu acılardan kaçmış 
bir göçmen ailesine vererek dostlarından birine misafir olmuştu.  

Safahat’ın, “Hakkın Sesleri” adlı üçüncü kitabındaki şiirlerin ço-
ğu Rumeli’de yaşanan bu acılar için yazılmıştı. Âkif, o kadar inandığı 
“medeniyet”in Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırımı duyarsızca 
seyretmesine, hatta bu soykırımı desteklemesine isyan ediyor, çok sa-

 
* Bu yazı Mehmet Akif’in yazmış olduğu “İstiklal Marşı” konulu bir toplantı için 
hazırlanmış fakat günümüze dek yayımlanmamıştır. İstiklal Marşı’nın 100. 
Yıldönümü nedeniyle bu yazıyı dergimizin okurlarıyla paylaşmayı uygun buldum. 
Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını yalın bir dille anlatması nedeniyle Bilge Ekinci 
ve Yasin Topaloğlu’nun yayımlamış oldukları ve bir Gaziantep seyahatim 
sırasında tesadüfen elime geçen “Mehmet Âkif Ersoy, Hayatı ve Eserleri” kitabı 
kaynak olarak kullanılmıştır. 
 
** Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Prizren / Kosova, trhafiz@yahoo.com 
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** Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Prizren / Kosova, trhafiz@yahoo.com 
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mimi bir Müslüman olmasına rağmen, “Ağzım kurusun... Yok musun 
ey adl-i ilâhî?” diye haykırıyordu… 

 
Hayatı 
Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Babası 

Fatih Medresesi müderrislerinden İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi 
ise Buharalı bir aileye mensup olan Emine Şerife Hanım’dır.  Baba-
sından aldığı ilk dinî eğitim sonrası dört yaşında Emir Buhari Mekte-
bi’ne başlamış, ilköğreniminden sonra Fatih Merkez Rüşdiyesi ile 
Mekteb-i Mülkiye’nin idadi (lise) kısmını bitirmiştir. Bu mektebin 
yüksek kısmına geçtiği yıl babasını kaybetmesi sonucu yatılı Halkalı 
Baytar Mektebi’ne verilmiştir. Mehmet Âkif’in şiirle ilgisi bu mekte-
bin sıralarında başlamıştır.  
1893’te Baytar Mektebi’ni bitiren Mehmet Âkif, üç dört yıl Rumeli, 
Anadolu ve Arabistan’da bulaşıcı hayvan hastalıklarını tedavi etmek 
için dolaştı. 1894 yılında İsmet Hanım’la evlendi. Halkalı Ziraat Mek-
tebi ve Çiftçilik Makinist Mektebi’nde hocalık yaptı. Daha sonra Dâ-
rülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine getirildi (1908). Balkan 
Savaşı’ndan sonra Halkalı Ziraat Mektebi’ndeki vazifesine devam etti. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’daki Müslüman esirleri 
görmek için Alman hükûmetinin daveti üzerine Teşkilat-ı Mahsusa 
tarafından Berlin’e, yine aynı teşkilat tarafından Necid Emiri İb-
nürreşid’e gönderilmiştir. Âkif’in bu seyahatleri, Türk edebiyatına 
unutulmaz seyahat şiirleri kazandırmıştır. 
      Mehmet Âkif, 1923 yılında İstanbul’a döndü. 1926 yılında ise 
daha önce sadece kışları geçirdiği Mısır’a gitti ve Kahire civarındaki 
Hilkvan’a yerleşerek Camiatü’l-Mısriyye Dârülfünunu’nda 1935 yıl-
ına kadar Türk edebiyatı müderrisliği görevini yürüttü. 1935 yılında 
karaciğerinden rahatsızlandı ve hava değişikliği için Lübnan’a gitti.  
Bu arada daha önce yakalandığı sıtma da ortaya çıktı. Sağlık durumu 
düzelmeden Mısır’a döndü. Vatan hasretine daha fazla dayanamadığı 
için 1936 yazı başlarında İstanbul’a geldi. 27 Aralık 1936 tarihinde 
Alemdağ’daki Baltacı Çiftliği’nde vefat etti. Edirnekapı Şehitliği’nde, 
yakın dostlarından Buhari mütercimi Babanzade Ahmed Naim Bey’in 
yanına defnedildi.  

 
Edebi Şahsiyeti 
Mehmet Âkif’in yayınlanan ilk şiiri “Kur’ana Hitab” adını taşır. 

O yıllarda Servet-i Fünun şiiri yaygın olmakla beraber, Mehmet 
Âkif’in şiirde “gelenekçi” olduğu dikkati çeker. Ancak kısa bir süre 
sonra şiire ara verir ve on yıl müddetçe susar. Mehmet Âkif, asıl sesini 
daha sonra Sebilü’r Reşad adıyla çıkacak olan Sırat-ı Müstakim mec-
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muasında yayımladığı şiirleriyle duyurmuştur. Bu yıllarda özellikle 
manzum hikâyeleri dikkati çeker. 

Millî Mücadele’ye fiilen katılan Mehmet Âkif, bu mücadelenin 
İslam âleminin kurtuluşuna hizmet edeceğine inanıyordu. Bunun için 
Ankara’da yazdığı bütün şiirlerinde de vatan sevgisiyle beraber İslam 
Birliği ülküsünü de terennüm etmiştir. Yalnız bu döneminde, millet ve 
ırk gibi kavramları, milliyetçilerin verdiği manada kullandığı görülür.  

Âkif, Osmanlı hayatını tasvir ederken o devrin nesrinde bile gö-
rülmesi mümkün olmayan realist tablolar çizmiştir. Tasvir ettiği sefa-
letin zıddını düşündürerek ahlaki neticeler çıkarmak gayesindedir. 
Ona göre sanatın esası, hayat, hakikat ve müşahededen ibarettir. Sanat 
anlayışını şu mısralarda veciz bir şekilde tarif eder: 

 
  “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek 
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek…” 
 
Eserleri 
Mehmet Âkif’in basılan ilk şiiri “Kur’an’a Hitab” adını taşır 

(Mektap Mec. 26. Sayı, 2 Mart 1895). 1895-1896 yıllarında dinî, 
ahlaki, felsefî konularda yazdığı bazı şiirlerini Resimli Mecmua’da 
yayımlamıştır. 
       I. Meşrutiyet’in ilanından sonra (1908) edebî şahsiyetini bulmuş 
ve olgun eserler vermiştir. Bu şiirlerin çoğu Sebilü’r-Reşad, Sırât-ı 
Müstakîm gibi dergiler ile Açıksöz isimli gazetede çıkmıştır. 
       Mehmet Âkif’in Türk edebiyatı tarihinde yer almasını sağlayan 
asıl eseri Safahat adını taşır. Yedi kitaptan meydana gelen Safahat, 
Türkiye’de Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok talep edilen eser şerefini 
kazanmış ve 1943’ten bu yana 19 defa basılmıştır. Eserde yaklaşık altı 
bin beyit bulunmaktadır.  
       “İstiklal Marşı”, “Bülbül”, “Ordunun Duası” ve “Çanakkale Şe-
hitlerine” isimli şiirleri, Osman Zeki Üngör, Ali Rıfat Bey ve Sadettin 
Kaynak gibi meşhur müzisyenler tarafından bestelenmiştir. 
       “İkinci Âsım” adlı manzumeler, Türk-İslam kahramanlığını sah-
nede göstermek amacı ile de “Selahaddin-i Eyyubi” adlı bir tiyatro 
eseri yazmak niyetinde olduğunu fakat ömrünün kâfi gelmediğini bil-
dirirler. 
 
 
 
 
 

                                 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

12  

mimi bir Müslüman olmasına rağmen, “Ağzım kurusun... Yok musun 
ey adl-i ilâhî?” diye haykırıyordu… 

 
Hayatı 
Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Babası 

Fatih Medresesi müderrislerinden İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi 
ise Buharalı bir aileye mensup olan Emine Şerife Hanım’dır.  Baba-
sından aldığı ilk dinî eğitim sonrası dört yaşında Emir Buhari Mekte-
bi’ne başlamış, ilköğreniminden sonra Fatih Merkez Rüşdiyesi ile 
Mekteb-i Mülkiye’nin idadi (lise) kısmını bitirmiştir. Bu mektebin 
yüksek kısmına geçtiği yıl babasını kaybetmesi sonucu yatılı Halkalı 
Baytar Mektebi’ne verilmiştir. Mehmet Âkif’in şiirle ilgisi bu mekte-
bin sıralarında başlamıştır.  
1893’te Baytar Mektebi’ni bitiren Mehmet Âkif, üç dört yıl Rumeli, 
Anadolu ve Arabistan’da bulaşıcı hayvan hastalıklarını tedavi etmek 
için dolaştı. 1894 yılında İsmet Hanım’la evlendi. Halkalı Ziraat Mek-
tebi ve Çiftçilik Makinist Mektebi’nde hocalık yaptı. Daha sonra Dâ-
rülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine getirildi (1908). Balkan 
Savaşı’ndan sonra Halkalı Ziraat Mektebi’ndeki vazifesine devam etti. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’daki Müslüman esirleri 
görmek için Alman hükûmetinin daveti üzerine Teşkilat-ı Mahsusa 
tarafından Berlin’e, yine aynı teşkilat tarafından Necid Emiri İb-
nürreşid’e gönderilmiştir. Âkif’in bu seyahatleri, Türk edebiyatına 
unutulmaz seyahat şiirleri kazandırmıştır. 
      Mehmet Âkif, 1923 yılında İstanbul’a döndü. 1926 yılında ise 
daha önce sadece kışları geçirdiği Mısır’a gitti ve Kahire civarındaki 
Hilkvan’a yerleşerek Camiatü’l-Mısriyye Dârülfünunu’nda 1935 yıl-
ına kadar Türk edebiyatı müderrisliği görevini yürüttü. 1935 yılında 
karaciğerinden rahatsızlandı ve hava değişikliği için Lübnan’a gitti.  
Bu arada daha önce yakalandığı sıtma da ortaya çıktı. Sağlık durumu 
düzelmeden Mısır’a döndü. Vatan hasretine daha fazla dayanamadığı 
için 1936 yazı başlarında İstanbul’a geldi. 27 Aralık 1936 tarihinde 
Alemdağ’daki Baltacı Çiftliği’nde vefat etti. Edirnekapı Şehitliği’nde, 
yakın dostlarından Buhari mütercimi Babanzade Ahmed Naim Bey’in 
yanına defnedildi.  

 
Edebi Şahsiyeti 
Mehmet Âkif’in yayınlanan ilk şiiri “Kur’ana Hitab” adını taşır. 

O yıllarda Servet-i Fünun şiiri yaygın olmakla beraber, Mehmet 
Âkif’in şiirde “gelenekçi” olduğu dikkati çeker. Ancak kısa bir süre 
sonra şiire ara verir ve on yıl müddetçe susar. Mehmet Âkif, asıl sesini 
daha sonra Sebilü’r Reşad adıyla çıkacak olan Sırat-ı Müstakim mec-

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 

 

13 

muasında yayımladığı şiirleriyle duyurmuştur. Bu yıllarda özellikle 
manzum hikâyeleri dikkati çeker. 

Millî Mücadele’ye fiilen katılan Mehmet Âkif, bu mücadelenin 
İslam âleminin kurtuluşuna hizmet edeceğine inanıyordu. Bunun için 
Ankara’da yazdığı bütün şiirlerinde de vatan sevgisiyle beraber İslam 
Birliği ülküsünü de terennüm etmiştir. Yalnız bu döneminde, millet ve 
ırk gibi kavramları, milliyetçilerin verdiği manada kullandığı görülür.  

Âkif, Osmanlı hayatını tasvir ederken o devrin nesrinde bile gö-
rülmesi mümkün olmayan realist tablolar çizmiştir. Tasvir ettiği sefa-
letin zıddını düşündürerek ahlaki neticeler çıkarmak gayesindedir. 
Ona göre sanatın esası, hayat, hakikat ve müşahededen ibarettir. Sanat 
anlayışını şu mısralarda veciz bir şekilde tarif eder: 

 
  “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek 
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek…” 
 
Eserleri 
Mehmet Âkif’in basılan ilk şiiri “Kur’an’a Hitab” adını taşır 

(Mektap Mec. 26. Sayı, 2 Mart 1895). 1895-1896 yıllarında dinî, 
ahlaki, felsefî konularda yazdığı bazı şiirlerini Resimli Mecmua’da 
yayımlamıştır. 
       I. Meşrutiyet’in ilanından sonra (1908) edebî şahsiyetini bulmuş 
ve olgun eserler vermiştir. Bu şiirlerin çoğu Sebilü’r-Reşad, Sırât-ı 
Müstakîm gibi dergiler ile Açıksöz isimli gazetede çıkmıştır. 
       Mehmet Âkif’in Türk edebiyatı tarihinde yer almasını sağlayan 
asıl eseri Safahat adını taşır. Yedi kitaptan meydana gelen Safahat, 
Türkiye’de Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok talep edilen eser şerefini 
kazanmış ve 1943’ten bu yana 19 defa basılmıştır. Eserde yaklaşık altı 
bin beyit bulunmaktadır.  
       “İstiklal Marşı”, “Bülbül”, “Ordunun Duası” ve “Çanakkale Şe-
hitlerine” isimli şiirleri, Osman Zeki Üngör, Ali Rıfat Bey ve Sadettin 
Kaynak gibi meşhur müzisyenler tarafından bestelenmiştir. 
       “İkinci Âsım” adlı manzumeler, Türk-İslam kahramanlığını sah-
nede göstermek amacı ile de “Selahaddin-i Eyyubi” adlı bir tiyatro 
eseri yazmak niyetinde olduğunu fakat ömrünün kâfi gelmediğini bil-
dirirler. 
 
 
 
 
 

                                 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

14  

İstiklâl Marşı’nın Doğuşu: 
 

     
                                                                  

İstiklal Marşı’nın doğuşunu en iyi Hasan Basri (Çantay) Âkifnâme 
eserinde anlatmaktadır: 

 
“Meclis’te Âkif ile yan yana otururken çantamdan bir kâğıt 

parçası çıkardım. Üstat ile konuşuyoruz: 
- Neye düşünüyorsun Basri? 
- Şiir yazacağım da... 
- Ne şiiri? 
- Ne şiiri olacak? İstiklal şiiri! Artık onu yazmak bize 

düştü! 
- Gelen şiirler ne olmuş? 
- Beğenilmemiş. Üstat, bu marşı biz yazacağız! 
- Yazalım, ama şartları berbat! 
- Hayır, şartlar filan yok. Siz yazarsanız müsabaka şekli 

kalkacak. 
- Olmaz, kaldırılmaz ilan edildi. 
- Canım, vekâlet buna bir şekil bulacak. Sizin marşınız yine 

resmen Meclis’te kabul edilecek, güneş varken yıldızı kim 
arar? 

- Peki, bir de ikramiye vardı? 
- Tabi alacaksınız! 
- Vallahi almam! 
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- Yahu latife ediyorum, onu da bir hayır müessesesine 
veririz. Siz bunları düşünmeyin. 

- Vekâlet kabul edecek mi ya? 
- Ben Hamdullah Suphi Bey’le konuştum. Mutabık kaldık. 

Hatta sizin namınızda söz bile verdim! 
- Söz mü verdiniz, söz mü verdiniz? 
- Evet! 
- Peki ne yapacağız? 
- Yazacağız! 

 
Tekrar tekrar “Söz verdin mi?” diye sorduktan ve benden aynı ka-

ti cevapları aldıktan sonra elimdeki kâğıda sarıldı, kalemini eline aldı, 
benim daldığım yapma hayale şimdi gerçekten o dalmıştı. 

Meclis müzakere ile meşgul, Âkif marş yazmakla. Ben müddeti 
kendisine kısaca göstermiştim. Birkaç gün sonra marşı vermiş olaca-
ğız! Müzakere bitti, Âkif de hayalinden uyandı. Aradan iki gün geçti, 
sabahleyin erkenden Üstat bizim evde. Marşı yazmış bitirmiş. Fakat 
vaktin darlığından şikâyetçi... 

 “Yarına kadar sizde kalsın, göstermeyin, belki tadilat yaparsı-
nız?” dedim. Artık Millî İstiklal Marşı yazılmıştı. “Şimdi bunu –Üsta-
dı rencide etmeden– Meclis’ten nasıl geçirebiliriz?” Ben ve marşı çok 
beğenen Hamdullah Suphi Bey hayli günler bu gizli endişe ile yaşa-
dık. Marş yazıldıktan sonra tezkireyi de göstermiştim.” 

Âkif tezkireyi gördüğünde tekkedeki odasına çekilerek İstiklal 
Marşı’nı yazmaya başlar. 

Bir gün Hâkimiyet-i Milliye’nin tercüme kısmını idare eden Kâ-
mil Paşazade Hikmet’i ziyarete gelir. Biraz dalgındır. Hikmet bey ol-
madığı için masalardan birinin başına geçerek elinde tuttuğu kâğıt to-
marına bir şeyler yazmaya başlar. Aradan yarım saat kadar zaman geç-
miştir. Birden neşeli bir sesle o günlerin Ankara’sında Hâkimiyet-i 
Milliye gazetesinin müdürlüğünü yapan Nizameddin Nazif (Tepede-
lenli)’e: 

- Dinle bakalım delikanlı! der. 
- Buyur üstat! 
- Sana bir şey okuyacağım, bakalım nasıl bulacaksın? 

       Ve Nizameddin Nazif’in “Estağfurullah” demesine vakit 
bırakmadan gayet hafif bir sesle okumaya başlar: 

 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, 
O benimdir, o benim milletimindir ancak!  
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- Nasıl buldun? 
- Sehl-i mümtenî... 
- O kadar ileriye gitme... Beğenirler mi dersin? 
- Hâkimiyet-i Milliye’nin, bunu yayınlayacak sayısı 

kapışılır kanaatindeyim. Tamamladınız mı? 
- Henüz değil... Fakat yarın öğle üzerine kadar bitirmeye 

mecburum. 
- Neden bu acele üstadım? 
- Acele mi? Çapkın, bunu İstiklal Marşı komisyonuna 

vereceğim; Hâkimiyet-i Milliye’ye değil. En son müddet 
yarın. 

- Öyle ise üstat, beş yüz lirayı kazanacağınıza yemin 
edebilirim. 

 
Âkif, gözlerini odanın bir köşesine daldırarak heyecandan boğu-

lan bir sesle: “Beş yüz lira mı?” der. “Onu alamayacağıma seni temin 
ederim. Fakat bugünkü isyanı en iyi ben ifadelendirmek istiyorum. 
Bunun için bilmezsin, içimde ne büyük istek var!” 

Beş yüz liralık mükâfat konusunda Mehmet Âkif gerçekten çok 
hassastı. En büyük korkusu para için yazdığının zannedilmesiydi. Eş-
ref Edip, onun İstiklal Marşı’nı yazdığı günlerde maddi bakımdan bir 
hayli sıkıntı içinde olduğunu söyler. Hatta paltosu olmadığı için ceket-
le gezer, çok soğuk günlerde ise Meclis’e giderken yakın dostu baytar 
Şefik Bey’in paltosunu giyermiş. Şefik Bey bir gün: “Âkif Bey, şu 
mükâfatı reddetmeyip de bir muşamba yahut palto alsaydınız daha iyi 
olmaz mıydı?” diyecek olmuş. Eşref Edip diyor ki: “Hiddetinden ne 
hallere girdiğini görmeliydiniz. Böyle söylediği için tam iki ay Şefik’-
le konuşmamış. 

  
İstiklal Marşı Tamamlanıyor 
Bütün dostları, Âkif’in evde, sokakta, camide, Meclis’te, uyurken, 

yürürken, yemek yerken, âdeta bütün hücreleriyle İstiklal Marşı’nı dü-
şündüğünü yazıp bitirinceye kadar tam bir “istiğrak” (daima içine 
gömülme kendinden geçip dünyayı unutma) hâlini yaşadığını söyle-
mektedir. 

O günlerde Taceddin Dergâhı’nın odalarından birinde kalan Kon-
ya Mebusu Hafız Bekir Efendi, Tarihçi Cemal Kutay’a anlatmış: 
“Âkif, bir gece birden uyanır, kâğıt arar, bulamayınca kurşun kale-
miyle yer balağının sağındaki duvara, marşın “Ben ezelden beridir hür 
yaşarım” mısraıyla başlayan kıtasını yazar. Sabahleyin namaza kalk-
tığımda, Üstad’ı duvardaki yazıyı çakısıyla kazırken gördüm.” 
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Âkif’in bu “istiğrak” hâlini Eşref Edip de şöyle anlatmaktadır: 
“Odanın bir tarafına çekilmiş, elinde ufak bir kâğıt... Tefekküre dal-
mış. Ara sıra bir kelime yazıyor. Bazen yazdığını çiziyor. Sonra tekrar 
yazıyor. Bazen saatlerce düşünüyor.” 

 “Kahraman Ordumuza” ithaf edilen marş nihayet son şeklini alır 
ve 17 Şubat 1337 (1921) tarihli Sebilü’r-Reşad’da yayımlanır. 21 Şu-
batta da Kastamonu’daki Açık Söz gazetesinde yayımlanmıştır. Âkif, 
Kastamonululara duyduğu sevgi ve saygı sebebiyle bir nüshasını da 
oraya göndermişti. 

Böylece Hamdullah Suphi’nin büyük arzusu gerçekleşmiş, Âkif 
müsabakaya katılmıştı. 

 
Diğer Şiirler 
Âkif’in İstiklal Marşı dışında, Maarif Vekâleti’ne gönderilen şiir-

lerin sayısı 724’ü bulmuştu. Müsabakaya katılan şairler arasında Mu-
hittin Baha Fars, Kemalettin Kamu, Hüseyin Suat, Kâzım Karabekir 
Paşa, İshak Refet gibi isimler vardı. Bunlar arasında Âkif’inki de dâhil 
olmak üzere yedi şiir seçilmiş, Meclis’teki ilk görüşmelerden sonra 
bastırılarak mebuslara dağıtılmıştı. Bu şiiri sunuyoruz: 

1 Mart 1337 (1921) Meclis’in ikinci toplantı dönemi... Başkanlık 
kürsüsünde Mustafa Kemal oturuyor. Bu, istiklal mücadelesinin tarihî 
günlerinden biridir. Mustafa Kemal açılış konuşmasını yapar. Ar-
dından İsmet İnönü ve milletvekillerinin çeşitli konuşmalarından son-
ra Kars Mebusu Hasan Basri Bey’le Maarif Vekili Hamdullah Suphi 
Bey’in İstiklal Marşı’yla ilgili olarak verdikleri önergeye geçilir. Ya-
pılan karşılıklı konuşmalardan sonra Hamdullah Suphi İstiklal Marşı’-
nı kürsüden büyük bir heyecanla okur. Meclis’te her kıta okundukça 
şiddetli alkışlar kopmaktadır: 

 
 Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
                                                                                                 

(Şiddetli alkışlar) 
 
 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak 
 O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, 
 O benimdir, o benim milletimindir ancak! 
 
 Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
 Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet bu celal? 
 Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal 
 Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
                                                                                                  

(Alkışlar) 
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 Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 
 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
 Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, 
 Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. 
                                                                                                  

(Şiddetli alkışlar) 
 
 Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
 Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
 Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? 
            

(Şiddetli alkışlar) 
 
 Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
 Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
 Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın 
 Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın! 
             

(Şiddetli alkışlar) 
 
 Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı! 
 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
 Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı, 
 Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
             

(Alkışlar) 
 
 Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? 
                        

(Alkışlar) 
 
 Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 
 Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûdâ, 
 Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 
             

(İnşallah sesleri) 
 
 Ruhumun senden, İlahî, şudur ancak emeli: 
 Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli 
 Bu ezanlar –ki şahadetleri dinin temeli– 
 Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
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 O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım; 
 Her cerihamdan İlahî boşanıp kanlı yaşım, 
 Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden naaşım! 
 O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 
             

(Alkışlar) 
 
 Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
 Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! 
 Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal, 
 Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 
 Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
                                   

(Sürekli alkışlar) 
 
 
İstiklal Marşı’nın Resmen Kabulü 
O gün Meclis bir alkış tufanına boğulmuştu. İstiklal Marşı’nın 

resmen kabulüyse 12 Mart 1337 (1921) tarihinde yapılan oturumda 
gerçekleşti. 

 
İstiklal Marşı Besteleniyor 
Mehmet Âkif’in İstiklal Marşı resmen kabul edildikten sonra sıra 

beste yarışmasına gelmişti. Ancak meclis, işlerinin çokluğu dolayı-
sıyla bu işi Maarif Vekâletine bıraktı. 

Maarif Vekâleti, İstiklal Marşı için bir beste yarışması açmış fa-
kat sonuçlandırmaya vakit bulamamıştı. Bu yarışmaya 24 bestecinin 
katıldığı bilinmektedir (Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Ahmet Yekta 
Madran, Ali Rıfat Çağatay, Giriftzen Asım Bey, Bedri Zebaç, Hasan 
Basri Çantay, Hüseyin Sadettin Arel, İsmail Hakkı Bey, İsmail Zühdü, 
Kâzım Uz, Lemi Atlı,  Mehmet Baha Pars, Mustafa Sunar, Rauf Yek-
ta, Sadettin Kaynak, Zati Arca, Osman Zeki Üngör, Ahmet Muhtar 
Ataman, Bimen Şen, İsmail Fenni Ertuğrul, İzzettin Hümayi Elçioğlu, 
Kâzım Karabekir, Leyla Saz, Muhlis Sabahattin Ezgi, Musa Süreyya 
Bey, Osman Şevki Uludağ, Mustafa Nezihi Albayrak, Santuri Edhem 
Efendi, Sedat Öztoprak, Suphi Ezgi). 
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Beste yarışması sonuçlanmamıştır ama bazı bestekârlar besteleri-
ni kendi muhitlerinde yaymaya çalışmış, bu yüzden Türkiye’nin deği-
şik bölgelerinde değişik besteler çalınıp söylenmeye başlamıştır.  

Bu durum birkaç yıl böyle devam etmiş ve 1924’te Ankara’da 
Maarif Vekâleti’nde toplanan bir kurul Ali Rıfat Çağatay’ın marşını 
resmî marş olarak kabul ederek ilgili kurallar ile bütün okullara bildir-
miştir. Bu marş 1924’ten 1930 yılına kadar söylenip çalındıktan sonra 
1930’da yeni bir emirle Riyaset-i Cumhur Şefi Osman Zeki Üngör’ün 
bestesi Millî Marş olarak kabul edilmiştir. 

 
Balkanlar’da Mehmet Âkif: 
Mehmet Âkif Ersoy’un tüm eserleri yalnız Türkiye’de değil, 

Balkan ülkelerinde tanınmış ve sevilmiştir. Biz Kosova’da yetişmiş ve 
eserler bırakmış kişilerin bu eserlerini izlerken elimize küçücük çizgili 
geniş bir yazma mecmua geçti. Bu mecmuanın ortasının birkaç 
sayfasında Prizren şairi Ömer Lütfi’nin Târîh-i İntişârı”, “Mev’ize”, 
ve “Belediye İntihâbına Bir Nazar” adlı üç küçük şiirine rastladık. 
Ancak mecmuanın öteki sayfalarında Mehmet Âkif Ersoy’un birkaç 
şiirinin yazılmış olduğunu gördük.  

Yazma eser 10x15 cm boyutlu ve 90 sayfalıdır. Bu şiirin “Süley-
mâniye Kürsüsünde (Kardeşim Fâtih Hoca’ya)” şiirinin olduğu ortaya 
çıktı. Bu şiirin, 10. sayfadaki 26 dizesinin mürekkeple yazıldığı, 
devamındaki dört sayfadaki dizelerin (s. 11-14) kurşun kalemle, 15. 
sayfadan 45. sayfaya kadar olan dizelerin ise siyah mürekkeple 
yazıldığı görülmektedir. Boş olan 46. sayfadan 50. sayfaya kadar yine 
kurşun kalemle “Dervas” şiiri yazılıdır. Yine boş olan 51. sayfadan 
sonraki 52. sayfada parantez içinde “Safahât”, onun altında “Hakkın 
Selleri”, yine bunun altında “Üçüncü Kitap” ve bunun da altında 
“Bismillahirrahmanirrahim” ile başlayan Arapça “Hadis-i Şerif” ve 
altında da Türkçe tercümesiyle ve 53. sayfadan 56. sayfadaki dizelerin 
menekşe mürekkeple yazıldığı görülmektedir.  

Mehmet Âkif’in bu şiirleri iki sütün hâlindedir. 57. sayfadan 70. 
sayfaya kadar yukarıda söz ettiğimiz Ömer Lütfî’nin kendi eliyle yaz-
dığı en yeni üç şiirinden sonra 93-94. sayfada yine Mehmet Âkif’in 
kendi eliyle menekşe kurşun kalemiyle yazılmış olan “Pek Hâzin Bir 
Mevlid Gecesi” şiirinin özgünüdür. 

Bu şiirleri okurken bir şiirin başlığında ve iki şiirin sonunda 
“Mehmet Âkif” imzasını gördüğümüzde bu imzaları yayımlanan kitap 
ve özgün şiirlerdeki imzalarla karşılaştırdık ve bu şiirlerin bizim bildi-
ğimiz Mehmet Âkif’in olduğunu, yazma mecmuanın özbeöz Mehmet 
Âkif’in eliyle yazıldığı ve imzalandığı sonucuna vardık. Bu özgün 
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mecmuanın Kosova’ya nasıl ve ne şekilde taşındığı sorusuna ise uzun 
bir araştırma sonucu şöyle bir yanıt bulabildik: 

Prizren neo-klasik şairi Ömer Lütfi ya Yemen’e gidişte ya da 
Yemenden Prizren’e dönüşte İstanbul’dan ve Edirne’den geçerken 
Mehmet Âkif ile karşılaştıklarında, Âkif’in kendisine 1911 yılında 
yayımladığı ilk Safahat kitabından sonra karaladığı bu şiirlerin 
bulunduğu özgün defterciğini hediye ettiği düşünülebilir.  

Elimizde olan yazmaları gözden geçirirken, 1950 yılında eski 
hurufatla yazılmış ve ilk sayfaları eksik olan, aynen böyle küçük bir 
deftere ulaştık.1 Bu kayıtta tarihle ilgili birkaç düzyazı not bulun-
maktadır. Bu kayıtları yazan Ömer Lütfi’nin müridi olan ve onun 
birkaç eserini kopyalayan İpekli Salih Çavoli’dir. Mecmuanın ilk 
sayfasında şunlar yazmaktadır: 

Mehmet Âkif’in ölümünden 14 yıl sonra Prizren şairi ve Melâmi 
tarikatı şeyhi Ömer Lûtfi’nin müridi olan ve şeyhinin birçok eserini 
kopyalayan İpekli Salih Çavoli, Osmanlıca yazmış olduğu bir yazma 
mecmuasında bu Türk şairinin değeri ve ölümü hakkında şunları yaz-
mıştır: 
 

 
Salih Çavoli’nin kaydettiği yazının özgünü 

 
“Âkif, mütevazı fakat deniz gibi coşan bir şairdi. İstiklal Marşı 

tarihimizin sahifelerinde altın yazısıyla yazılacaktır. Âkif hayalet ile 
uğraşmamış, vatan için ölen Mehmetçiklerin hakkında yazdığı Çanak-
kale şiirini hangi şair Mehmet Âkif gibi yazabilmiştir. 

Mehmet Âkif’in namını hürmetle anarız. Naaşını taşıyan tabut al 
bayraklarla donanıp kabre indirilmiştir. Mehmet Âkif’in naaşı ile o 
toprak iftihar etse sezadır. O büyük adam, o büyük şair ölmemiş, sine-
i millette diridir. Yalnız Türk şairi değil İslam şairidir. İleride onun 
heykeli yapılacaktır.” 

 
      27. XII. 1950.                                             İpekli Salih Çavoli 

 
 

1 Bu yazma eser de BAL-TAM Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 
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Beste yarışması sonuçlanmamıştır ama bazı bestekârlar besteleri-
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MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ESERLERİNDE 
BALKANLAR 

 
Taner GÜÇLÜTÜRK* 

 
ÖZET 

 
Mehmed Ragıf – Mehmet Âkif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İs-

tanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası Tahir Efendi, Koso-
va’nın İpek şehrine yakın bulunan İstog kasabasının Suşiça (Sushitca) 
köyünde doğdu. Ailesi, Tahir Efendi’yi dinî eğitimi alması için İs-
tanbul’a gönderir. Gördüğü medrese tahsilinde başarı kaydeden Tahir 
Efendi, tahsili ardından İstanbul’da kalmaya karar verir. Tahir Efen-
di’nin İstanbul’da aile kurduğu yuvada dünyaya gözlerini açan Meh-
met Âkif, aldığı tahsil, yürüttüğü çalışmalar, yarattığı eserlerle Türk 
Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden biri olur. “Sessiz yaşadım, beni 
nerden bileceksiniz...” diyecek bir hayat süren büyük üstada yaşam 
unutulmaz eserler yazdırdığı gibi Türkiye Cumhuriyeti “İstiklal Mar-
şı” yazarı şerefini de nail eyler. Ömrü boyunca tarihi geçmişe duydu-
ğu sadakatle birlikte, yaşadığı dönemin olaylarına kaygısız kalmayan 
Âkif’in eserlerinde diğer hususiyetler olduğu gibi Balkanlar’daki du-
rum da yansır. Eserlerinde diğerleri arasında baba memleketi Rumeli’-
nin (Balkanlar’ın) durumu, Balkan savaşları, Rumeli’nin bir günde eli-
mizden nasıl çıktığı acı ve isyankâr bir terennümle işlenir. Bugüne ka-
dar yapılan araştırmalarda Âkif ve eserleri değişik yönleriyle irdelen-
miş, lâkin yaptığımız taramalar sonucunda özellikle “Mehmet Âkif Er-
soy’un Eserlerinde Balkanlar” konusunun irdelenmediği tespit edil-
miştir. Bilim dünyasında ilk defa bu konunun ele alındığı makalemiz-
de, Mehmet Âkif’in eserlerinden ve anılarından yola çıkarak Balkanla-
r’a bakışı incelikleriyle ele alınmış, o günün Rumeli’sinin hali ahvali-
ne büyük şairin duygu, düşünce, tespit ve yaklaşımı incelenmiştir. Bu 
verilerden yola çıkarak Âkif’in eserlerinde aynı zamanda Balkan ta-
hayyülünün ne şekilde yansıdığı analiz edilmiştir. Tebliğimizde edebi 
tarih, edebi tahlil ve metin analizi metodolojisiyle ele alınan hususa 
yakın mercek tutularak, konu değişik yönleriyle incelenmiştir.  
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* Dr., Priştine Yunus Emre Enstitüsü, tanergucluturk@gmail.com 
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Balkan Image in Mehmet Âkif Ersoy's Works 
 

ABSTRACT 
 

Mehmed Ragif – Mehmet Âkif Ersoy was born on December 20, 
1873 in the Fatih district of Istanbul. His father, Sir Tahir, was born in 
the village of Sushica (Sushitca) of the town of Istog, which is close to 
the city of Ipek in Kosovo. His family sends Sir Tahir to Istanbul to 
receive religious education. Sir Tahir, who was successful in his mad-
rasah education, decides to stay in Istanbul after his education. Meh-
met Âkif, who opened his eyes to the world in the home where Sir Ta-
hir founded a family in Istanbul, became one of the leading names in 
Turkish Literature with the education he received, the studies he car-
ried out and the works he created. The great master, who lived a life 
that would say "I lived silently, how will you know me...", has written 
unforgettable works, as well as the honor of the author of the "Inde-
pendence Anthem" of the Republic of Turkey. Along with his loyalty 
to the historical past throughout his life, Âkif did not remain indiffe-
rent to the events of the period in which he lived, and the situation in 
the Balkans is reflected in his works, as well as other features. In his 
works, among others, his father's hometown Rumelia (Balkans) situa-
tion, the Balkan wars, how Rumelia fell out of our hands in one day 
are handled with a bitter and rebellious chant.  In the researches made 
so far, Âkif and his works have been examined in different aspects, 
but as a result of the scans we have made, it has been determined that 
the subject of "Balkans in the Works of Mehmet Âkif Ersoy" has not 
been examined.  In our paper, in which this subject will be discussed 
for the first time in the world of science, Mehmet Âkif's view of the 
Balkans will be discussed in detail, based on his works and memories, 
and the feelings, thoughts, determination and approach of the great po-
et to the state of Rumelia of that day will be examined. Based on these 
data, it will also be analyzed how the Balkan imagination is reflected 
in Âkif's poems. In our paper, the subject will be examined from 
different aspects by keeping a close eye on the subject to be discussed 
with the methodology of literary history, literary analysis and text ana-
lysis. 
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Giriş 
 

Türk millî edebiyatının önde gelen isimlerinden Mehmet Âkif Er-
soy, yaşadığı dönem itibarıyla Osmanlı Devleti’nin zor dönemlerine 
tanıklık eder. Eserlerinde başlıca devletin düştüğü zor durumdan ve 
halkın içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkabileceği konusunda dert-
lenen içli bir insandır. Edebî yaratıcılıkla uğraştığı yıllarda millet 
yokluk sıkıntısı içerisindedir. İngiltere ve Rusya başta olmak üzere 
Batı ve Hristiyan dünyası emperyalist bir amaçla İslâm dünyasına 
karşı taarruza geçer. Müslümanlar ise cehalet, tembellik, bölünmüş 
veya bölünme sürecine girmişlerdir. Balkan ve I. Dünya Savaşları, 
Osmanlı devleti içerisinden altmış dört yeni devlet çıkartacak şekilde 
sonuçlanır (Yürek, 2010: 113). 

Âkif, böyle bir devirde toplumu sarsmak, uyandırmak, birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşama mücadelesine davet eder. Devlet parsel 
parsel bölünürken, İslam’a açıkça yapılan saldırılara kalemiyle, eserle-
riyle, hem de yürüttüğü çalışmalarla göğüs gerer. Halk da perişan bir 
durumdayken, Âkif bütün bu yaşananlara karşı kayıtsız kalamaz. Ay-
dın duruşu ve entelektüel refleksiyle gelişmelere kalemiyle cevap ve-
recektir.  

Türk edebiyatına baktığımızda, çok az sayıda şair ve yazarımız, 
eserlerinde Türk tarihinin bu en talihsiz safhası olan Balkan faciasını 
işlemiştir. Balkan bozgunun sebep ve sonuçları üzerine çığlıklar hâ-
linde feryat edenlerin başında Mehmed Âkif gelir.  

Mehmed Âkif, 1913 yılında kaleme aldığı Hakkın Sesleri adlı 
eserinde Balkan faciasına çağdaşı olan yazarlar gibi tarihî, sosyal, po-
litik ve ferdî açılardan bakar. Ama onlardan ayrıldığı başka bir husus 
vardır, o da meselenin dinî tarafıdır. Mehmed Âkif’in başta Türkler ol-
mak üzere bütün İslam âleminin o günlerde içinde bulunduğu kötü du-
rumdan kurtulması için gördüğü tek çare, İslamiyet’in özüne dönül-
mesidir. (Uğurcan, 1986: 136-137). İslam birliği ve dayanışmasının 
pekiştirilmesinin ve güçlendirilmesinin sorunların altından kalkınma-
sına çözüm olacağını düşünür.  

Lakin daha sonra cereyan edecek olaylar ve ortaya çıkacak tablo 
Batının aslında Türklerle ve Türklüğe karşı bir mücadelesi olduğu 
açıkça görülecektir.  

 
1. Mehmet Âkif Ersoy’un Eserlerinde Balkanlar  
Mehmet Âkif Ersoy’un çalışmalarına ve eserlerine o dönem top-

lumunun diğer birçok hususiyeti olduğu gibi Balkanlar’ın durumu da 
yansımaktadır. Rumeli’nin bir günde elimizden nasıl çıktığı acı ve is-
yankâr bir terennümle işlenir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda 
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Giriş 
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Âkif, çalışmaları ve eserleri değişik yönleriyle irdelenmiş, lâkin yaptı-
ğımız taramalar sonucunda özellikle “Mehmet Âkif Ersoy’un Eserle-
rinde Balkanlar” konusuna yakından mercek tutulmadığı tespit edil-
miştir. Bilim araştırmalarında ilk defa bu konunun ele alındığı makale-
mizde, Mehmet Âkif’in çalışmalarından, eserlerinden, makalelerinden 
ve anılarından yola çıkarak Balkanlar’a bakışı incelikleriyle ele alın-
mış, o günün Rumeli’sinin hali ahvaline büyük şairin duygu, düşünce, 
tespit ve yaklaşımı incelemeye çalışılmıştır. Bu verilerden yola çıka-
rak Âkif’in eserlerinde aynı zamanda Balkan tahayyülünün ne şekilde 
yansıdığı analiz edilmiş, konu değişik yönleriyle incelenmiştir. 

Mehmed Âkif Ersoy’un yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun bölündüğü, 93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I. 
Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Savaşlarının yaşandığı ve bunlara 
şahit olduğu döneme denk gelir.  

Âkif’in yaşadığı dönemde cereyan eden olaylar arasında birkaç 
siyasi fikir iç içe ve birbirine karşı karşıyadır. Âkif’in özellikle karşı 
çıktığı fikirlerden birisi milliyetçilik düşüncesidir. Ona göre Osmanlı 
Devleti’nin Balkan Savaşı, Arnavutluk İsyanları, I. Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı dönemlerinde yaşadığı üzücü gelişmelerin “kavmiyet-
çilik” ile ilgilidir. İkinci önemli neden ise fırkacılık mücadelesidir. 
Mehmet Âkif milliyetçilik ve fırkacılık düşüncelerinin yıkıcı etkisine 
karşılık tamamen vatan, birlik beraberlik ve millet menfaatini ön-
celeyen siyasal bir anlayış benimser (Göçer, 2017: 356). 

Âkif’in, birlik ve beraberlik doğrultusunda yaptığı toplam dokuz 
tane vaazı bulunmaktadır. Bu vaazlarının birincisi İttihat ve Terakki’-
nin Şehzadebaşı kulübünde şifahî bir konuşma olarak icra edilmiştir. 
Diğer sekiz vaazı, İstanbul’un üç büyük camii olan Beyazıt, Fatih ve 
Süleymaniye’de, birisi Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde, dördü ise 
Kastamonu’da Nasrullah Camii’nde ve şehrin diğer ilçelerinde verilen 
vaazlardır. Bu vaazların sekiz tanesi kaydedilmiş ve Sebîlü’r-Reşad 
dergisinde “Hutbe ve Mevâiz” başlığıyla yayımlanmıştır.  

Âkif, dönemin güncel sosyal temalarına değinmek için şiirlerini 
bir araç olarak kullanır. Safahat adlı eserine baktığımız zaman Osman-
lı-Türk tarihinin çok önemli bir anını şiirleriyle resmeder. Balkan 
Savaşı başlayınca camilerde verdiği vaazlar ile ülkeyi savunmaya, 
Millî Mücadele’ye katılmaya, destek vermeye teşvik etmiş ve halkı 
millî birlik içerisinde olmaya davet etmiştir.  

Safahat’ı Balkan Savaşı sırasında yazar. Balkan Savaşı, Birinci 
Dünya Savaşı, Çanakkale Zaferi, ardından Millî Mücadele, bütün dra-
matik safhalarıyla yaşanan büyük acılar en derin ifadesini hiç şüphesiz 
Mehmed Âkif’in Safahat’ında bulmuştur. O, vatansever bir aydın ola-
rak, doğduğu toprakların kaybından duyduğu derin acıyı bütün sami-
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miyetiyle mısralara dökmüştür. Balkan trajedisi, Mehmed Âkif olma-
saydı, edebiyatımıza hemen hiç yansımamış olacaktı! Bu açıdan Safa-
hat, Osmanlı’nın çöküşü sırasında, günü gününe yazılmış ve tarihe dü-
şülmüş benzersiz notlardan oluşur (Ayvazoğlu, 1998). 

Balkan Savaşı çıkınca Âkif, orduya cesaret ve moral vermek için 
Cenk Şarkısı/Marşı’yla seslenir: 

  
“Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola: 
“Cenge!” deyip çık ki vatan kurtula. 
Böyle müyesser mi gazâ her kula? 
Haydi levend asker, uğurlar ola. 
 
“Ey sürüden arkaya kalmış yiğit! 
Arkadaşın gitti, yetiş sen de git. 
Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit: 
”Durma git evlâdım, uğurlar ola. 
 
“Durma git evlâdım, açıktır yolun… 
Cenge sıvansın o bükülmez kolun; 
Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun 
Uğurun açık olsun, uğurlar ola. 
 
”Yerleri yırtan sel olup taşmalı! 
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! 
Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! 
Haydi git evladım, uğurlar ola. 
 
“Yükselerek kuş gibi Balkanlara, 
Öyle satır at ki kuduz Bulgar’a: 
Bir daha Osmanlı’ya güç sırtara! 
Git de gel evlâdım… uğurlar ola. 
 
“Düşmana çiğnetme bu toprakları; 
Haydi kılıçtan geçir alçakları! 
Leş gibi yatsın kara bayrakları! 
Kahraman evlâdım, uğurlar ola. 
 
“Balkan’ı bildin mi nedir, hemşeri? 
Sevgili ecdâdının en son yeri. 
Bir sıla isterdin a çoktan beri 
Şimdi tamam vakti… uğurlar ola 
“Balkan’ın üstünde sızan her pınar 
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Bir yaradır, durmadan içden kanar! 
Hangi taşın kalbini deşsen: mezar!” (Âkif, 2007, Safahat: 556). 
 
Şiirde görüldüğü üzere Âkif’e göre Balkanlar sevgili ecdadımızın 

yattığı en son yeridir. O diyarda sızan her pınar bir yara, durmadan 
içerden kanar ve hangi ülkenin kalbini deşsen hepsi atalarımızın şehit 
olarak yattığı birer mezarıdır. O yüzden askerimizi Balkanlar’ı 
müdafaa etmeleri atalarımıza olan bir vefa borcudur.  

Eşref Edib’e göre Hakkın Sesleri’ndeki bu manzumeler Mehmed 
Âkif’i tanınmasına ve şöhretinin artmasına vesile olmuştur: “Onun 
şöhretini artıran, milletin bütün tabakalarına onun sesini duyuran, ruh-
larda derin incizâb ve heyecanlar husûle getiren, bilhassa Balkan 
Savaşı şiirleridir. O acı ve ıstıraplı hadiseler karşısında onun feryatları 
bütün gönüllerde müthiş fırtınalar vücuda getirdi. O elemli kara gün-
lerde yalnız onun şiirleri, feryatları dalga dalga memleketin dört kö-
şesine yayıldı. O acı günlerin ıstırabıyla inleyen hiçbir fert yoktu ki 
onun göçmüş milletlerin izmihlâl destanları karşısında müteessir ol-
masın. Onun heyecanlı sesleri, yalnız matbuat sahifelerinde değil, ca-
mi kürsülerinde de geniş halk tabaklarının gönüllerini heyecana veri-
yordu… O, işte hep böyle coşkun feryatlarla, heyecanlı hitaplarla o fa-
ciaların matemini terennüm eyledi; gelecek nesillere o kanlı günlerin 
elîm hatıralarını nakletti…” (Fergan, 1955: 165-166). 

Hazin bir şekilde sonuçlanan, Bulgaristan’ın 29 Eylül 1913’te 
Osmanlı Devleti ile “İstanbul Anlaşması”na imza koymasıyla Balkan 
savaşları sona ermiş, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan, Karadağ 
Osmanlı’dan büyük araziler ve nüfus kazanmışlardı. Bu savaş başta 
Rumeli Türklüğü’nü ve Osmanlı’yı sevenlerin hafızasında silinmez 
çok acı izler bırakmış ve bu “bozgunluk” ile ifade edilmiştir.  

Âkif, bu acıyı bu bozguna sebep olan İttihatçıları Hakkın Sesle-
ri’ndeki mısralarında şöyle dile getirecekti: 

 
“Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk 
Bak, nasıl doğranıyor?.. Kalk baba, kabrinden kalk. 
Dedemin sürdüğü, can verdiği toprak gitti… 
Öyle bir gitti ki, hem, bir daha gelmez ebedî!..” 
 
 Bu dizelerde Âkif sadece İtttihatçıları değil, üç milyon halkı boy-

nuna alan Arnavut isyancıları da beyinsiz olarak nitelendirir. Çünkü 
onlar arasında da ayrılıkçı tutum izleyenler bu durumdan sorumludur. 
Ki “bir daha gelmez ebedi” dediği ata toprakları bir daha Osmanlı-
Türk topraklarından kopmuş ve geri dahil olması gerçekleşmemiştir. 

                                                                     BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 

 

31 

Safahat’ın bir başka yerinde ise Balkan Savaşı’nı bir yangın, bu 
yangına sebep olanları da “beş altı sefîl” olarak nitelendirir.1 Çünkü 
söz konusu savaşlara sebep olanlar hürriyet gerekçesi ardındaki bölü-
cü emelleri fark edememişler, koskocaman bir imparatorluğun çökme-
sine sebep olmuşlardır.  

“İşte sana, onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız kalan 
yurtları!” Şeklindeki Neml suresinin 52. âyetinden ilham alan ikinci 
manzumesinde Mehmed Âkif, Balkanlar’ı artık İslam’ın çiğnenmiş bir 
diyarı olarak görür ve öyle resmeder. (Öztürkçü, 2011: 48). Fırkacılık 
çatısı altında şahsi menfaat güderken değişik yolsuzluklara başvuran-
ların akıbetinin yurtlarının ıssız ve sahipsiz kalmasıdır. 

İslam Birliği’ni kendisine mefkûre edinmiş olan Mehmed Âkif, 
“Milletinin hüsran uyandıran düşüşünü, en çok Hakkın Sesleri ile 
ayıplamıştır.” (Nazif, 1971: 73). 

Bu kanlı bozgunun neticesini, en acı şekilde Rumeli’deki Müslü-
man halk ödemiştir. Âkif’e göre bu savaş sonunda öldürülen Türklerin 
sayısı altı yüz bini bulmaktadır. Şair onlar hakkında genellikle “ma-
sum” sıfatını kullanmaktadır. “Kadın, ihtiyar, çocuk… Bu savunmasız 
insanlar korkunç şekilde boğazlanmış, süngülenmiş, yakılmış, parça-
lanmış, ismetleri çiğnenmiş, açlıktan öldürülmüştür. Bu insanların ka-
bahatleri, Müslüman olmak ve yenilmiş bir millete mensup olmaktır! 
Bu vahşet aslında Avrupa’nın Müslüman kanı dökmekten zevk alan 
tabiatının bir tezahürüdür. Balkan Savaşı’na bu zaviyeden bakan Âkif, 
sorumlu bir aydın şuuruyla hareket eder. O, Balkan Savaşı’ndan çıka-
rılması gereken birtakım dersler olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu 
yüzden Mehmet Âkif, Hakkın Sesleri’nde Balkan Savaşı’nın sosyal ve 
siyasî havasını realist ve sorumlu bir aydın bir bakış açısıyla eleştirdi-
ği manzumelerinde, meseleleri sadece sergilemekle kalmamış, çözüm 
bulmaya da çalışmıştır.” (Öztürkçü, 2011: 49).  

Aynı realist bakışı ve Âkif’in resmettiği Balkan faciasının bir di-
ğer resmini de Balkan yakasında bir tek Sırp gazeteci Dimitriye Tuso-
viç’in anılarında bulmak mümkün olmuştur. 

Mehmet Âkif, Balkan Savaşından sonra Müslüman halkın yaşadı-
ğı zulmü ve ıstırabı eserlerinde sık sık dile getirerek Müslüman nüfu-
sun bu faciadan ders almalarını istiyordu. Balkan savaşı sırasında hal-
kı uyandırmak ve orduya yardım sağlamak amacıyla kurulan “Müda-
faa-i Milliye Cemiyeti”nin İrşad Heyeti üyesi olarak değişik camilerde 
vaazlar vermiş ve bu vaazları gazetelerde yayınlanmıştı (Düzdağ, 
1988: 186). 

 
1 Siz, ey bu yangını ihzâr eden beş altı sefîl / Ki ettiniz bizi Hırvat’la Sırb’a karşı rezîl! 

(Fatih Kürsüsü’nde, Safahât, 258) 
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Bir yaradır, durmadan içden kanar! 
Hangi taşın kalbini deşsen: mezar!” (Âkif, 2007, Safahat: 556). 
 
Şiirde görüldüğü üzere Âkif’e göre Balkanlar sevgili ecdadımızın 
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Eşref Edib’e göre Hakkın Sesleri’ndeki bu manzumeler Mehmed 
Âkif’i tanınmasına ve şöhretinin artmasına vesile olmuştur: “Onun 
şöhretini artıran, milletin bütün tabakalarına onun sesini duyuran, ruh-
larda derin incizâb ve heyecanlar husûle getiren, bilhassa Balkan 
Savaşı şiirleridir. O acı ve ıstıraplı hadiseler karşısında onun feryatları 
bütün gönüllerde müthiş fırtınalar vücuda getirdi. O elemli kara gün-
lerde yalnız onun şiirleri, feryatları dalga dalga memleketin dört kö-
şesine yayıldı. O acı günlerin ıstırabıyla inleyen hiçbir fert yoktu ki 
onun göçmüş milletlerin izmihlâl destanları karşısında müteessir ol-
masın. Onun heyecanlı sesleri, yalnız matbuat sahifelerinde değil, ca-
mi kürsülerinde de geniş halk tabaklarının gönüllerini heyecana veri-
yordu… O, işte hep böyle coşkun feryatlarla, heyecanlı hitaplarla o fa-
ciaların matemini terennüm eyledi; gelecek nesillere o kanlı günlerin 
elîm hatıralarını nakletti…” (Fergan, 1955: 165-166). 

Hazin bir şekilde sonuçlanan, Bulgaristan’ın 29 Eylül 1913’te 
Osmanlı Devleti ile “İstanbul Anlaşması”na imza koymasıyla Balkan 
savaşları sona ermiş, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan, Karadağ 
Osmanlı’dan büyük araziler ve nüfus kazanmışlardı. Bu savaş başta 
Rumeli Türklüğü’nü ve Osmanlı’yı sevenlerin hafızasında silinmez 
çok acı izler bırakmış ve bu “bozgunluk” ile ifade edilmiştir.  

Âkif, bu acıyı bu bozguna sebep olan İttihatçıları Hakkın Sesle-
ri’ndeki mısralarında şöyle dile getirecekti: 

 
“Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk 
Bak, nasıl doğranıyor?.. Kalk baba, kabrinden kalk. 
Dedemin sürdüğü, can verdiği toprak gitti… 
Öyle bir gitti ki, hem, bir daha gelmez ebedî!..” 
 
 Bu dizelerde Âkif sadece İtttihatçıları değil, üç milyon halkı boy-

nuna alan Arnavut isyancıları da beyinsiz olarak nitelendirir. Çünkü 
onlar arasında da ayrılıkçı tutum izleyenler bu durumdan sorumludur. 
Ki “bir daha gelmez ebedi” dediği ata toprakları bir daha Osmanlı-
Türk topraklarından kopmuş ve geri dahil olması gerçekleşmemiştir. 
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Safahat’ın bir başka yerinde ise Balkan Savaşı’nı bir yangın, bu 
yangına sebep olanları da “beş altı sefîl” olarak nitelendirir.1 Çünkü 
söz konusu savaşlara sebep olanlar hürriyet gerekçesi ardındaki bölü-
cü emelleri fark edememişler, koskocaman bir imparatorluğun çökme-
sine sebep olmuşlardır.  

“İşte sana, onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız kalan 
yurtları!” Şeklindeki Neml suresinin 52. âyetinden ilham alan ikinci 
manzumesinde Mehmed Âkif, Balkanlar’ı artık İslam’ın çiğnenmiş bir 
diyarı olarak görür ve öyle resmeder. (Öztürkçü, 2011: 48). Fırkacılık 
çatısı altında şahsi menfaat güderken değişik yolsuzluklara başvuran-
ların akıbetinin yurtlarının ıssız ve sahipsiz kalmasıdır. 

İslam Birliği’ni kendisine mefkûre edinmiş olan Mehmed Âkif, 
“Milletinin hüsran uyandıran düşüşünü, en çok Hakkın Sesleri ile 
ayıplamıştır.” (Nazif, 1971: 73). 

Bu kanlı bozgunun neticesini, en acı şekilde Rumeli’deki Müslü-
man halk ödemiştir. Âkif’e göre bu savaş sonunda öldürülen Türklerin 
sayısı altı yüz bini bulmaktadır. Şair onlar hakkında genellikle “ma-
sum” sıfatını kullanmaktadır. “Kadın, ihtiyar, çocuk… Bu savunmasız 
insanlar korkunç şekilde boğazlanmış, süngülenmiş, yakılmış, parça-
lanmış, ismetleri çiğnenmiş, açlıktan öldürülmüştür. Bu insanların ka-
bahatleri, Müslüman olmak ve yenilmiş bir millete mensup olmaktır! 
Bu vahşet aslında Avrupa’nın Müslüman kanı dökmekten zevk alan 
tabiatının bir tezahürüdür. Balkan Savaşı’na bu zaviyeden bakan Âkif, 
sorumlu bir aydın şuuruyla hareket eder. O, Balkan Savaşı’ndan çıka-
rılması gereken birtakım dersler olduğu kanaatini taşımaktadır. Bu 
yüzden Mehmet Âkif, Hakkın Sesleri’nde Balkan Savaşı’nın sosyal ve 
siyasî havasını realist ve sorumlu bir aydın bir bakış açısıyla eleştirdi-
ği manzumelerinde, meseleleri sadece sergilemekle kalmamış, çözüm 
bulmaya da çalışmıştır.” (Öztürkçü, 2011: 49).  

Aynı realist bakışı ve Âkif’in resmettiği Balkan faciasının bir di-
ğer resmini de Balkan yakasında bir tek Sırp gazeteci Dimitriye Tuso-
viç’in anılarında bulmak mümkün olmuştur. 

Mehmet Âkif, Balkan Savaşından sonra Müslüman halkın yaşadı-
ğı zulmü ve ıstırabı eserlerinde sık sık dile getirerek Müslüman nüfu-
sun bu faciadan ders almalarını istiyordu. Balkan savaşı sırasında hal-
kı uyandırmak ve orduya yardım sağlamak amacıyla kurulan “Müda-
faa-i Milliye Cemiyeti”nin İrşad Heyeti üyesi olarak değişik camilerde 
vaazlar vermiş ve bu vaazları gazetelerde yayınlanmıştı (Düzdağ, 
1988: 186). 

 
1 Siz, ey bu yangını ihzâr eden beş altı sefîl / Ki ettiniz bizi Hırvat’la Sırb’a karşı rezîl! 

(Fatih Kürsüsü’nde, Safahât, 258) 
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Mehmet Âkif’in verdiği vaazlardan birisi “Irkçılığı, Particiliği Bı-
rak: Savaş Var! Düşman Beş Saatlik Mesafede…” başlığını taşımak-
taydı.2 (Ersoy, 1913) Mehmet Âkif birlik ve beraberliğin önemini vur-
gulayan bir vaaz vermiş, bu vaazda “İslam’ın tayin etmiş olduğu 
ibadet ile ahkâm, fertler arasında ittihadı temin içindir. Böyle iken ma-
alesef görüyoruz ki: Müslümanlar kadar tefrika içinde kalmış; teşettüt 
içinde bunalmış başka bir millet yok!”3 (Ersoy, 1913) diyerek, birlik 
ve beraberliğin sağlanmasının önemine dikkati çekmiş, bu hususta 
particilik kavgalarının bir yana bırakılması gerektiğini vurgulamıştır.  

Âkif, İttihat ve Terakki’nin aktif bir üyesi olarak değil, vatanını, 
milletini, devletini seven bir aydın olarak duruş sergilemiş, parti çekiş-
melerine taraf olmamış, daima birleştirici olmuş; şiir, yazı ve vaazla-
rında birlik fikrini ısrarla işlemiştir. (Yetiş, 2006, 65)  

Özellikle Balkan Savaşı’ndan sonra toplumda ağırlık kazanan 
milliyetçilik düşüncesine karşı gelerek, bu konuda toplumun düşünce-
lerini benimsemediğini ortaya koymuş ve arada din bağı olmadan 
yaşayamayacağımızı dile getirmiştir. (Düzdağ, 1988: 189) Bu dü-
şünceyi bir şiirinde şöyle ifade etmiştir: 

 
“Birbirinden sonra müteferrik bu kadar akvamı 
Aynı milletin altında tutan İslam’ı 
Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir 
Bunu bir lahza unutmak ebedi heybettir… 
Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez 
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!”4 
 
Âkif, bu gayesine ulaşamadan başlayan I. Dünya Savaşı’nda Os-

manlı Devleti’nin aynı durumda kalmaması için elinden gelen çabayı 
göstermiş ve imparatorluk nasıl kurutulur fikri için İttihad-ı İslam fik-
rini bir çözüm olarak görmüştür. (Çarkçı, 2020: 15-29)  

Zor durumda kalan Osmanlı Devleti’nin cephe gerilemesinden 
faydalanan Arnavutlar da Balkanlar’da bağımsızlığını son kazanan 
millet olur. Âkif, bu meselede Arnavutlar herkese ibret olacakken, on-
ların bu davranışına anlam veremez. Particiliğin ve kavmiyetçiliğin 
milleti perişanlığa sürükleyeceğinin kendisinden örnek göstererek ve-
rir: 

 
“Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum... 

 
2 Mehmed Akif’in 7 Şubat 1913 tarihinde yapmış olduğu Fatih Camii Vaazı, Sebi-

lürreşad Dergisi’nin 13 Şubat 1913 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. 
3 Mehmed Akif’in Sebilürreşad Dergisinin 13 Şubat 1913 tarihli nüshasında ya-

yınlanan 7 Şubat 1913 tarihli Fatih Camii Vaazinden. 
4 Safahat’ın Süleymaniye Kürsüsünden bölümünde yer almaktadır. s. 168 
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Başka bir şey diyemem... İşte perîşan yurdum!... (Safahât, 184). 
 
Balkanları kaybetmenin diğer başlıca sebeplerini, Müslümanların 

İslam dinin gerektiği gibi anlayamamış ve yaşayamamış olması, fikr-i 
kavmiyet, tefrika ve particilik, cehalet, ümitsizlik, bin yılık haçlı kini 
olarak sıralar. Bütün bu yaşananlardan da ders çıkarılmasını ister: 

 
“Olmaz ya…Tabi’i…Biri insan, biri hayvan! 
Öyleyse, “cehalet” denilen yüz karasından, 
Kurtulmaya azmetmeli baştanbaşa millet. 
Kâfi mi değil yoksa, bu son ders-i felâket? 
Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen: 
Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden! 
“Son ders-i felâket” ne demektir? Şu demektir: 
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir! 
Zira, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz; 
Zira, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!” (Ersoy, 2011:171). 
 
Âkif, felaketle sonuçlanan bu yıkımdan Osmanlı milletinin kendi-

ne gelerek ders çıkartmasını isterken yaşanacak yeni bir sarsıntının 
ölümle sonuçlanabileceğini ve bir daha bu uykudan uyanmanın zor 
olacağını vurgular. 

Balkan mezalimi dehşet sürgünlere de sahne olur. Belgrat, Niş, 
Leskovac, Vranye gibi şehir ve köyler Arnavutlardan boşaltılır ve on-
ların yerine Sırp ve Karadağlılar yerleştirilir. Oradan kaçan Arnavut-
lar, bir kısmı Kosova, Makedonya ve Arnavutluk, bir kısmı ise Türki-
ye’ye göç ederler. Bunu Âkif şu iki cümle ile açıklar: 

 
“O ne yangın ki: Ocak kalmadı söndürmediği! 
O ne tufan ki: Yakıp yıktı bütün vadiyi!” (Ersoy, 2007:190) 

 
Öte yandan 1878 yılında Arnavutların Osmanlı’dan Rumeli’de 

dört vilayeti birleştirilerek başında bir Arnavut valinin bulunacağı Ar-
navut vilayeti talep etmeleri ve bu talepten doğan ayrılıkçı hareketleri 
avantaja dönüştürmeye çalışan Sırp ve Karadağ orduları Arnavutluk’u 
kuşatır. Kosova işgal altındadır. Sırp ve Karadağ orduları Kosova’da, 
Karadağ’da, Sırbistan’da ve Makedonya’da Türk, Arnavut, Boşnak 
ayırt etmeksizin Müslüman halk üzerinde katliamlar yaparken Âkif, 
baba topraklarında yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamaz. Bu 
dramı şiirlerinde şöyle resmeder: 

 
“Kalk, baba, mezarından kalk! 
Diriler koşmadı yardımına, sen bari yetiş 
Arnavutluk yanıyor... 
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Mehmet Âkif’in verdiği vaazlardan birisi “Irkçılığı, Particiliği Bı-
rak: Savaş Var! Düşman Beş Saatlik Mesafede…” başlığını taşımak-
taydı.2 (Ersoy, 1913) Mehmet Âkif birlik ve beraberliğin önemini vur-
gulayan bir vaaz vermiş, bu vaazda “İslam’ın tayin etmiş olduğu 
ibadet ile ahkâm, fertler arasında ittihadı temin içindir. Böyle iken ma-
alesef görüyoruz ki: Müslümanlar kadar tefrika içinde kalmış; teşettüt 
içinde bunalmış başka bir millet yok!”3 (Ersoy, 1913) diyerek, birlik 
ve beraberliğin sağlanmasının önemine dikkati çekmiş, bu hususta 
particilik kavgalarının bir yana bırakılması gerektiğini vurgulamıştır.  
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milletini, devletini seven bir aydın olarak duruş sergilemiş, parti çekiş-
melerine taraf olmamış, daima birleştirici olmuş; şiir, yazı ve vaazla-
rında birlik fikrini ısrarla işlemiştir. (Yetiş, 2006, 65)  

Özellikle Balkan Savaşı’ndan sonra toplumda ağırlık kazanan 
milliyetçilik düşüncesine karşı gelerek, bu konuda toplumun düşünce-
lerini benimsemediğini ortaya koymuş ve arada din bağı olmadan 
yaşayamayacağımızı dile getirmiştir. (Düzdağ, 1988: 189) Bu dü-
şünceyi bir şiirinde şöyle ifade etmiştir: 

 
“Birbirinden sonra müteferrik bu kadar akvamı 
Aynı milletin altında tutan İslam’ı 
Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir 
Bunu bir lahza unutmak ebedi heybettir… 
Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez 
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!”4 
 
Âkif, bu gayesine ulaşamadan başlayan I. Dünya Savaşı’nda Os-

manlı Devleti’nin aynı durumda kalmaması için elinden gelen çabayı 
göstermiş ve imparatorluk nasıl kurutulur fikri için İttihad-ı İslam fik-
rini bir çözüm olarak görmüştür. (Çarkçı, 2020: 15-29)  

Zor durumda kalan Osmanlı Devleti’nin cephe gerilemesinden 
faydalanan Arnavutlar da Balkanlar’da bağımsızlığını son kazanan 
millet olur. Âkif, bu meselede Arnavutlar herkese ibret olacakken, on-
ların bu davranışına anlam veremez. Particiliğin ve kavmiyetçiliğin 
milleti perişanlığa sürükleyeceğinin kendisinden örnek göstererek ve-
rir: 

 
“Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum... 

 
2 Mehmed Akif’in 7 Şubat 1913 tarihinde yapmış olduğu Fatih Camii Vaazı, Sebi-

lürreşad Dergisi’nin 13 Şubat 1913 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. 
3 Mehmed Akif’in Sebilürreşad Dergisinin 13 Şubat 1913 tarihli nüshasında ya-

yınlanan 7 Şubat 1913 tarihli Fatih Camii Vaazinden. 
4 Safahat’ın Süleymaniye Kürsüsünden bölümünde yer almaktadır. s. 168 
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Başka bir şey diyemem... İşte perîşan yurdum!... (Safahât, 184). 
 
Balkanları kaybetmenin diğer başlıca sebeplerini, Müslümanların 

İslam dinin gerektiği gibi anlayamamış ve yaşayamamış olması, fikr-i 
kavmiyet, tefrika ve particilik, cehalet, ümitsizlik, bin yılık haçlı kini 
olarak sıralar. Bütün bu yaşananlardan da ders çıkarılmasını ister: 

 
“Olmaz ya…Tabi’i…Biri insan, biri hayvan! 
Öyleyse, “cehalet” denilen yüz karasından, 
Kurtulmaya azmetmeli baştanbaşa millet. 
Kâfi mi değil yoksa, bu son ders-i felâket? 
Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen: 
Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden! 
“Son ders-i felâket” ne demektir? Şu demektir: 
Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir! 
Zira, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz; 
Zira, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!” (Ersoy, 2011:171). 
 
Âkif, felaketle sonuçlanan bu yıkımdan Osmanlı milletinin kendi-

ne gelerek ders çıkartmasını isterken yaşanacak yeni bir sarsıntının 
ölümle sonuçlanabileceğini ve bir daha bu uykudan uyanmanın zor 
olacağını vurgular. 

Balkan mezalimi dehşet sürgünlere de sahne olur. Belgrat, Niş, 
Leskovac, Vranye gibi şehir ve köyler Arnavutlardan boşaltılır ve on-
ların yerine Sırp ve Karadağlılar yerleştirilir. Oradan kaçan Arnavut-
lar, bir kısmı Kosova, Makedonya ve Arnavutluk, bir kısmı ise Türki-
ye’ye göç ederler. Bunu Âkif şu iki cümle ile açıklar: 

 
“O ne yangın ki: Ocak kalmadı söndürmediği! 
O ne tufan ki: Yakıp yıktı bütün vadiyi!” (Ersoy, 2007:190) 

 
Öte yandan 1878 yılında Arnavutların Osmanlı’dan Rumeli’de 

dört vilayeti birleştirilerek başında bir Arnavut valinin bulunacağı Ar-
navut vilayeti talep etmeleri ve bu talepten doğan ayrılıkçı hareketleri 
avantaja dönüştürmeye çalışan Sırp ve Karadağ orduları Arnavutluk’u 
kuşatır. Kosova işgal altındadır. Sırp ve Karadağ orduları Kosova’da, 
Karadağ’da, Sırbistan’da ve Makedonya’da Türk, Arnavut, Boşnak 
ayırt etmeksizin Müslüman halk üzerinde katliamlar yaparken Âkif, 
baba topraklarında yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamaz. Bu 
dramı şiirlerinde şöyle resmeder: 

 
“Kalk, baba, mezarından kalk! 
Diriler koşmadı yardımına, sen bari yetiş 
Arnavutluk yanıyor... 
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Hem bu sefer pek müthiş!” (Ersoy, 2007:189) 
 
Âkif, sadece Osmanlı devleti yöneticilerine değil, Balkan Savaşı 

faciası devam ederken, aynı Balkanlar’daki en önemli Müslüman un-
surlardan biri olan Arnavutların ve Arnavut yöneticilerinin de bölücü-
lük girdabına sürüklenmeleri, başlarındaki “Başkim”ci liderlere uyup 
ayrılık davasına kalkışmaları, Osmanlıya isyan ederek 28 Kasım 
1912’de bağımsızlıklarını ilan etmeleri Mehmet Âkif’i çok üzmüş ve 
derinden sarsmıştı. Âkif, bu ayrılığın onlara felaketten başka bir şey 
getirmeyeceğini çok iyi biliyor ve görüyordu. 

Gerçi çok geçmeden bu gerçeği Arnavutlar da anladı. Lakin çok-
tan iş işten geçmişti. Arnavutça birlik anlamına gelen “Başkim”ciler 
ne bütün Arnavutları bir araya getirebildiler, ne de bağımsızlıklarını 
koruyabildiler. Bağımsızlık ilan ettikleri toprakları iki yıl geçmeden, I. 
Dünya Savaşı sırasında önce komşu devletler tarafından, daha sonra 
da yedi ayrı ülkenin orduları tarafından işgal ve yağma edildi. Arna-
vutluk toprakları Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan tara-
fından parçalandı. Arnavut hemşerilerinin, ayrılık ve bölücülük fitnesi 
yüzünden, başlarına gelen ibretlik olayları Âkif şiirlerinde bütün 
detaylarıyla anlatırken, Osmanlı tebaasındaki diğer milletleri oluşturan 
diğer unsurların da bundan gereken dersleri çıkarmalarını istiyordu: 

 
“Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu: 
Ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. 
O ne yangın ki: Ocak kalmadı söndürmediği! 
O ne tufan ki: Yakıp yıktı bütün vadiyi! 
Tanıdık çehre arandım... O, meğer hiç yokmuş... 
Yalnız bir kuru çöl var ki, ne sorsan: Suskun! 
Tanıdık çehre de yok, hiçbirinin eseri de yok; 
Yakılan bunca hayatın, hani, cesetleri de yok! 
Yoklasan külleri, altından, eminim, ancak, 
Kömür olmuş iki üç parça kemiktir çıkacak! 
Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanın, 
Olacak mıydı feda hırsına üç kaltabanın? 
Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti... 
Hem de bir daha sonsuza dek gelmeyecek şekilde gitti! 
Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? 
"Meşhed"in beynine haç saplanacak mıydı baba! 
Ne felaket: Mescidler ahıra dönüversin, 
Hırvat'ın askeri çıkıp üstünde hora tepsin! 
Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri... 
Yer yarılmış, yere geçmiş şehit türbeleri!” (Ersoy, 2007:189). 
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Âkif’in bu dizeleri Balkan savaşından sonra küle dönüşen 
Balkanların ne hâle geldiğini en iyi şekilde gözler önüne serer. Yanan 
vadide tek bir ceset dahi bulmak mümkün değilken, baba ve annesine 
öz vatanlarının üç kaltabanın hırsına feda olacak mıydı diye sorgular. 
Dedesinin sürdüğü topraklar elden gitmiş, Sultan Murat türbesinin 
tepesine haç geçirilmiş, mescidler ahıra dönüştürülmüş, Hırvat 
askerleri çıkıp şehit türbeleri üzerinde hora tepmiştir. 

Osmanlı Devleti'ni Balkanlar'ın dışında bırakan (1878) Berlin 
Antlaşması’nın, bu topraklar üzerindeki paylaşım mücadelesini dur-
durmaya yetmez. Bu durumu fark eden Âkif, Balkan Müslümanlarının 
etnik milliyetçilikle uğraşmalarını tavsiye etmez, aynı zamanda 
Arnavutlara da İslam Birliği ile mensup oldukları tebaaya sadık 
kalmalarını ister. Balkanlar’daki Arnavutlar aralarındaki birlikleri de 
koruyamayarak gayrimüslimlere karşı rezil olmuş, onların himayesi 
altında kalmışlardır. Onlara aralarındaki bu ayrılıkçı eğilimden vaz-
geçmelerini, Arnavut önderlerinin ayrılıkçı politikalarını, izlediği yol-
ları sert bir dille eleştirir. Arnavutların başına gelen bu hadiselerin de 
Anadolu’da ve İslam diyarlarındaki diğer tebaaya ders olmasını şöyle 
ister:   

 
“Hani, milliyyetin İslam idi ... Kavmiyyet ne ! 
Sanlıp sımsıkı dursaydın a milliyyetine. 
«Arnavutluk» ne demek? Var mı Şeriat'te yeri? 
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri. 
Arabın Türke; Lazın Çerkese, yilhud Kürde; 
Acemin Çinliye rüchiinı mı varmış? Nerde! 
Müslümanlık'ta «anasır» mı olurmuş? Ne gezer! 
Fikr-i kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber. 
En büyük düşmanıdır ruh-i Nebi tefrikanın; 
Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanını 
Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel, 
Sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? 
Artık ey millet-i merhG.me, sabah oldu uyan! 
Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan? 
Ne Araplık, ne de Türklük kalacak, aç gözünü! 
Dinle Peygamber-i Zişan 'ın İlahi sözünü. 
Türk Arabsız yaşamaz. Kim ki «yaşar» der, delidir! 
Arabın, Türk ise hem sağ gözü, hem sağ elidir. ı 
Veriniz başbaşa... Zira sonu büsran-ı mübin: 
Ne Hilafet kalıyor ortada billâhi, ne din! 
«Medeniyyet!» size çoktan beridir diş biliyor; 
Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor, 
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Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ, 
Ne bu şûride siyaset ne bu fasid da'va? 
Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz... 
Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz! 
Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum... 
Başka bir şey diyemem... İşte perişan yurdum!... (Ersoy, 

2007:192-193). 
 

Mehmet Âkif şiirlerinde, Balkanlı bütün Müslümanlara ve Arna-
vutlara karşı yapılan soykırım, yerlerinden sürme, adaletsizlikleri ce-
surca dile getirir. Arnavut aydınlar tarafından yapılan yanlışları eleşti-
rir. Âkif için Kosova, dedesi ve babasının doğduğu ata topraklarıydı. 
Sultan Murad’ın şehit düştüğü bu toprakların onun için hem manevi 
hem de aziz hatırası vardı. Müslüman Kosova topraklarının da elden 
çıkması Âkif için büyük bir hüsrandır:  

 
“...Nerde olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova... 
Sen misin, yoksa hayalin mi? Vefasız Kosova! 
Hani binlerce kıvanç verici hâdiseydi senin her adımın? 
Hani koynunda yarıp geçtiği yol Yıldırım'ın? Hani asker? 
Hani kalbinde yatan Şah-ı Şehid? 
Ah o zafer kurbanı nerde bugün? 
Nerde o bayram? Söyle, Meşhed, öpeyim secde edip toprağını: 
Yok mudur sende Murad'ın iki üç damla kanı? 
Ah Meşhed! O ne? Üstündeki meyhane midir? 
Görmüyorum, kandilin nerede? 
Şu kadeh midir? Ya içinde yatan şapkalı sarhoşlar kim? 
Yoksa yanlış mı? Hayır, söyleme, bildim... 
Bildim! Basacak mıydı, fakat, göğsüne Sırp'ın çarığı? 
Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, 
Silecek miydi en alçak askerin çizmesini? 
Dürtecek miydi geçen, leş gibi her parçasını? 
Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene, 
Niye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? 
Nedir uzakta numayan olan su ıssız ova? 
Ki pek hazin duruyor? 
-Bilmiyor musun? Kosova! 
Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var: 
Bırakmamış ki taş üstünde taş, kuduz canavar! 
Yol uğratıp da bu sahradan önce geçmişsen, 
Görür müsün bakalım, bir nişane geçmişten? 
Ne olmuş onca mefahir? Ne olmuş onca diyar? 
Nasıl da bitmiş o saymakla bitmeyen asar? 
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O Yıldırım gibi sahib-kıranların, ebedi 
Sada-yı kahri fezasında çınlayan vadi, 
Bir inkılab ile, ya Rab, nasıl harab olmuş? 
Ki cırpınıp duruyor her taiında bin baykuş! 
Murad-ı Evvel'i koynunda saklayan toprak, 
Kimin ayakları altında inliyor, hele bak! 
Kimin elinde bıraktık kimin emanetini! 
O padişah-i şehidin huzur-i heybetini 
Sonunda çiğneyecek miydi Sırb'ın orduları, 
İçip içip gelerek önlerinde bandoları? 
Sen, ey şehid muayyam ki ruh feyyazın...” (Ersoy, 2007:190, 271-

272). 
 Balkanlar söz konusu olunca, Müslüman çoğunluk nüfuslu Ar-

navutluk ve Kosova’nın Âkif’te önemli bir yeri vardı. Tanınmaz hâle 
gelen Kosova için duyduğu acı hüzünlüdür. Çünkü Balkan soykırı-
mından sonra Kosova ovası hazin ve kendisini tanımayacak kadar pe-
rişandır: 

 
“- Nedir uzakta nümayan olan şu ıssız ova, 
Ki pek hazin duruyor? 
-Bilmiyor musun? Kosova! 
Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var: 
Bırakmamış ki taş üstünde taş, kuduz canavar! 
Yol uğratıp da bu salıradan önce geçmişsen; 
Görür müsün, bakalım, bir nişane geçmişten? 
Ne olmuş onca mefahir? Ne olmuş onca diyar? 
Nasıl da bitmiş o saymakla bitmeyen asar! 
O, Yıldınm gibi sahib kıranların, ebedi 
Sada-yı kahrı fezasında çınlayan vadi, 
Bir inkılab ile, ya Rab, nasıl harab olmuş? 
Ki çırpınıp duruyor her taşında bin baykuş! 
Murad-ı Evvel'i koynunda saklayan toprak, 
Kimin ayakları altında inliyor hele bak! 
Kimin elinde bıraktık... Kimin emanetini! 
O Padişah-ı Şehid'in huzur-i heybetini, 
Sonunda çiğneyecek miydi Sırb'ın orduları, 
İçip içip gelerek önlerinde bandoları? 
Sen, ey Şehid-i muazzam ki ruhi feyyazın 
Duyar, neler çekiyor yerde kalmış enkazın! 
O ruhtan bize bir nefha olsun indiriver... 
Ki başka türlü uyanmaz bu gördüğün ölüler!.. 
-Nedir şu karşıda birçok karaltılar yürüyor? 
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Sultan Murad’ın şehit düştüğü bu toprakların onun için hem manevi 
hem de aziz hatırası vardı. Müslüman Kosova topraklarının da elden 
çıkması Âkif için büyük bir hüsrandır:  

 
“...Nerde olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova... 
Sen misin, yoksa hayalin mi? Vefasız Kosova! 
Hani binlerce kıvanç verici hâdiseydi senin her adımın? 
Hani koynunda yarıp geçtiği yol Yıldırım'ın? Hani asker? 
Hani kalbinde yatan Şah-ı Şehid? 
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Dürtecek miydi geçen, leş gibi her parçasını? 
Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene, 
Niye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? 
Nedir uzakta numayan olan su ıssız ova? 
Ki pek hazin duruyor? 
-Bilmiyor musun? Kosova! 
Nasıl bilirdin! Evet, bilmesen de hakkın var: 
Bırakmamış ki taş üstünde taş, kuduz canavar! 
Yol uğratıp da bu sahradan önce geçmişsen, 
Görür müsün bakalım, bir nişane geçmişten? 
Ne olmuş onca mefahir? Ne olmuş onca diyar? 
Nasıl da bitmiş o saymakla bitmeyen asar? 
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O Yıldırım gibi sahib-kıranların, ebedi 
Sada-yı kahri fezasında çınlayan vadi, 
Bir inkılab ile, ya Rab, nasıl harab olmuş? 
Ki cırpınıp duruyor her taiında bin baykuş! 
Murad-ı Evvel'i koynunda saklayan toprak, 
Kimin ayakları altında inliyor, hele bak! 
Kimin elinde bıraktık kimin emanetini! 
O padişah-i şehidin huzur-i heybetini 
Sonunda çiğneyecek miydi Sırb'ın orduları, 
İçip içip gelerek önlerinde bandoları? 
Sen, ey şehid muayyam ki ruh feyyazın...” (Ersoy, 2007:190, 271-

272). 
 Balkanlar söz konusu olunca, Müslüman çoğunluk nüfuslu Ar-

navutluk ve Kosova’nın Âkif’te önemli bir yeri vardı. Tanınmaz hâle 
gelen Kosova için duyduğu acı hüzünlüdür. Çünkü Balkan soykırı-
mından sonra Kosova ovası hazin ve kendisini tanımayacak kadar pe-
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Ki başka türlü uyanmaz bu gördüğün ölüler!.. 
-Nedir şu karşıda birçok karaltılar yürüyor? 
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- Muzaffer ordu ahaliyi şimdi öldürüyor. 
Nüfus-i müslime çokmuş da gayr-ı müslimeden, 
İdare müşkil olurmuş tevazün eylemeden. 
Demek tevazün içindir bu müslüman kesmek; 
O hasıl oldu mu artık adam kesilmeyecek! 
Tevazün olmadı besbelli: Her taraf yanıyor; 
Odun kıyar gibi binlerce sine doğranıyor! 
Ne reng-i muzlime girmiş o yemyeşil Kosova! 
Şimale doğru bütün Pirzerin, İpek, Yakova, 
Feza-yı mahşere dönmüş gıriv-i matemden... 
Hem öyle arsa-i mahşer ki: Yok şefa'at eden! 
Ne bir yaşındaki ma'sum için beşikte hayat; 
Ne seksenindeki mazlum için eşikte necat; 
O, baltatarla kesiktir; bu, süngülerle delik... 
Öbek öbek duruyor pıhtı pıhtı kanla kemik. 
Bütün yıkılmış ocak, başka şey değil görünen; 
Yüz elli bin bu kadar hanümanı buldu sönen! 
Siz, ey bu yangını ihzar eden beş altı sefil, 
Ki ettiniz bizi Hırvat'la Sırb'a karşı rezil! 
Neden Halife'ye Kur'an'la bağlı Amavud'u 
Ayırdınız da harab ettiniz bütün yurdu? 
Nasılmış, anlayınız iddia-yı kavmiyyet? 
Ne yolda mahvoluyormuş bakın ki bir millet! 
Siz, ey bu zehri en evvel kusan beyinsizler 
Kaçıp da kurtuluruz sandınız ... Fakat, ne gezer! 
Bugün belanızı bulmuş değilseniz, mutlak, 
Yarınki saikalar beyninizde patlayacak! 
Şişip şişip gidiyorsun, değil mi, ey Vardar? 
Ya boğduğun kadının, erkeğin hesabı mı var! 
Mezar olmuş iken bunca na'ş-ı mevvacın, 
Cenaze yutmaya hala mı doymaz emvacın?  
Ne oldu yadına her gün hutfir eden o nukuş? 
Nedir bu göğsüne çökmüş sevad-ı cuşacuş? 
Neden kısıldı muhitinde çağlayan nagamat? 
Bir aşina sesi duysaydım ölmeden ... Heyhat! 
O kanlı canlı yiğitler ki: Zıll-i bidarı, 
Koşar gezerdi senin duş-i imtinanında; 
O anlı şanlı gelinler ki: Nur-i didarı, 
Uyurdu naz ile aguş-i mihribanında; 
O kahraman babalar, anneler ki: Sahilini 
Dönerdi, her biri evladının tutup elini... 
O gölgelerle beraber birer hayal-i tebah, 
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Birer hayal-i defin oldu şimdi ... Öyle mi? Ah! 
Selanik'in, Siroz'un, bak, o namdar ovası, 
Kimin elinde bugün, hangi haydudun yuvası? 
Zemini öyle boyanmış ki, hun-i İslam'a: 
Kızıl kesafeti çökmüş cebin-i eyyama! 
Kızıl ufukların altında kıpkızıl yer yer... 
Kızardı, baksana, dağlar, kızardı vadiler; 
Kızardı çehre-i dünya; kızardı ruy-i sema; 
Fakat şu mavili bayrak kızarmıyar hala! 
Onun salındığı yerlerde bir kızıl tufan, 
Ne can bıraktı ne iman, ne bağınadık vicdan! 
Minareler serilip hake, sustu ma'bedler; 
Yıkıldı medreseler; dümdüz oldu merkadler. 
Mesacidin çoğu meydanda yok, kalanlar ise, 
Ya gördüğün gibi meybanedir ya bir kilise. 
Şehirde evlere baskın; kazada katl-i nüfus; 
Kurada kalmadı telvis olunmadık namus ! 
Yapan da kim? Adı Osmanlı, ruhu Yunanlı, 
Bu işde en mütehassıs bölük bölük kanlı ! 
«Mukaddes ordu»yu te 'yid eden bu azgınlar 
Saçıp savurdular etrafa öyle yangınlar: 
Ki uğradıklan yerlerde tütmüyor bir ocak... 
Kıyam-ı haşre kadar, belki tütmeyip duracak! 
Adım başında şekavet, adım başında kıtal; 
Şena'atin ne kadar kanlı şekli varsa: Helal! 
Şu, haç kazılmak için alnı parça parça olan; 
Şu, vaftiz etmek için buzlu gölde dondurulan 
Zavallılada soğuklarda titreşen eytam; 
Şu, süngülerle aranmış delik deşik erham; 
Şu, na'şı kanlı çanklarla çiğnenen kızlar; 
Şu, hanedam sönenler; şu hanümansızlar; 
Şu, ümmehat-ı perişan; şu derbeder evlad; 
Şu, saç yolan ninecikler; şu inleyen ecdad; 
Şu, bombalarla çöken kubbeler derunundan, 
Kemik sütunları hâlinde fışkıran ecsad; 
Şu kül yığınları altında saklı gövdeleri 
Tavaf eden, o yürekler dayanmayan feryad” (Ersoy, 2007:271-
275). 
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Sonuç 
 

Sonuç olarak, Âkif’in eserlerinde önemli bir yeri kapsayan Bal-
kanlar, o dönemin siyasi ve toplumsal koşullarıyla beraber yer yer böl-
gedeki durumun tasviri, bu duruma Âkif’in siyasi fikirlerini içeren çö-
züm önerileri, Balkan sorununa çözüm bulamayan yöneticilere ve yö-
redeki halkların ayrılıkçı hareketlere isyanı ve sitemini, bu yaşananla-
rın neticelerinin Anadolu insanı ve İslam dünyasına ibret olması bakı-
mından didaktik bir yaklaşımla ele alır. Balkanların elimizden çıkma-
sına büyük bir hüsran ve acı duyar, yaşananları bir türlü kabullene-
mez, büyük bozgun ve kayıpla hayal kırıklığına uğrar. Lakin içli insan 
Âkif, bu hüsranla içine kapanıp kalmaz, Rumeli’nin Osmanlı idaresin-
den çıkmasının sebeplerini en ince ayrıntılarıyla irdeleyerek kafa yo-
rar, yaşananların sebeplerini tespit eder, onlardan ders çıkartır. Devlet 
ve toplum en zor dönemlerini yaşarken bile onun bu davranışı kaybın 
ortasında dahi kurtuluşun arayıcısı, fikir adamı, çaresizlikler içerisinde 
çare ve yol gösteren aydını, büyük bir dava insanı olarak karşımıza çı-
kar. Öyle ki Âkif, Balkanlar’daki bu durumu sadece bir şair olarak tas-
vir etmekle kalmaz. Tenkit, tespit ve çözüm yollarına da baş vurarak 
aynı zamanda bir siyasetçi, düşünür ve bir toplumcu olarak karşımız-
dadır. İstanbul’da dünyaya gelse de baba ve ata topraklarının basiret-
siz bir şekilde devletin elinden kaybını, Arnavut soydaşlarının kavmi-
yetçi taleplerle devlete sırt çevirmelerini ve beş yüz yıllık aziz tarihin 
hatırasını yaşatan topraklara gayrimüslimlerin işkence yaparak ayak 
basmasını kabullenememiştir. Eserleri bunun en iyi göstergesidir. 
Onun memleketine ve ideallerine sımsıkı bağlı kalışı, yüz yıl sonra 
dahi Kosova ve Rumeli’deki soydaşları tarafından da unutulmamış, 
üstat önemli yıldönümlerinde rahmet ve minnetle anılmış, anılmaya 
devam etmektedir.  
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Bazı Türkçe kökenli sözcüklerin Tietze, Eren, Nişanyan ve Emi-

roğlu tarafından Rumca, Yunanca, Ermenice, Slavca, Çince, Soğdca, 
Toharca, Farsça, Arapça gibi dillere bağlanmak istendiğini aşağıda 
vereceğim örneklerden göreceksiniz.  

Bu etimolojik sözlük yazarlarının dışında, hiçbir sözlük yazma-
mış ya da yazımına ortak olmamış bazı Türkologlar da TÜRKÇE kö-
kenli bazı sözcükleri, ısrarla, başka dillere bağlamaya çalışmaktadır-
lar. Mesela, hayatında hiç Sinoloji eğitimi görmemiş, eski (klasik) ve 
modern Çince hakkında hiçbir bilgisi olmayan, klasik Çin ideogramla-
rının anlamlarını bilmeyen bazı kişiler ile Soğdca, Toharca, klasik 
Farsça ya da Arapça bilgisi olmayan kişiler ve en az 500 yıl Türk hâ-
kimiyeti altında, Türklerle birlikte aynı şehirlerde ve hatta aynı mahal-
lelerde birlikte yaşamış Anadolu yerli Rumları ile Anadolu yerli Er-
menilerinin dillerinin Türkçe kelimelerin fonetik ve morfolojik yapı-
larını nasıl dejenere ettiklerinden haberi olmayan bazı Türkiyeli Tür-
kologlar, TÜRKÇE oldukları bilinen bazı kelimeleri Rumca, Yunanca 
ya da Ermeniceye bağlamaya çalışmışlardır. 

Yahudi asıllı Avusturyalı dil bilimci Andreas Tietze ise yazdığı 
makaleler ile etimolojik sözlüğünde pek çok Türkçe kökenli kelimeyi 
Yunanca, Rumca, Ermenice, Farsça ve Arapça gibi dillere bağlamayı 
tercih etmiştir. 

Yine Yahudi asıllı bir dil bilimci olan Amerikalı Robert Dankof 
da “Türkçedeki Ermenice Ödünç Kelimeler” adlı İngilizce makalesin-
den başka “Ermenicedeki Türkçe Ödünç Kelimeler” üzerine hiçbir 
araştırma yapmamıştır. 

Sevan Nişanyan, İstanbul’da doğmuş bir yerli Ermeni vatandaşı 
olup asıl mesleği turizm işletmeciliğidir. “Sözlerin Soy Ağacı. Çağdaş 
Türkçenin Etimolojik Sözlüğü” (İstanbul 2002,  küçük boy 543 S.) 
adlı kitabında pek çok Türkçe kelimeyi Ermenice ve Rumcaya bağ-
lamaya çalışmıştır. O sözlüğün, Türkçe kelimeler açısından, hiçbir gü-
venliği yoktur; pek çoğu yanlıştır.  

Kudret Emiroğlu adlı, Türkolog olmayan bir kişi de “Trabzon-
Maçka Etimoloji Sözlüğü” adlı kitabında (Ankara 1989), 15. yüzyılda, 
Fatih Sultan Mehmet Han tarafından, tarihin çöplüğüne gömülmüş 

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara / Türkiye, t.gulensoy@gmail.com 
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“Pontus Rum İmparatorluğu” zamanında yöre ağızlarına girmiş bazı 
eski Rumca kelimeler üzerinde durmuş; Türkçe kökenli pek çok keli-
meyi de Rumcaya bağlamak için zoraki etimoloji denemeleri yapmış-
tır. 

Hasan Eren, Bulgaristan’da doğmuş Türk olup, Macaristan’da 
Nemeth gibi dilcilerden dersler almış, uzun yıllar DTCF’nin Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünde “Türk Dili Tarihi” dersleri vermiş; benim de 
iki yıl bilgisinden yararlandığım ve TDK’de 18 yıl Bilim Kurulu üyesi 
olarak birlikte çalıştığım hocam idi. Ama ne yazık ki, eski maka-
lelerinden oluşan kelimelerin çoğunlukta olduğu “Türk Dilinin Etimo-
lojik Sözlüğü” (Ankara 1999) adlı lügati, güvenilir bir Türkçe sözlük 
değildir. Pek çok Türkçe kelimenin etimolojisi üzerinde kendi fikir ve 
görüşlerini belirtmediği gibi, yabancı dilcilerin görüşlerini benimse-
yerek Türkoloji’ye hizmet edememiştir. 

Tuncer Gülensoy tarafından 2 cilt hâlinde hazırlanan “Türkiye 
Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü” (Ankara 
2007, 2011, TDK Yay.) adlı eseri, Türk dili kültürü alanında büyük 
bir boşluğu doldurmuşsa da ne yazık ki, 3. baskısı TDK tarafından 
“Yayın Kurulumuz tarafından basılması uygun bulunmamıştır” (TDK 
Başkanı-Mustafa Kaçalin) gerekçesiyle yapılmamıştır. Bu eserin 3. 
baskısı Bilge Kültür Sanat yayınları arasında İstanbul’da yapılmış, bu 
arada bazı dizgi hataları düzeltilmiş ve bazı yeni etimoloji görüşlerine 
de yer verilmiştir.1 

Türkiye’de yazılan ve yayımlanan etimolojik sözlükler bu kadar-
dır. TDK’nin benimkinden başka bir yayını da olmamıştır. Yalnız, ba-
zı Türkolog meslektaşlarım, bazı Türkçe kökenli kelimelerin etimoloji 
denemelerinde bulunarak beni eleştirmişler, kendi görüşlerini kabul 
etmemi istemişlerdir. Ben, bu vesile ile daha önce yaptığım etimoloji 
denemelerimin arkasında durduğumu, yalnız “yoğurt” sözcüğünün eti-
moloji denemesini (û- > uyu-) fiiline bağlayan torunum, Fırat Üniver-
sitesi’nden Dr. Gökçen Durukoğlu’un görüşünü de kendi görüşümün 
yanına koyduğumu belirtmek isterim. 

Aşağıda örnek olarak verdiğim bazı Türkçe sözcüklerin, Tietze, 
Dankof, Nişanyan, Eren ve Emiroğlu tarafından ne durumlara getiril-

 
1Bu sözlüğün 3. Baskısı yapılmadan önce, DTCF’de, Fırat Üniversitesinde, 

Erciyes Üniversitesinde hocalığını yaptığım ya da YL ve Doktora sınavlarında jüri 
üyesi olarak bulunduğum ya da YL ve Doktora yöneticiliğini yaptığım, Prof. Dr. 
Hatice Şahin, Prof. Dr. Vahit Türk, Prof. Dr. Zeki Kaymaz, Prof. Dr. Ahmet 
Buran, Prof. Dr. Nevzat Özkan, Prof. Dr. Mustafa Öner, Prof. Dr. Gürer 
Gülsevin, Doç. Dr. Canan İleri gibi Türk dilinin ustaları da sayfaları yeniden gözden 
geçirerek düzeltme ve eklemelerde bulunmuşlardır. Hepsine bu göz nuru 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
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diğini hangi yabancı dillere bağlanmak istendiğini göreceksiniz. On-
ların yapmış oldukları değerlendirmelerin bütününü görebilmeniz için 
benim eserimi baştan sona dikkatle okumanız gerekecektir: 

 
alaçık ‘Çalı pırpıdan yapılmış kulübe’ 
      = *alaçu (Uygr., DLT) 
      < * ala ‘yarım’ + açık ‘yarım açık’ 
              Clauson: < alıntı. 
              Doerfer: < ölü bir dilden alıntı. 
              Eren (TDES, 7): <? Kökünü bilmiyoruz. 
alçı ‘Alçı taşı’ 
      < ET. alçıg; Çağ. yalçu 
             Tietze (TETTL, 146): ‘Fakat yabancı bir kelime olduğu 

muhtemeldir.’ (Çince??) 
             Eren (TDES, 8): Kökenini bilmiyoruz. 
             Nişanyan (SS, 34): alçı=ET.? alçıg  
alıç ‘Yabanî bir meyve türü’ 
       < OT. aluç ‘şeftali’ (DLT) 
            Dankof (ALT, 6): < Erm. aloç 
            Clauson (ED, 128): < Fars. alû  
            Tietze (Pers 138/8): < Fars. âlû + ça 
            Eren (TDES, 8): < ? 
arpa ‘Arpa’ 
       = arpa (Uyg., DLT) < * arp(/b)+a(y) 
       =Moğ. arbay (KWb.) 
             Nemeth (Csoma Arm. 92, s.1, not): < Hind-Avrupa dille-

rinden. 
             Clauson (ED, 198b): < Toharca 
             Dimitrieva (ST 2, 1975, s. 23): < Farsça. 
avlak ‘avlanılan yer’ 
        < Tü. av+(< âb) la-k 
            Eren (TDES, 25): YOK 
            Nişanyan (SS, 52): YOK 
            Ch. Cymonides (1973, no. 23): < Yun. avli = EYun. avlu. 
bacak ‘Bacak’ 
        < OT. bag ‘bağ, düğüm’ +çak ( > bacak > bacak) 
            V.G.Egerov (1964, 158): < Fars. pâ ‘ayak’ + Tü. -acak 

‘küçültme eki’ 
            Sevortyan (1978 II, 25-26): < Evenkice: bacakâ ‘çatallaş-

mış ağaç’ 
            Rasanen (Vb. 54 a; 377 a): < Fars. pây + ça (k’yı açıkla-

yamamıştır.) 
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yamamıştır.) 
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            Eren (TDES, 31): < Farsçadan alındığı anlaşılıyor. 
            Doerfer (TDAY 1980-81, 5): < Fars. pâça ‘hayvan ayağı’ 

+ k (?) 
            Nişanyan (SS, 55): bacak < Fars. pâçak ‘hayvan ayağı, 

paça’ 
bal ‘Bal’ 
        < OT. bal (DLT) = bâl (Kıpç., Oğuz) 
            Ramstedt (JSFOu 47, I: 34): Çin. *pat 
           Eren (TDES, 34): ‘Yaygın bir inanca göre, Türkçe bal eski 

çağlarda Hind-Avrupa dillerinden alınmıştır. Hind-Avrupa karşılığı 
olarak Latince mel biçimi gösterilebilir.) 

bala ‘Yavru, çocuk’ 
         = OT. bala ‘Kuş ve hayvan yavrusu’ (DLT) < bâla ‘yavru, 

çocuk’ (T.Tekin) 
               Eren (TDES, 35): YOK 
               Ch. Cymeonidis (1973, no. 159): < Yun. pallâdin ‘be-

bek, hayvan yavrusu’ 
barak ‘Tüylü köpek’2 
         = OT. barak (DLT; eski Kıpç.) ‘çok tüylü köpek’ 
              R. Dankof (CAJ 25: 102-117): < Farsçadan alıntıdır. 

Avesta: bar- ‘to ride’; EFars. asabâra 
                    ‘rider, horseman’, Soğd. B’r’k  = B’ryh ‘ride’; Saka: 

bârgya ‘rider’, bâraa  ( < *bâraka);  
                    Pehl. bârak, YFars. bâragî 
barçın ‘İpekli kumaş’ 
         = OT. barçın (DLT) 
         EREN ve NİŞANYAN’da YOK. 
         Rasanen (Wb. 63): < EFars. ebreşîm 
         Clauson (Ed 357-58): < EFars. âbrâsîm 
bars  ‘Pars’ 
        =ET. (Eleges Yazıtı, 9: b[ar]s yıl ) 
        = OT. bars – pars (DLT)  
        EREN ve NİŞANYAN’da YOK. 
        Ramstedt (1935: 35): < Yun. pardos; 
        Bang: bars < bar+üs ‘vaşak’ 
        Clauson (EDPT 368a):< Fars. pârs 
        Doerfer (TMEN II, no 685): ET. bars’ın kökeni henüz açık-

lanamamıştır. 
bastık ‘Dut ve kayısı pestili’ 

 
2 DLT ve eski Kıpçakça’da ‘tüylü köpek” anlamına gelen BARAK sözcüğünü 

Dankof’un ne hâllere getirdiğinin resmi yukarıdadır. 
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        < Tü. bas-tı+k (An.ağl.: bastık, basdıh, basdık, basduh, bas-
tıh, bastuh) 

        Dankof (ALT 604): < Erm. pastel [ < Rum. pastilos (ALT 8., 
s. 604; Eren TDES, 41)  

bastırma, pastırma ‘Bastı, pastırma’ 
        =EAT: basdurma. 
        < Tü. bas-tır-ma 
        G. Mayer (1893, s. 57): < Yun. pastôma ‘salamura’ 
        Nişanyan (SS. 346): pastırma - ? (Yun. pasti ‘bulama’ söz-

cüğüyle ilişkili olması 
               güçlü ihtimaldir) 
bayat ‘Eskimiş, taze olmayan’ 
        = OT. (KB) bayat ‘kadim’ (Tanrı)’ 
       < OT. baya ‘az önce’ + t 
          Tietze (Ar. 317): < Ar. bâ’it, Sur. bêyet, Fars. bâyât 
          Nişanyan (SS, 62): bayat – Ar. bâit (fa.) ‘geceden kalan, 

bayat’, bayat < byt ‘geceleme,  
               yerde kalma’ → BEYİT 
bayındır ‘Mamur; zengin, güçlü’ 
         < ET. bây+u+n+dur  
         Tietze (TETTL, 296): < Fars. pâyanda veya pâyandâr ? 
bayır ‘Küçük yokuş' 
        < ET. *bâgır [= OT.  ya bağrı ‘yayın orta yeri’ (DLT)] 
        Nişanyan (SS, 62): bayır – Ar. bâir ‘işlenmeyen toprak2, ya-

ban < bwr   
bayram ‘Millî ve dinî bakımdan önemli olan kutlanan günler’ 
        = OT. beyrem – badram –bedrem (DLT) 
       < badram  
      Clauson (EDPT, 308a): < Fars. badrâm 
      Sevortyan: < * bayır 
      Nişanyan (SS, 62):  < ? > Fars. bedh-râm ‘süslenmiş, süslü, 

mesire yeri’ 
bazlama = bazlamaç = bazlambaç vb. biçimleri ‘Kalın açılmış 

yufka ekmeği’   
      < baz ‘yansıma’ + la(m)-ba(ç) (< lama aş) 
         Nişanyan (SS, 63): bazlama –  ? Yun. maza ‘ekmek hamu-

ru’  <  EYun. Massein  ‘hamur yoğurmak’ 
         Eren (TDES, 45): < * bazı – pazı ‘hamur yumağı, yufka’ 
        Tietze (TETTL, 2987): baz kimya terimlerinden ‘esas’ +maç   
bileği ‘Bileği’ 
        = ET.  (Uyg.) bilegü – OT. bilegü (DLT) 
        <  bî ‘bıçak’ +le-gü 
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       Emiroğlu (TMES, 56): Bk. Pleki   (Eski Yunanca plaka ‘yü-
zey, satıh, düz’) 

boğaca – poğaça ‘İçine peynir, kıyma vb. onularak yapılan bir 
tür çörek’ 

         < boğ ‘bohça’ (DLT) + (a)ça 
          Eren (TDES, 336): poğaça ‘Yerel ağızlarda bohça olarak 

da geçer. Bu biçiminin halk Etimolojisi yoluyla oluştuğu anlaşılıyor.  
Balkan dillerinden alınmıştır. Blg. poğaça; Srp. poğaça.  Slav 
dillerine Venedik İtalyancasından geçtiği anlaşılıyor (fogaccia). 

         Nişanyan ((SS, 72): boğaca / poğaça – İt. focaccia ‘külde 
pişmiş küçük ekmek’ < OLat. focacia < Lat. focus ‘ocak, ateş’ 

        Tietze (TETTL, 364): < İt. focaccia. 
car, çar ‘Çağrı, tellal ile duyurma’ 
        < Moğ. car (G. Doerfer, ED, no. 146): carcı ‘tellal’ 
             R. Dankof (no. 448): < Erm. car, < EErm. car, ‘çağrı’[ <  

Moğ.’dan olmalıdır].3 
 
 inci: ‘İnci’4 
           < ET. y(e)nçü, y(i)nçü (KT) 
              = EUyg. yençü, yinçü, üncü; 
             = OT. cincü, yincü, yinçü, yüncü 
             = Çağ. inçü, inçi 
             = Oğuz-Kıpçak: cinçü 
             =Harezm: yinçü/yüncü/yinçi 
             = Moğ. (KWb. 208): ince – inci 
 
Görüldüğü gibi daha onlarca Türkçe sözcük, Eren, Tietze, Dan-

kof, Rasanen, Emiroğlu vb. sözlükçüler tarafından Ermenice, Yunan-
ca, Rumca, İtalyanca, Farsça, Arapça, Çince vb. gibi dillere bağlan-
mak istenmektedir. Fakat, bazı sözcüklerin kökenleri için de (…. Öyle 
olduğu sanılıyor; …gelmiş olmalıdır; … geldiği kabul ediliyor.) gibi 
cümlelerle “kaçak güreşilmektedir.” 

Eren’in “Türkçenin Etimoloji Sözlüğü” adını taşıyan kitabında 
pek çok Türkçe sözcük ‘madde başı’ olarak yer almamakta, bu yüzden 
de kökenleri hakkında bilgi de verilememektedir. 

 

 
3 Ayrıca çılbır, cılız, cibre, cicikle-, cop, cucuk sözcükleri de Ermenice, 

Yunancaya da Farsçaya bağlanmak istenmektedir. 
4  İnci sözcüğü,  Clauson, Gabain, T. Tekin, O. F. Sertkaya’ya göre Çincedir. 

Hamilton (İKPH, 233): Tü. > Çin. çen-çu; the:n zhu (Eski Çin: tçien / çin 
{TDA, C.IV, s.135}, *cjin-cjoui ‘gerçek inci’) Bu konuda bk. Alimcan 
İnayet’in makaleleri. 
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK ROMANI 

WORLD WAR II AND THE TURKISH NOVEL 
 

Bilge ERCİLASUN* 
 

Özet 
 

Edebî eserler yaşadığımız hayatın aynasıdır. Hayatta karşılaşılan 
ve yaşanılan bütün olaylar, edebî eserlerin malzemesi olurlar. Toplum-
ları büyük bir kaosa sürükleyen hatta yıkıma götüren savaşlar, bu mal-
zemelerin başında gelir. 20. yüzyılın ortalarında yaşanan İkinci Dünya 
Savaşı da bunlardan biridir. Dünyada ve ülkemizde bu savaşı konu 
alan pek çok roman yazılmıştır. Biz bu yazımızda dikkatimizi daha 
çok 2000 yılından sonra kaleme alınmış eserlere yönelttik. Yazıda 34 
roman ele alındı. Bunlar şöyle tasnif edildi: Balkanlarda (Yunanistan, 
Kosova, Bosna, Bulgaristan), Ege denizinde (Rodos), Sovyet Rus-
ya’da (Kırım, Kırgızistan), Türkiye’de. 

Yazının giriş kısmında 2000 yılından önce yazılmış romanlara te-
mas edildi. Bu arada dünya çapında iki yazar üzerinde duruldu. Türki-
ye sınırları dışında olan ve bu savaşı yaşayan bu iki önemli Türk asıllı 
yazar, Kırımlı Cengiz Dağcı ile Kırgız Cengiz Aytmatov’dur. Bu ya-
zarların, savaşı ustalıkla konu alan eserleri hatırlatıldı. Yazının birinci 
kısmında romanlar kısaca tanıtıldı. İkinci kısmında bütün bu romanlar 
arasında ilgi çekici bulduğumuz bir romanı ayrıntılı olarak ele aldık ve 
inceledik. Bu eseri seçme sebebini şöyle açıklayabiliriz: Nefes Nefese 
adlı eser, hem romancılık açısından üstün bulduğumuz ve edebî seviye 
bakımından değerli olduğuna inandığımız bir eserdir. Savaş yıllarında 
yaşanmış, dünyaya insanlık dersi verecek, insanî hassasiyetleri dün-
yaya hatırlatacak gerçek bir olaya dayanması bakımından üzerinde 
durulması ve vurgulanması gereken bir romandır. 

Yazının sonuç kısmında bu romanlar, edebiyat dünyasına yansıta-
bildikleri gerçekler bakımından incelendi ve yerleri tespit edildi. Bun-
dan başka edebiyatın millî kimliği oluşturma ve millî birliğin devamı-
nı sağlama konusundaki önemi ve ağırlığı belirtildi ve oynadığı büyük 
role işaret edildi. 

 
Anahtar Kelimeler: Nefes Nefese, Toprak Ana, Korkunç Yıllar, 

Yurdunu Kaybeden Adam, Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov, İkinci 
Dünya Savaşı, Attila İlhan. 

 
 

* Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Ankara/Türkiye. 
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Abstract 
 

Literary works are the reflections of our lives. All events experi-
enced in life become the subject of literary works. One of main 
example for these events are wars that drive societies into great chaos 
and even destruction. The Second World War, which took place in the 
middle of the 20th century, is one of them. Many novels have been 
written nationally and globally on this war. In this article, we focused 
our attention mostly on works written after 2000. 34 novels were 
discussed in the article. They were classified regionally as follows: 
Balkans (Greece, Kosovo, Bosnia, Bulgaria), Aegean Sea (Rhodes), 
Soviet Russia (Crimea, Kyrgyzstan), Turkey. 

In the beginning novels written before 2000 were introduced ge-
nerally. There were two globally well-known novelists. Kyrgyz 
Chingiz Aitmatov and Crimean Cengiz Dağcı were two major Turkic 
novelists who experienced this war. The works of these novelists, 
which skillfully focused on the war, were reminded. The novels are 
briefly introduced in the first part of this article. In the second part, we 
discussed and analyzed a novel that we found interesting in detail. The 
reason for choosing this work is: The novel Nefes Nefese (Breath-
lessly) is a work that we find superior in terms of novelism and that 
we believe to be valuable in terms of literary level. Besides, it is a 
novel that should be emphasized in terms of being based on a real 
event which contains humanity and can spread human values globally. 

In the conclusion, these novels were examined and evaluated in 
terms of the reflections of the real events in literature. Furthermore, 
the importance of literature in creating the national identity and main-
taining national unity was emphasized. 

 
Keywords: Nefes Nefese (Breathlessly), Toprak Ana (Mother 

Earth), Korkunç Yıllar (Anni Horribiles), Yurdunu kaybeden Adam 
(The Lost Motherland), Cengiz Dağcı, Chingiz Aitmatov, World War 
II, Attila İlhan. 

 
 
Giriş 

 
Yaşadığımız hayatın aynası, edebî eserlerdir. İnsanoğlunun karşı-

laştığı, maruz kaldığı her olay edebiyata yansır. Bazen bu yansımalar 
değiştirilmiş biçimde sanat eserinde görülür. Bazı fantastik, masal 
öğeleriyle dolu bulunan eserler bunlardır. Bu gibi eserlerde gerçekler 
bazen masal unsurlarıyla değiştirilmiş olarak sembollerle ifade edil-
miştir. Bazen de olduğu gibi değiştirilmeden eserlerde yer alır. Tarihî 
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romanlar, tarih konulu romanlar, biyografiler, belgesel romanlar, rea-
list ve natüralist romanlar burada sayılabilir. Bazen bir roman kendi 
türünü de yaratmış olur. Herhangi bir olay, eğer sanatla beslenmezse, 
edebî eserlerle ifade edilmezse yaşanmamış gibi olur ve unutulur gi-
der. Artık o olayın insan ve toplum üzerinde herhangi bir tesiri söz ko-
nusu değildir. Tarihteki bütün yazarlar, edebiyatçılar, sanatçılar ve fi-
lozoflar, sanat eserinin tarih kitabından çok daha etkili olduğu husu-
sunda hemfikirdirler. Bu gerçek, Aristoteles’ten itibaren pek çok düşü-
nür, sanatçı ve yazar tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir.    

Toplum üzerinde derin izler bırakan olayların edebî eserlere 
yansımaması mümkün değildir. Bir toplumun, bir milletin yaşadığı iyi 
ve kötü olaylar o milletin edebiyatında yerini alır. Bazen toplum 
oldukça büyük bir travma yaşar ve bu olayları edebiyata aksettirmekte 
gecikebilir. Böyle durumlarda bu tip büyük olaylar milletin 
bilinçaltına itilir, günü gelince ortaya çıkar ve çeşitli sanat dallarında 
yaratılan eserlerle ifade edilir.  

Bir diğer husus, sanat eseri, edebî eser diye adlandırdığımız eser-
lerin değişik ve farklı edebî seviyelerde olmasıdır. Bu eserlerin 
hepsinin edebî bakımdan üstün, ileri seviyede veya şaheser olmaları 
gerekmez. Bazen orta seviyede olan veya estetik bir gaye ile yazı-
lmayan, estetik bir amaç gütmeyen, romancılık iddiası olmayıp sadece 
bir olayı yazıya geçirerek ölümsüzlüğünü ve kalıcılığını sağlamaya 
çalışan bir yazar da edebiyata hizmet etmiş olur. Böylece, halk için 
yazılan, geniş kitleleri muhatap alan eserler meydana gelir. Her 
milletin edebiyatında popüler edebiyat adı altında geniş bir halk 
kitlesine hitap eden zengin mahsuller bulunmaktadır. Ahmet Mithat’ın 
eserleri bu tiptendir. Kitleyi okumaya alıştırmak ve bazı bilgileri 
roman, hikâye gibi edebî türlerle, edebiyat yoluyla topluma aktarmaya 
çalışmak da en az şaheserler kadar önemli ve değerlidir. Çünkü bu tarz 
yazarlar olmasa, bu tarz eserler yazılmasa şaheserlerin de meydana 
gelemeyeceği açık bir hakikattir.  

20. yüzyılda toplumları sarsan ve büyük kıyımlara uğratan, 
göçlere sebep olan savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşlardan biri de İkinci 
Dünya Savaşı’dır. 20. yüzyılın ortasında bütün dünyayı bir ateş çem-
beri hâlinde saran bu savaşın, etkilemediği ülke yok gibidir. Bu 
savaşın etrafında geniş bir dünya edebiyatı meydana gelmiş, savaşla 
ilgili pek çok eser yazılmıştır. Günümüzde bu savaş, yazılı eserlerden 
çok sinema yoluyla topluma aktarılmaktadır. Elbette bu filmlerin pek 
çoğu, romanlardan uyarlanmış, senaryolaştırılmış eserlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmaları Avru-
pa’da gerginliği tam olarak bitirmemiştir. Devletler arasındaki hoşnut-
suzluk ve çekişmeler 1930’dan sonra giderek artmış ve keskinleşmiş-
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Abstract 
 

Literary works are the reflections of our lives. All events experi-
enced in life become the subject of literary works. One of main 
example for these events are wars that drive societies into great chaos 
and even destruction. The Second World War, which took place in the 
middle of the 20th century, is one of them. Many novels have been 
written nationally and globally on this war. In this article, we focused 
our attention mostly on works written after 2000. 34 novels were 
discussed in the article. They were classified regionally as follows: 
Balkans (Greece, Kosovo, Bosnia, Bulgaria), Aegean Sea (Rhodes), 
Soviet Russia (Crimea, Kyrgyzstan), Turkey. 
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nerally. There were two globally well-known novelists. Kyrgyz 
Chingiz Aitmatov and Crimean Cengiz Dağcı were two major Turkic 
novelists who experienced this war. The works of these novelists, 
which skillfully focused on the war, were reminded. The novels are 
briefly introduced in the first part of this article. In the second part, we 
discussed and analyzed a novel that we found interesting in detail. The 
reason for choosing this work is: The novel Nefes Nefese (Breath-
lessly) is a work that we find superior in terms of novelism and that 
we believe to be valuable in terms of literary level. Besides, it is a 
novel that should be emphasized in terms of being based on a real 
event which contains humanity and can spread human values globally. 

In the conclusion, these novels were examined and evaluated in 
terms of the reflections of the real events in literature. Furthermore, 
the importance of literature in creating the national identity and main-
taining national unity was emphasized. 
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romanlar, tarih konulu romanlar, biyografiler, belgesel romanlar, rea-
list ve natüralist romanlar burada sayılabilir. Bazen bir roman kendi 
türünü de yaratmış olur. Herhangi bir olay, eğer sanatla beslenmezse, 
edebî eserlerle ifade edilmezse yaşanmamış gibi olur ve unutulur gi-
der. Artık o olayın insan ve toplum üzerinde herhangi bir tesiri söz ko-
nusu değildir. Tarihteki bütün yazarlar, edebiyatçılar, sanatçılar ve fi-
lozoflar, sanat eserinin tarih kitabından çok daha etkili olduğu husu-
sunda hemfikirdirler. Bu gerçek, Aristoteles’ten itibaren pek çok düşü-
nür, sanatçı ve yazar tarafından farklı şekillerde ifade edilmiştir.    

Toplum üzerinde derin izler bırakan olayların edebî eserlere 
yansımaması mümkün değildir. Bir toplumun, bir milletin yaşadığı iyi 
ve kötü olaylar o milletin edebiyatında yerini alır. Bazen toplum 
oldukça büyük bir travma yaşar ve bu olayları edebiyata aksettirmekte 
gecikebilir. Böyle durumlarda bu tip büyük olaylar milletin 
bilinçaltına itilir, günü gelince ortaya çıkar ve çeşitli sanat dallarında 
yaratılan eserlerle ifade edilir.  

Bir diğer husus, sanat eseri, edebî eser diye adlandırdığımız eser-
lerin değişik ve farklı edebî seviyelerde olmasıdır. Bu eserlerin 
hepsinin edebî bakımdan üstün, ileri seviyede veya şaheser olmaları 
gerekmez. Bazen orta seviyede olan veya estetik bir gaye ile yazı-
lmayan, estetik bir amaç gütmeyen, romancılık iddiası olmayıp sadece 
bir olayı yazıya geçirerek ölümsüzlüğünü ve kalıcılığını sağlamaya 
çalışan bir yazar da edebiyata hizmet etmiş olur. Böylece, halk için 
yazılan, geniş kitleleri muhatap alan eserler meydana gelir. Her 
milletin edebiyatında popüler edebiyat adı altında geniş bir halk 
kitlesine hitap eden zengin mahsuller bulunmaktadır. Ahmet Mithat’ın 
eserleri bu tiptendir. Kitleyi okumaya alıştırmak ve bazı bilgileri 
roman, hikâye gibi edebî türlerle, edebiyat yoluyla topluma aktarmaya 
çalışmak da en az şaheserler kadar önemli ve değerlidir. Çünkü bu tarz 
yazarlar olmasa, bu tarz eserler yazılmasa şaheserlerin de meydana 
gelemeyeceği açık bir hakikattir.  

20. yüzyılda toplumları sarsan ve büyük kıyımlara uğratan, 
göçlere sebep olan savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşlardan biri de İkinci 
Dünya Savaşı’dır. 20. yüzyılın ortasında bütün dünyayı bir ateş çem-
beri hâlinde saran bu savaşın, etkilemediği ülke yok gibidir. Bu 
savaşın etrafında geniş bir dünya edebiyatı meydana gelmiş, savaşla 
ilgili pek çok eser yazılmıştır. Günümüzde bu savaş, yazılı eserlerden 
çok sinema yoluyla topluma aktarılmaktadır. Elbette bu filmlerin pek 
çoğu, romanlardan uyarlanmış, senaryolaştırılmış eserlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmaları Avru-
pa’da gerginliği tam olarak bitirmemiştir. Devletler arasındaki hoşnut-
suzluk ve çekişmeler 1930’dan sonra giderek artmış ve keskinleşmiş-
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tir. Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesiyle münasebetler iyice sert-
leşir ve gerginleşir. Hitler Almanya’da bütün kurumları ele geçirmiş, 
Nazi partisinin ve prensiplerinin hâkim olduğu bir idare kurmuştur. 
Hitler, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda yapılan Versay Antlaşma-
sı’nı tanımamaktadır. Bu yıllarda Almanya askerî bakımdan çok güç-
lenmiştir. 1 Eylül 1939 tarihinde Alman orduları Polonya’ya saldırdı.  
Böylece savaş başlamış oldu. Bütün Avrupa’yı yakan ve milyonlarca 
insanın ölümüne ve sakat kalmasına sebep olan bu savaş altı yıl sürdü. 
Bütün Avrupa devletleriyle ve Rusya ile de savaşan ve Avrupa’nın bü-
yük bir kısmını istila eden Almanya, bu galip ve üstün durumunu 1943 
yılına kadar devam ettirir. Ancak 1943 yılında durum tersine döner.  

Türkiye’ye, savaşa girmesi için Müttefikler tarafından pek çok 
baskı yapılmış fakat Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaşa girmemekte, 
tarafsız olmakta ısrarla direnmiştir. Bu sayede Türkiye altı yıl boyunca 
devam eden savaşa girmeyerek savaşın getireceği maddi ve manevi yı-
kımdan kurtulmuş olmaktadır. Ama savaşın tesirlerinin toplumda gö-
rülmesi önlenememiştir. Bunlar yokluk ve kıtlık, karaborsacılık gibi 
savaş ekonomisinin yarattığı kaçınılmaz problemlerdir. Bu gibi sebep-
ler, iktidarda bulunan partinin yıpranmasına sebep olmuş, bütün mu-
halif oylar, savaştan sonra kurulan yeni partide toplanmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan Türkler savaşa gir-
memiş, ama sınırların dışında kalan ve muhtelif devletlerin hâkimiyeti 
altında yaşayan Türkler, o devletlerle beraber savaşa katılmış ve 
cephede savaşmışlardır. Bunlar Sovyet Rusya’nın ve Balkan 
devletlerinin sınırları içinde yaşamakta olan Türklerdir. İkinci Dünya 
Savaşı etrafında dünya çapında geniş bir edebiyat meydana geldiğini 
yukarıda belirtmiştik. Bu edebiyatın içinde çeşitli Türk gruplarının 
vermiş oldukları eserler de yer almaktadır. İncelememizde bunları 
devletlere ve coğrafi bölgelere göre şöyle tasnif etmiş bulunuyoruz: 
Kosova, Bosna ve Boşnaklar, Rodos adası, Bulgaristan, Yunanistan, 
Sovyet Rusya toprakları içinde Kırım ve Kırgızistan.   

Burada saymadığımız sayamadığımız pek çok Türk grubunun da 
İkinci Dünya Savaşı’na katıldığı ve can verdiği bilinmektedir. Ancak 
yukarıda saydığımız coğrafyalar ve devletler, edebî eserleri bize ula-
şan toplulukların yaşadığı devletlerdir. Bunlar arasında ilk örneklerin 
Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov tarafından verildiğini ve bu eserle-
rin dünya çapında tanındığını belirtelim. Aytmatov’un savaşı konu 
alan romanları Türkiye’den önce Türkiye dışında tanınmıştır. Cengiz 
Dağcı roman ve hikâyelerinde Kırım Türklerinin savaşta yaşadıkları 
trajik olayları ele almış, bizzat içinde yaşadığı bu olayları çok etkili bir 
kurgu ve anlatımla Türk romanına kazandırmıştır. Korkunç Yıllar 
(1956), Yurdunu Kaybeden Adam (1957), Onlar da İnsandı (1958, 
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bu romanda Kırım sürgünü anlatılır), Ölüm ve Korku Günleri 
(1962), O Topraklar Bizimdi (1966), Dönüş (1968), Yoldaşlar 
(1991) romanlarında Dağcı, sıcak savaşı veya savaş dolayısıyla Kırım-
lılara uygulanan trajik olayları anlatmıştır. Aytmatov ise pek çok 
roman ve hikâyesinde savaşın insan üzerindeki olumsuz etkilerini 
anlatmış, savaşa katılan insanın psikolojisini ortaya koymuştur: Yüz 
yüze (1957), Cemile (1958), Toprak Ana (1962-63), Oğulla Bu-
luşma (1969), Asker Çocuğu (1971-72), Erken Gelen Turnalar- 
Sultanmurat (1975-76), Deve Gözü (1961), İlk Öğretmen (1961).  
Roman ve hikâyelerinde daha çok cephe gerisini işlediği, nadiren 
sıcak savaş tabloları, tasvirleri yaptığı söylenebilir. Bazı eserlerinde bu 
savaşın, asli unsur olarak değil motif olarak yer aldığı görülüyor. 
Yazar, babası savaştan dönmeyen çocuk motifini eserlerinde sık sık 
kullanmıştır. Onun İkinci Dünya Savaşı konusunda en önemli ve etkili 
romanının Toprak Ana olduğunu görüyoruz. Burada savaşın, bütün 
bir aileyi yok ettiği anlatılmaktadır. Savaşın toplum ve insanlar 
üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkisini gösteren ve savaş sonrasını 
işleyen Elveda Gülsarı (1962-63), Kızıl Elma (1964) adlı eserlerini 
de buraya ilave edelim.  

Alev Sınar tarafından Türk Roman ve Hikâyesinde İkinci 
Dünya Savaşı adlı bir çalışma yapılmıştır. 2003 tarihinde yayınlanan 
bu çalışmada, savaş sonrasında Türk roman ve hikâyesinde kaleme 
alınan eserler, belli başlıklar altında ele alınmış ve incelenmiştir. Bu 
kitapta incelenen eserlerin sayısı 50’yi geçmektedir. Örnek olarak bu 
eserlerden birkaçının adını burada anmak istiyoruz: Havada Bulut 
(1951, Sait Faik Abasıyanık), Panorama (1953, Yakup Kadri), 
Alemdağ’da Var Bir Yılan (1954, Sait Faik Abasıyanık), Tüneldeki 
Çocuk (1955, Sait Faik Abasıyanık), Onbinlerin Dönüşü (1957, 
Samim Kocagöz), Drina’da Son Gün (1972, Faik Baysal), İzmir’in 
İçinde (1973, Samim Kocagöz), Bıçağın Ucu (1973, Attila İlhan), 
Sırtlan Payı (1974, Attila İlhan), Yaraya Tuz Basmak (1978, Attila 
İlhan).1 

Biz bu yazımızda, bir iki istisna görülmekle beraber daha ziyade 
2000 yılından sonra kaleme alınmış romanları seçtik ve onları kısaca 
tanıttık. Sonuçta da bu romanları değerlendirdik. Bunları, meydana 

 
1Alev Sınar Çılgın, Türk Roman ve Hikâyesinde İkinci Dünya Savaşı, Dergâh 
yayınları, İstanbul 2003. İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan yabancı romanlardan 
bazıları da şunlardır: İnsanlar Yaşadıkça (1951, James Jones, ABD), Boyalı Kuş 
(1965, Jerzy Kosinski, Polonya),  Küller ve Elmas (1948, Jerzy Andrzejewski, 
Polonya), Schindler’in Gemisi (1982, Thomas Keneally, Avustralya), Madde 22 
(1961 Joseph Heller ABD, Fantastik), Mezbaha 5 (1969, Kurt Vonnegut, Mizah), 
Anne Frank’ın Hatıra Defteri (1947, Anne Frank - hatıra). 
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tir. Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesiyle münasebetler iyice sert-
leşir ve gerginleşir. Hitler Almanya’da bütün kurumları ele geçirmiş, 
Nazi partisinin ve prensiplerinin hâkim olduğu bir idare kurmuştur. 
Hitler, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda yapılan Versay Antlaşma-
sı’nı tanımamaktadır. Bu yıllarda Almanya askerî bakımdan çok güç-
lenmiştir. 1 Eylül 1939 tarihinde Alman orduları Polonya’ya saldırdı.  
Böylece savaş başlamış oldu. Bütün Avrupa’yı yakan ve milyonlarca 
insanın ölümüne ve sakat kalmasına sebep olan bu savaş altı yıl sürdü. 
Bütün Avrupa devletleriyle ve Rusya ile de savaşan ve Avrupa’nın bü-
yük bir kısmını istila eden Almanya, bu galip ve üstün durumunu 1943 
yılına kadar devam ettirir. Ancak 1943 yılında durum tersine döner.  

Türkiye’ye, savaşa girmesi için Müttefikler tarafından pek çok 
baskı yapılmış fakat Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaşa girmemekte, 
tarafsız olmakta ısrarla direnmiştir. Bu sayede Türkiye altı yıl boyunca 
devam eden savaşa girmeyerek savaşın getireceği maddi ve manevi yı-
kımdan kurtulmuş olmaktadır. Ama savaşın tesirlerinin toplumda gö-
rülmesi önlenememiştir. Bunlar yokluk ve kıtlık, karaborsacılık gibi 
savaş ekonomisinin yarattığı kaçınılmaz problemlerdir. Bu gibi sebep-
ler, iktidarda bulunan partinin yıpranmasına sebep olmuş, bütün mu-
halif oylar, savaştan sonra kurulan yeni partide toplanmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan Türkler savaşa gir-
memiş, ama sınırların dışında kalan ve muhtelif devletlerin hâkimiyeti 
altında yaşayan Türkler, o devletlerle beraber savaşa katılmış ve 
cephede savaşmışlardır. Bunlar Sovyet Rusya’nın ve Balkan 
devletlerinin sınırları içinde yaşamakta olan Türklerdir. İkinci Dünya 
Savaşı etrafında dünya çapında geniş bir edebiyat meydana geldiğini 
yukarıda belirtmiştik. Bu edebiyatın içinde çeşitli Türk gruplarının 
vermiş oldukları eserler de yer almaktadır. İncelememizde bunları 
devletlere ve coğrafi bölgelere göre şöyle tasnif etmiş bulunuyoruz: 
Kosova, Bosna ve Boşnaklar, Rodos adası, Bulgaristan, Yunanistan, 
Sovyet Rusya toprakları içinde Kırım ve Kırgızistan.   

Burada saymadığımız sayamadığımız pek çok Türk grubunun da 
İkinci Dünya Savaşı’na katıldığı ve can verdiği bilinmektedir. Ancak 
yukarıda saydığımız coğrafyalar ve devletler, edebî eserleri bize ula-
şan toplulukların yaşadığı devletlerdir. Bunlar arasında ilk örneklerin 
Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov tarafından verildiğini ve bu eserle-
rin dünya çapında tanındığını belirtelim. Aytmatov’un savaşı konu 
alan romanları Türkiye’den önce Türkiye dışında tanınmıştır. Cengiz 
Dağcı roman ve hikâyelerinde Kırım Türklerinin savaşta yaşadıkları 
trajik olayları ele almış, bizzat içinde yaşadığı bu olayları çok etkili bir 
kurgu ve anlatımla Türk romanına kazandırmıştır. Korkunç Yıllar 
(1956), Yurdunu Kaybeden Adam (1957), Onlar da İnsandı (1958, 
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bu romanda Kırım sürgünü anlatılır), Ölüm ve Korku Günleri 
(1962), O Topraklar Bizimdi (1966), Dönüş (1968), Yoldaşlar 
(1991) romanlarında Dağcı, sıcak savaşı veya savaş dolayısıyla Kırım-
lılara uygulanan trajik olayları anlatmıştır. Aytmatov ise pek çok 
roman ve hikâyesinde savaşın insan üzerindeki olumsuz etkilerini 
anlatmış, savaşa katılan insanın psikolojisini ortaya koymuştur: Yüz 
yüze (1957), Cemile (1958), Toprak Ana (1962-63), Oğulla Bu-
luşma (1969), Asker Çocuğu (1971-72), Erken Gelen Turnalar- 
Sultanmurat (1975-76), Deve Gözü (1961), İlk Öğretmen (1961).  
Roman ve hikâyelerinde daha çok cephe gerisini işlediği, nadiren 
sıcak savaş tabloları, tasvirleri yaptığı söylenebilir. Bazı eserlerinde bu 
savaşın, asli unsur olarak değil motif olarak yer aldığı görülüyor. 
Yazar, babası savaştan dönmeyen çocuk motifini eserlerinde sık sık 
kullanmıştır. Onun İkinci Dünya Savaşı konusunda en önemli ve etkili 
romanının Toprak Ana olduğunu görüyoruz. Burada savaşın, bütün 
bir aileyi yok ettiği anlatılmaktadır. Savaşın toplum ve insanlar 
üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkisini gösteren ve savaş sonrasını 
işleyen Elveda Gülsarı (1962-63), Kızıl Elma (1964) adlı eserlerini 
de buraya ilave edelim.  

Alev Sınar tarafından Türk Roman ve Hikâyesinde İkinci 
Dünya Savaşı adlı bir çalışma yapılmıştır. 2003 tarihinde yayınlanan 
bu çalışmada, savaş sonrasında Türk roman ve hikâyesinde kaleme 
alınan eserler, belli başlıklar altında ele alınmış ve incelenmiştir. Bu 
kitapta incelenen eserlerin sayısı 50’yi geçmektedir. Örnek olarak bu 
eserlerden birkaçının adını burada anmak istiyoruz: Havada Bulut 
(1951, Sait Faik Abasıyanık), Panorama (1953, Yakup Kadri), 
Alemdağ’da Var Bir Yılan (1954, Sait Faik Abasıyanık), Tüneldeki 
Çocuk (1955, Sait Faik Abasıyanık), Onbinlerin Dönüşü (1957, 
Samim Kocagöz), Drina’da Son Gün (1972, Faik Baysal), İzmir’in 
İçinde (1973, Samim Kocagöz), Bıçağın Ucu (1973, Attila İlhan), 
Sırtlan Payı (1974, Attila İlhan), Yaraya Tuz Basmak (1978, Attila 
İlhan).1 

Biz bu yazımızda, bir iki istisna görülmekle beraber daha ziyade 
2000 yılından sonra kaleme alınmış romanları seçtik ve onları kısaca 
tanıttık. Sonuçta da bu romanları değerlendirdik. Bunları, meydana 

 
1Alev Sınar Çılgın, Türk Roman ve Hikâyesinde İkinci Dünya Savaşı, Dergâh 
yayınları, İstanbul 2003. İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan yabancı romanlardan 
bazıları da şunlardır: İnsanlar Yaşadıkça (1951, James Jones, ABD), Boyalı Kuş 
(1965, Jerzy Kosinski, Polonya),  Küller ve Elmas (1948, Jerzy Andrzejewski, 
Polonya), Schindler’in Gemisi (1982, Thomas Keneally, Avustralya), Madde 22 
(1961 Joseph Heller ABD, Fantastik), Mezbaha 5 (1969, Kurt Vonnegut, Mizah), 
Anne Frank’ın Hatıra Defteri (1947, Anne Frank - hatıra). 
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getirildikleri coğrafyaya göre şöyle tasnif etmiş bulunuyoruz: Balkan-
lar (Yunanistan, Kosova, Bosna, Bulgaristan), Ege Denizi (Rodos ada-
sı), Sovyet Rusya (Kırım), Türkiye… İlk önce Yunanistan’dan bahse-
den romanlardan başlayacağız ve yakın coğrafyadan uzağa doğru gi-
deceğiz. En sonunda da Türkiye’de yazılmış romanları ele alacağız. 
Yazımızın ikinci kısmında bu eserler arasında önemli bulduğumuz 
Nefes Nefese adlı roman üzerinde duracağız. 

   
1.Yunanistan 
Kalimerhaba İzmir, 2004:2 Büyük Taarruz bütün hızıyla devam 

etmektedir. Türk ordusu bir gün sonra İzmir’e varacak ve Türkiye’nin 
kurtuluşu gerçekleşecektir. Romanda 1922-1980 arasında meydana 
gelen olaylar ele alınıyor. Olaylar 8 Eylül 1922 tarihinde İzmir’de baş-
lıyor. Romanda Türk birliklerinin önünden kaçan Yunan ordusunun 
bir mensubu olan Panayiotis’in başından geçenler anlatılıyor. Bu 
arada Yunanistan’da meydana gelen olaylar, savaşlar ve çarpışmalar 
da veriliyor. Panayiotis Yunanistan’a gitmek üzere Eleni’nin evine 
gelir. Fakat nişanlısı Eleni onunla birlikte gitmek istemez. Romanın 
ikinci bölümünde 21 Mayıs 1980 tarihine atlanır. Yine günlerden Cu-
madır ve Panayiotis, İzmir’dedir, eski nişanlısı Eleni’nin kapısını 
çalmaktadır. Bu defa yanında torunu Zoi vardır. Panayiotis ile Eleni 
karşılaşırlar ve konuşurlar. Romanın bundan sonraki bölümlerinde Zoi 
ile Gün arasındaki duygusal yakınlaşma anlatılıyor. Arka planda ise 
1922-1980 yılları arasında Yunanistan’da meydana gelen olaylar 
anlatılmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın Yunanistan’daki etkileri birkaç 
cümle içinde özetlenmiştir: “Atina’da hastalanışını, tutuklanışını, ka-
çışını… Kurtuluş Ordusu’nu, Almanlarla, İngilizlerle savaşmanızı, İç 
savaşı, yaralanışını, sürgünleri, tutuklamaları, binlerce idamı… 
Lemnos, Makronissos Adaları’ndaki toplama kamplarını…”(s. 27).3  

 

 
2 Can Eryümlü, Dünya Kitapları, İstanbul 2004, 197 sayfa. Alıntı bu baskıdandır. 
3 İkinci Dünya Savaşı müddetince Yunanistan; İtalya, Almanya ve Bulgaristan’ın 
işgali altında kalmıştır.  İtalya önce Arnavutluk’a, Ekim 1940’ta Yunanistan’a saldırır. 
Yunanlılar etkili bir direniş başlatırlar ve gerilla taktiği ile işgalcilere karşı koymaya 
çalışırlar ve bunu başarırlar. Nisan 1941’de Alman ordusu, Bulgaristan üzerinden,  
Yunanistan’a girer. Açlık ve salgın hastalıklardan pek çok insan ölür. Ülkenin eko-
nomisi çöker. Türkiye’den gıda yardımı yapılır. 1943 yılında direniş örgütleri birbir-
leriyle çatışmaya başlarlar. Alman orduları Ekim 1944’te Yunanistan’dan çekilir ve 
Yunanistan tam bağımsızlığına kavuşur. Ama savaş sonrası iç savaş çıkar. Bu gerçek-
lerin romanlara kısmen de olsa yansıtıldığını görüyoruz.      
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Elveda Kapadokya, 2006:4 Romanda 19. yüzyılın başlarından 
itibaren günümüze kadar gelen uzun bir zaman diliminde, Kapadok-
ya’da yaşanan olaylar ele alınıyor. Kapadokya’da yaşamakta olan Or-
todoks Hristiyanlar mübadelede Yunanistan’a gitmişlerdir. Onların 
Türkiye’deki dostları ile mektuplaşmaları devam eder. Vasili’nin Tür-
kiye’de yaşayan Baravun’a yazdığı mektuplarda savaşın başlaması, 
Yunanistan’ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi ayrıntılı bir şekilde 
anlatılıyor: 

 
“Bu yılın ortalarında İtalyan Başbakanı Benito Mussolini, Girit ve Korfu 

adalarıyla Pire Limanı’nda hak iddia ederek Yunanistan’a saldırdı. Bir süre sonra da 
Yunanistan, Alman Nazi birlikleri ile Bulgaristan tarafından işgal edilmeye başlandı. 
Yaşadığımız şehirler, şimdi de Almanların eline geçti. Aralarında, köylülerimizin bu-
lunduğu pek çok genç tarafından Kurtuluş Ordusu (ELAS) kuruldu, kurtuluş cephesi 
(EAM) oluşturuldu. Göçmen ve yerli tartışması unutuldu. Hepimiz, işgale karşı 
topraklarımızı savunmak için Kuzey Yunanistan’ın dağlarına çıktık. İşgalcileri toprak-
larımızdan atana kadar mücadele verdik. Sonunda İkinci Dünya Savaşı da bitti. Gel 
gör ki, sıkıntımız bitmedi. Savaşın ardından Sovyet yanlıları ile burjuva taraftarlarının 
sebep olduğu iç savaş bütün hızıyla sürüyor.” (s. 157). 

 
Vasili, savaş esnasında çekilenleri, açlığı ve yokluğu da 

yazmakta, Türkiye’nin Yunanistan’a yaptığı yardımları belirtmektedir. 
Bu arada Vasili’nin yurt özlemi de belirtilir. Vasili, eğer aç 
olmasalardı kendi toprağından gelen unu saklayacağını ve memleket 
hasretini giderebilmek için ara sıra koklayacağını söylemektedir: 

 
“Sevgili Baravun, unutmak istediğimiz açlık, sefillik, yorgunluk ve umutsuzluk 

Yunanistan’da yeniden hortladı. Ben böyle bir açlığı 1924 mübadelesinde bile gör-
medim. O zaman Kızılhaç imdadımıza yetişiyordu. Şimdi, herhangi bir yerden düzenli 
yardım da gelmiyor. 

Fakat duydum ki, Türkiye bize un göndermiş. Çok mutlu oldum. Yardım 
dağıtım yerine gittim, bir çuval un aldım. Çocuklara bu bizim toprağımızın ürünü. 
Bunu iyi koklayın. Bu unda toprağımın kokusu var, dedim. Una ihtiyacımız olma-
saydı saklayacaktım. Memleketimi özledikçe koklamak için. Kör şeytan işte! O anda 
karnımızı doyurmak zorundayız.” (s. 158). 

 
İkinci Dünya savaşı bitmiş ama Yunanistan karışmıştır. İç savaş 

çıkar ve her taraf yakılıp yıkılır. İnsanlar birbirleriyle mücadele 
ederler. Birbirlerinin boğazına sarılmakta, âdeta birbirlerini yemek-
tedirler. Ülkede açlık ve yokluk had safhadadır.  Romanda o günlerde 
yaşanan sıkıntılar, çekilen açlık ve yokluk yine Vasili’nin yazdığı 
mektuplarda tasvir ediliyor: 

 
4  Nurten Ertul, Ulak Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2017 (Birinci Baskı 2006), 208 
sayfa. Alıntılar bu baskıdandır.  
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getirildikleri coğrafyaya göre şöyle tasnif etmiş bulunuyoruz: Balkan-
lar (Yunanistan, Kosova, Bosna, Bulgaristan), Ege Denizi (Rodos ada-
sı), Sovyet Rusya (Kırım), Türkiye… İlk önce Yunanistan’dan bahse-
den romanlardan başlayacağız ve yakın coğrafyadan uzağa doğru gi-
deceğiz. En sonunda da Türkiye’de yazılmış romanları ele alacağız. 
Yazımızın ikinci kısmında bu eserler arasında önemli bulduğumuz 
Nefes Nefese adlı roman üzerinde duracağız. 

   
1.Yunanistan 
Kalimerhaba İzmir, 2004:2 Büyük Taarruz bütün hızıyla devam 

etmektedir. Türk ordusu bir gün sonra İzmir’e varacak ve Türkiye’nin 
kurtuluşu gerçekleşecektir. Romanda 1922-1980 arasında meydana 
gelen olaylar ele alınıyor. Olaylar 8 Eylül 1922 tarihinde İzmir’de baş-
lıyor. Romanda Türk birliklerinin önünden kaçan Yunan ordusunun 
bir mensubu olan Panayiotis’in başından geçenler anlatılıyor. Bu 
arada Yunanistan’da meydana gelen olaylar, savaşlar ve çarpışmalar 
da veriliyor. Panayiotis Yunanistan’a gitmek üzere Eleni’nin evine 
gelir. Fakat nişanlısı Eleni onunla birlikte gitmek istemez. Romanın 
ikinci bölümünde 21 Mayıs 1980 tarihine atlanır. Yine günlerden Cu-
madır ve Panayiotis, İzmir’dedir, eski nişanlısı Eleni’nin kapısını 
çalmaktadır. Bu defa yanında torunu Zoi vardır. Panayiotis ile Eleni 
karşılaşırlar ve konuşurlar. Romanın bundan sonraki bölümlerinde Zoi 
ile Gün arasındaki duygusal yakınlaşma anlatılıyor. Arka planda ise 
1922-1980 yılları arasında Yunanistan’da meydana gelen olaylar 
anlatılmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın Yunanistan’daki etkileri birkaç 
cümle içinde özetlenmiştir: “Atina’da hastalanışını, tutuklanışını, ka-
çışını… Kurtuluş Ordusu’nu, Almanlarla, İngilizlerle savaşmanızı, İç 
savaşı, yaralanışını, sürgünleri, tutuklamaları, binlerce idamı… 
Lemnos, Makronissos Adaları’ndaki toplama kamplarını…”(s. 27).3  

 

 
2 Can Eryümlü, Dünya Kitapları, İstanbul 2004, 197 sayfa. Alıntı bu baskıdandır. 
3 İkinci Dünya Savaşı müddetince Yunanistan; İtalya, Almanya ve Bulgaristan’ın 
işgali altında kalmıştır.  İtalya önce Arnavutluk’a, Ekim 1940’ta Yunanistan’a saldırır. 
Yunanlılar etkili bir direniş başlatırlar ve gerilla taktiği ile işgalcilere karşı koymaya 
çalışırlar ve bunu başarırlar. Nisan 1941’de Alman ordusu, Bulgaristan üzerinden,  
Yunanistan’a girer. Açlık ve salgın hastalıklardan pek çok insan ölür. Ülkenin eko-
nomisi çöker. Türkiye’den gıda yardımı yapılır. 1943 yılında direniş örgütleri birbir-
leriyle çatışmaya başlarlar. Alman orduları Ekim 1944’te Yunanistan’dan çekilir ve 
Yunanistan tam bağımsızlığına kavuşur. Ama savaş sonrası iç savaş çıkar. Bu gerçek-
lerin romanlara kısmen de olsa yansıtıldığını görüyoruz.      
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Elveda Kapadokya, 2006:4 Romanda 19. yüzyılın başlarından 
itibaren günümüze kadar gelen uzun bir zaman diliminde, Kapadok-
ya’da yaşanan olaylar ele alınıyor. Kapadokya’da yaşamakta olan Or-
todoks Hristiyanlar mübadelede Yunanistan’a gitmişlerdir. Onların 
Türkiye’deki dostları ile mektuplaşmaları devam eder. Vasili’nin Tür-
kiye’de yaşayan Baravun’a yazdığı mektuplarda savaşın başlaması, 
Yunanistan’ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi ayrıntılı bir şekilde 
anlatılıyor: 

 
“Bu yılın ortalarında İtalyan Başbakanı Benito Mussolini, Girit ve Korfu 

adalarıyla Pire Limanı’nda hak iddia ederek Yunanistan’a saldırdı. Bir süre sonra da 
Yunanistan, Alman Nazi birlikleri ile Bulgaristan tarafından işgal edilmeye başlandı. 
Yaşadığımız şehirler, şimdi de Almanların eline geçti. Aralarında, köylülerimizin bu-
lunduğu pek çok genç tarafından Kurtuluş Ordusu (ELAS) kuruldu, kurtuluş cephesi 
(EAM) oluşturuldu. Göçmen ve yerli tartışması unutuldu. Hepimiz, işgale karşı 
topraklarımızı savunmak için Kuzey Yunanistan’ın dağlarına çıktık. İşgalcileri toprak-
larımızdan atana kadar mücadele verdik. Sonunda İkinci Dünya Savaşı da bitti. Gel 
gör ki, sıkıntımız bitmedi. Savaşın ardından Sovyet yanlıları ile burjuva taraftarlarının 
sebep olduğu iç savaş bütün hızıyla sürüyor.” (s. 157). 

 
Vasili, savaş esnasında çekilenleri, açlığı ve yokluğu da 

yazmakta, Türkiye’nin Yunanistan’a yaptığı yardımları belirtmektedir. 
Bu arada Vasili’nin yurt özlemi de belirtilir. Vasili, eğer aç 
olmasalardı kendi toprağından gelen unu saklayacağını ve memleket 
hasretini giderebilmek için ara sıra koklayacağını söylemektedir: 

 
“Sevgili Baravun, unutmak istediğimiz açlık, sefillik, yorgunluk ve umutsuzluk 

Yunanistan’da yeniden hortladı. Ben böyle bir açlığı 1924 mübadelesinde bile gör-
medim. O zaman Kızılhaç imdadımıza yetişiyordu. Şimdi, herhangi bir yerden düzenli 
yardım da gelmiyor. 

Fakat duydum ki, Türkiye bize un göndermiş. Çok mutlu oldum. Yardım 
dağıtım yerine gittim, bir çuval un aldım. Çocuklara bu bizim toprağımızın ürünü. 
Bunu iyi koklayın. Bu unda toprağımın kokusu var, dedim. Una ihtiyacımız olma-
saydı saklayacaktım. Memleketimi özledikçe koklamak için. Kör şeytan işte! O anda 
karnımızı doyurmak zorundayız.” (s. 158). 

 
İkinci Dünya savaşı bitmiş ama Yunanistan karışmıştır. İç savaş 

çıkar ve her taraf yakılıp yıkılır. İnsanlar birbirleriyle mücadele 
ederler. Birbirlerinin boğazına sarılmakta, âdeta birbirlerini yemek-
tedirler. Ülkede açlık ve yokluk had safhadadır.  Romanda o günlerde 
yaşanan sıkıntılar, çekilen açlık ve yokluk yine Vasili’nin yazdığı 
mektuplarda tasvir ediliyor: 

 
4  Nurten Ertul, Ulak Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul 2017 (Birinci Baskı 2006), 208 
sayfa. Alıntılar bu baskıdandır.  
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“Bizleri burada bir görseniz, tanıyamazsınız…. Gıdasızlıktan hepimiz, birer is-

kelete dönüştük. Vücudumuzdaki bütün kemikleri tek tek sayıyoruz. …. Açlık, yine 
yakamızı bırakmıyor. Pek çok kişi sokaklarda açlıktan yürürken, düşüp ölüyor. 
İnsanlar iskelete dönüşmüş, gözleri yuvalarından fırlamış, kiliseler gıda yardımı 
yapıyor, aşevleri kuruluyor. Ancak yetersiz. Gıda yardımlarından çocuklarımız dü-
zenli faydalanabiliyor. Okullarına gidip bir teneke içinde, az biraz fasulye ve patates 
yemeği alabiliyorlar. 

Yokluğun sebep olduğu acımız bize yetmiyormuş gibi bir de halk birbirini 
yiyor. Okulları yakıyorlar, kiliseleri yıkıyorlar. Oysa biz göçmenliğimizin ilk yıl-
larında ço-cuklarımızı uzun süre okula gönderemedik. Eğitimsiz ve diplomasız yaşa-
manın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliriz. Çocuklarımız şimdi de iç savaş yüzünden 
iyi bir eğitim alamıyor.” (s. 158-159). 

 
Kırık Kanatlar, 2010:5 Romanın kahramanı Rüştü, Ester adında 

bir Yahudi kızına âşık olmuştur. Babası evlenmelerine izin vermez. 
Buluşup görüşemezler. Çevreden de tepki görmektedirler. 1934 yılın-
da Yahudilere yapılan baskılar artmış, Trakya’da ve Edirne’de büyük 
olaylar olmuş, dükkânları ve evleri taşlanmıştır.  Bu arada Ester’in ai-
lesi İstanbul’a göç etmiş, fakat sonradan geri dönmüşlerdir.  

Ester ile Rüştü herkesten gizli görüşmeye çalışmaktadırlar. Rüştü 
bir gece hırsız zannedilerek bekçi tarafından yakalanmış, bekçiyi yara-
layarak kaçmıştır. Her tarafta aranmaktadır. Böylece ikisi Edirne’den 
kaçarlar. Dedeağaç yoluyla Yunanistan topraklarına geçerler ve Sela-
nik’e giderler. Bir müddet sonra düzenlerini kurmuşlardır. Fakat Hitler 
durmadan yükselmekte ve dünyada sıkıntılara sebep olmaktadır. 
Yahudilere baskılar iyice artmıştır.  

Almanya’da 1938 sonbaharında Kırık Cam Haftası diye acı bir 
olay yaşanır. 17 yaşında Paris’te kaçak olarak bulunan Herschel Gryn-
szpan adında bir Yahudi genci, babasının toplama kampına gönderil-
mesini protesto etmek için Paris’teki Alman elçiliğine giderek bir elçi-
lik görevlisini öldürür. Bu olay, Yahudi aleyhtarlığını tırmandırmıştır. 
9-10 Kasım gecesi Naziler Yahudilerin evlerini, dükkânlarını, sina-
gogları ateşe vermişler ve kaçmaya çalışan Yahudileri kadın, erkek, 
çocuk demeden öldürmüşlerdir. Sağ kalanlar da toplama kamplarına 
kapatılırlar.      

1 Eylül 1939 günü Alman orduları Polonya sınırlarına dayanır ve 
savaş başlar. Rüştü askere alınır. 15 Ekim 1939 tarihinde Mussolini 
Yunanistan’a taarruz emrini vermiştir. Yunanistan’da savaş başlar. 
Yunanlılar İtalyanlara ordu ve halk hep birlikte karşı koyarak direnir-
ler. İtalyanları geri püskürtürler. İtalyan saldırısı durdurulmuştur. Fa-
kat İngilizler Yunanistan’a müttefik olarak yeterince destek vereme-

 
5  Güngör Mazlum, Ceren Yayıncılık, Edirne 2010, 248 sayfa. 
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mişlerdir. Bu sefer İtalyanların bıraktığı yerden Almanlar hücuma ge-
çerler. Bir müddet direnmeye çalışan Yunanistan, 24 Nisan 1941 tari-
hinde Almanlara teslim olur. Yunanistan’da açlığın ve yokluğun baş-
ladığı, Kızılay ve Kızılhaç’ın iş birliğiyle Türkiye’den Yunanistan’a 
yardımların gittiği belirtilir. Yunanistan’da Almanlar evleri dolaşmak-
ta ve Yahudileri aramaktadırlar. Yahudilerin kültürlerine ait birtakım 
eşyaları toplarlar. Sonra da Yahudileri toplayıp sürgün kamplarına 
gönderirler. Bunların arasında Ester de vardır.   

Sürgünden önce Ester ile Rüştü’nün irtibatları iyice kopmuştur. 
Ester uzun süredir Rüştü’den haber alamamaktadır. Halbuki Rüştü 
mektuplarını yazmaktadır. Ama Almanlar zarfın üzerinde Yahudi adı 
gördükleri için mektupları adreslerine yollamazlar. Ester, sürgünde 
Albert adında bir Yahudi’den yardım görür. Albert, Nazilerin 
kendilerini öldüreceğini söyler. Ester ile Albert, Hayim Efendi’nin 
altınlarını ve mücevherlerini alarak kaçarlar. Maksatları Türkiye 
yoluyla Filistin’e gitmektir.  

Rüştü Pire limanında çımacılık yapmaktadır. Bir kaza geçirir. 
Çelik zincir yüzüne gelir. Rüştü bir gözünü kaybeder, kolu da çolak 
kalır. Ama işgal yıllarıdır. Onun için onu askerlikten terhis etmezler. 
Bu arada Rüştü bir kaçırma olayına karışır ve Almanlar tarafından 
yakalanıp hapsedilir. Almanlar savaşı kaybetmektedirler. Rüştü’yü 
serbest bırakırlar. Rüştü Selanik’e gelir, Ester’i arar ama bulamaz. 
Onun esir kampına götürüldüğünü öğrenir. Onu bulmaya karar verir. 
Roman böylece biter. Romanda İkinci Dünya Savaşı’na ait birtakım 
olaylarla birlikte savaş yıllarında Edirne’nin bozulan durumu, şehirde 
açlık ve kıtlığın başlaması da anlatılmaktadır.    

 
Hasret, Hasret En Büyük Esarettir, 2013:6 Romanda 20. 

yüzyılın başlarında Keskin’de yaşanmış bir aşk hikâyesi anlatılıyor. 
Bu, şehrin tanınmış ailelerinden birine mensup olan Tacettin ile Rum 
kızı Patricia arasında geçen bir aşk macerasının acı dolu hikâyesidir. 
Romanın son bölümü İkinci Dünya Savaşı yıllarında Selanik’te başlar. 
Burada Tacettin’in oğlu Ali’nin gerçekleri öğrenmesi anlatılır. Olaylar 
Keskin’de başlamıştır. Tacettin’le Patricia birbirlerine âşık olmuşlar, 
Tacettin, ailesinin izin vermemesine rağmen Patricia ile yaşamaya de-
vam etmiştir. Bir oğulları olmuş, adını Ali koymuşlardır. O sırada Mü-
badele başlamış, Patricia Yunanistan’a gitmek zorunda kalmıştır. Ta-
cettin’in Aris ve Artin adlı Rum arkadaşları da Mübadele ile Yunanis-
tan’a gitmişlerdir.  

 
6  Canan Tan, Doğan Kitap, İstanbul 2013, 350 sayfa. Alıntılar bu baskıdandır. 
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“Bizleri burada bir görseniz, tanıyamazsınız…. Gıdasızlıktan hepimiz, birer is-
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Kırık Kanatlar, 2010:5 Romanın kahramanı Rüştü, Ester adında 
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5  Güngör Mazlum, Ceren Yayıncılık, Edirne 2010, 248 sayfa. 
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6  Canan Tan, Doğan Kitap, İstanbul 2013, 350 sayfa. Alıntılar bu baskıdandır. 
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Aradan yıllar geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 
Selanik’te bir hastanede yatmakta olan orta yaşlı bir subay, yanındaki 
yatakta yaralı bir genç görür. Delikanlı, arkadaşı Tacettin’e çok benze-
mektedir. Konuşurlar. Orta yaşlı subay (bu, Tacettin’in arkadaşı Aris-
’tir) delikanlıya, babasının Tacettin olduğunu söyler. Delikanlının öğ-
rendiklerini hazmetmesi, kabul etmesi için zamana ihtiyacı vardır. An-
nesiyle, anneannesiyle konuşur, bağırır çağırır, öfkelenir. Bir müd-det 
sonra olanları kabul eder. Aradan biraz daha zaman geçer. Ali, Keski-
n’e gidip babasını bulur. Tacettin çok sevinir. Baba oğul hasret gide-
rirler. 

Romanda İkinci Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın durumu hak-
kında epey bilgi verilmiştir. İtalyanlar, Almanlar ve Bulgarların, Yu-
nanistan’ı işgal ettikleri, Yunanlıların harbe fiilen katıldıkları ve çok 
kayıp verdikleri belirtilir. Yunanistan’ın Nisan 1941-Ekim 1944 
arasında Alman işgalinde kaldığı ifade edilir: 

 
“İkinci Dünya Savaşı sırasında işgale uğrayan ülkelerden biri de Yunanistan’dı. 

İşgal, Nisan 1941’de başlayıp Ekin 1944’te Almanya’nın ana topraklarına çekil-
mesiyle son buldu.  

Yunanistan’a ilk saldırı Almanya’dan değil, İtalya’dan geldi. 28 Ekim 1940’ta 
İtalya büyükelçisi Yunan başbakanına resmî bir ültimatom verdi. Yunanistan’ın uya-
rıyı tanımaması üzerine İtalya, üç saatin içinde, işgal altında bulundurduğu Arnavut-
luk üzerinden Yunanistan’a yöneldi. Mussolini Yunanistan’ı işgal ederek İtalyan 
ordusunun da Alman ordusu kadar güçlü olduğunu kanıtlamak istiyordu. 

İşgal üzerine harekete geçen Yunan ordusu beklenenin aksine, İtalya’nın işgali 
altında bulunan Arnavutluk’un dörtte birini ele geçirdi. Yunanistan’ın bu başarısı, 
İkinci Dünya Savaşı’nda çoklu kuvvetlerce işgal edilen topraklarda kazanılmış ilk 
zaferdi.  

Bu yenilginin üzerine Almanya, İtalya’nın yardımına koşmak durumunda kaldı 
ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a girerek savaşı başlattı. Yunan ordusu Almanya 
önünde yenilgiye uğradı. Ve 27 Nisan’da başkent Atina düştü. Mayıs ayının ortalarına 
doğru Yunanistan üç ayrı devletin, Almanya, İtalya ve Bulgaristan’ın işgali altında 
kalmıştı. 

Yunan Savaşı, uzun süren zorlu bir mücadeleydi. Yüz binlerce kişinin ölümüne 
neden olmuştu.  Ölenlerin pek çoğu açlık, sefalet ve salgın hastalıktan can vermişti. 
Ekonomi çökmüş, iç isyanlar başlamıştı. İşgalin ardından siyasî kaosa sürüklenen 
ülke, bu kez de Yunan iç savaşlarıyla baş etmek zorunda kaldı.” (s. 321-322). 

 
2. Kosova 
Taş Yerinde Ağırdır 1, 2002:7 İkinci Dünya Savaşı bitmiştir. 

Roman, askerlerin savaşın bitiminde cepheden dönme sahnesi ile 
başlar. Üç kitaplık roman dizisinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Kosova’da yaşayan Türkleri de büyük ölçüde etkileyen yeniden 
yapılanma dönemi anlatılır. Bu, Tito dönemidir. Önceleri Stalin’in 

 
7  Reşit Hanadan, Prizren Mayıs 2002, 413 sayfa. 
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ağırlığı hissedilirse de Tito çok geçmeden ülkede kendi düzenini 
kuracaktır. Romanın kahramanı Murat, bozukluklar, düzensizlikler ve 
adaletsizlikler karşısında sık sık savaşı niçin yaptıklarını düşünür ve 
olanları eleştirir. O, savaşın yeni ve adil bir dünya düzeni kurulması 
için yapıldığına inanmıştır. Romanda bu durum sık sık sorgulanır.  

Romanın kahramanı Murat, Mamuşa köyündendir. Romanda sa-
vaştan sonra Rusya’nın kuvvetlenmesi, Komünizmin yayılması ve 
Türklerin çektikleri eziyetler anlatılır. Roman 1946 Kasımında başlar. 
1944 yılında partizanlar (komünistler) hayvanlara el koymuşlar, savaş 
bitince vereceklerini söyledikleri hâlde iade etmemişlerdir. İnsanlar 
gittikçe fakirleşmektedir. 

Komünist parti ağaların mallarını, topraklarını ellerinden alıp 
köylüye dağıtmıştır. Bazı vicdan sahibi köylüler bu toprakların 
parasını ağalara öderler. Ama bu işi gizli yapmak zorundadırlar. Çün-
kü bu yasaktır ve çok tehlikelidir. Bunlardan biri de Murat’ın babası 
Arif Ağa’dır.   

 
Taş Yerinde Ağırdır 2, Başka Olur Rumeli’nin Harmanı, 

2003:8 Romanda olaylar 1948 yılının mart ayında başlıyor. Dizinin bu 
cildinde komünizmin halka getirdiği sıkıntılar anlatılıyor. Tito ile Sta-
lin’in aralarının açılması,  rejimin ağır baskısı, olaylarla ortaya konu-
yor. Yoksulluk yavaş yavaş baş göstermiştir. Açlıktan ölenler olmak-
tadır. Şartlar gitgide kötüleşmektedir. Roman bu kötü şartlarda sona 
eriyor. 

 
Elveda Hüdavendigâr Diyarı, 2013:9 Cehennemi andıran İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir düzen kurulmuştur. Herkes bu dü-
zene büyük ümitlerle girmiştir. Ama umdukları olmamış, çok daha kö-
tü, acımasız şartlarda yaşamaya mecbur kalmışlardır. Barış, refah, 
adalet ve huzur yerine yokluk, açlık ve kıtlık vardır. İnsanlar haksız 
şiddete maruz kalmaktadırlar. Kimse hayatından ve şartlarından mem-
nun değildir.   

1950’lerde Yugoslavya’da topraklar köylülerin elinden alınmış 
ve devletleştirilmiştir. Köylüler istediklerini, umduklarını bulamamış-
lardır. Fakirdirler. Devletin verdiği yetmemektedir. Birtakım sabotaj-
lar yapmakta (tarlaları yakmak gibi), fakat bedelini ağır ödemekte-
dirler (yüksek hapis cezalarına çarptırılırlar). Bu romanda yavaş yavaş 
şartların düzeldiği, düzeltildiği anlatılır. Ama bir yandan göçlerin de 
başladığı görülüyor. Romanda vaka zamanı 1950-1956 yılları arasıdır. 

 
8  Reşit Hanadan, Prizren Ocak 2003. 
9  Reşit Hanadan, BAL-TAM, Prizren 2013, 539 sayfa. 
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Taş Yerinde Ağırdır 1, 2002:7 İkinci Dünya Savaşı bitmiştir. 

Roman, askerlerin savaşın bitiminde cepheden dönme sahnesi ile 
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7  Reşit Hanadan, Prizren Mayıs 2002, 413 sayfa. 
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ağırlığı hissedilirse de Tito çok geçmeden ülkede kendi düzenini 
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Taş Yerinde Ağırdır 2, Başka Olur Rumeli’nin Harmanı, 

2003:8 Romanda olaylar 1948 yılının mart ayında başlıyor. Dizinin bu 
cildinde komünizmin halka getirdiği sıkıntılar anlatılıyor. Tito ile Sta-
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Elveda Hüdavendigâr Diyarı, 2013:9 Cehennemi andıran İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir düzen kurulmuştur. Herkes bu dü-
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1950’lerde Yugoslavya’da topraklar köylülerin elinden alınmış 
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8  Reşit Hanadan, Prizren Ocak 2003. 
9  Reşit Hanadan, BAL-TAM, Prizren 2013, 539 sayfa. 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

64  

5 Mart 1953 tarihinde Stalin’in ani ölümüyle durum düzelmeye başla-
mış, toplum üzerindeki baskılar azaltılmış, Tito serbestçe istediklerini 
yapmaya fırsat bulabilmiştir. Türkler, Türkiye’ye göç etmektedirler. 
İlk göç kafilesi 1956 yılının sonbaharında yapılır. Roman bu göç ile 
(gidenlerin uğurlanmasıyla) sona eriyor. Bu, aynı zamanda oradaki 
sahiplik haklarından vazgeçmek anlamına da gelmektedir. Bu roman 
dizisinde başlıca iki nokta önemle vurgulanmaktadır: Bunlardan biri 
İkinci Dünya Savaşı’nın sık sık hatırlanması, içinde bulundukları 
şartların sorgu-lanmasıdır. Onlara savaştan önce vaat edilen rahat ve 
huzurlu bir hayatın gerçekleştirilmediği üzerinde duruluyor. İkincisi 
ise göç yolu ile Türkiye’nin, Türklerin Balkanlarda bulundukları, 
asırlardır yaşadıkları topraklardan vazgeçmesi, sahiplik haklarından 
feragat etmeleri meselesinin sorgulanmasıdır. Romanda sık sık geriye 
dönülerek İkinci Dünya Savaşı günlerinde Yugoslavya’da yaşananlar 
hatırlanıyor. Yugoslavya altı yıl müddetince İtalyanlar ve Almanlar 
arasında el değiştirmiş, savaşın sonunda komünistler ülkeye hâkim 
olmuşlardır. 

  
3. Bosna  
Sevdalinka, 1999:10 Romanda 1992-1995 yılları arasında Bosna 

topraklarında cereyan eden savaş anlatılıyor. Romandaki olaylar Eylül 
1986’da Saraybosna’da başlamış, Mart 1993’te Trebeviç’te sona er-
miştir. Fakat arada bir geçmişe dönülür, yakın ve uzak geçmişteki 
olaylar anlatılır. Bunlardan biri, Boşnakların 13. yüzyıldaki tarihleri 
ve uğradıkları hücumlardır. Bir diğeri 93 Harbi’nde yaşadıkları kıyım-
lar ve zorbalıklardır. Üçüncüsü ise İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan 
olaylardır. Her iki olay da göçlerle sona ermiştir. Romanda göçler so-
nucu ailelerin parçalanması anlatılırken İkinci Dünya Savaşı’nda bir 
ailenin nasıl bölündüğü, dağıldığı, bir kısmının Türkiye’ye göç ettiği, 
bir kısmının geride kaldığı anlatılıyor ve çekilen hasret duygularına 
yer veriliyor.   

Nimeta’nın annesi Raziyanım İstanbul’u sevmez ve bu şehirden 
ürker. Bunun sebepleri vardır. İstanbul onun için ayrılık ve hasret de-
mektir, parçalanmış aileler demektir. Romanda onun duyguları şöyle 
tasvir ediliyor: 

 
“İstanbul, ayrı düşen ana oğullar, karı kocalar, kardeşler, sevgililer demekti. 

Sönen ocaklar, solan bahçeler demekti. Dönüşü olmayan gidişler, hasreti dinmeyen 
gurbetler demekti. Ne zaman birileri gitmeye kalksa Bosna topraklarından İstanbul’a 
doğru, acı ve özlem eşlik ederdi gidene, sonsuza kadar.” (s. 23). 

 

 
10  Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999. Alıntılar bu baskıdandır.  
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İkinci Dünya Savaşı çıkınca bu acılara bir yenisi ilave edilmiş 
olur. Savaşta Boşnakların çektikleri şöyle anlatılıyor: 

 
“Sırpların Büyük Sırbistan hayalinden dolayı, Çetnikler, 1942 yılında acı-

masızca katletmişlerdi Boşnakları. 1943 yılında yine Çetnikler, sekiz binini çocuklar 
ve yaşlıların oluşturduğu dokuz bin Müslüman’ı öldürmüşlerdi. 

Sonra Ustaşe denen faşist Hırvatlarla savaşmaya başlamışlardı Boşnaklar… 
Daha fazla ölü, daha fazla yaralı, daha fazla söndürülmüş ocak… açlık… acı ve 
sefalet! Canlarını kurtarabilmek için, Hitler’in 13. SS Birliği’ne, Hançer’e bile 
katılmışlardı sonunda. Boşnaklar hayatta kalabilmek için, Almanlar’ın yanında 
Partizanlar’a karşı, Hırvatların yanında Sırplara karşı, Sırpların yanında Hırvatlara, 
Çetnikler’in yanında Ustaşeler’e, Ustaşeler’in yanında Çetnikler’e karşı ve 
Partizanlar’ın yanında hepsine karşı savaşıp durmuşlardı. Hiç kimseye 
yaranamamışlardı. En çok ölüyü onlar vermişlerdi. 1945’in Nisan ayında, Saraybosna 
kurtarıldığında, Balkanlar’da yetmiş beş bin Müslüman ölmüştü. Bu sayı, Hırvat ya da 
Sırp ölülerinden daha fazlaydı.” (s. 28). 

 
Raziyanım’ı dayısı büyütmüştür. Dayının babası bu topraklardan 

ayrılmaya karar vermiştir. Almanlardan sağladığı özel bir izinle ailesi-
ni İstanbul’a götürmeyi sağlar. Yol hazırlıkları yapılmış, ayrılık saati 
gelmiştir. Fakat o zamanlar on sekiz yaşında olan Fikret adındaki 
oğulları (ki bu, Raziyanım’ın dayısıdır), ailesine bu topraklar için sa-
vaşmaya karar verdiğini bildiren bir mektup bırakarak dağlara çıkar. 
Tito’nun birliklerine katılmış, devrim başarılı olunca orduda kalmış, 
yükselmiş, sayılan ve sevilen bir subay olmuştur. Fakat ailenin parça-
lanmasının yarattığı gurbet ve hasret duyguları ömür boyunca artarak 
devam edecektir.  

 
Beyaz Zambak, 2007:11 Romanda Boşnakların geniş bir zaman 

dilimi içinde yaptıkları mücadeleler anlatılıyor. Bu arada İkinci Dünya 
Savaşı’na az da olsa yer veriliyor. 1930’lu yılların sonlarında Avru-
pa’da bir savaş hazırlığı başlamıştır. Sırplar Çetnikleri, Hırvatlar Usta-
şaları kurmuşlar, silahlandırmışlar ve örgütlemişlerdir. Rusya Sırplara, 
Almanya da Ustaşalara yardım eder ve destekler. Boşnaklar 1939 yı-
lında Saraybosnalı Aliya İzzetbegoviç’in liderliğinde Genç Müslü-
manlar Birliği’ni kurmuşlardır. Zamanla Alia İzzetbegoviç Dünya 
Boşnaklarının lideri olarak kabul edilir. Savaştan sonra Tito ülkeyi 
kendi idaresi altında toplamayı ve ölünceye kadar yönetmeyi başarır. 
Tito’nun kurduğu ve yönettiği Yugoslavya Federasyonu zaman içinde 
dünya devletleri tarafından tanınmıştır. 

 
 
   

 
11  Nurten Ertul, Nesa Yayın Grubu, İstanbul Şubat 2007, 247 sayfa.   
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nucu ailelerin parçalanması anlatılırken İkinci Dünya Savaşı’nda bir 
ailenin nasıl bölündüğü, dağıldığı, bir kısmının Türkiye’ye göç ettiği, 
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ürker. Bunun sebepleri vardır. İstanbul onun için ayrılık ve hasret de-
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10  Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999. Alıntılar bu baskıdandır.  
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11  Nurten Ertul, Nesa Yayın Grubu, İstanbul Şubat 2007, 247 sayfa.   
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4. Bulgaristan 
Ağlatırsa Mevlam Yine Güldürür, 2007:12 Romandaki olaylar 

İkinci Dünya Savaşı esnasında başlar. Romanın kahramanı Cemil 
1940 yılında Şumnu’daki medreseden mezun olmuş, Kuşalan köyünde 
imam olarak çalışmaya başlamıştır. 1944 yılında ağustos başında ca-
miye birileri gelir ve kendilerini saklamasını isterler. Bunlar Kızıllar-
dır. Başlarında da Çavdar adında bir adam bulunmaktadır. Cemil Hoca 
onlara yardım etmiş, saklanmalarını sağlamıştır. Savaş bittikten sonra 
Kızıllar kuvvetlenmiş, Bulgaristan’da yönetimi ele geçirmişlerdir. Ce-
mil’e maaş bağlarlar. Cemil bu maaşı istemez, geri göndermek isterse 
de kabul etmezler, düzenli olarak maaş vermeye devam ederler. Cemil 
bu paralara dokunmaz. Bunları biriktirir ve köye bir çeşme yaptırır. 
Bu olay sonradan Cemil’in başına dert olacak ve büyük iş açacaktır. 
Romanda Bulgaristan’ın savaş sırasında Almanlarla birlikte hareket 
ettiği, savaştan sonra ise Rusya’nın kontrolüne girdiği belirtilir.   

 
Boris’in Sırrı, 2011:13 1942 yılıdır. İkinci Dünya Savaşı devam 

etmektedir. Almanlar ve Bulgarlar Makedon topraklarındadırlar. Bul-
garlar Türk ailelere eziyet etmektedir. 1944 yılında Almanlar ve Bul-
garlar Makedonya’yı terk ederler. Rusya önce Romanya’ya, sonra 
Bulgaristan’a ve Makedonya’ya girmeye başlamıştır. Bulgarlar Türk-
lere eziyet ederler ve hapse atarlar. Aralarında Türk istihbaratının ele-
manları da bulunmakta ve orada yaşayan Türklere yardım etmeye, 
destek olmaya çalışmaktadırlar. Romanda komünizm geldikten sonra 
Bulgaristan’daki Türklerin çektikleri eziyet ve gördükleri zulüm anla-
tılıyor.     

 
Rumeli’den Esen Yel, 2004:14 Romanda, Silistre’de yaşayan ve 

savaş sonrasında Türkiye’ye göç eden bir ailenin yaşantısı anlatılıyor. 
Dobruca Bölgesi Romanya’nın yönetimi altındadır ve Türkler oldukça 
rahat yaşamaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bölgeye Alman 
askerlerinin girdiği fakat onların Türklere ilişmedikleri belirtilir. Savaş 
bitince bölge Bulgarların eline geçmiş, Türkler için sıkıntılar baş-
lamıştır. Bulgarlar Türkçe konuşmayı yasaklamışlar, Türk okullarını, 
camileri kapatmışlardır. 

Roman, yazarın annesi ile babasının hikâyesidir. Annesi Hanife 
Silistre’nin Ekincek köyündendir. Yazarın çocukluğu Silistre’nin 
Satırlı Mahallesinde geçmiştir. Yazarın annesi ile babası İkinci Dünya 
Savaşı esnasında evlenmişlerdir. Bir kısım Türk aileler Türkiye’ye 

 
12  Ömer Osman Erendoruk, Çağrı Yayınları, İstanbul 2007, 217 sayfa. 
13  Bilal Civelek, Yediveren Yayınları, İstanbul Ekim 2011, 447 sayfa.  
14  Osman Tunaboylu, Ümit Yayıncılık, Ankara Ağustos 2004, 275 sayfa. 
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göç etmek isterler. Bulgar hükûmeti güçlük çıkartır ve pasaport 
vermez. Çocuklarına Türkçe eğitim vermek isteyen Hanife ile Ahmet 
de bunların arasındadır. Uzun bir bekleyişten ve maceralı işlemlerden 
sonra 1951’de Türkiye’ye gelmişlerdir. 

 
Rumeli’den Anadolu’ya Bir Göçmen Kızı, 2009:15 Romanda 

yazarın annesi Naciye’nin hikâyesi anlatılıyor. Vaka zamanı 1950’li 
yıllardır. Romanın sonunda 2000 yılına atlanır. Romanın içinde geriye 
dönüşler yapılır ve 20. yüzyılın başlarında yapılmış savaşlar anlatılır. 
Romanın baş taraflarında üzerinde durulan konulardan biri de İkinci 
Dünya Savaşı yıllarıdır.   

Bulgaristan 1 Mart 1940 tarihinde Berlin Paktı’na dâhil olur ve 
Almanya tarafında savaşa katılır. “Bulgarların bu savaşa katılmaktaki 
amacı, Dobruca, Makedonya ve Batı Trakya’yı da alarak bağımsız bir 
devlet kurmaktı.” (s. 22). Naciye’nin babası Ali de Ruslar tarafından 
askere çağrılmış ama sadece kırk bir gün askerlik yaptırılıp geri gön-
derilmiştir. Bölgede açlık hüküm sürmektedir. Harp müddetince daha 
da aç kalırlar. Ülke karışıklık içindedir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 
Bulgarlar Türklere karşı saldırıya geçmişlerdir. Romanda saldırıya ge-
çen Bulgarlar hakkında şu bilgiler veriliyor: 

 
“Saldırıya geçenler, Rusya’nın desteğiyle kurulan Gizli Vatan Cephesi Mi-

litanları’ndan başkası değildi. Bu militan cephe de, müttefik güçlerin 1 Aralık 
1943’teki Tahran Konferansı’nda aldıkları bir kararla, Bulgaristan’ı Sovyet nüfuzuna 
bırakmaları sonucunda ortaya çıkmıştı. Zaten İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaşın 
içinde oldukları halde, bir de beklenmedik şekilde ortaya çıkan bu iç savaş yüzünden 
ülkenin her yerinde kan gövdeyi götürmeye başlamıştı.” (s. 26). 

 
1944 yılı olur. Halk soğukla ve açlıkla mücadele etmektedir. 5 

Eylül 1944 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu Bulgaristan’ı işgal eder. 
Ruslar geldikten sonra durumları daha da beter olmuştur. 

 
“Elin gâvur Rus’u geldikten sonra daha da beter olmuştu her şey. Tarlalarına el 

koymuşlar, üstelik kendi tarlalarında işçi olarak çalıştırıp, kişi başına ayda bir kilo-
gram un ve günde bir çay bardağı ayçiçeği yağı ile geçinmeye zorlar olmuşlardı on-
ları. Böyle olunca da ellerinde kalan birkaç hayvana gözleri gibi bakmaya başla-
mışlardı.” (s. 27). 

 
Ali Bey de ailesiyle birlikte bütün bu sıkıntıları çekmektedir. Bir 

gün eşekleri ölür. Ali Bey eşeğin derisini yüzer ve bu deriden köydeki 
 

15  Nurişah Kim, Altın Kitaplar, İstanbul Eylül 2009, 415 sayfa. Alıntılar bu bas-
kıdandır.  
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4. Bulgaristan 
Ağlatırsa Mevlam Yine Güldürür, 2007:12 Romandaki olaylar 

İkinci Dünya Savaşı esnasında başlar. Romanın kahramanı Cemil 
1940 yılında Şumnu’daki medreseden mezun olmuş, Kuşalan köyünde 
imam olarak çalışmaya başlamıştır. 1944 yılında ağustos başında ca-
miye birileri gelir ve kendilerini saklamasını isterler. Bunlar Kızıllar-
dır. Başlarında da Çavdar adında bir adam bulunmaktadır. Cemil Hoca 
onlara yardım etmiş, saklanmalarını sağlamıştır. Savaş bittikten sonra 
Kızıllar kuvvetlenmiş, Bulgaristan’da yönetimi ele geçirmişlerdir. Ce-
mil’e maaş bağlarlar. Cemil bu maaşı istemez, geri göndermek isterse 
de kabul etmezler, düzenli olarak maaş vermeye devam ederler. Cemil 
bu paralara dokunmaz. Bunları biriktirir ve köye bir çeşme yaptırır. 
Bu olay sonradan Cemil’in başına dert olacak ve büyük iş açacaktır. 
Romanda Bulgaristan’ın savaş sırasında Almanlarla birlikte hareket 
ettiği, savaştan sonra ise Rusya’nın kontrolüne girdiği belirtilir.   

 
Boris’in Sırrı, 2011:13 1942 yılıdır. İkinci Dünya Savaşı devam 

etmektedir. Almanlar ve Bulgarlar Makedon topraklarındadırlar. Bul-
garlar Türk ailelere eziyet etmektedir. 1944 yılında Almanlar ve Bul-
garlar Makedonya’yı terk ederler. Rusya önce Romanya’ya, sonra 
Bulgaristan’a ve Makedonya’ya girmeye başlamıştır. Bulgarlar Türk-
lere eziyet ederler ve hapse atarlar. Aralarında Türk istihbaratının ele-
manları da bulunmakta ve orada yaşayan Türklere yardım etmeye, 
destek olmaya çalışmaktadırlar. Romanda komünizm geldikten sonra 
Bulgaristan’daki Türklerin çektikleri eziyet ve gördükleri zulüm anla-
tılıyor.     

 
Rumeli’den Esen Yel, 2004:14 Romanda, Silistre’de yaşayan ve 

savaş sonrasında Türkiye’ye göç eden bir ailenin yaşantısı anlatılıyor. 
Dobruca Bölgesi Romanya’nın yönetimi altındadır ve Türkler oldukça 
rahat yaşamaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bölgeye Alman 
askerlerinin girdiği fakat onların Türklere ilişmedikleri belirtilir. Savaş 
bitince bölge Bulgarların eline geçmiş, Türkler için sıkıntılar baş-
lamıştır. Bulgarlar Türkçe konuşmayı yasaklamışlar, Türk okullarını, 
camileri kapatmışlardır. 

Roman, yazarın annesi ile babasının hikâyesidir. Annesi Hanife 
Silistre’nin Ekincek köyündendir. Yazarın çocukluğu Silistre’nin 
Satırlı Mahallesinde geçmiştir. Yazarın annesi ile babası İkinci Dünya 
Savaşı esnasında evlenmişlerdir. Bir kısım Türk aileler Türkiye’ye 

 
12  Ömer Osman Erendoruk, Çağrı Yayınları, İstanbul 2007, 217 sayfa. 
13  Bilal Civelek, Yediveren Yayınları, İstanbul Ekim 2011, 447 sayfa.  
14  Osman Tunaboylu, Ümit Yayıncılık, Ankara Ağustos 2004, 275 sayfa. 
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göç etmek isterler. Bulgar hükûmeti güçlük çıkartır ve pasaport 
vermez. Çocuklarına Türkçe eğitim vermek isteyen Hanife ile Ahmet 
de bunların arasındadır. Uzun bir bekleyişten ve maceralı işlemlerden 
sonra 1951’de Türkiye’ye gelmişlerdir. 

 
Rumeli’den Anadolu’ya Bir Göçmen Kızı, 2009:15 Romanda 

yazarın annesi Naciye’nin hikâyesi anlatılıyor. Vaka zamanı 1950’li 
yıllardır. Romanın sonunda 2000 yılına atlanır. Romanın içinde geriye 
dönüşler yapılır ve 20. yüzyılın başlarında yapılmış savaşlar anlatılır. 
Romanın baş taraflarında üzerinde durulan konulardan biri de İkinci 
Dünya Savaşı yıllarıdır.   

Bulgaristan 1 Mart 1940 tarihinde Berlin Paktı’na dâhil olur ve 
Almanya tarafında savaşa katılır. “Bulgarların bu savaşa katılmaktaki 
amacı, Dobruca, Makedonya ve Batı Trakya’yı da alarak bağımsız bir 
devlet kurmaktı.” (s. 22). Naciye’nin babası Ali de Ruslar tarafından 
askere çağrılmış ama sadece kırk bir gün askerlik yaptırılıp geri gön-
derilmiştir. Bölgede açlık hüküm sürmektedir. Harp müddetince daha 
da aç kalırlar. Ülke karışıklık içindedir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 
Bulgarlar Türklere karşı saldırıya geçmişlerdir. Romanda saldırıya ge-
çen Bulgarlar hakkında şu bilgiler veriliyor: 

 
“Saldırıya geçenler, Rusya’nın desteğiyle kurulan Gizli Vatan Cephesi Mi-

litanları’ndan başkası değildi. Bu militan cephe de, müttefik güçlerin 1 Aralık 
1943’teki Tahran Konferansı’nda aldıkları bir kararla, Bulgaristan’ı Sovyet nüfuzuna 
bırakmaları sonucunda ortaya çıkmıştı. Zaten İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaşın 
içinde oldukları halde, bir de beklenmedik şekilde ortaya çıkan bu iç savaş yüzünden 
ülkenin her yerinde kan gövdeyi götürmeye başlamıştı.” (s. 26). 

 
1944 yılı olur. Halk soğukla ve açlıkla mücadele etmektedir. 5 

Eylül 1944 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu Bulgaristan’ı işgal eder. 
Ruslar geldikten sonra durumları daha da beter olmuştur. 

 
“Elin gâvur Rus’u geldikten sonra daha da beter olmuştu her şey. Tarlalarına el 

koymuşlar, üstelik kendi tarlalarında işçi olarak çalıştırıp, kişi başına ayda bir kilo-
gram un ve günde bir çay bardağı ayçiçeği yağı ile geçinmeye zorlar olmuşlardı on-
ları. Böyle olunca da ellerinde kalan birkaç hayvana gözleri gibi bakmaya başla-
mışlardı.” (s. 27). 

 
Ali Bey de ailesiyle birlikte bütün bu sıkıntıları çekmektedir. Bir 

gün eşekleri ölür. Ali Bey eşeğin derisini yüzer ve bu deriden köydeki 
 

15  Nurişah Kim, Altın Kitaplar, İstanbul Eylül 2009, 415 sayfa. Alıntılar bu bas-
kıdandır.  
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çocuklara çarık diker. O yokluk ve sıkıntı günlerinde bir parça da olsa 
köydekileri sevindirmiştir. 15 Ekim 1944 tarihinde ülkenin adı Bulga-
ristan Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilir. Bulgaristan’da yönetime 
gelen komünistlerin Türk azınlığın desteğini alabilmek için önceleri 
onlara oldukça iyi davrandıkları, ancak bu durumun pek uzun sürme-
diği belirtilir. 1946 yılından sonra bütün alanlarda pek çok zorlama ve 
şiddet gösterilmeye başlanmıştır. Türk okulları kapatılmış, Türkçe eği-
tim ve Türkçe konuşma yasaklanmış, Türk vakıfları devletleştirilmiş, 
halk tek tip kıyafet giymeye zorlanmıştır (s. 28).  Çaresiz kalan Türk-
ler, yavaş yavaş Türkiye’ye göç etmeye başlamışlardır. Ali Bey de ai-
lesiyle birlikte nice zorlukları aşmak suretiyle 18 Mart 1951 tarihinde 
Türkiye’ye göç edebilmiştir. 

  
5. Rodos 
Rodos’tan Karşıyaka’ya, 2007:16 Romanda, yazarın annesiyle 

babasının hikâyesi anlatılır. Bu arada Rodos’ta o yıllarda yaşanan 
siyasi değişmelere ve işgallere de yer veriliyor. Nuran’ın yetişmesi, 
Selim’le evlenmesi ve Rodos’ta geçirdikleri yıllar anlatılıyor. 1912 
yılında İtalyanların işgal ettiği Rodos, İkinci Dünya Savaşı müd-
detince Almanların üssü olmuştur. Bu yıllarda adada yiyecek sıkıntısı 
başlar. İtalyanlar taraf değiştirmişler, Rodos’ta Almanlarla İtalyanlar 
arasında savaş patlamış, kısa bir süre sonra ada Almanların idaresine 
geçmişti. Almanlar adaya ambargo uygularlar. Halk açlıktan ölmeye 
başlamıştır. Yiyecek sıkıntısı had safhaya varmıştır. Alman işgali 
altındaki Rodos’a bu sefer de İngiliz uçakları bomba yağdırmaya 
başlar. Rodoslular bombardımandan kurtulmak için sığınaklara 
saklanırlar. Refet dede Nuranları Uzgur’daki çiftliğine götürür. Nuran 
memnundur. Orada bombardımanın daha az zarar vereceğini düşün-
mektedir. Çiftlikte yiyecek de daha kolay bulunmaktadır. Orada 
patatesleri toplar. Yağmurda çıkan salyangozları toplayıp pişirir. Kur-
bağa da toplayıp yemektedirler. Adada at, eşek hiçbir şey kalmamış, 
hepsi yenilip tükenmiştir. Gökyüzünde kuşlar bile yoktur artık.  

Nuran hamiledir. Bu bebeği doğurmak istemez. Açlık onu bunalt-
mış, sağlıklı düşünmesini engellemiştir. Ellerinde ne altın ne de bağ 
bostan kalmıştır. Annesi Nuran’ın toparlanmasını, kendine gelmesini 
sağlar. Nuran aklını başına alır ve bebeğine iyi bakmaya başlar. Buna-
lımını atlatmıştır. Türkiye’den gıda yardımı gelmektedir. 1945 Mayı-
sında savaş biter. İngilizler karaya çıkarak Alman bayrağını indirirler 
ve İngiliz bayrağını çekerler. Nuran’ın bir oğlu olmuştur. Bir gün Re-

 
16  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Neden Kitap, İstanbul 2007, 288 sayfa. 
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fet Dede Türkiye’ye gitmeye karar verir. Hep beraber Türkiye’ye gö-
çerler. Artık ana vatandadırlar.   

 
Sıdıka, 2010:17 Romanda Rodoslu Sıdıka’nın hayatı anlatılıyor. 

20. yüzyılın başlarında halasının oğlu Bekir’le evlenen Sıdıka, Rodo-
s’un tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Sıdıka hizmetçilerle bü-
yümüş, fakat savaş yıllarında çok yokluk çekmiş, İkinci Dünya Savaşı 
esnasında Türkiye’ye göçmüştür.  

Romanda Rodos’un tarihi anlatılır. 1912 yılında İtalyanlar 
Rodos’a asker çıkarmış, böylece ada İtalya’nın idaresine geçmiştir. 
Sıdıka’nın iki kızı bir oğlu olur. Zaman içinde Rodos’taki şartlar 
Türkler aleyhine değişir ve Türkler fakirleşirler. Herkes çocuklarını 
okutmak, geleceğini yönlendirmek için Türkiye’ye göçmektedir. 
Yıllar geçmiş, çocuklar evlenmiş, torunlar olmuştur. Osmanlı Devleti 
yıkılmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye’de savaşlar 
bitmiştir ama Avrupa’da yeni bir savaşın hazırlıkları yapılmaktadır. 
Bir savaşın patlak vereceği ihtimali, Nazilerin ve Faşistlerin kuv-
vetlenmeleri, ortamı gerginleştirmektedir. Ve halkın gelecekten endişe 
duymasına yol açmaktadır. Çocuklar Türkiye’ye gittikten sonra Sıdıka 
Rodos’ta yalnız kalmıştır. Adadan ayrılmayı düşünmez. Ama daha 
sonra savaş çıkınca o da Rodos’u terk edenler arasına katılmak 
zorunda kalır. 1939’da Almanların Polonya’yı işgal etmesiyle savaş 
başlar. Mussolini de Hitler’in safında savaşa katılır. Mussolini 
Rodos’a silah ve cephane yığmıştır. Mussolini iktidardan düşünce 
İtalya taraf değiştirir. Savaş adalara da sıçramış, Rodosluların rahatı 
kaçmıştır. Romanda Rodos’un İkinci Dünya Savaşı esnasında yaşadığı 
yokluk ve kıtlık yılları anlatılıyor.  

Savaş müddetince Rodos’ta işgaller ve bombalamalar devam 
eder. İnsanlar ve binalar zarar görmüştür. Almanlar Rodos’u işgal 
ederler ve evlerde cephane ararlar. İngiliz uçakları Rodos’u 
bombardıman eder. Adada açlık ve kıtlık başlar. Herkes sandallarla 
Türkiye’ye göç eder. Sıdıka 1943 yılında maceralı ve fırtınalı bir 
yolculuktan sonra motorla Türkiye’ye geçer. Romanda kafilenin 
Fethiye’de yöneticiler tarafından karşılanmaları ve yapılan tören 
anlatılıyor.      

Motordaki mülteciler rıhtıma çıkarlar. Kaymakam, Belediye Baş-
kanı, Jandarma Alay Komutanı, doktor, gümrükçü, emniyetten komi-
ser, polis gibi tüm yetkililer oradadır. Önce bir kimlik tespiti yapılır. 
Sonra hepsi birer birer konuşma yaparlar. Mülteciler hepsini alkışlar-

 
17 Emine Perran Yücel, Etki Yayınları, İzmir 2010, 280 sayfa. Alıntı bu baskı-
dandır.  
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çocuklara çarık diker. O yokluk ve sıkıntı günlerinde bir parça da olsa 
köydekileri sevindirmiştir. 15 Ekim 1944 tarihinde ülkenin adı Bulga-
ristan Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilir. Bulgaristan’da yönetime 
gelen komünistlerin Türk azınlığın desteğini alabilmek için önceleri 
onlara oldukça iyi davrandıkları, ancak bu durumun pek uzun sürme-
diği belirtilir. 1946 yılından sonra bütün alanlarda pek çok zorlama ve 
şiddet gösterilmeye başlanmıştır. Türk okulları kapatılmış, Türkçe eği-
tim ve Türkçe konuşma yasaklanmış, Türk vakıfları devletleştirilmiş, 
halk tek tip kıyafet giymeye zorlanmıştır (s. 28).  Çaresiz kalan Türk-
ler, yavaş yavaş Türkiye’ye göç etmeye başlamışlardır. Ali Bey de ai-
lesiyle birlikte nice zorlukları aşmak suretiyle 18 Mart 1951 tarihinde 
Türkiye’ye göç edebilmiştir. 

  
5. Rodos 
Rodos’tan Karşıyaka’ya, 2007:16 Romanda, yazarın annesiyle 

babasının hikâyesi anlatılır. Bu arada Rodos’ta o yıllarda yaşanan 
siyasi değişmelere ve işgallere de yer veriliyor. Nuran’ın yetişmesi, 
Selim’le evlenmesi ve Rodos’ta geçirdikleri yıllar anlatılıyor. 1912 
yılında İtalyanların işgal ettiği Rodos, İkinci Dünya Savaşı müd-
detince Almanların üssü olmuştur. Bu yıllarda adada yiyecek sıkıntısı 
başlar. İtalyanlar taraf değiştirmişler, Rodos’ta Almanlarla İtalyanlar 
arasında savaş patlamış, kısa bir süre sonra ada Almanların idaresine 
geçmişti. Almanlar adaya ambargo uygularlar. Halk açlıktan ölmeye 
başlamıştır. Yiyecek sıkıntısı had safhaya varmıştır. Alman işgali 
altındaki Rodos’a bu sefer de İngiliz uçakları bomba yağdırmaya 
başlar. Rodoslular bombardımandan kurtulmak için sığınaklara 
saklanırlar. Refet dede Nuranları Uzgur’daki çiftliğine götürür. Nuran 
memnundur. Orada bombardımanın daha az zarar vereceğini düşün-
mektedir. Çiftlikte yiyecek de daha kolay bulunmaktadır. Orada 
patatesleri toplar. Yağmurda çıkan salyangozları toplayıp pişirir. Kur-
bağa da toplayıp yemektedirler. Adada at, eşek hiçbir şey kalmamış, 
hepsi yenilip tükenmiştir. Gökyüzünde kuşlar bile yoktur artık.  

Nuran hamiledir. Bu bebeği doğurmak istemez. Açlık onu bunalt-
mış, sağlıklı düşünmesini engellemiştir. Ellerinde ne altın ne de bağ 
bostan kalmıştır. Annesi Nuran’ın toparlanmasını, kendine gelmesini 
sağlar. Nuran aklını başına alır ve bebeğine iyi bakmaya başlar. Buna-
lımını atlatmıştır. Türkiye’den gıda yardımı gelmektedir. 1945 Mayı-
sında savaş biter. İngilizler karaya çıkarak Alman bayrağını indirirler 
ve İngiliz bayrağını çekerler. Nuran’ın bir oğlu olmuştur. Bir gün Re-

 
16  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Neden Kitap, İstanbul 2007, 288 sayfa. 
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fet Dede Türkiye’ye gitmeye karar verir. Hep beraber Türkiye’ye gö-
çerler. Artık ana vatandadırlar.   

 
Sıdıka, 2010:17 Romanda Rodoslu Sıdıka’nın hayatı anlatılıyor. 

20. yüzyılın başlarında halasının oğlu Bekir’le evlenen Sıdıka, Rodo-
s’un tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Sıdıka hizmetçilerle bü-
yümüş, fakat savaş yıllarında çok yokluk çekmiş, İkinci Dünya Savaşı 
esnasında Türkiye’ye göçmüştür.  

Romanda Rodos’un tarihi anlatılır. 1912 yılında İtalyanlar 
Rodos’a asker çıkarmış, böylece ada İtalya’nın idaresine geçmiştir. 
Sıdıka’nın iki kızı bir oğlu olur. Zaman içinde Rodos’taki şartlar 
Türkler aleyhine değişir ve Türkler fakirleşirler. Herkes çocuklarını 
okutmak, geleceğini yönlendirmek için Türkiye’ye göçmektedir. 
Yıllar geçmiş, çocuklar evlenmiş, torunlar olmuştur. Osmanlı Devleti 
yıkılmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye’de savaşlar 
bitmiştir ama Avrupa’da yeni bir savaşın hazırlıkları yapılmaktadır. 
Bir savaşın patlak vereceği ihtimali, Nazilerin ve Faşistlerin kuv-
vetlenmeleri, ortamı gerginleştirmektedir. Ve halkın gelecekten endişe 
duymasına yol açmaktadır. Çocuklar Türkiye’ye gittikten sonra Sıdıka 
Rodos’ta yalnız kalmıştır. Adadan ayrılmayı düşünmez. Ama daha 
sonra savaş çıkınca o da Rodos’u terk edenler arasına katılmak 
zorunda kalır. 1939’da Almanların Polonya’yı işgal etmesiyle savaş 
başlar. Mussolini de Hitler’in safında savaşa katılır. Mussolini 
Rodos’a silah ve cephane yığmıştır. Mussolini iktidardan düşünce 
İtalya taraf değiştirir. Savaş adalara da sıçramış, Rodosluların rahatı 
kaçmıştır. Romanda Rodos’un İkinci Dünya Savaşı esnasında yaşadığı 
yokluk ve kıtlık yılları anlatılıyor.  

Savaş müddetince Rodos’ta işgaller ve bombalamalar devam 
eder. İnsanlar ve binalar zarar görmüştür. Almanlar Rodos’u işgal 
ederler ve evlerde cephane ararlar. İngiliz uçakları Rodos’u 
bombardıman eder. Adada açlık ve kıtlık başlar. Herkes sandallarla 
Türkiye’ye göç eder. Sıdıka 1943 yılında maceralı ve fırtınalı bir 
yolculuktan sonra motorla Türkiye’ye geçer. Romanda kafilenin 
Fethiye’de yöneticiler tarafından karşılanmaları ve yapılan tören 
anlatılıyor.      
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17 Emine Perran Yücel, Etki Yayınları, İzmir 2010, 280 sayfa. Alıntı bu baskı-
dandır.  
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lar. Sıdıka’nın kızlarından Memnune Fethiye’de yaşamaktadır. Anne-
sini ağlayarak heyecanla karşılamıştır.   

Sıdıka günlerce ateşler içinde hasta yatar. Kendine gelince 
canının çektiği yiyecekleri Memnune’den istemeye başlar. Ama savaş 
yıllarında hiçbir şey bulunmamaktadır. Türkiye savaşa girmemiştir 
ama savaşın etkisi içinde kalmıştır. “Ülkede ekonomik sıkıntı sürüyor, 
birçok malın yokluğu, kıtlığı görülüyor, ekmek dahil bazı ihtiyaç 
maddeleri zaman zaman karneye bağlanıyordu.” (s. 159). 

1945 yılında savaş bitmiş, Almanya ve Japonya teslim 
olmuşlardır. Rodos’un kime kalacağı belli olmamıştır. Sıdıka, malları 
ve toprakları, arazileri, evleri merak eder. Gitmek ister, göze alamaz. 
Rodoslulardan bir kısmı adaya geri dönerler. Bazıları mallarını satmak 
için, bazıları oturmak için dönmüşlerdir. Bazıları da birilerine vekâlet 
vererek mallarını sattırmaya veya gelirlerini toplamaya çalışırlar. 

 
Rodoslu Ahter, 2012:18 Romanda Rodos’tan Türkiye’ye göç 

etmiş ve İzmir’e yerleşmiş bir aileye mensup olan Ahter’in biyografisi 
veriliyor. Ahter 1928 yılında Rodos’ta doğar. Varlıklı bir ailenin 
kızıdır. Aile hem baba hem de anne tarafından zengin ve asildir. 
Zamanla ailenin işleri bozulur. Çünkü İtalyanlar adaya teknolojiyi 
getirmişler, el işi dericilik artık kazanç getirmemeye başlamıştır. Aile 
1934 yılında Türkiye’ye göç eder ve İzmir’e yerleşir. 1939’da İkinci 
Dünya Savaşı patlar. Savaş şartlarından etkilenen Türkiye’de yokluk 
ve kıtlık başlar. Ekmek karneyle satılmaktadır.     

İkinci Dünya Savaşı devam ettiği sürece Türkiye’de ve Rodos’ta 
sıkıntılar çekilir. Rodos, İtalyanlardan Almanların eline geçmiş, bom-
balanmış, kıtlık ve salgın hastalıklar baş göstermiş, bütün bu sıkıntı-
lardan sonra Almanlar ada halkından isteyenlerin Türkiye’ye gitmesi-
ne izin vermişlerdir. Ailenin, bütün bu olağanüstü şartlardan etkilenen 
Rodos’taki yakınları, çoğu İstanbul’a yerleşmek üzere, Türkiye’ye göç 
ederler. Bindikleri vapur İzmir’e uğrar ve Ahter’in ailesiyle görüşür-
ler. 

   
6. Kırım 
Mavi Alay Gri Aşk, 2012:19 Roman bir göçle başlar. Yaşadıkları 

kıtlıktan dolayı ailece Bahçesaray’daki evlerini terk ederek Mishor’a 
giderler. Romanda Stalin döneminde kıtlık olduğu ve herkesin aç kal-
dığı anlatılır. Olaylar romanın kahramanı İlkay’ın ağzından anlatılır. 
Aile, geceleri Türkiye Radyosu’nu dinler. Stalin Kırım’daki Türklere 

 
18  Zuhal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi Yayınevi, İzmir 2012, 253 sayfa. 
19  Coşkun İnce, Asur Yayınları, İstanbul, 310 sayfa.  
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eziyet etmektedir. Sık sık evler basılmakta, yakalananlar ya öldürül-
mekte ya da Sibirya’ya sürülmektedir. Din ve ibadet de yasaklanmış-
tır. İlkay gizlice sünnet ettirilmiş, fakat babası Kızılordu tarafından Si-
birya’ya sürülmüştür.   

Avrupa’da ve Sovyet Rusya’da yeni bir savaşın hazırlıkları yapıl-
maktadır. İlkay askerlik çağı gelince orduya katılır. Bir müddet sonra 
birlikler Moskova’ya nakledilir. Ruslar Baltık ülkelerini istila etmiş-
lerdir. Rusların savaş malzemeleri, askerî vasıtaları çok eski, teknolo-
jileri çok geridir. Almanlar ise çok ileri bir teknolojiye sahiptirler. Bu 
yüzden Rusların savaşa gireceğine kimse ihtimal vermemektedir.  

İlkay’ın bulunduğu birlik Moskova’dan Odesa’ya dönmüştür. Sa-
vaş başlar, İlkay Almanlara esir düşer ve Berlin’e gönderilir. Çok el-
verişsiz şartlarda pis bir ortamda yaşarlar ve aç kalırlar. Pek çoğu ölür. 
Bir gün lejyona katılmaları ve Kızılordu’ya karşı savaşmaları istenir. 
Almanlar onlardan bir birlik oluşturarak Kırım’a getirirler. İlkay sa-
vaşta başarılı bir plan uygular. Sonra ailesini ve nişanlısı Aybüke’yi 
görmeye gider. Bu arada savaşın gidişatı değişmiş, Almanlar yenilme-
ye başlamıştır. Rus ordusu ilerlemektedir. Birlik Kırım’dan bir gemiye 
biner ve kaçar. Gemi Rus denizaltısı tarafından batırılır. Yolcular kur-
tulmuştur. Avrupa’ya kaçarlar. Önce İtalya’da bir kampta, daha sonra 
Avusturya’da bir köyde bekletilirler. Savaş biter. Anlaşmalar yapılır. 
Ruslara iade edilirler. Trenle Rusya’ya doğru yola çıkarılırlar. Tren 
rayları Avrupa’da savaştan zarar görmüş durumdadır. Bu yüzden Tür-
kiye’den geçirileceklerdir. Tren İstanbul’a gelince İlkay kaçar.   

 
Aşk Acıtır Savaş Yakar, 2013:20 Yukarıdaki romanın deva-

mıdır. Vaka zamanı 1959-1960 yıllarıdır. İlkay Sururi Türkiye’dedir 
ve Ayder Başkurt adını kullanmaktadır. Asıl adını kimse bilmez. Bu-
rada İlkay’ın Türkiye’de yaşadıkları ve nişanlısı Aybüke’yi araması 
anlatılır.    

 
Aluşta’dan Esen Yeller, 2015:21 Roman Stalin döneminde Kı-

rımlıların çektikleri eziyetlerin hikâyelerinden oluşur. Kırımlı bir 
ailenin Rusya’da karşılaştıkları zorluklar ve bazılarının Türkiye’ye 
göç etmeleri anlatılır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşananlar 
romanın belkemiğini teşkil eder.  

 İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Savaşın başında Almanlar Kırı-
m’ı işgal ederler. Bir komite kurulur ve Menekay ailesinin büyüklerin-
den olan Bilal Ağa, Müslüman Halk Komitesine üye olur. Çok çeşitli 

 
20  Coşkun İnce, Asur, İstanbul 2013, 408 sayfa. 
21  Serra Menekay, Doğan Kitap, İstanbul 2015, 386 sayfa. 
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18  Zuhal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi Yayınevi, İzmir 2012, 253 sayfa. 
19  Coşkun İnce, Asur Yayınları, İstanbul, 310 sayfa.  
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20  Coşkun İnce, Asur, İstanbul 2013, 408 sayfa. 
21  Serra Menekay, Doğan Kitap, İstanbul 2015, 386 sayfa. 
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faaliyetlerde bulunmaktadır. Kırım’ı, önce Almanlar sonra da Sovyet-
ler bombalamışlardır. Almanlar çingeneleri kurşuna dizmişler, Yahu-
dileri alıp götürmüşlerdir. Şimdi sıra komünistlere gelmiştir. Fakat da-
ha sonraki savaş Almanya’nın aleyhine döner. Kırımlılardan bazıları 
Almanya’ya gidip oradan Türkiye’ye geçmeyi planlarlar. Bilal de 
bunların arasındadır. Bilal, ailesiyle birlikte Almanya’ya gider.  

Nisan 1944’te Almanlar Kırım’dan giderler. Sonra Sovyet 
askerleri girerler. Halk onları ellerinde çiçeklerle karşılar. Bu arada 
Almanların hapsettikleri Kırımlılar da serbest kalmışlar ve evlerine 
dönmüşlerdir.  18 Mayıs’ta bütün Kırım Tatarları Kırım’dan sürülür-
ler. Romanın bundan sonraki kısmında Kırımlıların sürülmeleri ve 
sürgündeki şartları uzun uzun anlatılıyor. Aile fertleri (bir kısmı 
Urallara, bir kısmı da Özbekistan’a olmak üzere) iki ayrı coğrafyaya 
sürülmüşlerdir.    

Almanlar her cephede yenilmekte, Sovyetler ilerlemektedir. Ro-
manda 1992’ye kadar gelen olaylar anlatılıyor. Türkiye’de, Rusya’da 
ve dünyada Kırımlıların yaptıkları hürriyet mücadelesinden bahsedili-
yor. Bunun yanında kültürlerini ve varlıklarını korumak ve devam et-
tirmek için Kırımlıların organize ettikleri faaliyetlerden bahsediliyor. 
İkinci Dünya Savaşı da bütün safhaları ve cereyanıyla veriliyor. 

 
7. Türkiye 
Nereye Yüreğim?, 1994:22 Romanda vaka zamanı 1910-1945 

yılları arasıdır. Romanın sonunda (romanın kadın kahramanı olan) 
Cihan büyük bir acı içindedir. Kocasını olaylı bir şekilde kaybedişinin 
üstünden ancak birkaç gün geçmiştir. Kendine geldiği sırada savaşın 
bittiğini ve Almanların teslim olduğunu duyar. Savaşı kendisi yapmış 
kadar yorgun ve bitkin hissetmektedir kendini… Cihan altı yıldır 
devam eden ve pek çok can alan savaşın yaptığı yıkımla kendi 
ıstırabını birleştirir, savaşla birlikte kocası tarafından aldatılışının 
acısını yüreğinde hisseder. Bu duyguların tasviriyle roman bitiyor. 
Böylece Cihan’ın duygularıyla birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın 
getirdiği sıkıntılar ve yokluklar hissettirilmiş olur.    

 
Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, 1999:23 Romanda 1930-

1950 yılları arasında Ayvalık, İzmir gibi bölgelerde yaşanan çeşitli 
olaylar anlatılıyor. Asıl konu mübadillerin hayatları, intibak süreleri 
ve çektikleri sıkıntılardır. Bu arada İkinci Dünya Savaşı’nın etkilerine 
de yer verilmektedir.   

 
22  Selma Fındıklı, Remzi Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul 2006 (ilk baskı 1994). 
23  Ahmet Yorulmaz, Remzi Kitabevi, 4. Basım, İstanbul 2004 (ilk baskı 1999). 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 35  
 

 

73 

Romanda iki partinin siyasi çekişmeleri (Cumhuriyet Halk Partisi 
ile Demokrat Parti arasındaki mücadele) ayrıntılı olarak verilirken 
İkinci Dünya Savaşı’nın ülkede yarattığı sıkıntı ve yoksulluklar da do-
laylı olarak anlatılıyor. Ama savaşın, girilmeden atlatılması hususunun 
iyi bir şey olduğu da vurgulanıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın özellikle 
Hitler’in Avrupa’da yarattığı yıkıntılara da değiniliyor. Demokrat ve 
Halk Partilerinin siyasi çekişmeleri, gazetelerde çıkan savaşla ilgili 
yazılar ve yorumlar, romanın kahramanı Doktor Şekip’in bakışıyla ve 
eleştirisiyle yer alıyor.  

 
Girit’ten Cunda’ya, ya da Bir Aşkın Anatomisi,  2003:24 Bu 

romanda da İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Hitler’den bahsediliyor. 
1940-1950 yılları arasında Türkiye’deki siyasi ortam verilirken (Halk 
Partisinin hataları ve Demokrat Partinin kurulması gibi) Avrupa’da 
devam eden savaş ve Türkiye’ye yansımaları da romanda yer 
almaktadır. 

 
36 Baharı, 2002:25 Olaylar 1936 yılında Edremit’te geçer. Geriye 

dönülerek Balkan ve Çanakkale savaşları ve Millî Mücadele yılları an-
latılır. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen devrimler bütün 
heyecanıyla romanda aksettirilmiştir. Roman bazı kahramanların hatı-
ralarından meydana gelmektedir. Olayları anlatanlardan biri de Per-
vin’dir. Pervin’in ağabeyi Kemal, Edremit’te oturan bir Rus ailenin kı-
zına âşıktır. Fakat kız ona yüz vermez. Kızın başka hayalleri ve plan-
ları vardır. Bir gün yıllardır görmedikleri ve sağ olduğunu bilmedikleri 
amcaları gelir ve Rus aileyi Paris’e götürür. Kemal buna çok üzülür. 
Aradan birkaç yıl geçer. 1940 yılı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı çık-
mış, Paris Almanlar tarafından işgal edilmiş ve bombalanmıştır. Ke-
mal gazetedeki resimlerden birinde gördüğü kızı, âşık olduğu Maria’-
ya benzetir ve endişelenir. Kız bombalamadan dolayı ölmüş, yerde 
yatmaktadır. Kızın üzerindeki elbise, Kemal’in âşık olduğu Maria’ya 
aittir. Kemal araştırır, resimde gördüğü kızın Maria değil onun kardeşi 
olan Katia olduğu ortaya çıkar. Bu ise Kemal’in kardeşi Pervin’in 
okul arkadaşıdır. Roman, Kemal’in Maria’ya yazdığı ama gönderme-
diği bir mektupla ve bu çarpıcı ve üzücü sahneyle sona erer.  

 
Alman Terbiyesi, 2007:26  Romanda savaş yıllarında Türki-

ye’nin durumu ve ajanların faaliyetleri anlatılır. Alman ordularının 
 

24  Ahmet Yorulmaz, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003, 238 sayfa. 
25  Fatma Gürel, Destek Yayınevi, İstanbul 2011, 5. Baskı, 248 sayfa, cep boy 
(1-4. Baskı Remzi Kitabevi 2002). 

26  Zafer Şenocak, Alef Yayınevi, İstanbul 2007, 168 sayfa. 
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faaliyetlerde bulunmaktadır. Kırım’ı, önce Almanlar sonra da Sovyet-
ler bombalamışlardır. Almanlar çingeneleri kurşuna dizmişler, Yahu-
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bunların arasındadır. Bilal, ailesiyle birlikte Almanya’ya gider.  

Nisan 1944’te Almanlar Kırım’dan giderler. Sonra Sovyet 
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7. Türkiye 
Nereye Yüreğim?, 1994:22 Romanda vaka zamanı 1910-1945 
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Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, 1999:23 Romanda 1930-

1950 yılları arasında Ayvalık, İzmir gibi bölgelerde yaşanan çeşitli 
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22  Selma Fındıklı, Remzi Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul 2006 (ilk baskı 1994). 
23  Ahmet Yorulmaz, Remzi Kitabevi, 4. Basım, İstanbul 2004 (ilk baskı 1999). 
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Romanda iki partinin siyasi çekişmeleri (Cumhuriyet Halk Partisi 
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36 Baharı, 2002:25 Olaylar 1936 yılında Edremit’te geçer. Geriye 
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Alman Terbiyesi, 2007:26  Romanda savaş yıllarında Türki-

ye’nin durumu ve ajanların faaliyetleri anlatılır. Alman ordularının 
 

24  Ahmet Yorulmaz, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003, 238 sayfa. 
25  Fatma Gürel, Destek Yayınevi, İstanbul 2011, 5. Baskı, 248 sayfa, cep boy 
(1-4. Baskı Remzi Kitabevi 2002). 

26  Zafer Şenocak, Alef Yayınevi, İstanbul 2007, 168 sayfa. 
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Ukrayna ovalarında ilerlediği günlerde romanın kahramanı Salih 
İstanbul’da hatıralarını yazmaktadır. Salih, Alman ordusunda görev 
yapmış, uzun yıllar Almanya’da bulunmuş, 1881 Manastır doğumlu 
bir subaydır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman ordusundan ay-
rılmış, bir müddet ticaretle uğraşmış, 1939 yılında Türkiye’ye 
gelmiştir. İstanbul’da yaşamaktadır. Salih birtakım ajanlar tarafından 
takip edilmektedir. Romanın ilerleyen bölümlerinde, Salih’in bir 
Alman ajanı olarak gizli bir istihbarat göreviyle Türkiye’de bulun-
duğu anlaşılır. Romanda İngiliz ve Alman ajanlarının İstanbul’da cirit 
atmakta oldukları, Almanların bir adım daha önde oldukları belirtilir. 
Salih hem Gestapo hem de Türk istihbaratı tarafından takip edil-
mektedir. Naziler Salih’e güvenmemekte, hatta onu ortadan kaldır-
mayı düşünmektedirler. Salih’in ilişkide bulunduğu Elena’nın, İngi-
lizler hesabına alıştığı için Naziler tarafından öldürülmüş olduğu 
belirtilir. Naziler, Von Papen’e de güvenmezler ve her şeyin, onun 
başının altından çıktığını düşünürler.    

Salih, Alman Büyükelçisi olarak Ankara’da görev yapan Von Pa-
pen ile arkadaştır. Von Papen birtakım sorunları halletmek için İstan-
bul’a gitmek ve Salih’le görüşmek ister. Fakat o sırada Berlin’e çağrı-
lır. Salih’i uyarmak ve tehlikede olduğunu söylemek için bir adamını 
İstanbul’a gönderir. Bu arada Von Papen’e Ankara’da bir suikast yapı-
lır. Von Papen 1941’de Türk-Alman ticaret anlaşmasının imzalanma-
sında ön ayak olmuş, ayrıca Almanya’ya gitmiş, Hitler’le görüşmüş ve 
onu bazı konularda ikna etmeyi başarmıştır. Almanya Türkiye’ye silah 
ve tank verecek, karşılığında savaş sanayisinin vazgeçilmez hammad-
desi olan krom satın alacaktır. Türkiye dünyanın en zengin krom ya-
taklarına sahiptir. Böylece Türkiye’nin müttefikler, yani İngilizler ya-
nında savaşa girmesi önlenecektir.  

Romanda Almanlardan kaçmakta olan Yahudilerden de bahsedi-
liyor. Salih, bir sabah elinde bavulu ile Karla’yı İstanbul’da karşısında 
bulur. Karla Yahudi’dir ve perişan bir vaziyettedir. Nazilerden kaç-
maktadır. Salih’e Kudüs’e gitmek istediğini söyler. Avrupa’da Nazile-
rin Yahudilere yaptığı zulmü anlatır. Artık Avrupa’da kalması 0im-
kânsız hale gelmiştir.   

Savaş devam etmektedir. Almanlar Kafkaslara kadar uzanmışlar, 
Hazar petrollerini ele geçirmeyi başarmışlardır. Fakat Salih Almanla-
rın artık yenileceklerini bilir. Romanın sonunda radyodaki haberlerde 
harbin son durumu veriliyor. Sovyet ordusunun haftalardır abluka altı-
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na aldığı Stalingrad şehrinin bu sabah düştüğü ve Almanların çok ağır 
kayıplar verdiği belirtiliyor.   

 
Zor Yıllar, 2007:27 Romanda yazarın dedesinin hayatı anlatı-

lıyor. Sarı Saffet Birinci Dünya Savaşı’nın son yıllarından itibaren 
bütün savaşlara katılmış iyi bir subaydır. İkinci Dünya Savaşı yıl-
larında Van, Bitlis, Diyarbakır, Islahiye gibi Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde başarılı bir komutan olarak görevini yapmış, çok zor 
şartlarda çalışmış, 1947 yılında zatürreden ölmüştür. 

 
Vardar Rüzgârı, 2009:28 Kitabın son bölümü “Bülbülüm Altın 

Kafeste” başlığını taşıyor. Tarih “Sonbahar 1943 Ankara” diye belir-
tilmiş. Bölüm şu cümlelerle başlıyor: 

 
“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün beşinci ölüm yıl dönümü… İkinci 

Dünya Savaşı da çoktan başlamış… Alman ordusu bütün acımasızlığıyla Avrupa’yı 
çiğneyerek Türkiye’ye yaklaşmakta… 

Henüz sınırlarımızdan içeri kıvılcım sıçramamış ama halk korkuyor… İs-
temeden de olsa savaşa sürüklenir miyiz, diye hazırlık var… Kıtlık var… Karatma 
var… Herkesin kulağı Ankara Radyosu’nun antenlerinde…” (s. 265).  

 
Romanın kahramanı Cenap Fehmi Serçili, bir taraftan yaşıtı ve 

memleketlisi Mustafa Kemal Atatürk’ü, diğer taraftan doğup büyüdü-
ğü ama 45 yıldır göremediği Selanik’i ve haber alamadığı ailesini ha-
tırlar, katıldığı savaşlar gözünün önüne gelir, hüzünlenir, aynı zaman-
da radyoda Yurttan Sesler Korosu’nun söylediği Atatürk’ün sevdiği 
şarkı ve türküleri dinler. Roman bu şartlar içinde bitiyor.  

 
Ulya Ege’nin Kıyısında, 2010:29 Romanda Mübadelede 

gelenlerin hayatları anlatılıyor. Ulya bu gelenlerden birisidir. Gemi-
dekilerden bir kısmı Ayvalık’a bir kısmı da Çanakkale Küçükkuyu’ya 
yerleştirilmişlerdir. Önceleri Midillililerle Giritliler arasında bazı 
anlaşmazlıklar görülmüş fakat yıllar geçtikçe birbirlerine alışmışlar ve 
kaynaşmışlardır. Bu kaynaşma, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın 
getirdiği yokluk, kıtlık ve korku günlerinde artmıştır. Eskiden alay 
konusu yapılan sosyal farklılıkların artık bir önemi kalmamıştır. Ro-
manda bu yıllar içinde oluşan sosyal değişim uzun uzun anlatıl-
maktadır. Bütün dünyayı etkisi altına alan İkinci Dünya Savaşı’nın 
toplumlar üzerindeki olumsuzlukları romanın vurgu yaptığı konu-
lardan biridir. 

 
27  Nalan Tuntaş, Remzi Kitabevi, İstanbul Ocak 2007, 248 sayfa. 
28  Selma Fındıklı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2009, Alıntı bu baskıdandır.  
29  Ahmet Yorulmaz, Kırmızı Kedi, İstanbul 2010, 140 sayfa. 
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27  Nalan Tuntaş, Remzi Kitabevi, İstanbul Ocak 2007, 248 sayfa. 
28  Selma Fındıklı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2009, Alıntı bu baskıdandır.  
29  Ahmet Yorulmaz, Kırmızı Kedi, İstanbul 2010, 140 sayfa. 
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İzmir’de Bir Manastır Çınarı, 2010:30 Romanda eğitimci ve 

matematikçi Halim Erkin’in hayatı anlatılır. Halim öğretmen olmuş ve 
evlenmiştir. 1943 yılında askere çağrılır. İkinci Dünya Savaşı hüküm 
sürmektedir. Halim Sarıkamış’ta askerlik görevini yapar. Onun öğret-
men olduğunu duyan komutanları Halim’i okullardaki derslere gir-
mekle görevlendirirler. Bu sayede çocukların bilgisi ve seviyesi epey 
yükselmiştir. Halim’in askerliği 1945 yılında bitmiştir.  

 
Makedonya’dan Esen İmbat, 2010:31 Romanda Hasan Tahsin 

Abakan’ın hayatı anlatılıyor. Hasan Tahsin 1942 yılında askere gider. 
Ankara’da yedek subay okulundaki görevi bittikten sonra Hadımköy’e 
verilir. 1945’te askerlik görevi sona ermiştir. Onun askerlikte kalması-
nı istemişler, fakat Hasan Tahsin ailevi şartlarından ötürü bu teklifi 
kabul etmemiştir.   

 
Zaman Rüzgârı, 2010:32 Abdülhamit devrinden başlayıp 

1950’lere kadar gelen olaylar anlatılıyor (vaka zamanı 1900-1950 yıl-
ları). Romanın sonlarında İkinci Dünya Savaşı’nın çıktığı, yokluk ve 
kıtlık devirlerinin başladığı belirtilir. Romanın kahramanlarından Ha-
lide savaş yıllarında kendi işini kurar, bir dükkân kiralar ve işine baş-
lar. Bir kızı olur, adını Lale koyar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ül-
kelerin, Doğu ve Batı blokları olarak hızla kutuplaştığı belirtilir. Her 
şeyin, hayatın, insanların, şartların değiştiği söylenir.   

 
İzmir’in İncisi, 2011:33 Hilmi Ziya Apak’ın hayatı anlatılıyor. 

Hilmi Ziya, önce Adana’ya, sonra Turgutlu’ya fizik öğretmeni olarak 
tayin edilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yokluğun ve kıtlığın başla-
dığı dönemde, Hilmi Ziya buna bir çözüm bulur. Öğrencilerle birlikte 
ziraat işine girer. Tarlayı ekmişler, sebze meyve yetiştirmişlerdir. 
Böylece savaş müddetince sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamış 
olurlar.  

   
Anau’lu Anadolu, 2011:34 Romanda, Sivas’ın Zara ilçesine bağlı 

Yukarı Öz bölgesindeki bir köyde yaşayan bir ailenin birkaç nesillik 

 
30  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi, İstanbul 2010, 179 sayfa. 
31  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi, İstanbul 2010, 238 sayfa. 
32  Mine Kaya Sağlam, Pupa Yayınları, İstanbul 2010, 371 sayfa. 
33  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi, İstanbul 2011, 191 sayfa.  
34 Umar Ö. Oflaz, Pia Yayınları, İstanbul 2011, 704 sayfa. Alıntılar bu baskıdan-
dır.  
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hikâyeleri anlatılıyor. Olaylar 1896 yılından başlar, zaman zaman ge-
riye dönülür ve önemli olaylar hatırlanır. Roman 1950’li yıllarda sona 
erer. Bu arada İkinci Dünya Savaşı’ndan da bahsedilir. Savaşın çıktığı, 
ekmeğin karneye bağlandığı, her şeyin fiyatının çok arttığı belirtilir. 
Almanya’nın Avrupa’yı işgal ettiği, Londra’yı bombaladığı, Alman 
panzerlerinin Rusya içlerine ve Afrika çöllerine doğru ilerlediği an-
latılır. Dünyanın savaş içinde kavrulduğu, karanlık günler içinde 
bulunduğu tasvir edilirken Türk askerlerinin ve atlı Türk subaylarının 
sınırlarda tetikte bekledikleri de belirtilmektedir: 

 
“Kapkara günlerin içinde dönüyordu dünya… Gazete ve radyo haberleriyle, 

azalıp çoğalmaktaydı dünyayı saran karanlık… Almanya, Avrupa’yı işgal etmişti… 
Yüzlerce U-Bot okyanusta gemilerin seyr-ü sefayin yollarına yayılmış, hedeflerine 
yollanmak üzere torpidolar hazırlanmış, bazı geçiş yollarına da mayınlar döşenmişti… 
Gazetelerin yazdığına göre Alman uçakları Londra’yı bombalamaktaydı. 

Panzerler Rusya içlerinde ve Afrika çöllerinde Alman bayrağını dalgalandır-
maktaydılar… Yunanistan sınırında, Türklerle Almanlar komşu olmuşlardı… Öte 
yanda uçakları ve tanklarıyla Alman zırhlı ordusu; beri yanda Türk ordusu… Türk 
askerleri, sınıra yakın yerlere derin hendekler kazmış ve buralarda sipere yatmışlardı. 
Ellerinde parlak süngüleri vardı Türk askerlerinin. Atlı subaylar parlak kılıçlarıyla si-
perler boyunca dolaşıyor ve askerin manevi gücünü arttırıyorlardı…” (s. 567). 

 
Türkiye savaşa girmemiştir ama savaşın yarattığı karanlık, 

soğukluk ve şiddetin gölgesi Türkiye üzerine düşmüştür. Sokaklarda 
yüzler asıktır, insanlar düşünceli ve endişeli olarak yürümektedirler. 
Hayat Türkiye’de de savaş varmış gibi devam etmektedir. 

 
“Geceleri uçaklar geçiyordu İstanbul şehrinin üzerinden. Uçaklar yaklaştığında 

veya tam geçerlerken sirenler çalıyor; sirenlerle birlikte sokak lambaları söndürülüyor 
ve dışarıya ışık sızmaması için pencerelere takılmış olan siyah storlar veya kalın siyah 
perdeler sürekli kapalı tutuluyordu… Polis ve bekçiler sokaklarda dolaşıp dışarıya ışık 
sızdıran pencere sahiplerini uyarıyor, uyarılara uymayanlara ceza uyguluyorlardı… 

Ekmek almak için yalnızca para yeterli değildi artık; ekmek karneye bağ-
lanmıştı. Her aileye, aile nüfusuna göre payına düşen ekmek kadar karne dağıtılmıştı. 
Ekmek alırken bu dört tarafı tırtıllı küçük pulcukların parayla birlikte fırıncıya 
verilmesi gerekiyordu.” (s. 567). 

 
Struma, 2014:35 Romanda üç farklı zaman diliminde meydana 

gelen üç olay anlatılıyor. Bu olaylar dolaylı olarak birbirleriyle 
ilgilidir. (1941, 12 Eylül ve 1980’li yıllar, 2014). Bunlardan biri İkinci 
Dünya Savaşı esnasında yaşanmış bir olaydır. Romanın asıl konusu da 
budur. 1941 yılında Romanya’dan Filistin’e gitmek üzere yola çıkan 
Yahudilerin trajik macerası anlatılır.  Avrupa’da savaş bütün hızıyla 

 
35  Hakan Akdoğan, Aylak Adam, Beşinci baskı, İstanbul 2014, 174 sayfa. 
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İzmir’de Bir Manastır Çınarı, 2010:30 Romanda eğitimci ve 
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30  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi, İstanbul 2010, 179 sayfa. 
31  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi, İstanbul 2010, 238 sayfa. 
32  Mine Kaya Sağlam, Pupa Yayınları, İstanbul 2010, 371 sayfa. 
33  Zühal İzmirli-Yücel İzmirli, Kırmızı Kedi, İstanbul 2011, 191 sayfa.  
34 Umar Ö. Oflaz, Pia Yayınları, İstanbul 2011, 704 sayfa. Alıntılar bu baskıdan-
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35  Hakan Akdoğan, Aylak Adam, Beşinci baskı, İstanbul 2014, 174 sayfa. 
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sürmektedir. Naziler istila ettikleri ülkelerde Yahudi avına çıkarlar ve 
Yahudilere yaşam hakkı tanımazlar. Romanya’dan bir grup Yahudi 
Filistin’e gitmek ister. Bu esnada gazetelerde bir gemi ilanı çıkar. 
Gemi çok methedilir ve çok lüks ve konforlu olduğu söylenir. Aynı 
zamanda da çok pahalıdır. Gemi ile yolculuk etmek isteyenlerden 
adam başı 1000 dolar istenmektedir. Geminin adı Struma’dır. Yahu-
diler Köstence’ye gelirler. Geminin söylenildiği gibi olmadığını ve 
aldatıldıklarını anlarlar. Yine de gemiye binmekten başka çareleri 
yoktur. Geminin pek çok eksiği olduğu hareket ettikten sonra anla-
şılmıştır. İlk olarak motorları bozulmuştur. Gemi zorlukla İstanbul’a 
gelir. Fakat geminin İstanbul’a giriş ve iniş izni yoktur. Böylece bun-
dan sonraki yolculukları engellenir. İngilizler işe karışırlar. İngilizler, 
kendi siyasi çıkarları ve hesapları dolayısıyla Filistin’de güçlü bir 
İsrail devletinin oluşmasını istemedikleri için geminin Filistin’e 
gitmesini engellemeye çalışırlar. Almanlar ise Yahudilere düşman 
oldukları halde, İngiliz siyasetini baltalamak ve çıkarlarına zarar 
vermek için geminin İsrail’e varmasını istemektedirler. Ortam gergin-
leşir. Çeşitli görüşmeler yapılır ama bir çözüm bulunamaz. Gemi 14 
Aralık 1941-23 Şubat 1942 tarihleri arasında İstanbul Boğazı’nda 
bekletilir. Bu tarihte Şile taraflarına çekilir. Orada bir müddet sonra 
torpillenerek batırılır. İçindeki bütün yolcuların öldüğü, sadece bir 
kişinin kurtulduğu söylenir. Romanda bu olay, kurgulanarak anlatılır 
(Struma adlı geminin bir römorkör eşliğinde açık denize çekildiği ve 
24 Şubat 1942 tarihinde erken bir saatte batırıldığı belirtilmektedir). 

 
Nefes Nefese, 2002:36 Vaka zamanı 1941-1943 yılları arasıdır. 

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı bütün hızıyla sürmektedir. Sabiha’nın 
kocası Macit Dışişleri’nde önemli bir görevdedir. Sabiha’nın kardeşi 
Selva, ailelerinin bütün tepkilerine rağmen, Rafael adında bir Yahudi 
genciyle evlenmiş ve birlikte Fransa’ya gitmişlerdir. Önce Paris’e yer-
leşen karı koca, Nazilerin Paris’i işgal etmeleri üzerine Marsilya’ya 
kaçarlar. Marsilya’da bir oğulları olur, adını Fazıl koyarlar. Fakat ora-
larda da zaman zaman sokaklarda SS askerleri dolaşmakta ve Yahudi 
avına çıkmaktadır. Yolda rastladıkları insanlara pasaport sorarlar ve 
Yahudi olanları alıp götürürler. Fransa’da yeni bir gelişme olmuş, ül-
kenin idaresini ele alan Vichy hükûmeti, Almanlarla uzlaşma içine 
girmiş, onların her teklifine olumlu cevaplar verme yolunu seçmiştir. 
Bu yüzden Vichy polisi de Fransa’da Yahudi avına çıkmış, Yahudilere 
göz açtırmamaya başlamıştır. Romanda Yahudilerin Nazilerden kaç-

 
36  Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, İstanbul 2002. Alıntılar bu baskıdandır.  
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ma çabaları ve Türk diplomatlarının onlara sahip çıkmak için Nazilere 
karşı verdikleri mücadele anlatılıyor.  

Türkiye savaşa girmemesine rağmen çok sıkıntılı günler geçir-
mekte, İnönü kendisini savaşa zorlayan devletlere kararlılıkla diren-
mektedir. Ankara’da Dışişleri’nde gece yarılarına kadar süren uzun 
toplantılar yapılmakta, savaşla ilgili yeni gelen her haber, her gelişme 
müzakereler yapılarak değerlendirilmektedir. Almanların ilerledikleri, 
Girit’e saldırdıkları, arkasından Güney Fransa’yı işgal ettikleri haberi 
gelir.   

Rafael Marsilya’da bir eczanede kalfa olarak çalışır ve kimliğini 
gizler. Aslında eczaneye ortak olmuştur ama arkadaşı, onun Yahudi 
olduğu anlaşılacak ve kimliği daha fazla açığa çıkacak diye bunu res-
mileştirmek istemez. Eczanenin sahibi olan arkadaşı, Türk pasaportu 
olan Yahudilere Almanların ilişmediklerini söylemiş ve Türk Konso-
losluğuna başvurması için ona ısrar etmiştir.  

Kitabın başında o yıllarda Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde görev 
yapmakta olan Türk diplomatlarının isimleri bulunuyor ve sayfanın al-
tındaki dipnotta da bu listenin kaynağı “500. Yıl Vakfı Türk Muse-
viler Müzesi” olarak belirtiliyor. Kitabın sonunda yazarın kaleme 
aldığı bir teşekkür yazısı yer alıyor. Bu yazı şu paragrafla başlıyor:  

 
“Nefes Nefese, hiç kimsenin yaşam öyküsü değildir. Roman İkinci Dünya 

Savaşı sırasında Avrupa’da görevliyken, Hitler’in pençesine düşen (Türk asıllı olan ve 
olmayan) pek çok Musevi’yi kurtarmayı başarmış Türk diplomatlarının ve Fransız 
Direniş Hareketi’nde görev alan bir Türk gencinin yaşadıklarından esinlenerek 
yazıldı.” (s. 359). 

 
Yukarıdaki ifade bize, olayların gerçeklere dayandığını, yani ro-

manın gerçek olaylardan hareket edilerek kurgulandığını gösteriyor. 
Bu konudaki kaynaklardan biri İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman-
ya ve Fransa’da görevli bulunan Türk diplomatlarının başlaından ge-
çenler ve Yahudileri kurtarmak uğruna Nazilere karşı verdikleri müca-
deledir. Diğeri Fransız Direniş Hareketi’ne gönüllü olarak katılan bir 
Türk gencinin yaşadığı olaylardır. Bu genç, romanda Ferit karakteriyle 
temsil edilmiştir. Ferit’in, Vichy hükûmetinin kurulmasından sonra 
Fransız Direniş Hareketi içinde yer aldığı belirtiliyor. Buna sebep ola-
rak da Ferit’in Fransa’yı gerçek bir Fransız kadar çok sevdiği ve Hit-
ler’den nefret ettiği söyleniyor. “Ferit, pek çok Yahudi arkadaşına, ta-
rafsız ülkelerin pasaportlarını temin eden örgütle bağlantı sağlamıştı. 
Ama son günlerde en geçerli pasaport, vatandaşlarını Gestapo’ya karşı 
ısrarla koruduğu için, Türk pasaportuydu. Örgüt bu işi kotarması için 
Ferit’i görevlendirmişti.” (s. 197).  
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göz açtırmamaya başlamıştır. Romanda Yahudilerin Nazilerden kaç-

 
36  Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, İstanbul 2002. Alıntılar bu baskıdandır.  
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ma çabaları ve Türk diplomatlarının onlara sahip çıkmak için Nazilere 
karşı verdikleri mücadele anlatılıyor.  

Türkiye savaşa girmemesine rağmen çok sıkıntılı günler geçir-
mekte, İnönü kendisini savaşa zorlayan devletlere kararlılıkla diren-
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Girit’e saldırdıkları, arkasından Güney Fransa’yı işgal ettikleri haberi 
gelir.   

Rafael Marsilya’da bir eczanede kalfa olarak çalışır ve kimliğini 
gizler. Aslında eczaneye ortak olmuştur ama arkadaşı, onun Yahudi 
olduğu anlaşılacak ve kimliği daha fazla açığa çıkacak diye bunu res-
mileştirmek istemez. Eczanenin sahibi olan arkadaşı, Türk pasaportu 
olan Yahudilere Almanların ilişmediklerini söylemiş ve Türk Konso-
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“Nefes Nefese, hiç kimsenin yaşam öyküsü değildir. Roman İkinci Dünya 

Savaşı sırasında Avrupa’da görevliyken, Hitler’in pençesine düşen (Türk asıllı olan ve 
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yazıldı.” (s. 359). 

 
Yukarıdaki ifade bize, olayların gerçeklere dayandığını, yani ro-

manın gerçek olaylardan hareket edilerek kurgulandığını gösteriyor. 
Bu konudaki kaynaklardan biri İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman-
ya ve Fransa’da görevli bulunan Türk diplomatlarının başlaından ge-
çenler ve Yahudileri kurtarmak uğruna Nazilere karşı verdikleri müca-
deledir. Diğeri Fransız Direniş Hareketi’ne gönüllü olarak katılan bir 
Türk gencinin yaşadığı olaylardır. Bu genç, romanda Ferit karakteriyle 
temsil edilmiştir. Ferit’in, Vichy hükûmetinin kurulmasından sonra 
Fransız Direniş Hareketi içinde yer aldığı belirtiliyor. Buna sebep ola-
rak da Ferit’in Fransa’yı gerçek bir Fransız kadar çok sevdiği ve Hit-
ler’den nefret ettiği söyleniyor. “Ferit, pek çok Yahudi arkadaşına, ta-
rafsız ülkelerin pasaportlarını temin eden örgütle bağlantı sağlamıştı. 
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Romanda, üzerinde durulan konulardan biri İkinci Dünya Savaşı 
esnasında Türk diplomatlarının ağırlığı ve oynadıkları roldür. Türk 
diplomatları kendi vatandaşları olarak kabul ettikleri Yahudilerin, Na-
ziler elinde kalmalarına müsaade etmemiş, onları büyük bir kararlılık 
ve cesaretle korumuşlar, hatta kamplara gönderilen bazı Yahudileri, 
Almanların elinden almayı başarmışlardır. Türk diplomatları romanda 
Nâzım Kender (Marsilya Konsolosu) ve Tarık Arıca (Paris Konsolos-
luğunda ikinci kâtip) adlarıyla yer almıştır. Bu isimler, başta verilen 
diplomatlar listesinde geçmedikleri için gerçek midir kurmaca karak-
terler midir bilemiyoruz. Ama bunlar, olaylar içinde aktif rol oynayan 
karakterler olarak karşımıza çıkıyorlar (Bunların gerçek olaylara da-
yandığı ise yazar tarafından ifade edilmiştir).37  

Romanın pek çok yerinde Türk pasaportunun önemi belirtiliyor 
ve Türk vatandaşı olmayan Yahudilerin de Nazilerin zulmünden kur-
tulmak için Türkiye’ye kaçma ve Türk vatandaşı olma arzularına yer 
veriliyor. Bu isteklerin mümkün olduğu ölçüde Türk yetkilileri tara-
fından karşılandığı ve yerine getirildiği anlatılıyor. O yıllardaki Vichy 
Büyükelçisi Behiç Erkin’in, bu konuda hassasiyet gösterdiği ve her 
zaman kendilerinin arkasında bulunduğu da belirtiliyor. Paris Büyü-
kelçiliği görevlilerinden biri olan Tarık, “Yahudileri kurtarma eylem-
lerine çok duyarlı” olan Behiç Bey’e her olayı haber vermekte ve onun 
desteğini sağlamaktadır. Romanda Behiç Erkin hakkında bilgiler ve-
rilir ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından biri olduğu ifade edilir. 

 
37  2007 yılında Büyükelçi adlı bir kitap yayınlanmıştır. Kitap, Behiç Erkin’in to-

runu Emir Kıvırcık tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta İkinci Dünya Savaşı 
esnasında Behiç Erkin’in çalışmaları ve gayretleri anlatılmaktadır. Kitabın ka-
pağında şu açıklama bulunuyor: “Yirmi bin insanı Nazi soykırımından kurta-
ran, Kurtuluş Savaşı kahramanı bir Türk’ün ve şerefli ulusunun tarihi değişti-
ren öyküsü!”. Kitapta ayrıca Behiç Erkin’in Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın 
arkadaşı olduğu ve Millî Mücadele yıllarından başlayarak uzun yıllar Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının işletmesinde yönetici olarak çalıştığı ve 
demir yollarını millîleştirdiği de belirtiliyor. Savaş esnasında Nazilerden kaç-
mak isteyen Musevi vatandaşların Paris’te Türk elçiliğinin önünde birikmeleri 
üzerine Başkâtip Fatin Rüştü Zorlu, ne yapmaları gerektiğini Behiç Bey’e sor-
muş ve şu cevabı almıştır: “Her kim, gerek Osmanlı ve gerekse de Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ait kimlik, belge ya da tapu ibraz ederse, vatandaşlık başvuru-
su doldurtup vatandaşlık ilmühaberi kâğıdı verin’, dedi. Fatin Bey bunun üstü-
ne ‘Sayın Büyükelçim, hiç belgesi olmadığı gibi, bırakın belgeyi, Türkçe bile 
bilmeyen ama babasının, dedesinin uzun yıllar önce bizim topraklarımızda ya-
şadığını iddia eden birçok Fransız var aralarında!’ dedi. Bunun üzerine Behiç 
Bey ’O zaman 6 kelime ezberlesinler kâfi: Ben Türküm, akrabalarım Türk 
topraklarında yaşıyorlar. Bunu ezberletin ve verin gerekli evrakları, Almanlar 
Türkçe anlamaz nasıl olsa,’ dedi ve ilave etti: ‘Bunu konsolosluklara da böyle-
ce bildirin”. Kitabın 23-24. sayfalarında yer alan bu ifadenin benzerlerine ro-
manda da rastlanıyor.            
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“Devlet tecrübesi engin, sağduyu sahibi, akıllı ve vicdanlı “ bir insan 
olduğu belirtilir (s. 204).   

Romanda konu edilen yalnızca Yahudilerin çektiği eziyetler ve 
Türkiye tarafından kurtarılışları değildir, Türkiye’nin savaşa katılması 
için nasıl ve ne kadar zorlandığı, Türkiye’nin bütün bu zorlamalara 
kararlılıkla direndiği de detaylı olarak ortaya konulmaktadır. Savaş 
boyunca Türkiye çok zor bir durumda kalmış, bütün baskılara rağmen 
savaşan milletler arasında tarafsızlığını korumayı başarmıştır. Roman-
da bu konuya birkaç yerde dikkat çekiliyor. Türkiye’nin, Almanya, 
Rusya, İngiltere gibi devletlerle yaptığı diplomatik mücadele şöyle 
tasvir ediliyor: 

 
 “Herhangi bir zaman diliminde yaşamıyorlardı ne zamandır. Her iki yanı da 

ateş olan ince uzun bir sırat köprüsünden geçiyordu Türkiye. Bir taraftan sadece kendi 
çıkarlarını düşünen İngiltere’nin kendi yanında savaşa katılmaları için bitip 
tükenmeyen ısrarları, diğer yandan Almanya’nın tehditkâr tavrı ve bunlar yetmezmiş 
gibi, başlarında Demokles’in kılıcı gibi sallanan, Kars’ta, Ardahan’da ve Boğazlar’da 
hep gözü olan Rusya’nın aba altından gösterdiği sopa… Türkiye’nin, kim olursa olsun 
tuttuğu taraf ola ki savaşı kaybederse, Rusya’nın hemen önlerine koyacağı Boğazlara 
ilişkin ağır fatura, iki yıldan beri süren ve ne zaman ve nasıl biteceği belli olmayan bir 
kâbustu!... (s. 8-9). 

 
Üzerinde durmak istediğimiz zorlamalardan biri, Alman Sefiri 

Von Papen’in vasıtasıyla Türk hükûmetine getirilmiş olan Hitler’in 
mesajıdır. Bu mektupta, ilk bakışta iyi niyetli görünmekle beraber 
aslında Türkiye’nin kendi saflarında yer alması için diplomatik bir 
dille uyarılması anlamına gelen bir ifade kullanılmaktadır. Romanda 
bu durum şöyle açıklanıyor:  

 
“İlk bakışta iyi niyetli temennilerle dolu gözüken, Türkiye’ye her çeşit savaş 

malzemesi verebileceklerini, Türk topraklarından asker geçirmeyeceklerini ve Boğaz-
lar’daki Türk haklarının güçlendirileceğini vaat eden mektup, satır araları iyi okun-
duğunda, Türklere ‘Karar verme zamanınız gelmiştir, yanımızda yer almayacak olur-
sanız, savaş sona erdiğinde, Boğazlar konusunda verilecek kararların sonuçlarına 
katlanırsınız, diyordu. (s. 10).  

 
Akşamdan sabaha kadar süren toplantıda İnönü’nün, mektubu yo-

rumlayışı ve bu konudaki sıkıntısını belirterek etrafındakilerden çö-
züm beklentisi şöyle ifade ediliyor:   

 
“O çok uzun akşamın sabaha sarkan toplantısında, İnönü, Almanlar bize, sabrı-

mızı tüketmeyin, sizin sırtınızdan her an Rusya ile anlaşabiliriz, demeye getiriyorlar, 
demişti. ‘İngiltere’nin, Yunanistan’da savaştığı ve Libya’da hezimete uğradığı şu gün-
lerde yardımımıza koşacak hali yok. Bu yüzden Almanları kızdırmayı göze alamayız. 
Haydi beyler, öyle bir yol bulalım ki ne şiş yansın ne de kebap.” (s. 10-11).  
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İnönü’nün demek istediği oyalama yoludur. İnönü “her iki tarafı 

da kızdırmadan, incitmeden ama ne evet ne de hayır demeden, sırtları-
nı sıvazlayarak” bir oyalama yolu bulmak ihtiyacındadır. Toplantı bit-
tikten sonra İnönü, “Türkiye’nin içine düştüğü çok tehlikeli ve hassas 
durumu izah edebilmek için, İngiliz Büyükelçisini Başbakanlığa da-
vet” etmiştir. (s. 11).  

 
Bu konuda, romanda ele alınan bir başka görüşme, 1943 yılında 

Kahire’de yapılan toplantıdır. İnönü, Churchill ve Roosevelt arasında 
gerçekleşen ve Kahire Konferansı adıyla tarihe geçen bu toplantının 
esası, Türkiye’nin İngilizler tarafından Rusya yanında savaşa girmeye 
zorlanmasıdır. Türk temsilciler buna şiddetle ve kararlılıkla direnirler. 
Beş gün süren konferansta İnönü, ekibine gözlerini dört açmalarını ve 
çok dikkatli olmalarını, en ufak bir ayrıntıyı dahi ihmal etmemelerini 
söylemiş, çünkü “çok ince bir ipte yürüdüklerini” belirtmiştir. Bu gö-
rüşmelerde İngiltere “Türkleri, kendilerine yük olmadan savaşa girme-
ye, güney illerinde hava alanı açmaya”, hatta “Ege’de çıkarma yap-
maya” zorlamaktadır. Rusya ise İngiltere vasıtasıyla benzer isteklerde 
bulunarak Türkiye’yi arkadan arkaya sıkıştırmaktadır (s. 225).       

Bu konu İnönü’yü çok rahatsız etmektedir. İnönü, en çok “Rus-
ya’nın Türklere yardımcı olma mazeretiyle Türkiye’ye asker” sokma-
sından korkmaktadır. Romanda İnönü “ayağında eskimiş rugan pabuç-
ları, çok kaygan bir zeminde üç büyük primadonnayla tehlikeli bir 
vals yapmakta” olan bir insana benzetiliyor. Valsi yapan devletler, 
“İngiltere beline sarılmış onu kendine döndürmek isterken Almanya 
kollarından çekerek öte yana çevirmeye çalışıyor, Rusya ise kocaman 
postallarıyla ayağına basıyordu” diye tasvir ediliyorlar (s. 225).  

Romanda Kahire Konferansı’na geniş bir yer verilmiş, konuşma-
lardan bazıları ayrıntılı olarak aktarılmıştır. Türk diplomatlarının 
kararlı ve kesin tavırları, İngilizlerin değişmeyen yüz ifadeleri en ince 
noktasına kadar tasvir edilmiştir.  “Mr. Eden maske takmış gibi ifade-
siz bir suratla oturuyordu. Ne hak vermiş ne de itiraz etmişti. Üç Bü-
yüklerin, yani İngiltere, Rusya ve Amerika’nın dileklerini hükûme-
tinize iletiniz Ekselans, demekle yetinmişti.” Türkiye’ye döndükten 
sonra bu konu, “Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun müzakere” edilmiş, 
Meclis’ten “Savaşa katılmaya şartlı evet, hava alanı açmaya ret kararı” 
çıkmıştır (s. 231).  

Romanda Türkiye’nin savaşa girmediği halde savaşın getirdiği 
dertler ve zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve bunlarla baş etmeye ça-
lıştığı da belirtiliyor. Türkiye savaşa girmese de savaşın getirdiği mec-
buriyetleri uygulamak zorundadır:   
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“İstanbul’a bahar hüzünle el ele gelmişti o yıl. Endişenin insanların yüzüne 

derin çizgiler hâlinde yerleştiği kaçmamıştı gözünden Tarık’ın. Kadın-erkek, yaşlı-
genç, yoksul-zengin ayırmaksızın herkesin sırtına türlü gaile yüklemişti savaş 
korkusu. Hü-kûmet tarafından radyoda ve gazetelerde yayınlanan bildirilere göre, 
şehrin tüm bina-larına siper ya da sığınak yapılmak mecburiyeti getirilmişti. 
Betonarme binalar, eğer üç kattan fazla iseler, alt katlarını sığınağa çevireceklerdi. 
Sığınakların pençereleri kum torbalarıyla örtülecekti. Bu nedenle şehir adeta bir 
şantiyeyi andırıyordu.” (s. 61).  

 
Savaşın sokaktaki insana yansıyan en önemli tarafı pahalılık, 

açlık ve yoksulluktur. Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, savaşta ortaya 
çıkan karaborsacılığın önüne geçilememiştir. Her şeyin fiyatı artmış, 
temel maddeler bulunamaz olmuş, vatandaş geçim sıkıntısına düş-
müştür. İnönü için bütün bunlar ikinci planda kalmaktadır. Onun için 
önemli olan tek şey, savaşa girmemek ve taraf olmamaktır. Bunun için 
yapılacak tek şey vardır. Bu da etrafındaki devletleri oyalamak ve 
zaman kazanmaktır. Böylece en kıymetli şeyin zaman olduğu 
belirtilir. Zaman son aylarda “altın kıymetindedir” “Zaman… Zaman! 
Düşünecek zaman, oyalanacak zaman, kazanılacak zaman, savaştan 
kaçacak zaman. Savaşa ilişkin soruları hep, Zaman gösterecek, diye 
yanıtlıyordu İnönü.” (s. 25). 

İnönü, Hitler Rusya’ya saldırınca rahatlamıştır. Romanda Hitle-
r’in Rusya’ya saldırdığı haberinin sabaha karşı uykudan uyandırılıp 
İnönü’ye haber verildiği, onun da bu haberi alınca uzun uzun kahka-
halarla güldüğü belirtilir. İnönü’nün tavrı Macit’in ağzından şöyle yo-
rumlanıyor: “İnönü öyle bir plan yaptı ki, Almanlarla ve İngilizlerle 
ne yandaşız ne de düşman. Üstelik İngilizler bizden Almanlarla iyi ge-
çinmemizi istemeye başladılar.” (s. 90). 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok Musevi ailesi Fran-
sa’ya göçmüşler, Paris’e, Marsilya’ya, Lion’a yerleşmişlerdir. Çocuk-
ları büyüyünce Fransızlarla evlenmişlerdir. Rafael’in arkadaşı ve 
eczanenin sahibi olan Benoit’nın ailesi de bunlardandır. Her sene 
yazın İstanbul’a geldikleri, Rafaellerin evinde kaldıkları belirtilir. 
Romanda bunlardan bazılarının (Almanlara yakalandıklarına, kamp-
lara götürüldük-lerine ve Türk yetkilileri tarafından kurtarıldıklarına 
dair) hikâyelerine yer veriliyor.  

Romanda anlatılan bir başka hikâye Yahudi asıllı Alman 
vatandaşı olan fizikçi Meyer Siegfried’in başından geçenlerdir. Türki-
ye’ye giden ay yıldızlı vagonda onun da bulunduğu belirtilir. Takma 
bir isim altında yolculuk yapan, takma bıyıklarla ve makyajla görüntü-
sünü de epey değiştirmiş bulunan fizikçiyi Margot tanımış, Selva’ya 
anlatmıştır. Fizikçinin kendisi ve ailesi hakkında bilgi verilir. Hitler 
gelene kadar mutlu ve huzurlu yaşadıkları, ondan sonrasının bir 
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İnönü’nün demek istediği oyalama yoludur. İnönü “her iki tarafı 

da kızdırmadan, incitmeden ama ne evet ne de hayır demeden, sırtları-
nı sıvazlayarak” bir oyalama yolu bulmak ihtiyacındadır. Toplantı bit-
tikten sonra İnönü, “Türkiye’nin içine düştüğü çok tehlikeli ve hassas 
durumu izah edebilmek için, İngiliz Büyükelçisini Başbakanlığa da-
vet” etmiştir. (s. 11).  

 
Bu konuda, romanda ele alınan bir başka görüşme, 1943 yılında 

Kahire’de yapılan toplantıdır. İnönü, Churchill ve Roosevelt arasında 
gerçekleşen ve Kahire Konferansı adıyla tarihe geçen bu toplantının 
esası, Türkiye’nin İngilizler tarafından Rusya yanında savaşa girmeye 
zorlanmasıdır. Türk temsilciler buna şiddetle ve kararlılıkla direnirler. 
Beş gün süren konferansta İnönü, ekibine gözlerini dört açmalarını ve 
çok dikkatli olmalarını, en ufak bir ayrıntıyı dahi ihmal etmemelerini 
söylemiş, çünkü “çok ince bir ipte yürüdüklerini” belirtmiştir. Bu gö-
rüşmelerde İngiltere “Türkleri, kendilerine yük olmadan savaşa girme-
ye, güney illerinde hava alanı açmaya”, hatta “Ege’de çıkarma yap-
maya” zorlamaktadır. Rusya ise İngiltere vasıtasıyla benzer isteklerde 
bulunarak Türkiye’yi arkadan arkaya sıkıştırmaktadır (s. 225).       

Bu konu İnönü’yü çok rahatsız etmektedir. İnönü, en çok “Rus-
ya’nın Türklere yardımcı olma mazeretiyle Türkiye’ye asker” sokma-
sından korkmaktadır. Romanda İnönü “ayağında eskimiş rugan pabuç-
ları, çok kaygan bir zeminde üç büyük primadonnayla tehlikeli bir 
vals yapmakta” olan bir insana benzetiliyor. Valsi yapan devletler, 
“İngiltere beline sarılmış onu kendine döndürmek isterken Almanya 
kollarından çekerek öte yana çevirmeye çalışıyor, Rusya ise kocaman 
postallarıyla ayağına basıyordu” diye tasvir ediliyorlar (s. 225).  

Romanda Kahire Konferansı’na geniş bir yer verilmiş, konuşma-
lardan bazıları ayrıntılı olarak aktarılmıştır. Türk diplomatlarının 
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sonra bu konu, “Bakanlar Kurulu’nda uzun uzun müzakere” edilmiş, 
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Romanda Türkiye’nin savaşa girmediği halde savaşın getirdiği 
dertler ve zorluklarla karşı karşıya kaldığı ve bunlarla baş etmeye ça-
lıştığı da belirtiliyor. Türkiye savaşa girmese de savaşın getirdiği mec-
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cehennem olduğu belirtilir. Durmadan kaçış ve amansız kovalayış 
başlamıştır. Önce Belçika’ya kaçmışlar, fizikçi oğlunu sokak çatış-
malarında kaybetmiş, ardından Fransa’ya kaçmışlardır. Fizikçi Pa-
ris’teki bir üniversiteden ders vermek için bir teklif almış, yerleş-
mişler ve Paris’e alışmışlardır. Paris’in işgalinde “daha güneye, daha 
güneye” kaçmışlardır. Bu kaçışlarda fizikçi karısını da kaybeder. 
Almanlar artık her yerdedirler. “Hollanda’da, Belçika’da, Polonya’da, 
Fransa’da, Çekoslovakya’da, Avusturya’da”, Macaristan’dadırlar, 
Bütün ülkelere “duman gibi” sızmaktadırlar. (s. 337). Fizikçi Al-
manlara yakalanırsa başına geleceklerin farkındadır. Onun zekâsını ve 
yaratıcılığını, kendi ırkını mahvetmek için kullanacaklardır: 

 
“Almanların eline düşerse, Tanrı’nın ona bahşettiği zekâyı ve yaratıcılığı, 

dehşetin ve ölümün emrine vermek için kullanacaklar, soydaşlarını yok edecek proje-
lerde çalıştıracaklardı onu. Siegfried de binlerce soydaşı gibi önce kürsüsünü, sonra 
servetini, sonra ailesini kaybetmişti bu mahşerde, en sonra da adını. Eline tutuşturulan 
pasaportta ilk kez gördüğü ve bir türlü ısınamadığı yeni adıyla kaçıyordu şimdi. Nere-
ye gidiyorsunuz? Sorusuna cevap veremeden… Belki de ölüme gidiyorum dememek 
için. Yakalanırsa, hayatını yakalandığı anda bitirmeye karar vermiş ve bunun için 
tedbirini almıştı. Ama kurtulacak olursa… İstanbul’a varabilirse, bir vaadini yerine 
getirecekti önce. Çok aziz olan birine verdiği ve kutsal saydığı vaadini. O vaadi yerine 
getirdikten sonra belki sunabilirdi tekrar, zekâsını, birikimini ve buluşlarını insanlığın 
hizmetine.” (s. 339). 

 
Romanda nefes kesici iki tren sahnesi yer almaktadır. Bunlar, 

gerçeklik ve kurgusallık yönünden üzerinde durulması gereken 
olaylardır. Üzerinde duracağımız olaylardan ilki, Marsilya’da gerçek-
leşir. Almanların Güney Fransa’yı işgal ettikleri günlerdir. Selva her 
işi bırakmış, bütün gün pencerenin önünde gözcülük yapmaktadır. 
SS’lerin sokağa gelmelerini kollar ve geldiklerini mahalledekilere 
haber verir. Fakat bu da kâr etmez. Bir gün Rafael’i eczaneden alıp 
götürdüklerini görür. Çılgın gibi konsolosa koşar ve haber verir. 
Konsolos, toplanan insanların istasyona götürüldüklerini öğrenir ve 
istasyona koşar. Üzerinde 20 büyükbaş hayvanın taşınabileceği yazılı 
bir hayvan vagonuna 80 kişinin bindirildiğini görür. Gerekli evraklar 
konsolosun yanındadır. Alman görevliye evrakları gösterir ve onların 
Türk olduklarını belirtir. Evraklara bir göz atan üniformalı Alman,  
Nâzım Kender’e şöyle diyerek itiraz eder: 

 
“-Bunlar mı Türk? Alhadef Jak, Alhadef İzi, Alfandari Rafael, Amato Yosef… 

Franko Lili… Kalvo Luna… Menaşe Isak, Soriano Moris… Hepsi bal gibi Yahudi 
bunların! Dosyayı burnuna doğru salladı Konsolos’un.  Bu kez Nazım Kender sert bir 
hareketle çekip aldı dosyayı subayın elinden.” (s. 185). 

Konsolos pes etmeye niyetli değildir. Kendi düşüncesini ısrarla savunur: “-Evet, 
onlar Türk. Dinleri çoğunlukla Musevidir ama belki aralarında Müslüman veya 
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Hıristiyan olanlar da vardır. Benim milletimin kanunlarına göre, dinleri ne olursa 
olsun, bu insanlar Türk’tür. Türk vatandaşlarıdır.” (s. 185). 

 
Bu, aynı zamanda Türkiye’nin, kendi topraklarında yaşayan va-

tandaşlarına bakışı ve bu konudaki anlayışıdır. Onlar tartışırlarken bir 
düdük çalar ve tren hareket eder. Düdüğü duyan Alman görevli konuş-
maktan vazgeçmiş, arkasını dönerek gitmiştir. Nâzım Kender hiç dü-
şünmeden ve vakit kaybetmeden trene atlar. Kavas da onunla beraber 
trene binmiştir. Vagondaki insanlar sıkışıklıktan, havasızlıktan ve du-
rumun ciddiyetinden dolayı perişan vaziyettedirler. Aralarında düşüp 
bayılanlar ve fenalık geçirenler olur. Nâzım Kender bir taraftan ne ya-
pacağını düşünmekte bir taraftan onları sakinleştirmeye çalışmaktadır. 
Bir müddet sonra tren durur. Bir Alman subayı gelir ve konsolosu 
trenden indirmeye çalışır. Konsolos direnir, fikrinde ısrar eder ve tren-
deki Türk vatandaşları inmeden kendisinin de vagonu terk etmeyece-
ğini belirtir. Bir müddet sonra Almanlar vagondakilerin hepsini indirir 
ve serbest bırakırlar.  

Diğer tren sahnesi romanın sonunda yer alıyor. Türk diplomatları 
uzun zamandır Türkiye’den gelecek bir vagonu temin etme hazırlığı 
içindedirler. Avrupa’da bulunan Türk vatandaşlarını bu yolcu vagonu-
na bindirmek ve ülkeye getirmek arzusundadırlar. Bu, aslında Yahudi-
leri Hitler’in zulmünden kurtarmak için yapılması düşünülen bir teşeb-
büstür.  

 
“Türk diplomatlarının çeşitli çalışma kamplarından kurtarmayı başardıkları 

Yahudileri, Paris’te toplayıp trenle İstanbul’a, sonra da vapurla Filistin’e yollamak 
maksadıyla bir çalışma yapılmaya başlanmıştı. Bunu bizzat Vichy’deki Türk sefiri 
söylemişti Tarık’a. Kotarılması kolay bir iş değildi. Türk hükûmeti kendi kiralayacağı 
bir vagonu, Edirne istikametine hareket eden trenlerden birine taktıracaktı ve tarafsız 
bir ülke olduğu için, haklarını kullanarak bu vagonu himayesi altına alacaktı. Bu 
konudaki çalışmalar ve temaslar sürdürülüyordu.” (s. 148-149). 

 
Bu iş çok gizli tutulmaktadır. Fakat başta Fransız Direniş Örgütü 

olmak üzere, Avrupa’da Almanlara karşı savaşan bütün yeraltı örgüt-
leri bunu öğrenirler. Almanlara yakalanmak istemeyen bir kısım Ya-
hudiler de bu vagona binmek isterler. Bunun için onlara Türk pasapor-
tu çıkarmak ve birkaç cümle Türkçe öğretmek lazımdır. Tren Paris’ten 
hareket edecektir. Nazi zulmünden kaçmak ve Türkiye’ye gitmek iste-
yenler Paris’te toplanmaktadırlar. Selva da ailesiyle gelmiştir. Selva 
onlara Türkçe öğretmek vazifesini üstüne alır.  

Nihayet bu teşebbüs gerçekleşir. Türkiye ay yıldızlı bir vagon 
göndermiştir. Bu vagonun hangi trene bağlanacağı, hangi 
güzergâhlardan geçeceği kısa bir süre içinde kararlaştırılmalı ve 
belirlenmelidir. Görünen bir büyük tehlike vardır ki o da Almanlara 
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Almanlar artık her yerdedirler. “Hollanda’da, Belçika’da, Polonya’da, 
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“Almanların eline düşerse, Tanrı’nın ona bahşettiği zekâyı ve yaratıcılığı, 

dehşetin ve ölümün emrine vermek için kullanacaklar, soydaşlarını yok edecek proje-
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Romanda nefes kesici iki tren sahnesi yer almaktadır. Bunlar, 

gerçeklik ve kurgusallık yönünden üzerinde durulması gereken 
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Konsolos pes etmeye niyetli değildir. Kendi düşüncesini ısrarla savunur: “-Evet, 
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Hıristiyan olanlar da vardır. Benim milletimin kanunlarına göre, dinleri ne olursa 
olsun, bu insanlar Türk’tür. Türk vatandaşlarıdır.” (s. 185). 

 
Bu, aynı zamanda Türkiye’nin, kendi topraklarında yaşayan va-
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içindedirler. Avrupa’da bulunan Türk vatandaşlarını bu yolcu vagonu-
na bindirmek ve ülkeye getirmek arzusundadırlar. Bu, aslında Yahudi-
leri Hitler’in zulmünden kurtarmak için yapılması düşünülen bir teşeb-
büstür.  

 
“Türk diplomatlarının çeşitli çalışma kamplarından kurtarmayı başardıkları 

Yahudileri, Paris’te toplayıp trenle İstanbul’a, sonra da vapurla Filistin’e yollamak 
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Bu iş çok gizli tutulmaktadır. Fakat başta Fransız Direniş Örgütü 

olmak üzere, Avrupa’da Almanlara karşı savaşan bütün yeraltı örgüt-
leri bunu öğrenirler. Almanlara yakalanmak istemeyen bir kısım Ya-
hudiler de bu vagona binmek isterler. Bunun için onlara Türk pasapor-
tu çıkarmak ve birkaç cümle Türkçe öğretmek lazımdır. Tren Paris’ten 
hareket edecektir. Nazi zulmünden kaçmak ve Türkiye’ye gitmek iste-
yenler Paris’te toplanmaktadırlar. Selva da ailesiyle gelmiştir. Selva 
onlara Türkçe öğretmek vazifesini üstüne alır.  

Nihayet bu teşebbüs gerçekleşir. Türkiye ay yıldızlı bir vagon 
göndermiştir. Bu vagonun hangi trene bağlanacağı, hangi 
güzergâhlardan geçeceği kısa bir süre içinde kararlaştırılmalı ve 
belirlenmelidir. Görünen bir büyük tehlike vardır ki o da Almanlara 
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yakalanmaktır. Diğer bir engel ise savaş dolayısıyla demiryollarının 
tahrip edilmesi ve güzergâh için çok az seçeneğin bulunmasıdır. İlk 
olarak vagonun, Berlin’e giden bir trene bağlanmasına karar verilir. 
Sonraki güzergâhlar (demiryollarının savaşta zarar görmesinden 
ötürü) yollarda belirlenir. Vakit gelir ve yolcular trene binerler. 
Yolculuk müddetince başlarında, geçmekte oldukları ülkelerin 
memurlarıyla muhatap olacak tecrübeli gönüllüler bulunmaktadır. 
Yollarda birtakım sıkıntılar yaşanır ve badireler atlatılır. Hepsinin 
üstesinden gelinir. Çok maceralı ve nefes kesici bir yolculukla 
Edirne’ye gelirler ve Kapıkule’den içeri girerler. 

Romanda anlatılan bu tren sahnelerinin gerçeklerden yola 
çıkılarak kurgulandığı artık biliniyor. Bu sahneler iki bakımdan çok 
önemlidir ve üzerinde durulmaya değer bir nitelik taşımaktadır. 
Birincisi İkinci Dünya Savaşı esnasında yaşanmış olan gerçek olayları 
ölümsüzleştirmesidir. Diğeri edebî ve estetik açıdan bir değer 
taşımasıdır. Yazarın üslubu, anlatımı, anlatım ve diyaloglar vasıtasıyla 
olayları aktarışı, gerilimi sağlamaktaki ve heyecanı en üst düzeye 
çıkarmaktaki başarısı, romanın merak edilerek bir nefeste okunmasını 
sağlamakta, ayrıca edebî seviye bakımından romana üstünlük 
kazandırmaktadır. 

    
Sonuç 

 
20. yüzyılın başında Türk toprağı olan ve Balkan savaşı ile 

tamamı kaybedilen Rumeli toprakları da İkinci Dünya Savaşı’na 
katılmış ve zarar görmüş yerlerden biridir. Yunanistan’dan bahseden 
romanlarda ülkedeki savaştan konu edilir ve savaşın verdiği yıkım 
anlatılır. Savaş bittikten sonra ülkenin bir kaosa sürüklendiği ve iç 
savaş çıktığı belirtilir. Yunanistan İkinci Dünya Savaşı’ndan çok zarar 
görmüş ülkelerden biri olarak tarihteki yerini alır. Savaştan zarar 
gören diğer bir ülke, Yugoslavya’dır. Savaştan sonra birkaç yıl 
bocalamalar olmuş, fakat 1950’li yıllarda ülkenin lideri olan ve 
savaşta çarpışan Tito, ülkedeki hâkimiyetini sağlamlaştırmış ve dünya 
ülkeleri tarafından tanınmıştır. Yugoslavya’nın içinde yer alan Kosova 
ve Bosna’da yaşayan Türkler ve Boşnaklar, savaştan sonraki yıllarda 
yeni rejime uyum sağlamışlardır. Romanlarda bu karışıklık yaşanan 
yıllar anlatılmaktadır.  

Taş Yerinde Ağırdır adlı roman dizisinde, eserde yer alan karak-
terlerin hatırlamaları vasıtasıyla sık sık savaşa dönülerek bazı kesitler 
verildiği görülüyor. Bunlardan biri, savaş sırasında Karadağ’da Sırpla-
rın, Kosovalı Türkleri makinalı tüfekle taramalarıdır. Bu olay, her ne 
olursa olsun, aynı safta çarpışsalar bile Batı dünyasında şuurlu, de-
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vamlı ve zalim bir Türk düşmanlığının bulunduğunu göstermesi bakı-
mından önemlidir. Türkiye dışındaki coğrafyalarda yaşamakta olan 
Türkler, ait oldukları devletlerin durumlarına bağlı olarak savaşa gir-
mişlerdir. Romanlara da yansıdığı gibi hepsinin durumu çok zor ve 
tehlikelidir. Onlar cephede hem düşmana karşı savaşmak hem de ken-
dilerini aynı safta bulundukları insanlardan korumak zorundadırlar. 
Çünkü birlikte savaşmalarına rağmen onlar da Türklerin düşmanla-
rıdır.  

Bu ülkelerde Türklere baskı, savaştan sonra ağırlaşarak devam et-
miştir. Bulgaristan’da ve Yugoslavya’da, komünist rejime güvenen ve 
bu rejimin yerleşmesi için onlarla aynı safta çarpışan Türkler savaştan 
sonra komünistler tarafından çeşitli baskı, şiddet, hatta kıyım görmüş-
lerdir. Bulgaristan’da Dobruca bölgesinde yaşayan Türklerin savaştan 
sonra bölge Bulgaristan’a geçince büyük sıkıntılara maruz kaldıklarını 
ve Türkiye’ye göç ettiklerini görmekteyiz (Bu gibi olaylar yukarıdaki 
romanlarda işlenmiştir). 

Savaştan sonra sıkıntı yaşayan bölgelerden biri de Dobruca ve 
oradaki Türkler olmuştur. Önce Romanya’nın sonra da Bulgaristan’ın 
idaresine geçen Dobruca bölgesi, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 
bir yerdir. Savaş esnasında Bulgaristan’ın idaresine geçen bölgedeki 
Türkler, Bulgarların baskı ve şiddet uygulamaları sonunda Türkiye’ye 
göç etmişlerdir.  

İkinci Dünya Savaşı Almanlar yüzünden adalara da sıçramış, ada-
larda yaşayan insanlar bu savaştan fazlasıyla etkilenmiştir. En çok et-
kilenen Rodos halkı olmuştur. Mussolini Rodos’a cephane yığdığı için 
ada, İngilizler ve Almanlar tarafından bombalanır. Savaş esnasında bi-
zar olan, bombardıman altında günlerce aç kalan Rodos Türklerinin 
Türkiye’ye göç ettikleri görülüyor.  

Almanların ele geçirdiği adalardan biri de Girit’tir. Fakat Giritli 
Türkler Mübadelede ve Mübadele öncesinde Türkiye’ye geldikleri 
için Girit’le ilgili o yılları anlatan romanlar yoktur.  

Sovyet Rusya’nın sınırları içinde yaşayan bütün Türk gruplarının 
Kızıl Ordu saflarında İkinci Dünya Savaşı’na katıldıkları bir gerçektir. 
Fakat elimizde sadece Kırım ve Kırgız Türkleriyle ilgili romanlar bu-
lunmaktadır.  

En trajik olayların Kırım’da yaşandığı açıkça görülmektedir. 
Savaş esnasında Stalin Kırım Türklerine çok büyük bir şiddet ve 
baskı, hatta soykırım uygulamış, Kırım halkını savaş suçlusu ilan 
ederek toptan sürmüştür. Kırımlılar aileleri de bölünmek suretiyle 
Urallar bölgesine ve Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Çok zor şartlarda 
günlerce hayvan vagonlarında yolculuk yapmaya mecbur edilmiş, pek 
çoğu açlıktan ve hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Kırım’ı konu alan 
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Yollarda birtakım sıkıntılar yaşanır ve badireler atlatılır. Hepsinin 
üstesinden gelinir. Çok maceralı ve nefes kesici bir yolculukla 
Edirne’ye gelirler ve Kapıkule’den içeri girerler. 
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bocalamalar olmuş, fakat 1950’li yıllarda ülkenin lideri olan ve 
savaşta çarpışan Tito, ülkedeki hâkimiyetini sağlamlaştırmış ve dünya 
ülkeleri tarafından tanınmıştır. Yugoslavya’nın içinde yer alan Kosova 
ve Bosna’da yaşayan Türkler ve Boşnaklar, savaştan sonraki yıllarda 
yeni rejime uyum sağlamışlardır. Romanlarda bu karışıklık yaşanan 
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Taş Yerinde Ağırdır adlı roman dizisinde, eserde yer alan karak-
terlerin hatırlamaları vasıtasıyla sık sık savaşa dönülerek bazı kesitler 
verildiği görülüyor. Bunlardan biri, savaş sırasında Karadağ’da Sırpla-
rın, Kosovalı Türkleri makinalı tüfekle taramalarıdır. Bu olay, her ne 
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vamlı ve zalim bir Türk düşmanlığının bulunduğunu göstermesi bakı-
mından önemlidir. Türkiye dışındaki coğrafyalarda yaşamakta olan 
Türkler, ait oldukları devletlerin durumlarına bağlı olarak savaşa gir-
mişlerdir. Romanlara da yansıdığı gibi hepsinin durumu çok zor ve 
tehlikelidir. Onlar cephede hem düşmana karşı savaşmak hem de ken-
dilerini aynı safta bulundukları insanlardan korumak zorundadırlar. 
Çünkü birlikte savaşmalarına rağmen onlar da Türklerin düşmanla-
rıdır.  

Bu ülkelerde Türklere baskı, savaştan sonra ağırlaşarak devam et-
miştir. Bulgaristan’da ve Yugoslavya’da, komünist rejime güvenen ve 
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sonra bölge Bulgaristan’a geçince büyük sıkıntılara maruz kaldıklarını 
ve Türkiye’ye göç ettiklerini görmekteyiz (Bu gibi olaylar yukarıdaki 
romanlarda işlenmiştir). 

Savaştan sonra sıkıntı yaşayan bölgelerden biri de Dobruca ve 
oradaki Türkler olmuştur. Önce Romanya’nın sonra da Bulgaristan’ın 
idaresine geçen Dobruca bölgesi, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 
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larda yaşayan insanlar bu savaştan fazlasıyla etkilenmiştir. En çok et-
kilenen Rodos halkı olmuştur. Mussolini Rodos’a cephane yığdığı için 
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zar olan, bombardıman altında günlerce aç kalan Rodos Türklerinin 
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romanlarda bu konunun işlendiğini görmekteyiz. Bir kısım Kırımlı da 
Türkiye’ye gizli ve kaçak olarak gelmeyi başarmıştır. Sovyetler 
tarafından savaşa gönderilen Kırım Türkleri, Almanlara esir düşmüş, 
bir müddet iki taraflı sıkıntı çekmişlerdir. Bu kötü ve olağanüstü 
şartları bizzat yaşamış olan Cengiz Dağcı, romanlarında usta bir 
şekilde Kırım Türkünün macerasını işlemiştir (Korkunç Yıllar). Bir 
Kırgız Türkü olan Cengiz Aytmatov, romanlarında savaşın bir başka 
boyutunu işler. Savaşa giden ve dönmeyen babalar ve yetim çocuklar 
(Erken Gelen Turnalar), savaşın bir aileyi yok etmesi (Toprak Ana) 
gibi savaşın toplumda yarattığı kötü ve ölümcül şartları ele alır.   

Türkiye savaşa girmediği için diğerlerinden farklı bir duruma sa-
hiptir. Elbette savaşın getirdiği sıkıntı, zorluk ve yoklukları yaşamıştır 
ama sıcak savaşın içinde olmamak gibi bir avantaja da sahip olmuştur. 
Savaşın getirdiği sıkıntılar Türk toplumunun hayatına da geniş ölçüde 
yansımıştır. Altı yıl süren ve çok yakınımızda, sınırlarımıza kadar da-
yanan bu savaşın Türkiye’ye tesir etmemesi, ülkeyi zor durumda bı-
rakmaması imkânsızdır. Ama Türkiye’nin, yöneticilerin azmi ve ka-
rarlılıkları sayesinde bu savaştan en az zararla kurtulabilmiş olması da 
büyük bir avantajdır. Bunda, yöneticilerin azmi ve kararlılıkları, basi-
retli tutumları, kendilerini savaşa zorlayan devletlere kararlılık ve ce-
saretle direnmelerinin büyük rolü olduğu inkâr edilemez.   

Savaşa girmeyen Türkiye, savaşın getirdiği şartlardan etkilenir. 
Bu sıkıntıların halk için en önemlisi yokluk, kıtlık ve karaborsacılıktır. 
Bazı romanlarda bu sıkıntılar ve yokluklar dile getirilmiştir (Nereye 
Yüreğim?, Kuşaklar, Girit’ten Cunda’ya, Ulya, Vardar Rüzgârı, Za-
man Rüzgârı, Anau’lu Anadolu). Halk en çok pahalılıktan şikâyet-
çidir. Ahmet Yorulmaz’ın Mübadele’yi anlattığı roman dizisinde de 
İkinci Dünya Savaşı yıllarından bahsedilmiş, savaş dolayısıyla Türki-
ye’de yaşanan yokluk ve pahalılık belirtilmiştir. Bu arada devrin par-
tisi de eleştirilmiş (CHP) ve ülkeyi iyi yönetemediği belirtilmiştir (Ku-
şaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, Ulya). Savaşın getirdiği mecburi-
yetlerden biri karatma ve sığınak mecburiyetleridir. Bu konu Nefes 
Nefese adlı romanda ele alınıyor. En yaygın konu, savaşın getirdiği 
kıtlık, yokluk ve karaborsacılıktır. Bundan pek çok romanda bahsedil-
diği görülüyor.    

Savaşın getirdiği mecburiyetlerden bir diğeri ordunun teyakkuz 
hâlinde bulunması ve uzun askerlik dönemleridir. Savaş müddetince 
yedek subaylıklarını yapanlar normalden daha uzun süre askerlik yap-
mak mecburiyetinde kalmışlardır. O yıllarda askere çağrılanlar nor-
malden daha uzun dönemlerde askerlik görevlerini tamamlamışlardır. 
İzmir’de Bir Manastır Çınarı, Makedonya’dan Esen İmbat, İzmir’in 
İncisi romanlarında bu konuya yer verildiğini görmekteyiz. Altı yıl 
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süren bir dünya savaşı müddetince ordunun teyakkuz hâlinde bulun-
ması ve askerî birliklerin sınırlarımızda beklemeleri ve sınırların güç-
lendirilmesi (Anau’lu Anadolu), sınırlarda bulunmayan birliklerin ise 
her an savaşa gidecekmiş gibi hazırlıklı bulunmaları (Zor Yıllar) ro-
manlarda değinilen konulardan olmuştur.     

Bazı romanlarda savaşın Avrupa’daki yıkımına yer verilmiştir 
(36 Baharı, Alman Terbiyesi, Struma, Nefes Nefese). Struma ve Nefes 
Nefese adlı romanlarda Nazilerin acımasızca yaptıkları Yahudi kıyımı 
ele alınıyor. Bu konuyu geniş bir şekilde aktaran roman, incelediğimiz 
Nefes Nefese adlı eserdir. Bu romanda Türk diplomatlarının başarısı 
ve hassasiyeti de işleniyor.  

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri de savaş esnasında 
veya savaş sonrasında savaştan zarar görmüş bölgelerdeki Türklerin 
Türkiye’ye göçlerinin hızlanmasıdır. Bu romanlarda savaş esnasında 
Rodos’tan, savaş sonrasında Bulgaristan’dan ve Yugoslavya’nın 
Kosova bölgesinden göçlerin ele alındığını görüyoruz. Bütün bunlara, 
savaş esnasında Ruslardan kaçarak çeşitli yollarla Türkiye’ye göç 
eden Kırımlıları da ilave etmeliyiz (Aluşta’dan Esen Yeller, Aşk 
Acıtır Savaş Yakar). Aynı şekilde Bosna’dan kaçarak Türkiye’ye 
gelen Boşnakları da burada belirtmeliyiz (Sevdalinka). Bu göçlerin, 
adı geçen romanlara yansıdığı görülmektedir.    

20. yüzyılın ortasında yaşanan bu büyük savaşın bütün ülkeleri 
etkilediği bir gerçektir. Bu gerçek, az veya çok, eksik veya fazla, ro-
manlara da yansımıştır. Biz romanlarda, yaşanan sıkıntıların yokluk, 
eziyet, baskı ve soykırım derecesine varan şiddet ve zorbalıkları 
görmek ve okumak fırsatını bulmaktayız. Edebî eserler, konu 
edindikleri dönemlerin yansımasını gerçekleştiren ve yaşanan olayları 
bu suretle ölümsüzleştiren önemli varlıklardır. Edebî eserler (güzel 
sanat ürünü olmalarının yanında), estetik fonksiyonlarından başka, 
geçmişi geleceğe taşıdıkları için kimlikleri pekiştiren ve millî bağları 
kuvvetlendiren somut ürünler olmalarıyla ayrıca büyük bir değer 
taşımaktadırlar. 
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BALKANLARDA DEDE KORKUT DESTANI 
ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR ÖRNEK 

 
Nail TAN* 

 
      Türk destanları arasında seç-
kin bir yere sahip 13 boydan olu-
şan (2019’da eklenen son boyla 
birlikte) Dede Korkut Destanları, 
2018 yılından itibaren UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültü-
rel Miras Listesindeki (SOKÜM) 
bir kültür hazinesidir. Üzerinde 
Türkiye ve dışında çok sayıda 
araştırma yapılıp yayımlanmıştır. 
Türkiye dışındaki araştırmaların 
ilk yazarı Heinrich Friedrich von 
Diez’dir (1751-1817). 1815 yılın-
da Dresden nüshasını tanıtmış ve 
VIII. hikâyenin çevirisini yayım-
lamıştır. Bu yayından sonra İtal-
ya, Almanya, İngiltere ve SSCB’-
de çok sayıda makale ve destanla-
rın çevirilerinin yayımlandığını 
görüyoruz. 

Türkiye’de destan ve onların günümüzdeki uzantıları halk hikâ-
yeleri üzerindeki araştırmalarıyla tanınan bilginlerden Prof. Dr. Fikret 
Türkmen (d. Yozgat 1945) dünyada Dede Korkut Destanları araştır-
malarını yakından takip etmekteydi. Görevli olduğu Ege Üniversite-
si’nde 1992 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nü 
kurmakla önemli bir adım attı. Türk dünyasından seçilen zeki, 
çalışkan 72 gencin yüksek lisans ve doktora tezi hazırlamasını sağladı. 
Enstitüde oluşturduğu “Prof. Dr. Fikret Türkmen İhtisas Kitaplığı”na 
kişisel gayretiyle 27.500 civarında kitap ve nadir eser kazandırdı. 
Yönetim ve Bilim Kurulu Üyesi bulunduğu Türk Dil Kurumunda 
“Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması 
ve Yayımlanması Projesi”ni 1997 yılında uygulamaya koyarak 2021 
yılına kadar yaklaşık 60 kitabın, 100’de fazla destan metninin yayım-
lanmasını sağladı. 2012 yılında Enstitüdeki müdürlük görevinden 
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emekliye ayrılan Prof. Türkmen, 2021 yılında yeni bir kitabıyla 
karşımıza çıktı: Korkut Bitig/Dünyada Dede Korkut Araştırmaları; 
haz. Fikret Türkmen-Gürol Pehlivan, İstanbul 2021, 464 s. Ötüken 
Yayınları:1664, Kültür Serisi:938. 

Kitapta 1930-2017 yılları arasında Türkiye dışında yayımlanmış 
20 önemli makalenin Türkçeye çevirisi yer almaktadır. Çevirisi 
yapılan makalelerden biri de eski Yugoslavya döneminde yayım-
lanmış Sırp Türkolog Prof. Dr. Slavoljub Dijindjić/Dindić (1935-
2000) tarafından kaleme alınmıştır. Yazarın Sırpçaya çevirdiği Dede 
Korkut Kitabı’nın giriş bölümüdür (1981). Makaleyi değerlendirmeye 
geçmeden önce söz konusu kitap hakkında biraz bilgi vermekte yarar 
görüyoruz. 

Prof. Dr. Fikret Türkmen ve öğrencisi Dr. Gürol Pehlivan’ın bas-
kıya hazırladıkları 20 makalenin yazarı Türkologlar şunlardır: Prof. 
Dr. V. V. Barthold, Prof. Dr. Ettore Rossi (4 makale), C. S. Mundy, 
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, Prof. Dr. Louis Bazin, Prof. Dr. Irène 
Mélikoff, Prof. Dr. Xavier de Planhol, Prof.Dr. Jean-Paul Roux (2 
makale), Prof. Dr. Edige Dariguloviç Tursunov, Prof. Dr. Hüseyin 
Mohammedzâde Sadiq, Prof. Dr. Slavoljub Djindjić, Prof. Dr. Robert 
Dankoff, Prof. Dr. Micheal E. Meeker, Bi Xun, Prof. Dr. 
Mohammedreza Barzegar Khaleghi-Roghiyev Neysari Tabrizî, Prof. 
Dr. Eunkyung Oh. Makaleleri Türkiye Türkçesine sırasıyla Dr. 
Gülcihan Pehlivan, Mikail Acıpınar (2 makale), Prof. Dr. Mahmut 
Şakiroğlu, Prof. Dr. Ali Erol-Serap Erol, Prof. Dr. Fikret Türkmen-
Kemal Boz (4 makale), Prof. Dr. Fikret Türkmen-Lamin Tamssaoult, 
Doç. Dr. Muvaffak Duranlı, Dr. Ekber Enverî, Kemal Boz, Ana Kılıç, 
Dr. Gürol Pehlivan, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Alimcan İnayet ve 
Somayeh Easy Cengiz çevirmişlerdir. 

Kitabın başında hazırlanış amacı belirtildikten sonra 20 makale 
hakkında tek tek bazı açıklamalar yapılmıştır. Konumuz Belgrat’ta 
1981’de yayımlanan makale (daha doğrusu kitap giriş bölümü) oldu-
ğundan Prof. Türkmen ve Dr. Pehlivan’ın açıklamasını aynen aktarı-
yoruz (s.14): “Oğuzların Epik Tarih ve Kültür Birleşimi: Dede Korkut 
Kitabı” isimli yazı, Slavoljub Djindjić’in 1981 yılında Knjiga Dede 
Korkuta. Herojski Ep Oguskih Turaka adıyla yayımladığı Dede Kor-
kut Kitabı’nın Sırpça çevirisinin Giriş kısmıdır. Bugün var olmayan 
Yugoslavya’da neşredilmiş bu kitap, tarihî bağlarımızın olduğu bir 
coğrafyada Dede Korkut’la ilgili algının oluşmasında etkili olmuş bir 
metindir ve bu gerekçeyle yayımlanmak üzere kitaba alınmıştır.” 

Prof. Djindjić/ Dindić (1935-2000), yüksek öğrenimini Belgrat 
Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde tamamladı 
(1959). Aynı bölümde akademik kariyere başladı. “Yakup Kadri Kara-
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osmanoğlu’nun Eserlerinde Harp ve Devrim” konulu teziyle Dr. Un-
vanını aldı. 1976’da doçent 1981’de profesör oldu. Yugoslavya’da 
Türkçeyi en iyi bilen bilim insanlarından biriydi. İki meslektaşıyla ha-
zırladığı Türkçe Sırpça Sözlük 1996 yılında TDK’de yayımlandı. 
1997’de emekliye ayrıldı. 2000 yılında vefat etti.  

Prof. Djindjić’in Dede Korkut Kitabı çevirisinin tam künyesi 
şöyle: 

Knjiga Dede Korkuta/Herojski Ep Oguskih Turaka, Beograd: Na-
rodna Knjiga 1981, 200 s. Çevirisi yapılan eser hakkında bilgi veren 
Giriş bölümü kitapta 5-25. sayfalar arasındadır. 

Kitabın giriş bölümü; Oğuzların Epik Tarih ve Kültür Birleşimi: 
Dede Korkut Kitabı başlığıyla Sırp kökenli halk bilimi uzmanı Ana 
Kılıç tarafından Türkiye Türkçesine çevrilerek kitabın 325-350. sayfa-
ları arasında yer almıştır. Editörler tarafından da kontrol edildiği anla-
şılan başarılı çeviriyi okuduğumuzda Sırp Türkolog Djindjić’in Sırp-
çaya çevirdiği Dede Korkut Kitabı’nın muhtevasını tam anlamıyla 
kavradığı görülmektedir. Destan hakkında verdiği bilgiler de Türki-
ye’de yazılanlarla önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu da eser hakkında 
yazılanlarla, bibliyografyaya hâkim olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

Yazar önce Oğuz Türklerinin tarihine, yaşadıkları coğrafyaya te-
mas etmiş, sonra destanların ortaya çıkışına geçmiş, ardından da doğ-
rudan doğruya Kitab-ı Dede Korkut’u tanıtmaya yönelmiştir. Destanın 
nüshaları, içindeki boylar, anlatılan olayların ve tiplerin tahlili, üslup 
ve dil özellikleri titizlikle, bilimsel anlayışla sergilenmiştir. 25 sayfalık 
bu çeviriyi özetlemek yerine, çeviriden ana düşünceleri içeren cümle, 
cümleleri ilgililerin dikkatine sunup onları asıl metne yönlendirmeyi 
daha uygun bulduk. İşte rahmetli Türkolog Djindjić’in yazdıklarından 
seçtiğimiz bazı cümleler: 

“Türk halklarının en önemli boylarından biri olan Oğuzların kah-
ramanlık destanı Dedem Korkut Kitabı (Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Li-
sân-ı Tâife-i Oğuzân) kuruluşunda Oğuz boylarının rol aldığı bugünkü 
Türk halklarından üçünün -Türkmenler, Azerîler ve Türkler (Türkiye)- 
kültür mirasını temsil etmektedir. 

Selçuklu ve Osmanlıların olduğu gibi bugünkü Türkiye Cumhuri-
yeti’nde yaşayan çoğu Türklerin de ataları olan Oğuzlar, yeni yurda 
geçmeden önce Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan diğer Türk 
boylarıyla bazen savaşarak bazen ise barış içinde komşuluk ilişkilerini 
sürdürmüşlerdir. Oğuzların komşularından bazıları; Kırgız, Kazak ve 
Karakalpaklar bugün de aynı bölgede yaşamaktadır.” (s. 324). 

“Geleneğe göre Oğuzların on ikisi sağ kanat, on ikisi sol kanat ol-
mak üzere yirmi dört boyu bulunmaktadır (İç ve Dış Oğuzlar). Dede 
Korkut Kitabı’nda da bu boyların sayısı yirmi dört olarak geçmektedir. 
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Kitapta en ünlü Oğuz boylarından söz edilmektedir. En başta da Kü-
çük Asya’da Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyu bulunmaktadır. Ba-
yındır boyu da Oğuzların devlet teşkilatında önemli rol oynamaktadır. 
Ak Koyunlu Devleti gibi güçlü bir haneden kuran Bayındır Han, ki-
tapta da Oğuz topraklarının tamamının kağanı olarak geçmektedir. 
Oğuz Destanı’nın en önemli kahramanlarından biri olan Korkut, Bayat 
boyundan gelmektedir.” (s. 326). 

“Şüphesiz XI-XII. yüzyıllarda Oğuzların bir bölümü Küçük As-
ya’ya bu çeşit şiir geleneklerinden bir parçayı da getirmiştir. Küçük 
Asyalı Türklerde türkülerin yanı sıra, ozanlar tarafından Oğuz kahra-
manları ve hanedanları şerefine söylenen kahramanlık şiirleri bulun-
maktadır. Dede Korkut Kitabı’nda bulunan şiirler bunun örneklerini 
oluşturmaktadır.” (s. 326). 

“Dede Korkut Kitabı’nın bazı bölümleri ‘Oğuznâme’ olarak ad-
landırılamamaktadır.” 

“Maalesef destanın yazıldığı dönem, kim tarafından yazıldığı, 
daha doğrusu kim tarafından kaydedildiği hususunda sağlıklı kayıtlar 
yoktur. Fakat, Türkologların çoğu destanın Azerbaycan topraklarında 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı hususunda hemfikirdir.” (s. 
327). 

“Dede Korkut hatırası, bugün Anadolu ve Azerbaycan’da kaybol-
mak üzereyken Hazar Denizi doğusunda oturan Türk halklarının riva-
yetlerinde ve hikâyelerinde hâlâ yaşamaktadır.” (s. 327). 

“Eser, X. yüzyıldan itibaren birkaç yüzyıl boyunca Oğuzların 
epik tarihi ve kültürünü bu şekilde birleştirmektedir.” (s. 329). 

“Bugün Dede Korkut Kitabı’nın iki yazması vardır. Fleischer ta-
rafından bulunan ilk tam nüsha yazma, Dresden Kraliyet Kütüphane-
si’nde saklanmaktadır. Bu yazma, VIII. bölüm çevirisiyle (Der ne-
uentdecte Oughuzische Cyklop, in: Denkwürdigkeiten von Asien, Ber-
lin-Halle, 1815) Alman oryantalist Von Diez tarafından tanıtılmıştır. 

“Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beg ve Gayrı” adıyla altı bölümden 
oluşan ikinci yazma Vatikan Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. İtalyan-
caya çeviren E. Rossi, geniş girişinde bu destanı aydınlatmaya çalış-
mıştır (1952). 

Türkiye’de ilk baskısı Dresden nüshasına göre (Kitab-ı Dedem 
Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzan, İstanbul 1916) Kilisli Muallim Ri-
fat tarafından yapılmıştır. Bu neşir, diğer araştırmalara öncülük etmiş-
tir. Yabancı dillerde destan hakkındaki kitap, çalışma ve tartışmaların 
sayısı üç yüzden fazladır. Çağdaş Türkçe çevirilerin yanı sıra bugüne 
dek destan Almanca, Rusça, İtalyanca ve İngilizceye çevrilmiştir. Bu 
satırların yazarı, destanın Çekçeye çevriliyor olduğunu bilmektedir. 
Çevirimiz için Orhan Şaik Gökyay’ın bu konuda Türkiye’de şüphesiz 
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en önemli incelemelerinden olan yayını (Dedem Korkudun Kitabı, İs-
tanbul 1973) kullanılmıştır.” (s.329). 

“Dede Korkut Kitabı giriş ve on iki bölümden oluşmaktadır. Giriş 
kısmında Dede Korkut’un kişiliği, daha doğrusu hikmeti anlatılmakta-
dır. Korkut, şiir yeteneği olan, Oğuz boyları geleneğinin en önemli 
temsilcisi, gerçek bir bilge olarak gösterilmektedir.” (s. 329-330). 

     “Eserin her hikâyesi, bir anlamda bağımsız ve bütündür. On 
iki bölüm, temel bir içerikle birbirine bağlanmamasına rağmen, 
birlikte bir bütünü oluşturmaktadır.” (s. 330). 

“Destanın kahramanlarından sadece Oğuz öğretmeni ve dinî 
önderi olan Dede Korkut tüm bölümlerde geçmektedir. Girişte Kor-
kut’un, Peygamber Hz. Muhammed döneminde yaşadığı vurgulan-
maktadır. Halkın ruhunu ve eski anlayışların farklı taraflarını yansıtan 
atasözü ve hikmetler Korkut’a atfedilmektedir. Korkut, aynı zamanda 
savaştan sonra düzenlenen sofrada (şölenlerde) kopuzu alıp bölümün 
kahramanına adanan şarkıyı söyleyen ozandır. Her bölümde han ve 
beylere öğüt veren kişidir.” (s.330). 

“Zamanla Korkut, İslam hagiyografisine Müslüman Velî olarak 
girmiş ve Orta Asya’da kült hâline gelmiştir.” (s. 331). 

“Ancak, kitabın Korkut tarafından yaratıldığı ihtimali azdır:” (s. 
331). 

“Kitapta en renkli kişilik Salur Kazan’dır. En büyük savaşçı ve 
kâfirlerin düşmanı olarak gösterilmektedir.” (s. 332). 

“Kitabın on iki bölümünden dokuzunda kâfirlerde savaş anlatıl-
maktadır. İkisi tamamen mitolojik ögeler taşımakta, son bölüm ise 
Oğuzlar arasındaki çatışmayı işlemektedir.” (s. 333). 

“Bu eser içerik bakımından bir bütündür; fakat bölümlerin kom-
pozisyon açısından homojenliğine dikkat edilmemektedir. Bölümlere 
son şeklini veren adı bilinmeyen sanatçının, olayların kronolojisini 
pek düşünmediği müşahede edilmektedir. Türkologlar da sadece 
yaklaşık olarak tahmin edilebilen bölümlerin kronolojisi hakkında 
hemfikir değillerdir. Sovyet Türkolog Korogli tarafından VIII, I, III, 
IV, XI, II, V, VI, VII, IX, X, XII şeklinde verilen sıra en geçerli 
olanıdır.” (s. 334). 

“Kitapta birçok şey o kadar gerçekçi gözükmektedir ki okuyanlar 
eserin tarihî olduğunu düşünebilir. Ancak, eserde Oğuzların yaşadığı 
dönemde önemli tarihî olaylardan herhangi birine katıldığına dair hiç-
bir delil yoktur.” (s. 335). 

“Bu kitap, temelinde İslam öncesi Türk ruhunun göstergesidir” 
(s. 337). 

“Oğuz destan kahramanlarında kadına karşı çok güçlü aşk yoktur. 
Babalar çocuklarına düşkündür. Eşlerine büyük saygı göstermektedir 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

96  

Kitapta en ünlü Oğuz boylarından söz edilmektedir. En başta da Kü-
çük Asya’da Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyu bulunmaktadır. Ba-
yındır boyu da Oğuzların devlet teşkilatında önemli rol oynamaktadır. 
Ak Koyunlu Devleti gibi güçlü bir haneden kuran Bayındır Han, ki-
tapta da Oğuz topraklarının tamamının kağanı olarak geçmektedir. 
Oğuz Destanı’nın en önemli kahramanlarından biri olan Korkut, Bayat 
boyundan gelmektedir.” (s. 326). 

“Şüphesiz XI-XII. yüzyıllarda Oğuzların bir bölümü Küçük As-
ya’ya bu çeşit şiir geleneklerinden bir parçayı da getirmiştir. Küçük 
Asyalı Türklerde türkülerin yanı sıra, ozanlar tarafından Oğuz kahra-
manları ve hanedanları şerefine söylenen kahramanlık şiirleri bulun-
maktadır. Dede Korkut Kitabı’nda bulunan şiirler bunun örneklerini 
oluşturmaktadır.” (s. 326). 

“Dede Korkut Kitabı’nın bazı bölümleri ‘Oğuznâme’ olarak ad-
landırılamamaktadır.” 
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daha doğrusu kim tarafından kaydedildiği hususunda sağlıklı kayıtlar 
yoktur. Fakat, Türkologların çoğu destanın Azerbaycan topraklarında 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yazıldığı hususunda hemfikirdir.” (s. 
327). 

“Dede Korkut hatırası, bugün Anadolu ve Azerbaycan’da kaybol-
mak üzereyken Hazar Denizi doğusunda oturan Türk halklarının riva-
yetlerinde ve hikâyelerinde hâlâ yaşamaktadır.” (s. 327). 

“Eser, X. yüzyıldan itibaren birkaç yüzyıl boyunca Oğuzların 
epik tarihi ve kültürünü bu şekilde birleştirmektedir.” (s. 329). 

“Bugün Dede Korkut Kitabı’nın iki yazması vardır. Fleischer ta-
rafından bulunan ilk tam nüsha yazma, Dresden Kraliyet Kütüphane-
si’nde saklanmaktadır. Bu yazma, VIII. bölüm çevirisiyle (Der ne-
uentdecte Oughuzische Cyklop, in: Denkwürdigkeiten von Asien, Ber-
lin-Halle, 1815) Alman oryantalist Von Diez tarafından tanıtılmıştır. 

“Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beg ve Gayrı” adıyla altı bölümden 
oluşan ikinci yazma Vatikan Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. İtalyan-
caya çeviren E. Rossi, geniş girişinde bu destanı aydınlatmaya çalış-
mıştır (1952). 

Türkiye’de ilk baskısı Dresden nüshasına göre (Kitab-ı Dedem 
Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzan, İstanbul 1916) Kilisli Muallim Ri-
fat tarafından yapılmıştır. Bu neşir, diğer araştırmalara öncülük etmiş-
tir. Yabancı dillerde destan hakkındaki kitap, çalışma ve tartışmaların 
sayısı üç yüzden fazladır. Çağdaş Türkçe çevirilerin yanı sıra bugüne 
dek destan Almanca, Rusça, İtalyanca ve İngilizceye çevrilmiştir. Bu 
satırların yazarı, destanın Çekçeye çevriliyor olduğunu bilmektedir. 
Çevirimiz için Orhan Şaik Gökyay’ın bu konuda Türkiye’de şüphesiz 
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en önemli incelemelerinden olan yayını (Dedem Korkudun Kitabı, İs-
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“Zamanla Korkut, İslam hagiyografisine Müslüman Velî olarak 
girmiş ve Orta Asya’da kült hâline gelmiştir.” (s. 331). 

“Ancak, kitabın Korkut tarafından yaratıldığı ihtimali azdır:” (s. 
331). 

“Kitapta en renkli kişilik Salur Kazan’dır. En büyük savaşçı ve 
kâfirlerin düşmanı olarak gösterilmektedir.” (s. 332). 

“Kitabın on iki bölümünden dokuzunda kâfirlerde savaş anlatıl-
maktadır. İkisi tamamen mitolojik ögeler taşımakta, son bölüm ise 
Oğuzlar arasındaki çatışmayı işlemektedir.” (s. 333). 

“Bu eser içerik bakımından bir bütündür; fakat bölümlerin kom-
pozisyon açısından homojenliğine dikkat edilmemektedir. Bölümlere 
son şeklini veren adı bilinmeyen sanatçının, olayların kronolojisini 
pek düşünmediği müşahede edilmektedir. Türkologlar da sadece 
yaklaşık olarak tahmin edilebilen bölümlerin kronolojisi hakkında 
hemfikir değillerdir. Sovyet Türkolog Korogli tarafından VIII, I, III, 
IV, XI, II, V, VI, VII, IX, X, XII şeklinde verilen sıra en geçerli 
olanıdır.” (s. 334). 

“Kitapta birçok şey o kadar gerçekçi gözükmektedir ki okuyanlar 
eserin tarihî olduğunu düşünebilir. Ancak, eserde Oğuzların yaşadığı 
dönemde önemli tarihî olaylardan herhangi birine katıldığına dair hiç-
bir delil yoktur.” (s. 335). 

“Bu kitap, temelinde İslam öncesi Türk ruhunun göstergesidir” 
(s. 337). 

“Oğuz destan kahramanlarında kadına karşı çok güçlü aşk yoktur. 
Babalar çocuklarına düşkündür. Eşlerine büyük saygı göstermektedir 
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ve her zaman onların tavsiyelerini kabul etmeye hazırdır. Anne, her 
şeyin üstündedir. Anne hakkı, Tanrı hakkı ile eşittir.” (s. 338). 

“Bölümlerin çerçevesini savaş olayları oluşturmasına rağmen, 
esas olarak bölümler yüksek ahlak üzerine kurulmaktadır. Yüksek 
ahlak, Dede Korkut Kitabı hikâyelerindeki kahramanların en önemli 
özelliğidir. Doğa, Oğuz destanında büyük yer almaktadır.” (s. 338-
339). 

“Hangi özellikler bu kitabı millî destan yapmaktadır? 
Kitap, tek bir sanatçının değil bütün bir halkın ortak dehâsının 

ürünü, ortak zevk filtresinden geçen bir eserdir. Eserin içeriğini halkın 
hayatı oluşturmaktadır. Eski Türklerin kültürü, folkloru, Oğuz 
halkının özellikleri, erdemleri ve duyguları anlatılan bu eserde, halkın 
ve sosyal hayatın detaylı resmi görülmektedir. 

Eserde kahramanlık ruhu, insanın en önemli özelliği olarak de-
ğerlendirilmektedir. 

Hayatın kendisi gibi olaylar da inanılmaz bir hızda cereyan et-
mektedir. Sıkça bir cümle ya da bir deyimle yaklaşık yirmi yıllık süreç 
anlatılmaktadır. 

Millî destan özelliklerinden biri, tarihle ilişkisinin bulunmasıdır. 
Destan tarihî olmamasına rağmen, tarihten doğmaktadır. Destan, sanat 
eseri olarak tarihî olayların halk hayatında bıraktığı izlerin şiirsel anla-
tımıdır.” (s. 339). 

“Biçim konusunda, Dede Korkut Kitabı’nın bölümleri destan ile 
halk hikâyesi arasında bulunmaktadır. Esas itibarıyla olaylar nesir şek-
linde, önemli kırılma noktaları, diyaloglar ve duygusal anlar manzum 
şekilde anlatılmaktadır. 

Kitabın nesir kısımları, hikâyelerde rastlanan nesre benzememek-
tedir. Cümleler, ahenkli sıralanmakta; bu sayede akıcı bütünlük, özel 
vezin duygusunu vermektedir. Kimi zaman, nesir ve manzum 
kısımları birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Hacme göre nesir ve manzum kısımlar aşağı yukarı eşittir. 
Şiirler hece vezniyledir ve Türk halk şiirine, hatta günümüz halk 

şiirine özgüdür. Çevrilmiş olan mısraların çoğu on hecelidir.” (s. 340). 
“Kompozisyon açısından bölümler az çok klişeleşmiş bir yapıda-

dır. Genellikle her hikâyenin girişi, temel bir olayı ve az değişiklikle 
her zaman aynı sonu vardır. Her bölümün sonunda belli dualar, istek 
ve ricalar bulunmaktadır.” (s. 340-341). 

“Olayların anlatımında tekrarlama ve benzerlik göze çarpmakta-
dır.” (s. 341). 

Son paragrafı, sonuç, değerlendirme olduğu için aynen aktarıyo-
ruz: 
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“Dede Korkut Kitabı, genel olarak bir kahramanlık destanıdır. Fe-
odalizm döneminde, hatta bazıları bugün de geçerli olan İslam öncesi 
dönemdeki eski Türk göçebe boylarının hayatı, onların sosyal ilişkile-
ri, inanç ve âdetlerini anlatan ender yazılı bir eser olduğu için tarihçi 
ve halk bilimcilerin dikkatini çekmektedir. Bu kitap, yüzyıllardır epik 
geleneği yaratan ve yaşatan halk ozanlarının sanatını, kahramanlık içe-
riğiyle canlandıran bir sanat eseri olarak daha büyük önem taşımakta-
dır. Bir taraftan tarihî gerçekleri, diğer taraftan epik kültür ve geniş si-
hirli dünyayı içeren Dede Korkut’un hikâyeleri, X. yüzyıldan itibaren 
Türk insanına her açıdan bakmayı sağlayan bir belgedir. Yunanlılar 
için Odysseia veya Almanlar için Siegfried ne ise Türkler için de Dede 
Korkut Kitabı’nın aynı öneme sahip olduğuna inanan kişi sayısı az de-
ğildir. Bazıları onun değerini Şehnâme, Kalevala ve Beowulf ile aynı 
seviyeye koymaktadır.” (s. 341). 

Balkan Türkolojisi ile ilgilenenler şüphesiz Djindjić’in Dede Kor-
kut Kitabı çevirisini ve başındaki açıklamayı, bilgileri çok iyi bilirler. 
Ancak, Sırpça bu girişi Türkiye Türkleri ve anadili Türkçe olan Bal-
kan Türk aydınlarının bu makale sayesinde öğrenmiş olacaklarına ina-
nıyoruz. Bu nedenle Prof. Djindjić’i saygıyla anarken makaleyi yayı-
ma hazırlayan Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Dr. Gürol Pehlivan ile ya-
yımını sağlayan Ötüken Yayınevi’nin değerli yöneticilerine teşekkürü 
bir borç biliriz. 
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“Dede Korkut Kitabı, genel olarak bir kahramanlık destanıdır. Fe-
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ri, inanç ve âdetlerini anlatan ender yazılı bir eser olduğu için tarihçi 
ve halk bilimcilerin dikkatini çekmektedir. Bu kitap, yüzyıllardır epik 
geleneği yaratan ve yaşatan halk ozanlarının sanatını, kahramanlık içe-
riğiyle canlandıran bir sanat eseri olarak daha büyük önem taşımakta-
dır. Bir taraftan tarihî gerçekleri, diğer taraftan epik kültür ve geniş si-
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Korkut Kitabı’nın aynı öneme sahip olduğuna inanan kişi sayısı az de-
ğildir. Bazıları onun değerini Şehnâme, Kalevala ve Beowulf ile aynı 
seviyeye koymaktadır.” (s. 341). 
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kut Kitabı çevirisini ve başındaki açıklamayı, bilgileri çok iyi bilirler. 
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kan Türk aydınlarının bu makale sayesinde öğrenmiş olacaklarına ina-
nıyoruz. Bu nedenle Prof. Djindjić’i saygıyla anarken makaleyi yayı-
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Mehmet YARDIMCI** 
  

Dünya edebiyatlarının olduğu gibi Türk edebiyatının da ilk örnek-
leri destanlardır. Destanlar, ortaya çıktıkları dönemde halk değerleri 
içerisinde önemli yere sahip; yiğitlik, mertlik gibi meziyetleri öne çı-
kararak, özellikle milletlerin tarihlerindeki bazı dönemlerinde hasım-
larla yapılan mücadelelerde, halkın birbiri ile ve vatanları ile kenetlen-
melerine hizmet ederler.  

Destanlar, çeşitli konularda yaratılış hikâyeleri yanında, milletlerin 
hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın ya da tarih olayı-
nın millet duygu ve düşüncesinde, ortak sembol ve ifadelerle zengin-
leştirilmiş, uzun manzum hikâyeleridir.  

Destanların konuları çoğunlukla tarihî gerçeklere dayandığı için 
geçmiş zaman içinde gerçekleşmiş olaylar, yaşamış kahramanlar ve 
mekânlar hakkındaki bilgileri, hiç değilse ana hatlarıyla, öğrenmemizi 
sağlamaktadırlar. Destanlar, tarihin bir şey söylemediği dönemlere, 
tarihsel dönemlerin ışık tutan yegâne kaynaklarıdır.  Bir milletin ortak 
mücadelesini ortak değerler bütünlüğü içinde yorumladığı ve toplu-
mun geçmişini temsil ettiği için millîdir. 

Türk kültür tarihindeki olaylar zincirinin her biri bir destan oluştur-
duğu için pek çok destanımız bulunmaktadır.  Bunlardan en önemlile-
rinden biri de Battal Gazi destanıdır. Anadolu’da teşekkül etmiş ilk 
Türk destanı olan ve Anadolu’da oluşmuş destan zincirinin ilk halkası 
konumunda görülen Battal Gazi Destanı, Türk duygu, düşünce ve ha-
yal gücüyle şekillendiği için İslami dönem millî destanlarımızın ba-
şında yer almaktadır. Battal Gazi Destanı’nın eski Türk destanlarından 
farkı, tarihi kimlik ve kişiliğinin çok belirgin olmasından kaynaklan-
maktadır. 

Battalnâme’nin Türk destanları arasındaki yerine baktığımızda Ya-
ratılış Destanı ve eski Türk destanlarından Saka Türklerinin Alp Er 
Tunga Destanı; Hun Oğuz Destanları’ndan Oğuz Kağan ve Atila Des-
tanı; Göktürk destanlarından Gökbörü ve Ergenekon destanı; Dokuz 
Oğuz ve On Uygur destanlarından Türeyiş ve Göç destanları; Altay 
destanlarından Maaday-Kara, Alpamış destanları; Başkurt destanların-
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dan Ural Batur Destanı; Hakas destanlarından Altın Arı Destanı gibi 
destanlar İslamiyet’in kabulünden önce Türk halkaları arasında oluş-
muş destanlar olduğundan hiçbirinde İslami unsur olmayışı, Şama-
nizm kültürünün baskın oluşu ile Battalnâmelerden tamamen ayrı bir 
durum sergilerken sadece kahramanlık ve cengaverlik konularında or-
taklık gösterirler. 

İslamiyet’in kabulünden sonraki destanlardan Oğuz Kağan Desta-
nı, Manas Destanı ise İslami motiflerle yüklü oluşu nedeniyle ortak ta-
vır sergilemektedirler. 

Battal Gazi Destanı’ndan sonra oluşan Danişment Gazi Destanı, 
Satuk Buğra Han Destanı, Köroğlu Destanı, Cengizhan Destanı gibi 
destanlarsa olay örgüleri, taşıdıkları İslami motifler ve halk kültürü 
ögeleriyle önemli benzerlik sergilemektedirler. 

Battalnâme ya da Seyyid Battal Gazi Destanı, peygamber soyun-
dan geldiğine inanılan Seyyid Battal Gazi’nin Müslümanlığı yaymak 
amacı ile yapmış olduğu ve zaman zaman olağanüstü boyutlara varan 
savaşlarını anlatmaktadır. Anadolu'nun sınır bölgelerinde Müslüman-
ların Bizanslılarla yaptıkları savaşlar neticesinde doğan Battal Gazi 
Destanı, edebî bir ürün olmakla beraber Türk kültür tarihinin halk 
belleğindeki aynasıdır. 

Kitab-ı Battal Gâzi,  Menâkıb-ı Gazavât-ı Seyyid Battal Gâzi,  Hi-
kâyet-i Seyyid Battal Gâzi, Seyyid Battal Gâzi Menkıbeleri, gibi adlar-
la da bilinen Battal Gazi Destanı’nın Türkler tarafından çok sevilmesi-
nin nedeni,  Battal Gazi’nin İslâmiyet’in ve Türklüğün yayılması uğ-
runa büyük kahramanlıklar göstermesi ve kahramanlığın mekânının 
Anadolu olmasıdır. 

Destan kişileri hem tarihsel hem de destansı nitelikler taşıdığı için 
Battal Gazi'nin tarihsel kaynaklarda bulunan kişiliği ile destandaki ki-
şiliği birbirinden farklıdır. Battalnâmelerde olayların merkezi Malatya 
çevresidir. Kimi kaynaklara göre Battal Gazi, Malatya'da doğmuştur. 
Doğduğu ve yaşadığı evin yeri hâlen mevcuttur. Yıkıntı hâlinde ko-
runmaktadır. Uzun yıllar halka yemek dağıtılan hayrat yeri olarak 
kullanılmıştır. Evliya Çelebi, buradan seyahatnamesinde bahsetmiştir. 

Bu destan, Emevîlerin 8. yüzyılda Bizans'la yaptıkları savaşlarda 
şöhret kazanmış, kimi kaynaklara göre Arap asıllı Abdullah, kimi 
kaynaklara göre de Seyit Battal Gazi adlı bir Türk kumandanının adı 
etrafında gelişen ve menkıbelerden oluşan bir destandır. 

Telif ya da tercüme tarihinin 11-12. yüzyıllar arası olduğu sanılan 
destanın oluştuğu saha, Danişmentliler sahası, ana tema ise Bizanslı-
larla olan savaşlardır. Türkler Anadolu'yu vatan yaptıktan sonra bu 
coğrafyada üç tane önemli destan vücuda getirmişlerdir. İslami dönem 
Türk destanlarının Anadolu coğrafyasındaki son örneği olan ve Türk 
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kültür abideleri içerisinde yer alan bu eserler; Battal Gazi Destanı, 
(Battalnâme),  Dânişmend Gazi Destanı (Danişmendname) ile Sarı 
Saltuk Dede'nin yaşamını ve savaşlarını anlatan, (Saltukname)’dir.     

Battal Gazi'nin adı etrafında daha ilk kaynaklardan itibaren oluşan 
menkıbevi rivayetlere Taberî'nin Farsça ve Türkçe tercümelerinde 
İbn-i Arabî'de, Karamânî’de rastlamak mümkündür. Bu kaynaklara 
göre Arap asıllı olmayan bir azatlı köle idi.  Babasının adı Amr'dı. An-
takya ya da Şamlı olduğu ileri sürülmektedir.  

Osmanlı tarihinde de tarihi olmaktan ziyade efsanevi kişiliği ile gö-
rülür. İslâm dini uğruna savaşması ise destana ideolojik bir kimlik ka-
zandırmıştır. Bu ideolojik kimliğin yanı sıra; Battal Gazi Destanı’nda,  
peygamberlikten 200 yıl sonra Malatya’da Cafer adlı bir yiğidin doğa-
cağı, kiliseleri yıkıp yerine mescitler ve medreseler yapacağına dair 
yapılan gönderge ile haberleşmeyi sağlayan Cebrail;Anlatıda, Battal 
Gazi’nin savaş meydanlarında attığı naranın Hz. İsrafil’in kıyamet 
gününde üfleyeceği sûra benzetilmesiyle İsrafil; destanın başından 
sonuna kadar tüm işlerde adının geçmesiyle Hz. Muhammed; çeşitli 
nedenlere haklarında menkıbelere yer verilen Hz. Âdem,  Hz. Davut,  
Hz. İshak,  Hz. İsa,  Hz. Musa, Hz. İlyas, Hz. Yunus,  Hz. Süleyman 
ve Hz. Yusuf’un yanı sıra,  sık sık dile getirilen dört halife ve saha-
belerden söz edilmesi destana kutsal bir kimlik kazandırmıştır. Ayrıca 
Amr, Zaloğlu Rüstem, Hatem-i Tai,  Aristoteles, Zülkarneyn ve Nem-
rut gibi şahıslara yer verilmesi yine bazı olayların Dede Korkut an-
latılarında geçen bazı motifleri anıştırdığını göstermesi destanın uf-
kunu genişletmiştir. 

Türk gazi tipinin mükemmel bir örneğini aksettiren Battal Gazi, 
gerek kahramanlığı gerekse evliya karakteriyle Anadolu insanı üzerin-
de son derece etkili olmuştur. Bu yüzden de Battalnâme Anadolu halkı 
arasında asırlarca sözlü olarak yaşamıştır.  

Osmanlı döneminde yazıya geçen bu menkıbevî metinler, Müslü-
man Türklerin maddî ve manevî fetihlerini konu edinmesinden ve sa-
de dille kaleme alınmasından dolayı, devletin en uzak köylerinden en 
büyük kentlerine kadar her muhitinde ilgi görmüş, Anadolu dışında 
yaşayan Türk toplulukları arasında da sevilmiş ve okunmuştur.  

Destanlar adeta milletlerin masallaştırdıkları tarihleri olup, yaşanan 
sosyal olayların bıraktığı izler zaman içerisinde, halkın hayal gücü ile 
yoğrula yoğrula şekillenmiştir.  

Elde bulunan ilk Battalnâme mensur bir eserdir. Bu eser Zelhim-
me'nin bir tercümesi olmamakla birlikte onun ya da Orta Çağ Arap 
nesrinin etkisi altında Danişmentliler’in hâkim olduğu Malatya civa-
rında yazılmıştır.  
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Eserin üslûp ve tekniğinin Anadolu'nun ilk fetih devirlerinde orta-
ya çıkan Dede Korkut kitabında tipik örneği bulunan yarı manzum, 
yarı mensur Türk destanlarına hiç benzememesi, Arap nesri tercüme-
lerini andırması, eserde Hindistan, Mağrib seferleri ile cin, sihirbaz, 
cadı, Kaf Dağı, dev ve kahraman atı Aşkâr'ın karıştığı gizemli macera-
lar İran etkisini sezdirmektedir. Destanın bu durumu Anadolu 
masallarının çeşitlenmesine de neden olmuştur. 

O, Devler ve cadılarla savaşır; okuduğu dualarla büyüleri bozar, 
ateşte yanmaz; göz açıp kapayıncaya kadar uzun mesafeler aşar; Hı-
zır'la yoldaştır, sıkışık zamanlarda ondan yardım görür. Kâfirleri İslâ-
m'a davet eder, davetini kabul etmeyenleri öldürür. Her savaşın sonun-
da elde ettiği malı mülkü din uğruna savaşan yiğitlere dağıtır. 

Malatya Emiri Ömer (Ölm. 863) Battal Gazi’ye çağdaş olarak gös-
terilir. Battal Gazi Ömer’in kızıyla evlenir. Bu yolla kurulan akrabalık, 
eserin, iki kahramanının adı etrafında oluşmasına neden olur.  Battal 
Gazi'yi bu şekilde tanıtan iki büyük eser vardır.  Bunlar Arapça Zel-
himme ve Türkçe Battalnâme'dir.  

Battal Gazi hakkında bugüne ulaşabilmiş kaynaklar sadece mesne-
vi tarzı yazılmış, birbirini hem destekleyen hem de çelişen olgular içe-
ren destanlar ve halkın hafızasında kalmış olan bilgilerdir.  

Destan metni zaman ve mekân bakımından değişikliğe uğrasa da 
toplum hayatında yaşananlara ait izleri hep muhafaza etmiştir. 

Destan kişileri hem tarihsel hem de destansı nitelikler taşıdığı için 
Battal Gazi'nin tarihsel kaynaklarda bulunan kişiliği ile destandaki ki-
şiliği birbirinden farklıdır.  

Battal Gazi'nin tarihi-efsanevi kişiliği, sanatkârların kişisel katkıla-
rıyla ve birçok değişik motiflerin hikâyeye girmesiyle destan kahra-
manı hâline dönüşmüştür. 

Destanın nesir yazmalarında kısa cümlelerin tercih edilişi, kısa 
cümlelerin anlatımda akıcılık ve kolaylığı sağlayışı,  Eserin halk için 
yazılışı, dilinin  sadeliği, içerisinde geçen Arapça ve Farsça sözcükle-
rin Türk halkının yabancı olmadığı sözler oluşu, Battal Gazi Destanı’-
nın Anadolu dışında yaşayan Türk toplulukları arasında  ve Balkanlar-
da Türkçe konuşan hemen herkes tarafından tarih boyunca bilinmesi, 
sevilmesi, okunması ve yaygınlaşması dilinin sadeliğinden kaynaklan-
maktadır. Bu özellikleriyle diğer destanlar arasında özel bir yere sa-
hiptir. 

Battalnâme için, Babasının Arap Emiri, annesinin ise Bizans asil-
zadesi olan Digenes Akrites'in hayatını konu alan adı "iki genli uç be-
yi" anlamına gelen digenes akrites adlı Bizans destanı ve Zü’l-himme 
ya da Delhemma adı ile bilinen bir Arap kahramanının serüvenlerini 
anlatan bir destanın tercüme edilerek Anadolu coğrafyasına uyarlan-
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mış biçimindeki söylentiler tamamen yanlıştır. Konu aynı olayların üç 
farklı millet tarafından kendi duygu, düşünce ve yaşam tarzlarına bağlı 
olarak işlenmiş farklı eserler olmasından başka bir şey değildir. Tarihî 
süreçte, Türklerin, Ermeni, Arap ve Rumlarla daha çok din ve toprak 
edinme eksenli ilişkileri olmuştur. Bu ilişkiler her toplumun kendi 
bünyesinde kahramanlık ağırlıklı anlatı türlerini oluşturmuştur. Benzer 
tarihî arka plana sahip Ermeni ve Bizans destanlarındaki kahraman 
kalıplarının doğmasına ve kendi içlerinde halk kahramanları yetişme-
sine neden olmuştur.  

Bağdat'taki Halife ile Bizans Kayseri iki ayrı dünya görüşünün gü-
cünü simgeledikleri için Battal Gazi Destanı’nda iki dünya görüşünün 
çarpışması ön plandadır.  

Destani halk hikâyeleri genellikle manzum olmakla beraber, l2. 
yüzyılda kaleme alındığı sanılan en eski Battalnâme içinde manzum 
parçalar da bulunduran mensur bir eserdir.  

Bu eserden tahminen 600 yıl sonra 17. yüzyılda Darendeli Bakaî 
tarafından manzum olarak kaleme alınan Battalnâme ise en tanınmış-
ları olup 6600 beyittir.   

Hem sözlü hem de yazılı gelenekte 19. yüzyıl sonlarına kadar çok 
canlı bir şekilde yaşaya gelen Seyid Battal Gazi Destanı’nın bugün bi-
le sözlü gelenekte yaşadığı görülmektedir. Battal Gazi ve destanı da 
bu bağlamda yani Anadolu’nun Türkleştirilmesi ve Müslümanlaş-
tırılması döneminde Bizanslılarla yapılan mücadelelerin ortaya çıkar-
dığı kahraman ve bu kahramanın yiğitliğini anlatan hikâyedir.  

Türk destanlarından Kırgız Türkleri arasında yaşayan Manas desta-
nı dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmamaktadır.   

Diğer Türk destanları çeşitli kaynaklarda özet, epizot, hatıra, kısal-
tılmış seçme metinler hâlinde bulunmaktadır. Battal Gazi destanı bu 
yönüyle de ilk örnektir.  

Güç, kuvvet, binicilik ve savaşçılık yanında verdiği sözde durma, 
acizlere hoşgörü ile yaklaşma,  düşkünlere yardımcı olma Türk des-
tanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir.  Bu kabullerin en 
net ve açık biçimde Battal Gazi destanında görülmesi nedeniyle Türk 
destanları içinde geleneği en iyi yansıtan ve bir bütün olarak elde bu-
lunan en önemli destan özelliğindedir.  

Türk kültür tarihi içinde önemli bir yer tutan ve tarihi temeller üze-
rine kurulan Anadolu Türklerinin bu destanı, şahıs olarak Türk halk 
şiirinde de geniş bir biçimde yer almıştır. Bunun ilginç örneklerinden 
biri: 

 
Kalktı Malatya’dan huruç eyledi 

 Bin Hüseyin-i Gazi Seyyid Battal 
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 Ben atamın kanınalırım dedi 
 Bin Hüseyin-i Gazi Seyyid Battal 
 

biçimindeki Âşık Hüseyin’in deyişidir. 
 

Battalnâme’nin diğer destanlardan farkı ve önemi ise: 
a. Anadolu’da oluşmuş destan zincirinin ilk 

halkası olması, 
b. Türk kültür tarihinin halk belleğindeki  

aynası olması, 
c. Kahramanın İslâm dini uğruna savaşması ve  

destana ideolojik bir kimlik kazandırması, 
d. Bir Türk kumandanının adı etrafında gelişen  

ve menkıbelerden oluşan bir destan olması,  
e. Olayların mekânının Anadolu olması,  
f. Destanın,  sade bir dille kaleme  

alınmasından dolayı, her kesimce ilgi görmesi,  
g. Üslûp ve tekniğinin Anadolu'nun ilk fetih  

devirlerinde ortaya çıkan Dede Korkut kitabında tipik örneği bu-      
lunan yarı manzum, yarı mensur Türk destanlarına hiç benzeme 
mesi, 

h. Masal motifleriyle yüklü bulunduğu için  
Anadolu masallarının çeşitlenmesine neden olması, 
      ı.    Halkın birbiri ile ve vatanları ile kenetlenmelerine hizmet   
etmesi, 

i. Dânişmend Gazi Destanı (Danişmendname)   
ve Satuk Buğra Han  Destanı  (Saltukname)’ye  kaynaklık etmesi    
biçiminde belirlenebilir. 
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BİLMECELERİN DİL VE DÜŞÜNCE AÇISINDAN 
EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

 
Ümit SÜLEYMANİ 

Mahmut ÇELİK 
 

Özet 
 

Çocuk folklorunun en önemli türlerinden biri olan bilmeceler aynı 
zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Bilmeceler, çocukların dil, algı ve zi-
hinsel gelişimine katkıda bulunur. Bilmeceler, çocuklarda edebi este-
tik ve haz oluşturur. Çocukların tümce kurma becerilerini geliştirir. 
Bilmeceler henüz dünyayı tanımaya başlayan, nesneleri ve objeleri ye-
ni yeni kavrayan çocukların kelime hazinelerinin ve muhakeme güçle-
rinin artmasında önemli bir rol üstlenirler. Bir bakıma insanlar, bilme-
celerle, zihin sporu yaparlar. Eğitim-öğretimde bilmeceler sayesinde 
yapılan zihinsel aktiviteler Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk asıllı 
öğrencilerin anadil sevgisini aşılayacaktır. 

 
Anahtar sözcükler: Eğitim, Dil, Düşünce, Bilmece. 
 

 
THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE RIDDLES IN 

EDUCATION IN TERMS OF LANGUAGE AND THOUGHTS 
 

Abstract 
 

Riddles, which are one of the most important types of children's 
folklore, are also a cultural carrier. Riddles contribute to children's 
language, perception, and mental development. Riddles create literary 
aesthetics and pleasure in children. Improves children's sentence buil-
ding skills. Riddles play an important role in increasing the vocabu-
lary and reasoning power of children who are just getting to know the 
world and who have just grasped objects and objects. n a way, people 
do mental sports with riddles. Mental activities through riddles in 
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education and training will instill the love of mother tongue for Tur-
kish students living in Northern Macedonia.  

 
Keywords: Education, Language, Thought, Riddle. 
 
Giriş 
Sedat Sever’e göre (2008: 148) bilmeceler, dilimizin tasarlamaya 

yatkın anlatım özelliğini, dil ve düşünce arasındaki güçlü ilişkiyi, 
Türkçe kelimelerin çok anlamlılığını yansıtan dilsel örneklerdir. 
Bilmecelerde çarpıcı benzetmeler ve ilginç buluşlar dikkat çekmek-
tedir. Bilmeceler, şiirsel bir anlatımla, çocukları dille kurgulanmış bir 
zekâ oyununa davet eder. Onları, tüm bildiklerini sınamaya, olaylar ve 
olgular ile kavramlar arasında anlamsal ilişki kurmaya yöneltir. “İnim 
inim inlemek” gibi deyimleşmiş ikilemelerin kullanılması ise bilme-
celerin dilin söz varlığını yansıtmadaki işlevini somutlaştırır. Çocuklar 
için sözcüklerle üretilmiş bir oyun aracı olan bilmeceler, onlara düş ve 
düşünce gücüne seslenen kurmaca bir dünya sunar. 

Türk sözlü kültürünün en önemli yapı taşlarından birisi hiç şüphe-
siz bilmecelerdir. Türk milletinin duygu ve düşünce yapısı, sosyal ya-
şamı kültür ögelerimizde saklıdır. Tarihî ve toplumsal gelişim süreci 
içerisinde yaratılan maddi ve manevi değerlerin tamamı olan kültür, 
nesilden nesle büyük oranda halk edebiyatı eserleriyle taşınmıştır (De-
mir, 2011: 7). Bu ürünlerden biri de bilmecelerdir. 

Türkçe sözlükte (TDK, 2018) “Bir şeyin adını anmadan nitelikleri-
ni üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya 
okuyana bırakan oyun, muamma” olarak tanımlanan bilmeceler, El-
çin’e (1993: 607) göre de “Tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı olay-
ları; insan, hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zekâ veya gü-
zellik nevinden mücerret kavramları dinî münasebetler, çağrışımlarla 
düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek buldurmayı amaç-
layan kalıplaşmış sözlerdir.” şeklinde açıklanmıştır.  

Gelenekten süregelen ve hemen her konudaki birtakım somut soyut 
kavramların uzak yakın ilişkiler yoluyla zihinde çağrışımını sağlayan, 
bir nevi oyuna dayalı zihni melekelerin gelişmesinde önemli rol oyna-
yan ve daha ziyade manzum yapıda söz kalıplarıdır (Kaya, 2004: 471). 
Bilmece, bir şeyin adını anmadan, özelliklerini üstü kapalı söyleyerek 
o şeyin ne olduğunu bulmayı karşısındakine bırakan, eğlenceli, sözlü 
halk edebiyatı ürünüdür (Yardımcı, 2000: 104). 

Bilmecelerle ilgili dilimizdeki ilk bilgiler XI. yüzyılda, Kaşgarlı 
Mahmud'un Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserinde karşımıza çıkar. 
Kıpçak Türklerinin, dil ve halk edebiyatı örneklerini içine alan Codex 
Cumanicus'da da bilmece örneklerine rastlarız (Elçin, 2004). Bu 
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eserler, dilimizin ilk ürünleri arasında bilmecelerin bulunduğunu 
göstermesi bakımından son derece önemli eserlerdir. 

 

1. Dünya Yazarlarının Bilmeceler Hakkında Tanımları 
Batılı yazarlar, bilmeceleri üç ana başlık altında değerlendirmiş-

lerdir. Bunlar: mecaz anlatımlar, benzetmeler ve betimlemelerdir. Me-
caz fikrini ilk ortaya atan ise Aristoteles olmuştur: “İyi bilmeceler bize 
genel olarak doyurucu mecazlar sağlar; çünkü mecaz bilmeceyi gerek-
tirdiğinden, iyi bir bilmece güzel bir mecazın oluşmasına yol açabilir.” 
(Retorik, III. Kitap, II. Bölüm’den Georges-Dundes, 1974: 87). 
Gaston Paris, Aristoteles’in tanımına benzer bir görüşü savunur: “An-
lamı açık olmayan ve günlük kullanıma geçmemiş bulunan mecaz ya 
da mecazlar topluluğudur.” (Frederick Tupper, The Riddles of the Ex-
eter Book, Boston 1910, s. XII-XIII’den Georges-Dundes, 1974: 87). 
Taylor ise: “Gerçek bilmece ya da en dar anlamıyla bilmece, bir nes-
neyi, bütünüyle değişik bir başka nesneyle karşılaştırır.” (Taylor, 
1943: 13). Michael D. Lieber’e göre: “Gerçek bilmece nesnelerin özel-
liklerini, kategorilerini ve sınıflarını kullanan semantik bir oyun-dur” 
(Lieber, 1976: 261). Sokolov ise bilmecelerde mecazın zorunlu olma-
dığını söylemesine rağmen yine de mecaz özelliğini göz önüne alarak 
bir tarif yapmıştır: “Bilmece, genellikle mecaz (metaphor) biçi-minde 
olan ustalıklı bir soru olarak tanımlanabilir.” (Sokolov, 1975: 13).  

 

2. Bilmecelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi 
Bilmeceler henüz dünyayı tanımaya başlayan, nesneleri ve objeleri 

yeni yeni kavrayan çocukların kelime hazinelerinin ve muhakeme 
güçlerinin artmasında önemli rol bir üstlenirler. Bir bakıma insanlar, 
bilmecelerle, zihin sporu yaparlar (Kaya 2004: 472). Eğitim-öğretim-
de bilmeceler sayesinde yapılan zihinsel aktiviteler Kuzey Makedon-
ya’da yaşayan Türk asıllı öğrencilerin anadil sevgisini aşılayacaktır.  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok değer yavaş yavaş yitirili-
yor. Teknolojinin iyi tarafının yanında bir o kadar da kötü yanlara var-
dır. Eskiden bir konu hakkında araştırma yapıldığında yalnızca o ko-
nuya odaklanır ve araştırma yapılırdı. Teknolojinin hızlı bir şekilde 
gelişmesi sebebiyle insanlarda odaklanma konusu tamamen ortadan 
kaldırmıştır. Hayat şartlarının değişmesi, sosyal ortamların paylaşım-
lara göre güncellenmesi, kişisel ihtiyaçların sosyal ortamlarda aran-
ması insanları robotlaştırmış ve farklı zevklerin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bunun akabinde de eğitim öğretimin sosyal ortamlar-
da öğrenilebileceği-olabileceği algısı doğmuştur. Günümüzün eğitim 
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education and training will instill the love of mother tongue for Tur-
kish students living in Northern Macedonia.  

 
Keywords: Education, Language, Thought, Riddle. 
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anlayışında bireylerden bilgiyi kullanabilmelerini, yaratıcı düşünme 
becerilerine sahip olmalarını ve sorunların çözümünde pratik, bununla 
birlikte akılcı çözümler üretebilmelerini beklemektedir. Çünkü bir top-
lumun ilerlemesi ancak düşünce gücü gelişmiş bireyler ve bunların 
topluma hizmeti ile mümkündür. Sadece edebiyat ya da kültür alanın-
da değil bilim ve teknoloji alanında da kalkınma için yaratıcı birey-
lerin varlığı şarttır.  

Bilmecelerin günümüz teknolojisiyle bütünleşmesi ve bunun eği-
tim-öğretim alanında nasıl daha verimli hâle getirebileceği vurgulan-
maktadır. Konuşulan bu boyutlar bilmecelerin üç ana başlık altında 
incelenmesine yönlendirmiştir. Bunlar: Kültür, dil ve düşünme olarak 
ele alınmıştır. 

 
a) Kültürel Boyut: Geçmişi ile olan bağlarını sağlam tutmak 

isteyen insanoğlu, halk edebiyatı ürünleri konusunda hassastır. Tüm 
halk edebiyatı ürünleri gibi bilmeceler de içinde oluştuğu ve geliştiği 
kültürün ögelerini ve izlerini taşırlarken bunları estetik bir biçimde de 
geleceğe aktarırlar. Çünkü bilmeceler, “halkın günlük yaşamdan çıkar 
dığı deneyimlerin, gözlemlerin, yaşantıların doğal bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır” (Göçer, 2010: 354). Geleneğin devamı için bilmece-
lerin önemi büyüktür. Halkın dilinde bilmecelerin önemi bilin-
memektedir. Aslında bilmeceler kültür aktarımı, dinî motif ve toplum-
sal yaşayış tarzının ürünlerinden ortaya çıkmıştır. Edebi sanatların gü-
zelliklerinin farkına varılmasında önemli yere sahiptir. Edebi dilin gü-
zelliklerini abartı, benzetme, zıtlık ve hatırlatmalarla vurgulamaktadır. 

 
b) Dil Boyutu: Bilmecelerin eğitim-öğretimde kullanılmasının 

önemi anadil öğretimi açısından hayati bir öneme sahiptir. Aynısını dil 
boyutu bağlamında da söylenebilir. İlköğretimin ilk kademede, bilme-
celer sözcükleri doğru telaffuz edebilme amacıyla yapılacak alıştırma-
lar Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk asıllı çocukların anadile bağlı-
lığını arttıracaktır. Bilmecelerin dil bağlamında bir diğer belirgin özel-
liği, çocukların kelime hazinesini zenginleştirecek güce sahip olma-
larıdır.  

Bilmeceler kavram öğretiminde de yardımcı araç olarak yarar-
lanılabilecek ürünlerdir. Kavram, “insan zihninde alımlanan, farklı ob-
je ve olguların değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi for-
mu yapısıdır” (Ülgen, 2001: 100). Kavram öğretimi, bilinmeyen bir 
nesnenin, özelliklerinin verilerek tanıtılması boyutunda, özellikle il-
köğretimin erken dönemlerinde etkili olacaktır. Kavramlar, etkileşim 
ortamlarında daha iyi öğrenilebilir (Ülgen, 2001). Algılama düzeyi 
yükseldikçe kavramların tamamlanmasının, yetkinleşmesinin ve zen-
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ginleşmesinin sağlanabileceğini ifade eden Hayran (2010), bilmeceleri 
kavram öğretimi için önemli dilsel uyarıcılardan biri olarak görmekte-
dir. Kavram öğretiminde ve kelime hazinesini zenginleştirmede, bil-
mecelerin yardımcı araç olarak görülmesinin nedenleri maddeler 
hâlinde şöyle sıralanabilir: 

 
- Soru-cevap stratejisine uygun olması, 
- Yarışma havasını taşıdığı için güdüleme sağlaması, 
- Nesnelerin veya varlıkların benzerliklerini ve farklılıklarını 

sunması, 
- İmgeler yoluyla, zihinde somutlaştırmaya imkân tanıması, 
- Anahtar sözcükler yoluyla ilişkilendirme kolaylığı, 
- Cevabı bulmada tümevarım yollarının izlenmesi gerekliliği, 
- Kafiye, ses ve söz tekrarları ile akılda kalıcılığı sağlaması, 
- Kurgusal yapının akılda kalıcılığı sağlaması. 

 
Bilmeceler dilin gündelik kullanımı dışındaki formları bakımından 

da zengin kaynaklardır. Kullanılan söz sanatları, çocuğa, dilin farklı 
kullanım yollarını sezdirir. Böylece çocuk, edebi dilin özelliklerini bil-
mese de sanatın, “sözün büyülü dünyasına” girer (Köktürk, 2005: 
126). Bilmeceleri çözme fikirlerin ortaklığını, metaforların analizini 
ve benzerlikleri keşfetmeyi içermektedir (Castro, 2011). Bilmeceler-
deki dil kullanım zenginliğini örneklemek amacıyla bazı özellikleri 
vurgulanabilir. Öncelikle bilmeceler, baskın olarak mecazlı ifadeleri 
ile gündelik dil kullanımını aşarlar: “Bir ufacık Arapçık, başında var 
tablacık” -Çivi- (Başgöz, 1993: 145). Bazı bilmeceler, mecazî ifadeler 
yerine benzerlik-zıtlık ilişkisini ön plana çıkarır. Bu tarz bilmecelerin 
taşıdığı çelişki, cevaba ulaşmayı zorlaştırır: “Şekere benzer tadı yok, 
gökte uçar kanadı yok” -Kar- (Başgöz, 1993: 304). Bu bilmecede veri-
len nesnel değer, düşünce dünyasında zıtlık oluşturmuştur. Bahsedilen 
bu zıtlık, bir bakıma, cevabın sınırlarını da belirler. İkinci söyleyişte 
sınırlar biraz daha daralır. (Beyaz olacak, tadı olmayacak, uçacak, ka-
nadı olmayacak gibi). Bazı bilmecelerde, cevabın özellikleri, sıfatların 
bol kullanılmasıyla nesne betimlenmiştir: “Alçak boylu, kadife donlu” 
–Patlıcan- (Öztürk, 1985: 289). Bazı bilmeceler de kişileştirme vardır: 
“Ateş üstünde küpesini sallar durur” –Kazan- (Başgöz, 1993: 326). 

Dilin bu tarz kullanımları, çocuğun, sözün estetik yönü ile adım 
adım buluşması, daha sonra karşılaşacağı edebi eserlerin diline hazır-
lıklı olmasını sağlayacaktır. Başka bir ifade ile çocuğun, edebi metin-
ler ile ileride kuracağı iletişim sürecinin hazırlığıdır (Artun, 2009). 
Çocukların bilişsel-zihinsel yönlerinin kullanımı sağlarken onları bir o 
kadar da anadil sevgisini aşılamaktadır.  
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c) Düşünme Boyutu: Düşünme ve düşünce, tarih öncesi çağlar-
dan beri filozofların zihnini yoran konulardan biri olmuştur. Her düşü-
nür, kendine göre düşünceyi tanımlamaya, ona şekil vermeye çalış-
mıştır. Düşüncenin soyutluğu ise onun tanımının yapılmasını güçleş-
tirmiştir. Cevizci (2003: 125) düşünceyi “İnsana özgü olan düşünme 
faaliyetinin, iç ya da dış uyaranlara yanıt olarak gelişen düşünme edi-
minin ürünü; insanın zihinsel faaliyetleri ile dış uyaranlar arasında 
kurduğu bağıntının sonucu olan şey” olarak tanımlar. 

Dil, bir toplumun düşünce yapısını yansıtan ve kimliğini ortaya ko-
yan en önemli unsurdur. Toplumların düşüncelerinin gelişmişliği, dile 
hâkim oluşlarına ve dili kullanma becerilerine bakılarak anlaşılabilir. 
Düşünme, çeşitli boyutlara sahip bir zihinsel faaliyettir… Bu çalışma 
kapsamında, bilmecelerin yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve 
problem çözme becerileri ile ilişkilerinin anlamı üzerine durulacaktır. 

 

3. Bilmecelerin Yaratıcı Düşünme ile Bağlantısı 
Yakın bir tarihe kadar yaratıcılık üstün becerilere sahip bireylere 

has gizli bir güç olarak algılanırken, günümüzde dünya üzerinde var 
olan bütün bireylerin sahip olduğu bir düşünce biçimi olarak algılan-
maktadır (Karakaş 2007: 2). Araştırmalar yaratıcılığın sonradan da ge-
liştirilebileceğini ortaya koymuştur. Bireyin düşünce dünyasının geliş-
tirilmesi ve çok yönlü gelişimine imkân sağlayan bir eğitim-öğretim 
ortamının sağlanmalıdır. Bilgiler, davranışları eleştirme, analiz etme, 
sentez yapma, çağrışım kullanma gibi bilişsel becerilerini geliştirecek 
nitelikte olmalıdır. 

Bilmecelerin yaratıcı düşünme ile ilişkisi açık ve doğrudandır. 
Çünkü öncelikle oluşum bakımından değerlendirildiğinde, bilmeceler 
halkın yaratıcı düşünmesinin ürünleridir. Tabii ki diğer edebi ürünler 
gibi bilmeceler de dünyaya ve yaşama dair somut bilgi aktarma amacı 
gütmemektedir. Fakat oluşumundaki farklı hayal dünyalarının varlığı 
ve dilin estetik kullanımı, bireylere dünyadaki her türlü sesin uyumu 
ve deseni hakkında çeşitli duygular telkin etmektedir (Stefavona, 
2007). 

İnsanoğlu, hayatı boyunca devam eden ilişkilerindeki mücadelele-
rinde veya sataşmalarında, fiziksel güç gösterilerindense zihinsel ya-
rışmalara daha çok önem vermiştir (Geller, 1985: 70). Verilen bu 
önem, bilmecelerin doğuşuna sebep olmuştur. Çünkü bilmeceler “bil-
gide, zekâda, muhakemede, hafızada, dikkatte, sürati intikalde üstün-
lük yarışması olarak ortaya çıkmıştır” (Elçin, 1970: III). Bu çıkış nok-
tası göz önüne alındığında, kurgusal ifadeleri ile bu türler, insanın dü-
şünsel dünyasına büyük katkı sağlar. Bilmecelerin “zekâ yoklaması” 
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olarak, büyük istekleri gerçekleştirmede veya yargılamalarda koşulan 
şart şeklinde var olduğu görülmektedir (Artun, 2009).  

Yaratıcı düşünme becerisi, Torrance’a göre “problemlere, bilgideki 
eksikliklere ve boşluklara, gözden kaçırılmış bileşenlere ve benzerle-
rine karşı duyarlı olma; zorluğu tanımlama, çözüm arama, tahminler 
yapma veya zorluklar hakkında hipotezleri ifade etme, bu hipotezleri 
sınama, daha sonra değiştirip tekrar sınama ve ulaşılan sonuçları bil-
dirme”dir (Akt: Puccio ve Murdock, 2001: 68). Rıza (2001: 62) yaratı-
cılığın, “aklın hızlı çalışması sonucu” ortaya çıkan düşünceler, çözüm-
ler veya cevapları kapsadığını belirtmektedir. Yaratıcılık, olası özgün 
çözümleri bulabilmede, esnek bakabilmede, fikir üretmede akıcı ola-
bilmede görülür. Yaratıcı düşünme, görünenin arkasındakini sezmeye, 
fark etmeye yönelik bir zihinsel süreçtir. 

Bilmeceler denince akla sadece kısa basit soru ve cevaplar gelme-
melidir. Çoğu kez bilmeceler insanın farklı düşünme yeteneklerini or-
taya çıkarır. Hiç ummadığı cevapları istem dışı da verebilmektedir bu 
da insanın düşünme yollarının sınırı aştığını veya aşabileceğini de 
gösterir. Burada önemli olan düşünme yollarının sınırının günümüz 
hayatıyla ilişkilendirerek yaratıcılığımı her an kullanmaktır. 

Çelişkinin sadece benzerlik ve zıtlıkların bir arada olmasından kay-
naklanmasının yanında, insanın hayal dünyasının ve gerçeğin birbiriy-
le etkileşim hâlinde olmasındandır. Öztürk’e göre: “Bir küçücük kutu-
dur, içi dünya yurdudur” -Radyo- (Başgöz, 1993: 470), bilmecesinde 
de görüldüğü gibi, var olan arayış, “bazen realitenin sınırları içinde 
saklıdır, bazen de olağanüstünün sınırsızlığına bürünür” (Öztürk, 
1985: 306). 

 

4. Bilmecelerin Eleştirel Düşünme Becerisi ile Bağlantısı 
Bilmeceler, sadece hoşça vakit geçirme amacını taşımaz; bunu ya-

parken çocukların bilişsel gelişimlerine de yardımcı olur. Öncelikle, 
bilmeceler çok katmanlı metinler olup çözüm sürecinde çok yönlü dü-
şünmeyi gerekmektedir (Köktürk, 2005). Metinde “gizlenme hali” ve 
metnin anlam katmanlılığı, çocuğun, cevabı, benzerlik ve zıtlık ilişki-
lerinden yola çıkarak ulaşmış olduğu seçenekleri, seçerek ve eleyerek 
bulmasını gerektirir. “Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok” 
bilmecesinde çeşitli açılardan şekere benzeyen nesneler zihinden geçi-
rilir, en uygun cevaplar “gökte uçar kanadı yok” cümlesi ile tekrar 
elenmeye başlar. Bununla birlikte bilmecelerin en önemli özelliği ken-
di içlerinde barındırdıkları ikilemdir: “Kuş değildir ama uçar” gibi. Bu 
ikilem, bilmeceyi, zıtlıkları bütünleştirmeyi ve herhangi bir şemadaki 
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kesin saptamayı konu dışında tutmayı öğrenmek için bir model hâline 
getirir (Stefavona, 2007). 

Bilmecenin baskın olan tümevarımsal özelliği, verilenlerin doğru 
organize edilmesiyle sonuca ulaşmayı gerektirir. Böylece bu süreç, 
mantıksal çıkarıma ve akıl yürütülerek yapılan analizine dayalı olan 
cevapların doğrulamasını içerir. Yine tüm bireylerde bir öğretim aracı 
olarak, bilgiyi uygulamada ve sebep-sonuç ilişkisi kurmada başarı 
sağlar (Gwaravanda ve Masaka, 2008). Buchoff da (1996), bilmeceler 
yardımıyla, çocukların bilgiyi edinme ve yorumlama, çıkarım yapabil-
me ve sonuçlara ulaşabilme becerileri kazandıklarını belirtir. Bahsedi-
len bu beceriler, eleştirel düşünmenin bileşenlerinden bazılarıdır. 

Bilmecelerde kişi, anahtar bir sözcükten geniş anlam dünyalarına 
girmeye çalışacaktır: “Sandığımı kapadım, püskülleri dışarıda” -Göz-
Kirpikler- (Tezel, 1969: 6) ve “Bir ufacık mil taşı, dolanır dağı taşı” -
Göz- (Başgöz, 1993:234) bilmecelerinde, muhatap, seçmiş olduğu 
anahtar sözcükler veya metaforlar ile kendini dinamik bir zihinsel sü-
recin içinde bulacaktır. Yine bilmecelerin sahip olduğu şiirsellik ve 
felsefe, imgesel düşünme kabiliyetini geliştirirken, bireyin analiz ve 
sentez düzeyinde beceri kazanmasını da sağlayacaktır (Köktürk, 
2005). Bilmecelerde, cevaba ait nesnel değerlerin sunuluş biçimi, in-
sanda çeşitli çağrışımlar uyandırır. Böylece, onun, soruyu analiz ede-
bilmesine, cevapla ilgili fikir yürütebilmesine ve bu çağrışımlardan el-
de edilen düşünceleri sentezleyebilmesine imkân tanır. 

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, birbirlerinden farklı özellikleri taşı-
salar da birbirlerini tamamlayan iki entelektüel beceridir. Bilmeceler 
yoluyla, yaratıcı düşünme ve eleştirel cevap uyarılır ve teşvik edilir. 
Çünkü onlar, gerçek ve görünen arasındaki çelişkiyi, ilk başta görünen 
ve tahmin edilecek olan arasındaki farklılığı vurgulamaktadırlar 
(Fisher, 2005). 

 

5. Bilmecelerin Problem Çözme Becerisi ile Bağlantısı 
Bilmeceler sorma ve cevaplama usulü sıra dışı olsa da ortaya çıkan 

ilk sözlü problemler olarak düşünülebilir. Problem çözme ile ilişkisi-
nin temeli bu fikirden yola çıkarak bu ürünlerin, soru-cevap yöntemi-
ne bağlı olmasıdır. Problem çözme, en sade ve öz olarak “bilinenden 
yola çıkılarak bilinmeyeni sistematik ve analitik olarak ortaya çıkar-
mak için yapılan düşünsel bir etkinlik” olarak tanımlanabilir (Semerci 
ve Yelken, 2010: 48). 

Bilmeceler, ciddi bir problem çözme ile şakanın idrak edilmesi or-
tasındaki süreç olarak görünmektedir. Bir anlamda, bilmeceler, çözü-
mü keyif ve mizahı çağrıştıran birer problemlerdir (Shultz, 1974). Fa-
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kat bununla beraber, bilmeceler sadece hayal dünyasını değil, mantığı 
da gerektirmektedirler (Castro, 2011). Çocuk, bilmecenin muhatabı 
durumundayken gizlenmiş olan nesnenin, varlığın “anlam belirleyici 
ve ayrıştırıcılarına ilişkin” çerçeveler geliştirir, şemalar oluşturur. Ce-
vabı öğrendiğinde ise bu tahminlerin uygunluğunu ve geçerliğini zih-
ninde denetler (Hayran, 2010). Bir anlamda, yine bir bilişsel sürecin 
içine girerek cevabın doğrulamasını yapar. 

Üst bilişsel yetenekleri olan çocukların bilmeceleri çözmesi yanı 
sıra bilmece de oluşturabilir. Problem çözme becerisine yatkınlığı olan 
çocukların kelime haznesi de oldukça geniştir. Bu tip yaratıcı çocuklar 
zaman içerisinde bilmeceler de üretecektir. Bu onun bilişsel yetenekle-
rinin daha da gelişmesini sağlayacaktır. Çünkü kendince bilmece söy-
lemek ve ipuçlarından faydalanmak onun konunun üzerine daha da 
yoğunlaşmasını sağlayacaktır.    

İlkokul birinci sınıf ders kitaplarına görsel imgelerin kullanılması 
oldukça önemlidir. Çocukların görsel yollarla sonuca ulaşması büyük 
önem taşır. Görsel yollarla tüm öğrenciler belli bir görsel hakkına 
yorum yapabilir ve kısa zamanda doğru cevaba ulaşabilir... Burada 
doğru cevabı vermelerinde ziyade tüm öğrenciler etkinliği katılması 
ve üst düzey bilişsel yeteneklerinin kullanılmasına fırsatlar sağlanır. 
Orhon (2011), görsel imgelemeyi olayların, mekânların, bireylerin 
akıldan geçirilirken ya da hayal edilirken göz önüne gelmesi durumu 
olarak açıklar. 

 
Sonuç 
İnsan düşünen, eleştiren, sorgulayan ve soru soran bir yapıya sa-

hiptir. Bunun için eğitim-öğretimde yapılan yeni değişikliklerin yanın-
da yine, yeni düşünceler, önerilen, eleştiriler doğar ve doğacaktır. 
Bundan dolayı eğitim-öğretim dünya var olduğundan beri her daima 
kesin net bilgiyi verememiş ve veremeyecektir. Dünya var oldu-
ğundan beri bir yığın çözülmemiş bilgi, belge, olay vardır. Bundan 
dolayı diyebiliriz ki eğitim-öğretim bilgiye nasıl ulaşılması gerektiği 
öğreten bir sistemdir. Bu sistemin içinde yer alanlar bilgiye ulaştıkları 
andan itibaren onlar üzerinde çok yönlü düşünmeye becerisini geliş-
tirmeye başlar.   

Folklor özelliğine sahip olmasından ötürü bilmecelerin eğitimde 
kullanılması önemlidir. Özellikle Kuzey Makedonya’da bilmecelerin 
eğitim-öğretimde daha fazla kullanılması anadil öğretimi için çok 
önem farz eder. Çok kültürlü bir ülkede yaşamaktan ve bunun yanında 
iki milyonlun bir ülkenin sadece 75-80 bin kişinin Türkçe konuştuğu 
bir yerde anadil unutulması çok doğal bir olasılıktır. Bundan dolayı 
Türkiye’den daha çok Türkçeye, anadile sahip çıkmak ve sistemli ola-
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rak diğer nesillere aktarmak için mücadele vermesi gereken ülkelerden 
birisi Kuzey Makedonya’dır. Demir’in (2011: 7) ifadesiyle:  Türk 
sözlü kültürünün en önemli yapı taşlarından birisi hiç şüphesiz bil-
mecelerdir. Türk milletinin duygu ve düşünce yapısı, sosyal yaşamı 
kültür ögelerimizde saklıdır. Tarihî ve toplumsal gelişim süreci içe-
risinde yaratılan maddi ve manevi değerlerin tamamı olan kültür, ne-
silden nesle büyük oranda halk edebiyatı ürünleriyle taşınmıştır. Bu 
ürünlerden biri de bilmecelerdir. 

Teknoloji çağının yükselişini yaşadığımız bu dönemde bilmecele-
rin de buna paralel olarak değerlendirmemiz gerekir. Görsel ve işitsel 
materyalleri eğitim-öğretimde daha çok kullanarak öğrencilerin bilme-
celer ilgi çekici hale getirilebilir. Okulda öğrencilerden bilmece yaz-
maları istenerek onların yaratıcılıklarını kullanmaları sağlanır. Bunun 
yanında da onların psiko-motor yeteneklerini kullanarak onların üret-
tikleri bilmecelerin konuları hakkına resim yapmaları sağlanır. Böyle-
ce anadil sevgisini aşılamanın yanında çocukların Demir’in ifadesiyle: 
“Türk milletinin duygu ve düşünce yapısını, sosyal yaşamı kültürel 
yapısını” aktarmış oluruz. 
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müşlerdir. Türk dili, Türkçe eğitim-öğretim ve bu eğitim-öğretim 
sürecinde ulusal tarihine önem vermeleri, Kosova Türk toplumunun 
günümüze kadar kimlik ve aidiyetini sürdürmesinde önemli bir rol oy-
nayan faktörlerden biri olmuştur. 

Bu çalışmanın Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe öğretim dilinde 
yapılan lise yeni tarih dersi öğretim programında Türk (ulusal) tarihi-
nin yeri ve önemine değinme amacı vardır. Çalışmanın giriş bölümün-
de Kosova’da azınlık toplulukların ulusal tarihine ait yasal çerçeve, 
Türkçe eğitim-öğretim yapılan lise eğitim kurumlarında öğrenci duru-
mu ve öğretmen kadrosu gösterildikten sonra, tarih dersinin haftalık 
çizelgesi ve özellikleri belirtilecektir.  

Çalışmanın gelişme bölümünde Türkçe öğretim dilinde 2017/18 
öğretim yılında uygulanmaya başlayan yeni tarih dersi öğretim progra-
mı hangi yaklaşımlara önem verildiğine değinilecek, Türk tarihinin ne 
kadar yer verildiği analiz edilecek ve önemi tespit edilecektir. Çalış-
ma, sonuç ve öneriler ile son bulacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kosova Cumhuriyeti, Türkçe lise öğretimi, 

lise yeni tarih dersi öğretim programı, Türk tarihi. 
 

Giriş 
Kosova, Balkan Yarımadası’nda merkez bir vaziyette bulunması 

ve Batı Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevini görmesi,  Orta 
Çağ’da ve yeni zamanlarda ve şimdi de ticaret yollarının birleştiği 
mühim bir ülke hâline gelmesine sebep olmuştur. Kosova’nın bu uy-
gun coğrafi ve iklim koşulları, ülkede tarih boyunca birçok kavmin, 
dolayısıyla Türk kavimlerin de yerleşme ve devlet kurma girişim-
lerinde bulunmalarına neden olmuştur.  

 
* Tarih bilimleri uzmanı, Kosova Eğitim Bakanlığı emekli eğitim müfettişi, b-
koro@hotmail.com 
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Osmanlı Devleti’nin Balkan Yarımadası’nı fethetmesi ve Türkle-
rin Kosova’ya yerleşmeleri için 28 Haziran 1389 yılında Kosova Ova-
sı’nda yürütülen I. Kosova Savaşı en önemlilerinden biridir. Osmanlı 
Devleti, Kosova Ovası’nda Sırp ordularıyla yapılan savaşı kazandık-
tan sonra, çeşitli resmi görevliler; asker, tüccar, sanatkâr ve bunların 
ailelerinden oluşan bir Türk nüfusu Kosova’nın çeşitli kasabalara 
yerleşmiş ve Türklerin bölgedeki düzenli hayatı başlamıştır. Osmanlı, 
Kosova’yı kesin olarak 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet fethet-
mesiyle Türkler Kosova’da yönetim organlarıyla birlikte eğitim ku-
rumlarını da kurmuşlardır. Kosova’da Türkçe eğitim 1455-1912 
yılına, Osmanlı Devleti bu topraklardan çekilmesine kadar sürmüştür. 
Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin diğer topraklarındaki-bölgelerindeki 
gibi Kosova’da da eğitim aynı şekilde yapılmış ve geliştirilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde camiler bir ibadet yerinden başka birer eği-
tim merkezleri idi. Kosova’da 15. yüzyılın ikinci yarısında camiler in-
şa edilmeye başlanmıştır, dolayısıyla daha 15. yüzyılın ikinci yarısın-
da Kosova’da da çoğunlukla Türkçe eğitimin yapıldığı olasılığı bü-
yüktür. Osmanlı İmparatorluğu’nda dolayısıyla Kosova’da da Tanzi-
mat dönemine kadar (1455-1839) Türkçe eğitim ve öğretim sıbyan 
mekteplerinde ve medreselerde gerçekleşiyordu.  

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıla kadar açılan eğitim kurumla-
rında bilim ve ders olarak tarihe yer verilmemiştir. Bunun yanın-da 
eğitim kurumlarında okutulan ders kitaplarının içeriğinde tarihi konu-
lara yer verilmiştir. Bu tarihi konular ise genel olarak dinî menkıbe-
lerden ibaret olup yahut Osmanlı hanedan ailesinin sebep olduğu 
kahramanlıklar üzerinde durulurdu (Özteke, 2006: 7).  

1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmesiyle Osmanlı Devle-
ti’nde birçok alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yenilikler yapıl-
maya başlanıldı. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti’nde batı tarzı 
eğitim veren eğitim kurumları nice ki rüştiye, idadiye sultaniye okulla-
rın açılması başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında getiri-
len yenilikler ve yeni kurulan okulların belli bir sisteme kavuşturul-
ması için 1869 yılında getirilen Maarif-i Umumiye Nizamnamesi öne-
mi çok büyüktür. Bu Nizamname ilk ve ortaokullarda tarih dersi oku-
tulmasını da öngörmektedir. Buna göre sıbyan mekteplerinde Muhta-
sar Tarih-i Osmanî, rüştiyelerde ise hem Tarih-i Umûmi hem Tarih-i 
Osmânî öğretilecektir (Şimşek-Yazıcı, 2013:12). Bu dönemde açılan 
yeni okullarda da tarih dersi programlarında okutulması öngörülme-
ktedir.  

I. Balkan Savaşı’nda dört Balkan devletinin Osmanlı Devleti’ne 
karşı giriştiği savaş sonunda, Osmanlı Devleti hemen hemen bütün 
Rumeli’yi kaybetmiştir. I. Balkan Savaşı’nda Kosova’nın büyük kıs-
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mını Sırbistan, batı kısmını Karadağ Krallığı işgal etmiştir. I. Balkan 
Savaşı ile Kosova’da 457 yıllık Osmanlı dönemi son bulmuştur. Öyle 
ki Kosova’da yaşayan Türkler, 39 yıl (1912-1951) anadilinde öğrenim 
görmekten dolayısıyla ulusal tarihten ders görmekten yoksun bıra-
kılmıştır. 

Kosova’da Türk kimliği 39 yıl mücadeleden sonra, 1951 yılında 
tanınmakla birlikte yeniden Türkçe eğitim-öğretim yapılmaya başladı. 
İkinci Dünya Savaşı sona erdikten hemen sonra, 1945 yılında kurulan 
Yugoslavya Sosyalist Federasyon Devleti’nde, Kosova’da 1951 yılın-
da Türklerin milli hakları tanınmakla, Türkçe eğitim-öğretim yapılma-
sına da geçilmiştir. 1951/52 öğretim yılında Kosova’nın 8 yerleşim 
yerinde (Prizren, Mamuşa, İpek, Priştine, Gilan, Dobırçan, Vuçıtırn ve 
Mitroviça)  ilk ve ortaöğretim okullarına Türkçe eğitim-öğretim yapıl-
maya başladı. 

2018/19 öğretim yılında Kosova’da 6 yerleşim yerinde 11 ilköğ-
retim ve 7 ortaöğretim (lise ve mesleki liselerde) okullarında 149 sı-
nıfta 2817 öğrenci Türkçe öğrenim görmüştür (Koro-Volkan, 2019: 
1634). 

2019/20 öğretim yılında Kosova’da yaptığımız araştırmada dört 
yerleşim yerinde lise okullarında Türkçe öğretim yapılmaktadır. Aşa-
ğıdaki Tablo 1’de 2019/20 öğretim yılında Türkçe eğitim yapılan lise 
okulların yeri, okulun adı, sınıf ve öğrenci sayıları gösterilmiştir: 

Aşağıdaki Tablo 1’e göre 2019/20 öğretim yılında lise okullarının 
fen bölümündeki 12 sınıfta 277 öğrenci ve sosyal bölümündeki 6 
sınıfta 151 öğrenci, toplam 16 sınıfta 428 öğrenci Türkçe öğrenim 
görmüştür. Türkçe öğretim yapılan lise eğitim kurumlarına yaptığım 
ziyarette öğrenci ve sınıf sayılarından başka, Priştine “Sami Fraşeri” 
lisesinde ve Mamuşa “Atatürk lisesinde coğrafya bölümü üniversite 
mezunu, Gilan “Cavit Ahmeti” lisesinde Türk dili ve edebiyatı 
üniversite mezunu ve Prizren Con Buzuku lisesinde yüksek lisans 
tarih bölümü mezunu ders verdiğini tespit ettik. Eğitim, Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığın (EBTB-MASHT) 10/2018 sayılı genel eğimde 
mesleki kadronun normativi için idari talimatın 6. 14.2.1 ve 14.2.2. ve 
14.2.3. maddesine göre yalnız Prizren lisesinde çalışan tarih öğretmeni 
vasıflı diğer üç öğretmen ise vasıfsızdır (Ministria Arsimit, Shkences 
dhe Teknologjike - MASHT, 2018: 15). 
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Tablo 1: Kosova’da Türkçe Öğrenim Yapılan Lise Okullarında 
Bölüm, Sınıf ve Öğrenci Sayıları 
 

Tarih Dersi Öğretim Programı 
İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, 29 Kasım 1945 tarihin-

de Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti devleti kuruldu. 1963 yı-
lında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ismini alan bu dev-
let Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Sırbis-
tan Cumhuriyetleri’nden ve bu cumhuriyetin içinde bulunan Voyvodi-
na ve Kosova Özerk Bölgesi’nden oluşmaktaydı. Bu devlet 20. yüz-
yılın 70’li yıllarına kadar merkezi ve komünist partisinin diktatörlü-
ğündeki bir devlet idi. Belirtilen dönemde tüm ülke için merkezde eği-
tim programları hazırlanıyordu. Bu yüzden 20. yüzyılın 70’li yıllarına 
kadar lise öğretim programlarında Türk ulusal tarihi için özel yer 
verilmemiştir. Bu dönemde Türk ulusunun tarihiyle ilgili bilgiler Yu-
goslavya ulusların tarihi ile ilgili olan temas ve bilgiler derecesinde ve 
aralarında bağlantı kurularak inceleniyordu. 

 Sayı Lisenin 

adı ve 

yeri 

Bö-

lüm 

10 11 12 Toplam 

Sı-

nıf 

Öğ-

renci 

Sı-

nıf 

Öğ-

renci 

Sı-

nıf 

Öğ-

renci 

Sı-

nıf 

Öğ-

ren-

ci 

1 “Con 
Buzuku
” – 
Prizren 

Fen 1 36 1 38 1 36 3 110 

Sos-

yal 

1 15 1 27 1 30 3 72 

2 “Atatür
k” –
Mamuş
a 

Fen 1 40 1 32 1 32 3 104 

Sos-

yal 

1 32 1 28 1 19 3 79 

3 “Sami 

Fra-

shri”– 

Priştine 

Fen 1 10 1 21 1 16 3 47 

4 “Cavit 

Ahmeti”

– Gilan 

Fen 1 3 1 6 1 7 3 16 

Toplam 6 136 6 152 6 140 18 428 
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1967/68, 1971 yılında yapılan Anayasa değişmeleriyle ve özellik-
le 1974 yılında yeni YSFC’nin Anayasa ile birçok hak ve yetkiler 
merkezden, federasyondan cumhuriyet ve özerk bölgelerin hak ve yet-
kisine geçti. Yugoslavya Devleti’ndeki bu değişmelerle eğitim prog-
ramlarını federal organları yerine cumhuriyet ve özerk bölge eğitim 
organ ve kuruları geliştirmeye başladı. Bu değişmelerle Kosova’da 
anadilinde eğitim gören Arnavut ve Türk öğrencileri ulusal tarihlerin-
de de dersler görmeye başladılar. 

Lise okullarında 1971 yılında ulusal Türk tarihinden konuların iş-
lenmesi için ilk adımlar atıldıktan sonra, 1976/77 ve 1985/86 yılında 
Kosova Özerk Bölgesi Eğitim Konseyi, 1990/91’de Sırbistan Cumhu-
riyeti Eğitim Bakanlığı, 2002/03 ve 2018/19 öğretim yılında Kosova 
Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı hazırlamış oldukla-
rı eğitim programlarında Türk ulusal tarihine yer verdi. Lise Tarih 
ders programların bu tarihsel sürecinde Türk tarihi başlangıçtan günü-
müze kadar farklı konulara bütüncül, bağlantılı ve daha kapsamlı 
hazırlanmasına özen gösterilmiştir. 

 
Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe Eğitimin Yapılması ve Türk 
Tarihine Yer Verilmesinin Yasal Çerçevesi 
Kosova Cumhuriyeti çok etnikli, çok dilli, çok dinli ve çok kül-

türlü bir demokrasi devletidir. Anayasa’sının 2. maddesine göre: “Ko-
sova Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının devletidir. Kosova Cumhuri-
yeti, vatandaşlarının ve kendi sınırları içerisinde bulunan tüm birey-
lerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterme esasına göre otoritesini uy-
gular.” Devletin bu özelliğine dayanarak 21. yüzyılda Kosova’da dört 
eğitim dilinde: Arnavutça, Türkçe, Sırpça ve Boşnakça eğitim yapıl-
maktadır. Kosova’da milli toplulukların anadilinde öğrenim görmeleri 
Avrupa Konseyi’nin “Ulusal Azınlıkların Korunmasıyla İlişkin Çer-
çeve Sözleşmesi” (madde 12,13,14) ve “Avrupa Bölgesel ve Azınlık 
Dilleri Şartı’na (madde 8) dayanarak Kosova Cumhuriyeti Anayasa’sı, 
Eğitim yasaları, Üniversite Öncesi Müfredat Çerçevesi ve diğer eğitim 
dokümanlarıyla geliştirilmiştir. 

2008 Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın - Topluluk ve Topluluk 
Mensuplarının Hakları - bölümünde, 59.3. maddesi: “Yasalarla belir-
lendiği ölçüde kendi dillerinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim 
görme. Bu amaca yönelik kurulacak sınıf şubeleri veya ayrı okullar 
için gerekli sayı sınırı, sıradan eğitim kurumları için belirlenenden da-
ha düşük olacaktır” diye belirtmiştir. Bu Anayasa maddesi ülkede 
azınlık topluluklara (milli azınlıklara) ilk ve ortaöğretimde anadilinde 
öğrenim görmesine, sayısal bakımdan azınlık olduklarından dolayı da-
ha az öğrenci sayısıyla sınıf teşkil etmelerini izin vermektedir. 
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Sı-
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1967/68, 1971 yılında yapılan Anayasa değişmeleriyle ve özellik-
le 1974 yılında yeni YSFC’nin Anayasa ile birçok hak ve yetkiler 
merkezden, federasyondan cumhuriyet ve özerk bölgelerin hak ve yet-
kisine geçti. Yugoslavya Devleti’ndeki bu değişmelerle eğitim prog-
ramlarını federal organları yerine cumhuriyet ve özerk bölge eğitim 
organ ve kuruları geliştirmeye başladı. Bu değişmelerle Kosova’da 
anadilinde eğitim gören Arnavut ve Türk öğrencileri ulusal tarihlerin-
de de dersler görmeye başladılar. 

Lise okullarında 1971 yılında ulusal Türk tarihinden konuların iş-
lenmesi için ilk adımlar atıldıktan sonra, 1976/77 ve 1985/86 yılında 
Kosova Özerk Bölgesi Eğitim Konseyi, 1990/91’de Sırbistan Cumhu-
riyeti Eğitim Bakanlığı, 2002/03 ve 2018/19 öğretim yılında Kosova 
Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı hazırlamış oldukla-
rı eğitim programlarında Türk ulusal tarihine yer verdi. Lise Tarih 
ders programların bu tarihsel sürecinde Türk tarihi başlangıçtan günü-
müze kadar farklı konulara bütüncül, bağlantılı ve daha kapsamlı 
hazırlanmasına özen gösterilmiştir. 

 
Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe Eğitimin Yapılması ve Türk 
Tarihine Yer Verilmesinin Yasal Çerçevesi 
Kosova Cumhuriyeti çok etnikli, çok dilli, çok dinli ve çok kül-

türlü bir demokrasi devletidir. Anayasa’sının 2. maddesine göre: “Ko-
sova Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının devletidir. Kosova Cumhuri-
yeti, vatandaşlarının ve kendi sınırları içerisinde bulunan tüm birey-
lerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterme esasına göre otoritesini uy-
gular.” Devletin bu özelliğine dayanarak 21. yüzyılda Kosova’da dört 
eğitim dilinde: Arnavutça, Türkçe, Sırpça ve Boşnakça eğitim yapıl-
maktadır. Kosova’da milli toplulukların anadilinde öğrenim görmeleri 
Avrupa Konseyi’nin “Ulusal Azınlıkların Korunmasıyla İlişkin Çer-
çeve Sözleşmesi” (madde 12,13,14) ve “Avrupa Bölgesel ve Azınlık 
Dilleri Şartı’na (madde 8) dayanarak Kosova Cumhuriyeti Anayasa’sı, 
Eğitim yasaları, Üniversite Öncesi Müfredat Çerçevesi ve diğer eğitim 
dokümanlarıyla geliştirilmiştir. 

2008 Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın - Topluluk ve Topluluk 
Mensuplarının Hakları - bölümünde, 59.3. maddesi: “Yasalarla belir-
lendiği ölçüde kendi dillerinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde öğrenim 
görme. Bu amaca yönelik kurulacak sınıf şubeleri veya ayrı okullar 
için gerekli sayı sınırı, sıradan eğitim kurumları için belirlenenden da-
ha düşük olacaktır” diye belirtmiştir. Bu Anayasa maddesi ülkede 
azınlık topluluklara (milli azınlıklara) ilk ve ortaöğretimde anadilinde 
öğrenim görmesine, sayısal bakımdan azınlık olduklarından dolayı da-
ha az öğrenci sayısıyla sınıf teşkil etmelerini izin vermektedir. 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

126  

Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim Yasası’nın 1.2.4. 
Maddesi: “ Öğrencilerin ebeveynlerine ve öğretmenlerine, topluluğu-
nun kültürel kimliğine, diline ve değerlerine, Kosova Cumhuriyeti'nin 
değerlerine, soyundan gelebileceği devlete ve çeşitliliğe saygı duyma-
ya yönelik gelişimlerini geliştirmek” önemli hedeflerinden biri oldu-
ğunu vurgulamaktadır (04/L-032 Sayılı Yasa). Bu eğitim yasasının 
3.5.2. maddesi ise “tüm toplulukların kültürü, tarihi ve dili hakkında 
bilgi edinir“ olduğunu da vurgular. 

Kosova Cumhuriyeti Eğitim Müfredat Çerçevesi bu bağlamda 
üniversite öncesi eğitimin amaçlarından biri öğrencilerin: “kişisel, ulu-
sal kimlik, devlet ve kültürel ilişkiyi geliştirmek” olduğudur (MASHT-
1, 216:15). Tarih dersi de bulunduğu toplum ve çevre alanında farklı 
yönelim ve tematik yaklaşımlarla öğrencilerde “kişisel, sosyal, ulusal 
kimliğin geliştirilmesi gibi eğitim hedeflerine ulaşılması”nı hedefle-
mektedir (MASHT, 2016: 43). 

Belirtilen bu yasal çerçeveye dayanarak Kosova’da azınlık olan 
topluluklar da anadilinde Türkçe eğitim görme, millî ders grubuna dü-
şen Türkçe, Tarih, Müzik ve Resim derslerinde dil, tarih ve kültür ko-
nulu öğretim içerikler hakkında öğrenciler bilgi kazanımları elde et-
melerine olanak kılmaktadır. 

  
Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim Müfredat 
Çerçevesi Özellikleri 
17 Şubat 2008 tarihinde Kosova Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan 

ettikten sonra dünyadaki bilim, teknoloji, iletişimde hızlı gelişmelere 
bireyler ve toplumumuz ayak uydurmak ve öğrenciler yaşam ve iş için 
yeterliklerini geliştirmek ve eğitim sistemini daha başarılı geliştirmek 
amacıyla 2011 yılında Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim 
Yasası, Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim Müfredat Çer-
çevesi’ni hazırlanmıştır. Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi 
Eğitim Yasası ile tüm ortaöğretimin okulları (lise ve mesleki liseler) 3 
yıllık olarak, üniversite öncesi eğitim 5+4+3 eğitim sistemi olarak ya-
sallaşmıştır. Kosova’da 2001 yılında getirilen Yeni Kosova Müfredat 
Çerçevesi’ne kıyasen 2011 yılında getirilen Kosova Cumhuriyeti Üni-
versite Öncesi Eğitimi Müfredat Çerçevesi öğretim program içerikleri 
ve amaçları yerine yetkinliklere ve öğrenme sonuçlarına önem ver-
mektedir. 

2011 yılında hazırlanan ve 2016 yılında yeniden gözden geçirilen 
Eğitim Müfredat Çerçevesi Kosova gençlerinin 21. yüzyılın sorunla-
rına karşı meydan okumalarına ve küresel iş gücü piyasasında aktif ve 
rekabetçi yeni bilgi üretmesini amaçlamaktadır. Müfredat çerçevesine 
göre üniversite öncesinde eğitim demokratik bir toplumun gerektirdiği 
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gibi bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu 
aşamada eğitimin hedefleri şunlardır: 

 
• Kişisel kimlik, ulusal, eyalet ve kültürel bağları yetiştirmek, 
• Genel kültür ve sivil değerleri tanıtmak, 
• Kendimize, başkalarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluk 

geliştirmek, 
• Yaşam için ve farklı kültürel ve sosyal bağlamlarda iş için ge-

liştirmek, 
• Teknoloji kullanma ve girişimciliğin geliştirmek, 
• Yaşam boyu öğrenme için eğitim (MASHT, 2016:15). 

 
Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim Müfredat Çerçe-

vesi anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretimde dil ve iletişim, sanatlar, 
matematik, doğa bilimleri, toplum ve çevre, sağlık ve refah ve yaşam 
ve iş müfredat alanlarında temel yetkinliklerin geliştirilmesine özen 
gösterilmesini istemektedir. Üniversite öncesi eğitimde öğrencilerde 6 
temel yetkinlik geliştirmeyi hedeflemektedir: 
 

• İletişim ve ifade yeterliği, 
• Düşünme yeterliği, 
• Öğrenme yeterliği, 
• Yaşam, iş ve çevre için yetkinliği, 
• Kişisel yeterlik, 
• Yurttaşlık yeterliliği  (MASHT, 2016: 16). 

 
2016 yılında gözden geçirilen Kosova Eğitim Müfredat Çerçevesi 

öğrenci merkezli, öğrenme sonuçlarına ve yetkinliklere dayalı bir 
eğitim programıdır. Bu eğitim programı uygulanması için birçok 
hazırlıklar yapılıktan sonra, 2016/17 öğretim yılında Kosova’nın 10 ve 
2017/18 öğretim yılında 94 ilk ve ortaöğretim okulunda deneme 
olarak uygulanmaya başladı. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
2018/19 yılında üniversite öncesi 1, 6 ve 10. sınıflarında 2019/20 
öğretim yılında, 2, 7 ve 11 sınıfta ve 2020/21 öğretim yılında 3, 8 ve 
12 yılında sınıfında yeni ders öğretim programı uygulanmaya 
geçilmiştir. 

 
Lise Tarih Dersi Öğretim Programında Türk Tarihinin Yeri 
ve Önemi 
Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim Müfredat Çerçe-

vesi ve Kosova Üst Ortaöğretim Çekirdek (temel) Müfredatına (10, 11 
ve 12. sınıflar)  dayanarak üç çeşit liseler vardır: 
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1. Sosyal ve dil bilimleri liseler, 
2. Doğa (fen) bilimleri liseler, 
3. Özel liseler (sanat, matematik, diller, teknik vb.). 
 

 Sosyal ve fen bilimi bölümleri liselerin tarih dersi haftalık ders 
çizelgesi aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir: 

 
Tablo 2: Lise Sosyal ve Fen Bilimleri Bölümlerinde Tarih Dersi 
Haftalık Çizelgesi 

 
Sayı Lise bölümü 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf Toplam 
1. Sosyal bölümü 2 2 3 7 
2 Fen (Doğa)  

Bölümü 
2 / / 2 

 
Lise tarih dersi öğretim programı öğrenci merkezli, öğrenci yet-

kinlikleri ve öğrenme sonuçlarına dayalı eğitim olarak hazırlanmıştır. 
Tarih dersi öğretim programı 5 kavram çerçevesindeki ünitelerin (ko-
nuların) alan ve ders öğrenme sonuçlarını vurgulamaktadır. Aşağıdaki 
tablo 3’te lise sosyal bölüm tarih dersi öğretim programına göre Türk 
tarihine ilişkili kavram çerçevesinde, üniteler (konular) ve alan ve ders 
öğrenme sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 3: Lise sosyal bölümün 10. sınıf tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihiyle ilgili kavram, ünite (konu) ve alan ve 
ders öğrenme sonuçları: 

 
Kavram Alan Öğretim Sonuçları (AÖS) 
Birey, 
gruplar ve  
toplumsal 
ilişkiler  

 

AÖS: 1. Geçmişte ve su anda, sosyal grupların yapısını ve onlara 
katılım veya dahil edilme şekillerini araştırır    

1.1. Farklı tarih dönemleri boyunca, önemli tarihsel, sosyal, 
siyasi, kültürel ve eğitim, ulusal ve dünyaca kişiliklerin etkisi için 
sonuçları analiz eder ve çıkartır.   

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6.1. Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.    
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Antik ve 
Orta Çağ  
dünyasının 
tanınmış şah-
siyetleri 

• Orta Asya Türk uygarlıklarında, İlk Türk – 
İslam devletlerinde, Selçuklu ve Osmanlı 
devletlerinde önemli şahısları tanımlar 

• Bu şahısların eserlerini ve Türk uygarlığına 
katkılarını analiz eder. 

• Kosova’da Osmanlı döneminde önemli 
şahısları ve eserlerini tanımlar. 
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Orta Asya  
Türk Uygar-
lıkları (Hun,  
Göktürk ve 
Uygurlar) ve 
İlk 
Müslüman 
Türk  
Devletleri ve 
Moğol  
Devleti 

• İlk Türk devletlerinin ortaya çıkmasından 
önce Orta Asya’da Türk kültürlerini (Anav, 
Andronovo, Afanesyovo) açıklar. 

• Orta Asya’da ilk Türk devletlerini tanımlar 
(özellikleri, toplum, kadın, ekonomi, kültür ve 
uygarlık) ve bu devleti harita üzerinde 
gösterir. 

• Orta Asya Türk devletlerinin çağdaş 
devletlerle ilişkilerini (ekonomik, siyasi, 
askeri, kültürel) açıklar ve bu ilişkilere etki 
eden siyasi, coğrafi şartları analiz eder. 

• M.Ö. Orta Asya Türk göçlerinin sebep ve 
sonuçlarını tanımlar ve analiz eder ve göç 
yönlerini harita üzerinde gösterir. 

• Orta Asya Türk devletlerinde kültür, din ve 
inançları açıklar ve bunların özelliklerini 
tanımlar. 

• Bu devletlerde kadının konumunu açıklar 
• Ilk Türk- İslam devletlerini tanımlar (İtil – 

Bulgar, Karahanlı, Gazneli v.b.). 
• Bu devletler arasında siyasi, ekonomik ve 

kültürel ilişkileri açıklar. 
Toplumsal 
ve doğal 
Süreçler  

 

AÖS: 2. Binaları /anıtları, olguları, tarihsel, sosyal ve çevresel 
süreçleri ve de onların arasındaki bağlantıları ve etkileri araş-
tırır  

2.1. Toplumda çeşitli süreçlerin, olguların ve olayların neden 
ve sonuçlarını eleştirel şekilde analiz eder ve bireylere, sosyal 
sistemlere ve küresel gelişmelerde onların etkileri için kişisel 
düşünceleri ifade eder 

3. Eleştirel şekilde analiz eder ve inceler ve çeşitlilikte ortak 
yaşam için norm ve kuralları uygular     

3.1. Kendi halkın ve başka halkların kimliği ile bağlantılı olan 
verileri araştırır şunlar gibi: gelenekler, kurallar, inançlar, mitler, 
anıtlar, giyim, gıda, vb. gibi; ulusal, bölgesel, Avrupai ve küresel 
kimliğin değerlerini açıklar. 

 
4. Fikir ve önerileri verir ve de sorumlu ve bilinçli şekilde 

kararlar alır    
 4.1.Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde karar alma 

sistemleri arasında farkları ve de çeşitli tarihsel dönemlerde ve 
koşullarda vatandaşların yaşamında onların etkisini eleştirel şekilde 
analiz eder.   
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Antik Çağda  
Balkanlar ve  
Akdeniz  
Uygarlıkları 

 

• Balkanlara Türk göçlerini açıklar (Avar, 
Peçenek, Kuman vb..), haritada bunların 
yerleştikleri yerleri gösterir, eylemlerini 
analiz eder. 

• Kosova’ya göç eden Türk kavimlerini fark 
eder. 

• Bu kavimlerin Slav kavimlerine etkisini 
fark eder. 
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1. Sosyal ve dil bilimleri liseler, 
2. Doğa (fen) bilimleri liseler, 
3. Özel liseler (sanat, matematik, diller, teknik vb.). 
 

 Sosyal ve fen bilimi bölümleri liselerin tarih dersi haftalık ders 
çizelgesi aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir: 

 
Tablo 2: Lise Sosyal ve Fen Bilimleri Bölümlerinde Tarih Dersi 
Haftalık Çizelgesi 

 
Sayı Lise bölümü 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf Toplam 
1. Sosyal bölümü 2 2 3 7 
2 Fen (Doğa)  

Bölümü 
2 / / 2 

 
Lise tarih dersi öğretim programı öğrenci merkezli, öğrenci yet-

kinlikleri ve öğrenme sonuçlarına dayalı eğitim olarak hazırlanmıştır. 
Tarih dersi öğretim programı 5 kavram çerçevesindeki ünitelerin (ko-
nuların) alan ve ders öğrenme sonuçlarını vurgulamaktadır. Aşağıdaki 
tablo 3’te lise sosyal bölüm tarih dersi öğretim programına göre Türk 
tarihine ilişkili kavram çerçevesinde, üniteler (konular) ve alan ve ders 
öğrenme sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 3: Lise sosyal bölümün 10. sınıf tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihiyle ilgili kavram, ünite (konu) ve alan ve 
ders öğrenme sonuçları: 

 
Kavram Alan Öğretim Sonuçları (AÖS) 
Birey, 
gruplar ve  
toplumsal 
ilişkiler  

 

AÖS: 1. Geçmişte ve su anda, sosyal grupların yapısını ve onlara 
katılım veya dahil edilme şekillerini araştırır    

1.1. Farklı tarih dönemleri boyunca, önemli tarihsel, sosyal, 
siyasi, kültürel ve eğitim, ulusal ve dünyaca kişiliklerin etkisi için 
sonuçları analiz eder ve çıkartır.   

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6.1. Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.    
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Antik ve 
Orta Çağ  
dünyasının 
tanınmış şah-
siyetleri 

• Orta Asya Türk uygarlıklarında, İlk Türk – 
İslam devletlerinde, Selçuklu ve Osmanlı 
devletlerinde önemli şahısları tanımlar 

• Bu şahısların eserlerini ve Türk uygarlığına 
katkılarını analiz eder. 

• Kosova’da Osmanlı döneminde önemli 
şahısları ve eserlerini tanımlar. 
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Orta Asya  
Türk Uygar-
lıkları (Hun,  
Göktürk ve 
Uygurlar) ve 
İlk 
Müslüman 
Türk  
Devletleri ve 
Moğol  
Devleti 

• İlk Türk devletlerinin ortaya çıkmasından 
önce Orta Asya’da Türk kültürlerini (Anav, 
Andronovo, Afanesyovo) açıklar. 

• Orta Asya’da ilk Türk devletlerini tanımlar 
(özellikleri, toplum, kadın, ekonomi, kültür ve 
uygarlık) ve bu devleti harita üzerinde 
gösterir. 

• Orta Asya Türk devletlerinin çağdaş 
devletlerle ilişkilerini (ekonomik, siyasi, 
askeri, kültürel) açıklar ve bu ilişkilere etki 
eden siyasi, coğrafi şartları analiz eder. 

• M.Ö. Orta Asya Türk göçlerinin sebep ve 
sonuçlarını tanımlar ve analiz eder ve göç 
yönlerini harita üzerinde gösterir. 

• Orta Asya Türk devletlerinde kültür, din ve 
inançları açıklar ve bunların özelliklerini 
tanımlar. 

• Bu devletlerde kadının konumunu açıklar 
• Ilk Türk- İslam devletlerini tanımlar (İtil – 

Bulgar, Karahanlı, Gazneli v.b.). 
• Bu devletler arasında siyasi, ekonomik ve 

kültürel ilişkileri açıklar. 
Toplumsal 
ve doğal 
Süreçler  

 

AÖS: 2. Binaları /anıtları, olguları, tarihsel, sosyal ve çevresel 
süreçleri ve de onların arasındaki bağlantıları ve etkileri araş-
tırır  

2.1. Toplumda çeşitli süreçlerin, olguların ve olayların neden 
ve sonuçlarını eleştirel şekilde analiz eder ve bireylere, sosyal 
sistemlere ve küresel gelişmelerde onların etkileri için kişisel 
düşünceleri ifade eder 

3. Eleştirel şekilde analiz eder ve inceler ve çeşitlilikte ortak 
yaşam için norm ve kuralları uygular     

3.1. Kendi halkın ve başka halkların kimliği ile bağlantılı olan 
verileri araştırır şunlar gibi: gelenekler, kurallar, inançlar, mitler, 
anıtlar, giyim, gıda, vb. gibi; ulusal, bölgesel, Avrupai ve küresel 
kimliğin değerlerini açıklar. 

 
4. Fikir ve önerileri verir ve de sorumlu ve bilinçli şekilde 

kararlar alır    
 4.1.Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde karar alma 

sistemleri arasında farkları ve de çeşitli tarihsel dönemlerde ve 
koşullarda vatandaşların yaşamında onların etkisini eleştirel şekilde 
analiz eder.   
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Antik Çağda  
Balkanlar ve  
Akdeniz  
Uygarlıkları 

 

• Balkanlara Türk göçlerini açıklar (Avar, 
Peçenek, Kuman vb..), haritada bunların 
yerleştikleri yerleri gösterir, eylemlerini 
analiz eder. 

• Kosova’ya göç eden Türk kavimlerini fark 
eder. 

• Bu kavimlerin Slav kavimlerine etkisini 
fark eder. 
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• Bu kavimlerin tarihi rolünü tanımlar. 
• Hunların Batı’ya göçünün sebeplerini 

açıklar. 
• Avrupa Hun Devleti’ni haritada gösterir 

ve Avrupa Hun Devleti’nin ve Attila’nın 
siyasi eylemlerini analiz eder ve 
değerlendirir 

• Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa 
kültürüne etkisini tanımlar ve fark eder. 

Avrupa,  
Doğu Roma 
İmparatorluğu 
(Bizans), Araplar 
ve Selçuklu 
Türkleri 

 

• Selçuklu Devleti’nin kurulmasını sağlayan 
şartları açıklar. 

• Selçuklu Devleti’nin etraf devletlerle 
ilişkileri analiz eder. 

• Selçuklu Devleti’nin Doğu Roma ile 
ilişkilerini araştırır. 

• Osmanlı Devleti’nin kurulmasını sağlayan 
şartları açıklar 

• Balkanların Osmanlı Devleti tarafından 
fethini kolaylaştıran şartları tanımlar. 

• Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne 
karşı eylemlerini karakterize eder. 

• Osmanlı Devleti’nin Balkanlara 
genişlemesini açıklar ve araştırır. 

• Osmanlı Devleti’nde “İstimâlet” ve 
“İskân” politikalarını analiz eder.  

• II. Bayezit’in ölümünden sonra Osmanlı 
Devleti’ne taht kavgalarındaki durumu 
değerlendirir. 

• II. Mehmet dönemini kronolojik açıklar 
ve değerlendirir. 

• İskender Bey’in Osmanlı Devleti’ne karşı 
isyanının sebeplerini analiz eder. 

• II. Mehmet döneminden sonra Osmanlı 
Devleti’nde durumu ve olayları açıklar. 

Normlar, 
haklar ve 
Sorumlulukl
arı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÖS: 3 . Eleştirel şekilde analiz eder ve inceler ve çeşitlilikte or-
tak yaşam için norm ve kuralları uygular. 

3.1 Kendi halkın ve başka halkların kimliği ile bağlantılı olan 
verileri araştırır şunlar gibi: gelenekler, kurallar, inançlar, mitler, 
anıtlar, giyim, gıda, vb. Ulusal, bölgesel, Avrupai ve küresel 
kimliğin değerlerini açıklar. 

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6.1.  Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.     
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
İlk Türk  
Devletlerinde 
Kanun – Töre 
Cengiz Han 

• Törenin özelliklerini ve önemini analiz eder 
ve töredeki devlet yönetimi, aile ve toplum 
ile ilgili kanunları tanımlar. 

• Cengiz Han Yasasını açıklar ve analiz eder. 
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Yasası 
Geç  
Orta Çağ’da  
Osmanlı 
devletinde 
Kanunlar 

 

• II. Mehmet’in Kanunnamesi’ni analiz eder 
ve kanunnamenin önemini tartışır. 

• II. Mehmet’in Ahidnamesi’ni analiz eder ve 
ahidnamenin insan hakları için önemini 
tartışır. 

Dinler ve 
İnançlar 

 

• Tarihi bağlamda İslam dininin doğuşunu 
açıklar, İslam dininin temel özelliklerini ve 
yayılışını açıklar. 

• Türklerin İslam dinini Kabul etmelerine etki 
eden şartları tanımlar. 

• İslam uygarlığında Türklerin rolünü analiz 
eder (eğitim, mimari, bilim). 

• İslam dininin yayılmasında Türklerin rolünü 
analiz eder. 

• Türk devletlerinin halifelikte rolünü açıklar 
ve değerlendirir (Selçuklular ve 
Osmanlılar). 

Karar Alma  
ve Enstitüler 

 

AÖS: 4. Fikir ve önerileri verir ve de sorumlu ve bilinçli şekilde 
kararlar alır  

4.1. Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde karar alma sistem-
leri arasında farkları ve de çeşitli tarihsel dönemlerde ve koşullarda 
vatandaşların yaşamında onların etkisini eleştirel şekilde analiz eder. 
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Türk devletle-
rinde enstitüler 

• Orta Asya Türk devletlerinde devlet  
enstitülerini tanır ve devlet yönetim şeklini 
analiz eder. 

• Erken Orta Çağ’da İslam devletinde ve ilk 
Türk-İslam devletlerinde (Gazne, Karahanlı 
ve Selçuklu) devlet enstitülerini tanır. 

• Osmanlı Devleti’nde devlet enstitülerini 
tanır ve bu enstitüleri ve devlet yönetim 
şeklini analiz eder. 

• Kosova’da Osmanlı Devleti enstitülerini ve 
yönetim şeklini açıklar. 

Çevre, 
kaynaklar ve 
sürdürülebi-
lir gelişme 

 
 

AÖS. 5.  Çevrenin korunması ve muhafaza edilmesinde ve de 
onun sürdürülebilir gelişiminde katkıda bulunur 

5.1. Öncelikli analize dayanarak, kendi çevresinde kirliliğin 
mevcut bir somut sorununu tanımlar, işi planlar, verileri toplar, 
analiz eder ve yorumlar ve bir dizi sürdürülebilir çözümlerle gelir.  
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Türkler yerleşik  
hayata geçiyor. 

 

▪ Uyguların yerleşik hayata geçmeleri 
sağlayan etmenleri tanımlar 

▪ Uygur medeniyetini açıklar – kültür, bilim 
ve eğitim 

▪ Uygurların diğer medeniyetlere etkilerini 
fark eder. 

İlk Türk İslam  
Devletleri 

▪ İlk Türk İslam devletlerinde ve 
Selçuklularda şehirlerini tanımlar 

▪ İlk Türk İslam devletlerinin ve Selçuklu 
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• Bu kavimlerin tarihi rolünü tanımlar. 
• Hunların Batı’ya göçünün sebeplerini 

açıklar. 
• Avrupa Hun Devleti’ni haritada gösterir 

ve Avrupa Hun Devleti’nin ve Attila’nın 
siyasi eylemlerini analiz eder ve 
değerlendirir 

• Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa 
kültürüne etkisini tanımlar ve fark eder. 

Avrupa,  
Doğu Roma 
İmparatorluğu 
(Bizans), Araplar 
ve Selçuklu 
Türkleri 

 

• Selçuklu Devleti’nin kurulmasını sağlayan 
şartları açıklar. 

• Selçuklu Devleti’nin etraf devletlerle 
ilişkileri analiz eder. 

• Selçuklu Devleti’nin Doğu Roma ile 
ilişkilerini araştırır. 

• Osmanlı Devleti’nin kurulmasını sağlayan 
şartları açıklar 

• Balkanların Osmanlı Devleti tarafından 
fethini kolaylaştıran şartları tanımlar. 

• Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne 
karşı eylemlerini karakterize eder. 

• Osmanlı Devleti’nin Balkanlara 
genişlemesini açıklar ve araştırır. 

• Osmanlı Devleti’nde “İstimâlet” ve 
“İskân” politikalarını analiz eder.  

• II. Bayezit’in ölümünden sonra Osmanlı 
Devleti’ne taht kavgalarındaki durumu 
değerlendirir. 

• II. Mehmet dönemini kronolojik açıklar 
ve değerlendirir. 

• İskender Bey’in Osmanlı Devleti’ne karşı 
isyanının sebeplerini analiz eder. 

• II. Mehmet döneminden sonra Osmanlı 
Devleti’nde durumu ve olayları açıklar. 

Normlar, 
haklar ve 
Sorumlulukl
arı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÖS: 3 . Eleştirel şekilde analiz eder ve inceler ve çeşitlilikte or-
tak yaşam için norm ve kuralları uygular. 

3.1 Kendi halkın ve başka halkların kimliği ile bağlantılı olan 
verileri araştırır şunlar gibi: gelenekler, kurallar, inançlar, mitler, 
anıtlar, giyim, gıda, vb. Ulusal, bölgesel, Avrupai ve küresel 
kimliğin değerlerini açıklar. 

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6.1.  Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.     
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
İlk Türk  
Devletlerinde 
Kanun – Töre 
Cengiz Han 

• Törenin özelliklerini ve önemini analiz eder 
ve töredeki devlet yönetimi, aile ve toplum 
ile ilgili kanunları tanımlar. 

• Cengiz Han Yasasını açıklar ve analiz eder. 
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Yasası 
Geç  
Orta Çağ’da  
Osmanlı 
devletinde 
Kanunlar 

 

• II. Mehmet’in Kanunnamesi’ni analiz eder 
ve kanunnamenin önemini tartışır. 

• II. Mehmet’in Ahidnamesi’ni analiz eder ve 
ahidnamenin insan hakları için önemini 
tartışır. 

Dinler ve 
İnançlar 

 

• Tarihi bağlamda İslam dininin doğuşunu 
açıklar, İslam dininin temel özelliklerini ve 
yayılışını açıklar. 

• Türklerin İslam dinini Kabul etmelerine etki 
eden şartları tanımlar. 

• İslam uygarlığında Türklerin rolünü analiz 
eder (eğitim, mimari, bilim). 

• İslam dininin yayılmasında Türklerin rolünü 
analiz eder. 

• Türk devletlerinin halifelikte rolünü açıklar 
ve değerlendirir (Selçuklular ve 
Osmanlılar). 

Karar Alma  
ve Enstitüler 

 

AÖS: 4. Fikir ve önerileri verir ve de sorumlu ve bilinçli şekilde 
kararlar alır  

4.1. Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde karar alma sistem-
leri arasında farkları ve de çeşitli tarihsel dönemlerde ve koşullarda 
vatandaşların yaşamında onların etkisini eleştirel şekilde analiz eder. 
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Türk devletle-
rinde enstitüler 

• Orta Asya Türk devletlerinde devlet  
enstitülerini tanır ve devlet yönetim şeklini 
analiz eder. 

• Erken Orta Çağ’da İslam devletinde ve ilk 
Türk-İslam devletlerinde (Gazne, Karahanlı 
ve Selçuklu) devlet enstitülerini tanır. 

• Osmanlı Devleti’nde devlet enstitülerini 
tanır ve bu enstitüleri ve devlet yönetim 
şeklini analiz eder. 

• Kosova’da Osmanlı Devleti enstitülerini ve 
yönetim şeklini açıklar. 

Çevre, 
kaynaklar ve 
sürdürülebi-
lir gelişme 

 
 

AÖS. 5.  Çevrenin korunması ve muhafaza edilmesinde ve de 
onun sürdürülebilir gelişiminde katkıda bulunur 

5.1. Öncelikli analize dayanarak, kendi çevresinde kirliliğin 
mevcut bir somut sorununu tanımlar, işi planlar, verileri toplar, 
analiz eder ve yorumlar ve bir dizi sürdürülebilir çözümlerle gelir.  
Ünite (Konu) Ders Öğrenme Sonuçları (DÖS) 
Türkler yerleşik  
hayata geçiyor. 

 

▪ Uyguların yerleşik hayata geçmeleri 
sağlayan etmenleri tanımlar 

▪ Uygur medeniyetini açıklar – kültür, bilim 
ve eğitim 

▪ Uygurların diğer medeniyetlere etkilerini 
fark eder. 

İlk Türk İslam  
Devletleri 

▪ İlk Türk İslam devletlerinde ve 
Selçuklularda şehirlerini tanımlar 

▪ İlk Türk İslam devletlerinin ve Selçuklu 
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Devleti’nin mimarisi tanımlar ve önemli 
tarihi eserlerini sayar 

▪ Osmanlı şehirlerini açıklar. 
▪ Kosova’da Osmanlı döneminde önemli 

şehirlerini açıklar 
▪ Osmanlı mimarisini tanımlar ve Osmanlı 

devletinde ve Kosova’da Osmanlı 
dönemine ait önemli tarihi eserleri sayar 

 
Kaynak: EBTB, 2016: 3-12. 

 
Lise sosyal-dil bölümün 10. Sınıfı tarih dersi öğretim programı 

Tarih Öncesi Devri, İlkçağ ve Orta Çağ’da toplumun gelişmesiyle 
ilgili öğretim içerikleri kapsamaktadır. Lise tarih dersi öğretim prog-
ramında Antik ve Orta Çağ’da dünyanın önemli şahsiyetlerine, Bal-
kanlar, Akdeniz, Orta Asya ve Uzak Doğu’da ve bu bağlamda Türk 
devletler ve uygarlıkları, hukuk, din, karar alma enstitüleri ve çevre ve 
kaynaklar ve sürdürebilir gelişme konularına yer verilmiştir. 

Lise sosyal bölümün 11. sınıfının tarih dersi öğretim programı 
Yakın Çağ’da tarihi öğretim içeriklerinden oluşmaktadır.  

Aşağıdaki tablo 4’te lise sosyal bölüm tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihine ilişkili kavram çerçevesinde, üniteler 
(konular), alan ve ders öğrenme sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 4: Lise sosyal bölümün 11. sınıf tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihiyle ilgili kavram, ünite ve alan ve ders 
öğrenme sonuçları: 

 
Kavram  Alan Öğretim Sonuçları (AÖS) 
Birey, gruplar  
ve toplumsal  
ilişkiler 

AÖS: 1. Geçmişte ve su anda, sosyal grupların yapısını ve onla-
ra katılım veya dahil edilme şekillerini araştırır    

1.1 Farklı tarih dönemleri boyunca, önemli tarihsel, sosyal, 
siyasi, kültürel ve eğitim, ulusal ve dünyaca kişiliklerin etkisi için 
sonuçları analiz eder ve çıkartır.    

1. 2 Sosyal grupların, kurumların, yapıları ve onların 
organizasyon şekillerinin gelişimini karşılaştırır, geçmişte ve şu 
anda.  

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.      
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Yeni Çağın  
Tanınmış  
Şahsiyetleri  

 

• Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti’nde ve 
Türk dünyasında tanınmış şahsiyetleri 
sayar, bu şahsiyetlerin eylemleriyle 
tarihte oynadıkları rolü açıklar ve 
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eserlerini analiz eder. 
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
XVI. – XVII.  
Yüzyıllarda 
Avrupa 

 

• Habsburgların Osmanlı Devleti ile 
ilişkilerini ve savaşlarını açıklar ve 
analiz eder. 

Toplumsal ve  
doğal süreçler 

AÖS: 2.  Binaları/anıtları, olguları, tarihsel, sosyal ve çevresel 
süreçleri ve de onların arasındaki bağlantıları ve etkileri 
araştırır  

2.1. Toplumda çeşitli süreçlerin, olguların ve olayların neden 
ve sonuçlarını eleştirel şekilde analiz eder ve bireylere, sosyal 
sistemlere ve küresel gelişmelerde onların etkileri için kişisel 
düşünceleri ifade eder.   

 
6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 

kullanır 
 
6. 1. Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 

önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Yakın Çağ’a  
Geçiş- 
Avrupa’da  
Aydınlanma 
Çağı,  
ABD Devrimi,  
Fransız Devrimi  
ve Rusya  

 

• Birinci Petro dönemini, Petro’nun 
Rusya dış siyasetini ve Osmanlı Devleti 
ile ilişkilerini açıklar ve analiz eder. 

• Petro’dan sonra Rusya’da siyasi durumu 
açıklar ve Osmanlı Devleti ile 
ilişkilerini açıklar ve analiz eder.  

• Rusya’nın bu dönemde Asya’da Türk 
illerine hâkim olmasını kronolojik 
olarak açıklar ve analiz eder. 

Arnavutlar’da ve  
Boşnaklar’da İs-
lamiyetin  
Yayılışı,  
Osmanlı 
Devleti’nde mez-
hepler 

 
• Osmanlı Devleti’nde var olan 

mezhepleri açıklar ve devlet nezdinde 
Hanefi mezhebinin temel alınmasını 
tartışır. 

Yeni Çağ’da Os-
manlı Devleti’n-
de Doğu’da ve  
Batı’da Gelişme-
ler ve Orta Asya 
Türk hanlıkları  

• Yavuz Sultan Selim döneminin başında 
Orta Doğu’da durumu analiz eder, 
Yavuz Sultan Selim’in Doğu Anadolu, 
Safevi Devleti ve Memluk Devleti’yle 
ilişkilerini açıklar ve analiz eder.  

• Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin 
sonuçlarını açıklar, Mısır seferinin 
Osmanlı ve İslam tarihi için önemini 
tartışır ve analiz eder.  

• Kanuni Sultan Süleyman döneminin 
siyasi ve askeri olaylarını gruplandırır 
(iç ve dış), Anadolu’da meydana gelen 
isyanları açıklar ve analiz eder. 

• Kanuni Sultan Süleyman’ın Doğu, Batı 
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Devleti’nin mimarisi tanımlar ve önemli 
tarihi eserlerini sayar 

▪ Osmanlı şehirlerini açıklar. 
▪ Kosova’da Osmanlı döneminde önemli 

şehirlerini açıklar 
▪ Osmanlı mimarisini tanımlar ve Osmanlı 

devletinde ve Kosova’da Osmanlı 
dönemine ait önemli tarihi eserleri sayar 

 
Kaynak: EBTB, 2016: 3-12. 

 
Lise sosyal-dil bölümün 10. Sınıfı tarih dersi öğretim programı 

Tarih Öncesi Devri, İlkçağ ve Orta Çağ’da toplumun gelişmesiyle 
ilgili öğretim içerikleri kapsamaktadır. Lise tarih dersi öğretim prog-
ramında Antik ve Orta Çağ’da dünyanın önemli şahsiyetlerine, Bal-
kanlar, Akdeniz, Orta Asya ve Uzak Doğu’da ve bu bağlamda Türk 
devletler ve uygarlıkları, hukuk, din, karar alma enstitüleri ve çevre ve 
kaynaklar ve sürdürebilir gelişme konularına yer verilmiştir. 

Lise sosyal bölümün 11. sınıfının tarih dersi öğretim programı 
Yakın Çağ’da tarihi öğretim içeriklerinden oluşmaktadır.  

Aşağıdaki tablo 4’te lise sosyal bölüm tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihine ilişkili kavram çerçevesinde, üniteler 
(konular), alan ve ders öğrenme sonuçları verilmiştir. 

 
Tablo 4: Lise sosyal bölümün 11. sınıf tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihiyle ilgili kavram, ünite ve alan ve ders 
öğrenme sonuçları: 

 
Kavram  Alan Öğretim Sonuçları (AÖS) 
Birey, gruplar  
ve toplumsal  
ilişkiler 

AÖS: 1. Geçmişte ve su anda, sosyal grupların yapısını ve onla-
ra katılım veya dahil edilme şekillerini araştırır    

1.1 Farklı tarih dönemleri boyunca, önemli tarihsel, sosyal, 
siyasi, kültürel ve eğitim, ulusal ve dünyaca kişiliklerin etkisi için 
sonuçları analiz eder ve çıkartır.    

1. 2 Sosyal grupların, kurumların, yapıları ve onların 
organizasyon şekillerinin gelişimini karşılaştırır, geçmişte ve şu 
anda.  

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.      
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Yeni Çağın  
Tanınmış  
Şahsiyetleri  

 

• Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti’nde ve 
Türk dünyasında tanınmış şahsiyetleri 
sayar, bu şahsiyetlerin eylemleriyle 
tarihte oynadıkları rolü açıklar ve 
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eserlerini analiz eder. 
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
XVI. – XVII.  
Yüzyıllarda 
Avrupa 

 

• Habsburgların Osmanlı Devleti ile 
ilişkilerini ve savaşlarını açıklar ve 
analiz eder. 

Toplumsal ve  
doğal süreçler 

AÖS: 2.  Binaları/anıtları, olguları, tarihsel, sosyal ve çevresel 
süreçleri ve de onların arasındaki bağlantıları ve etkileri 
araştırır  

2.1. Toplumda çeşitli süreçlerin, olguların ve olayların neden 
ve sonuçlarını eleştirel şekilde analiz eder ve bireylere, sosyal 
sistemlere ve küresel gelişmelerde onların etkileri için kişisel 
düşünceleri ifade eder.   

 
6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 

kullanır 
 
6. 1. Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 

önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Yakın Çağ’a  
Geçiş- 
Avrupa’da  
Aydınlanma 
Çağı,  
ABD Devrimi,  
Fransız Devrimi  
ve Rusya  

 

• Birinci Petro dönemini, Petro’nun 
Rusya dış siyasetini ve Osmanlı Devleti 
ile ilişkilerini açıklar ve analiz eder. 

• Petro’dan sonra Rusya’da siyasi durumu 
açıklar ve Osmanlı Devleti ile 
ilişkilerini açıklar ve analiz eder.  

• Rusya’nın bu dönemde Asya’da Türk 
illerine hâkim olmasını kronolojik 
olarak açıklar ve analiz eder. 

Arnavutlar’da ve  
Boşnaklar’da İs-
lamiyetin  
Yayılışı,  
Osmanlı 
Devleti’nde mez-
hepler 

 
• Osmanlı Devleti’nde var olan 

mezhepleri açıklar ve devlet nezdinde 
Hanefi mezhebinin temel alınmasını 
tartışır. 

Yeni Çağ’da Os-
manlı Devleti’n-
de Doğu’da ve  
Batı’da Gelişme-
ler ve Orta Asya 
Türk hanlıkları  

• Yavuz Sultan Selim döneminin başında 
Orta Doğu’da durumu analiz eder, 
Yavuz Sultan Selim’in Doğu Anadolu, 
Safevi Devleti ve Memluk Devleti’yle 
ilişkilerini açıklar ve analiz eder.  

• Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin 
sonuçlarını açıklar, Mısır seferinin 
Osmanlı ve İslam tarihi için önemini 
tartışır ve analiz eder.  

• Kanuni Sultan Süleyman döneminin 
siyasi ve askeri olaylarını gruplandırır 
(iç ve dış), Anadolu’da meydana gelen 
isyanları açıklar ve analiz eder. 

• Kanuni Sultan Süleyman’ın Doğu, Batı 
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ve Deniz seferlerini harita üzerinde 
gösterir, açıklar ve analiz eder. 

• Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
Osmanlı – Fransız ilişkilerini açıklar ve 
bu ilişkilerden ortaya çıkan neticelerin 
uzun vadede Osmanlı Devleti’ne 
etkilerini tartışır ve analiz eder.   

• Osmanlı Devleti’nde ordunun yapısını 
açıklar. 

• Yeni Çağ’da (16.-18. Yüzyıllarda) 
Osmanlı mimarisinin özelliklerini 
açıklar ve analiz eder. Bu dönemin 
önemli mimari eserlerinden örnekler 
verir.  

• Yeni Çağ’da (16.-18. Yüzyıllarda) 
Balkanlar’da ve Kosova’da Osmanlı 
mimari eserlerinden örnekler verir ve bu 
eserlerin özelliklerini açıklar.  

• Orta Asya Türk hanlıklarını sayar, 
kültür ve uygarlıklarını açıklar ve 
tartışır.  

XVII. – XVIII. 
Yüzyıllarda Os-
manlı Devleti  

 
 
 

• Osmanlı Devleti’nde iç isyanların 
sebeplerini açıklar ve analiz eder. 

• Bu yüzyıllarda Balkanlarda idari yapıyı, 
sosyal ve ekonomik durumu açıklar ve 
analiz eder.  

• İkinci Viyana kuşatmasından sonra 
meydana gelen askeri ve siyasi olayları 
tartışır ve analiz eder. 

• Osmanlı Devleti’nin duraklama 
dönemine girmesinin sebeplerini 
sınıflandırır ve analiz eder, Avrupa’daki 
gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne 
etkilerini tartışır.  

• 17. Yüzyıl ıslahatlarını açıklar ve 
özelliklerini analiz eder. 

• 18. Yüzyıl ıslahatlarını açıklar ve 
özelliklerini analiz eder. 

• 17. ve 18. Yüzyıl ıslahatlarını 
değerlendirir ve tartışır.  

Normlar, 
haklar ve 
Sorumluluklar 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÖS: 3. Eleştirel şekilde analiz eder ve inceler ve çeşitlilikte 
ortak yaşam için norm ve kuralları uygular   

3.1. Kendi halkın ve başka halkların kimliği ile bağlantılı 
olan verileri araştırır şunlar gibi: gelenekler, kurallar, inançlar, 
mitler, anıtlar, giyim, gıda, vb. gibi; ulusal, bölgesel, Avrupai ve 
küresel kimliğin değerlerini açıklar.   

3.2. Çeşitli zamanlarda ve yerlerde sosyal yaşamın 
düzenlenmesi için norm, yasa ve değişimlerin neden ve koşullarını 
analiz eder ve değerlendirir.    

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 
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6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Yeni Çağ’da top-
lum ve 
Toplumunun hu-
kuk 
Organizasyonu 

• Kanuni Sultan Süleyman’ın hukuk 
düzenlemelerini açıklar ve analiz eder, 
Osmanlı Devleti’nde uygulanan hukuk 
kurallarını (şer’i hukuk,  örfü hukuk – 
Töre) açıklar ve tartışır.  

• Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti’nde 
şehirlerin yapısını, millet sistemini, 
toplumun yaşam tarzını, yemek ve 
giyim kültürünü açıklar, tasvir eder ve 
tartışır.  

• Yeni Çağ’da Balkanlarda ve Kosova’da 
Osmanlı döneminde şehirlerin yapısını, 
toplumun yaşam tarzını, yemek ve 
giyim kültürünü açıklar, tasvir eder ve 
tartışır.  

• Osmanlı Devleti’nde vâkıfların kurulma 
sebeplerini açıklar ve analiz eder, 
Osmanlı Devleti’nin genelinde, 
Balkanlar’da ve Kosova’da bu dönemde 
kurulan vâkıflardan örnekler verir ve 
açıklar.  

Karar alma ve  
Enstitüler 

 

AÖS: 4. Öneri ve fikirler sunar, sorumlu ve bilinçli bir şekilde 
kararlar alır uluslararası düzeyde karar alma sistemleri arasında 
farkları ve de çeşitli tarihsel dönemlerde ve koşullarda 
vatandaşların yaşamında onların etkisini eleştirel şekilde analiz 
eder.   

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Osmanlı Devleti’nde  
Yönetim şekli ve 
toprak yapısı 

• Osmanlı Devleti’nde yönetim 
kurumları ve enstitüleri  (eğitim, 
sosyal, hukuk enstitüleri) açıklar 
ve analiz eder. 

• Osmanlı Devleti’nde toprak 
yapısını ve dirlik sistemini açıklar 
ve analiz eder. 

Çevre,  
kaynaklar ve  
sürdürülebilir 
gelişme 

 

AÖS: 5. Çevrenin korunmasında ve sürdürülebilir gelişimine 
katkıda bulunur  

5.1. Öncelikli analize dayanarak, kendi çevresinde kirliliğin 
mevcut bir somut sorununu tanımlar, işi planlar, verileri toplar, 
analiz eder ve yorumlar ve bir dizi sürdürülebilir çözümlerle gelir.  

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
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ve Deniz seferlerini harita üzerinde 
gösterir, açıklar ve analiz eder. 

• Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
Osmanlı – Fransız ilişkilerini açıklar ve 
bu ilişkilerden ortaya çıkan neticelerin 
uzun vadede Osmanlı Devleti’ne 
etkilerini tartışır ve analiz eder.   

• Osmanlı Devleti’nde ordunun yapısını 
açıklar. 

• Yeni Çağ’da (16.-18. Yüzyıllarda) 
Osmanlı mimarisinin özelliklerini 
açıklar ve analiz eder. Bu dönemin 
önemli mimari eserlerinden örnekler 
verir.  

• Yeni Çağ’da (16.-18. Yüzyıllarda) 
Balkanlar’da ve Kosova’da Osmanlı 
mimari eserlerinden örnekler verir ve bu 
eserlerin özelliklerini açıklar.  

• Orta Asya Türk hanlıklarını sayar, 
kültür ve uygarlıklarını açıklar ve 
tartışır.  

XVII. – XVIII. 
Yüzyıllarda Os-
manlı Devleti  

 
 
 

• Osmanlı Devleti’nde iç isyanların 
sebeplerini açıklar ve analiz eder. 

• Bu yüzyıllarda Balkanlarda idari yapıyı, 
sosyal ve ekonomik durumu açıklar ve 
analiz eder.  

• İkinci Viyana kuşatmasından sonra 
meydana gelen askeri ve siyasi olayları 
tartışır ve analiz eder. 

• Osmanlı Devleti’nin duraklama 
dönemine girmesinin sebeplerini 
sınıflandırır ve analiz eder, Avrupa’daki 
gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne 
etkilerini tartışır.  

• 17. Yüzyıl ıslahatlarını açıklar ve 
özelliklerini analiz eder. 

• 18. Yüzyıl ıslahatlarını açıklar ve 
özelliklerini analiz eder. 

• 17. ve 18. Yüzyıl ıslahatlarını 
değerlendirir ve tartışır.  

Normlar, 
haklar ve 
Sorumluluklar 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÖS: 3. Eleştirel şekilde analiz eder ve inceler ve çeşitlilikte 
ortak yaşam için norm ve kuralları uygular   

3.1. Kendi halkın ve başka halkların kimliği ile bağlantılı 
olan verileri araştırır şunlar gibi: gelenekler, kurallar, inançlar, 
mitler, anıtlar, giyim, gıda, vb. gibi; ulusal, bölgesel, Avrupai ve 
küresel kimliğin değerlerini açıklar.   

3.2. Çeşitli zamanlarda ve yerlerde sosyal yaşamın 
düzenlenmesi için norm, yasa ve değişimlerin neden ve koşullarını 
analiz eder ve değerlendirir.    

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 
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6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Yeni Çağ’da top-
lum ve 
Toplumunun hu-
kuk 
Organizasyonu 

• Kanuni Sultan Süleyman’ın hukuk 
düzenlemelerini açıklar ve analiz eder, 
Osmanlı Devleti’nde uygulanan hukuk 
kurallarını (şer’i hukuk,  örfü hukuk – 
Töre) açıklar ve tartışır.  

• Yeni Çağ’da Osmanlı Devleti’nde 
şehirlerin yapısını, millet sistemini, 
toplumun yaşam tarzını, yemek ve 
giyim kültürünü açıklar, tasvir eder ve 
tartışır.  

• Yeni Çağ’da Balkanlarda ve Kosova’da 
Osmanlı döneminde şehirlerin yapısını, 
toplumun yaşam tarzını, yemek ve 
giyim kültürünü açıklar, tasvir eder ve 
tartışır.  

• Osmanlı Devleti’nde vâkıfların kurulma 
sebeplerini açıklar ve analiz eder, 
Osmanlı Devleti’nin genelinde, 
Balkanlar’da ve Kosova’da bu dönemde 
kurulan vâkıflardan örnekler verir ve 
açıklar.  

Karar alma ve  
Enstitüler 

 

AÖS: 4. Öneri ve fikirler sunar, sorumlu ve bilinçli bir şekilde 
kararlar alır uluslararası düzeyde karar alma sistemleri arasında 
farkları ve de çeşitli tarihsel dönemlerde ve koşullarda 
vatandaşların yaşamında onların etkisini eleştirel şekilde analiz 
eder.   

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Osmanlı Devleti’nde  
Yönetim şekli ve 
toprak yapısı 

• Osmanlı Devleti’nde yönetim 
kurumları ve enstitüleri  (eğitim, 
sosyal, hukuk enstitüleri) açıklar 
ve analiz eder. 

• Osmanlı Devleti’nde toprak 
yapısını ve dirlik sistemini açıklar 
ve analiz eder. 

Çevre,  
kaynaklar ve  
sürdürülebilir 
gelişme 

 

AÖS: 5. Çevrenin korunmasında ve sürdürülebilir gelişimine 
katkıda bulunur  

5.1. Öncelikli analize dayanarak, kendi çevresinde kirliliğin 
mevcut bir somut sorununu tanımlar, işi planlar, verileri toplar, 
analiz eder ve yorumlar ve bir dizi sürdürülebilir çözümlerle gelir.  

6. BİT-i ve diğer çağdaş teknolojileri etkili bir şekilde 
kullanır 

6. 1 Yaşadığı çevrede ve de ulusal ve uluslararası düzeyde 
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önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Bilim ve teknik  
Gelişmeleri ve  
bu gelişmelerin 
yaşam ve çev-
reye etkileri – 
Coğrafya keşif-
lerinden sonra 
Bilim ve  
teknikteki 
gelişmeler 

 
 

• Osmanlı Devleti’nde ve Orta Asya Türk 
hanlıklarında bilim, edebiyat ve sanatta 
gelişmelerini açıklar ve tartışır.   

• 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı 
yönetimindeki Balkanlarda ekonomi, 
bilim, ticaret ve zanaatçılığı açıklar ve 
analiz eder. 

• 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı 
yönetimindeki Kosova’da ekonomi, bilim, 
ticaret ve zanaatçılığı açıklar ve analiz 
eder., 

• 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde 
bilim ve teknoloji gelişmeleri açıklar ve 
tartışır. 

 
Kaynak: EBTB, 2018, 3-16 

 
Lise sosyal bölümünün 12. sınıfında Yakın Çağ’da (19. ve 20. 

yüzyılda) önemli şahsiyetler, 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı İmparator-
luğu, Milliyetçilik ve milli devletlerin kurulma süreci, Emperyalizm, 
Balkan Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 2. Dünya 
Savaşından sonra Dünya, Türkiye, Türk Dünyası, Kosova, normlar, 
haklar, sorumluluklar, karar alma enstitüleri, çevre kaynakları ve sür-
dürebilir gelişme gibi öğretim içeriklerinden oluşmaktadır. 

Lise sosyal bölümü tarih dersi 12. sınıf öğretim programı lise fen 
bölümün 10. sınıf tarih dersinin de öğretim programı olarak uygulan-
maktadır. 

 
Lise Tarih Dersi Öğretim Programının Özellikleri 

 
Lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim programı aracılığıyla baş-

langıçtan günümüze kadar, fen bölümü öğrencileri ise 19. ve 20. yüz-
yılda öğrencilerin ilköğretimde elde etmiş olan, kazanmış olan toplu-
mun gelişmesi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirecektir. 
2002/03 öğretim yılında uygulanmaya başlayan eski öğretim prog-
ramına kıyasen yeni Tarih dersi, Toplum ve Çevre alanının bir parçası 
olarak 10, 11 ve 12 sınıfındaki öğretim programıyla öğren-cilerin ye-
tenek, beceri, değer ve tutumları gelişmesinde önemli bir rol oynama-
sını öngörülmektedir. Bu bağlamda yeni öğretim programı içerikleri 
ve amaçları yerine yetkinlik ve öğrenme sonuçlarına önem verdiğini 
görülmektedir. 

Lise tarih dersi öğretim programı Dünya, Avrupa, Türk, Arnavut 
ve Balkan ulusları tarihi öğretim içeriklerinden oluşmaktadır. Tarih 
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dersi yeni öğretim programı 2002/03 öğretim yılındaki öğretim 
programına kıyasen, kaç ders içinde Dünya, Avrupa, Türk, Arnavut ve 
Balkan ulusları tarihi içerikleri açıklanmasını belli etmemiştir. Öğret-
menler yeni tarih dersi öğretim programındaki seviye öğretim so-
nuçlarını, Toplum ve Çevre alan öğrenme sonuçlarını ve tarih dersi 
öğrenme sonuçlarını dikkate alarak, özgün Dünya, Avrupa, Türk, 
Arnavut ve Balkan ulusları tarihi ile ilgili öğretim içeriklerinden-
konularından başka, derste uygulayacak öğretim stratejileri, yöntem 
ve teknikler içeriklerini seçiminde ve belli ders saatinde açıklamasını 
özgür kılmaktadır. 

Lise tarih dersi öğretim programı Tarih Öncesi Devri, Antik ve 
Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da olaylar, olgular, inançlar, fi-
kirler, şahısların rolü, toplumda enstitüler ve karar alma organları 
hakkında bilgiler elde etmelerini öngörmektedir. Lise tarih dersi 
aracılığıyla öğrenciler geçmişi tüm boyutlarıyla inceleyerek, tarih 
biliminin insanı geçmişinden haberdar etmesinde, şimdiki zamanı 
anlamasında ve geleceği yansıtmasındaki rolünü anlayacaktır. 

Yeni tarih programları oldukça önemli değişiklik ve yenilikler 
öngörmektedir. Tarih dersinin amacı, insan toplumunun geçmişi hak-
kındaki genel bilgiyi derinleştirmenin yanı sıra, geçmişte insan faali-
yetini de etkileyecek olan karşılaştırmalı analizi yoluyla yaratıcı ve 
eleştirel düşüncenin yanı sıra mantıksal tartışma ve yargının geliştiril-
mesine özen gösterilmesini istemektedir. İnsanların farklılıklara saygı 
duymak, istikrarlı bir kişilik ve sorumlu vatandaş olarak öğrencilerin 
beceri, yetenek, değer ve tutumlarını geliştirmek tarih dersinin en 
önemli amaçlarından biridir. 

Lise tarih dersi toplum ve çevre alanının bir parçası olarak eği-
timde öğrencilerle değer ve tutumları oluşturmasında önemli bir rol 
oynamaktadır: Lise öğrencileri diğerlerine saygı duyma, özgüven, em-
pati, dayanışma, hümanizm (insaniyetlik), hayırseverlik, hoşgörü, adil 
yargılama, konuşma ve tartışma, yapıcı katılım, tutum ve değerleri 
geliştirme amaç gütmektedir. 

Toplum ve çevre alanının bir parçası olarak tarih dersinde öğren-
ciler şu beceri ve yetenekleri de geliştirmektedirler: Bilgileri kullan-
ma, araştırma, kaynakları kullanma, bilgileri toplama ve belgeleme, 
zamanı etkili kullanma, sebep sonuç ilişkisi, sosyal faaliyetlere katıl-
ma, karar almaya katılma, inisiyatif alma, kaynakları analiz etme ve 
süreçleri analiz etme. 

Tarih öğretim programı öğrenci merkezli bir eğitim uygulanması-
nı istemektedir. Bu yüzden tarih eğitiminde etkili bir iletişim, yaratıcı 
düşünme ve iş birliği becerileri geliştirilmesi ve sosyalleşme gerçek-
leşmesi için genel olarak yeni yöntem ve malzemelerin kullanılmasını 
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önemli sosyal olayların analizini yapmak için ( neden-sonuç) yazılı 
ve elektronik çeşitli kaynakları kullanır.   
Ünite (Konu) Ders öğrenme sonuçları (DÖS) 
Bilim ve teknik  
Gelişmeleri ve  
bu gelişmelerin 
yaşam ve çev-
reye etkileri – 
Coğrafya keşif-
lerinden sonra 
Bilim ve  
teknikteki 
gelişmeler 

 
 

• Osmanlı Devleti’nde ve Orta Asya Türk 
hanlıklarında bilim, edebiyat ve sanatta 
gelişmelerini açıklar ve tartışır.   

• 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı 
yönetimindeki Balkanlarda ekonomi, 
bilim, ticaret ve zanaatçılığı açıklar ve 
analiz eder. 

• 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı 
yönetimindeki Kosova’da ekonomi, bilim, 
ticaret ve zanaatçılığı açıklar ve analiz 
eder., 

• 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde 
bilim ve teknoloji gelişmeleri açıklar ve 
tartışır. 

 
Kaynak: EBTB, 2018, 3-16 

 
Lise sosyal bölümünün 12. sınıfında Yakın Çağ’da (19. ve 20. 

yüzyılda) önemli şahsiyetler, 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı İmparator-
luğu, Milliyetçilik ve milli devletlerin kurulma süreci, Emperyalizm, 
Balkan Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 2. Dünya 
Savaşından sonra Dünya, Türkiye, Türk Dünyası, Kosova, normlar, 
haklar, sorumluluklar, karar alma enstitüleri, çevre kaynakları ve sür-
dürebilir gelişme gibi öğretim içeriklerinden oluşmaktadır. 

Lise sosyal bölümü tarih dersi 12. sınıf öğretim programı lise fen 
bölümün 10. sınıf tarih dersinin de öğretim programı olarak uygulan-
maktadır. 

 
Lise Tarih Dersi Öğretim Programının Özellikleri 

 
Lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim programı aracılığıyla baş-

langıçtan günümüze kadar, fen bölümü öğrencileri ise 19. ve 20. yüz-
yılda öğrencilerin ilköğretimde elde etmiş olan, kazanmış olan toplu-
mun gelişmesi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve değerleri geliştirecektir. 
2002/03 öğretim yılında uygulanmaya başlayan eski öğretim prog-
ramına kıyasen yeni Tarih dersi, Toplum ve Çevre alanının bir parçası 
olarak 10, 11 ve 12 sınıfındaki öğretim programıyla öğren-cilerin ye-
tenek, beceri, değer ve tutumları gelişmesinde önemli bir rol oynama-
sını öngörülmektedir. Bu bağlamda yeni öğretim programı içerikleri 
ve amaçları yerine yetkinlik ve öğrenme sonuçlarına önem verdiğini 
görülmektedir. 

Lise tarih dersi öğretim programı Dünya, Avrupa, Türk, Arnavut 
ve Balkan ulusları tarihi öğretim içeriklerinden oluşmaktadır. Tarih 
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dersi yeni öğretim programı 2002/03 öğretim yılındaki öğretim 
programına kıyasen, kaç ders içinde Dünya, Avrupa, Türk, Arnavut ve 
Balkan ulusları tarihi içerikleri açıklanmasını belli etmemiştir. Öğret-
menler yeni tarih dersi öğretim programındaki seviye öğretim so-
nuçlarını, Toplum ve Çevre alan öğrenme sonuçlarını ve tarih dersi 
öğrenme sonuçlarını dikkate alarak, özgün Dünya, Avrupa, Türk, 
Arnavut ve Balkan ulusları tarihi ile ilgili öğretim içeriklerinden-
konularından başka, derste uygulayacak öğretim stratejileri, yöntem 
ve teknikler içeriklerini seçiminde ve belli ders saatinde açıklamasını 
özgür kılmaktadır. 

Lise tarih dersi öğretim programı Tarih Öncesi Devri, Antik ve 
Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ’da olaylar, olgular, inançlar, fi-
kirler, şahısların rolü, toplumda enstitüler ve karar alma organları 
hakkında bilgiler elde etmelerini öngörmektedir. Lise tarih dersi 
aracılığıyla öğrenciler geçmişi tüm boyutlarıyla inceleyerek, tarih 
biliminin insanı geçmişinden haberdar etmesinde, şimdiki zamanı 
anlamasında ve geleceği yansıtmasındaki rolünü anlayacaktır. 

Yeni tarih programları oldukça önemli değişiklik ve yenilikler 
öngörmektedir. Tarih dersinin amacı, insan toplumunun geçmişi hak-
kındaki genel bilgiyi derinleştirmenin yanı sıra, geçmişte insan faali-
yetini de etkileyecek olan karşılaştırmalı analizi yoluyla yaratıcı ve 
eleştirel düşüncenin yanı sıra mantıksal tartışma ve yargının geliştiril-
mesine özen gösterilmesini istemektedir. İnsanların farklılıklara saygı 
duymak, istikrarlı bir kişilik ve sorumlu vatandaş olarak öğrencilerin 
beceri, yetenek, değer ve tutumlarını geliştirmek tarih dersinin en 
önemli amaçlarından biridir. 

Lise tarih dersi toplum ve çevre alanının bir parçası olarak eği-
timde öğrencilerle değer ve tutumları oluşturmasında önemli bir rol 
oynamaktadır: Lise öğrencileri diğerlerine saygı duyma, özgüven, em-
pati, dayanışma, hümanizm (insaniyetlik), hayırseverlik, hoşgörü, adil 
yargılama, konuşma ve tartışma, yapıcı katılım, tutum ve değerleri 
geliştirme amaç gütmektedir. 

Toplum ve çevre alanının bir parçası olarak tarih dersinde öğren-
ciler şu beceri ve yetenekleri de geliştirmektedirler: Bilgileri kullan-
ma, araştırma, kaynakları kullanma, bilgileri toplama ve belgeleme, 
zamanı etkili kullanma, sebep sonuç ilişkisi, sosyal faaliyetlere katıl-
ma, karar almaya katılma, inisiyatif alma, kaynakları analiz etme ve 
süreçleri analiz etme. 

Tarih öğretim programı öğrenci merkezli bir eğitim uygulanması-
nı istemektedir. Bu yüzden tarih eğitiminde etkili bir iletişim, yaratıcı 
düşünme ve iş birliği becerileri geliştirilmesi ve sosyalleşme gerçek-
leşmesi için genel olarak yeni yöntem ve malzemelerin kullanılmasını 
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istemektedir. Tarih dersinde öğrencilerde farklı bilgi kaynaklarını kul-
lanma becerisini geliştirmek amacıyla olaylar, yerler, kişilikler ve ya-
şam tarzları hakkında veri toplamak için röportajlara ve anlatılar 
(sözlü tarih) yapmayı öğrenmelidirler. 

Öğretmenin ayrıca öğrencileri BİT ve medyanın rasyonel kullanı-
mına yönlendirmede önemli bir rolü vardır. Bu da onların bilginin 
özümsenmesini tamamlamalarına ve başarılı katılım için hazırlanma-
larına yardımcı olur. Ayrıca çalışma ziyaretleri ve gezilerinin düzen-
lenmesi, öğrencilerin kapsamlı gelişiminde önemli bir role sahiptir. 
Öğrencilerin toplum ve çevrenin çeşitli fenomenlerini gözlemleme, 
araştırma ve gözlem yapma, yorumlama ve tartışma becerilerini geliş-
tirmelerini sağlar. 

Günümüzde öğrenciler tarihi, yaşadıkları bugünkü dünyayı anla-
mak için ve bugünkü dünyayı şekillendiren olayları ve süreçleri bil-
mek ve anlamak için öğrenmektedirler. Farklı kaynak ve ders mater-
yali ile çalışanlarda, eğitim öğretim aracılığıyla özel beceriler – nice ki 
“tarihçi gibi düşünmek”, bireysel tutum ve değerleri geliştiren yete-
nek, beceri ve değerler geliştirmektedir. Tarih öğretimi sürecinde öğ-
renciler geçmişi öğrenerek günümüzde demokratik vatandaş değerleri 
olarak barış ve hoşgörüye katkı sunduklarını göz önünde bulundurma-
lıdırlar. 

 
Sonuç ve Öneriler  
20. yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın başlangıcında bilim, tekno-

loji, ulaşım ve iletişim öyle hızlı gelişti ki büyük fırsatlar da getiren 
dünyamızda büyük değişmeler ve yeni meydan okumalar getirdi. Dün-
yamızdaki bu gelişme ve değişmelere genç nesiller ve toplumumuz 
ayak uydurmak ve meydan okumak amacıyla öğrencileri yaşam ve iş 
için yeterliklerini geliştirmek ve eğitim sisteminde reform yapıldıktan 
başka 2003/4 öğretim yılında ve 2018/19 öğretim yılında hazırlanan 
yeni öğretim programları aşamalı olarak uygulamaya başladı.  

21. yüzyılın ilk yirmi yılında kabul edilen anayasa ve yasalarla 
Türk toplumunun anadilinde eğitim görmesinden başka tarih dersinde 
ulusal tarihine de yer verilmesine olanak sağlanmıştır. En son ha-
zırlanan ve 2018/19 öğretim yılında aşamalı olarak uygulanmaya baş-
layan lise tarih dersi öğretim programı Türk tarihinin yeri bakımından 
en kapsamlıdır. 2003/04 ve 2018/19 öğretim yılındaki uygulanmaya 
başlayan tarih dersi programlarını kıyaslamakla Türk tarihine ne kadar 
yer verildiğini görebiliriz. 
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Tablo: 5 2003/04 ve 2018/19 öğretim yılında uygulanmaya 
başlayan lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim programın Türk 

tarihiyle ilgili ünite ve kazanım-ders öğrenme sonuç sayıları: 
 
Sınıflar 2003/04 yılında uygulanmaya baş-

layan Tarih dersi öğretim prog-
ramında Türk tarihiyle ilgili ünite 
ve kazanım sayıları 

2018/19 yılında uygulanmaya 
başlayan Tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihiyle il-
gili ünite ve ders öğrenme so-
nuç sayıları (DÖS) 

Ünite Kazanım Ünite (Konu) DÖS 
Lise 10 

 
Türklerin ilk yurdu  
ve onların göçleri 

4 Antik ve Orta Çağ 
dünyasının tanınmış  
şahsiyetleri 

3 

Orta Asya ve Yakın-
doğu’da Türk devlet-
leri 

3 Orta Asya Türk  
Uygarlıkları (Hun,  
Göktürk ve Uygur-
lar) ve ilk Müslüman  
Türk Devletleri  
ve Moğol Devleti 

9 

XIII. yüzyıldan 15.  
yüzyıla kadar Osman-
lı İmparatorluğu 

5 Antik Çağda  
Balkanlar ve  
Akdeniz  
Uygarlıkları 

7 

 Avrupa, Doğu Roma 
İmparatorluğu 
(Bizans), Araplar ve 
Selçuklu Türkleri 

12 

İlk Türk Devletlerin-
de Kanun-Töre. 
Çengiz Han Yasası  
Geç Orta Çağ’da Os-
manlı Devletinde Ka-
nunlar 

4 

Dinler ve İnançlar 5 
Türk Devletlerinde 
enstitüler 

4 

Türkler yerleşim ha-
yata geçiyor İlk Türk 
İslam Devletleri 

8 

Lise 11 15. yüzyılın sonlarında 
ve 16. yüzyılda  
Osmanlı 
İmparatorluğu 

4 Yeni Çağ’da  
Tanınmış şahsiyetler 

1 

17. ve 18. yüzyılda  
Osmanlı  
İmparatorluğu 

3 Avrupa’da Aydın- 
lanma Çağı, ABD  
Devrimi Fransız  
Devrimi ve Rusya 

3 

17. ve 18. yüzyılda  
Balkanlar 

1 Osmanlı Devletinde 
mezhepler 

1 

19. yüzyılın  4 Yeni Çağ’da  9 
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istemektedir. Tarih dersinde öğrencilerde farklı bilgi kaynaklarını kul-
lanma becerisini geliştirmek amacıyla olaylar, yerler, kişilikler ve ya-
şam tarzları hakkında veri toplamak için röportajlara ve anlatılar 
(sözlü tarih) yapmayı öğrenmelidirler. 

Öğretmenin ayrıca öğrencileri BİT ve medyanın rasyonel kullanı-
mına yönlendirmede önemli bir rolü vardır. Bu da onların bilginin 
özümsenmesini tamamlamalarına ve başarılı katılım için hazırlanma-
larına yardımcı olur. Ayrıca çalışma ziyaretleri ve gezilerinin düzen-
lenmesi, öğrencilerin kapsamlı gelişiminde önemli bir role sahiptir. 
Öğrencilerin toplum ve çevrenin çeşitli fenomenlerini gözlemleme, 
araştırma ve gözlem yapma, yorumlama ve tartışma becerilerini geliş-
tirmelerini sağlar. 

Günümüzde öğrenciler tarihi, yaşadıkları bugünkü dünyayı anla-
mak için ve bugünkü dünyayı şekillendiren olayları ve süreçleri bil-
mek ve anlamak için öğrenmektedirler. Farklı kaynak ve ders mater-
yali ile çalışanlarda, eğitim öğretim aracılığıyla özel beceriler – nice ki 
“tarihçi gibi düşünmek”, bireysel tutum ve değerleri geliştiren yete-
nek, beceri ve değerler geliştirmektedir. Tarih öğretimi sürecinde öğ-
renciler geçmişi öğrenerek günümüzde demokratik vatandaş değerleri 
olarak barış ve hoşgörüye katkı sunduklarını göz önünde bulundurma-
lıdırlar. 

 
Sonuç ve Öneriler  
20. yüzyılın sonunda ve 21. yüzyılın başlangıcında bilim, tekno-

loji, ulaşım ve iletişim öyle hızlı gelişti ki büyük fırsatlar da getiren 
dünyamızda büyük değişmeler ve yeni meydan okumalar getirdi. Dün-
yamızdaki bu gelişme ve değişmelere genç nesiller ve toplumumuz 
ayak uydurmak ve meydan okumak amacıyla öğrencileri yaşam ve iş 
için yeterliklerini geliştirmek ve eğitim sisteminde reform yapıldıktan 
başka 2003/4 öğretim yılında ve 2018/19 öğretim yılında hazırlanan 
yeni öğretim programları aşamalı olarak uygulamaya başladı.  

21. yüzyılın ilk yirmi yılında kabul edilen anayasa ve yasalarla 
Türk toplumunun anadilinde eğitim görmesinden başka tarih dersinde 
ulusal tarihine de yer verilmesine olanak sağlanmıştır. En son ha-
zırlanan ve 2018/19 öğretim yılında aşamalı olarak uygulanmaya baş-
layan lise tarih dersi öğretim programı Türk tarihinin yeri bakımından 
en kapsamlıdır. 2003/04 ve 2018/19 öğretim yılındaki uygulanmaya 
başlayan tarih dersi programlarını kıyaslamakla Türk tarihine ne kadar 
yer verildiğini görebiliriz. 
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Tablo: 5 2003/04 ve 2018/19 öğretim yılında uygulanmaya 
başlayan lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim programın Türk 

tarihiyle ilgili ünite ve kazanım-ders öğrenme sonuç sayıları: 
 
Sınıflar 2003/04 yılında uygulanmaya baş-

layan Tarih dersi öğretim prog-
ramında Türk tarihiyle ilgili ünite 
ve kazanım sayıları 

2018/19 yılında uygulanmaya 
başlayan Tarih dersi öğretim 
programında Türk tarihiyle il-
gili ünite ve ders öğrenme so-
nuç sayıları (DÖS) 

Ünite Kazanım Ünite (Konu) DÖS 
Lise 10 

 
Türklerin ilk yurdu  
ve onların göçleri 

4 Antik ve Orta Çağ 
dünyasının tanınmış  
şahsiyetleri 

3 

Orta Asya ve Yakın-
doğu’da Türk devlet-
leri 

3 Orta Asya Türk  
Uygarlıkları (Hun,  
Göktürk ve Uygur-
lar) ve ilk Müslüman  
Türk Devletleri  
ve Moğol Devleti 

9 

XIII. yüzyıldan 15.  
yüzyıla kadar Osman-
lı İmparatorluğu 

5 Antik Çağda  
Balkanlar ve  
Akdeniz  
Uygarlıkları 

7 

 Avrupa, Doğu Roma 
İmparatorluğu 
(Bizans), Araplar ve 
Selçuklu Türkleri 

12 

İlk Türk Devletlerin-
de Kanun-Töre. 
Çengiz Han Yasası  
Geç Orta Çağ’da Os-
manlı Devletinde Ka-
nunlar 

4 

Dinler ve İnançlar 5 
Türk Devletlerinde 
enstitüler 

4 

Türkler yerleşim ha-
yata geçiyor İlk Türk 
İslam Devletleri 

8 

Lise 11 15. yüzyılın sonlarında 
ve 16. yüzyılda  
Osmanlı 
İmparatorluğu 

4 Yeni Çağ’da  
Tanınmış şahsiyetler 

1 

17. ve 18. yüzyılda  
Osmanlı  
İmparatorluğu 

3 Avrupa’da Aydın- 
lanma Çağı, ABD  
Devrimi Fransız  
Devrimi ve Rusya 

3 

17. ve 18. yüzyılda  
Balkanlar 

1 Osmanlı Devletinde 
mezhepler 

1 

19. yüzyılın  4 Yeni Çağ’da  9 
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ilk yarısında Osmanlı  
İmparatorluğu 

Osmanlı Devleti’nde 
Doğu ve Barıda  
gelişmeler ve Orta  
Asya Türk  
Hanlıkları 

19. yüzyılın ikinci  
yarısında ve 20. Yüz-
yılın başlangıcında  
Osmanlı  
İmparatorluğu 

4 17. ve 18. Yüzyılda  
Osmanlı Devleti 

7 

19. yüzyılda ve 20.  
yüzyılın başlangıcında 
Balkanlar 

4 Yeni Çağ’da toplum 
ve toplumun  
organizasyonu 

1 

 Osmanlı Devleti  
yönetim şekli ve  
toprak yapısı 

2 

Bilim ve teknik geliş-
meleri ve bu gelişme-
lerim yaşam ve  
çevreye etkileri. 
Coğrafya keşiflerin-
den sonra bilim ve 
teknikteki gelişmeler 

4 

Tarih 12 Birinci Dünya  
Savaşı’nda  
Osmanlı Devleti 

4 Osmanlı Devleti’nde 
ve Osmanlı dönemin-
de Kosova’da toplum 
ve günlük hayat 

3 

 Savaş sonrası dönem-
de Türkiye 

6 Milliyetçilik ve Millî 
devletlerin 
kurulması  

5 

Savaş arası dönemde 
Türkiye’de ekonomi,  
toplumsal, siyasal ve  
kültür gelişmeleri 

1 19. yüzyılda ve 20. 
Yüzyılın başlangıcın-
da Osmanlı  
Devleti’nde 
reformlar 
(ıslahatlar) 

16 

İkinci Dünya  
Savaşı’ndan sonra  
Türkiye 

2 20. yüzyılın  
başlarında  
Osmanlı Devleti 

9 

  Osmanlı Devleti,  
Rusya ve Avusturya-
Macaristan arasında 
Güneydoğu Avrupa 

4 

 Birinci Dünya Sava-
şı’nda Osmanlı Dev-
leti 

8 

 Türkiye Kurtuluş  
Savaşı 

6 

 İki Dünya Savaşı  
arasındaki dönemde 
Türkiye 

5 
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 İkinci Dünya Sava-
şı’nda ve savaştan  
sonra Türkiye ve Ko-
sova Türkleri 

7 

 Komünist dönemde  
Türk Dünyası 

3 

T O P L A M 45  146 
 

Kaynak: MASHT, 2003/04 ve 2018/19 öğretim yılında hazırla-
nan Lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim programı 

 
Tablo 5’e göre 2003/04 Lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim 

programı Türk tarihinden 45 kazanım elde etmesini ararken, 2018/19 
öğretim yılında uygulanmaya başlayan tarih dersi öğretim programı 
öğrencilerden 146 öğrenme (kazanım) sonucuna ulaşmasını istemekte-
dir. Bu iki tarih dersi programındaki kazanım ve öğrenme sonuçları 
arasındaki bu fark yeni öğretim programındaki Türk tarihine daha çok 
yer ve önem verildiğini açıkça bir göstergesidir. 

Analize konu olan Lise tarih dersi öğretim programı Türk toplulu-
ğu ve daha geniş Balkan Yarımadası’nda yaşayan Türkler, Türk tari-
hinin ayrılmaz bir parçası olarak öğrenciye öğretmesi amaçlandığını 
görülmektedir.  Tarih dersi öğretim programı Kosova Türk topluluğun 
Orta Asya ve özellikle Türkiye arasındaki sıkı tarihsel birliktelik vur-
gulanmaktadır. 

Lise Tarih dersi öğretim programında Türk tarihi yeri ve önemi 
üzerine yapılan analizle Kosova Türkleri ve Türkiye Türkleri aynı 
millet olduğu fikrinin aktarılmasıdır. 1912 ve 1913 yılında Balkan Sa-
vaşlarından sonra Balkanlarda dolayısıyla Kosova’da Türk halkı yaşa-
maya devam etti ve Türkiye Türklerinden farklı devletlerde yaşamala-
rına rağmen bugün de Türk olarak varlıklarını sürdürüp, eğitim, gele-
nek ve göreneklerini, kültürlerini devam ederek yaşamlarını sürdür-
mektedir. Kosova Türklerin kimlik ve aidiyetini koruyup geliştirmekte 
tarih dersi öğretimi önemli bir araç olmaktadır.  

Kosova’da lise öğrencileri için hazırlanan tarih dersi öğretim 
programı Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne kadar 
anlamaları, millî kimlik ve aidiyetlerini geliştirme, kültürel ve tarihî 
mirasa sahip çıkan bireyler yetişme, anavatanımız olanı Türkiye’ye 
sevgi ve gelişmelerine, başarılarına saygı duymak amaçlanmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı Kosova’daki Türkçe eğitim-öğretimin 
gelişmesi için aşağıdaki öneriler önemlidir: 

1. Tarih dersi öğretim programları geliştirmek ve ders kitapları 
hazırlamak için özel bir uzmanlık gerekmektedir. Bu sebepten dolayı 
Kosova Türkçe eğitim-öğretimine Tarih dersi için program geliştir-
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ilk yarısında Osmanlı  
İmparatorluğu 

Osmanlı Devleti’nde 
Doğu ve Barıda  
gelişmeler ve Orta  
Asya Türk  
Hanlıkları 

19. yüzyılın ikinci  
yarısında ve 20. Yüz-
yılın başlangıcında  
Osmanlı  
İmparatorluğu 

4 17. ve 18. Yüzyılda  
Osmanlı Devleti 

7 

19. yüzyılda ve 20.  
yüzyılın başlangıcında 
Balkanlar 

4 Yeni Çağ’da toplum 
ve toplumun  
organizasyonu 

1 

 Osmanlı Devleti  
yönetim şekli ve  
toprak yapısı 

2 

Bilim ve teknik geliş-
meleri ve bu gelişme-
lerim yaşam ve  
çevreye etkileri. 
Coğrafya keşiflerin-
den sonra bilim ve 
teknikteki gelişmeler 

4 

Tarih 12 Birinci Dünya  
Savaşı’nda  
Osmanlı Devleti 

4 Osmanlı Devleti’nde 
ve Osmanlı dönemin-
de Kosova’da toplum 
ve günlük hayat 

3 

 Savaş sonrası dönem-
de Türkiye 

6 Milliyetçilik ve Millî 
devletlerin 
kurulması  

5 

Savaş arası dönemde 
Türkiye’de ekonomi,  
toplumsal, siyasal ve  
kültür gelişmeleri 

1 19. yüzyılda ve 20. 
Yüzyılın başlangıcın-
da Osmanlı  
Devleti’nde 
reformlar 
(ıslahatlar) 

16 

İkinci Dünya  
Savaşı’ndan sonra  
Türkiye 

2 20. yüzyılın  
başlarında  
Osmanlı Devleti 

9 

  Osmanlı Devleti,  
Rusya ve Avusturya-
Macaristan arasında 
Güneydoğu Avrupa 

4 

 Birinci Dünya Sava-
şı’nda Osmanlı Dev-
leti 

8 

 Türkiye Kurtuluş  
Savaşı 

6 

 İki Dünya Savaşı  
arasındaki dönemde 
Türkiye 

5 
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 İkinci Dünya Sava-
şı’nda ve savaştan  
sonra Türkiye ve Ko-
sova Türkleri 

7 

 Komünist dönemde  
Türk Dünyası 

3 

T O P L A M 45  146 
 

Kaynak: MASHT, 2003/04 ve 2018/19 öğretim yılında hazırla-
nan Lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim programı 

 
Tablo 5’e göre 2003/04 Lise sosyal bölümü tarih dersi öğretim 

programı Türk tarihinden 45 kazanım elde etmesini ararken, 2018/19 
öğretim yılında uygulanmaya başlayan tarih dersi öğretim programı 
öğrencilerden 146 öğrenme (kazanım) sonucuna ulaşmasını istemekte-
dir. Bu iki tarih dersi programındaki kazanım ve öğrenme sonuçları 
arasındaki bu fark yeni öğretim programındaki Türk tarihine daha çok 
yer ve önem verildiğini açıkça bir göstergesidir. 

Analize konu olan Lise tarih dersi öğretim programı Türk toplulu-
ğu ve daha geniş Balkan Yarımadası’nda yaşayan Türkler, Türk tari-
hinin ayrılmaz bir parçası olarak öğrenciye öğretmesi amaçlandığını 
görülmektedir.  Tarih dersi öğretim programı Kosova Türk topluluğun 
Orta Asya ve özellikle Türkiye arasındaki sıkı tarihsel birliktelik vur-
gulanmaktadır. 

Lise Tarih dersi öğretim programında Türk tarihi yeri ve önemi 
üzerine yapılan analizle Kosova Türkleri ve Türkiye Türkleri aynı 
millet olduğu fikrinin aktarılmasıdır. 1912 ve 1913 yılında Balkan Sa-
vaşlarından sonra Balkanlarda dolayısıyla Kosova’da Türk halkı yaşa-
maya devam etti ve Türkiye Türklerinden farklı devletlerde yaşamala-
rına rağmen bugün de Türk olarak varlıklarını sürdürüp, eğitim, gele-
nek ve göreneklerini, kültürlerini devam ederek yaşamlarını sürdür-
mektedir. Kosova Türklerin kimlik ve aidiyetini koruyup geliştirmekte 
tarih dersi öğretimi önemli bir araç olmaktadır.  

Kosova’da lise öğrencileri için hazırlanan tarih dersi öğretim 
programı Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne kadar 
anlamaları, millî kimlik ve aidiyetlerini geliştirme, kültürel ve tarihî 
mirasa sahip çıkan bireyler yetişme, anavatanımız olanı Türkiye’ye 
sevgi ve gelişmelerine, başarılarına saygı duymak amaçlanmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı Kosova’daki Türkçe eğitim-öğretimin 
gelişmesi için aşağıdaki öneriler önemlidir: 

1. Tarih dersi öğretim programları geliştirmek ve ders kitapları 
hazırlamak için özel bir uzmanlık gerekmektedir. Bu sebepten dolayı 
Kosova Türkçe eğitim-öğretimine Tarih dersi için program geliştir-
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meli ve ders kitapları hazırlamak için uzman yetiştirmeye özen göste-
rilmeli, hizmet içi eğitim seminerlerin düzenlenmeli, 

2. Kosova’da tarih öğretmenlerine çağdaş yöntem ve teknikleri ve 
gelişmeleri konusunda Kosova ve Türkiye uzmanları tarafından hiz-
met içi eğitim seminerlerin düzenlenmesi, 

3. Türk tarihi ile ilgili konular işlenirken göze ve kulağa hitap 
eden öğretim araçları: resimler, haritalar, film, slaytlar, CD, romanlar 
ve MEB aracılığıyla Türkçe öğretim yapılan liselerin ihtiyaçları için 
temin edilmesi, 

4. Türkçe öğrenim göre lise öğrencilerinin anavatana olan 
sevgisini pekiştirmek için periyodik olarak tarihi geziler düzenlemek 
ve Türk tarihine ait kitaplarla lise okul kütüphanelerinin donatmak 
gerekmektedir. 
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meli ve ders kitapları hazırlamak için uzman yetiştirmeye özen göste-
rilmeli, hizmet içi eğitim seminerlerin düzenlenmeli, 

2. Kosova’da tarih öğretmenlerine çağdaş yöntem ve teknikleri ve 
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gerekmektedir. 
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KIL/SAÇ MOTİFİNİN ERZİNCAN HALK KÜLTÜRÜNDEKİ 
MİTOLOJİK İZLERİ 

(Nazar-Büyü-Fal Bağlamında Kara İyeler)* 
 

YAŞAR KALAFAT** 
 

Giriş 
Erzincan halk kültüründe doğum, evlilik ve ölüm dönemlerinde 

kıl/saç içerikli tespiti yapılmıştır. Bu bilgilerin, genel Türk kültür coğ-
rafyasındaki benzerleri ile karşılaştırması nazar, büyü, rüya, buta tul/dul 
ve fal gibi konularla yapılmaktadır. Kıl/saç inancıyla konulan teşhisin 
destanlarda izleri aranıp yaşayan halk inançlarından hareketle mitolojik 
dönemle bağ kurulmaktadır. 

Bu amaçla Erzincan halk inanmaları merkeze alınarak Türk kültür 
coğrafyası geçiş dönemi halk inançlarında kıl/saç içerikli tespitler çıkarıl-
mıştır. Al Karısı/Kıllı Kız olarak da bilinen kara iyenin özelliklerinden 
birisi de değişim-dönüşüm geçirebilmesi, “kıl donuna” da girebilmesidir. 
Bu özelliği diğer iyeler gibi mitolojik bir obje olup Erzincan halk 
inançları kültüründe de yer almaktadır. 

Elazığ halk inançlarında yer alan ve efsanesi de olan bir inanca göre: 
“Karşılaşan iki düğün konvoyu uğursuzluk getireceği gibi yol veren 
düğün konvoyunun erkek çocuklarının olmayacağı inancı varmış. Bu 
nedenle iki tarafta yol vermek istememiş. Uzun bir süre tartışmışlar, 
tatlıya bağlayamadan kavga, dövüş başlamış ve her iki düğün kon-
voyundakiler yerlere serilmiş kanlar içinde kalmışlar. Sağ kalan her iki 
tarafın gelinleri olmuş. İki gelin bir araya gelerek ağlayıp feryat figan 
etmişler. Allah’a yalvarıp yakarmışlar. Bundan sonra yaşamalarının bir 
anlamının olmadığı söylemişler. Hatta Allah’tan canlarını almasını ve 
kendilerini taş yapmasını, bu durumdan insanların ders çıkarmasını dile-
mişler. Orada bulunan canlı cansız her şey taş kesilmiş. Geriye kalan iki 
gelinin orada yaktıkları ağıt kalmış: 

Gelin çıktık evimizden telli duvaklı 
Yolumuzu bağlar töreler, kanlı bıçaklı 
Son ümidim sensin, büyük Allah’ım 
Taş yap herkesi, âleme ibret olsun acıklı” (Varlık, 2014: 19-21). 

Bu tespitin içeriğinde çok sayıda halk inancı bir arada yer almıştır. 
“Telli Duvak” bunlardan birisidir. Gelin alaylarının farklı tehditler karşı-
sında dua edip taş olmayı tercih ettiğini gösteren çok sayıda tespit vardır. 

 
* Bu çalışma: 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Erzincan Valiliği ve Binali Yıldırım 
Üniversitesince gerçekleştirilen Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu’na bildiri 
olarak verilmek üzere hazırlanmıştır. 
**Dr. Halkbilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi, yasarkalafat@gmail.com 
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Gelin alaylarının karşılaşmalarının istenmemesi de bize göre kırk basması 
inancı ile ilgilidir. Zira doğumun ve ölümün olduğu gibi evliliğin de kırkı 
olabilmekte, kırk dönemleri içerisindeki gelinler birbirlerini ba-
sabilmektedirler. Töre, belirli süresi içerisinde gelinin baba evinden koca 
evine varmış olması gerekmektedir. Uyulmaması hâlinde gelin evi ile 
damat evi arasında kanlı olaylar olabilecektir. Tespitte bize göre eşinin 
namusu ile evine ulaşmasını isteyen gelin, taraflar arasına kan girmesin-
dense Allah’tan taş kesilmeyi dilemektedir. 

Yaratılmışlardan insan ve hayvanların “kut”larının vücut kıllarının 
kökünde yer aldığı inancı halk inançlarında yaşamaktadır. Bu tespitten de 
hareketle “Kut, mitolojik boyutu da olabilen zamanımıza kadar süren bir 
inanç objesidir.” diyebiliyoruz. Saçların tetkiki bazen kan analizlerinden 
daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Saçların tetkiki gen diyabeti, 
metabolizma bozukluklarını, zehirlenmeleri, bazı geri zekalılık hâllerini 
ve hatta erken bunama sayılabilmektedir.1 

Ayrıca Hakas destanları arasında önemli bir yeri olan Altın Tüy-
lü/Kıllı Ak Köpek Destanı da keza halk inançları destanî dönem arasın-
da kıl, mitolojik bir köprü konumundadır (Toker, 2019). Bu itibarla kıl; 
insanlar, astral varlıklar ve hayvanlar arası inanç içerikli ilişkilerde 
incelenen konunun yapı taşları arasında ele alınmaktadır. 

 
Metin 
Türk savaş kültürü tarihinde, kahraman savaş zamanında atının kuy-

ruğunu bağlatarak, ak büyü yapmış, kara büyüğe karşı tedbir almış olur-
du.2 

     Erzincan kırsal kesim halk inanç-
larında da yer alan ve At Binen Cin 
olarak bilinen, birçok bölgenin halk 
inanmalarında Al karısı tarafından 
yapıldığına inanılan bir eylemde, bu 
varlık geceleri bağlı olan atların yele 
ve kuyruklarındaki kılları örmekte-
dir (Kalafat, 2018). Kemaliye-Erzin-
can’da yapılan bir tespitte al karısının 
atların kuyruğunu ördüğü gibi atın 
sahibi al karısını test etmek için 
atının kuyruğunu örmesi veya bağla-
ması hâlinde, bu defa al karısı gece 

 
1 “Suçüstü”, 14 Eylül 1992, s. 19-21. 

      2Kalafat, Y. “Kuman/Kıpçak Türk Kültür Coğrafyasında Halk İnançları-Büyü 
Bağlamında Bir Kısım Mitolojik İnanç Kodları” www.yasarkalafat.info  
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binip terlettiği atın kuyruğundaki sahibi tarafından yapılmış örüğü açtığı 
da görülmektedir. Bu tespitteki uygulama şekli bir dönem Digor-Kars’ta 
yaşamış Ahıska Türklerinin halk inançlarından yapılmıştır.3 

Yılbaşında evin hayvanları yaylım hâlinde iken toplu hâlde gezsinler 
diye kuyrukları birbirlerine değdirilir (Köse). Halk inançları, kıl bağ-
lantılı inançlarda kuyruk yele ve saç kılları büyüsel bir içeriğe sahiptirler 
(Kalafat, 2018). Sürü hâlinde yayılan hayvanların toplu hâlde gezinmeleri 
güvenlikleri bakımından önem arz eder.4 

Kemah-Erzincan’dan yapılmış Al karısı saç bağlantılı bir tespitte, al 
karısı çocukları, “ekmeğim var suyun yok” diyerek onları kandırmaya 
çalışırken tanıdıkları bir dona girer ve tanıdıkları bir sesi taklit edermiş. 
Uzun göğüslerinden sağ memesini sol omzun ve sol memesini de sağ 
omzun sırtına kaşkol gibi atarmış. Uzun kirli saçları ile yüzünü kapatarak 
tanınmak istemezmiş. Al karısının saçlarını kullanarak yüzünü maske-
lediği bilgisi ile ilk defa karşılaşılmıştır.5 

Kemah-Kemaliye-Erzincan’da yaşamakta olan bir halk inancına gö-
re havale geçiren çocuğa iğne batırılır. Tespiti anlamlı kılan husus bize 
göre halk inançlarında havale geçiren çocuğa bir kara iye, şer kuvvet mu-
sallat olmuştur. Onun tedavisinde hemen havaya kaldırılıp poposunun 
sıkılması gerekir. Diğer taraftan şer bir güç olduğu inancı olan al karısını 
esir alabilmek için yakasına iğne batırılması gerekmektedir. Anahtar 
kelime iğne, çuvaldızı veya benzeri bir vasıta kullanılır. 

Erzincan Bağlarbaşı köyü Alevi inançlı Müslüman kesimin halk 
inançlarında yakalandıktan sonra yakasına iğne batırılan al karısı esaret-
ten kurtulabilmesi için iğneyi kendisi çıkaramadığı için bir çocuktan yar-
dım alır. Omuzluklarla su taşımakta olan al karısı çok yorulduğundan ba-
hisle iğneyi çocuğa çıkarttırır.6 

Eski Türkler yaslarında yüzlerini bıçakla çiziyorlardı. Ölen şahsın 
geride kalan yakınları, bilhassa eşleri saçlarını keserek cesetle birlikte 
mezara koyuyorlardı. Bu uygulama şekli aynı zamanda, ruhun bedenden 
ayrılması ile ruhun ölmediği inancını anlatır. Zira, gidilecek yeni alemde 
ailesine ve atına ihtiyaç duyacaktır. Örneğin Aydın Oğullarından Umur 
Bey hem babasının hem de kardeşinin ölümü üzerine saçlarını kesmiştir 
(İnan, 1995: 30). 

Fırat havzasında, Elazığ’da ölüm olunca kırk gün yas tutulur. Kadın-

 
 3Kaynak Kişi: Sertaç Demir, Araştırma görevlisi-Tarih bilim dalı alanında 

çalışmaktadır. 
4Kalafat,“Ardahan Halk Kültüründe Kuman/Kıpçak İzleri”,  
www.yasarkalafat.info  
5 Kaynak Kişi: Türkan Sarp, Halkbilimi Araştırmacısı, Kemahlı 
6 Kaynak Kişi: Naciye İlgeç, 54 yaşında Bağlar köyü halkından, Erzincan Alevi 
Ocağı personelinden 
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 3Kaynak Kişi: Sertaç Demir, Araştırma görevlisi-Tarih bilim dalı alanında 

çalışmaktadır. 
4Kalafat,“Ardahan Halk Kültüründe Kuman/Kıpçak İzleri”,  
www.yasarkalafat.info  
5 Kaynak Kişi: Türkan Sarp, Halkbilimi Araştırmacısı, Kemahlı 
6 Kaynak Kişi: Naciye İlgeç, 54 yaşında Bağlar köyü halkından, Erzincan Alevi 
Ocağı personelinden 
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lar kızlar acılarını ifade etmek için saçlarını yonar, başlarını taşlarını vu-
rur, ağıtlar yakarlar (Gerçek, 1985: 83-94). 

İnsanlardaki saç atlarda yele konumundadırlar. Kut-kıl bağlantısı dü-
şününce Kel Oğlanın saçsız oluşu ve Samsun’un güç kaynağının saçı ol-
duğu hatıra gelmektedir. 

Kars’ın bazı yörelerinde ölüsüne ağlayan kadınlar yüzlerine vurur, 
saçlarından bir parça keser, elbiselerini ters giyer, kara bağlarlar. Ağıtla-
rında; 

“Sabah oldu kalk da gel, 
Kara yerden çık da gel, 
Ağ giyinmiş gelinsin, 
Kına verim yak da gel” derler (Turan, 1982: 447-457). 

Ters giyilme eylemi ile gidişatın, yaşanılanın tersine yönelmesi, yön 
değiştirmesi mesajı verilmiş olunur. Ak, aydınlığın kara, karanlığın 
kına, adanmışlığın, müjdenin simgesidir. 

Erzurum-Erzincan yörelerinden tespiti yapılmış bir ağıt örneğinde; 
“Kardaşım yok mezarıma taş dike 
Bacım yok ki gözünden yaş döke 
Anam yok ki saçından saç söke 
Hali yaman olur gurbet elde garip ölenin” denilmektedir. 

Eski Türk kültüründe, yas dönemlerinde atların kuyruk örüğü, sa-
hibinin saçı veya saç örüğü kesilirdi (Kalafat, 2010). Örmek, bağlamak 
türünden bir büyü yöntemi olarak bilinir. “Fatma Güle Sitem” isimli 
eserinde Mahsunî Şerif: 

“Kırma hatırımı gül yüzlüm benim 
Gül olsam da gün gelir ki solarsın 
Kara toprak olur gider bedenin 
Saçlarını yolum yolum yolarsın” demektedir. 

Erzurum yöresinin uzun havalarında “saç yonma”, “saç sökme” 
olarak da geçer. Esasen saç sökme fiili, saç yonmayı tam karşılamaz. Saç 
sökme pişmanlık hâlidir. Saçını başını dağıtmak kendinden geçme karşı-
lığında kullanılır. Türk kültür coğrafyasının birçok yerinde bu arada Er-
zincan kırsalında da bunun uygulaması vardır. Ölünün ağlayan yakın-ları 
“toprak başıma” der, saçlarını yolarlar, yüzlerini yırtarlar.  Bunun anlamı 
“Sen ölmeseydin ben ölseydim mi?”, yoksa “senden sonra ben yaşaya-
mam beni de yanına al” demek midir? Anlam yakınlıklarına rağmen bize 
göre mesaj farklılıkları vardır. Birinci ifadedeki fedakârlık içerir, “ben de 
seninle geleyim” anlamındadır. İkinci ifadede isyan saklıdır (Kalafat, 
2010). 
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Halk inançlarında saç yolmak, kara giymek çaresizliğin, ocağı sön-
müş, evinin direği yıkılmış olmanın ifade şeklidir. İslam’da saç yolmak 
gibi abartılı durumlara taviz yoktur.7 

Urfa, Mardin, Adıyaman’da kadın kişiler eşleri ve yetişkin oğulları 
öldüğü zaman saçlarını ikiye ayırır ayrılmış saçlardan bir bölümünü ta-
mamen tıraş eder. 

Fırat havzasında, Elazığ’da ölüm olunca kırk gün yas tutulur. Kadın-
lar kızlar acılarını ifade etmek için saçlarını yonar, başlarını taşlara vurur, 
ağıtlar yakarlar (Gerçek, 1985: 83-94). 

Tunceli’de gece aynaya bakılmaz saç-sakal kesilmez. Gece ayna 
karşısına geçenin kısmeti kesilir inancı vardır (Çay, 1983: 26). Aynanın 
çıplak gözle görünemeyenleri yansıttığı inancı vardır (Kalafat, 1995: 75-
107). Gece aynaya bakılmayacağı inancı, Erzincan kırsalında da yaşa-
maktadır. Erzincan ve Erzurum’da kış geceleri salonda ayna bulundurma-
nın baht açıklığı sağlayacağına inanılır (Kalafat, 2010: 308). 

Hakkari’de genç kızları ve çocukları nazardan korumak için saç 
örüklerinin içerisine, arasına mavi boncuk takılır (Kalafat, 2010). Bu 
uygulamayı da Erzincan kırsalında görebiliyoruz. 

Erzincan Alevi kesim Müslüman halkta çocuğun ilk saçı yakın za-
mana kadar dede tarafından kesilirdi. Şimdilerde bu uygulama kalkmış, 
aileden herhangi birisi kesmektedir. Kesilen saçlar çocuk erkek veya kız 
olsun fark etmeksizin sandıkta saklanır. 

Altay Türklerinde Çocuk dünyaya gelince büyük kardeş ona isim ko-
yar, dayısı çocuğun saçlarının ucundan sağlı sollu biraz keser. Bunlar 
sandıkta saklanır ve kişi ölünce bu saçlar onunla mezara koyulur (Kalafat, 
2010). 

Radloff (1954: 132-268), Altay ve Türk boylarında ölüm münase-
betiyle yakılan ağıtları anlatırken genç ölülerin ellerine kına yaktıklarını, 
yasta saçlarını kulaklarını kestiklerini belirtmektedir. Yakılan kına ile 
kızlar adanmış mı oluyorlardı. Halk inanmalarında murat almamış genç 
kızların masumiyetine inanılır. Onların tabutlarına al kurdele bağlanır. Al 
kurdele aynı zamanda kutlu mezarların mezar taşlarına ve kutsal bilinen 
asırlık çınar ağaçlarına da bağlanır. 

Al kurdelenin lohusa anne ve bebeğini al karısından koruduğuna dair 
bilgilerde vardır. İnsanlar tarafından esir edilen al karısı Al Ocağı olunca, 
Ocaktan al karısına karşı korunmak isteyenler al renkli bir kumaş parçası 
verilmektedir (Kalafat, 2018). 

 
7Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Berikan 
Yayınları, Ankara, 2010. S. 403; Balkan Türklerinden Örneklerle Halk İnanç-
larında Saç” Uluslararası Balkan Türkleri Sempozyumu Bildirileri (28-2 Eylül 
2001 Prizren) Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Nimetullah Hafız- Prof. Dr. Hafız, 
BAL-TAM, Prizren 2006 s. 308-316 
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7Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Berikan 
Yayınları, Ankara, 2010. S. 403; Balkan Türklerinden Örneklerle Halk İnanç-
larında Saç” Uluslararası Balkan Türkleri Sempozyumu Bildirileri (28-2 Eylül 
2001 Prizren) Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Nimetullah Hafız- Prof. Dr. Hafız, 
BAL-TAM, Prizren 2006 s. 308-316 
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Hakas Türklerinde kişioğlunun kutunun saç diplerinde olduğuna 
inanılır. Dökülen tarak artığı kadın saç teli/kılı ulu orta saçılmaz, onların 
tekrar dirilme gününde sahibini arayacaklarına inanılır. Mezar nakil-
lerinde ölüye ait tüm kemikler nakledilirken dökülmüş saçlar da nakle-
dilir. En etkili aşk büyülerinde kadın saçı kullanılır. Bir kısım nazar-
lıklarda da kıla yer verildiği bilinmektedir (Kalafat, 2004). 

Şavşat Kuman bölgesinden tespiti yapılmış bir bağlama büyü türü de 
katrana batırılmış kız saçının göle atılması şeklinde yapılmaktadır. Bu 
uygulamada o kızla evlenen erkeğin bağlanmış olacağına ve büyü 
türünün çok zor bozulabileceğine inanılır (Altınkaynak). 

Saç tellerinden hareketle büyü yapıldığı inancı Türk kültür coğrafya-
sında çok yaygındır. Bu tür büyüler daha ziyade talibini kurulması için 
yapılırlar. İstemeyen kızların büyü ile ikna edilmesi, gönül bağı kurul-
ması için yapılırlar. 

“Neslin Düldül aslın Kır At 
Üstünde alınır murat 
Dal boynunda çifte kanat 
Başındaki tel olaydı-(Köroğlu) 
 
“Gürleyen gök müdür esen yel midir? 
Arap atı tavlasında bellidir 
Deste kâkül al yanakta gamlıdır 
İpek kâkül değil tel dedi bana-(Ruhsatî)”  
(Yardımcı, 2019: 52-68). 
 

Tel halk inançlarında gelin olmayı temsil eder, duvak da öyledir. 
Telli duvaklı gelin yüz akı ile beklenen günü hak eden, elde eden ge-
lindir. Telli Baba yatırından gelin teli alınır, kutsiyet atfedilen kuşlardan, 
Hak Aşıklarının mesaj ulaştırıcısı olarak bilinen telli turnanın özel 
konumu vardır. Erzincan Alevilerinde de Telli Turna Semahı vardır 
(Kalafat, 2015).      

İstanbul Sarıyer-Rumeli Kavağında türbesi bulunan Telli Baba’yı zi-
yarete giden evliliği gecikmiş kızlar; 

“Ne alım al oldu 
Ne yeşilim soldu 
Telli duvaklı gelin olamadım” 

Şeklindeki yakarmalarla muradın gözünde kaldığı anlatılmış olur. 
Halk sözlü renk kültüründe al egemenliği, başarıyı, yeşil muradı temsil 
eder. Adıyaman Yöresi türkülerinden: 

“Tel tel tellerine 
Kurban olam dillerine” 
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Saç Teli gibi saçtan hareketle saç bağına da anlam yüklenmiştir. 

“Yörük kızları saçlarını “bağ” adı altında 40 adede kadar örer ve bunların 
her birinin adına “belik” denir. Beliklerin nihayeti “saç bağı” denilen yün 
veya iplikten örgü ile bağlanır. Karacaoğlan’da belik, 

“Zalim aşk elinden içmişim ağı 
Senin için dolanırım bu dağı 
Alam beliğine altun saç bağı 

Tek saçını ince bele as gelin” şeklinde geçmektedir (Aytaç, 2002: 
15-27). Tuva Türklerinde balanın saçı, bala 3 yaşına gelince kesilir. Bu 
merasimin adı Ças kırkır toyu, çocuk saçı kesme toyudur. Saçı çocuğun 
büyük babası keser. Kesilen saçlar bir yerde saklanır. Bu toya bütün ak-
rabalar davet edilirler. Öğütler yapılır.8 

Türkmenistan-Göklen Türkmenlerinin halk inançlarında ölünün 
yedisi oluncaya kadar saç ve sakallar uzatılır (Kalafat, 2007: 40-44). Yas 
döneminde saç-sakal tıraşının yapılmaması Anadolu halk inançlarında da 

 
8 Kaynak Kişi: Chaygana Mongush Tuva Türkü 23 yaşında, Türk Manas Üniver-

sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi 
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İstanbul Sarıyer-Rumeli Kavağında türbesi bulunan Telli Baba’yı zi-
yarete giden evliliği gecikmiş kızlar; 

“Ne alım al oldu 
Ne yeşilim soldu 
Telli duvaklı gelin olamadım” 

Şeklindeki yakarmalarla muradın gözünde kaldığı anlatılmış olur. 
Halk sözlü renk kültüründe al egemenliği, başarıyı, yeşil muradı temsil 
eder. Adıyaman Yöresi türkülerinden: 

“Tel tel tellerine 
Kurban olam dillerine” 
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Saç Teli gibi saçtan hareketle saç bağına da anlam yüklenmiştir. 

“Yörük kızları saçlarını “bağ” adı altında 40 adede kadar örer ve bunların 
her birinin adına “belik” denir. Beliklerin nihayeti “saç bağı” denilen yün 
veya iplikten örgü ile bağlanır. Karacaoğlan’da belik, 

“Zalim aşk elinden içmişim ağı 
Senin için dolanırım bu dağı 
Alam beliğine altun saç bağı 

Tek saçını ince bele as gelin” şeklinde geçmektedir (Aytaç, 2002: 
15-27). Tuva Türklerinde balanın saçı, bala 3 yaşına gelince kesilir. Bu 
merasimin adı Ças kırkır toyu, çocuk saçı kesme toyudur. Saçı çocuğun 
büyük babası keser. Kesilen saçlar bir yerde saklanır. Bu toya bütün ak-
rabalar davet edilirler. Öğütler yapılır.8 

Türkmenistan-Göklen Türkmenlerinin halk inançlarında ölünün 
yedisi oluncaya kadar saç ve sakallar uzatılır (Kalafat, 2007: 40-44). Yas 
döneminde saç-sakal tıraşının yapılmaması Anadolu halk inançlarında da 

 
8 Kaynak Kişi: Chaygana Mongush Tuva Türkü 23 yaşında, Türk Manas Üniver-

sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

154  

vardır. Türkmenistan Türklerinde bebeğin ilk saçını dayısı sağından baş-
lanarak keser. 

Saç-sakal, ak ise nuranî bir görünümü yansıtır. Halk anlatılarında 
Hızır, çok kere ak sakallı bir ihtiyar olarak resmedilir. Keza hak aşığına 
bade sunan sunucuların arasında yer alabilen Buta/aşk iksiri sunucusu da 
ak saçlı-aksakalı nurani bir pir olarak tasvir edilir. Kara sakallılar, kara 
saçları ve sakalları karışmış olanlar şeytanî varlıkları anlatmış olur. 

Al kızı, gündüz su kenarlarında çeşme başlarında erkeklere göründü-
ğünde uzun saçlı çok güzel bir kızdır. Lohusayı bastığında ise uzun ta-
ranmamış kirli saçları vardır. 

Tul inancı ölen bir kimsenin aile yakınları arasında onlara çeşitli şe-
killerde görünmesi olarak da bilinir. Ölen kimse unutulmadığını hissettiği 
sürece yakınlarına mutlu görünür. Unutulduğunu hissedince de ev halkını 
rahatsız ettiğine inanılır. Onun bu hâli hortlama olarak bilinir. Hortlama 
inancı Erzincan halk inançlarında da yaşamaktadır. Mutlu olmayan ruhun 
yakınlarına saçı sakalı karışmış hırpani görünmesi onun mutsuzluğuna 
işaret eder (Kalafat, 2014). Faldaki ak sakal, ak renk, parlaklık müjdeyi 
simgeler. 

Saç kılı ile kesilmiş haşlanmış yumurtanın özüne bakılarak bekle-
nen bebeğin cinsiyeti tahmin edilir. Sevgiliye bir tutam saç verilerek bağ-
lılık ve teslimiyet anlatılmış olunur (Kalafat, 2005: 208-212). Uluğ 
Türkistan’da Saçlı Aziz’in ve Kara Saç Ana’nın konu ile ilgisi olduğu 
muhakkaktır. 

Erzincan’da yaşamakta olan Alevi inançlı Müslüman halk kesimde 
hamile hanımın, ayı oynatmak için köye getirilen ayıyı görmesi, ona bak-
ması kesinlikle istenilmez (Kalafat, 2015: 13-65). Anadolu genelinde 
hamile tavşan görür ise bebeğinin dudağın yarık olacağına ayı görür ise 
bebeğin vücudunun kıllı olacağına inanılır. Kıl sadece genetikle geçme-
mekte, fenotiple de etkili olabilmektedir. 

Doğu ve kuzeydoğu Anadolu’da erkek çocuk dünyaya geldiğinde 
burun kanadından bir delik açılarak büyüğünce cesur olması için oradan 
kurt kılı geçirilir. Hakkari’de yeni çiftlerin zifaflarında başarılı olabilme-
leri için yataklarına kurt postu serilir (Kalafat, 2001). 

Kıl, yaşamakta olan bir vücutta canlı bir aksam konumundadır. Haç 
mevsiminde hacılar cana son vermekten kaçınırlar. Sehven öldürülen bir 
bitki veya böcek için kefalet ödenir sadaka verilir. Keza vücuttan düşen 
kılın da bir kefaleti vardır. İhrama girmeden evvel saçlar tıraş edilir. Ni-
tekim ölen er kişinin son saç sakal tıraşı mürdeşir tarafından yapılır. 

Kadın kişinin namahremden sakınılacak vücut aksamlarının içinde 
saç da vardır. Bu yasağa saçlar örtünerek uyulmuş olunur. 

Keza, rüyasında kişi kedisini veya bir yakınını traşlı bakımlı görür 
ise sıladaki o kişinin mutluluğuna, saçı sakalı karışık kimse olarak rüyaya 
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giren kimsenin, bedbaht olduğuna inanılır. Falda da durum aynıdır. 
Özbek çiftçisi Rüzgârın Piri Haydar’a saçı yapar, Pirin yardımı ile 

ekinin savrulması sağlanır. Özbek çiftçisi harmanda rüzgâra pay verir. 
Haydar, saçın kâkül kısmı ile temsil edilir. Rüzgârı çağırma uygula-
masında kötü ruhları defetmek için taşlar birbirlerine vurularak ses çıka-
rılır. Kurbağa, ters çevrilir. O su sembolü olarak da bilinir. Rüzgârın piri 
uzun saçlı olarak tahayyül edilir ve vato olarak bilinir (Garayev, 1997). 

Yere niyaz, rüzgâra seslenme gibi inançlar, eski Türk inanç sistemin-
deki her şeyin bir ruhu, sahibi/iyesi olduğu inancı ile örtüşmektedir. 

Kurbağa büyüsü diye bilinen Kara Büyü ve kıskançlığı gidermek 
için yapılan ak büyü türünden bir büyünün yapıldığına inanılır. 

Kâkül, perçem, zülüf saçın kesilme şekli, kesilme zamanı itibarıyla 
saçtan hareketle mesaj verici uygulama şekilleri olarak bilinir. Örük sayı-
sı ve şekli ile baş bağlama şeklinde de olduğu gibi kadın kişinin medeni 
hali veya yasta olup olmadığı anlatılmış olur. 

Kurbağayı ters çevirme türünden uygulamalar kurak mevsimlerde 
yağmur için Anadolu’da yapılan uygulamalarda da görülür. Taşların bir-
birlerine vurularak ses çıkarma uygulaması Erzincan ve yöresinde de gü-
neş ve ay tutulduğu zamanlarda da yapılır. İnanca göre ayı koruyan iki 
gök ehli köpek ve ayı yemek isteyen celmauz olarak bilinen bir de yılan 
vardır. Yılan, köpeklerin uyumasından istifade etmek istemektedir. Ses 
çıkarmak suretiyle uyumakta olanın köpeklerin uyanmalarının sağlanması 
amaçlanır (Kalafat, 2012). 

Kemaliye Erzincan’da ohurç diye bilinen bir inanç ve uygulama 
vardır. Cinli olduğuna inanılan evlerden cinleri çıkarmak için evlerin, 
odaların içinde taşlar birbirlerine vurularak köşe bucak dolaşılır ve böyle-
ce cinlerin kovulmuş olacağın inanılır9. Bu uygulamayı hatırlatan bir uy-
gulama da Nahcivan’da yaşamaktadır. Bu bölgede Nevruz sabahı erken-
den kalkılıp gün doğmadan evvel bir su gözesi veya çeşmeden su alınır. 
Bu su gün görmemiş su olarak bilinir ve evin, odaların içine duvar dipleri 
dolaşılarak serpilir. Böylece ev köşe bucak şer güçlerden temizlenip 
yerlerini sağlık saadet berekete bıraktığına inanılır. Bu esnada odada kapı 
istikametinde adeta onlar için çıkış yolu bırakılır. Bu hastalara şifa için 
içilir, bereket için yemeğe katılır. Tıpkı mevlit okunduğu zaman okuyan 
hocanın nefes mesafesine tuz konulması bu tuzda farkı bir bereketin 
olduğuna inanılması türünden bir uygulamadır. 

Erzincan Göller köyü halk inançlarında yaşayan Hızır (a.s.) ile ilgili 
bir inanç ile gün görmemiş su inancı arasında bir ortaklık vardır. Bu köy-
de Hızır ayında, geçmişte dereye kadar yol ocak külü serpilirmiş. Hızır 
bugün bize gelsin diye, “Hızır’ın suyu” diyerek sabah gider dereden su 

 
9 Kaynak Kişi: Şevket Gültekin bölge halkından folklor araştırmacısı 
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vardır. Türkmenistan Türklerinde bebeğin ilk saçını dayısı sağından baş-
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Saç-sakal, ak ise nuranî bir görünümü yansıtır. Halk anlatılarında 
Hızır, çok kere ak sakallı bir ihtiyar olarak resmedilir. Keza hak aşığına 
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saçları ve sakalları karışmış olanlar şeytanî varlıkları anlatmış olur. 

Al kızı, gündüz su kenarlarında çeşme başlarında erkeklere göründü-
ğünde uzun saçlı çok güzel bir kızdır. Lohusayı bastığında ise uzun ta-
ranmamış kirli saçları vardır. 
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killerde görünmesi olarak da bilinir. Ölen kimse unutulmadığını hissettiği 
sürece yakınlarına mutlu görünür. Unutulduğunu hissedince de ev halkını 
rahatsız ettiğine inanılır. Onun bu hâli hortlama olarak bilinir. Hortlama 
inancı Erzincan halk inançlarında da yaşamaktadır. Mutlu olmayan ruhun 
yakınlarına saçı sakalı karışmış hırpani görünmesi onun mutsuzluğuna 
işaret eder (Kalafat, 2014). Faldaki ak sakal, ak renk, parlaklık müjdeyi 
simgeler. 

Saç kılı ile kesilmiş haşlanmış yumurtanın özüne bakılarak bekle-
nen bebeğin cinsiyeti tahmin edilir. Sevgiliye bir tutam saç verilerek bağ-
lılık ve teslimiyet anlatılmış olunur (Kalafat, 2005: 208-212). Uluğ 
Türkistan’da Saçlı Aziz’in ve Kara Saç Ana’nın konu ile ilgisi olduğu 
muhakkaktır. 

Erzincan’da yaşamakta olan Alevi inançlı Müslüman halk kesimde 
hamile hanımın, ayı oynatmak için köye getirilen ayıyı görmesi, ona bak-
ması kesinlikle istenilmez (Kalafat, 2015: 13-65). Anadolu genelinde 
hamile tavşan görür ise bebeğinin dudağın yarık olacağına ayı görür ise 
bebeğin vücudunun kıllı olacağına inanılır. Kıl sadece genetikle geçme-
mekte, fenotiple de etkili olabilmektedir. 

Doğu ve kuzeydoğu Anadolu’da erkek çocuk dünyaya geldiğinde 
burun kanadından bir delik açılarak büyüğünce cesur olması için oradan 
kurt kılı geçirilir. Hakkari’de yeni çiftlerin zifaflarında başarılı olabilme-
leri için yataklarına kurt postu serilir (Kalafat, 2001). 

Kıl, yaşamakta olan bir vücutta canlı bir aksam konumundadır. Haç 
mevsiminde hacılar cana son vermekten kaçınırlar. Sehven öldürülen bir 
bitki veya böcek için kefalet ödenir sadaka verilir. Keza vücuttan düşen 
kılın da bir kefaleti vardır. İhrama girmeden evvel saçlar tıraş edilir. Ni-
tekim ölen er kişinin son saç sakal tıraşı mürdeşir tarafından yapılır. 

Kadın kişinin namahremden sakınılacak vücut aksamlarının içinde 
saç da vardır. Bu yasağa saçlar örtünerek uyulmuş olunur. 

Keza, rüyasında kişi kedisini veya bir yakınını traşlı bakımlı görür 
ise sıladaki o kişinin mutluluğuna, saçı sakalı karışık kimse olarak rüyaya 
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Kurbağa büyüsü diye bilinen Kara Büyü ve kıskançlığı gidermek 
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sı ve şekli ile baş bağlama şeklinde de olduğu gibi kadın kişinin medeni 
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olduğuna inanılması türünden bir uygulamadır. 
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bir inanç ile gün görmemiş su inancı arasında bir ortaklık vardır. Bu köy-
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9 Kaynak Kişi: Şevket Gültekin bölge halkından folklor araştırmacısı 
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alırlarmış (Özdemir, 2012: 193). Varto tarafı halk inançlarında Hızır’ın 
gelişini izlemek için o gece ev halkı niyetlenerek evin bacasına birer 
minik taş koyarlar. Etrafına incecik toprak sererler. İnanca göre bu to-
pakta iz aranacak Hızır’ın gelip gelmediği tespit edilecektir. Ertesi gün 
hangi taşın altında uğur böceği görünür ise o yıl ailenin uğurlu ferdi o 
olarak kabul edilirdi. 

Bu uygulamalarda inanca çağırım yapan benzeri inançlar da vardır. 
Yeni yapılmış evlerin odalarında ilkin kedi dolaştırılır. Bu uygulama 
uzun süre kullanılmamış, boş kalmış evlere yeniden yaşanılacak ise de 
yapılır. Dolaştırılan kediye yenilecek bir şeyler verilir. Halk inançlarında 
dışardan kendi evine de olsa giren herkes evi besmele ile selamlayarak 
girer. Zira boş olduğu sanılan evlerde görünmeyenlerin olabileceğine 
inanılır. 

Uluğ Türkistan’da saç kesme merasiminde saç toyu yapılır. Sünnet 
toyu ile gelin toyu uygulamalarının bir arada yapıldıkları olur da ad toyu, 
ilk adım toyu, ilk diş toyu, saç toyu gibi küçük şölenler gelin toyu ile 
birlikte kutlanılmaz. Türk destanlarında iki evlilik bir toyda kutlana-
bilmektedir (Kalafat, 2001: 17-18,47, 2,94). 

Ağrı ve Erzincan’ın bazı köylerinde yaşamayan erkek çocukları ya-
şasınlar diye bazı aileler, özellikle erkek çocuklarına kız elbisesi giydirir 
saçlarını uzatırlar. 

Mardin yöresinde çocuğu olmayan veya yaşamayan aileler, dünyaya 
gelen ilk ve tek çocuğun o yedi yaşına gelinceye kadar saçlarını kestir-
mez ve çocuğu yıkamazlardı. Çocuk yedi yaşına gelince saçı kestirilir toy 
yapılıp fakir doyurulurdu (Kalafat, 2010: 382). 

Kara iyelerin erkek çocuklarına musallat oldukları inancından hare-
ketle, onların saçları uzatılarak, kara iyelere onların kız oldukları mesajı 
verilmek istenir. Saç kara iyelere karşı bir örtüleme vasıtasıdır. Yıkamak, 
koku inancı ile bağlantı olmalı, koruyucu kokuyu muhafaza etmek 
amaçlı olabilir. 

Erzincan ve Muşta çocuğun ilk saçı çocuğa kestirilir. İlk kesilen saç, 
altınla tartılır ve karşılığında fakire para verilir. Yapılan saç toyunda 
fakirler bilhassa fakir çocuklar sevindirilir (Kalafat, 2010: 371). Ço-
rum’da çocuğun kesilen ilk saçı para ve altınla tartılır para fakirlere 
verilir. Bu uygulama ile sahiplenilmesi önlenmiş, kara iyelerden korun-
muş olur. Bazı yörelerde saç ilkin tezekle tartılır daha sonra tezeğin 
ağırlığınca altın sadaka olarak verilir. Amaç kara iyelerin yanıltılmasıdır. 
Böylece saçın kıymetli olmadığı anlatılmış olunur. Bu uygulama 
örtüleme yoluyla yapılan bir ak büyüdür. 

Erzincan Salur köyü halk inançlarında, doğumun gerçekleşeceği me-
kândaki kapalı kapların ağızlarının açılması, kilitlerin elbise düğmelerinin 
açılması, düğmenin iliklenmesi, açılması, keza kilidin kapatılıp açılması 
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halk kültüründe büyü kapsamında algılanmaktadır (Kalafat ve Sümbüllü, 
2017). Kerem ile Aslı’da Aslının giysisinin keşiş amcası tarafından büyü 
yapılarak düğümlendiğine inanılır. Ayrıca kısmetlerinin açılmasını iste-
yen genç kızların Cuma salasından evvel minarede kilit açması veya ho-
caya açtırmaları uygulamasına da başvurulur. 

Kıl etrafında oluşmuş halk inançlarından hareketle Türk mitolojik 
verileri ile bağ kurulabilmektedir. Bu gerçeğe Erzincan halk inançları 
kültürü verileri şahitlik yapabilmektedir. 

Gaziantep’te doğumdan sonra ona musallat olan kızıl saçlı bir varlı-
ğın olduğuna inanılır (Kalafat, 2010: 372). Al karısının bazı tespitlerde 
saçları kara, bazı tespitlerde ise göz ve saç renginin kızıl olduğu ifade 
edilir. 

Samsun’da hayızlı kadın kırklı çocuğu ellerse, ona dokunur ise ço-
cukta lohusa denesi diye bilinen sivilce çıkar, böyle çocukların saçları 
dökülür. Korunmak için çocuğun yastığının altına süpürge koyulur (Ka-
lafat, 2010: 381). 

Hayızlı olma döneminde kadın kişiye uğur, bereket içerikli bazı sı-
nırlamalar getirilmiştir. Bu döneminde o bir kısım ibadetlerini dinen erte-
leyebilmektedir. O, başı kirli olarak bilinir ve kırk banyosundan sonra te-
mizlenmiş olur. Adeta kut ile arasına geçici meşru bir duvar örülmüştür 
(Kalafat, 2018). 

Kırklı çocuk, kırklı döneminde basılmaya müsait çocuk durumunda-
dır. Onu kırklı başka bir çocuğun kırkı basabildiği gibi, kırk dönemleri 
içerisindeki bitkiler de hayvanlar da basabilmektedir. O ayrıca ölünün 
kırkı tarafından da basılabilmektedir. Hayızlı kadının basması demek, 
bu dönem içerisinde olan kadın anlamına gelir. Ondaki kara, kem, negatif 
enerji tarafından basılmış olmak, demektir. 

Süpürgenin kara iyelere karşı en genel koruyucu olduğu bilinmekte-
dir. Süpürge etrafında oluşmuş halk inançlarının merkezinde süpürge otu 
vardır. Süpürge-kara iye-korunma bağlantılı çok sayıda tespit yapılmıştır 
(Kalafat, 2008: 259-266). Süpürgenin bu özelliği yaşamın her safhasında 
görülür. Anadolu’da birçok türbede süpürge koruyu aksam arasında yer 
alır ve bu yerleri ziyaret eden hasta sahipleri türbeye süpürge adarlar. 

Süpürge, Anadolu sahasında bir adak olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Ankara Mamak’ta Karaağaç Dedesi Türbesi’ni, Bursa’da Yürüyen 
Dede Türbesini, Kilis’te Küt Küt Dede Türbesini Merzifon’da Ali Baba 
Türbesini süpürge adanan türbelere örnek gösterebiliriz. Türbelerde adak 
olarak kullanılan süpürge Erzincan ve Erzurum’da da al basmasına karşı 
kullanılmaktadır (Irmak, 2019). 

Erzincan’ın halkı Alevi Müslüman olan ve anadilleri Türkçe iken gi-
derek Zazacada konuşulmaya başlanan Göller köyü Cem ayinlerinde de 
görevlilerden birisi süpürgeci ve görevlerden birisi de süpürme işlemidir. 
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alırlarmış (Özdemir, 2012: 193). Varto tarafı halk inançlarında Hızır’ın 
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Erzincan Salur köyü halk inançlarında, doğumun gerçekleşeceği me-
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Süpürgeci meydanı süpürmeye başlamadan evvel, “Süpürgeci Selman, 
kor olsun Mervan zuhur etti yiğidi Sahib-i Zaman Nefes pirde” der 
(Özdemir, 2012: 151). 

Bu iki tespitin arasında olan bağlantı bize göre iyelerle ilgilidir. Al 
karısı esir alınıncaya kadar kara iyi konumundadır. Şer bir güçtür. Onun 
koruyucu ocak olması, ak iye özelliği arz etmesi süreci yakalanmasından 
sonra başlar. Türbelerdeki ulu zatlar kutlu kişi oğlu örnekleridirler. On-
ların kara iyelere karşı koruyucu olduklarına, zararlarından kurtardık-
larına inanılır. 

Erzincan Salur köyü Türkmenlerinde doğumun gerçekleşmesini taki-
ben çocuğu yaşamayan aileler vergili olarak bilinen ailelere başvururlar 
ki “vergili olma” tanımlaması daha ziyade mistik olumlu güçlerle do-
nanımlı, kutlu anlamında kullanılır. Çocuk olabilmesi için bazı tedbirlere 
başvurulur. Bu maksatla kırk evden toplanan kırk parçadan dikilen gi-
yecek veya yakasız gömlek çocuğa giydirilir. Bu uygulama ile adeta 
kutlu bir ailenin kutundan yararlanılır. Yakasız gömlek adanmışlığın 
sembolüdür. Kefenin yakası yoktur (Kalafat ve Sümbüllü, 2017). 

Çocuksuzluktan korunma yöntemleri arasında çocuğun saçının ta-
ranmaması, çocuğa bakımsız bir görüntü verilmesi de vardır. Böylece onu 
beğenip götürmek isteyen kara güce mâni olunmak istenir (Kalafat ve 
Sümbüllü, 2017). 

Erzincan halk inançlarında Tıbıkılı/Tıbkı Taşı, Tıbıkalı/Tıbkı Ka-
dın inancı vardır. Erzincan-Salur Türkmenlerinde 35-40 yıl öncesine ka-
dar çocuğu yaşamayan aileler tıbbi/tıbkı taşı adı verilen bir taştan Tı-
bıkalı kadının zararından korunuyordu yararlanırlardı. İnanca göre canlı 
olduğuna inanılan bu taşı loğusa veya bebek üzerinde taşımalıydı (Kalafat 
ve Sümbüllü, 2017). 
      Tıbıkılı/Tıbkı Taşı, yılanın ağzından canlı olarak alınan kurbağa ku-
rutularak elde edilir. Temiz bir beze sarılan kurbağa lohusanın odasına 
alınır ve bebeğin beşiğine bağlanır ise Tıbıkalı/Tıbkı kadın onlara yak-
laşamaz, zarar veremez. 
      Tıbıkalı Kadın tiplemesinin hem olumlu hem de olumsuz mesajlar 
vermesi, Al Karısı olarak da bilinen bu varlığın ak ve kara iye özelliğini 
bir arada içermesi ve yansıtmasından kaynaklanır olabilir. Al karısı bir 
kara iyedir ve zarar verici özelliği ile lohusaya ve bebeğine zarar ver-
mektedir. O yakalanıp esir edildikten sonra, serbest bırakılması kar-
şılığında, hiçbir al karısının esir alan aileye zarar vermeyeceğini taahhüt 
eder. Bu noktada onun ak özelliği ön plana çıkmıştır. Esir alan aile al 
ocağı olur ve al karısına karşı koruyu konumuna geçer. Tıbıkı Taşı/Al 
Taşı, Tıbıkı Kadının/Al Karısının esir alındığı eve bir armağanıdır. Bu taş 
lohusalık dönemlerinde lohusanın Tıbıkılı kadına/Al karısına karşı 
korunma aracı olmuştur. 
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Al Basmasından korunmak ve arazlarından kurtulmak için Baro Kö-
yü’nde meskûn Al Ocağı’na gidilir. Geçmişte bu köyde bir al karısı ya-
kalanarak uzun zaman evin işlerini görmekte kullanılmış, Al basmasından 
korunmanın yolunu da alkarısı ev halkına öğretmiş. O günden beri de el 
vermek şeklinde bu ocak yaşamaya devam ediyor- ocaklı tarafından bir 
dizi pratiği takiben ocak külünden – ki bu küle al külü denir-temin 
etmekte, bu külü yeni doğanın beşiği altına, loğusanın yatağı altına 
bırakarak al basmasından kızlarını, gelinlerini ve yeni doğanı korumak-
tadırlar. Bu arada loğusaların tandır yanında yatak açması/yatağını oraya 
yapması uygun görülmemektedir ki tandır yanında yatan loğusa ve 
bebeğini al basacağına inanılmaktadır (Kalafat ve Sümbüllü, 2017). Bu 
tespit al karısının su kültü ve taş kültü ile ilgisi bilinirken ateş kültü ile 
ilgisini de düşündürür. Anadolu’nun birçok yerinde Al Karısının elini 
dokunduğu her kumaş parçası ve bilhassa al kumaş parçası tıbıkı taşının 
rolünü üstlenmiştir. 
      Altun Arığ gibi destan metinlerinde ateşe atılan kötü karakter ölürken, 
kaçarken kurt gibi sürünmekte ve metal bir süpürge ile ateşe doğru sü-
rülmekte, süpürge ile vurularak ateşte yakılmaktadır (Özkan, 1997). 

Anadolu Türk halk inançlarında bilhassa kırsal kesimde süpürge ne 
kadar eskimiş olsa, çöpe atılacak da olsa ateşe atılmaz, yakılmaz 
(Kalafat, 2008: 259-266). 

Destandaki ateşten sakınılan süpürgenin demir olması ile halk inanç-
larında yaşamakta süpürgenin yakılmayacağı inancı arasında bir ilişki 
olabilir mi? 

Bu tespit de iyelerin ak ve kara özelliklerinden hareketle süpürgeye 
konulan mitolojik teşhise, ona verilen kimliğe destan bilgilerinin de şahit-
lik yaptığını göstermektedir. 

Gelinin ayakkabısının altına isim yazmak, arkasına süpürge bağla-
mak, saçından bir parça kesip almak, kına gecesinde duvağını kaldırmak 
genç kızların bahtını açar, şeklinde olan inanç Erzincan halk inançlarında 
da vardır (Tan, 1976: 216, 276, 479). 

Kırkı çıkmamış bebeğin yastığının altına konulan süpürge ile gelinin 
arabasına bağlanan süpürge doğum ve evlilik dönemi kırklarında uy-
gulanan koruma içerikli uygulamalar olarak düşünülebilir. 

Halk inançlarında süpürgenin insan üzerine dokundurulması istenil-
mez, üzerine süpürge dokunan kimseye iftira atılacağına bir şer bulaşa-
cağına inanılır. Öyle hallere korunmak, kurtulmak için süpürgeye üç defa 
“tu tu tu Bismillah” denip tükürür gibi yapılır. Veya süpürgeden bir 
tel/minik bir dal kopartılır. “Tu-tu-tu lama” bir efsun türüdür (Kalafat, 
2019). 

Borçalı Karapapah Türklerinde koyunun sırtına süpürge vurulmaz, 
karlı havada bayırdan gelmiş sırtı karlı koyunun sırtına süpürge vurmak 
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bereketin kaçmasına yol açar, inancı vardır (Kalafat, 2008). Bayırdan 
dönen sürünün sırt kılları ile gelinin saç kılları arasında kut içerikli bir 
bağlantı vardır. Anadolu Türk halk inançlarında bilhassa kırsal kesimde 
süpürge ne kadar eskimiş olsa, çöpe atılacak da olsa ateşe atılmaz, 
yakılmaz (Kalafat, 2008). 

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Gelin teli, gelin çiçeği, ge-
lin pabucu, gelin atı, gelin kınası gibi gelin saçında da kut olduğuna 
inanılır (Kalafat, 2010). Gelin duvak telinin/kılının uğruna inanılır. 

Gelinin ayakkabısının altına isim yazmak, arkasına süpürge bağla-
mak, saçından bir parça kesip almak, kına gecesinde duvağını kaldırmak 
genç kızların bahtını açar, inancı vardır (Tan, 1976: 216, 276, 479). 

Ardahan Bölgesinde "uyku bırakma" inanışı vardır. Yörede kırklı 
bebeğin yanına ilk defa giden bir kişi üzerinden bir ip ya da saç teli ko-
partıp bebeğin beşiğine atıp “uykum sana” demektedir10. Bırakma sözlü-
ğü, Aras vadisinde, temenni etme, dileme anlamında da kullanılır. Uykun 
sana şeklindeki bebek duası Doğu Karadeniz, Aras Vadisi ve Erzurum 
çevresinde de bilinmektedir. Daha ziyade uyuyamayan ve uyurken 
sevilen bebeklere yapılır. 

İp ve saç teli bağlama uygulaması adak ağaçlarına adak bezi bağlar-
ken de görülür. Uygulamada, adağı yapan ile kutlu mekân arasında bü-
yüsel ilişkinin kurulabilmesi adına, adağı yapanın bağlayacağı nesnenin 
adak yapıcıya ait olması özelliği aranır. Hıdırellez’de martaval, boncuk 
çekme uygulamalarında da genç kızlar boncuk torbasına niyetlenip bir 
şey atarlarken, o şeyin şahsi olmasına özen gösterilir. Keza Anadolu ve 
Makedonya Yörüklerinde genç kızlar, kısmetleri açılması için türbeye bir 
havlu, yazma, masa örtüsü türünden bir sergi koyacaklar ise konulan 
nesnenin niyet sahibine ait olması şartı aranır. 

Hakkâri halk inançlarında adli davası olan kimse dava gününden ev-
vel dua için ziyaret ettiği türbeye gömlek türünden bir giysisini bırakır, 
dava günü duruşmasına giderken o gömleğini giyer. Adeta türbedeki ulu 
zatın kutunun gömleğe yansıdığına, o kutun duruşmada kendisine yar-
dımcı olacağına inanılır. 

Uyku bırakma duasında olduğu gibi hastalık bırakma, satma bedduası 
da vardır. Nezleden kurtulmak için, muhatabına “ne oldu?” dedirtilir ve 
akabinde “nezlem sana nikah oldu” denir (Kalafat, 2015: 13-65). 

Huban Arığ Destanında, Ak Üzüt ülkesine giden Huban Arığ Ak 
Üzüt’ün bekçileri dokuz kız ve dokuz oğlanı bir saç telini kendi biçimi-
ni vererek kendi yerine koyar. Arkasından da beyaz bir çiçeğe dönüşüp 
orada büyür (Davletov, 2006: 79). Gamze Gökür Toker’e ait olan bu 
tespit, cansız bilinenlerden saç telinin insan donuna girebildiği ve giderek 

 
10 Kaynak kişi: Cansu Irmak, akademisyen, halkbilim araştırmacısı 
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bitkiler aleminden çiçek donuna geçtiğini göstermesi bakımından saç teli 
merkezli tipik bir tespittir. 

 
Sonuç 
Bildirideki bilgilerin bir kısmı dekor içerikli idi. Bunlar konumuzla 

dolaylı ilgidir. Bunlara değinmekle, Erzincan halk inanmaları-mitoloji-
halk sufizmi arasında ortak bir atmosfer oluşturmak istedik. Bil-
dirimimizim özü olan, halk inançları mitoloji bağlantısında kıl konusunda 
bazı çıkarımlar yapıp sonuçlar çıkarmaya çalıştık. Bazı teşhisler, kahi-
nimsi bir intiba verebilir. Uygulanan metodun bir gereği olarak bu hâl ka-
çınılmazdı. Benzeri bir seri çalışma ile desteklenmesi halk inançlarından 
hareketle mitolojik döneme yapılan yolu aydınlatacağı kanaatindeyiz. 
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KOSOVA VE KUZEY MAKEDONYA TÜRKLERİNİN 

EVLİLİK MÜESSESESİ BAĞLAMINDAKİ KÜLTÜRLEŞME 
TERCİHLERİ: BİR YUMUŞAK ASİMİLASYON ALANI  
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Özet 
Kosova ve Kuzey Makedonya Türkleri hem Osmanlı Devleti’nin 

hem de Yugoslavya’nın Balkanlaşmasından sonra nüfus ve nüfuz 
bakımından azınlığa dönüşmüş bir milletin fertleri hâline gelmişlerdir. 
Çalışmanın amacı Kosova ve Kuzey Makedonya Türklerinin yaşadıkları 
ülkelerdeki diğer dinî ve millî unsurlarla kurdukları evlilik münase-
betlerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında, yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğiyle katılımcılara evlilik bağlamındaki kültürleşme tercihlerine 
ilişkin bir dizi soru yöneltilmiştir. Katılımcıların cevapları fenomonolojik 
bir yaklaşımla nitel analize tabi tutularak tartışılmıştır.  Veriler, referans-
larla derinlemesine veri kümeleri sağladığı için kartopu örnekleme 
yoluyla toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Kosova ve Kuzey Make-
donya Türkleri, evliliğe değer ve duygu yüklü bir kültürleşme alanı 
olarak bakmaktadırlar. Bu yüzden de örneklem bünyesinde grup içi evlili-
ğe çok büyük bir önem atfederek evlilik bağlamında dominant gruptan 
mümkün olduğunca ayrılma yönelimini tercih etmektedirler. Örnekleme 
göre Müslüman olmayan unsurlarla çok nadir evlilik gerçekleşse de grup 
dışı evliliklerde çoğunlukla Müslüman Arnavutlar tercih edilmektedir. 
Grup dışı evlilikler her ne kadar çok yüksek oranda olmasa da Türk 
nüfusunun azlığı sebebiyle uzun vadede asimilasyona sebep olacağı düşü-
nülmektedir. Buna rağmen yumuşak asimilasyon fenomeni gerçekçi ve 
objektif bir bakışla ele alındığında, her iki grubun da birbirini asimile 
etme durumu açıkça kendisini göstermektedir. Evlilik alanında sadece 
Müslüman Arnavutların Türkleri değil, Türklerin de Arnavutları asimile 
ettiği örnekler mevcuttur. Bununla birlikte asimilasyonu doğuran amiller 
sadece evlilik müessesi bağlamında izah edilemez. Bu hususta istihdam 
kaygıları, eğitimin hangi dilde alındığı ve baskın ebeveyn gibi faktörler 
de oldukça önemli amillerdir. 

 
Bu makale, “Balkanlaşma ve Balkanlar’da Türk Kimliği (Makedonya ve Kosova 
Örneği)” başlıklı doktora tezi ve mülakat notlarının yeniden gözden geçirilmesiyle 
üretilmiştir. (This article was produced by reviewing the doctoral thesis titled 
“Balkanization and Turkish Identity in Balkans (The Case of Macedonia and 
Kosovo)”. Interview notes were also reviewed and reconsidered.) 
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Acculturation Preferences of the Turks of Kosovo and North 

Macedonia within the Context of Marriage: A Soft Assimilation 
Domain 

 
Abstract 

Turks of Kosovo and North Macedonia have become members of a 
nation that has turned into a minority in terms of population and influence 
both after the balkanization of the Ottoman State and after the balka-
nization of Yugoslavia. The aim of the study is to investigate the marital 
relations that the Turks of Kosovo and North Macedonia establish with 
the other national-religious components of the countries where they live. 
Within the scope of the study, a number of questions were asked to the 
participants regarding their acculturation preferences in terms of marriage 
domain by means of semi-structured interview technique. Participants' 
responses were discussed with a phenomenological approach and qualita-
tive analysis. Data were collected through snowball sampling since it 
provides in depth sets of data by references. According to the findings 
collected from the sample, Turks of Kosovo and North Macedonia regard 
marriage as a valuable and emotional acculturation domain. Within the 
sample, it was observed that they attach a great importance to endogamy 
and prefer the orientation of separation from the dominant group as far as 
possible. Exogamy with non-Muslim groups is rarely preferred while 
exogamy with Muslim Albanians is a more common fact in the region. 
Even though exogamy is not commonly frequent within the sample, it is 
thought that it may cause assimilation in the long run due to the less 
population of the Turks. However, when the soft assimilation phenol-
menon is handled with a realistic and objective point of view, mutual 
assimilation of both groups clearly shows itself. Within the marriage 
domain, there are examples where not only the Turks were assimilated by 
Muslim Albanians but also Muslim Albanians assimilated by Turks. 
However, the factors leading to assimilation cannot be explained solely in 
the context of the marriage domain. In this regard, factors such as 
concerns about (un)employment, the language in which the education is 
given, and the role of the dominant parents are also very important 
factors. 

 
Keywords: Turks of Kosovo and North Macedonia, acculturation 
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Giriş: Tarihte Kuzey Makedonya1 ve Kosova Türkleri 
Balkanlardaki Türk varlığı ve bölgedeki diğer dinî ve etnik unsurlarla 

gerçekleşen kültürleşme süreçleri, 6. yüzyılda bölgeye yerleşen Türk 
boylarıyla başlar. İlk yerleşimleri başlatan Türk boyları Hristiyanlığı 
kabul ederek Slav halklara karışarak eriyip gitmişlerdir. Anadolu’dan 
gelen Müslüman Türkler ise hem dinî hem de kültürel şahsiyetlerini 
muhafaza etmeyi başarabilmişlerdir. Anadolu Türklerinin varlığı Moğol 
idaresinden (1261) kurtulmak için Bizans imparatorunun da izniyle 
Kuzey Dobruca olarak adlandırılan bölgeye yerleştirilen otuz-kırk civa-
rındaki Türkmen obasıyla başlamıştır. Bu yerleşmede Türklerle birlikte 
bölgede bulunan iki şahsiyetin rolü oldukça önemlidir. Birisi Türklerin 
siyasi bir lider olarak bağlı oldukları Selçuklu sultanı İzzettin Keykavus 
diğeri ise dinî-manevi bir lider olarak bağlı oldukları gazi-veli Sarı Saltuk 
Baba’dır. 1332'de bölgeden geçen İbn-i Battuta, Saltuk-Baba kasabasını 
“Türklerin oturduğu bir şehir” olarak anar (İnalcık, 2005: 21).  

Moğolların Anadolu Selçuklu Türklerini bozguna uğratması ve Ana-
dolu’da elde ettikleri egemenlikle birlikte Mısır, Suriye ve Anadolu’ya 
yönelen Haçlı saldırıları Anadolu’da gaza idealini güçlen-mesini de 
beraberinde getirmiştir. Zira Moğol bozgunu ve Haçlı istilaları sebebiyle 
Müslüman olmayanlara karşı İslam’ı ve İslam âlemini korumak için gaza 
etmek İslam âleminde bir ölüm kalım mücadelesi hâline gelmişti. Gaza 
idealinin gelişmesi ve Türkmenlerin Balkanlara doğru gerçekleştirdiği 
göçlerin sonuncu olarak ise 14. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar Ru-
meli’ye geçip Balkanlardaki Bizans mirasını da ele geçirerek büyük bir 
imparatorluk hâline gelmiştir (İnalcık, 2009: 8-9). Bu bakımdan Bulgar 
tarihçi Maria Todorova’nın (2013: 72) tabiriyle “Balkanlar’da Osmanlı 
mirasını aramak anlamsız bir şeydir. Bizzat Balkanlar, Osmanlı mira-
sıdır” sözü oldukça anlamlıdır. 

Osmanlılar diğer milletlere duydukları hoşgörü ve onları koruyup-
kollamayı esas edinen tutumları sayesinde kısa zamanda Balkanlar’da 
fethettikleri topraklardaki halkın gönüllerini kazanmışlardır. Zimmî 
hukukunu uygulayan Osmanlı Devleti gayrimüslim unsurları cizye almak 
dışında Müslüman tebaadan ayrı olarak görmemişlerdir. Gayrimüslim 
tebaanın canlarını ve mallarını korumayı Tanrı’nın emri ve devletin 
başlıca görevi olarak telakki etmişlerdir. Macaristan, Venedik ve Haçlılar 
Balkanlar’da Katolik mezhebini hâkim kılmaya çalışırken kilise ve 
manastır vakıflarına el koyarken, köylü kitleleri Osmanlıların kendi 
dinlerini ortadan kaldırmak bir yana Ortodoks kilisesini koruduğuna şahit 
olmuşlardır. Bu siyaset, Kur'an'da te'lifu'l-kulüb ve Osmanlı 

 
1 Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim tartışması sebebiyle Makedonya ismi resmi 

olarak 2019 yılı şubat ayında Kuzey Makedonya olarak değiştirilmiştir. 
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kaynaklarında ise istimâlet kavramlarıyla ifade edilmiştir (İnalcık, 2005: 
28-29). İnançları gereği Osmanlılar, yönetimleri altındaki farklı din ve 
mezheplerin kendi inançlarını kendi kanun ve kaidelerine göre yaşama-
larına ve azınlıkların iç işlerinde de kendi kendilerini yönetmelerine 
müsaade etmişlerdir (Kymlicka, 2003: 156). 

Dört asır boyunca Devlet-i Aliye’nin bölgede tesis ettiği düzen 19. 
yüzyılın sonlarında bozulmaya başlamıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus sa-
vaşları ve 1912-1913’te gerçekleşen Balkan savaşları Müslüman-Türk 
unsurlar açısından oldukça ağır sonuçlar doğurmuştur. Bu süreçlerde bir 
milyon Türk öldürülmüş ve iki milyondan fazlası göçe mecbur edilmiştir. 
Hristiyan etnik milliyetçiliğinin hedefi hâline gelen Türk ve Müslüman 
unsurlar Rusya’nın da teşvikleriyle Bulgar ve Sırp etnik milliyetçiliğinin 
‘öteki’si hâline getirilerek asimile edilmeye ve ortadan kaldırılmaya ça-
lışılmıştır. Balkan Müslümanları-Türkleri özellikle Sırp ve Bulgarlardan 
kaynaklanan ırkçı milliyetçilikler ve dinî çatışmalar sebebiyle gerçek-
leşen savaşlar sonucunda azınlığa dönüşmüşlerdir (Karpat, 2013: 18). 

Kosova ve özellikle Batı Makedonya’da 1912’den sonra Türk kimlik 
ve kültürü için bir fetret dönemi başlamıştır. 1951-1952’lere kadar bu 
devir sürmüş ve yaklaşık 40 sene sonra Türkçe eğitim hakkının tekrar 
elde edilmesiyle Türk kimlik ve kültürünün var oluş koşulları yeniden 
yapılandırılmıştır. Bazı olumlu gelişmelere rağmen sorunlar tamamıyla 
çözüme kavuşmamış; malların kamulaştırılması, peçe yasağı, keçi yasağı 
gibi uygulamalar, Müslüman münevverler üzerinde kurulan idam, sürgün 
ve hapis gibi baskılar ile doğrudan Türk unsurlar da hedeflenmiş; doğal 
olarak göç durmamıştır. Buna rağmen Tito Yugoslavya’sı Türkler ve 
diğer Müslüman unsurlar açısından belli bir ölçüde rahatlamayı da 
beraberinde getirmiştir. 1974 Yugoslavya Anayasasında resmi dil olarak 
yer alan Türkçe Yugoslavya’nın dağılmasından sonra, Kosova’da NATO 
müdahalesinden sonra savaşın ardından hazırlanan yeni anayasa ile 
(1999), Kuzey Makedonya’da ise Ohri Çerçeve Anlaşmasıyla (2001) 
resmiyetten kaldırılmış ve sadece mahalli bir dil hâline gelmiştir. 

Kosova ve Kuzey Makedonya Türkleri Osmanlı Devleti’nin bölge-
den tasfiyesinin ardından 1918-1929 Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, 1929-
1941 Yugoslavya Krallığı, 1945-1963 Yugoslavya Federal Halk Cumhu-
riyeti ve 1963-1991 Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti bünye-
sindeki rejimlerin sunduğu asimilasyon ve zorunlu göç süreçlerine tabi 
olarak Yugoslavya’nın dağılması sonrasında da günümüze kadar varlıkla-
rını muhafaza edebilmişlerdir. 

Balkanlarda Türklerin yerleşmeleri çok eski tarihlere dayandığı için 
göçmen ve diaspora gibi olgular onların sosyolojik ve tarihi gerçekliğini 
izah edememektedir. Buna rağmen günümüz diasporalarının anavatanla 
olan bağlarını sürdürme şekilleriyle Balkanlarda Türk kimlik ve kültürü-
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nün sürdürülme biçimi arasında benzerlik ilişkisi kurulabilir. Çalışma 
kapsamında uzun dönemli bir kültürleşme süreci ele alındığı için, 
yaşadıkları coğrafyaları vatan edinmiş Balkan Türklerinin dominant 
milletlerle veya diğer azınlıklar ile birlikte tecrübe ettikleri kültürleşme 
süreçleri ele alınmaktadır. Bu yüzden kültürleşme literatüründeki göç-
menler yerine -her ne kadar Kosova ve Kuzey Makedonya’da resmiyette 
“topluluk” olarak adlandırılsalar da- çalışma bünyesinde Balkan Türk-
lerini azınlık olarak ifade etmek daha uygun düşmektedir. Kosova’da 
resmi verilere göre Türk nüfusu yaklaşık 20.000 olarak Kuzey Make-
donya’da ise 80.000 olarak kaydedilmektedir. Türkler bu oranların gerçe-
ği yansıtmadığını aslında Türk nüfusunun daha fazla olduğunu sıklıkla 
dile getirmektedirler. Kosova’da nüfus ve nüfuz bakımında hâkim millî 
unsur Arnavutlar, Kuzey Makedonya’da ise 1. derecede hâkim unsur 
Makedonlar ve 2. derecede hâkim unsur ise Arnavutlardır. 

 
1. Kültür ve Kültürleşme Kuramı 
Her milletin kimliği özel bir kültür içerisinde inşa edilmektedir. 

Maddi manevi bütün unsurlarıyla kimliğin inşası mensubu olunan kültür 
bünyesinde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan kimliğin sürdürülmesi kül-
türün yaşatılması, geleneğin ve değerlerin aktarılmasıyla ilişkilidir. Zira 
kültür bireye değil toplumsal gruplara, kolektif varoluşlara aittir. 

Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden 
meydana gelen bir bütünlük oluşturur. Kültür, toplum içerisindeki her tür 
bilgiyi, alakaları, alışkanlıkları, kıymet ölçülerini, genel tutumları, görüş 
ve zihniyet ile her tür davranış şekillerini içine alır. Kültürün sahasına 
giren bu kavramlar “cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve 
onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzı temin eder” 
(Turhan, 2010: 48). Tanımlamada toplumu oluşturan fertlerin çoğunlu-
ğunda “müşterek olan” ifadesinden kimliğe içinde öğrenilme ve inşa 
imkânı veren kültürün bir topluluk üyelerinin çoğunluğunda kolektif hâle 
geldiği anlaşılır. Bununla birlikte “hususi bir hayat tarzı temin eden” 
özelliğinden ise onu diğerlerinden farklı kılan bir zihniyet meydana 
getirdiğine dikkat çekilir. 

Kültürleşme ise farklı kültürel gruplara mensup bireylerin sürekli 
olarak doğrudan temasa girmesiyle ortaya çıkan, birinde veya her ikisinde 
de orijinal kültür kalıplarında değişikliklerle sonuçlanan olguları ihtiva 
etmektedir. Bu tanım altında, kültürleşmenin kültürel değişimin bir 
yönünü oluşturan “kültür değişmesi”nden ve kültürleşmenin bir aşaması 
olan “asimilasyon”dan farklı bir olgu olarak ele alınması zarureti doğar 
(Redfield, Linton & Herskovits, 1936: 149). Çoğunlukla kültürleşme 
konusu üzerindeki çalışmalar ilk dönemlerde antropologlar ve sosyo-
loglar tarafından yapılmıştır. Bu disiplinler içerisindeki soysal bilimciler 
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göçlerin ardından grup düzeyinde ortaya çıkan değişmelerle ilgilen-
mişlerdir (Van de Vijver & Phalet, 2004: 216).  

Bütün çoğulcu toplumlarda hem dominant kültürün hem de azınlık 
kültürünün üyeleri kültürün sürdürülmesi, kültürler arası ilişki ve katılım 
gibi hususlarla baş etmek zorundadır. Günlük etkileşimlerde azınlıkların 
ve dominant milletin mensupları “kültürel kimlik ve özelliklerine ne sevi-
yede önem atfetmeleri gerektiği ve sürdürülmesi için hangi düzeyde gay-
ret göstermeleri gerektiği” hususuyla ve “ne seviyede diğer kültürel grup-
lara dâhil olmalıdırlar ya da ne düzeyde kendi grupları içerisinde kalma-
lıdırlar” sorusuyla yüzleşmek zorundadır (Berry, 1997: 9). 

Kültürleşme iki kültürün karşılaşması ve teması hâlinde dominant 
(ana akım) ve azınlık kültürler arasında gerçekleşen kültürel etkileşimin 
farklı yönelimlerini kapsar. Azınlık durumundaki toplumsal grupların 
kültürleşme yönelimleri bütünleşme (entegrasyon), asimilasyon (assimi-
lation), ayrılma (seperation) ve marjinalleşme (marginalisation) olmak 
üzere şu şekilde özetlenebilir (Berry, 2005). 

 
Entegrasyon: 
Entegrasyon yönelimini benimseyen azınlık grubu üyeleri ataların-

dan tevarüs eden kimlik ve kültürlerini sürdürürken aynı zamanda ana 
akım kimlik ve kültüre dâhil olarak iyi ilişkiler içerisinde olurlar. Hem te-
varüs eden kültür ve kimliğini sürdürme yönelimi gerçekleşirken hem de 
diğer grup üyeleriyle iyi ilişkiler kurulur. Bu durumda azınlık grubunun 
üyesi kendi kimliğinden ve kültüründen ayrılmayarak bir bütünlüğe eri-
şirken, aynı zamanda dominant kültürün de bir bütünleyicisi; yani onun 
bir parçası olur. 

 
Asimilasyon: 
Bireyler tevarüs eden kimlik ve kültürlerini sürdürmeyi istemedik-

lerinde diğer kültürlerle etkileşime geçerler. Asimilasyon yönelimini be-
nimseyen azınlık grup üyeleri kendi kimlik ve kültürlerini sürdürmekten 
vazgeçerek dominant milletin kültürünü benimsemeyi tercih eder. 

 
Ayrılma: 
Azınlık grubun üyeleri tevarüs eden kimlik ve kültürlerini sürdürürken 

dominant kimlik ve kültüre dâhil olmayı ve iyi ilişkiler içerisinde olmayı 
reddederler. Bu yönelimde ise asimilasyonun aksine azınlık grubun üye-
leri dominant kültüre tamamen arkasını dönerek sadece tevarüs eden kim-
lik ve kültüre yönelir. Bu alternatif yönelimde tevarüs eden kültürün ya-
şanması ve sürdürülmesi esas olmakla birlikte ‘ötekiler’ ile ilişki kur-
maktan da kaçınılır. 
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Marjinalleşme: 
Bu yönelimde azınlık grup üyeleri hem tevarüs eden kültürü 

sürdürmeyi hem de dominant kültürle iyi ilişkiler içerisinde olmayı kabul 
etmezler. Tevarüs eden kültürün sürdürülme imkânı ve ona duyulan ilgi-
nin çok az olduğu durumlarda (genellikle kültürel değerlerin cebri olarak 
kayba uğratılması gibi sebeplerle) ve ‘ötekilerle’ (dominant grup veya di-
ğer gruplar) ilişki ve etkileşime çok az ilgi duyulduğunda (genellikle dış-
lanma ve ayrımcılık gibi sebeplerle) kültürleşme yönelimi marjinalleşme 
olarak adlandırılır.  

Azınlıkların kültürleşme yönelimlerini Vijver ve Phalet’tin Berry’-
den (2003) uyarlayarak formülleştirdikleri şekilde özetlenecek olursa: 

 
  Hâkim kültürle iyi ilişkiler  

kurmak istiyor muyum? 
  EVET HAYIR 

     Tevarüs eden 
kültürümle iyi ilişkiler 
  içerisinde olmak ve 
 kültürümü muhafaza  
etmek istiyor muyum? 

  EVET Entegrasyon     Ayrılma 

 HAYIR Asimilasyon Marjinalleşme 

 
Şekil 1. (Vijver, F. J. R. & Phalet, K.’den uyarlanmıştır.) 
 
‘Entegrasyon’ yönelimli kültürleşme tercihi bireylerin hem tevarüs 

eden kimlik ve kültürlerini yaşamak istemesi hem de dominant kimlik ve 
kültürle iyi ilişkiler kurmak istiyor olmasıdır. 

‘Asimilasyon’ yönelimli kültürleşme ise bireylerin tevarüs eden 
kimlik ve kültürünü yaşamak istemeyerek sadece dominant kimlik ve 
kültürle iyi ilişkiler kurmak istemesidir. 

‘Ayrılma’ yönelimli kültürleşme bireylerin sadece kendi millî 
kimlik ve kültürünü yaşamak isteyerek dominant kimlik ve kültürle iyi 
ilişkiler kurmaktan kaçınmasıdır. 

‘Marjinalleşme’ ise bireylerin hem tevarüs eden kültürden hem de 
dominant toplumun kimlik ve kültüründen uzaklaşmaya yönelmesidir. 

Azınlıkların kültürleşme yönelimlerinin yanı sıra dominant toplu-
mun arzuladığı kültürleşme yönelimleri ise çok-kültürcülük (multicultu-
ralism), eritme potası (melting pot), ayrımcılık (segregation) ve dışlama 
(exclusion) kavramlarıyla izah edilir (Berry, 2005). Bourhis vd.’nin 
(1997) interaktif kültürleşme modeli (IAM) olarak adlandırdıkları bakış 
açısına göre kültürleşme süreçleri azınlıklar, dominant unsurlar ve devlet 
politikaları olmak üzere bir sacayağı gibi üç ayak üzerine oturur. Ayakla-
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Marjinalleşme: 
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  EVET HAYIR 

     Tevarüs eden 
kültürümle iyi ilişkiler 
  içerisinde olmak ve 
 kültürümü muhafaza  
etmek istiyor muyum? 

  EVET Entegrasyon     Ayrılma 

 HAYIR Asimilasyon Marjinalleşme 

 
Şekil 1. (Vijver, F. J. R. & Phalet, K.’den uyarlanmıştır.) 
 
‘Entegrasyon’ yönelimli kültürleşme tercihi bireylerin hem tevarüs 

eden kimlik ve kültürlerini yaşamak istemesi hem de dominant kimlik ve 
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rdan biri azınlıkların kültürleşme yönelimlerini (literatürde göç-menler), 
ikinci ayak dominant kültürün sahiplerinin azınlıklara karşı kültürleşme 
yönelimlerini ve üçüncü ayak ise devletin politik ve ideolojik tutumunu 
simgeler. Bu üçlü birleşim, kültürleşme sürecinde üç ayrı ayağın etki-
leşim hâlinde olduğunu ve birbirleriyle etkileme ve etkilenme bağlamında 
ilişki içerisinde olduklarını ifade eder. 

Arends-Tóth ve Vijver ise (2003, 2004) Hollanda’da yaşayan Türk-
ler üzerinde yaptıkları çalışmalarda kültürleşmeye ilişkin özel ve kamusal 
alan ayrımlarına dikkat çekmişlerdir. Kabaca özel alan ev içerisinde, 
kamusal alan ise evin dışında gerçekleşen kültürleşme yönelimleri olarak 
ifade edilebilir. Özel alan “değer yüklü” ve “duygusal” boyutta kültürleş-
meyi ifade ederken kamusal alan ise “işlevsel” ve “faydacı” bir yönelime 
imada bulunur.  

Kamusal alanlar eğitim, dil ve sosyal ilişkiler gibi boyutları kapsar-
ken çocuk yetiştirme, dinî yaşantı ve özel günler (kutlamalar) gibi boyut-
lar özel alan içerisinde yer almaktadır. Basit bir örnekle izah edilecek 
olursa bir kimse ekonomik alanda (iş hayatında) veya eğitim hayatında 
sadece hâkim milletin diline ve çalışma etiğine tabi olmayı seçebilir. 
Evlilik ve çocuk yetiştirme gibi hususlarda ise dominant gruptan ayrılma-
yı, grup içi evliği ve ailede dil kullanımı ve geleneklerin sürdürülmesinde 
tevarüs eden kültüre ve dile tabi olmayı tercih edebilir. Bu gibi alanlarda 
listeyi uzatmak mümkündür. 

Mevcut literatür tarandığında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında 
yaşayan Türkler üzerinde yapılan araştırmaların çoğunlukla göç, enteg-
rasyon, çok-kültürlülük ve benzeri konular dahilinde yapıldığı görülmek-
tedir. Bu çalışmalarda Avrupa’ya yerleşen işçi göçmenlerin ve ailelerin 
50-60 senelik bir zaman dilimi içerisinde günümüze dek süregelen kültür-
leşme tecrübeleri ele alınmaktadır. Dimitrova vd. (2014) de belirttiği 
üzere klasik çalışmalar daha çok göçmenler üzerinde yapılmıştır fakat 
farklı bağlamlarda uzun dönem ve kısa dönem kültürleşmelere dönük 
kıyaslamalı analizler ihmal edilmiştir. 

Balkan coğrafyasında Türk kültürü üzerine yapılan sosyoloji çalış-
malarının Avrupa’da yaşayan Türkler üzerinde yapılan çalışmalara oranla 
daha az olduğu dikkat çekmektedir. Kuzey Makedonya ve Kosova Türk-
leriyle sınırlandırılan bu çalışmada ise hâkim kültürden azınlık kültürün 
sahipleri hâline gelen Türklerin evlilik bağlamında kurdukları, atalardan 
tevarüs eden çok uzun dönemli bir kültür ve kimlik etkileşimine dikkat 
çekilmektedir. Yapılan teorik izahlardan sonra araştırmanın problem 
cümlesini şu şekilde ifade etmek mümkündür: “Kuzey Makedonya ve 
Kosova Türklerinin grup dışı millî-dinî unsurlarla evlilik müessesi bağla-
mında deneyimledikleri kültürleşme tercihleri nasıl gerçekleşmektedir?” 
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2. Metodoloji 
Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntemle 

desenlenmiştir. Fenomenolojik yöntemdeki amaç araştırmaya konu olan 
fenomenlere dair, bireylerin anlatılarında dile getirilen deneyim ve duy-
gulardan yola çıkılarak fenomenlere ilişkin gerçeği aramak ve derinle-
mesine çıkarımlar üretmektir. Fenomenolojik yöntem bireylerin bilinçle-
rinde, anlam dünyalarında olgulara, görüngülere ilişkin anlamların nasıl 
inşa edilip üretildiğini anlama ve anlamlandırma uğraşıdır (Yüksel ve 
Yıldırım, 2015).  

Çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu örnekleme yön-
temi seçilmiştir. Kartopu örneklemin temel mantığı araştırma problemine 
ilişkin zengin bilgi kaynağı olabilecek birey ve durumların saptanmasıdır. 
İlk görüşülen kişilere “Bu konuda en çok bilgi sahibi olabilecek kişiler 
kimlerdir?” ve “Kimlerle görüşmeliyim?” gibi sorular sorulur. Daha son-
ra ilk katılımcıların da konuyla ilgili diğer bilgi sahibi şahısları tavsiye et-
mesi; aday göstermesiyle hem katılımcıların sayısı hem de toplanan bilgi 
miktarı kartopu metaforuyla ifade edildiği gibi yuvar-lanarak büyümüş 
olur. Bilgi toplamaya devam eden araştırmacı bir müddet sonra aday gös-
terilen potansiyel katılımcılar arasında belirli isimlerin ön plana çıkarıl-
dığına şahit olacaktır (Patton, 2002: 237-38).  

Araştırma süresince nasıl ki araştırma konusuna hâkim oldukları 
gerekçesiyle tavsiye edilen katılımcıların isimleri tekrar ediliyorsa aynı 
şekilde toplanan bilgiler de bir müddet sonra tekrar edilmeye başlamış ve 
belirli bir doyum noktasına erişmiştir. Bu aşamadan sonra bir müddet 
daha veri toplamaya devam edilerek yine aynı bilgilerin tekrar edilmesi 
sebebiyle veri toplamaya son verilmiştir. Mülakatlar esnasında tutulan 
notlar elektronik ortama aktarılarak dikkatle, tekrar tekrar okunmuş içerik 
analizi sonucunda belli başlı temalar ortaya çıkmıştır.  Bulgular kısmında 
tema başlıkları altında ise betimsel analizin doğasına uygun olarak sık sık 
katılımcıların doğrudan görüşlerine yer verilmiştir. 

 
2.1. Evren ve Örneklem 
Araştırma evreni Kosova ve Kuzey Makedonya’da yaşayan Türkler-

dir. Kartopu örneklem için belirlenen katılıcımlar ise başkentlerde, Türk 
kimlik ve kültürünün merkezi olarak kabul edilen şehirlerde ve bazı Türk 
köylerinde yaşayan Türkler arasından seçilmiştir. Örneklem bünyesinde 
Kosova’da Priştine, Prizren ve Türk Köyü Mamuşa’da yaşayan Türkler, 
Kuzey Makedonya’da ise Üsküp, Gostivar şehri, Aşağı Banisa, Yukarı 
Banisa ve Vrapçişte köylerinde yaşayan Türkler tercih edilmiştir.  

Araştırmacı 2015 yılında araştırma yöresinde bir ön hazırlık ziyareti 
gerçekleştirmiştir. Mülakatlar ise 2017 yılı yazında iki aylık bir süre zar-
fında yapılmıştır. Yine 2018 yılında çalışmanın son aşamasında araştır-
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ma yöresinde iki aylık bir ziyaret daha gerçekleştirilerek bazı katılımcı-
larla tekrar görüşülmüştür. Kartopu örneklemin belirlenmesinde konu 
hakkında bilgi sahibi olan ilk katılımcılar seçilirken ön hazırlık ziyare-
tinde kurulan irtibatlar ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’ndan 
başvurulan bazı yetkililerin tavsiye üzerine kurulan irtibatlar etkili olmuş-
tur. Katılımcılar gönüllük esasına dayalı olarak belirlenmiş ve çalışma 
öncesinde konu hakkında bilgilendirilmiştir. Katılımcıların isimlerini 
açıkça ifade etmek yerine yaş, cinsiyet ve ikamet yerleri kodlanmıştır. 
Katılımcıların davetine ve tercihlerine göre, rahat edecekleri şekilde evle-
rinde, iş yerlerinde, dernek ve kafe gibi ortamlarda görüşmeler yapılmıştır. 

 
2.2. Bulgular 
Tarihsel süreçler içerisinde Kuzey Makedonya Türklerinin en yakın 

ilişki içerisinde oldukları millet Arnavutlar olmuştur. Türkler her ne ka-
dar kimlik ve kültürlerini muhafaza etme güdüsüyle grup dışından evli-
liklere çok sıcak bakmasalar da evlilik müessesesinde de kendilerine en 
yakın gördükleri grup Müslüman olmaları sebebiyle Arnavutlardır (İdriz 
ve Uysal, 2009: 606). Kosova’da da aynı durum söz konusudur ve Koso-
va Türkleri üzerine yapılan bir araştırmada aynı dine mensup olma duru-
munun Türkler açısından “yumuşak asimilasyon”u doğurduğu ifade 
edilmiştir. Zira “din kardeşliği” söylemi Türklerin grup dışı evliliklerde 
dominant gruba asimile olmalarına da beraberinde getirebilmektedir 
(Poyraz, 2007: 115). Toplamda 752 kişiyle yapılan görüşmelerde kimlik-
lerini Türk olarak tanıtan katılımcıların grup içi ve grup dışı evlilik ter-
cihleri Tablo 1’de verilmiştir. Kendilerini Türk olarak tanıtan 65 
katılımcıdan 55’i evlidir. 

 
Gruplar Sayı 
Türk-Türk 40 
Türk-Arnavut 10 
Türk-Goralı 1 
Türk-Boşnak 1 
Türk-Makedon (Ortodoks) 1 
Türk- Arnavut (Katolik) 1 
Türk-Türkiye Türkü 1 

 
Tablo 1. Türk Katılımcıların grup içi ve grup dışı evlilik 

tercihlerinin yüzdelik tablosu 
 

2 Katılımcı listesi 65’i Türk, 7’si Arnavut, 1’i Boşnak, 1’i Türkiye Türkü ve 1’i 
Makedon olmak üzere 75 kişiden oluşmaktadır. 
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Çalışma kapsamında ise sırasıyla en çok Türk-Türk, Türk-Arnavut 
ve sadece bir tane Türk-Boşnak ve bir tane de Türk-Goralı olmak üzere 
evlilik kuran katılımcılarla görüşülmüştür. Rastlantısal olarak Kosova’da 
Türk (Erkek) – Katolik Arnavut (Kadın) ve Kuzey Makedonya’da Türk 
(Kadın) – Ortodoks Makedon (Erkek) olmak üzere gayrimüslim unsurlar 
ile evlilik yapmış olan iki Türk katılımcıya da rastlanmıştır. Bu oranın 
gerçekte genel nüfus içerisinde bu şekilde olmadığı; gayrimüslim unsur-
larla gerçekleştirilen evliliklerin aslında çok az olduğu bu evliliklerin 
istatistiksel olarak “bir elin parmak sayısını geçmeyeceği” tabiriyle pek 
çok katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Bazı katılımcılar eğitim ve iş 
olanakları sebebiyle çocuklarının, akrabalarının evlenip Türkiye’de 
kaldığını aktarırken yalnızca bir katılımcı bir Türkiye Türkü ile evli 
olduğunu söylemiştir. Bu oranlar haricinde Türkler arasında dört kadın 
katılımcı ve altı erkek katılımcı evli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bir 
kadın katılımcı ise boşandığını ifade etmiştir.3 

 
3. Grup İçi ve Grup Dışı Evlilik Tercihlerinde Millî Bilinç 
İki ülke arasında kıyaslamaya yapıldığında Kosova Türkleri 

nüfusları sebebiyle azınlık psikolojisini ve ötekileştirilmeyi 1999 savaşı 
öncesinde ve sonrasında -katılımcıların tabiriyle- yoğunluğu artan 
Arnavut milliyetçiliği sebebiyle Kuzey Makedonya Türklerine kıyasla 
daha fazla yaşamaktadırlar. Bu sebeple görüşmelerde tutulan notlar, Ko-
sova Türklerinin millî kimliğin sürdürülmesi için evlilik müessesini grup 
içinde sürdürmekte daha hassas olduklarını göstermektedir. Katılımcılar 
içerisinde Kosova’da dört Türk katılımcı eşlerinin Arnavut olduğunu 
belirtirken Kuzey Makedonya’da ise altı katılımcı eşlerinin Arnavut 
olduğunu ifade etmişlerdir. Örneklem kapsamındaki bu veri ile sayısal 
olarak durumu ispatlamak zor olsa da en azından “söylem” düzeyinde 
Kosova Türklerinin grup içi evlilik konusunda daha hassas olduklarını 
doğrulamak mümkündür. 

Kosova’da bir katılımcı (Erkek, 47, Priştine) bu konudaki hassasi-
yetini dile getirirken “Ben ya Türk ile evlenecektim ya da hiç evlenme-

 
3 Çalışmada benimsenen kartopu örnekleme yöntemi gereği katılımcıların çok 

büyük bir kısmına tavsiye üzerine araştırma konusunda bilgi sahibi oldukları 
kabulüyle ulaşılmıştır. Ve sonuçta bu katılımcılar hem konu hakkında bilgili olmaları 
hem de azınlığa dönüşmüş bir milletin fertleri olmaları sebebiyle kimlikleri 
konusunda hassas kimselerdir.  Bu sebeple evlilik tercihlerini daha çok kendi millî 
kimliklerine mensup olan bireylerle gerçekleştirmekten yana kullanmış olabilirler. Bu 
bakımdan genel Türk nüfusu içerisinde ümmet kimliğini önceleyerek Müslüman 
unsurlarla gerçekleştirilen evlilik oranları daha fazla olabilir. Bu yüzden bu oranı 
Kosova ve Kuzey Makedonya’da yaşayan Türkler açısından genellemenin yanlış 
olabileceği gerçeğini göz ardı etmemek yerinde olacaktır. 
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ma yöresinde iki aylık bir ziyaret daha gerçekleştirilerek bazı katılımcı-
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edilmiştir. Zira “din kardeşliği” söylemi Türklerin grup dışı evliliklerde 
dominant gruba asimile olmalarına da beraberinde getirebilmektedir 
(Poyraz, 2007: 115). Toplamda 752 kişiyle yapılan görüşmelerde kimlik-
lerini Türk olarak tanıtan katılımcıların grup içi ve grup dışı evlilik ter-
cihleri Tablo 1’de verilmiştir. Kendilerini Türk olarak tanıtan 65 
katılımcıdan 55’i evlidir. 
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yecektim” cevabını vermiştir. Katılımcı, sayıca çok az olan Kosova Türk-
leri arasından bir eş bulabilme uğraşı sebebiyle çok geç yaşta evlenmek 
zorunda kaldığını da ifade etmiştir.  

Üstelik bu hassasiyet sadece Türklere ait bir bilinç değildir. Özel-
likle hâkim unsurun da bu konuda hassas olduğu bilinmektedir ve etki-
tepki şeklinde gelişen kıvamı oldukça yüksek bir milliyetçiliğin hâkim 
olduğu ortamlar açısından gayet anlaşılır bir durumdur. Bekâr bir katı-
lımcı (Erkek, 58, Prizren) bir arkadaşının ısrarı üzerine en son denemiş 
olduğu evlilik girişiminde yaşadığı tecrübeyle bu durumu örneklendir-
miştir. Katılımcı, aracı olan arkadaşının evlenmek isteyen kadınla yanın-
dayken telefon görüşmesi yaptığını, kadının “Türk ise görüşmeyelim, Ar-
navut ise görüşelim” dediğini aktarmıştır. Yine de görüşmeye gittiğini ve 
görüşme esnasında Arnavutça konuşmasına rağmen Türk olduğunu giz-
lemediğini ve açıkça söylediğini de ifade etmiştir. Sonuç olarak da evlilik 
gerçekleşmemiştir. 

Millet duygusunu yoğun bir şekilde yaşadığı için bir Türk’le evlen-
meyi tercih ettiğini ifade eden bir katılımcı (Kadın, 28, Prizren) ise “Grup 
dışından birisiyle evlenecek olsaydım çocuğun eğitimi ve evde konuşulan 
dil meselesinde önceden anlaşma yapardım” diyerek çocuğunun Türk 
kimlik ve kültürüyle yetişmesi hususundaki hassasiyetini dile getirmiştir. 
Katılımcıya göre Kosova Türklerinin çoğunda bu bilincin vardır ve bu 
daha çok kişilerin kendine olan güvenleriyle ilişkilidir. Katılımcı, bu 
güveni belirleyen temel etkeni ise daha çok eğitim seviyesiyle açıkla-
mıştır. 

Kuzey Makedonya’da da Kosova’ya nazaran yoğunluğu biraz daha 
düşük olmakla birlikte evlilik ve aile hayatına ilişkin ilişkilerde yüksek 
bir millî bilinçten bahsetmek mümkündür. Bir katılımcı (Erkek, 37, 
Gostivar) evlilikte, aile hayatında ve çocuğun yetişmesinde Türk kültürü-
ne verilen önemi yine millî bilince ve eğitime bağlı olduğunu ifade 
ederken Arnavut olan eşine nişanlılık sürecinde Türkçe kursuna gitme 
şartını koştuğunu belirtmiştir. 

Eğitimli ve yapmış olduğu bir takım dernekçilik faaliyetleriyle bir-
likte yüksek düzeyde öz güven sahibi olduğunu gözlemlediğimiz bir katı-
lımcı ise (Kadın, 54, Gostivar) evde konuşulan dilin ve çocuğun eğiti-
minin Türkçe olması gerektiği konusu üzerinde ısrarla durduktan sonra; 
Arnavut olan kocasının yanında “On tane eş değiştiririm ama Türk kimli-
ğimi, milletimi değişmem” ifadesini kullanmıştır. 

Bir katılımcı (Erkek, 33, Gostivar) özellikle siyasi kimlik bahsinde 
de dile getirilen yüksek düzeyli bu millî bilinci azınlığa dönüşmüş ve in-
kâr edilen bir milletin mensuplarının sosyal-psikolojik tavrı olarak şu söz-
lerle açıklamıştır: “Çocuklar da bu millî bilinçle yetiştiriliyor… Biz buna 
dikkat ediyoruz. Çünkü onlar burada Türk yok deyince bizim milliyetçi 
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duygularımız kabarıyor. Böyle olmak zorundayız yoksa şu anda Türk 
kalmazdı burada. Bu çok faşizan gelebilir ama böyle olmak zorundayız.” 

Bu inkârın çok aşırı düzeylerde aile içerisinde sistematik ve bilinçli 
bir baskı hâline dönüşmesi sonucunda ise aile kurumunun kutsal olduğu 
Kosova Türkleri arasında da kimliğin ne derecede yıkıcı hale gelebildi-
ğini bir katılımcı (Kadın, 63, Prizren) kendi tecrübesiyle açıklamıştır. Ka-
tılımcı kocasının kendisini Türk olarak kabul edip, severek evlenmesine 
rağmen eşinin şoven bir hale evirilen milliyetçi duygularını tarihsel süreç 
içerisinde şu şekilde özetlemiştir: 

“1981’den sonra evlerde Arnavutça kimliği başladı. 1980’lerden 
sonra misyonerler geldi. Katolikler onları hem dinî hem de millî kimlik 
açısından dönüştürmek istediler. İskender Beyi, Azize Teresa’yı millî 
kahraman olarak ve Katolik kimliğiyle empoze ettiler. Bizzat ben 
eşimden baskı gördüm. Türkçe konuşamazdım, ninniyi Türkçe söyleye-
mezdim. Kızıma kızım diyemezdim. Bu nedenle ayrıldık. Çevremdekiler 
“vazgeç, aman kocan neyse sen de öyle ol” dediler ama vazgeçmedim. 
1977’den sonra Arnavutçuluk yapmaya başladı. 1978’de evde dil değişti. 
Hâlâ çocuklarım bana “mami” [Arnavutça anne] der. Sadece Türkçe değil 
Sırpça konuşulmasına da kızıyordu. Çocuklar evde titriyordu, baba 
yokken seviniyorlardı. Bir gün nazar boncuğunu, romanları, Kuran me-
alini, takvimleri kaldırdı attı salona. Bir çarşafa topladık çıktık salondan 
ama çocuklarımı kurtardım. İkisi de Türk milliyetçisi oldular. Çünkü 
baskıyı gördüler. Seni düşman gibi görüyor. Arnavut’un dini Arnavut-
çuluk gibi bir şey oldu. Üstelik babası da Türk’tü. Annesi Arnavut’tu.” 

Katılımcıya “Vazgeçseydiniz keşke, kocanızın kimliğine tabi olsay-
dınız” dediğimizde ise şu sözlerle karşılık vermiştir: “Nasıl olayım ‘ben o 
zaman ben değilim’ dedim. Ben kimliğimi kabul etmezsem değiştirirsem 
bu bir karaktersizliktir. Bir insan bugün kimliğini inkâr ederse yarın seni 
aldatır da. Kendini aldatan yarın seni de aldatır. Takdir etmesi gerekirken 
kınıyor. Çok pişman oldu ama iş işten geçti.” 

Yıkımla sonuçlanan bu tür evlilikleri çalışmanın örneklemi üzerin-
den genellemek uygun olmasa da bazı katılımcılar tarafından da akta-
rıldığı üzere tarihsel süreçler içerisinde yükselen milliyetçiliğin şoven 
duygulara dönüşerek bir zamanlar kendinden gördüğünü hem öteki-
leştirmeye hem de inkâr etmeye doğru evirilişini izah etmesi açısından 
oldukça önemlidir. Bu deneyimi yaşayan katılımcıda olduğu gibi kimliğin 
bu derece yüksek düzeyde bir bilinçle sahiplenilmesi oldukça nadirdir. 

Özetle; inkâr söylemi karşısında çok ciddi bir milliyetçi refleks 
doğmaktadır. Ve kimliği inkâr edilen bir grubun üyeleri açısından kimlik 
bir “kalkana” dönüşmektedir (Öztürk, 2021). Bu örnekte de görüldüğü 
üzere evlilik ve aile hayatında millî kimliğin sürdürülmesini sağlayan 
millî bilincin etki-tepki şeklinde gelişen bir yönü olsa da eğitim seviye-
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şartını koştuğunu belirtmiştir. 

Eğitimli ve yapmış olduğu bir takım dernekçilik faaliyetleriyle bir-
likte yüksek düzeyde öz güven sahibi olduğunu gözlemlediğimiz bir katı-
lımcı ise (Kadın, 54, Gostivar) evde konuşulan dilin ve çocuğun eğiti-
minin Türkçe olması gerektiği konusu üzerinde ısrarla durduktan sonra; 
Arnavut olan kocasının yanında “On tane eş değiştiririm ama Türk kimli-
ğimi, milletimi değişmem” ifadesini kullanmıştır. 

Bir katılımcı (Erkek, 33, Gostivar) özellikle siyasi kimlik bahsinde 
de dile getirilen yüksek düzeyli bu millî bilinci azınlığa dönüşmüş ve in-
kâr edilen bir milletin mensuplarının sosyal-psikolojik tavrı olarak şu söz-
lerle açıklamıştır: “Çocuklar da bu millî bilinçle yetiştiriliyor… Biz buna 
dikkat ediyoruz. Çünkü onlar burada Türk yok deyince bizim milliyetçi 
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duygularımız kabarıyor. Böyle olmak zorundayız yoksa şu anda Türk 
kalmazdı burada. Bu çok faşizan gelebilir ama böyle olmak zorundayız.” 

Bu inkârın çok aşırı düzeylerde aile içerisinde sistematik ve bilinçli 
bir baskı hâline dönüşmesi sonucunda ise aile kurumunun kutsal olduğu 
Kosova Türkleri arasında da kimliğin ne derecede yıkıcı hale gelebildi-
ğini bir katılımcı (Kadın, 63, Prizren) kendi tecrübesiyle açıklamıştır. Ka-
tılımcı kocasının kendisini Türk olarak kabul edip, severek evlenmesine 
rağmen eşinin şoven bir hale evirilen milliyetçi duygularını tarihsel süreç 
içerisinde şu şekilde özetlemiştir: 

“1981’den sonra evlerde Arnavutça kimliği başladı. 1980’lerden 
sonra misyonerler geldi. Katolikler onları hem dinî hem de millî kimlik 
açısından dönüştürmek istediler. İskender Beyi, Azize Teresa’yı millî 
kahraman olarak ve Katolik kimliğiyle empoze ettiler. Bizzat ben 
eşimden baskı gördüm. Türkçe konuşamazdım, ninniyi Türkçe söyleye-
mezdim. Kızıma kızım diyemezdim. Bu nedenle ayrıldık. Çevremdekiler 
“vazgeç, aman kocan neyse sen de öyle ol” dediler ama vazgeçmedim. 
1977’den sonra Arnavutçuluk yapmaya başladı. 1978’de evde dil değişti. 
Hâlâ çocuklarım bana “mami” [Arnavutça anne] der. Sadece Türkçe değil 
Sırpça konuşulmasına da kızıyordu. Çocuklar evde titriyordu, baba 
yokken seviniyorlardı. Bir gün nazar boncuğunu, romanları, Kuran me-
alini, takvimleri kaldırdı attı salona. Bir çarşafa topladık çıktık salondan 
ama çocuklarımı kurtardım. İkisi de Türk milliyetçisi oldular. Çünkü 
baskıyı gördüler. Seni düşman gibi görüyor. Arnavut’un dini Arnavut-
çuluk gibi bir şey oldu. Üstelik babası da Türk’tü. Annesi Arnavut’tu.” 

Katılımcıya “Vazgeçseydiniz keşke, kocanızın kimliğine tabi olsay-
dınız” dediğimizde ise şu sözlerle karşılık vermiştir: “Nasıl olayım ‘ben o 
zaman ben değilim’ dedim. Ben kimliğimi kabul etmezsem değiştirirsem 
bu bir karaktersizliktir. Bir insan bugün kimliğini inkâr ederse yarın seni 
aldatır da. Kendini aldatan yarın seni de aldatır. Takdir etmesi gerekirken 
kınıyor. Çok pişman oldu ama iş işten geçti.” 

Yıkımla sonuçlanan bu tür evlilikleri çalışmanın örneklemi üzerin-
den genellemek uygun olmasa da bazı katılımcılar tarafından da akta-
rıldığı üzere tarihsel süreçler içerisinde yükselen milliyetçiliğin şoven 
duygulara dönüşerek bir zamanlar kendinden gördüğünü hem öteki-
leştirmeye hem de inkâr etmeye doğru evirilişini izah etmesi açısından 
oldukça önemlidir. Bu deneyimi yaşayan katılımcıda olduğu gibi kimliğin 
bu derece yüksek düzeyde bir bilinçle sahiplenilmesi oldukça nadirdir. 

Özetle; inkâr söylemi karşısında çok ciddi bir milliyetçi refleks 
doğmaktadır. Ve kimliği inkâr edilen bir grubun üyeleri açısından kimlik 
bir “kalkana” dönüşmektedir (Öztürk, 2021). Bu örnekte de görüldüğü 
üzere evlilik ve aile hayatında millî kimliğin sürdürülmesini sağlayan 
millî bilincin etki-tepki şeklinde gelişen bir yönü olsa da eğitim seviye-
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sinin ve eğitim seviyesiyle birlikte gelen ekonomik özgürlük ve özgüve-
nin bu konuda önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Hem 
Kosova’da hem Kuzey Makedonya’da bazı katılımcılar kimlik ve kültü-
rün muhafazası açısından eğitimin altını ısrarla çizerken ekonomik koşul-
ların da bu mevzudaki payının çok büyük olduğuna işaret etmişlerdir. Pek 
çok katılımcı tarafından Kosova ve Kuzey Makedonya Türkleri arasında 
her ne kadar Kosova’da Türkçe eğitime olan rağbetin düştüğü dile 
getirilse de her iki ülkede de Türklerin eğitime verdikleri değerin 
artmakta olduğu belirtilmiştir. Bazı katılımcılar Türkiye’de lisans, yüksek 
lisans veya doktora düzeyinde eğitim aldıklarını da ifade etmişlerdir. 

 
4. “Kasabalı” İle Evlilik Tercihi 
Evliliklerde Kosova ve Kuzey Makedonya Türkleri arasında 

“kasabalı” olarak adlandırılan sıklıkla Gostivar ve Prizren şehirlerinde 
Türkçe bilen, Türk kültürünü bilen çoğunlukla Arnavutlarla ve Koso-
va’da Goran olarak tabir edilen Müslümanlarla yapılan evlilik tercihleri 
de söz konusudur.  Kocası Arnavut olan bir katılımcı (Kadın, 46, Prizren) 
“Biz faşist, şoven olmadığımız için ümmet evliliğine sıcak bakarız. Eşim 
Türkçe konuşur. Evde Türkçe konuşulur. Kasabalı kültürü bu. Evde 
Türkçe konuşulur, Türk kültürü yaşanır” sözleriyle hem “kasabalı” 
kimliğini tanımlamış hem de her ne kadar azınlık olmanın getirdiği psiko-
sosyal süreç ve ortamlar içerisinde millî bilinç yüksek olsa da bu duru-
mun her iki taraf açısından da ırkçı ve şoven duygular hâlinde anlaşıl-
maması gerektiğini dile getirmiştir. 

Eşinin Goralı, doğal olarak da Müslüman olduğunu; Türkçeyi ve 
Türk kültürünü bildiğini aktaran bir katılımcıya (Erkek, 66, Prizren) eşi 
ve çocuklarının millî kimlik inşasında herhangi bir baskı kurup kurmadığı 
sorduğumuzda ise şu cevabı vermiştir: “Prizren’de evlilikler ümmet üze-
rinden gider. Kasabalı olsun isteği vardır. Bu biraz Türkçe bilmesi ve 
şehir kültürünü bilmesi demek. 36 yılda karımı Türkleştirmedim. Serbest 
bıraktım hala Goralıyım der. Çocuklar Türkçe eğitim aldıkları için Türk 
derler. Evlilikten sonra ikinci kuşakta eğitim çok önemli.” 

Bekâr bir katılımcı ise (Kadın, 34, Prizren) “Eş seçiminde illa Türk 
olsun demem ama Türkçe bilsin Türkçe konuşsun isterim” derken “Dili 
dilime, dini dinime” uygun olsun sözüyle tıpkı Ziya Gökalp’in Türklerin 
eş seçimi konusundaki felsefesini tarif etmiştir. Yine benzer bir şekilde 
“Benim ailem kızın ne milletten olduğuna bakmaz ama Türkçe konu-
şmasını ister” diyen bir katılımcı (Erkek, 32, Prizren) ailede köylü-kasa-
balı ayrımının eş seçimindeki önemine işaret etmiştir. Kuzey Make-
donya’da da kasabalı bir Arnavutla nişanlı olduğunu ifade eden bir 
katılımcı (Erkek, 32, Gostivar) “Bakıyorsun yaşantısına zaten aynı” 
sözüyle nişanlısının Türk kültürüne olan yakınlığını ifade ederken, nişan-
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lanıp aileler birbirini tanımaya başladıktan sonra ise nişanlısının “Biz de 
Türkmüşüz aslında” dediğini aktırmıştır.  

Eşi kasabalı Arnavut olan bir katılımcı (Erkek, 62, Prizren) kendi 
örneğinde eşinin ailesini de etkilediğini, kayın biraderlerinin çocuklarını 
Türkçe eğitime yönlendirdiklerini ve isimlerinin Türk ismi olduğunu ifa-
de etmiştir. Eşi kasabalı Arnavut olan başka bir katılımcı (Kadın, 46, 
Prizren) ise çocukların eğitimlerini Arnavutça aldıklarını; fakat Türki-
ye’de de eğitim gördüklerini ve zaten anadilleri Türkçe olduğu için kim-
lik, kültür ve terbiyelerini Türk kimliği üzerinden inşa ettiklerini söyle-
miştir. 

Grup dışı evliliklerde bahsedilen dezavantajlara rağmen Türklerin 
kasabalı olarak tanımladıkları Türkçe bilen Türk kültürünü bilen Arna-
vutlarla gerçekleştirdikleri evliliklerin kimlik ve kültürün sürdürül-
mesinde Türkler açısından bir avantaja dönüştüğü söylemek mümkündür. 

 
5. Gayrimüslim Unsurlarla Evlilik Tercihi 
Örneklem içerisinde zikredilen gayrimüslim unsurlarla gerçek-

leştirilen evlilikler üzerinde de ayrı bir izaha ihtiyaç vardır. Kosova’da bir 
katılımcı (Erkek, 69, Priştine) bu tür evliliklerin ikinci nesilde kimlik 
krizine sebep olduğunu etrafındaki örnekler üzerinde gözlemlediğini ifa-
de etmiştir. Kuzey Makedonya’da bir katılımcıya göre (Erkek, 33, Üs-
küp) hem Müslüman hem de gayrimüslim unsurlarla yapılan evliliklerde 
hangi ebeveynin daha dominant olduğu kimliğin inşasında önemli ölçüde 
belirleyici olmaktadır. Bir akrabasının (Türk, Kadın) kocasının Makedon 
olmasına rağmen çocuğunu Türk kimliğiyle yetiştirdiğini belirten katılım-
cı din kimliğinde ise çocuğun “Deist bir din anlayışı oluyor. Ne Bayramı 
ne de Paskalyayı yaşayabiliyor. Onun seçimine kalmış” sözüyle bahsi ge-
çen kimlik krizine işaret etmiştir. 

Annesi Türk babası Makedon olan bir katılımcı (Erkek, 47, Üsküp) 
bu durumu teyit emiştir. Babasıyla bazı sorunlar yaşadığını çok iyi bir 
ilişki içerisinde olmadıklarını, bir arkadaşının vefatı sebebiyle içine düş-
tüğü arayışın onu Türklüğe ve İslam’a daha çok yakınlaştırdığını ifade 
etmiştir. Katılımcının Türkiye’de eğitim görmüş ve bir süre orada çalış-
mış olması da kimliğini Müslüman ve Türk olarak ifade etmesinde mües-
sir olabilir. Fakat sonuçta katılımcı dinî ve millî anlamda gecikmiş bir 
kimlik inşasına işaret etmiştir. 

Eşi Katolik Arnavut olan ve millî kimlik konusunda oldukça domi-
nant bir katılımcıya (Erkek, 70 Prizren) eşi ve çocuklarının dinî ve millî 
kimlik inşasında herhangi bir baskı kurup kurmadığı veya müdahale edip 
etmediğini sorduğumuzda ise şu şekilde cevap vermiştir: 

“Hiçbir zaman hanımımın dinî ve millî kimliğine karışmadım. Dede-
lerimiz, Osmanlı beş yüz senede bunu yapmamış. İsteselerdi bunu zorla 
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sinin ve eğitim seviyesiyle birlikte gelen ekonomik özgürlük ve özgüve-
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Kosova’da hem Kuzey Makedonya’da bazı katılımcılar kimlik ve kültü-
rün muhafazası açısından eğitimin altını ısrarla çizerken ekonomik koşul-
ların da bu mevzudaki payının çok büyük olduğuna işaret etmişlerdir. Pek 
çok katılımcı tarafından Kosova ve Kuzey Makedonya Türkleri arasında 
her ne kadar Kosova’da Türkçe eğitime olan rağbetin düştüğü dile 
getirilse de her iki ülkede de Türklerin eğitime verdikleri değerin 
artmakta olduğu belirtilmiştir. Bazı katılımcılar Türkiye’de lisans, yüksek 
lisans veya doktora düzeyinde eğitim aldıklarını da ifade etmişlerdir. 
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Evliliklerde Kosova ve Kuzey Makedonya Türkleri arasında 

“kasabalı” olarak adlandırılan sıklıkla Gostivar ve Prizren şehirlerinde 
Türkçe bilen, Türk kültürünü bilen çoğunlukla Arnavutlarla ve Koso-
va’da Goran olarak tabir edilen Müslümanlarla yapılan evlilik tercihleri 
de söz konusudur.  Kocası Arnavut olan bir katılımcı (Kadın, 46, Prizren) 
“Biz faşist, şoven olmadığımız için ümmet evliliğine sıcak bakarız. Eşim 
Türkçe konuşur. Evde Türkçe konuşulur. Kasabalı kültürü bu. Evde 
Türkçe konuşulur, Türk kültürü yaşanır” sözleriyle hem “kasabalı” 
kimliğini tanımlamış hem de her ne kadar azınlık olmanın getirdiği psiko-
sosyal süreç ve ortamlar içerisinde millî bilinç yüksek olsa da bu duru-
mun her iki taraf açısından da ırkçı ve şoven duygular hâlinde anlaşıl-
maması gerektiğini dile getirmiştir. 

Eşinin Goralı, doğal olarak da Müslüman olduğunu; Türkçeyi ve 
Türk kültürünü bildiğini aktaran bir katılımcıya (Erkek, 66, Prizren) eşi 
ve çocuklarının millî kimlik inşasında herhangi bir baskı kurup kurmadığı 
sorduğumuzda ise şu cevabı vermiştir: “Prizren’de evlilikler ümmet üze-
rinden gider. Kasabalı olsun isteği vardır. Bu biraz Türkçe bilmesi ve 
şehir kültürünü bilmesi demek. 36 yılda karımı Türkleştirmedim. Serbest 
bıraktım hala Goralıyım der. Çocuklar Türkçe eğitim aldıkları için Türk 
derler. Evlilikten sonra ikinci kuşakta eğitim çok önemli.” 

Bekâr bir katılımcı ise (Kadın, 34, Prizren) “Eş seçiminde illa Türk 
olsun demem ama Türkçe bilsin Türkçe konuşsun isterim” derken “Dili 
dilime, dini dinime” uygun olsun sözüyle tıpkı Ziya Gökalp’in Türklerin 
eş seçimi konusundaki felsefesini tarif etmiştir. Yine benzer bir şekilde 
“Benim ailem kızın ne milletten olduğuna bakmaz ama Türkçe konu-
şmasını ister” diyen bir katılımcı (Erkek, 32, Prizren) ailede köylü-kasa-
balı ayrımının eş seçimindeki önemine işaret etmiştir. Kuzey Make-
donya’da da kasabalı bir Arnavutla nişanlı olduğunu ifade eden bir 
katılımcı (Erkek, 32, Gostivar) “Bakıyorsun yaşantısına zaten aynı” 
sözüyle nişanlısının Türk kültürüne olan yakınlığını ifade ederken, nişan-
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lanıp aileler birbirini tanımaya başladıktan sonra ise nişanlısının “Biz de 
Türkmüşüz aslında” dediğini aktırmıştır.  

Eşi kasabalı Arnavut olan bir katılımcı (Erkek, 62, Prizren) kendi 
örneğinde eşinin ailesini de etkilediğini, kayın biraderlerinin çocuklarını 
Türkçe eğitime yönlendirdiklerini ve isimlerinin Türk ismi olduğunu ifa-
de etmiştir. Eşi kasabalı Arnavut olan başka bir katılımcı (Kadın, 46, 
Prizren) ise çocukların eğitimlerini Arnavutça aldıklarını; fakat Türki-
ye’de de eğitim gördüklerini ve zaten anadilleri Türkçe olduğu için kim-
lik, kültür ve terbiyelerini Türk kimliği üzerinden inşa ettiklerini söyle-
miştir. 

Grup dışı evliliklerde bahsedilen dezavantajlara rağmen Türklerin 
kasabalı olarak tanımladıkları Türkçe bilen Türk kültürünü bilen Arna-
vutlarla gerçekleştirdikleri evliliklerin kimlik ve kültürün sürdürül-
mesinde Türkler açısından bir avantaja dönüştüğü söylemek mümkündür. 
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Örneklem içerisinde zikredilen gayrimüslim unsurlarla gerçek-

leştirilen evlilikler üzerinde de ayrı bir izaha ihtiyaç vardır. Kosova’da bir 
katılımcı (Erkek, 69, Priştine) bu tür evliliklerin ikinci nesilde kimlik 
krizine sebep olduğunu etrafındaki örnekler üzerinde gözlemlediğini ifa-
de etmiştir. Kuzey Makedonya’da bir katılımcıya göre (Erkek, 33, Üs-
küp) hem Müslüman hem de gayrimüslim unsurlarla yapılan evliliklerde 
hangi ebeveynin daha dominant olduğu kimliğin inşasında önemli ölçüde 
belirleyici olmaktadır. Bir akrabasının (Türk, Kadın) kocasının Makedon 
olmasına rağmen çocuğunu Türk kimliğiyle yetiştirdiğini belirten katılım-
cı din kimliğinde ise çocuğun “Deist bir din anlayışı oluyor. Ne Bayramı 
ne de Paskalyayı yaşayabiliyor. Onun seçimine kalmış” sözüyle bahsi ge-
çen kimlik krizine işaret etmiştir. 

Annesi Türk babası Makedon olan bir katılımcı (Erkek, 47, Üsküp) 
bu durumu teyit emiştir. Babasıyla bazı sorunlar yaşadığını çok iyi bir 
ilişki içerisinde olmadıklarını, bir arkadaşının vefatı sebebiyle içine düş-
tüğü arayışın onu Türklüğe ve İslam’a daha çok yakınlaştırdığını ifade 
etmiştir. Katılımcının Türkiye’de eğitim görmüş ve bir süre orada çalış-
mış olması da kimliğini Müslüman ve Türk olarak ifade etmesinde mües-
sir olabilir. Fakat sonuçta katılımcı dinî ve millî anlamda gecikmiş bir 
kimlik inşasına işaret etmiştir. 

Eşi Katolik Arnavut olan ve millî kimlik konusunda oldukça domi-
nant bir katılımcıya (Erkek, 70 Prizren) eşi ve çocuklarının dinî ve millî 
kimlik inşasında herhangi bir baskı kurup kurmadığı veya müdahale edip 
etmediğini sorduğumuzda ise şu şekilde cevap vermiştir: 

“Hiçbir zaman hanımımın dinî ve millî kimliğine karışmadım. Dede-
lerimiz, Osmanlı beş yüz senede bunu yapmamış. İsteselerdi bunu zorla 
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yaparlardı. Ama yapmadı, ben de yapmadım. Ama iftarımı, sahurumu, 
kurbanda, ölümde, mevlitte ne varsa hanımım yapar. Adetler var bunları 
kabul eder. Zorlarsam zaten ters tepki yapar. Üç kızım var. Türkiye’de 
mezun oldular. Burada Türkçe eğitim aldılar. Atatürkçüler, dört dörtlük 
Türkler. Kosova’da ilk Türkiye televizyonu izleyen aile biziz. Türkçeyle, 
Türk kültürüyle büyüdüler. Ama benim hanımım onları İslam kültürüne 
göre yetiştirdi. Onlar bunu seçti.” Katılımcının “Zorlarsam zaten ters 
tepki yapar” sözüyle de ifade ettiği üzere dinî ve millî kimlikler zor-
lamalar ve baskılarla karşılaştığında yıkıcı bir hâle evirilip daha önce 
verilen örnekteki gibi boşanmalarla sonuçlanabilir.  

Makedonya Türkleri özelindeki gözlem ve tecrübelerini paylaşan bir 
katılımcıya (Erkek, 87, Üsküp) göre Türklerin gayrimüslim unsurlarla 
yaptıkları evlilik tercihi şehirlere göre de farklılık arz etmektedir. Manas-
tır, Ohri, Struga, Valandova ve İştip gibi şehirlerde yaşayan Türkler 
yaşadıkları yerlerde diğer halklarla daha entegredirler fakat Gostivar, 
Üsküp, Debre, Kalkandelen Türkleri ise daha kapalı olmaları sebebiyle 
katılımcı tarafından “getto” olarak tasvir edilmiştir. Katılımcı bu konuda 
sözgelimi “Ohri’de Makedon ve Türk evliliklerine rastlamak mümkünken 
Gostivar’da ise böyle bir evliliğe rezalet olarak bakıldığını” ifade etmiş-
tir. Gerçekten de Gostivar’da tanıştığımız ve Kalkandelen’de yaşadık-
larını ifade eden birisi kimliğini Türk olarak diğeri ise Türkçe konuşma-
sına rağmen kimliğini Arnavut olarak ifade eden iki kadına “Çocukları-
nızın bir Makedon ile evlenmesine nasıl bakardınız?” sorusunu sorduğu-
muzda her ikisi de aynı anda “Estağfurullah” dedikten sonra “Allah gös-
termesin” “Evimizden uzak etsin” tarzında cevaplar vermiş-lerdir. Bu 
cevaplar katılımcının rezalet olarak bakılması görüşünü teyit etmesi bakı-
mından oldukça önemlidir.  

Bununla birlikte grup içi veya grup dışı evlilik tercihlerinin ardında 
yatan gerekçeler bireylerin gerek rasyonel gerekse duygusal anlam dün-
yalarına inmekle anlaşılabilir. Nitekim bir katılımcı (Kadın, 37, Üsküp) ta-
nıdığı birkaç tane Makedon kadının Arnavut erkeklerle evlenip çok dindar 
Müslümanlara dönüşebildiğini de etrafında gözlemlediğini nakletmiştir. 

 
6. Karşılıklı Asimilasyon Yönelimine Gerçekçi Bir Bakış  
Oran (1994: 323) kıyaslamalı olarak yaptığı bir çalışmada, Türklerin 

diğer Müslüman unsurlar arasında en yüksek nüfusa sahip olduğu Yuna-
nistan ve Bulgaristan’da aynı dinî kimliğin mensubu olmaları sayesinde 
diğer Müslüman unsurları Türkleştirdiğini Kuzey Makedonya ve Koso-
va’da ise Arnavutların en yüksek Müslüman nüfusa sahip olmaları se-
bebiyle Türkleri ve diğer Müslüman unsurları Arnavutlaştırdığını ifade 
etmiştir. 

Türklerin millî kimlik açısından en çok grup dışı evlilik yaptıkları 
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millet Müslüman Arnavutlar olması sebebiyle “yumuşak asimilasyon” 
olarak tabir edilen kültürleşme yöneliminin hem Kuzey Makedonya hem 
de Kosova Türkleri için geçerli olduğu gözlemlenmektedir. Evliliklerden 
doğan 2. neslin istihdam konusunda sorun yaşamaması için eğitimin Ar-
navutça alınması gerektiği söylemi de aynı şekilde Türklerin yumuşak 
asimilasyonunu doğurmaya devam etmektedir. Bu konuda evlilik, eğitim 
ve istihdam mülakatlarda tekrar edilen üç başat faktör olarak kaydedil-
miştir.  

Millî kimlik bağlamında grup dışından din kimliği bağlamında ise 
grup içinde yapılan evlilikler kimlik inşası açısından üzerinde düşünül-
mesi gereken önemli fakat çok karmaşık bir sorun olarak tezahür etmek-
tedir. Söz gelimi kocası Türk olan ve Sancak Boşnak’ı olmasına rağmen 
annesinden tevarüs eden kimlik ve kültürle kendisini Türk olarak tanım-
layan, nüfus sayımlarında kendisini Türk yazdıran bir katılımcı (Kadın, 
69, Üsküp) oğlunu “benden daha Türkçü” sözüyle tanıtmıştır. Mülakat 
esnasında oğluna sorduğumuzda ise (Erkek, 41, Üsküp) “Türküm ama 
Boşnaklık da kimliğimin bir parçası” şeklinde kimliğini ifade etmiştir. 

Anneleri Türk babaları ise Arnavut olan 40’lı yaşlarda iki kardeşe 
(Erkek, Prizren) kimliklerini nasıl tanımladıklarını sorduğumuzda ise her 
ikisi de Arnavut olduklarını belirtmişlerdir. Kimliğin ataerkil bir aile içe-
risinde babadan geçtiği, zaman zaman katılımcılar tarafından belirtilse de 
bunu genellemek mümkün değildir. Zira bazı ailelerde iki kardeşten biri-
sinin kimliğini Türk olarak tanımlarken diğerinin Arnavut olarak tanımla-
yabildiği pek çok kişi tarafından belirtilmiştir. Bu mevzuda yine eğitim 
ve iyi bir eğitimin sağladığı ekonomik koşullar temel belirleyicilerdir. 

Yine Kuzey Makedonya’da millî bilincin önemine dikkat çeken 
dominant bir ebeveyn (Kadın, 54, Gostivar) “Bu da çoktan Türk, benimle 
birlikte Türk” sözüyle kocasına fırsat hakkı tanımadan evlilik neticesinde 
kocasının da Türk olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcının kocasına “Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sorduğumuz-
da ise: “Doğru söylüyor, Arnavut bayrağı için ölmem ama Türk bayrağı 
için ölürüm. Çünkü dedem Yemen’de o bayrak için ölmüş” cevabını ver-
miştir. Mülakat esnasında katılımcının 17 yaşındaki oğluna “Peki ya sen 
kimliğini nasıl ifade ediyorsun?” sorusunu yönelttiğimizde “Kültürüm 
Türk, ana dilim Türkçe, Türküm” cevabını vermiştir. Katılımcı Türk millî 
kimlik oluşumunu belirleyen en önemli şeyin Türkçe eğitim olduğunu ve 
bu yüzden kayınvalidesinin çocuğun Arnavutça eğitime gitmesi hususun-
da diretmesine rağmen neden kendisinin Türkçe eğitimde ısrar ettiğini 
“Arnavutça eğitim aldı mı Arnavutlaşır. Savaş ettik neredeyse, o da 
[kayınvalide] Arnavut milliyetçiliği yaptı ama ben vazgeçmedim. Bu 
bilinçle ilgili bir şey, çok nadir bu” sözüyle izah etmiştir. 

Bazı katılımcılar yapılan mülakatlarda özellikle nüfusça çok az 
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yaparlardı. Ama yapmadı, ben de yapmadım. Ama iftarımı, sahurumu, 
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millet Müslüman Arnavutlar olması sebebiyle “yumuşak asimilasyon” 
olarak tabir edilen kültürleşme yöneliminin hem Kuzey Makedonya hem 
de Kosova Türkleri için geçerli olduğu gözlemlenmektedir. Evliliklerden 
doğan 2. neslin istihdam konusunda sorun yaşamaması için eğitimin Ar-
navutça alınması gerektiği söylemi de aynı şekilde Türklerin yumuşak 
asimilasyonunu doğurmaya devam etmektedir. Bu konuda evlilik, eğitim 
ve istihdam mülakatlarda tekrar edilen üç başat faktör olarak kaydedil-
miştir.  

Millî kimlik bağlamında grup dışından din kimliği bağlamında ise 
grup içinde yapılan evlilikler kimlik inşası açısından üzerinde düşünül-
mesi gereken önemli fakat çok karmaşık bir sorun olarak tezahür etmek-
tedir. Söz gelimi kocası Türk olan ve Sancak Boşnak’ı olmasına rağmen 
annesinden tevarüs eden kimlik ve kültürle kendisini Türk olarak tanım-
layan, nüfus sayımlarında kendisini Türk yazdıran bir katılımcı (Kadın, 
69, Üsküp) oğlunu “benden daha Türkçü” sözüyle tanıtmıştır. Mülakat 
esnasında oğluna sorduğumuzda ise (Erkek, 41, Üsküp) “Türküm ama 
Boşnaklık da kimliğimin bir parçası” şeklinde kimliğini ifade etmiştir. 
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(Erkek, Prizren) kimliklerini nasıl tanımladıklarını sorduğumuzda ise her 
ikisi de Arnavut olduklarını belirtmişlerdir. Kimliğin ataerkil bir aile içe-
risinde babadan geçtiği, zaman zaman katılımcılar tarafından belirtilse de 
bunu genellemek mümkün değildir. Zira bazı ailelerde iki kardeşten biri-
sinin kimliğini Türk olarak tanımlarken diğerinin Arnavut olarak tanımla-
yabildiği pek çok kişi tarafından belirtilmiştir. Bu mevzuda yine eğitim 
ve iyi bir eğitimin sağladığı ekonomik koşullar temel belirleyicilerdir. 

Yine Kuzey Makedonya’da millî bilincin önemine dikkat çeken 
dominant bir ebeveyn (Kadın, 54, Gostivar) “Bu da çoktan Türk, benimle 
birlikte Türk” sözüyle kocasına fırsat hakkı tanımadan evlilik neticesinde 
kocasının da Türk olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcının kocasına “Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sorduğumuz-
da ise: “Doğru söylüyor, Arnavut bayrağı için ölmem ama Türk bayrağı 
için ölürüm. Çünkü dedem Yemen’de o bayrak için ölmüş” cevabını ver-
miştir. Mülakat esnasında katılımcının 17 yaşındaki oğluna “Peki ya sen 
kimliğini nasıl ifade ediyorsun?” sorusunu yönelttiğimizde “Kültürüm 
Türk, ana dilim Türkçe, Türküm” cevabını vermiştir. Katılımcı Türk millî 
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bu yüzden kayınvalidesinin çocuğun Arnavutça eğitime gitmesi hususun-
da diretmesine rağmen neden kendisinin Türkçe eğitimde ısrar ettiğini 
“Arnavutça eğitim aldı mı Arnavutlaşır. Savaş ettik neredeyse, o da 
[kayınvalide] Arnavut milliyetçiliği yaptı ama ben vazgeçmedim. Bu 
bilinçle ilgili bir şey, çok nadir bu” sözüyle izah etmiştir. 

Bazı katılımcılar yapılan mülakatlarda özellikle nüfusça çok az 
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olmaları sebebiyle evlilik, eğitim ve istihdam faktörlerinin Kosova ve 
Kuzey Makedonya Türklerini asimilasyona yönlendirdiğini ısrarla belirt-
mişlerdir. Nüfusun nüfuzuna dikkat çeken bir katılımcı (Erkek, 87, 
Üsküp) evlilik sonucunda ortaya çıkan yumuşak asimilasyonu şu sözlerle 
izah etmiştir: “Biz de vaktiyle bir Arnavut kız bir Türk ailesine gelin 
olarak gelince Türkleşirdi. Bir Türk kızı Arnavut ailesine gidince aksine o 
aileyi Türkleştiriyordu. Bugün tam tersi çünkü Arnavut çoğunluk. Biz 
Arnavutlara karşı azınlığız. Nesin sen? Deyince “Elhamdülillah Türk” 
derdi 20. Yüzyıl ortalarına kadar. Arnavut için o cazip, cezbedici bir 
kültürdü, kimlikti. Türk kimliği şimdi tam tersine dönüyor. Vaktiyle 
karışık evlilikler lehimizeydi şimdi aleyhimize oldu”. 

Hâkim milletten azınlığa dönüşen bir milletin fertleri kimliğin ve 
kültürün cazibesini yitirmesiyle doğal olarak yeni tarihsel süreç içerisinde 
baskın hâle gelen kimliğin ve kültürün etkisi altına girebilmektedirler. 
Neticede katılımcının sözlerinden de anlaşıldığı üzere Türkler bir zaman-
lar kültürleyen kimliğin sahibiyken günümüzde nüfusça az olmaları sebe-
biyle evlilik bağını en çok kurdukları en yüksek nüfusa sahip Müslüman 
Arnavutlar tarafından kültürlenmektedirler. Bu durum tek yönde seyreden 
kültürleşme yöneliminin asimilasyona evirilmesi anlamına gelmektedir. 

Bununla birlikte aynı katılımcı (Erkek, 87, Üsküp) “Dağınık olduğun 
için karşı cemaat sana hâkim oluyor. Arnavutlar ise kompakt yaşıyor. 
Bölgeleri belli ve kalabalıklar” sözüyle Kuzey Makedonya özelinde 
Türklerin dağınık bir biçimde farklı coğrafyalarda yaşıyor olmasını da 
asimilasyona yönlendiren ayrı bir faktör olarak ifade etmiştir. Örnek 
olarak İştip ve Gostivar’ı kıyaslayan katılımcı İştip’te 50’ye yakın Türk 
ailesi olduğu için İştip Türklerinin asimilasyona yönelmeye daha elverişli 
olduğunu Gostivar’da ise kalabalık oldukları için kimliklerini korumada 
daha rahat koşullar içerisinde olduklarını söylemiştir. 

Kimlik ve kültürün babaya tabi olunarak inşa edildiğini ifade eden 
bazı katılımcılar bu durumu ataerkil aile düzeniyle açıklamışlardır. Buna 
rağmen bu görüşe karşı çıkan katılımcılar da vardır. Bu durumun sadece 
ataerkil aile yapısıyla izah edilemeyeceğini, Arnavut bir gelinin de aileyi 
Arnavutlaştırdığını belirten bir katılımcı (Kadın, 75, Üsküp) evde Türkçe 
konuşulsa bile çocukların adının Arnavutça konulması ve eğitimin de 
Arnavutça olması sebebiyle çocukların neslinin asimilasyona yöneldiğini 
ifade etmiştir. Katılımcı bu konuda özellikle çocuklarını bu bilinçle yetiş-
tirdiğini ve evliliklerinde dikkat etmeleri konusunda tembihlediğini belirt-
miştir. 

Yine başka bir katılımcı (Erkek, 55, Vrapçişte) bir Türk kızının 
Arnavut erkekle evlenmesi durumunda asimile olduğunu, hatta çok 
dominant ailelerde Türk erkeğinin de kız tarafından asimile edilebildiğini 
ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumu (Erkek, 35, Aşağı Banisa) Arnavut 
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kızın ailesinin entelektüel ve sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olmasıy-
la ilişkilendirmiştir. Katılımcı “Damlaya damlaya göl olur” sözüyle Türk-
lerin azınlık olması sebebiyle bu istisna gibi görünen durumdan hızla 
etkilendiklerini belirtmiştir. “Bayan da olsa erkek de olsa ekonomik düze-
yi yüksek olan bir Arnavutla evlenirse Arnavutlaşıyor kişi. Eğitim ve 
millî bilinç çok önemli” diyen bir katılımcı (Erkek, 41, Yukarı Banisa) 
amcaoğlunun bu şekilde Arnavutlaştığını gözlemlediğini ifade etmiştir. 
Sorunu Kuzey Makedonya’da sadece Gostivar Türkleri açısından değer-
lendiren bir katılımcı ise (Erkek, 33, Gostivar) Gostivar erkeklerinin çok 
milliyetçi olmaları sebebiyle asimile olmadıklarını aksine evlendikleri 
kadınları Türkleştirdiklerini ve çocukları da bu millî bilinçle yetiştirdikle-
rini ifade etmiştir. 

Bir katılımcı (Erkek, 66, Gostivar) ise farklı bir bakış açısıyla aynı 
dine mensup Arnavutlarla yapılan evliliklerin Türklerin asimilasyonunu 
doğurmadığını aynı zamanda İslam dininin Müslüman unsurların millet 
olarak kalmalarını da sağladığını ifade etmiştir. Katılımcı İslam dininin 
her iki taraf için de millî kimliğin muhafazası konusundaki işlevini şu 
sözlerle belirtmiştir: 

“Üniversitede Sosyoloji Profesörü 1971’de Sırpça şöyle dedi: ‘Arna-
vutlar millet olarak kaldı çünkü Müslüman oldular, yoksa ya Sırp ya 
Yunan ya da İtalyan olurlardı.’ Müslüman olan Arnavutlarla evlilik 
olmasaydı ve onlar Müslüman olmasalardı çoğunluk olarak biz de Türk 
kalamazdık. Mutlaka değişirdik. Mesela Doğu Makedonya’daki gibi ora-
da Arnavut yok, Türkler azınlık oldukları için yok oldular ya da kaçtılar. 
Doğu Makedonya’da bir asker Türküm der ama Türkçe bilmez, 
‘konuşacak Türk kalmadı’ der.” 

Bir katılımcıya (Erkek, 46, Gostivar) göre evlilikler yoluyla Arna-
vutlar da Türk kültürüne asimile olmaktadırlar. Fakat Türk nüfusunun az 
olması sebebiyle yumuşak asimilasyon uzun vadede Türkler açısından 
ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden katılımcı yetiştirdikleri 
öğrencilerine millî duygularını, düşüncelerini yaşayıp yaşatabilecekleri 
kişilerle evlenmelerini tembihlediklerini ifade etmiştir. 

Yumuşak asimilasyon konusunu çok abartılı bulduğunu ifade eden 
bir katılımcı (Erkek, 37, Üsküp) ise halasının bir Arnavut ile evli 
olmasına rağmen erkeğin ailesinin halası sayesinde Türk kimliğiyle 
bütünleştiğini, bir de Arnavut olsa bile aslında o ailenin Türk kimliğinden 
çok da uzak olmadığını söylemiştir. Katılımcıya göre evliliklerde ister 
kadın Türk olsun ister erkek Türk olsun %80’i Türk kimliğine yönelmek-
tedir. Başka bir katılımcı (Erkek, Gostivar, 32) ise evlilikte Türk 
kızlarının yumuşak asimilasyona yöneldiğini ama bazen istisna olarak 
Türk kızının da Arnavut aileyi Türkleştirebildiğini akrabalarında gözlem-
lediği şu örnekle açıklamıştır:  
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Kuzey Makedonya Türklerini asimilasyona yönlendirdiğini ısrarla belirt-
mişlerdir. Nüfusun nüfuzuna dikkat çeken bir katılımcı (Erkek, 87, 
Üsküp) evlilik sonucunda ortaya çıkan yumuşak asimilasyonu şu sözlerle 
izah etmiştir: “Biz de vaktiyle bir Arnavut kız bir Türk ailesine gelin 
olarak gelince Türkleşirdi. Bir Türk kızı Arnavut ailesine gidince aksine o 
aileyi Türkleştiriyordu. Bugün tam tersi çünkü Arnavut çoğunluk. Biz 
Arnavutlara karşı azınlığız. Nesin sen? Deyince “Elhamdülillah Türk” 
derdi 20. Yüzyıl ortalarına kadar. Arnavut için o cazip, cezbedici bir 
kültürdü, kimlikti. Türk kimliği şimdi tam tersine dönüyor. Vaktiyle 
karışık evlilikler lehimizeydi şimdi aleyhimize oldu”. 

Hâkim milletten azınlığa dönüşen bir milletin fertleri kimliğin ve 
kültürün cazibesini yitirmesiyle doğal olarak yeni tarihsel süreç içerisinde 
baskın hâle gelen kimliğin ve kültürün etkisi altına girebilmektedirler. 
Neticede katılımcının sözlerinden de anlaşıldığı üzere Türkler bir zaman-
lar kültürleyen kimliğin sahibiyken günümüzde nüfusça az olmaları sebe-
biyle evlilik bağını en çok kurdukları en yüksek nüfusa sahip Müslüman 
Arnavutlar tarafından kültürlenmektedirler. Bu durum tek yönde seyreden 
kültürleşme yöneliminin asimilasyona evirilmesi anlamına gelmektedir. 

Bununla birlikte aynı katılımcı (Erkek, 87, Üsküp) “Dağınık olduğun 
için karşı cemaat sana hâkim oluyor. Arnavutlar ise kompakt yaşıyor. 
Bölgeleri belli ve kalabalıklar” sözüyle Kuzey Makedonya özelinde 
Türklerin dağınık bir biçimde farklı coğrafyalarda yaşıyor olmasını da 
asimilasyona yönlendiren ayrı bir faktör olarak ifade etmiştir. Örnek 
olarak İştip ve Gostivar’ı kıyaslayan katılımcı İştip’te 50’ye yakın Türk 
ailesi olduğu için İştip Türklerinin asimilasyona yönelmeye daha elverişli 
olduğunu Gostivar’da ise kalabalık oldukları için kimliklerini korumada 
daha rahat koşullar içerisinde olduklarını söylemiştir. 

Kimlik ve kültürün babaya tabi olunarak inşa edildiğini ifade eden 
bazı katılımcılar bu durumu ataerkil aile düzeniyle açıklamışlardır. Buna 
rağmen bu görüşe karşı çıkan katılımcılar da vardır. Bu durumun sadece 
ataerkil aile yapısıyla izah edilemeyeceğini, Arnavut bir gelinin de aileyi 
Arnavutlaştırdığını belirten bir katılımcı (Kadın, 75, Üsküp) evde Türkçe 
konuşulsa bile çocukların adının Arnavutça konulması ve eğitimin de 
Arnavutça olması sebebiyle çocukların neslinin asimilasyona yöneldiğini 
ifade etmiştir. Katılımcı bu konuda özellikle çocuklarını bu bilinçle yetiş-
tirdiğini ve evliliklerinde dikkat etmeleri konusunda tembihlediğini belirt-
miştir. 

Yine başka bir katılımcı (Erkek, 55, Vrapçişte) bir Türk kızının 
Arnavut erkekle evlenmesi durumunda asimile olduğunu, hatta çok 
dominant ailelerde Türk erkeğinin de kız tarafından asimile edilebildiğini 
ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumu (Erkek, 35, Aşağı Banisa) Arnavut 
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kızın ailesinin entelektüel ve sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olmasıy-
la ilişkilendirmiştir. Katılımcı “Damlaya damlaya göl olur” sözüyle Türk-
lerin azınlık olması sebebiyle bu istisna gibi görünen durumdan hızla 
etkilendiklerini belirtmiştir. “Bayan da olsa erkek de olsa ekonomik düze-
yi yüksek olan bir Arnavutla evlenirse Arnavutlaşıyor kişi. Eğitim ve 
millî bilinç çok önemli” diyen bir katılımcı (Erkek, 41, Yukarı Banisa) 
amcaoğlunun bu şekilde Arnavutlaştığını gözlemlediğini ifade etmiştir. 
Sorunu Kuzey Makedonya’da sadece Gostivar Türkleri açısından değer-
lendiren bir katılımcı ise (Erkek, 33, Gostivar) Gostivar erkeklerinin çok 
milliyetçi olmaları sebebiyle asimile olmadıklarını aksine evlendikleri 
kadınları Türkleştirdiklerini ve çocukları da bu millî bilinçle yetiştirdikle-
rini ifade etmiştir. 

Bir katılımcı (Erkek, 66, Gostivar) ise farklı bir bakış açısıyla aynı 
dine mensup Arnavutlarla yapılan evliliklerin Türklerin asimilasyonunu 
doğurmadığını aynı zamanda İslam dininin Müslüman unsurların millet 
olarak kalmalarını da sağladığını ifade etmiştir. Katılımcı İslam dininin 
her iki taraf için de millî kimliğin muhafazası konusundaki işlevini şu 
sözlerle belirtmiştir: 

“Üniversitede Sosyoloji Profesörü 1971’de Sırpça şöyle dedi: ‘Arna-
vutlar millet olarak kaldı çünkü Müslüman oldular, yoksa ya Sırp ya 
Yunan ya da İtalyan olurlardı.’ Müslüman olan Arnavutlarla evlilik 
olmasaydı ve onlar Müslüman olmasalardı çoğunluk olarak biz de Türk 
kalamazdık. Mutlaka değişirdik. Mesela Doğu Makedonya’daki gibi ora-
da Arnavut yok, Türkler azınlık oldukları için yok oldular ya da kaçtılar. 
Doğu Makedonya’da bir asker Türküm der ama Türkçe bilmez, 
‘konuşacak Türk kalmadı’ der.” 

Bir katılımcıya (Erkek, 46, Gostivar) göre evlilikler yoluyla Arna-
vutlar da Türk kültürüne asimile olmaktadırlar. Fakat Türk nüfusunun az 
olması sebebiyle yumuşak asimilasyon uzun vadede Türkler açısından 
ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu yüzden katılımcı yetiştirdikleri 
öğrencilerine millî duygularını, düşüncelerini yaşayıp yaşatabilecekleri 
kişilerle evlenmelerini tembihlediklerini ifade etmiştir. 

Yumuşak asimilasyon konusunu çok abartılı bulduğunu ifade eden 
bir katılımcı (Erkek, 37, Üsküp) ise halasının bir Arnavut ile evli 
olmasına rağmen erkeğin ailesinin halası sayesinde Türk kimliğiyle 
bütünleştiğini, bir de Arnavut olsa bile aslında o ailenin Türk kimliğinden 
çok da uzak olmadığını söylemiştir. Katılımcıya göre evliliklerde ister 
kadın Türk olsun ister erkek Türk olsun %80’i Türk kimliğine yönelmek-
tedir. Başka bir katılımcı (Erkek, Gostivar, 32) ise evlilikte Türk 
kızlarının yumuşak asimilasyona yöneldiğini ama bazen istisna olarak 
Türk kızının da Arnavut aileyi Türkleştirebildiğini akrabalarında gözlem-
lediği şu örnekle açıklamıştır:  
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“Mesela amcam Arnavutlarla ters. Hiç sevmiyor ama ümmet olarak 
değil, Türkçü duygularla. Fakat iki kızı da Arnavut ile evlendi. Birinci-
sinin kocası evde Türkçe konuşuyor, çocuklar Türk okuluna gidiyor ve 
enişte Türk partiyi destekliyor. İkincisinin eşi ise Arnavut milliyetçisi, 
çocuklar Arnavut kültürüne göre yetişiyor ama enişte amcakızımın siyasi 
görüşüne müdahale etmiyor.” 

Kosova Türkleri arasında da grup dışı evliliklerde istihdam ve eğitim 
sorunları nedeniyle gerçekleşen yumuşak asimilasyon olgusuna ilişkin 
benzer kaygılar dile getirilmektedir.  

Bu durumu “eşit seviyede bir kültürleşme” olarak açıklayan bir 
katılımcı (Erkek, 69, Priştine) her ne kadar iki taraf birbirini dönüştürse 
de bu durumun Türkler açısından sürdürülebilir olmadığını ifade etmiştir. 
Çünkü eğitim ve kültür bakımından eskiden sosyal ve kültürel hayatı 
Türkler yönlendirirken günümüzde ise maddi sıkıntılar yüzünden artık 
durum aksi yönde işlemektedir. Eskiden Türk kimlik ve kültürüne ilişkin 
nerdeyse her hafta gerçekleşen bir tiyatro izleme, şiir tanıtımı, kitap 
tanıtımı gibi etkinlikler artık tersine dönmüştür ve bu durum Arnavutları 
daha dominant hâle getirmektedir. 

Türklerin asimilasyona meyilli olduğunu aktaran bir katılımcı 
(Erkek, 47, Priştine) Türk erkeklerinin evlendikleri kızların kültürüne asi-
mile olmalarını tarihsel olarak Çin’de başlayan bir olgu olarak açıkla-
mıştır. Katılımcıya göre “Bunu yapan Türk artık Türkçülükle yeteri kadar 
ilgilenmez, sağlam durmaz. Bizden de karşı taraf bunu ister.” Karşı tara-
fın da beklentisinin zaten bu olduğunu ifade eden katılımcı Anadolu’da 
da Balkanlarda da Türk kızlarının gelin gittiği aileden asimile olmasını 
beklemek gibi bir hastalığa sahip olmadıklarını fakat Balkanlarda bazı 
etnik unsurlarda bu hastalığın var olduğunu ifade etmiştir. 

Benzer görüşe sahip olan bir katılımcı (Kadın, 60, Prizren) ise bu 
konuda şu örneği vermiştir: “Bizzat duyduğum, şahit olduğum şey, bir 
doktor arkadaşım hemşireyle evlenecek. Hemşireyi, annesi köylü olduğu, 
Türkçe bilmediği için istemiyor. Gelin adayı benim de olduğum bir yerde 
arkadaşlarına Arnavutça anlatıyor, diyor ki: ‘Bak görün siz, 6 ay içinde 
bütün evi Arnavutça konuşturacağım.’ Bunu çok ilkel buluyorum.” Katı-
lımcıya bu örneği bütün halk üzerinde genelleştirmenin ne kadar doğru 
olduğunu sorduğumuzda ise “Bunu kendi gözlemimde genelleştiremem 
ama bu tür hadiseleri farklı şahsılardan da duyduğumuz için bunu 
gözlemliyoruz” cevabını vermiştir. 

Yine başka bir katılımcı (Erkek, 46, Priştine) Türklerin yabancı 
kültürlere olan meraklarıyla birlikte kültürel fanatizme kapalı olmaları ve 
doğal olarak da kültürel alışverişe açık bir millet olma özelliklerinin 
kimlik ve kültürün muhafazası açısından bir dezavantaja dönüşebildiğini 
dile getirmiştir. 
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Türk köyü Mamuşa’da köy ve kent ayrımına dikkat çeken bir 
katılımcı (Erkek, 36, Mamuşa) ise günümüzde şehirde yaşayan Türklerin 
asimilasyona yönelmelerinin daha kolay olduğunu, Mamuşa’da eski 
dönemlerle kıyaslandığında artık Mamuşa Türklerinin evlilik tercihle-
rinde daha çok grup içine yönelerek bir içe kapanma yaşadıklarını şu söz-
lerle ifade etmiştir: “Mamuşa’da önceden bir Mamuşa kızı Arnavut köylü 
ile evlenirse artık Arnavut olurdu. Tam tersi de var. Arnavut köylerden 
gelin kız Mamuşa’ya varır ama onların çocukları da milliyetçi Türk olur. 
Eskiye nazaran artık Mamuşa daha içe kapandı bu konuda. Artık Mamu-
şalı Türk erkeği, Arnavut kızla evlenmeyi daha az tercih eder oldu.” 

Yine Mamuşa köyünde Türklerin evlilik konusunda çok daha muha-
fazakâr olduklarını, grup dışından evliliğe çok sıcak bakmadıkların ifade 
eden bir katılımcı (Erkek, 40, Mamuşa) çok nadir olsa da Arnavut kadın-
larla evlenen Türk erkeklerinin özellikle Prizren gibi şehirlerde asimilas-
yona yöneldiğini ifade etmiştir. Arnavut bayanla evli olan bir yakınının 
çocuklarını Arnavutça eğitime gönderdiğini, evde Arnavutça konuşul-
maya başlandığını belirten katılımcı “Neden Türkçe konuşmuyorsun?” 
diye sorduğunda akrabasının “milliyetçilik yapma” dediğini aktarmıştır. 
“Prizren de Türk’tü asimilasyonla böyle ola ola bu hâle getirdiler” diyen 
katılımcı, kimliğin yitirilmesinin millî bilincin yitirilmesine bağlı oldu-
ğunu ifade etmiştir. 

 

7. Evlilikte İkinci Neslin Asimilasyonunu Doğuran Amiller 
Grup dışı evliliklerde ebeveynin baskın oluşu, istihdam kaygısı ve 

eğitim dili gibi faktörler de ayrı bir öneme sahiptir. Toplumsal tabakalaş-
mada bir yer edinmek, istihdam ve kariyer olanaklarından faydalanabil-
mek açısından eğitimin önemini birinci sırada konumlandıran bir katı-
lımcı (Erkek, 53, Prizren) eğitimin yanı sıra kimlik inşasında çocuklarda 
müessir olan en önemli unsuru “baskın ebeveyn” olarak tarif etmiştir. 
Baskın bir kadın ebeveynin de aileyi Arnavutlaştırabildiğini ifade eden 
katılımcı bu hususta erkeğin kararlı durması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bu durumu “Çıkarlar önemliyse, maddiyat önemliyse Arnavut olma-
yı seçiyor. Maddiyat maneviyatı, millî kimliği öldürebiliyor” şeklinde 
açıklayan bir katılımcı (Erkek, 70, Prizren) kendisine de millî kimliğin-
den vazgeçmesi hâlinde maddi manevi bazı imkânların teklif edildiğini 
söylemiştir. Katılımcı bu durumun ebeveynlerin gücüne gittiğini ve millî 
kimliğinden vazgeçen bir erkeğe babasının “Oğlum ben Türküm, anan 
Türk. Seni karın mı doğurdu da onun milletine geçtin?” sorusunu sordu-
ğunu aktarmıştır. 

Erkeğin özelikle eğitim konusunda dik durması gerektiğini ifade 
eden ve eşi Arnavut olan başka bir katılımcı (Erkek, 34, Prizren) “Erkek 
eğitim konusunda taviz verdiği zaman Türklük gider” dediğinde kendi-
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“Mesela amcam Arnavutlarla ters. Hiç sevmiyor ama ümmet olarak 
değil, Türkçü duygularla. Fakat iki kızı da Arnavut ile evlendi. Birinci-
sinin kocası evde Türkçe konuşuyor, çocuklar Türk okuluna gidiyor ve 
enişte Türk partiyi destekliyor. İkincisinin eşi ise Arnavut milliyetçisi, 
çocuklar Arnavut kültürüne göre yetişiyor ama enişte amcakızımın siyasi 
görüşüne müdahale etmiyor.” 

Kosova Türkleri arasında da grup dışı evliliklerde istihdam ve eğitim 
sorunları nedeniyle gerçekleşen yumuşak asimilasyon olgusuna ilişkin 
benzer kaygılar dile getirilmektedir.  

Bu durumu “eşit seviyede bir kültürleşme” olarak açıklayan bir 
katılımcı (Erkek, 69, Priştine) her ne kadar iki taraf birbirini dönüştürse 
de bu durumun Türkler açısından sürdürülebilir olmadığını ifade etmiştir. 
Çünkü eğitim ve kültür bakımından eskiden sosyal ve kültürel hayatı 
Türkler yönlendirirken günümüzde ise maddi sıkıntılar yüzünden artık 
durum aksi yönde işlemektedir. Eskiden Türk kimlik ve kültürüne ilişkin 
nerdeyse her hafta gerçekleşen bir tiyatro izleme, şiir tanıtımı, kitap 
tanıtımı gibi etkinlikler artık tersine dönmüştür ve bu durum Arnavutları 
daha dominant hâle getirmektedir. 

Türklerin asimilasyona meyilli olduğunu aktaran bir katılımcı 
(Erkek, 47, Priştine) Türk erkeklerinin evlendikleri kızların kültürüne asi-
mile olmalarını tarihsel olarak Çin’de başlayan bir olgu olarak açıkla-
mıştır. Katılımcıya göre “Bunu yapan Türk artık Türkçülükle yeteri kadar 
ilgilenmez, sağlam durmaz. Bizden de karşı taraf bunu ister.” Karşı tara-
fın da beklentisinin zaten bu olduğunu ifade eden katılımcı Anadolu’da 
da Balkanlarda da Türk kızlarının gelin gittiği aileden asimile olmasını 
beklemek gibi bir hastalığa sahip olmadıklarını fakat Balkanlarda bazı 
etnik unsurlarda bu hastalığın var olduğunu ifade etmiştir. 

Benzer görüşe sahip olan bir katılımcı (Kadın, 60, Prizren) ise bu 
konuda şu örneği vermiştir: “Bizzat duyduğum, şahit olduğum şey, bir 
doktor arkadaşım hemşireyle evlenecek. Hemşireyi, annesi köylü olduğu, 
Türkçe bilmediği için istemiyor. Gelin adayı benim de olduğum bir yerde 
arkadaşlarına Arnavutça anlatıyor, diyor ki: ‘Bak görün siz, 6 ay içinde 
bütün evi Arnavutça konuşturacağım.’ Bunu çok ilkel buluyorum.” Katı-
lımcıya bu örneği bütün halk üzerinde genelleştirmenin ne kadar doğru 
olduğunu sorduğumuzda ise “Bunu kendi gözlemimde genelleştiremem 
ama bu tür hadiseleri farklı şahsılardan da duyduğumuz için bunu 
gözlemliyoruz” cevabını vermiştir. 

Yine başka bir katılımcı (Erkek, 46, Priştine) Türklerin yabancı 
kültürlere olan meraklarıyla birlikte kültürel fanatizme kapalı olmaları ve 
doğal olarak da kültürel alışverişe açık bir millet olma özelliklerinin 
kimlik ve kültürün muhafazası açısından bir dezavantaja dönüşebildiğini 
dile getirmiştir. 
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Türk köyü Mamuşa’da köy ve kent ayrımına dikkat çeken bir 
katılımcı (Erkek, 36, Mamuşa) ise günümüzde şehirde yaşayan Türklerin 
asimilasyona yönelmelerinin daha kolay olduğunu, Mamuşa’da eski 
dönemlerle kıyaslandığında artık Mamuşa Türklerinin evlilik tercihle-
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Eskiye nazaran artık Mamuşa daha içe kapandı bu konuda. Artık Mamu-
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“Prizren de Türk’tü asimilasyonla böyle ola ola bu hâle getirdiler” diyen 
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sine “Sizin eşiniz bu konuda sorun çıkardı mı?” diye sorduğumuzda 
“Hanım çocuğun eğitimini Arnavutça verdirsek dedi. Ayrılırız dedim. 
Başını eğdi. Tartışma bitti” cevabını vermiştir. 

Kosova’da yapılan bir araştırmada (Poyraz, 2007: 119) da belirtildiği 
üzere araştırmacı tanıştığı iki kardeşten birisinin kendisini “Arnavut” ola-
rak diğerinin ise “Türk” olarak tanımladığını ifade etmiştir. Bu durumun 
sebebini araştırdığında ise birinin Türkçe diğerinin ise Arnavutça eğitim 
almış olması şeklinde izah edilmiştir. Çalışma bünyesinde yapılan 
mülakatlarda katılımcılar benzer pek çok örnek olay nakletmişlerdir.  

Bir katılımcıya göre (Erkek, 46, Priştine) bazı aileler “ileride 
çocuğum azınlık mensubu olarak yetişirse ileride çoğunluğun faydalan-
dığı imkânlardan faydalanamaz”, “Ben bir şey olamadım bari çocuğum 
olsun” gibi düşüncelerle çocuklarını Arnavutça eğitime kaydettirmekte-
dirler. Bunun sonucunda ise tıpkı İpek şehrinde olduğu gibi bazıları 
“Benim babam Türk’tü annem Türk’tü” demelerine rağmen kendilerini 
ise Türk olarak ifade etmemektedirler. Eğitimle birlikte ailenin bilincinin 
de bu konuda önemli olduğunu ifade eden bir katılımcı (Erkek, 32, 
Prizren) ailesinde yaşanan farklı kültürleşme yönelimleri konusunda şu 
örneği vermiştir: “Teyzemin iki kızı var. Birisi eğitimini Arnavutça aldı 
diğeri de Türkçe aldı. İkisi de ayrı milliyetçi. Anne ikisiyle de ayrı dilde 
konuşuyor. O evlilikte anne baba onları serbest bırakmış. Bizim evde 
ikimiz Arnavutça gittik diğer iki kardeş Türkçe gitti ama hepimiz Türk 
milliyetçisiyiz. Bu ailenin bilinciyle ilgili. Amcamlarda Türklük altı 
çizilen, vurgulanan bir şey bunu bu sağlıyor. Amcam kızını okula bir yıl 
geç yazdırdı. Eşiyle tartıştığı için ama Türkçe yazdırdı.” 

Başka bir katılımcı (Erkek, 70, Prizren) 5 tane kardeşi olan eşinin 
hikâyesi üzerinden benzer bir örnek olayı nakletmiştir. Ailedeki 6 
çocuğun 5’ini katılımcının kayınpederi okula kayıt yaptırmış ve Arnavut-
ça eğitime göndermiştir. Bu ailede evde hep Türkçe konuşulmaktadır 
fakat kimlik Arnavut olarak ifade edilmektedir. Aileden bir çocuğu 
(katılımcının eşini) ise nenesi kaydolmaya götürür ve sorar? Nasıl kay-
dolmak istersin? Türkçe cevabını verir. Türkçe eğitim aldığı için 
katılımcının eşi kendisini Türk olarak ifade etmektedir. 

Bir katılımcıya göre (Erkek, 37, Prizren) istihdam kaygısı 
sebebiyle eğitimin Arnavutça olması hâlinde evlilikte kadın Arnavut 
erkek Türk dahi olsa 2. nesil Arnavutlaşmaktadır. Evde izlenen TV ve 
konuşulan dil Türkçe olsa bile çocuk eğitim sürecinde Arnavutlaşmak-
tadır. İş sahibi olmaktadır fakat millî kimliğini muhafaza edememektedir. 
Katılımcı bu durumu Kosova’da bölgesel olarak şu sözlerle açıklamıştır: 
“Bunu örneklerini Vıçıtrın, Gilan, Mitroviça ve Priştine’de görmek 
mümkün. Prizren ve Mamuşa’da az çünkü burada Türk değerleri daha 
dominant, bu tarafta daha az. İpek’i böyle kaybettik. Orası Arnavutlaştı. 
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Normalde Kosova’da Türk sayısı daha fazladır ama bu asimilasyon 
sebebiyle Türkler kendilerini Arnavut olarak ifade edebilmektedir. Tah-
mini 50-60 bin. Kosova’da AGİT’in 2001’deki sivil kayıtlarına göre 
Türkçe konuşan 200 bin kişilik bir kesim mevcuttur. Bu bir potansiyel 
tahmin yürütme imkânı verir.” 

 
Sonuç ve Değerlendirme 
Kosova ve Kuzey Makedonya Türklerinin asimilasyona yönelme 

sebepleri arasındaki zikredilen en önemli etkenlerden birisi evliliklerin 
din kimliği bağlamında grup içinden fakat millî kimlik bağlamında ise 
grup dışından Müslüman Arnavutlarla gerçekleşmesidir. Ailenin eğitimin 
hangi dilde alınacağı konusundaki tavrı, sosyo-ekonomik koşullar içinde 
ailede duyulan istihdam kaygısı, millî bilinç ve baskın ebeveyn gibi 
faktörler de aile müessesi ve evlilik ilişkileri bünyesindeki önemli 
değişkenler arasındadır. Bulgulara göre Kosova ve Kuzey Makedonya 
Türkleri evliliğe değer ve duygu yüklü bir kültürleşme alanı olarak 
bakmaktadırlar. Bu yüzden de “örneklem bünyesinde” grup içi evliliğe 
çok büyük bir önem atfederek evlilik bağlamında mümkün olduğunca 
dominant gruptan ayrılma yönelimini tercih etmektedirler. Müslüman 
olmayan unsurlarla çok nadir evlilik gerçekleşse de grup dışı evliliklerde 
çoğunlukla Müslüman Arnavutlar tercih edilmektedir. Grup dışı evlilikler 
her ne kadar çok yüksek oranda olmasa da bu durumun nüfuslarının azlığı 
sebebiyle uzun vadede Türklerin asimilasyonuna sebep olacağı düşü-
nülmektedir. Bununla birlikte, Kosova ve Kuzey Makedonya Türklerinin 
asimilasyon yönelimli veya yumuşak asimilasyon kavramıyla izah edilen 
evlilik müessesine ilişkin kültürleşme tercihlerinde her iki tarafında 
birbirini dönüştürme, etkileme potansiyeli katılımcılar tarafından zik-
redilmiştir. Yumuşak asimilasyon fenomeni gerçekçi ve objektif bir 
bakışla ele alındığında, her iki grubun da birbirini asimile etme durumu 
açıkça kendisini göstermektedir. Evlilik alanında sadece Müslüman 
Arnavutların Türkleri değil, Türklerin de Arnavutları asimile ettiği 
örnekler mevcuttur.  
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KIRGIZİSTAN GEZİ NOTLARI:  
EZANA SUSAMIŞ TOPRAKLAR 

 
Hatice GÜLENSOY* 

 
Delikanlı uçaktan inerken heyecanını belli etmemeye çalışıyordu, 

merdivenleri inip ayağı yere basınca, derin derin nefes alıp vererek, 
havayı tekrar tekrar ciğerlerine çekip bıraktı.  Yanına gelen annesine: 

“Demek böyle kokuyormuş Orta Asya!” derken, bir şeyler arar gibi 
çevresine bakınıyordu. Uçak yavaş yavaş yere yaklaşırken gördüğü o 
görkemli dağları arıyordu. Tanrı Dağlarını… 

“İşte! Dedi, dağları gösterip, işte o dağlar!”  Tekrar derin bir nefes 
aldı; ciğerlerini şişirip yavaş yavaş bırakırken gözlerini bir müddet 
kapattı, başını gökyüzüne kaldırıp tekrar derin bir nefes aldı, bir müddet 
tutup bıraktı, özlem dolu bir sesle: 

Annesi, onun o an ruh hâline ortak olmanın mutluluğu ile gülümsedi. 
Babası da onlar kadar heyecanlı. Yavaş, yavaş terminale ilerlediler. 

Delikanlı, binaya girince birden durakladı, bir müddet çevresine 
bakındı. Bir şeyler arar gibi tekrar çevresine bakındı. Duydukları, 
gördükleri gerçek miydi? Mavi gözlerine bir gölge düştü, soran gözlerle 
annesine baktı; annesi omuzlarını kaldırıp “Ya, işte böyle!” deyip sustu. 
Delikanlı da sustu, susuş o susuş…  Geçen rejimin o soğuk havası insanın 
yüzüne bir tokat gibi çarpıyordu. Annesi, ilk geldiğinde içinde kopan 
fırtınayı oğlunun da yaşadığı karmaşayı yüzünde görüyordu onu o 
duygulardan uzaklaştırmak için acele seslendi: 

“Bahadırhan! haydi gel güzelim geç kalmayalım, baban bavulları 
almaya gitti!” 

* * * 
Bişkek, cetvelle çizilmiş, alabildiğince geniş caddeler yapılmış. 

Cadde ve sokakların yanında yol boyunca devasa ağaçların bulunduğu 
parklar arasında yaya yolları var. Sulama kanalları çok güzel. Belirli 
zamanlarda verilen su her bitkiye ulaşabiliyor. Dev gibi ağaçlarda 
sincaplar için yuvalar bile ihmal edilmemiş. Park, yer yer halk şairleri,  
tarihî kişilerin heykelleri büstleri ile süslenmiş… Parktaki sincaplar 
insanlardan pek kaçmıyorlar. Ağaç diplerine konulmuş banklarda oturan 
insanların yanına kadar gelip onlardan yiyecek alıyorlar. Cadde boyu 
çeşitli renkteki güller, çiçekler, biraz da olsa ortamı yumuşatıyor.  Biş-
kek’in üç değişik yerdeki büyük pazarlarının dışında halkın kolaylıkla 

 
* Çocuk Kitapları Yazarı ve Çizeri, Araştırmacı, Ressam,  
gulensoyhatice@gmail.com. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KIRGIZİSTAN GEZİ NOTLARI:  
EZANA SUSAMIŞ TOPRAKLAR 

 
Hatice GÜLENSOY* 

 
Delikanlı uçaktan inerken heyecanını belli etmemeye çalışıyordu, 

merdivenleri inip ayağı yere basınca, derin derin nefes alıp vererek, 
havayı tekrar tekrar ciğerlerine çekip bıraktı.  Yanına gelen annesine: 

“Demek böyle kokuyormuş Orta Asya!” derken, bir şeyler arar gibi 
çevresine bakınıyordu. Uçak yavaş yavaş yere yaklaşırken gördüğü o 
görkemli dağları arıyordu. Tanrı Dağlarını… 

“İşte! Dedi, dağları gösterip, işte o dağlar!”  Tekrar derin bir nefes 
aldı; ciğerlerini şişirip yavaş yavaş bırakırken gözlerini bir müddet 
kapattı, başını gökyüzüne kaldırıp tekrar derin bir nefes aldı, bir müddet 
tutup bıraktı, özlem dolu bir sesle: 

Annesi, onun o an ruh hâline ortak olmanın mutluluğu ile gülümsedi. 
Babası da onlar kadar heyecanlı. Yavaş, yavaş terminale ilerlediler. 

Delikanlı, binaya girince birden durakladı, bir müddet çevresine 
bakındı. Bir şeyler arar gibi tekrar çevresine bakındı. Duydukları, 
gördükleri gerçek miydi? Mavi gözlerine bir gölge düştü, soran gözlerle 
annesine baktı; annesi omuzlarını kaldırıp “Ya, işte böyle!” deyip sustu. 
Delikanlı da sustu, susuş o susuş…  Geçen rejimin o soğuk havası insanın 
yüzüne bir tokat gibi çarpıyordu. Annesi, ilk geldiğinde içinde kopan 
fırtınayı oğlunun da yaşadığı karmaşayı yüzünde görüyordu onu o 
duygulardan uzaklaştırmak için acele seslendi: 

“Bahadırhan! haydi gel güzelim geç kalmayalım, baban bavulları 
almaya gitti!” 

* * * 
Bişkek, cetvelle çizilmiş, alabildiğince geniş caddeler yapılmış. 

Cadde ve sokakların yanında yol boyunca devasa ağaçların bulunduğu 
parklar arasında yaya yolları var. Sulama kanalları çok güzel. Belirli 
zamanlarda verilen su her bitkiye ulaşabiliyor. Dev gibi ağaçlarda 
sincaplar için yuvalar bile ihmal edilmemiş. Park, yer yer halk şairleri,  
tarihî kişilerin heykelleri büstleri ile süslenmiş… Parktaki sincaplar 
insanlardan pek kaçmıyorlar. Ağaç diplerine konulmuş banklarda oturan 
insanların yanına kadar gelip onlardan yiyecek alıyorlar. Cadde boyu 
çeşitli renkteki güller, çiçekler, biraz da olsa ortamı yumuşatıyor.  Biş-
kek’in üç değişik yerdeki büyük pazarlarının dışında halkın kolaylıkla 

 
* Çocuk Kitapları Yazarı ve Çizeri, Araştırmacı, Ressam,  
gulensoyhatice@gmail.com. 



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

194  

ulaşabileceği pek çok küçük Pazarlar görülmeye değer. 
Alabildiğine büyük meydanlardan birindeki Kırgız destan kahramanı 

Manas’ın heykeli çok uzaklardan bile görünüyor. Bir an sizi,  bulun-
duğunuz zaman ve mekândan çok uzaklara götürüyor. 

Delikanlıyı ne göz alabildiğince büyük meydanlar ne parklar ne 
gezmekle bitmeyen pazarlar ne heykeller onun suskunluğunu geçiremedi. 
Annesi onun huyunu bildiği için pek endişelenmedi.  Yeni tanıştığı Kırgız 
Türkleri onu biraz gülümsetip konuştursa da suskunluğu hala sürüyordu 
ta ki Mümtaz’la tanışıncaya kadar. 

Mümtaz, bir Alperen. Bir Kırgız – Türk avukatlık bürosunda çalışan 
bir avukat gencimiz. Türkiye’den Kırgızistan’a okumaya gelen gençle-
rimize kucak açmış, evini, lokmasını paylaşmış… Türkiye’ye bir söz, 
zarar gelmesin diye varını yoğunu seferber eden bir gönüllü elçi. Türki-
ye’den gelen iş adamı, işçi, talebe, hoca ihtiyacı olan olmayan pek çok 
kişi onu tanımış. Delikanlının, ailesi de Kırgızistan’a geldikleri ilk gün-
lerde onunla tanışmış, kendi evlatları gibi sevmişler. 

Delikanlı yeni tanıştığı Mümtaz ile hemen anlaşıyor, sohbetlerine 
diğer gençler de katılıyor. Kırgızistan’da hukuk öğrenimi gören Cevdet, 
Mümtaz’ın sağ kolu; onun gibi pek çok genç onun gözüne bakıyor. Onu 
saydıkları kadar seviyorlar da. 

Gençlerden biri “Kırgızistan’ı epey gezdiniz, beğendin mi?” diye 
soruyor. 

Delikanlı “Ben henüz Kırgızistan’ı gezmedim ki!” diyor delikanlı. 
Herkes şaşkın ona bakarken kollarını iki yana açıp devam ediyor: 
“Şimdilik gezip gördüğüm sadece Bişkek Şehri. Benim esas görmek 
istediğim yerler başka. Issık Gölü,  Balasagun, Manas’ın doğup öldüğü 
yerler, Tanrı Dağları!” derken, gözleri parlıyor;  “İşte oraları gördükten 
sonra sizin bu sorunuza cevap verebilirim!” derken de ailesine bakıp 
gülümsüyordu. Ailesi olur der gibi başlarını sallayarak desteklediler.  
Gençler gülerek, evet haklısın dediler, delikanlı heyecanla sormaya de-
vam ediyordu. 

Delikanlı “Balasagun nerede? Nasıl gidilir? Issık göl yakın mı?” 
Delikanlının heyecanını gören Mümtaz, sandalyesini geriye çekip, sırtını 
da geriye yaslandı… Her zaman yaptığı gibi bıyıklarını çekiştirip, yüzünü 
sıvazlarken derin bir nefes alıp ellerini masaya hafifçe vurarak  “Tamam 
tamam! dedi, bu cumartesi hazır olun, Balasagun’a birlikte gidiyoruz!” 

O gün,  Mümtaz onları almaya geldiğinde delikanlı çoktan hazırdı. 
Tokmak’tan sonra, sağ ve solu ağaç olan toprak bir yolda ilerlerken, 

yolun sonunda yüksek bir yapı görünüyor. İslâmiyet öncesi haberleşme 
için kullanılmış olan Burana’nın yarısına yakın bir parçası yıkılmış.  İslâ-
miyet sonrası minare olarak kullanılan yapının geri kalan parçası bile bir 
minare uzunluğunda. Tabanı oldukça geniş olan yapı daralarak 
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yükseliyor. 
Aslında bir açık hava müzesi olan Balasagun’un “kapısından!” 

giriyorlar; “İşte Bahadırhan!” diyor Mümtaz. “Kutadgu Bilig’in yazarı 
Karahanlı Devleti’nin Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın perdedarı Yusuf 
Has Hacib’in şehri Balasagun burası!” 

Kapıdan biraz ilerleyince Mümtaz “Gelin önce şuraya gidelim!” 
deyip onları Burana’nın karşısında küçük bir binaya doğru götürüyor. 

Binanın önünde sıralanmış taş levhaları işaret ederek, “Buranın 
tarihini anlatan levhalar bunlar!” diyerek delikanlıyı kolundan çekiyor. 
Taş levhaların üzerinde kabartma resimli madeni kapakları açıp tek tek 
inceliyorlar. Levhaların biraz ilerisindeki bina çok küçük, Kırgızistan’ın 
bazı yerlerinden toplanmış resimli yazılı taşlar, balballar, tarihi kalıntılar 
var. 

Sonra, Satuk Buğra Han’ın sarayının olduğu yere gitmeye karar 
veriyorlar. Sarayının bulunduğu höyüğe doğru ilerliyorlar. O sırada 
beyazlar giyinmiş bir hanım dikkatlerini çekiyor, Burana’nın önünde 
ellerini çenesinin önünde birleştirip,  Burana’ya ve sarayın olduğu tarafa 
doğru üç kez eğilerek selâm veriyor. Görevli onun bir şaman olduğunu 
söylüyor. Heyecanla onun yanına gidiyorlar selâmlaşıyorlar; Şaman, 
tekrar ellerini birleştirerek onları selamlıyor, elinde uzunca bir tespih var, 
farklı bir Türkçe ile konuşuyor. 

Tuncer Bey onun, Altay Türkü olduğunu anlıyor. Delikanlının an-
nesi, babası da çok heyecanlılar. Öyle ya, yıllardır okuyup yazdıkları bir 
kadın şaman, şimdi eti ile kemiği ile karşılarında duruyor. Yıllar önce 
Antalya’da Türk Dünyası Sempozyumunda özel kıyafeti ile herkesi 
hayran bırakan bir Şaman görmüşlerdi ama o Şaman, genç bir delikanlı 
idi. Bu inanılmaz anı belgelemek için resmini çekmek istiyorlar,  şaman 
hanım gülümseyerek; bunun inançlarının gereği mümkün olmadığını 
söylüyor. İnanmaz gözlerle arkasından bakıyorlar. 

Delikanlı sabırsız, saraya doğru öne atılıyor, başı önde eğik kalın-
tıların bulunduğu höyüğe tırmanmaya başlıyor. Sanki bulunduğu zaman-
dan kopmuş, tarihin sararmış yapraklarında gezer gibi. Büyük adımlarla 
acele ile ilerlerken eğilip birkaç kır çiçeği koparıp kokusunu içine çeki-
yor. Tepeye çıkınca, ellerini beline koyup derin bir nefes alıyor. Bir an 
durup gözlerini kapayıp rüzgârın o koca ovada çıkardığı sesi dinliyor. 
Tanrı Dağları’nın eteklerine kadar göz alabildiğince uzanan ovanın ihtişa-
mını içine sindirircesine uzun uzun bakıyor. Sanki dünyanın başla-yıp 
bittiği bir yer burası.  Damarlarındaki kanın deli deli akışını hisse-diyor. 
Atalarının o baş döndürücü geçmişi bütün bedenini kaplıyor sanki. 

Kollarını açıp kendi etrafında dönmeye başlıyor, dönerken yüksek 
sesle tekrar, tekrar sesleniyor; 

“30.000 çadır-30.000 çadır!”… Satuk Buğra Han’ın bir milletin ka-
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derini değiştiren o kararını kalbinin ta derinliklerinde duyuyor. 
Elleri ile ovayı tarayıp - “ 300.000 çadır ha anne!” diye sesleniyor; 

“Bir düşün anne, bir düşün, bu ovada “300.000 çadır” ak evler,  her 
çadırda en az 5 kişi; Bir buçuk milyon Türk! ” 

Ellerini başının üzerine koyup tekrar etrafında dönüyor. “Bir düşün 
anne !“, gelip annesini bir kolu ile sarıp, öbür kolu ile ovayı gösterip 
annesini de kendisi ile beraber döndürüyor, “Düşün anne, düşün; 300 000 
bin çadır!” “Bir buçuk milyon Türk. Hepsi, hepsi birden İslâmiyet’i kabul 
etmiş ha ?” Olur alırcasına babasına bakıyor, onun bu heyecanını büyük 
bir mutlulukla izleyen babası “Evet!” dercesine başını sallıyor. 

Delikanlı, kollarını gökyüzüne kaldırmış; “Aman Tanrım! Aman 
Tanrım!” diye tekrarlayıp duruyordu. O inanılmaz duygu seline annesi de 
kapılmış, geçmiş ile gelecek arasında bir zaman köprüsü üzerinde 
kaybolmuşlardı sanki. Böylesine güzel bir anı birlikte yaşamak değeri az 
bulunur bambaşka güzellikte bir şeydi. O duygu ile annesinin elinden 
tutup, saray odalarının bulunduğu yere doğru çekti. Dua eder gibi büyük 
bir saygı ile eğilip yerden bir avuç toprak aldı, elini ileriye uzatıp 
avucundaki toprağı yavaş, yavaş rüzgârın esintisine bırakırken bir şeyler 
mırıldanıyordu. Sanki yaşanmış binlerce yılların derin izleri gelip 
oturmuştu yüzüne. 

Büyük bir vakarla, yerden tekrar bir avuç toprak alıp elini kalbinin 
üzerine koyarken Tanrı Dağları’na dönüp başını gökyüzüne kaldırdı, 
gözlerinin mavisi gökyüzünün mavisi ile kucaklaşırken dudaklarından 
kelimeler birbiri ardına döküldü: 

“Yukarda Gök Çökmedikçe Altta Yer Delinmedikçe Senin İlini Tö-
reni Kim Bozabilir.” 

Elindeki toprağı rüzgârın esintisine bırakırken annesi yavaşça 
sokulup ona sıkıca sarıldı, mutluydu. Dünyadaki hiçbir şey onu bu kadar 
mutlu edemezdi.  Ana oğul birbirlerine sarılıp Tanrı Dağları’nın etekle-
rine kadar göz alabildiğince uzanan ovaya bakıp adeta mekân değiş-
tirmişler, o yılları yaşıyorlardı. 

300 000 ak - üyler (evler), ak evler arasında cıvıl cıvıl koşuşan 
çocuklar, Alpler, Alperenler, Çong Atalar,  Çong Analar, Banu Çiçekler, 
Kız Cibekler, Kanıçaylar; tatlı bir telaş içinde oradan oraya gidip geli-
yorlar. Talim yapan Alplerin kılıç sesleri, nal sesleri duyuluyor uzaktan… 

Babaları yanlarına gelip, haydi uyanın, daha kuleye çıkacağız diye 
onlara sarılıyor. Delikanlı, geçmişten geleceğe uzanan bu zaman dilimin-
de yeni bir “kut” almışçasına sevinçle kucaklıyor babasını. Eğilip, Türki-
ye’ye götürmek için birkaç avuç toprak alıp çantasına yerleştiriyor. 

Mümtaz delikanlının heyecanından etkileniyor, yanına gelip onu 
omuzlarından tutup kucaklıyor. Sırtına yavaşça vurarak,  “Haydi gel artık 
bakalım! diyor, daha Burana ya çıkacağız!” 
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Sarayın arkasındaki küçük ovada; çeşitli tarihi kazılardan getirilen 
balballar, taş babalar, taş nineler, geçmişin tanıkları yazılı taşlar sıra, sıra 
nöbette. 

Hâlâ gözlerini alamadığı ovaya bakan delikanlıya  “Haydi acele et!” 
diye sesleniyor Mümtaz. “Burana ya ancak çıkarız!” 

Burana’nın kapısı oldukça yüksek, demirden yapılmış bir merdiven 
ile çıkılıyor. Delikanlı, telaşla Mümtaz’ın arkasından merdivenlerinden 
çıkarken annesine sesleniyor: “Anne, motiflere bakın duvardaki motif-
lere!” 

Pişmiş tuğlalarla, tabandan yukarıya daralarak yükselen yapı, belirli 
aralıklarla motiflerle süslenmiş. Delikanlının ısrarla ailesinin dikkatini 
çekmeye çalıştığı motifler aslında, onlara hiç yabancı değildi. Burana’nın 
yanına geldiklerinde dinlenmek için yapının yüksek pabucuna dayan-
mışlardı ki kutsal ata topraklarında bir ezan sesi yükseldi. Delikanlının 
anne babası inanmaz gözlerle birbirlerine baktılar. 

Evet, duydukları; “Ezan” sesi idi. Ezana susamış bu topraklarda 
duyulan ses, göz alabildiğince uzanan ovada, kuruyup çatlamış toprakl-
arın suyu hızla yutup yok olması gibi, yok olup kayboluyordu. Bura-
na’nın karşısında küçük müzenin kapısından birkaç kişi acele ile çıkıp 
sağa sola bakındılar, şaşırmışlardı. Birisi Burana’yı gösterdi, ezan sesinin 
Burana’dan geldiğini anlamışlardı. Kimisi el salladı, kimisi de avuçlarını 
açıp dua ediyordu. 

Bir zamanlar Karahanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü bu topraklar, top 
yekûn İslâmiyet’i kabul etmişlerdi. Ezanlar yükselmişti semalara; 1915 
de yasaklanmaya başlayan inanç ve ibadetler artık yeniden canlanıyordu. 
Ezanı okuyan Mümtaz idi, ezandan sonra ikişer rekât  “şükür namazı” 
kılıp neşe ile iniyorlardı merdivenlerden… 

Delikanlı Burana’dan çıkar çıkmaz,  “Gördünüz mü anne?” diye ses-
lenirken bir solukta yapının oldukça yüksek pabuç kısmına çıktı, süs-
lemelere okşarcasına dokunurken; 

“Bu motifler Türkiye’de tarihi yapılarda, Kazakistan’da Ahmet Ye-
sevi’nin türbesinde de var değil mi? Kendi kendine “Çok garip!” diyordu. 
“Bu şekle neden Gamalı Haç demişler ki?” Delikanlının dikkatini çeken 
motifler Burana’nın pişmiş tuğlalar belirli aralıklarla bilezikler gibi 
zamanımızda “Gamalı Haç“ denilen motiflerle süslenmişti. 

Mümtaz elleri belinde: “Yalnız tarihi yapılarda değil halılarımızda, 
kilimlerimizde de bu şekiller var değil mi hocam?” deyip, Tuncer Beye 
doğru yürürken, delikanlı hala kendi kendine konuşup gülüyordu. 

“Bu yapı Hitler’den yüzyıllar önce yapıldığına göre, Hitler bu şekli 
Türklerden almış her halde! Evet ben de onu dedim işte, nasıl olmuş da 
Almanya’ya gitmiş?” diyerek ailesinin yanına döndü. 

Tuncer Bey  “Evet, dedi. Avrupa’da Svastika – Gamalı Haç olarak 
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adlandırılan bu şekiller ilk önce Hindistan’ın İndüs vadisinde görülmüş.” 
diye devam etti.  “Proto Türkler döneminden beri “Bengü Taşlar” ve ar-
keolojik kazılarda çıkan eşyalarda,  Asya ve Anadolu’da kümbetlerde, bu 
motif, çeşitli şekillerde tasvir edilmiş diye devam etti; İslamiyet öncesi ve 
sonrası da görülen bu şekiller aslında; Türklerin inanışına göre Tanrıya 
ulaşma felsefesini simgeleyen bir damga olarak kullanılmış. Ön Türkçe-
de; Ters ( L ) harfi olan “Ög” Tamgasıdır. “Tanrıya dönerek ulaşmayı 
simgeler.” 

Delikanlının annesi,  “Ben de geçen ay bir arkeoloji dergisinde oku-
muştum diye söze giriyor - Arkeologlar, bu şekillerin dünyanın pek çok 
yerinde görüldüğünü belgelemişler. Mezopotamya’da, Meksika - Aztek 
Tapınaklarında, Çanakkale de – Troya’da görülmüş. Hâlen Hindistan’da 
da “Kutsal” bir simge olarak kullanılıyormuş. İkinci Dünya Savaşında 
Alman askerleri de bu motifi “kutsal bir simge”, bir “uğur” gibi 
kullanırlarmış. Daha sonra Hitler; bir alman Arkeoloğun Çanakkale’de 
çıkan kalıntılar üzerindeki şekiller üzerinde yaptırdığı çalışmalardan ör-
nek alarak, “ Üstün Irk Teorisinin” damgası yapmış.  “Aslında kutsal olan 
bu simge zamanımızda, maalesef “Gamalı Haç” olarak,  insanlık tarihinin 
yüz karası bir dönemi hatırlatıyor.” 

O gün, Balasagun’dan ayrılırken hissettikleri duyguyu ifade 
edebilmek çok zordu. Bahadırhan, ağaçlı yolun sonunda Tokmak’a dön-
meden son bir defa dönüp baktı, yarısı kalmış devasa yapı olan Burana 
artık görünmez olmuştu kendi kendine “Burana artık görünmüyor!” dedi. 
İçini adlandıramadığı bir duygu kapladı. Sanki arkasında bir şeyler 
bırakmış gibi hissediyordu. Bir zamanlar haber kulesi olan, sonraları 
minare olarak kullanılmış. Burana yalnız, Dünya Tarihi içinde bir yerle-
şim yerinde olmasının dışında çok daha başka anlamı vardı. Burada ku-
rulmuş, Türk devletinin ilmi, kültürü, edebiyatı ve inancı ile gelecek 
nesillere damga vurmuş bir zaman diliminin simgesi idi. 

Delikanlı o gece, kendisini uykunun kucağına bırakırken, dudakla-
rından bir dua döküldü,  “Ol!” deyince koca kâinatı  “olduran” büyük 
Tanrım, sen Milletimi, Vatanımı, dünya durdukça koruyup Kolla. Sen her 
şeye kadirsin. 

(2001, Kayseri) 
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Prizren beylerinden Adem Morina, büyük bir istek, merak ve 
özveriyle kendi aile çevresini içine kattığı yirmi yıl boyunca faaliyetlerine 
devam eden bir müzik topluluğu kurdu. O dönemde yaşayan tüm ulus ve 
halkların kültürlerini izleyerek, özellikle Prizren kentinin gelenek ve gö-
reneklerinden esinlenerek dört dilde çeşitli müzik programları yaptı. Aile-
nin en büyük oğlu Dr. Adnan Morina tarafından toplanarak albüm hâline 
getirilen “Adem Morina Aile Müzik Topluluğu” ile ilgili yazılan çeşitli 
haberler, mektup yazışmaları, tüm dergi ve çeşitli gazetelerde yayımlanan 
yazılar ve konser afişleri hâlen aile arşivinde korunmaktadır.  

 Baba, anne ve yedi kardeşten oluşan bir aile olarak yirmi yıl (1950 – 
1970) bu etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Programlarını Türk, Arnavut, 
Sırp, Makedon, Bosna, Roman halk müziği ve folkloru dışında, Yunan, 
Hindistan, Arap, Rus ve Meksika, hafif ve Batı – Klasik müzikleriyle 
hazırlamışlardır. Keman, mandolin, gitar, akordeon, klarnet, kaval, def, 
darbuka, bateri ve piyano enstrümanları eşliğinde müziklerini icra etmiş-
lerdir. Prizren halk giysileriyle, halk oyunlarına ve düğün adetlerine yer 
vererek sayısız özel eğlencelerde eski Yugoslavya’nın çeşitli yörelerinde, 
yüzlerce konser, binlerce izleyici önünde temsiller düzenlemişlerdir. 
Adem Morina bu yirmi yıl içinde Prizren ve diğer kentlerin kültür ve gü-
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halkların kültürlerini izleyerek, özellikle Prizren kentinin gelenek ve gö-
reneklerinden esinlenerek dört dilde çeşitli müzik programları yaptı. Aile-
nin en büyük oğlu Dr. Adnan Morina tarafından toplanarak albüm hâline 
getirilen “Adem Morina Aile Müzik Topluluğu” ile ilgili yazılan çeşitli 
haberler, mektup yazışmaları, tüm dergi ve çeşitli gazetelerde yayımlanan 
yazılar ve konser afişleri hâlen aile arşivinde korunmaktadır.  

 Baba, anne ve yedi kardeşten oluşan bir aile olarak yirmi yıl (1950 – 
1970) bu etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Programlarını Türk, Arnavut, 
Sırp, Makedon, Bosna, Roman halk müziği ve folkloru dışında, Yunan, 
Hindistan, Arap, Rus ve Meksika, hafif ve Batı – Klasik müzikleriyle 
hazırlamışlardır. Keman, mandolin, gitar, akordeon, klarnet, kaval, def, 
darbuka, bateri ve piyano enstrümanları eşliğinde müziklerini icra etmiş-
lerdir. Prizren halk giysileriyle, halk oyunlarına ve düğün adetlerine yer 
vererek sayısız özel eğlencelerde eski Yugoslavya’nın çeşitli yörelerinde, 
yüzlerce konser, binlerce izleyici önünde temsiller düzenlemişlerdir. 
Adem Morina bu yirmi yıl içinde Prizren ve diğer kentlerin kültür ve gü-
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zel sanatlar dernekleriyle, kültür ve eğitim kurumlarıyla, iş örgütleriyle, 
Belgrat Eğitim Kurumu’yla iş birliği yapmıştır. Kendi arşivinde, belge, 
fotoğraf, övgü, afiş, mektup ve takdirnameler gibi pek çok evrak bulun-
maktadır. 

Söz konusu dönemlerde TV programlarının oldukça az olma-sı 
nedeniyle Belgrat, Zagreb, Üsküp, Sarayevo ve Priştine rad-yolarıyla iş 
birliği yaparak radyo programlarında yer almıştır. An-cak, Adem 
Morina’nın 58 yaşın-da vefatı nedeniyle ne yazık ki, “Adem Morina Aile 
Müzik Top-luluğu” en güçlü olduğu dönem-de sonlanmak zorunda 
kalmıştır. 

Aile en parlak dönemini ya-şarken ansızın bir sessizlik içine düşerek 
faaliyetlerini durdurmuş-tur. Aradan yirmi yıldan faz-la bir süre 
geçmesine rağmen za-manında Prizren, Kosova ve Yugoslavya müzik 
hayatında önemli bir yer almış olan bu ailenin etkinlikleriyle ilgili 
günümüze kadar bir yazı yazılmamış veya bir anma düzenlenmemiştir. 

 
Kuruluşu 
Prizren kentinden “Adem Morina Aile Müzik Topluluğu”, başta 

Adem Morina olmak üzere baba, anne ve yedi kardeşle birlikte dokuz ki-
şiden oluşan bir topluluktu. Adem Morina daha genç yaşlarında lise 
öğrencisi iken, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Prizren’de “Gayret Cemi-
yeti”nin üyesi olarak mızraplı enstrümanların (Prim ve mandolin) sanat-
çısıydı. Aynı zamanda eşi Sıriye Noyan-Morina da genç yaşlarında Priz-
ren’de “Kırmızı Bilezikli Kırk Kızlar Topluluğu”nda def çalmakta, şarkı-
türkü söylemekte ve halk oyunları oynamaktaydı. 

“Kırmızı Bilezikli Kırk Kızlar Topluluğu” İkinci Dünya Savaşı’ndan 
önce Prizren’de Prizrenli bir din mektebi öğretmeni Destan Efendi’nin 
kızı Raife Hanım’ın yönetimiyle Türk-Müslüman kızlarından oluşan bir 
dernek olarak kurulmuştu. Bu derneğe üye olan kızları kentin öteki 
kızlarından farklıydı. Müziğe sevgisi ve yeteneği olan üyeler daha zengin 
tabakadan geldikleri için giysileri, ipekten dokunmuş tesettürleri (“Car”-
ları ve “Peçe”leri), küçük topuklu önden bağlamalı kırmızı renkli ayak-
kabıları, çalgı olarak da bir el akordeonu, ut, keman ve def gibi özel enst-
rümanları vardı. 

“Kırmızı Bilezikli Kırk Kızlar Topluluğu”nda aynı zamanda kazak 
örme ve dikiş dikme de öğretiliyordu. Daha sonra bu ailelerin müziğe 
olan sevgisi çocuklarına da geçti. Böylece tüm çocuklar çalgı çalmayı, 
şarkı – türkü söylemeyi, halk oyunları oynamayı küçük yaşlarda öğren-
meye başladılar. 

Aile ziyaretlerinde, toplantılarında ve Morina ailesinin güzel ve sıcak 
evinde ilkin daha küçük sonraları daha büyük ve daha zengin, program 
formunda “aile konserleri” düzenlenmeye başlandı. Aradan 10 - 11 yıl 
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geçtikten sonra bu aile etkinliği ikinci dönemine geçti. Program repertua-
rını genişletip aile içi konserlerden kamuya yönelik temsiller ve konserler 
düzenlemeye başlandı. 

Halka yönelik ilk temsilin kayıtları Belgrat Radyo Televizyonu ekibi 
tarafından Adem Morina’nın evinde 20 Kasım 1961 tarihinde kaydedildi. 
Bu röportaj, sayın Miodrag Marinkoviç’in yönetiminde Belgrat Radyosu 
tarafından Ocak 1962 yılında, “Susedi Vas Zabavlyayu” yayınında 
sunuldu. Yayın tüm eski Yugoslavya’da olağanüstü ilgi gördü ve çeşitli 
yerlerden davet edilmelerine yol açtı. 

 

 
 
24 Mayıs 1963 yılında Dragaş Belediyesi’nin daveti nedeniyle 

topluluk ikinci büyük alkışını kazandı. Birkaç gün sonra Prizren beledi-
yesi Landovitsa Bodrumu salonunda, sonra da Prevalats’ta temsillerini 
devam ettirdi. Böylece bu tür konserler bir gelenek hâline geldi: Aralık 
1963 yılında Yugoslavya Askeri Günü dolayısıyla askeri kışlada 
askerlere, 13 Eylül 1964 tarihinde “Prizren Düğünü” Prizren turistik 
gösterisi dolayısıyla 10.000 vatandaşın önünde, 1963-64 yıllarında 
Prizren, Suvareka, Orahovats, Züm, Malişevo, Yunik, Yakova, Deçan, 
İpek, Priştine, Goleş, Liplyan, Obiliç, Vuçitırın, Mitrovitsa, Gilan, Feri-
zovik, Yeni Pazar, Raşka, Uşçe, Kralyevo, Vırnyaçka Banya, Mataruşka 
Banya, Tuzla, Kreka vs. yerlerde, toplam 70 konser düzenledi. 2-3 yıl 
sonra bu sayı 300’e çıktı. 

26 Mayıs 1963 yılında, Prizren “Bistritsa” sinemasının bahçesinde 
“Doğru Yol” ve “Agimi” Kültür Güzel Sanatlar Dernekleriyle birlikte or-
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taklaşa bir konser düzenlendi. Yine aynı yıl “Doğru Yol” KGSD ile bir-
likte “Akşamın Atraktif Noktası” ve “Adem Morina Kendi Yedi Oğlu ve 
Kızlarıyla Programı” adıyla 7 Nisan 1963 Priştine’de ve 1 Haziran 1963 
tarihinde Gilan’da ortaklaşa yapılan konserler sunuldu. 

 
 

      
 
Program Hazırlanışı ve Çalışması 

“Adem Morina Aile Müzik Topluluğu” Kosova’da ve çevresinde ya-
şayan çeşitli ulus ile halkların konuştukları dillerde; Türkçe, Arnavutça, 
Sırpça ve Romanca (çingenece) dilleri dışında, Makedon, Boşnak, Yu-
nan, Rus, Meksika, Arap ve Hint dillerinde programlar hazırlamıştır.  
Aile toplantıları için belli ve yazılı program hazırlama ihtiyacı yoktu 
ancak iki saatlik kamu konser programları üç kısımdan oluşmaktaydı: 

 
1. Yöreye göre ayarlanan her dilde birer, ikişer halk şarkı ve 

türküleri ile enstrümantal parçalar, 

2. Prizren Düğünü Gösterisi ve folkloru ve her dilde hafif müzik 
veya (yöreye göre) Klasik Müzik (Mozart, Schubert, Chopin vs. 
Piyano ve Keman Enstrümanlar icrasıyla) çalışmalarıydı. 
 

Bu programlar gazeteciler tarafından, “Prizren Şarkı-Türkü ve Folk-
lor İçinde” veya “Şota’dan Chopin’e Kadar” manşetli yazılara aktarıldı. 
Prizren’in Emin Durak sokağı numara 10’daki, avlusu küçük beş odalı 
“Oryantal” evinde, haftada 3-4 defa konser prova ve çalışmaları ya-
parlardı. 
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Üyeleri: 
 

 
 
Adem Morina  (1912-1971): 
Prizren’de doğdu. Bir Prizren Beyefendisiydi. Babası neyzen Abaz 

Ağa, oğlunun okul eğitimine son derece önem vermiştir. Annesi Latife 
Hanım çok genç yaşta vefat etmiş ve oğlunu beş yaşında küçük bı-
rakmıştır. 

Adem Morina ilkokulu ve liseyi Prizren’de, yüksek eğitimini ise 
Belgrat’taki Ticaret Akademisi ve Öğretmenlik Bölümünü Üsküp’te bitir-
miştir. 

Prizren Belediyesi’nde Kültür ve Öğretmenlik bölümü memuru göre-
vinde yirmi yıl kadar çalışmış ve emekliliğe kadar “Mustafa Baki” ilko-
kulunda sekreterlik görevinde bulunmuştur. 

Lise öğrencisi iken, 1923 yıllarında müzik dışında ilgisini filateli  
(pul koleksiyonculuğu) çekmiştir. Böylece hazırladığı albümünde, farklı 
dönemlere ait tüm Yugoslavya ve dünyadan posta pulları toplayarak, 
1963 yılına kadar 20.000’den fazla posta puluna sahip olmuştur. Bu 
başarısından dolayı “Yugoslavya Filatelistler” üyesi olmuştur. 
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Hayatı boyunca ailesinin ilerlemesine, yedi evladının çeşitli okullar-

da öğrenim görmelerine önem vermiştir ve “Adem Morina Aile Müzik 
Topluluğu”nun başarılı olması için son derece çaba göstermiştir. 

 
Sıriye Noyan – Morina (1916 - 1989). 
Prizren’de doğdu. Babası Veysel Hafız, annesi Gülizar Hanım olmak 

üzere,  Bey ailesindendi. İlkokulu ve din mektebini Prizren’de bitirdi. 
Tüm hayatı boyunca evlatlarını yetiştirmiş ve onların hazırladığı prog-
ramlara katılmıştır. 

 
Dr. Adnan Morina (1935 - 1999). 
Prizren’de doğdu. İlkokulu ve liseyi Prizren’de bitirdi. Üsküp Üni-

versitesi, Coğrafya bölümünden mezun oldu. Mastır ve doktora tezini 
Belgrat’ta savundu ve tezleri daha sonra kitap hâline getirildi. 

Uzun yıllar Prizren Öğretmen Lisesi’nde coğrafya profesörü olarak 
çalıştı. Birkaç yıl öğretmenler müfettişliği görevini de yaptı. Buradan 
emekli oldu. Bilim yazılarıyla Yugoslavya ve Dünya Kongre ve Sem-
pozyumlarına katıldı, makaleleri yayımlandı. Adem Morina Aile Müzik 
Topluluğu’nda akordeon ve keman çaldı ve yönetmenlik yaptı. 

 
Nusret Morina – Topko (1937-1981). 
Prizren’de doğdu. İlkokulu ve Müzik okulunu Prizren’de tamamladı 

ve piyano üstadı olup okuduğu “Yosip Slavenski” müzik okulunda 22 yıl 
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kadar piyano öğretmeni olarak çalıştı. 1981 yılında vefat etti. Adem 
Morina Aile Müzik Topluluğu’nda keman ve piyano enstrümanlarıyla 
programlara katıldı. 

 
Ramadan Morina (1943-1996). 
Prizren’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Prizren’de tamamladı. 

Priştine Üniversitesi’nde öğrenimini devam etti. Filoloji fakültesi İngiliz 
dili bölümünün ikinci yılında ve hukuk bölümünün üçüncü yılında 
bırakıp ayrıldı. Prizren’in birkaç ilkokulunda öğretmenlik yaptı ayrıca 
“Mustafa Baki” ilkokulunda sekreterlik görevinde bulundu. Birkaç yıl 
Prizren Belediyesi Askeri İşleri bölümünde de memurluk yaptı. Erken 
yaşta kalp hastalığı nedeniyle emekliliğe ayrıldı ve 1996 yılında vefat etti. 

Adem Morina Aile Müzik Topluluğu’nda klarnet, kaval ve akordi-
yon enstrümanlarını çaldı. Yaşamı süresinde bu ailenin hukukçusu sayı-
lırdı. 

 
Meseret   Morina – Yakup  (1946 -…). 
Prizren’de doğdu. İlkokulu ve müzik okulunu Prizren’de, Yüksek Pe-

dagoji okulu müzik bölümünden sonra, Priştine Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Müzik Akademisi ilk kuşağı olarak buradan mezun oldu.  
Müzikolog, Etnomüzikolog, Müzik yazarı, Türk sanat ve halk müziği ve 
çocuk müziği bestecisidir. 10 yıl kadar Müzik öğretmeni olarak 
ilkokullarda ve lisede çalışmıştır (1978 – 1999 Kosova Savaşına kadar). 
Priştine Radyo Televizyonu Müzik Prodüksiyon’unda Türk Müziği 
Sorumlusu ve Prodüktörü görevindeydi. 

1990 yılında 6 ay süresince, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Bö-
lümü’nde Rumeli Türküleri Üzerinde Bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 
Özel nedenlerle mastır ve doktorasını savunamadı. 

Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyuma katıldı ve ya-
zıları çeşitli dergilerde yayımlandı. Kosova Folklorcular Derneği’ne de 
üye idi. Adem Morina Aile Müzik Topluluğu’nda Keman ve Def çalarak, 
şarkı - türkü söyleyerek ve özellikle o zamanlarda tanınmış olan “Şota 
Oyunu” nu oynamakla programa değer katmıştır. 

 
Latife Morina – Fanay (1949 - 2016) 
Prizren’de doğdu. İlkokulu ve ilk Müzik Okulu – Piyano bölümünü 

Prizren’de, Yüksek Pedagoji Müzik Bölümü’nü ise Priştine’de bitirdi. 
Birkaç yıl Prizren’de İlk Müzik ve Orta Müzik Okulunda piyano öğret-
meni,  sonraları okul öncesi çocuk yuvasında müzik dersi öğretmeni ola-
rak çalıştı. Daha sonra emekliliğine kadar Priştine’de ismi Vuk 
Karaciç’ten Elena Cika olarak değiştirilen ilkokulda ve lisede müzik 
öğretmenliği yaptı. 2016 yılında Priştine’de vefat etmiştir. “Adem Morina 
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Aile Müzik Topluluğu”nda şarkı – türkü söyleme ve folklor oynama 
etkinliğini göstermiştir. 

 
Servet Morina – Omanoviç   (1951 -… ) 
Prizren’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini pek iyi dereceyle Prizren’de 

tamamladı. Kosova Mitrovitsa’sı Teknik Fakültesi’nden mezun oldu. Bir 
süre Suva Reka “Balkan Fabrikası”nda teknisyen olarak çalıştı. Birkaç yıl 
ailesiyle Priştine’de ve Sarayevo’da yaşadıktan sonra Bosna Hersek 
savaşı nedeniyle, eşi ve iki oğluyla Fransa’ya göç ettiler. 

Adem Morina Aile Müzik Topluluğu’nda şarkı - türkü söyleme ve 
folklor oynamanın dışında o dönemin tanınmış dansı olan “Twist”’i ve 
Hindistan halk oyunu “Mangala”yı Latife ve Veysel kardeşleriyle birlikte 
programın ilgi çeken bölümü olarak oynama etkinliğini sürdürmüştür. 

Veysel Morina   (1954 - … ) 
Prizren’de doğdu. Aynı kentte ilkokulu ve orta müzik okulunu ta-

mamladı. Üsküp Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Akademisi’nden me-
zun oldu. Birkaç yıl müzik öğretmeni görevinde çalıştı. Sonraları özel 
firmasında faaliyetini sürdürdü. 

Adem Morina Aile Müzik Topluluğu’nun en küçük ve sempatik 
üyesi olarak darbuka çalar, Latife ve Servet kardeşleriyle folklor 
oynarlardı. Ayrıca başındaki su dolu bardağı düşürmeden “Bardak 
Oyunu” da oynuyordu. 

 
Adem Morina’nın ölümünden sonra, Adem Morina Aile Müzik Top-

luluğu’nun devam ettirmesi mümkün olmadı. Onun ölümünden sonra, 
birer birer öbür üyelerin de ölümleri aileyi çok sarstı ve topluluğun 
etkinliği sona erdi. 

Öteki kardeşler ve çok sayıda olan torunlar, hatta torunların çocukları 
da kendi başına müzik çalışmalarına devam etmektedirler. Umarız bir 
gün onlar da dedeleri ve ebeveynleri gibi bir araya gelir, belki daha 
zengin ürün verici bir müzik topluluğu kurarak seyircilerin karşısına 
çıkarlar. Bu çalışmalarıyla dedelerinin isteklerini de yerine getirmiş 
olurlar. 
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ÇİNGGİS KAĞAN İLE İLGİLİ YENİ BİR ESER 
 

Tuncer GÜLENSOY* 
 

Çinggis (Cengiz) Kağan, 13. yüzyıl dünyasının en önemli devlet 
adamlarından ve askerî dâhilerindendir. Çinggis’in efsanevî ataları “Boz-
kurt (Börteçinoa)”  ile “Goa-Maral (Dişi beyaz geyik)” idi. Bu efsanevî 
dünya içerisinde Çinggis Kağan’ın babası Yesügey Bahadır’ın hayatı ve 
savaşları Moğolların Gizli Tarihi / Mongol-un Niguça Tobçiyan adlı, 
yazarı belli olmayan eser ile 16. yüzyılda yazıldığı sanılan Altan Topçi 
adlı eserde anlatılmaktadır. 

Çinggis Kağan’ın doğduğu zaman konulan ilk adı Temüçin idi. Bu ad, 
Yesügey’in oğlunun doğduğu zaman Moğol obasına, Tatarlardan tutsak 
olarak getirilen Temucin-üge adlı bir beyin adından dolayıdır. Eski Türk-
Moğol bozkır geleneğinde, çocuk doğduğu zaman, çadırda ilk görülen 
nesnenin; ya da obaya gelen ilk yabancı kişinin adı verilirdi. Meselâ 
obaya gelen bir “dilenci” ise çocuğa “Tilençi”, ilk göze çarpan nesne bir 
“ayna” ise “Tuluy” adı veriliyordu. 

Gizli Tarih’deki bilgilere göre Çinggis Kağan’ın büyük annesi, BU-
YAN HAN’ın kızı ALANGOA’nın, kocası DOBUN MERGEN’in ölü-
münden sonra, “çadırın ‘tündüğü’nden giren bir ışığın içindeki sarı Kal-
cin köpeğinin karnını okşamasından hâmile kaldığı” anlatılır. Başka tarihî 
kaynaklarda da “Alangoa’nın ağzından giren bir ışıktan hâmile kaldığı”, 
“annesini evinde ‘tündük’ten, çatı penceresinden, giren bir ışıktan hâmile 
kaldığı”, “Alangoa’nın vücudunu kaplayan beyaz bir ışık tarafından 
hâmile bırakıldığı” efsaneleri anlatılır. Önemli bir efsane de Çinggis 
Kağan’ın “doğarken sağ elinde SAKA (=içine erimiş kurşun doldurulan 
ve oyunda kullanılan kemik) büyüklüğünde pıhtılaşmış kan tutuyor” 
olduğudur. 
İşte Türk-Moğol müşterek tarihinin bu efsanevî kağanını hayatı pek çok 
tarihçi, romancı ve film yapımcısı tarafından farklı farklı yorumlanarak 
yazılmış ve filmlere çekilmiştir. Ayrıca, çeşitli yüzyıllarda kalem alınan 
Cengiz-nâme ya da Târih-i Çinggis Kağan adlı eserlerde da yo-
rumlanmıştır. Bu eserlerden Harold Lamp, F. Grenard, Ahmet Temir gibi 
tarihçi ve Mongolistlerinki dikkati çeker. Çağatay yazarı Ötemiş Hacı’nın 
Cengiz-nâme’si de ilgi çekicidir. 

Son 3 yıl içerisinde Türkiye’de, bazı amatörler tarafından yazılan 
“Cengiz Han” adlı eserler dört kadar oldu.  Bu konuda, en son 
yayımlanan eser,   Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı tarafından yazılan ve 
Ankara’da 2021 yılı ocak ayında Ata Yurt Yayınevi tarafından basılan 

 
* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara / Türkiye, t.gulensoy@gmail.com 
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* Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, Ankara / Türkiye, t.gulensoy@gmail.com 
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Cengiz Han adını taşımaktadır. 
Bu eser, şimdiye kadar yayımlanan en geniş hacimli ve kapsamlı bir 
araştırmaya dayanmaktadır. Yazarı A. Yuvalı tarafından adıma imzalanan 
bu hacimli eseri (LXI+374+12 (kaynakça)+6,5 sayfa (dizin)+ 1 şecere 
cetveli), on gün içerisinde okuyarak hem tarihçilerimize ve meraklılarına 
tanıtmak hem de eksik (ya da hatalı) kısımlarını belirtmek için kitap 
üzerinde notlar aldım. 
      Eserin 4. Sayfası A.Yuvalı’nın hayatından kesitleri anlatmakta; 6 say-
falık mufassal bir “İçindekiler” bölümünden sonra, “Namık Kemal 
Zeybek” (s. XV-XVI) ve “Prof. Dr. Ş. Ibrayev” (s. XVIII-21I)’in eser 
hakkındaki görüşleri yer almakta. “Önsöz” (s.21II-XXVII), “Giriş” ( s. 
21X-LXI) bulunmaktadır. 
“Moğol-Türk İmparatorluğu Tarihinin Kaynakları” (s. XLV-LVIII); I. 
Bölüm: Cengiz Han Öncesinde Moğollar (s.1-56); 2. Bölüm: Merkezî 
Asya’daki Hâkimiyet Mücadeleleri (s.61-94); 3. Bölüm: Cengiz Han 
Döneminde Moğol Devletinin Sosyal, İdarî ve Askerî Yapısı (s. 97-195); 
4. Bölüm: Cengiz Han’ın Moğolistan Dışındaki Seferleri (s.199-332); 5. 
Bölüm: Cengiz Han’ın Son Yılları, İkinci Çin Seferi ve Ölümü (s. 335-
362); SONUÇ (s. 367-374); Kaynakça  (s.375-386); Dizin (s.387-393) 
yer almaktadır. 

                                       *** 
    Eser, hacminden de anlaşılacağı gibi uzun ve sabırlı bir çalışmanın 

ürünü olup, 163 kaynağa (kitap+makale+ansiklopedi maddesi+tebliğ) 
dayanmakta; 619 dipnotu ile de desteklenmektedir. Fakat bu eserde de 
bazı eksik kaynaklar görülmektedir. Benim tespit edebildiğim kadarıyla, 
Tuncer Gülensoy’un Moğollar ve Moğolca ile ilgili 25 bilimsel 
araştırması (makale+tebliğ) görülmediği için Bazı konular kapalı 
kalmıştır. Mesela, “Moğolların Gizli Tarihi, Altan Topçi, Defter-i Çingiz-
Nâme, Cengiz-Nâme, Anonim Şibanî-nâme ve Cengiz Han Tarihi’ne 
Göre Cengiz Han’ın SOY KÜTÜĞÜ” adlı 18 sayfalık mufassal makalesi 
mutlaka görülmeli idi. (Bk. T. Gülensoy, Altayistik, Mongolistik, Halk 
Bilimi: Makaleler-2, Ankara 2017, Akçağ yay.,  s. 255-272) Bu makalede 
Moğolların Gizli Tarihi ile Altan Topçi’de verilen şecerelerdeki 
farklılıklar anlatılmakta, öteki Moğol tarihi ile ilgili kaynaklar hakkında 
da geniş bilgi verilmektedir. 
      “ALTAN TOPÇİ”, “Moğolların Gizli Tarihi”nden sonra en çok kul-
lanılan Moğol kaynağı olup, XVI. Yüzyılda kaleme alınmış, Budizm di-
ninin tesiri ile farklılaşmış bir Moğol Kaynağıdır. Yuvalı, bu eseri kay-
nakçada göstermişse de “kaynak olarak” hemen hemen hiç kullanmadığı 
için Cengiz Han’ın öncülleri konusunda eksik kalmıştır. “ALTAN 
TOPÇİ”, kitap hâline gelmeden önce, Türk Tarih Kurumu’nun “Belleten” 
adlı ilmî dergisinin 152. (1974), 196. (1986), 199. (1997) sayılarında 
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yayımlanmış, daha sonra mufassal bir “Şahıs Adları İndeksi” (s.123-134), 
“Kavim, Kabile, Boy, Soy, oymak ve Yer Adları” (s. 134-138), “Notlarda 
Açıklanan Moğolca (Moğolca-Türkçe) Kelimeler Dizini” (s.139-140) 
ilâvesi ile Ankara’da Kültür Ajans yayınları arasında “ALTAN TOPÇİ 
(Moğol Tarihi)” adı ile 2008 yılında yeniden yayımlandı (152 S.). 
      Ayrıca, 1973 yılında DTCF’nin “Tarih Dergisi” adlı süreli yayınında 
neşredilen “Moğolların Gizli Tarihine Göre Cengiz Han’ın Şeceresi” adlı 
mufassal makalemiz de görülmemiştir. Bu makaleden sonra yayımlanan 
yukarıda künyesini verdiğimiz (Makaleler-2, s. 255-277) şecereler de 
mutlaka kullanılmalıdır. 
 

*** 
Eser, hacimli olduğu için bazı yerlerde daha önce yazılan bilgiler tek-
rarlanmıştır. Ayrıca, bazı gözden kaçan dizgi hataları da vardır: 
 
Sayfa        Satır                  Yanlışı       -      Doğrusu 
   5             y. 8                    Kağaün            Kağan 
   8             y.17                   tariih                 tarih 
   8             y.22                  buikinci             bu ikinci 
   9             a.15                  ….aulaş…         …a ulaş… 
   9             a.4                     …lığaatılı         …lığa atılır 
   12           a3                      Alanko              Alankoa 
   30           a.16                   Selenga              Selenge 
   36           a.18                 …larıbir…         …ları bir… 
   37           y.13                …larıtara…        …ları tara… 
   39           y.10-13              s.38deki ile       TEKRAR 
   40           a.11                   kabiller              kabileler 
   43           a.21                  Dîvânu Lugâti’t-Türk  
   46           a13                         “                “         “ 
   66           a.6                     Bukabile            Bu kabile 
   71           y.5                     hadisenini             hadisenin 
   71           y.12                   Selenga                 Selenge  
   86           y.15                   ekilen                    çekilen 
   98           a.8                     Çingiss                  Çinggis 
  103          a.15                   Çingiss                  Çinggis 
    NOT. S. 149 ile s.151deki YASA sözlerini tarifi birbirinden çok farklı.  
 
   165          a.7                       tışımış                   taşımış 
   165          a.8                       uygunşekilde         uygun şekilde 
   167          a.8, 17                  İdukut                    İdikut 
   167          y.11                     Toqta                      Tokta 
   167          y.16                     Aslan Üga               Aslan Üge 
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Cengiz Han adını taşımaktadır. 
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       169          y.6                           kurucsu                    kurucusu 
       169         a.17                          Uluğayğuci              Uluğ Ayguçı 
       170         y.1                           2.2.Uygurttai             Uugurtai 
       170          y.6                          Ötçiğin                       Otçigin 
       171          a.8                       Qara Iğaç  Buyruq      Kara Igaç Buyruk 
       172          y.3                       Qara Arslan Üga        Kara Arslan Üge 
       172          a.11                      Munğsuz                        Mungsuz 
              NOT. İsimlerdeki –ğ-ler, -g-;  -q-lar, -k- olacak 
       174            a.4                          Toğril                        Togrıl 
       175            a10                         Sawinç                       Sevinç 
       240            y.17                        budun                         bodun 
       255            a.11                        ermemiştir.                 Emretmiştir. 
       260            a.18                        tırnak                          toynak 
       272            a.19                        savurmaya                  savunmaya 
             NOT. Bütün Türkan’lar Türkân olacak. 
        313            a.6                           Dtepr                          Dinyeper 
        323            y.15                         Dinepr                        Dinyeper 
        326            y.10                         Uusu’nun                   Ulusu’nun 
        326            y.10                         tırnakla-                     toynakla- 
        328            a.4                           krutuluş                      kurtuluş 
        362            y.13, a.14                Kelegutey                   Kelegütey 
         388            y.1                   Dinepr322           Dinyeper 313, 314, 322 
        388          y.2                    Divid et imperium, 339 Çıkacak. 
 
Yukarıda tenkidini yaptığım Cengiz Han adlı eser, ufak tefek 
eksikliklerine rağmen olağanüstü bir çalışma ile ortaya konmuş bir 
eserdir. İlhanlılar konusunda uzman olan Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı’yı 
bu eserden dolayı kutlarım. Orta Asya Türk-Moğol tarihi ve Çinggis 
Kağan üzerine çalışan tarihçilere ve tarih severlere bu eseri okumalarını 
tavsiye ediyorum.                                                
                                                                    

                                                                       (21 Mart 2021-Ankara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BAR YÖRESİ OSMANLICA KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ 
 

Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA* 
 

Karadağ’ın Cetinje kentinde 
2019 yılında yayımlanması öngörülen 
Bar Yöresi Osmanlıca Kelimeleri 
Sözlüğü ancak 2020 yılının sonu iti-
barıyla yayımlanabilmiştir. Sözlüğün 
içeriğini, Karadağ’ın Bar şehri ve 
çevresinde Osmanlı döneminden kal-
ma Türk ağzının kelime haznesi oluş-
turmaktadır. Yazar Sead Gano Šlako-
vić (Şlakoviç) sözlüğü çıkarma ama-
cını 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
Stari Bar’da (eski şehir) aktif olarak 
kullanılan ancak 1960’lı yıllardan bu 
yana yok olma eşiğine gelmiş, ataları-
nın ağzına duyduğu ilgi/sevgi olarak 
ifade etmektedir. Sözlük, yazarın yıl-
larca süren materyal toplama çalışma-
sı sonucu ortaya çıkmıştır. Aslında 

Šlaković, aynı içerikteki bir çalışmayı ilk olarak 2013 tarihinde sözlük 
olarak okuyuculara sunmuştur. Bu yeni sözlük ise o çalışmanın genişle-
tilmiş bir versiyonudur. 

Asıl mesleği ekonomist olan Šlaković anne tarafından Stari Bar’da 
yaşayan Türk asıllı Karađuzović [Karacuzoviç (Karagöz)] ailesinden gel-
mektedir. 1944 yılında, kalenin kuzeybatısında yer alan Ortodoks, Kato-
lik ve Müslüman dinlerine mensup sakinlerin karşılıklı saygı içinde yaşa-
dığı Brbot semtinde doğmuştur. Çocukken lise son sınıfa kadar annesiyle 
evde Türkçe konuşmuştur. 1912-1922 tarihlerinde Karadağ Müslümanla-
rının müftüsü olan büyükbabası Murteza Karađuzović (1865-1941), yaşa-
dığı bölgede din eğitimini geliştirmek amacıyla 1900 yılında İstanbul’da 
basılmış, İslam dinine ait temel bilgileri içeren bir ders kitabı olan İlmiha-
l'i Türkçe'den Karadağca’ya çevirmiştir. 

Bir ağız sözlüğüne başlamadan önce, ele alınan ağzın dilbilimsel 
açıdan incelenmesi ayrıca sözlüğe söz konusu ağzın hangi gramer verile-
rinin girilmesi gerektiğinin saptanması gerekmektedir. Bu anlamda yazar 
Šlaković için sözlük yazma işi zor olmuştur. Çünkü elinde, 1970 yılında 
tanınmış diyalektolog Gyula Németh’in Almanca olarak kaleme aldığı 

 
* Dr., TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ajlatr@yahoo.com 
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Yugoslavya'nın Karadağ Cumhuriyeti’ndeki Bar şehrinde konuşulan Stari 
Bar Türk ağzının ana özelliklerinin incelendiği makalenin dışında Bar 
Türk ağzına dair ayrıntılı başka bir malzeme yoktu. Németh 1956'da Batı 
Balkan Türk ağızlarının diğer Balkan Türk ağızlarından ayrı bir ağız gru-
bunu oluşturmasını sağlayan en önemli sekiz özelliği saptaması sonrasın-
da Bar’daki Türk Bar ağzının varlığını öğrenmek üzere Bar'a gitmiştir. 
Yaptığı çalışmada, orada kullanılan ağzın da Batı Balkan Türk ağzının te-
mel özelliklerini taşıdığını belirtmiştir. Bu ağzın, coğrafi izolasyon nede-
niyle diğer Türk ağızlarının etkisi dışında kalarak Sırp-Hırvat ve Arnavut 
dillerinin belirgin etkisi ile şekillendiğini ancak 1970'lere doğru artık 
aktif olarak kullanılmadığını tespit etmiştir. 

Bar şehri, 1571'de Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından 
İşkodra Sancağı'nın bir parçası hâline gelerek üç yüzyılı aşkın bir süre 
boyunca Osmanlı egemenliği altında kalmış, bu süre zarfında da bir doğu 
şehri görünümü almıştır. Yazar, işlediği söz varlığının neredeyse tamamı-
nın Stari Bar, yani kale ve çevresindeki yerleşim bölgesinde kullanıldığı-
nı belirtmektedir. Karadağlılar Bar'ı 1878'de Türk fethinden geri aldıktan 
sonra, bölgede yaşayan Türk nüfus toplu hâlde Türkiye'ye göç etmiş an-
cak Türk ailelerin torunlarından bazıları Bar'da yaşamaya devam etmiştir. 
Böylece kaçınılmaz asimilasyon sürecine rağmen buradaki Türk halkı, sa-
dece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kimliklerinin bir parçası 
ve ana vatanları ile bağları olarak gördükleri ağızlarını 1960’lı yıllara ka-
dar muhafaza etmiştir. 

Bar Türk ağzı, Batı Balkan Türk ağız bölgesinin, daha doğrusu Ko-
sova Türk ağızları ile Bar ağzını içeren kuzeybatı Balkan Türk ağız gru-
bunun çeperinde küçük bir dil adası olarak kalmıştır. Bu ağzı günümüzde 
burada yaşayan sadece 65-85 yaş arası sakinler bilmekte ancak artık ko-
nuşmamakta, çocukları ise sadece belirli kelime ve ifadelere aşina olmak-
tadır. Bar'da bugün Türk asıllı oldukları kesin olarak bilinen ve kaçınıl-
maz asimilasyon sürecine direnmeyi başaran sadece dört aile kalmıştır. 
2011 nüfus sayımına göre bu ailelerin otuz üyesi kendilerini Türk olarak 
tanımlamaktadır. 

Yazar Bar Yöresi Osmanlıca Kelimeleri Sözlüğü’nün giriş bölümün-
de (s. 7-24), Bar'ın tarihi hakkında bilgi verdikten sonra Bar Türk ağzının 
temel fonolojik, morfolojik, sentaks ve leksik özelliklerinden bahsetmek-
tedir. Sözlüğün yeni baskısında ilave kelime ve deyimlerin yanı sıra Bar 
Türk ağız özelliklerinin analiz kısmı da genişletilmiştir. Bu baskıda keli-
meler her iki dilin, yani Türkçe ve Karadağ’ca alfabesinin karışımıyla 
yazılmıştır. C, ç, j, ş ve y’ler, dž, đ, c, č, ć, ž, š ve j olarak Karadağ alfabe-
siyle, Karadağ alfabesinde bulunmayan ö ve ü’ler ise Türk alfabesiyle ve 
i sesi hem ı hem i sesiyle yazılmıştır. Örneğin gece kelimesi đedžȅ, kürk-
çü kelimesi ćürkčȉ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış şeklinden söz konusu 
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ağızda Karadağcadaki gibi ince ve kalın c (dž, đ) ve ince ve kalın ç (č, ć) 
seslerinin bulunduğunu varsayabiliriz. Ancak yazar bu yazılış şeklinin ne-
denini açıklamamıştır. Ayrıca ünlülerin üzerine konan  ‾, " ve   ̂ işaretleri-
nin ne anlama geldiğinin de belirtilmemiş olması kelimelerin telaffuz şe-
killerinin anlaşılmasında karışıklığa neden olmaktadır.  

Sözlükte yer alan 3200 kelime ve 187 deyim yazarın hafızasında kal-
dığı şekilde ve mevcut literatürden yararlanılarak listelenmiş, semantik 
olarak işlenmiş ve Türk Bar ağzına uyarlanmıştır. Gerektiğinde çağdaş 
Türkçedeki şekli parantez içinde belirtilmiş ve ardından Karadağca karşı-
lığı verilmiştir. Yazarın belirttiği gibi sözlükte, 20. yüzyılın bilimsel ve 
teknolojik terimleri ile Müslüman erkek ve kadın özel isimleri yer alma-
mıştır. Bu yaklaşımın sözlükte otantikliğe sadık kalma adına uygun bir 
yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir. 

Sözlük (27-171. s.) esas olarak temel sözlük hazinesine ait kelimeleri 
içermektedir. Bunlar günlük hayatta insanın kendisini ve yaşantısını 
belirleyen, soyut ve somut isimler, örneğin: insân, erćȅk (erkek), ajvȁn 
(hayvan), ȁv ćopegȉ (av köpeği), ćȅči (kedi), ćȅdi (kedi), karāndžȅ (ka-
rınca), düćân (dükkân), đüvegȉ (güvey), čejnȅ (çene), imâm bajıldi 
(imam bayɪldɪ) jalȁk (yalak) müvelȉk (meyvelik), muālebȉ (muhallebi), 
širȁ (şɪra) ćerȅ (çehre/yüz), đürümdžȅ (görümce), hâla (hala), terjāćilȉk 
(teyzenin erkek kardeşi); erćeklȉk (erkeklik), dargīnlȉk (dargınlık), haša-
rılȉk (yaramazlık), maskaralȉk (rezillik/maskaralık), muštulȕk (müjde), 
terjāćilȉk (tiryakilik); sıfatlar, örneğin: bitevȉ (bütün), bāsȉz (bahtsız), 
dogrȉ (doğru), dinsȉz (dinsiz), bašibȍš (başıboş); fiiller, örneğin: cȉgara 
ičmȁ (sigara içmek), borčlarīni üdemȁ (borçlarını ödemek), ašā enmȅk 
(aşağıya inmek), jasȁk etmȁ (yasaklamak), kulȁk vermȁ (kulak mek), 
patırtȉ etmȁ (patırtı etmek) ve diğer kelimelerdir. 

Atasözleri ve deyimler bölümünde (s. 171–179), (Bar ağzına göre te-
laffuz edilen) farklı dil gerçeklerini ifade eden farklı yapısal-anlamsal 
özellikleri olan çok sayıda kelime grupları bulunmaktadır. Bunlar eskiden 
beri orijinal hâlleriyle kullanılanların yanı sıra yerel dillerin de etkisi al-
tında gelişmiş selamlama biçimleri, bağışlama, arzu, merak ve hayranlığı 
belirten ifade biçimleri, sözler, beddualar, kutsamalar vb.dir. Örneğin: 
Âkibeti hajrola! (Sana da hayırlı olsun! -Sabah veya Akşam hayrola se-
lamına karşılık olarak), Ȁla bin berećȅt versȉn! (Allah bin bereket ver-
sin), Bayramdȁn Bayramȁ (nadiren), Čôrba čȍk, ȅt jȍk. (Çorba çok, et 
yok.), Dostlȅ ȉja ȉča alıšverıš ȅtma! (Dostla ye iç alışveriş yapma!), Dün-
ya dolap (Dünya dolap gibi dönüyor, şans da öyle.), Esćȉ dȍst dušmȁn 
ōlmȁz. (Eski dost düşman olmaz.), Ȅrbi kismetȅ üzmȅt ljāzȉm. (Gelecek 
için uğraşmak lazım.), Kaldi ćȕljperišan. (Perperişan / hiçbir şeysiz kal-
dı), Kȉra bojnunȉ! (Boynunu kır! –Defol git anlamında), Ljôke jašasȉn, 
tȁvuk čatlasȉn. (Dana kalsın tavuk ölsün. Daha az hasarla kurtulun 
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Yugoslavya'nın Karadağ Cumhuriyeti’ndeki Bar şehrinde konuşulan Stari 
Bar Türk ağzının ana özelliklerinin incelendiği makalenin dışında Bar 
Türk ağzına dair ayrıntılı başka bir malzeme yoktu. Németh 1956'da Batı 
Balkan Türk ağızlarının diğer Balkan Türk ağızlarından ayrı bir ağız gru-
bunu oluşturmasını sağlayan en önemli sekiz özelliği saptaması sonrasın-
da Bar’daki Türk Bar ağzının varlığını öğrenmek üzere Bar'a gitmiştir. 
Yaptığı çalışmada, orada kullanılan ağzın da Batı Balkan Türk ağzının te-
mel özelliklerini taşıdığını belirtmiştir. Bu ağzın, coğrafi izolasyon nede-
niyle diğer Türk ağızlarının etkisi dışında kalarak Sırp-Hırvat ve Arnavut 
dillerinin belirgin etkisi ile şekillendiğini ancak 1970'lere doğru artık 
aktif olarak kullanılmadığını tespit etmiştir. 

Bar şehri, 1571'de Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından 
İşkodra Sancağı'nın bir parçası hâline gelerek üç yüzyılı aşkın bir süre 
boyunca Osmanlı egemenliği altında kalmış, bu süre zarfında da bir doğu 
şehri görünümü almıştır. Yazar, işlediği söz varlığının neredeyse tamamı-
nın Stari Bar, yani kale ve çevresindeki yerleşim bölgesinde kullanıldığı-
nı belirtmektedir. Karadağlılar Bar'ı 1878'de Türk fethinden geri aldıktan 
sonra, bölgede yaşayan Türk nüfus toplu hâlde Türkiye'ye göç etmiş an-
cak Türk ailelerin torunlarından bazıları Bar'da yaşamaya devam etmiştir. 
Böylece kaçınılmaz asimilasyon sürecine rağmen buradaki Türk halkı, sa-
dece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kimliklerinin bir parçası 
ve ana vatanları ile bağları olarak gördükleri ağızlarını 1960’lı yıllara ka-
dar muhafaza etmiştir. 

Bar Türk ağzı, Batı Balkan Türk ağız bölgesinin, daha doğrusu Ko-
sova Türk ağızları ile Bar ağzını içeren kuzeybatı Balkan Türk ağız gru-
bunun çeperinde küçük bir dil adası olarak kalmıştır. Bu ağzı günümüzde 
burada yaşayan sadece 65-85 yaş arası sakinler bilmekte ancak artık ko-
nuşmamakta, çocukları ise sadece belirli kelime ve ifadelere aşina olmak-
tadır. Bar'da bugün Türk asıllı oldukları kesin olarak bilinen ve kaçınıl-
maz asimilasyon sürecine direnmeyi başaran sadece dört aile kalmıştır. 
2011 nüfus sayımına göre bu ailelerin otuz üyesi kendilerini Türk olarak 
tanımlamaktadır. 

Yazar Bar Yöresi Osmanlıca Kelimeleri Sözlüğü’nün giriş bölümün-
de (s. 7-24), Bar'ın tarihi hakkında bilgi verdikten sonra Bar Türk ağzının 
temel fonolojik, morfolojik, sentaks ve leksik özelliklerinden bahsetmek-
tedir. Sözlüğün yeni baskısında ilave kelime ve deyimlerin yanı sıra Bar 
Türk ağız özelliklerinin analiz kısmı da genişletilmiştir. Bu baskıda keli-
meler her iki dilin, yani Türkçe ve Karadağ’ca alfabesinin karışımıyla 
yazılmıştır. C, ç, j, ş ve y’ler, dž, đ, c, č, ć, ž, š ve j olarak Karadağ alfabe-
siyle, Karadağ alfabesinde bulunmayan ö ve ü’ler ise Türk alfabesiyle ve 
i sesi hem ı hem i sesiyle yazılmıştır. Örneğin gece kelimesi đedžȅ, kürk-
çü kelimesi ćürkčȉ şeklinde yazılmıştır. Bu yazılış şeklinden söz konusu 

BAL-TAM Türklük Bilgisi 35  
 

 

215 

ağızda Karadağcadaki gibi ince ve kalın c (dž, đ) ve ince ve kalın ç (č, ć) 
seslerinin bulunduğunu varsayabiliriz. Ancak yazar bu yazılış şeklinin ne-
denini açıklamamıştır. Ayrıca ünlülerin üzerine konan  ‾, " ve   ̂ işaretleri-
nin ne anlama geldiğinin de belirtilmemiş olması kelimelerin telaffuz şe-
killerinin anlaşılmasında karışıklığa neden olmaktadır.  

Sözlükte yer alan 3200 kelime ve 187 deyim yazarın hafızasında kal-
dığı şekilde ve mevcut literatürden yararlanılarak listelenmiş, semantik 
olarak işlenmiş ve Türk Bar ağzına uyarlanmıştır. Gerektiğinde çağdaş 
Türkçedeki şekli parantez içinde belirtilmiş ve ardından Karadağca karşı-
lığı verilmiştir. Yazarın belirttiği gibi sözlükte, 20. yüzyılın bilimsel ve 
teknolojik terimleri ile Müslüman erkek ve kadın özel isimleri yer alma-
mıştır. Bu yaklaşımın sözlükte otantikliğe sadık kalma adına uygun bir 
yaklaşım olduğu değerlendirilmektedir. 

Sözlük (27-171. s.) esas olarak temel sözlük hazinesine ait kelimeleri 
içermektedir. Bunlar günlük hayatta insanın kendisini ve yaşantısını 
belirleyen, soyut ve somut isimler, örneğin: insân, erćȅk (erkek), ajvȁn 
(hayvan), ȁv ćopegȉ (av köpeği), ćȅči (kedi), ćȅdi (kedi), karāndžȅ (ka-
rınca), düćân (dükkân), đüvegȉ (güvey), čejnȅ (çene), imâm bajıldi 
(imam bayɪldɪ) jalȁk (yalak) müvelȉk (meyvelik), muālebȉ (muhallebi), 
širȁ (şɪra) ćerȅ (çehre/yüz), đürümdžȅ (görümce), hâla (hala), terjāćilȉk 
(teyzenin erkek kardeşi); erćeklȉk (erkeklik), dargīnlȉk (dargınlık), haša-
rılȉk (yaramazlık), maskaralȉk (rezillik/maskaralık), muštulȕk (müjde), 
terjāćilȉk (tiryakilik); sıfatlar, örneğin: bitevȉ (bütün), bāsȉz (bahtsız), 
dogrȉ (doğru), dinsȉz (dinsiz), bašibȍš (başıboş); fiiller, örneğin: cȉgara 
ičmȁ (sigara içmek), borčlarīni üdemȁ (borçlarını ödemek), ašā enmȅk 
(aşağıya inmek), jasȁk etmȁ (yasaklamak), kulȁk vermȁ (kulak mek), 
patırtȉ etmȁ (patırtı etmek) ve diğer kelimelerdir. 

Atasözleri ve deyimler bölümünde (s. 171–179), (Bar ağzına göre te-
laffuz edilen) farklı dil gerçeklerini ifade eden farklı yapısal-anlamsal 
özellikleri olan çok sayıda kelime grupları bulunmaktadır. Bunlar eskiden 
beri orijinal hâlleriyle kullanılanların yanı sıra yerel dillerin de etkisi al-
tında gelişmiş selamlama biçimleri, bağışlama, arzu, merak ve hayranlığı 
belirten ifade biçimleri, sözler, beddualar, kutsamalar vb.dir. Örneğin: 
Âkibeti hajrola! (Sana da hayırlı olsun! -Sabah veya Akşam hayrola se-
lamına karşılık olarak), Ȁla bin berećȅt versȉn! (Allah bin bereket ver-
sin), Bayramdȁn Bayramȁ (nadiren), Čôrba čȍk, ȅt jȍk. (Çorba çok, et 
yok.), Dostlȅ ȉja ȉča alıšverıš ȅtma! (Dostla ye iç alışveriş yapma!), Dün-
ya dolap (Dünya dolap gibi dönüyor, şans da öyle.), Esćȉ dȍst dušmȁn 
ōlmȁz. (Eski dost düşman olmaz.), Ȅrbi kismetȅ üzmȅt ljāzȉm. (Gelecek 
için uğraşmak lazım.), Kaldi ćȕljperišan. (Perperişan / hiçbir şeysiz kal-
dı), Kȉra bojnunȉ! (Boynunu kır! –Defol git anlamında), Ljôke jašasȉn, 
tȁvuk čatlasȉn. (Dana kalsın tavuk ölsün. Daha az hasarla kurtulun 
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anlamında), Ortaklȕk bataklȕk! (Ortak yapılan iş kötü iştir.), Sinȅk ga 
bakȁj. (Ona sinek bakıyor -sinirli bir kişi için söyleniyor). Tȁukun 
sujȕn sujȉ! (Dıdının dıdısı) Toprȁk te jesȉn! (Seni toprak yesin -Beddua) 
vb. 

Ağız sözlüklerinde genelde belirli kelimelerin kullanımına ilişkin ör-
nekler verilmekte böylece kelimenin açıklamasının desteklenmesi ve do-
layısıyla daha güvenilir olması sağlanmaktadır. Ancak Bar Türk ağzının 
aktif olarak kullanılmama durumu göz önünde bulundurulduğunda yazar 
sözlükteki kelimeleri, kullanımları ile ilgili tanımlarını daha güvenilir hâ-
le getirecek örneklerle destekleyememiştir. Buna rağmen yukarıda bazı 
örnekleri verilen söz konusu sözlükte yer alan kelime, deyim ve atasözle-
ri, dilbilimi, toplum dil bilimi, sözlük bilimi, ağız bilimi ile ilgilenen uz-
manların faydalanabileceği Stari Bar ağzı ile ilgili geniş çaplı oldukça 
önemli bilgiler içermektedir. 

Durum ağız araştırmaları açısından değerlendirildiğinde sözlükteki 
verilerden Bar ağzının Batı Balkan Türk ağızlarının kuzeybatı grubunda 
yer aldığı ve Priştine, Kosova Mitroviçası, Vuçitırn ve Gilan ağızlarından 
ziyade Prizren ve Mamuşa ağızlarına benzediği sonucuna varılabilmekte-
dir. Öte yandan sözlükte kelimelerin Karadağca karşılıklarının verildiği 
bölümde söz konusu ağzın Karadağcada derin izler bıraktığı da gözlen-
mektedir. Örneğin sadece T harfinde 175 kelimenin 40’ının Karadağca 
karşılığının aynı olduğu görülmektedir. 

Özetle, dilbilimciler için çok değerli bir dil malzemesini sunan söz-
lük bu ağızdaki belirli özellikleri yeniden yapılandırılabilmek açısından 
da çok değerlidir. Ayrıca Karadağ ağızlarındaki Türkizmlerin araştırılma-
sı ve çok dilliliğin uzun vadede beraberinde getirdiği dilsel etkilerden 
kaynaklanan ödünçleme süreçlerinin araştırılması ve değerlendirilmesi 
açısından da çok önemlidir. Bar'daki Türk halkının asırlık yaşamına ta-
nıklık etmenin yanı sıra konuştukları dilin bir nevi arşivini oluşturan bu 
sözlük etnoloji, tarih, halk bilimi, manevi kültür gibi alanlarda yapılacak 
araştırmalarda da gelecek nesillere ışık tutacaktır. 
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anlamında), Ortaklȕk bataklȕk! (Ortak yapılan iş kötü iştir.), Sinȅk ga 
bakȁj. (Ona sinek bakıyor -sinirli bir kişi için söyleniyor). Tȁukun 
sujȕn sujȉ! (Dıdının dıdısı) Toprȁk te jesȉn! (Seni toprak yesin -Beddua) 
vb. 

Ağız sözlüklerinde genelde belirli kelimelerin kullanımına ilişkin ör-
nekler verilmekte böylece kelimenin açıklamasının desteklenmesi ve do-
layısıyla daha güvenilir olması sağlanmaktadır. Ancak Bar Türk ağzının 
aktif olarak kullanılmama durumu göz önünde bulundurulduğunda yazar 
sözlükteki kelimeleri, kullanımları ile ilgili tanımlarını daha güvenilir hâ-
le getirecek örneklerle destekleyememiştir. Buna rağmen yukarıda bazı 
örnekleri verilen söz konusu sözlükte yer alan kelime, deyim ve atasözle-
ri, dilbilimi, toplum dil bilimi, sözlük bilimi, ağız bilimi ile ilgilenen uz-
manların faydalanabileceği Stari Bar ağzı ile ilgili geniş çaplı oldukça 
önemli bilgiler içermektedir. 

Durum ağız araştırmaları açısından değerlendirildiğinde sözlükteki 
verilerden Bar ağzının Batı Balkan Türk ağızlarının kuzeybatı grubunda 
yer aldığı ve Priştine, Kosova Mitroviçası, Vuçitırn ve Gilan ağızlarından 
ziyade Prizren ve Mamuşa ağızlarına benzediği sonucuna varılabilmekte-
dir. Öte yandan sözlükte kelimelerin Karadağca karşılıklarının verildiği 
bölümde söz konusu ağzın Karadağcada derin izler bıraktığı da gözlen-
mektedir. Örneğin sadece T harfinde 175 kelimenin 40’ının Karadağca 
karşılığının aynı olduğu görülmektedir. 

Özetle, dilbilimciler için çok değerli bir dil malzemesini sunan söz-
lük bu ağızdaki belirli özellikleri yeniden yapılandırılabilmek açısından 
da çok değerlidir. Ayrıca Karadağ ağızlarındaki Türkizmlerin araştırılma-
sı ve çok dilliliğin uzun vadede beraberinde getirdiği dilsel etkilerden 
kaynaklanan ödünçleme süreçlerinin araştırılması ve değerlendirilmesi 
açısından da çok önemlidir. Bar'daki Türk halkının asırlık yaşamına ta-
nıklık etmenin yanı sıra konuştukları dilin bir nevi arşivini oluşturan bu 
sözlük etnoloji, tarih, halk bilimi, manevi kültür gibi alanlarda yapılacak 
araştırmalarda da gelecek nesillere ışık tutacaktır. 
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BAL-TAM ÖDÜLLERİ 
 

Nimetullah HAFIZ* 
 
      BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi), Türkoloji 
araştırmalarına emekleri geçen değerli Türkologları her yıl ödüllen-
dirmekte, bu ödüller iki ila beş yıl arasında organize edilen Uluslararası 
Balkan Türkolojisi sempozyumunda sahiplerine verilmektedir. BAL-
TAM günümüze kadar Prizren, Mostar, Kotor, Zagreb ve yine Prizren’de 
organize ettiği beş uluslararası Balkan Türkolojisi sempozyumlarında 
dünya Türkolojisine miras olarak değerli eserler bırakan ve BAL-TAM’a 
destek veren 25 kişiye ödül vermiştir. Bu yıl düzenlenmesi planlanan 
uluslararası Türkoloji sempozyumunda ödül verilecek Türkologlar ise 
2019 yılı Kasım ayında Prizren’deki yıllık toplantıda belirlenmiştir. Bu 
değerli Türkologlar şunlardır: 
 

1. Prof. Dr. Dimitriy  VASİLJEV 
Dimitriy Vasilyev Rusya’nın en değerli Türkologlarından biridir. 

Türkoloji üzerine yapmış olduğu 
araştırmalarıyla dünyada, özellikle 
de Rusya’da ün kazanmıştır. Bu 
araştırmaların sonuçları, Göktürk 
Alabesiyle yazılmış yeni keşifleri 
hakkında birkaç kitabı ve çok sayıda 
makalesi birçok dünya diline çevri-
lerek çeşitli dergilerde yayımlan-
mıştır. BAL-TAM Türkoloji Araştır-
maları Merkezi davetlisi olarak 
Kotor’da (Karadağ) “Osmanlı Döne-
minde Balkanlarda Uygarlıklar Ara-
sında Temas ve Mübadele Bölgesi-
nin Oluşması (XIV. yy.– XX. yy.)”, 
Zagreb’de (Hırvatistan) “XIII. yy. 
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    Prof. Dr. Dimitriy Vasiljev Kotor’da                     Prof. Dr. Dimitriy Vasiljev Kotor’da (Karadağ) 
    (Karadağ) III. Uluslararası Balkan                         III. Uluslararası Balkan Türkolojisi 
   Türkolojisi Sempozyumu’nun açılışını                   Sempozyumu’nda bildirisini sunarken 
                      selâmlarken 
 
 

 
 
Prof. Dr. Dimitriy Vasiljev Zagreb’de (Hırvatistan) IV. Uluslararası Balkan Türkolojisi 
Sempozyumu’nun sonunda sempozyuma katılmış olan tüm Balkan devletleri temsilcileri 
arasında Rusya temsilcisi olarak kapanış konuşmasını yaparken. 
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Prof. Dr. Dimitriy Vasiljev Ankara’da düzenlenen bir Türkoloji Sempozyumu sırasında 
bir gezi esnasında Prof. Dr. Osman Sertkaya ve eşi Ayşe Sertkaya ile birlikte. 
 

 
 
Yesi’de (Kazakistan) düzenlenen Dünya Türkolologları Sempozyumu’nda Prof. Dr. 
Dimitriy Vasiljev sağında iki Kazak bilim adamı ve solunda Prof. Dr. Nimetullah Hafız 
ve Prof. Dr. Şakir İbrayev ile birlikte 
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2. Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY 
Emekli baş komiser Şevki 

Bey ile Lütfiye Hanım’ın birin-
ci çocuğu olarak 30 Ocak 1939 
tarihinde Uşak’ta dünyaya ge-
len Gülensoy, ilkokula Uşak 
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu-
’nda başladı. Ancak babasının 
memuriyeti dolayısıyla ilk, orta 
ve lise öğrenimini yurdun deği-
şik yörelerinde sürdürerek 1959 
yılında Uşak Lisesi’nden me-
zun oldu. 
     1960-1961 öğretim yılında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı (Türkoloji) Bölü-müne gi-
ren Tuncer Gülensoy Ord. Prof. 
Dr. Reşid Rahmeti Arat,  Prof. 
Dr. Ahmet Hamdi Tanpınar, 

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Prof. Dr. Ah-met Caferoğlu, Doç. Dr. Faruk 
Kadri Timurtaş, Doç. Dr. Ömer Faruk Akün,  Dr. Muharrem Ergin, Dr. 
Ali Alpaslan, Prof. Dr. Ahmet Ateş gibi hocalardan eski-yeni Türk dili, 
eski-yeni Türk edebiyatı, Osmanlıca, eski yazı, hat sanatı,  Türk dili 
tarihi, Türk lehçeleri, Anadolu ağızları, şiir ve hikâye tahlilleri, metin 
tamiri, Farsça dersleri aldı. 
Mezuniyet sonrası Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikasında kütüphane 
memuru/personel memuru olarak çalışmaya başladı. 1963 yılında Prof. 
Dr. Ahmet Temir’in Başkanı olduğu Türk Kültürünü Araştırma Enstitü-
sü’nde görev aldı. Enstitünün çıkardığı Türk Kültürü adlı aylık dergi ile 
Türk Kültürü Araştırmaları adlı 6 aylık bilimsel dergi, Cultura Turcıca 
adlı İngilizce-Fransızca-Almanca yıllık bilimsel dergi ve kitapların basım 
ve tashih işlerinde çalıştı. Bu dergilerin basım yeri olan Ayyıldız 
Matbaasının çıkardığı Bayrak dergisinde makale, şiir, tanıtım yazıları 
yayımlandı.  
Tuncer Gülensoy 1970 yılında Prof. Dr. Ahmet Temir’in yanında 
“Moğolların Gizli Tarihinde Hal Ekleri ve Cümlede Kullanılış Şekilleri” 
adlı tezi ile “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı. 1974’te Ankara Üniver-
sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde açılan asistanlık sınavını 
kazanarak Türk Dili kürsüsüne Dr. Asistan olarak atandı. 1976’da Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde bulunan Texas Tech 
University (Lubbock –Texas)’ye misafir öğretim üyesi olarak gitti 
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Burada “Archive of Turkish Oral Narrative”de Prof. Dr. Warren S. 
Walker ve Anadolu Türk masalları yazarı Barbara K. Walker ile çalıştı 
(1976 – 1977). 
Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde “Eski Yazı ve Osmanlıca” ile “Moğolca” dersleri verdi.  
1979 yılında doçent olan Gülensoy, 1987 yılında Fırat Üniversitesi’ne 
kadrolu doçent olarak geçti. Bu yıllarda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Başkanlığı, Rektörlük, Türkçe Bölümü Başkanlığı ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürlüğü (1985–1989) görevlerini yürüttü. Ayrıca Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünde, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde 
dersler verdi.  
1989 yılında Profesör olan Gülensoy, aynı yıl ağustos ayında Erciyes 
Üniversitesi’ne geçti. 1990-1992 yılları arasında Rektör Yardımcılığı ve 
Vekilliği görevlerinde bulundu. 1989-1998 yılları arasında Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. Kırgızistan’a gittiği için 
bu görevini bıraktı. 
31 Ekim 1998 tarihinde, Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde yeni kurulan 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü kurucu başkanlığı görevini üstlendi ve Ağustos 
2000 yılına kadar bu görevde bulundu. İki yıllık süre içinde Kırgızca ile 
ilgili olarak yazdığı altı eserden dolayı “Kırgız Tili Koomu” ve 
“Ruhaniyat Derneği” tarafından “Şeref Ödülü” ile ödüllendirildi. 
Kazakistan’ın başkenti Almatı’da bulunan Türk Dünyası Vakfı da 
Gülensoy’a “Türk Dünyasına Hizmet ödülü” verdi (2000). 
2000-2001 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi’ndeki görevine dönen 
Gülensoy, 2001-2002 öğretim yılında Kıbrıs’ta bulunan Girne Amerikan 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2002-2003 öğretim 
yılında Erciyes Üniversitesi’ne döndü. Bu üniversitede görev yaparken 30 
Ocak 2006 tarihinde emekli oldu. 
Erciyes Üniversitesi tarafından Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal 
Bilimler Hizmet Ödülüne (1995) aday gösterilen Prof. Dr. Tuncer 
Gülensoy, Moğolistan Bilimler Akademisi’nin de Türkiye’den seçilmiş 
ilk üyesidir. Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve sempozyum 
düzenleyerek Türk diline ve Türk dünyasının bütünlüğüne yönelik 
çalışmalara önemli katkılarda bulunmuştur. 
 
 
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un En Önemli Kitapları: 
 
60 YIL ÖNCESİNDE UŞAK, Ankara 2009, 32 S. (Özel yayın) 
BARBAR TÜRKLER, Ankara 2011, Akçağ Yay., 
Ercan Alkaya’yla, TÜRKİYE TÜKÇESİ AĞIZLARI BİBLİYOG-
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60 YIL ÖNCESİNDE UŞAK, Ankara 2009, 32 S. (Özel yayın) 
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RAFYASI, (Genişletilmiş 3. baskı), Ankara 2011, Akçağ yay., 350 S. 
Pâki Küçüke’ler, ESKİ TÜRK- MOĞOL KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜ, 
İstanbul 2016, Kültür Sanat Yay., 566 S. 
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN KÖKEN 
BİLGİSİ SÖZLÜĞÜ, (Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. basılış), 
İstanbul 2018.Bilge Kültür Sanat Yay., büyük boy, 1224 S.; (1. Hamur 
kâğıt, bez cilt, yaldız baskı) 
1001 SORUDA TÜRKOLOJİ-MONGOLİSTİK-ALTAYİSTİK EL 
KİTABI, (baskıya hazırlanıyor). 
KONUŞAN BENGÜ TAŞLAR, (baskıya hazır.). 
ÖTEMİŞ HACI: CENGİZNÂME, İstanbul 2020, Bilge Kültür Sanat 
Yay., 96 s. 
(Editör), TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARI, İstanbul, Bilge Kültür Sanat Yay. 
(baskıda) 
(Editör), TÜRK KAVİMLERİ VE BOYLARI, İstanbul, Bilge Kültür 
Sanat Yay. (baskıda) 
Kitapları dışında Türkolojiyle ilgili çok sayıda makale ve bildirileri de 
çeşit dergi ve bildiri kitaplarında yayımlanmıştır. Ayrıca, Tuncer 
Gülensoy adına 6 armağan kitap/dergi çıkarılmıştır. 
1) Ellibeşinci Yaşı Dolayısıyla: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı 
(Haz. Ahmet Buran); 
2) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006 Yılı Sayısı: Prof. 
Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı (Haz. Prof. Dr. Nevzat Özkan); 
3) ERCİYES DERGİSİ-2005 Temmuz Sayısı: PROF. DR. TUNCER 
GÜLENSOY Armağanı; 
4) TÜRK VE MOĞOL ARAŞTIRMALARI: PROF. DR. TUNCER 
GÜLENSOY ARMAĞANI (Editör: Bülent GÜL; Yayımlayan: Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü; Ankara 2012). 
5) Fırat Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatın 
Bölümü’nün çıkardığı 6 aylık TÜRKLAD adlı “elektronik dergi”nin 
Haziran 2018 sayısı, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a armağan edildi. (Edi-
tör: Prof. Dr. Ahmer Buran) 
6) Ankara’da Kültür Ajans tarafından yayımlanan KARADE-
NİZ/ÇERNOE MORE adlı “elektronik dergi”nin Aralık 2018 sayısı Prof. 
Dr. Tuncer Gülensoy’a armağan edildi. (Editör: Prof. Dr. Erdoğan Al-
tınkaynak) 
Gülensoy’un Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan bilim çevreleri ve 
derneklerinden aldığı “ŞEREF”, “ŞÜKRAN”, “TEŞEKKÜR” ÖDÜLLE-
Rİnin sayısı otuzu geçmiş. Katıldığı kongre ve sempozyumların “yaka 
kartları/katılım belgeleri” beş yüzden fazla… 
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3. Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVİĆ 

Zagreb Üniversitesi Felsefe 
Fakültesi Türkoloji Kürsüsü pro-
fesörü olan Ekrem Čaušević, 
Türk dili ve kültürü alanında 
yaptığı çalışmalarla akademik 
çevrelerde büyük yankı uyan-
dıran bir bilim insanıdır. Bosna 
Hersek'in Bihaç şehrine bağlı 
Brekovica'da 1952 yılında doğ-
muştur. Bihaç Lisesini bitirdik-
ten sonra Saraybosna Üniver-
sitesi Ortadoğu Dilleri Bölümün-
den (Arapça, Türkçe ve Farsça) 
1974 yılında mezun olmuştur. 
Aynı üniversitede yüksek lisans 
(1982) ve doktora (1986) tezle-
rini savunmuştur. 

İstanbul Üniversitesi (1978-1979), Viyana, Budapeşte ve Sofya gibi çeşitli 
Türkoloji araştırma merkezlerinde bilimsel çalışmalarını sürdür-müştür. 
Alexander Von Humboldt vakfının burslusu olarak 1992-1993 ve 2000-
2001 akademik yıllarında Göttingen Üniversitesi’nde (Almanya) misafir 
hoca ve araştırmacı olmuştur. Eğitimci ve bilim insanı kariyerini 
başlattığı Saraybosna Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümü ve Türkoloji 
Kürsüsü başkanlığı görevini 1984-1992 yılları arasında yürütmüştür. 
Ekrem Čaušević, Bosna Savaşı sırasında Almanya’da bilimsel araş-
tırmalar yapmıştır. A. Von Hum-boldt Vakfı tarafından verilen burs sü-
resi bitiminde Zagrebli meslekta-şı ve tarihçi Prof. Dr. Nenad Maočani-
n’in daveti üzerine Zagreb Üniversitesi’nde Türkoloji Kürsüsü kurma 
amacıyla Hırvatistan’a gel-miştir. 1994-1995 yıllarında yaptığı çalışmalar 
ve gösterdiği çabalar akademik çevre tarafından sıcak karşılanmış ve Pro-
fesör Čauše-vić’in önerdiği program ve görüşler doğrultusunda Zagreb 
Felsefe Fa-kültesi’nde Türkoloji Kürsüsü kurulmuştur. 1994 yılından bu 
yana Čau-šević birkaç defa bölüm başkanlığı görevini üstlenmiş olup hâlâ 
aynı bölümde ordinaryus profesör olarak çalışmaktadır. Zagreb’deki 
yoğun çalışmalarına rağmen Saraybosna Türkoloji Kürsüsünden kopma-
mış; 1995 yılından beri orada da konuk öğretim üyesi olarak çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

Zagreb Türkoloji Kürsüsünün kuruluşu ve gelişmesinde Čaušević’in 
katkıları çok büyüktür. Türkoloji Kürsüsünün lisans plan ve programını 
oluşturmuş, yıllarca konuk öğretim üyelerinin ders vermeleri ve yerel 
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kadronun geliştirilmesiyle yakından ilgilenmiştir. Zagreb Felsefe Fa-
kültesi kütüphanesinin Türkoloji bölümünün zenginleştirilmesi hususun-
daki kişisel çabalarının sonucu olarak Türkoloji kitaplığı bugün binlerce 
bilimsel esere ev sahipliği yapmaktadır. Ekrem Čaušević, yaptığı birçok 
etkinliğin yanı sıra kuruluşundan beri Zagreb Türkolojisi Kürsüsünde 
birçok ders vermektedir. Verdiği dersler arasında Çağdaş Türkçe, Os-
manlıca, Türkolojiye Giriş, Türk Halkları ve Dilleri Tarihi yer almak-
tadır. Olağanüstü bilgisi ve şevki sayesinde öğrencilerinin Türkoloji’ye 
olan ilgi ve sevgisini her zaman canlı tutmayı bilmiştir. Çok kez diğer 
bölümlerde okuyan öğrencilerin Čaušević’in derslerine gelerek onun 
hevesi ve bilgisinden etkilenip bölüm değiştirdikleri ve Türkoloji Kür-
süsüne kaydoldukları vakidir. 

Ekrem Čaušević, başarılı eğitim kariyerinin yanı sıra bilim alanında 
önemli başarılara da imza atmıştır. Bilimde ilgi alanı çok geniş olup 
Türkç-enin Grameri (özellikle söz dizimi), Türkçe-Hırvatça karşılaştırma-
lı incelemeleri, Osmanlı dönemi Bosna-Hersek’te Latin alfabesiyle ya-
zılmış Türkçe metinler ve Osmanlı dönemi Bosna-Hersek kültür tarihi 
(18.-19. yy.) gibi konular özellikle dikkatini çekmiştir. Ekrem Čauševi-
ć’in farklı uluslararası hakemli dergilerde yayımladığı 120’den fazla bi-
limsel makalesi, Türkoloji dünyasında büyük yankılar uyandırmıştır. 
Yazdığı “Çağdaş Türk Dili Grameri” (Gramatika suvremenoga turskog 
jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1996) adlı kitabı Avrupa’da 
yayımlanan en iyi Türkçe gramerlerinden biri olarak değerlendiril-
mektedir. Bu gramer kitabının kalitesi Türkoloji dünyasında tanınmış ve 
takdir kazanmıştır. Turkološka čitanka (Türkoloji Okuma Metinleri, Ibis 
grafika, Zagreb, 2002) adlı üniversite ders kitabının yazarı olup, 
Zagreb'de düzenlenen 18. CIEPO Konferansı Perspectives on Ottoman 
Studies: Papers from the 18th CIEPO (LIT Verlag, Berlin, 2010) adlı 
bildiri kitabının editörlerinden biridir. Čaušević, 2014 yılında The 
Turkish Language in Ottoman Bosnia (The Isis Press, Istanbul, 2014) adlı 
kitabını yayımlamıştır. Bu kitap, 19. yüzyıl Osmanlı Bosna'sında Türkç-
enin varlığı ile ilgili yıllarca süren araştırmaların sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Ekrem Čaušević, adı geçen kitabında ilk defa 19. yüzyıl Bosna-
Hersek Fransiskenlerinin ve yabancı diplomatların Latin alfabesiyle 
yazdıkları Türkçe metinlere dayanarak Bosna'da gelişen Türkçenin 
özelliklerini incelemiştir. 2018 yılında ise Ustroj, sintaksa i semantika 
infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku (Türkçede Yapı, Söz Dizimi 
ve Anlam Bilimi Bakımından Çekimsiz Fiiller, ibis grafika, Zagreb, 
2018) adlı kitabı yayımlanmıştır. Bu eser, Türkçe ile Hırvatçanın söz 
dizimsel özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyen karşılaştırmalı bir 
araştırmadır. 2020 yılında Doç. Dr. Barbara Kerovec ile yazdığı Türkçe 
ile Hırvatçada Söz öbeği ve Basit Cümle adlı kitap yayın aşamasındadır. 
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Ekrem Čaušević, yıllarca üzerinde çalıştığı ve asıl projesi olan büyük 
Hırvatça-Türkçe Sözlüğü üzerinde çalışmalarını hâlâ sürdürmektedir. 

Öte yandan Čaušević, Matija Mažuranić adlı Hırvat yazarın Bosna’-
ya Bir Bakış yahut Bir Hırvat Vatandaşının 1839-40 Yılları Arasında o 
Eyalete Kısa Bir Yolculuğu (Ekrem Čaušević, Tatjana Paić-Vukić, Ayla 
Hafız Küçükusta), Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM), 
Prizren 2011) adlı seyahatname hüviyetindeki mensur eserinin edi-
törlerinden biridir. Bu eser, Avrupalı bir seyyahın Osmanlı dönemi Bos-
na'sı hakkındaki görüşlerini ve izlenimlerini ortaya koymaktadır. 

Čaušević, yurtiçi ve yurtdışında birçok projede başkan ve araştırmacı 
olarak çalışmıştır. Onun bilimsel çalışmaları dünya çapında takdir ka-
zanmış, kendisi birçok ödüle layık görülmüştür. Ödülleri arasında T.C. 
Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, Türk Dünyasına Hizmet Ödülü 
(TÜRKSAV, 2011), Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Beşeri ve 
Sosyal Bilimlere Olağanüstü Katkı Sağlama ve Hümanistik Düşünceyi 
Teşvik Etme Ödülü yer almaktadır. Čaušević, Türk Dil Kurumu’nun da 
haberleşme üyesidir. 

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra Čaušević, tarihî ve edebî eserler 
alanında çok başarılı bir çevirmendir. Hırvatistan'ın yeni çağ tarih araştır-
malarında önemli bir kaynak niteliğindeki Temeşvarlı Osman Ağa'nın 
Otobiyografisi (Zagreb: Srednja Europa, 2004) adlı eseri Osmanlıcadan 
Hırvatçaya çevirmiştir. Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk'un roman-
larının çevirileriyle geniş okur kitlesine ulaşmıştır. Bu çevirileri, Hırvat 
okurları arasında çağdaş Türk edebiyatına büyük bir ilgi uyandırmıştır. 
Čaušević, çeviri yaparken bilgisini meslektaşlarıyla paylaşmak ve ortak 
çalışmalara imza atmak amacıyla öğrencisi olan genç çevirmenler de 
yetiştirmiştir. 2004 yılında (Marta Andrić ile) çevirdiği Benim Adım 
Kırmızı adlı roman yıllarca Hırvatistan ve çevresinde en çok okunan 
kitap olmuştur. 2006 yılında Orhan Pamuk'un İstanbul: Hatıralar ve Şehir 
adlı kitabının çevirisiyle en iyi çeviri ödülü Kiklop’a layık görülmüş, 
Hırvatistan Edebî Çeviri Kurumu üyesi olmuştur. Orhan Pamuk'un 
Masumiyet Müzesi (2009, Kerima Filan ile) ve Kara Kitap (2010, Jana 
Bušić ve Dražen Babić ile) adlı romanlarını da çevirmiştir. 
 
SEÇİLMİŞ BİBLİOGRAFYA 
I. Kitaplar 
Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku: 
Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju (The structure, syntax 
and semantics of infinitive verbs in Turkish: A comparative-contrastive 
analysis of Turkish and Croatian), IBIS grafika, Zagreb 2018 
• The Turkish Language in Ottoman Bosnia. The Isis Press, İstanbul 
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Čaušević, çeviri yaparken bilgisini meslektaşlarıyla paylaşmak ve ortak 
çalışmalara imza atmak amacıyla öğrencisi olan genç çevirmenler de 
yetiştirmiştir. 2004 yılında (Marta Andrić ile) çevirdiği Benim Adım 
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kitap olmuştur. 2006 yılında Orhan Pamuk'un İstanbul: Hatıralar ve Şehir 
adlı kitabının çevirisiyle en iyi çeviri ödülü Kiklop’a layık görülmüş, 
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Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju (The structure, syntax 
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analysis of Turkish and Croatian), IBIS grafika, Zagreb 2018 
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• Turkološka čitanka – Izbor tekstova iz turskoga tiska s glosarom i ko-
mentarima / Açıklamalı Türk Basınından Seçmeler (7000 kelimelik 
bir sözlük dahil), IBIS grafika, Zagreb 2002 

• Gramatika suvremenoga turskog jezika (Grammar of Modern Tur-
kish Language). Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1996 

 
II. Kitap Editörlüğü 
• Perspectives on Ottoman Studies - Papers from the 18th CIEPO [ed. 

Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin, Vjeran Kursar], LIT Verlag, Ot-
toman Studies, Volume 1, Berlin 2010 

• Osmanlı Sanatı, Mimarisi ve Edebiyatına Bakış - 18. CIEPO Sem-
pozyumu [ed. Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin, Vjeran Kursar], 
Edirne 2011 

• Matija Mažuranić, Bosna'ya Bir Bakış yahut Bir Hırvat Vatandaşının 
1839-40 Yılları Arasında O Eyalete Kısa Bir Yolculuğu [ed. Ekrem 
Čaušević, Tatjana Vukić-Pajić, Ayla Hafız Küçükusta], BAL-TAM, 
Prizren 2011 

 
Bu eserleri dışında 55’i aşkın değerli makaleleri de ad yapmış dergilerde 
yayınlanmış bulunmaktadır. 
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4. Prof. Dr. Fehim NAMETAK 
 

Fehim Nametak 06 Mart 1943 yılında Saraybosna’da doğdu. İl-
kokulu ve liseyi orada bitirdikten 
sonra Saraybosna Üniversitesi Fel-
sefe Fakültesi Şarkiyat Bölümüne 
kaydını yaptırdı. İlk olarak Arap 
Dili ve Edebiyatı dalını bitirdikten 
sonra (1966) hemen sonra Türk 
Dili ve Edebiyatına devam edip 
mezun oldu. Böylece Arap dili ve 
Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı 
diplomasını alır. 1973 yılında Belg-
rad Üniversitesi Filoloji Fakültesi 
Şarkiyat Bölümü’nde “Tursko dru-
štvo u ranim romanima Rešada Nu-
rija Güntekina (Reşat Nuri Günte-

kin’in Romanlarında Eski Türk Topluluğu)” mastır tezini savunur. 1979 
yılında ise aynı üniversitede Fadil-paša Šerifović, pjesnik i epigrafičar 
Bosne (Şair ve Epigrafiçar Olarak Fadıl Paşa Şerifoviç)” Bir dönem aman 
Saraybosna’da Şarkiyat Enstitüsü’nde çalıştı, 1994-1998 yıllarında Şarki-
yat Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı. Misafir hoca olarak 1984-1990 
yıllarında Üsküp Üniversitesi Filoloji Fakültesinde Türk Dili Tarihi 
dersini verdi. 1992 yılından Saraybosna’da Felsefe Fakültesinde 1997 
yılından ise ders vermeye angaje edildi, 1997 yılında ise bu göreve te-
melli seçildi. 1995 yılından itibaren dıştan Türk edebiyatı derslerini 
Zagreb’de Felsefe Fakültesinde de verdi. 

Prof. Dr. Fehim Nametak 1988 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde 
kurulmuş olan Boşnak Enstitüsü ile de sıkı bir bağlantısı vardır. Bu Ensti-
tünün yazma eserleri üzerinde oldukça emeği geçmiştir, hatta bu kütüpha-
nenin kataloglarını da hazırlayıp yayımlamıştır. 

Prof. Dr. Fehim Nametak hayatı boyunca, özellikle Türk edebiyatı 
üzerine bir sürü araştırmalar, incelemeler, eleştiriler yapmıştır. Osmanlı 
döneminde Bosna Hersek’te eserleri olan birçok Boşnak yazarın eserleri 
ile ilgili bilgiler ortaya atmıştır. Bu yazarların hayatları ve eserleri hak-
kında tercümeler yapmış ve onları bir araya getirerek kitap olarak bas-
mıştır. Bu tür çalışmaları nedeniyle Bosna Hersek’te yetişmiş olan bu 
yazarlar hakkında Novi Sad’ta Yugoslavya Yazarları, Zagreb’de Yugos-
lavya Ansiklopedisi ve İstanbul’da İslam Ansiklopedisi hazırlamalarında 
sorumluluğunu yaptı. 

Prof. Dr. Fehim Nametak’a bu verimli çalışmaları yüzünden 2009 
yılında TÜRKSAV tarafından Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödü-
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YAYIMLANAN ESERLERİ: 
 
Fadil-paša Šerifović, pjesnik i epigrafičar Bosne, Orijentalni institut u 
Sarajevu, Sarajevo 1980, 282 s. 
Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih Muslimana na 
turskom jeziku, El-Kalem, Sarajevo 1989, 267 s. 
Divanska poezija XVI i XVII stoljeća, Institut za književnost i Svjetlost, 
Sarajevo 1991, 214 s. 
Divanska književnost Bošnjaka, Orijentalni institut i Međunarodni centar 
za mir, Sarajevo 1997, 200 s. 
Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Boš-
njačkog instituta, Bošnjački institut, Zürich 1997, 579 sr. 
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-
begove biblioteke, sv. IV, Al-Furqan – London, Rijaset islamske 
zajednice BiH – Sarajevo 1998, 534 s. 
Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke 
Bošnjačkog instituta, sv. II, Sarajevo – Zürich 2003, 521 s. 
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i rukopisa u Gazi Husrev-begovoj 
biblioteci 
Pojmovnik divanske i tesavvufske terminologije, Orijentalni institut u 
Sarajevu, Sarajevo 2007, 269 s. 
Hasan Kaimi, pjesnik, tribun ... 
Uvod u tursku književnost  
Rukopisna zbirka Habibe 
Sulejman Čelebi, Mevlud, Sarajevo 1973. 
Sulejman Tabakovic Divan 
Bosna'nın Tarihi (Türkçe) 
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Prof. Dr. Fehim Nametak Zagreb’de düzenlenen IV. Uluslararası Güneydoğu Türkolojisi 
Sempozyumu’nda bildirisini sunarken. 
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5. Fahri KAYA 
 

15 Haziran 1930 yılında Kuma-
nova'da (Makedonya) doğdu. Annesi 
ev hanımı Fatime Hanım, babası 
öğretmen Mustafa Efendi'dir. Babası, 
Kumanova’da “Işık” adlı Türk ilko-
kulunu açmış ve burada iki yıl müdür 
olarak görev yapmıştır. Kumanova'-
nın Bulgarlar  tarafından istila edilme-
siyle ortaokula   Bulgarca devam etti. 
1944 yılı sonunda öğrenimi-ni  Make-
donca olarak sürdürdü. 1946 yılında 
babası, Türk okullarına öğretmen ye-
tiştirmek için açılan pedagoji kursla-
rına Türk dili ve edebiyatı hoca-sı 
olarak atandı. Fahri Kaya da ailesi ile 

birlikte Üsküp’e taşındı. Üsküp’te öğretmen olmak için pedagoji kursuna 
yazıldı. Üç aylık kursun sonunda lise üçe devam etmeye hazırlandığı sıra-
da, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen olmak için tayini çıktı. 1 Ekim 
1946 tarihinde İştip’e bağlı Yakimova’ya gitmiş, köyde okul olmadığı 
için her şeye sıfırdan başlamıştır. Bir ay sonra, on altı yaşında olan Fahri 
Kaya bir yandan öğretmen, bir yandan da okulun müdürü olmuştur. 

1950 yılının ilk aylarında İştip’te düzenlenen Türklerin ilk folklor 
festivaline öğrencilerinin katılmasını sağlamıştır. Köyde kaldığı dört yıl 
boyunca İştip’teki öğretmen okulunu dışarıdan bitirip eğitim ile kültür 
bilgisini geliştirmiştir. 

Yüksek öğrenimini Belgrad’daki Filoloji Fakültesi’nin Şarkiyat Bö-
lümünde sürdürmüştür. Belgrad Üniversitesi’nin Edebiyatçılar Kulübü 
üyesi olarak çeşitli toplantılara ve tartışmalara katılmıştır. Burada, Fi-
loloji Fakültesi Talebeler Birliği’nin üyesi olmuştur. 

1954 yılının Eylül ayında Üsküp Radyosu ile iş ilişkisi kurup burada 
çocuk ve kültür yayınlarını hazırlamıştır. İki yıl sonra Necati Zekeriya’-
nın yönettiği Sevinç dergisine geçmiş ve onunla birlikte Sevinç ve yeni 
çıkmaya başlayan Tomurcuk dergilerinde çalışmıştır. Ayrıca radyodaki 
görevini sürdürmüştür. 1958 yılında Fahri Kaya, çalıştığı Detska Radost’-
tan ayrılmıştır. Sonrasında 1958-1969 yılları arasında Birlik gazetesinde 
çalışmıştır. Kısa bir zamanda baş ve sorumlu yazar yardımcısı olarak gö-
rev almıştır. 

Fahri Kaya, gazeteden ayrıldıktan sonra siyasete girmiştir. İki yıl 
Makedonya hükûmetinin kültür sorunlarıyla uğraşmıştır. Ardından tanıt-
ma sekreterliğinin, bugünkü deyimiyle bakanlığın başına geçmiş ve bu 
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görevde altı yıl kalmıştır. 1974 yılının sonlarında Makedonya Komünist-
ler Birliği İcra Komitesinin üyesi olmuştur. Sonra da partinin başkan-
lığına seçilmiştir. 

1982 yılında yedi kişiden oluşan ve Makedonya Cumhurbaşkanı gö-
revini gören başkanlık görevine seçilmiştir. Sekiz yıl görev yaptığı dev-
letin bu en yüksek mevkiinden emekliliğe ayrılmıştır. 

1991 yılında emekli olmuştur. 
 
Öğretmenlik 
1955 -1965 yılları arasında göç yüzünden öğretmensiz kalan Üs-

küp’teki Tefeyyüz İlköğretim Okulu, Nikola Karev Öğretmen Okulu ve 
yine Üsküp’teki Yüksek Pedagoji Okulu’nda bir süre dışarıdan Türk dili 
ve edebiyatı dersleri vermiştir. 

Necati Zekeriya ile daha sonraları da kendi başına Makedonya ve 
Kosova’daki Türk okulları için okuma kitapları ile alıştırma defterlerini 
hazırlamıştır. 

1957 yılından 1995 yılına kadar Makedonya ve Kosova’da Türk 
okullarında kullanılan okuma kitaplarının çoğunu hazırlamıştır. Birçok 
ders kitabını Türkçeye çevirmiştir. 

Kosova öğrencileri için yeni yöntemli bir alfabe hazırlamıştır. II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Kosova’da Türk dili için yayınlanan ilk alfabe-
dir. 

 
Edebi Çalışmaları 
Çocuklar için kaleme aldığı ilk şiirlerini 1964 yılında Yakimova’da 

yazmaya başlamıştır. Bu şiirlerin ilk dinleyicileri de öğrencileri olmuştur. 
İlk şiirlerini “İlk Adımlar” adlı kitapta toplamıştır. Söz konusu eser, 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra dönemin Yugoslavya’sında çocuklar için ya-
yımlanan ilk ve bölgenin çağdaş yayıncılık tarihinde dördüncü kitap 
olması açısından önemlidir. 

Fahri Kaya, şiirin yanında çocuklar için hikâyeler de yazmış bir kişi-
dir. Yazar hikâye etmek istediklerini çocukların anlayabilecekleri çok sa-
de bir dille anlatmıştır. Yazarın çocuk hikâyelerini içeren kitapları 2001 
yılında Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yeniden yayımlanmıştır. 

Kaya, konusu ağırlıklı olarak göç olan ve doğdukları topraklarda öl-
mek şansına sahip olamayan insanların çileli yaşamlarını yaşlılar için ya-
zdığı hikâyelerinde anlatmıştır. Bu kitaplarda yer alan hikâyelerin bazı-
ları Makedonca ve İngilizceye de çevrilip yayımlanmıştır. Fahri Kaya’nın 
yaşlılar için yazdığı şiirleri de vardır. Ancak bu çalışmalar (Temmuz 
2010) kitap hâline gelmemiştir. 

Fahri Kaya, eleştiri, deneme ve diğer türlerde de eserler yazmış-
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tır. Balkanlar’da ve özellikle Yugoslavya’da çeşitli Türk tiyatrolarında 
oynanan oyunlar, oyunları sahneye koyanlar ve oynayanlar hakkında de-
vamlı yazmıştır. Ayrıca Makedonya ve Kosova Türklerinin kültür 
etkinlikleri hakkında yazılar kaleme almıştır. 

Edebî çalışmalarının yanı sıra bilimsel çalışmalarıyla Balkanlarda 
Türk varlığının tarihiyle ilgili çok bilinmeyen, gündemden düşmüş bazı 
olayları gün yüzüne çıkarmak ve Balkanlar’daki Türk varlığının derinli-
ğini anlatmak için çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Üsküplü olan edebî şahsi-
yetlerden Yahya Kemal Beyatlı ve Sabri Berkel hakkında da yazılar yaz-
mıştır. 

Birçok antoloji hazırlamıştır. Antolojilerin dışında Nâzım Hikmet’in 
şiirlerinden oluşan büyük bir derlemesi de vardır. Söz konusu derleme 
1982 yılında şair Adem Gaytani’nin çevirisiyle Arnavutça olarak da ba-
sılmıştır. Şair hakkında uzun bir denemesiyle birlikte bu seçme, daha son-
raları “Özlem ve Ayrılıklar” başlığıyla Makedonca olarak yayımlanmış-
tır. 

Kaya, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinden gerçekleştirdiği kapsamlı 
bir derlemeyi “Eden Nov Svet” (Yeni Bir Dünya) başlığı altında Make-
donca yazmıştır. Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’ten seçtiği şi-
irler de “Novo Staro” (Yeni Eski) adlı bir kitapta yayımlanmıştır. Ka-
ya’nın bir antolojisi de “Sovremena Turska Poezija” (Çağdaş Türk Şiiri) 
adlı çalışmasıdır. Eser, 70 kadar Türkiye Türkü şairin şiirlerini kapsa-
mıştır. Bu antoloji Makedon şiir severlerine Türk şairlerinin kazandırıl-
ması ve kitapta çağdaş Türk şiiri üzerine geniş bir inceleme ve şairler için 
de geniş bir kaynakçanın yer alması bakımlarından önemlidir. 

1953 yılında Dr. Marija Ðukanović ile Belgrad’da “Dečja Kniga” 
yayınları arasında “Turske Bajke” (Türk Masalları) adlı seçmesi çıkmış-
tır. 

Türk halk edebiyatı ile çağdaş Türk yazarlarından çeşitli dergilerde 
yayımlanan birçok yazı, derleme ve çeviri yazıları vardır. Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’ya Struga Şiir Akşamları’nda Altın Çelenk ödülünün verilmesi 
dolayısıyla Kaya tarafından yazılan monografide şairin kişiliği ve ya-
ratıcılığını içeren yazısı önemlidir. 

Kosova’da Türkçe yayınlanan Türkçem dergisi tarafından 2010 yı-
lında Kaya’ya bir ödül verilmiştir. 

Fahri Kaya, birçok kültürel etkinlik ve konferans için ABD, Fransa, 
Almanya ve Sovyetler Birliği gibi birçok ülkede bulunmuştur. Türkiye’-
de, Ankara Gazi Üniversitesi, Bursa’da Uludağ Üniversitesi ve Kocaeli 
Üniversitesi’nde kongre ve toplantılara katılmıştır. Ayrıca Türk Dil Kuru-
mu ve Türk Tarih Kurumu’nun düzenlediği uluslararası kongre ve toplan-
tılarda da bildirileriyle yer almıştır. 
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Türk Dilindeki Eserleri: 
 
İlk Adımlar 
Köyden Sesler (1958) 
Hoşça Kalın (1965) 
Güle Güle (çocuk hikâyeleri) (1978) 
Çocuk Rüyaları (1991) 
Eski Yugoslavya’da Çağdaş Türk Şiiri (antoloji) (İstanbul) (1992) 
Çağdaş Makedon Şiirleri Antolojisi (antoloji) (Ankara) 1993 
Seçme Yazılar (araştırma) (1994) 
Çağdaş Boşnak Edebiyatı Antolojisi (antoloji) (Yapı Kredi Yayınları) 
(1995) 
Küçük Hanım (çocuk hikâyeleri) (1997) 
İkindi Güneşi (yaşlılar için hikâyeler) 
Edebiyata Pencere (ilköğretim ders kitabı) 
Edebiyat (lise ders kitabı) 
Türkçe Alıştırma Defterleri (ders kitabı) 
Makedon Yazarlarının Çocuklar İçin Yazdıkları (antoloji) 
Türk Masalları (antoloji) 
Gökkuşağı (Yugoslavya Türk yazarları seçmesi) 
Yugoslavya Türk Hikâyesi 
Makedonya’da İz Bırakan Türkler (araştırma) (2009) 
Gün Bugün (araştırma) (2010) 
Yatsıya Doğru (yaşlılar için hikâyeler) (yayınlanma aşamasında) 
 
Yabancı dildeki eserleri 
 
Turske Bajke (Sırpça) (1953) 
Eden Nov Svet (Makedonca) 
Novo Staro (Makedonca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

 

 

BAZI KİTAPLARININ KAPAKLARI 
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Fahri Kaya Birlik Redaksiyonu’nda meslektaşlarıyla birlikte Birlik gazetesini gözden 
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Fahri Kaya Makedonya Merkez Komitesi üyesi olarak Üsküp'te Yugoslavya 
Cumhurbaşkanı Tito ile sohbet ederken 
 
 

 
 

Fahri Kaya Bülent Ecevit’le birlikte Üsküp’te 
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Fahri Kaya Birlik gazetecileriyle birlikte Üsküp’ü ziyaret eden Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı 
Nova Makedonya basımevi girişinde 
 
 

 
 
Üsküp’te Fahri Kaya’yı ziyaret “Şairler ve Yazarlar Sözlüğü” kitabın yazarı Şükran 
Kurdakul, Fahri Kaya’nın eşi Ayşe Kaya, Tacida Hafız ve Nimetullah Hafız’la birlikte 
Prizren’de 
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Resimde Salih Lika, Fahri Kaya, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. 
Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Tacida Hafız, Prizren’de 1999 yılında Doğruyol 
KGSD’de Türkologlar Birliğinin düzenlediği 
 
 
 

 
 
Fahri Kaya Prizren’de 2001 yılında düzenlenen I. Uluslararası Balkan Türkolojisi 
Sempozyumunda tebliğini sunarken 
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Fahri Kaya Prizren’de 2001 yılında düzenlenen I. Uluslararası Balkan Türkolojisi 
Sempozyumunda tebliğini sunarken 
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Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren, görevlisi Dr. Belgin Tezcan Akgün ile 
birlikte Fahri Kaya ve Makedonya’dan Zerrin Hanım ve Prof. Dr. İsmail Parlatır. 
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6. Prof. Dr. CENGİZ HAKOV 

       Bulgaristan’da ad yapmış ve eser-
ler vermiş değerli bir Tarih profesörü, 
araştırmacı yazar ve akademisyendir. 
1933’te Bulgaristan’ın Aydos (Burgaz) 
ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Türk 
okulunda yaptı. Orta ve lise öğrenimini 
Bulgarca olarak 1951’de tamamladı. 
Yüksek öğrenimini Azerbaycan’da ya-
parak Bakü Yüksek Pedagoji Enstitüsü 
Tarih Fakültesi’ni bitirdi (1957). 
Cengiz Hakov, 1957-58 ders yılında 
Burgaz’da Türk okullarında müfettiş-
lik yaptı. 1958-64 yıllarında, Sofya’da 
Rusça eğitim yapan bir lisede tarih öğ-
retmenliği yaptı. 1964’te Bulgaristan 
Bilimler Akademisi Balkan Araştırma-

ları Enstitüsü’nde Türkiye Cumhuriyeti tarihi asistanı oldu. Burada 
yüksek lisans ve doktora tezlerini savundu, doçent ve profesör oldu. 1971 
yılında Moskova Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde, Yüksek İslâm Ensti-
tüsü ile Nov Bılgarski Üniversitet, Burgazın Svoboden Üniversitesi’nde 
Türkiye Tarihi konferansları verdi. Kosova’nın Priştine Üniversitesi’nin 
Türkoloji Bölümü’nde Türkiye tarihi dersleri okuttu. 

Prof. Cengiz Hakov, bilimsel araştırmalarında ağırlıklı olarak 
Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesi, iç ve 
dış politikası, ordunun siyasi hayattaki rolü konularına eğilmiştir. Yüz 
elliden fazla monografi, kitap, etüt, makale, popüler yazı, eleştiri vb. ça-
lışması vardır. Bilimsel rapor ve bildirilerle birçok uluslararası kongre, 
konferans ve sempozyuma katılmıştır. 1970 yılından itibaren, Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumu kongreleri ile Atatürk Araştırma Mer-
kezi’nin uluslararası konferanslarına da katılmıştır. Onun birçok etüt ve 
makalesi Türkçe, Rusça, Fransızca, İngilizce, Çehçe, Slovakça ve Ma-
kedonca olarak yayımlanmıştır. 

9 Mayıs 2016'da Üsküp’te düzenlenen 21. Uluslararası Türk Kültürü 
Sempozyumunda Bulgaristanlı Türkiye Tarihi profesörü Cengiz Hakov, 
Bulgaristan’daki Türk Okullarında Latin Alfabesinin uygulanması konulu 
makale sundu. 
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BAŞLICA ESERLERİ: 
 
1940-1970 Yıllarında Türkiye'nin Arap-Doğusu Politikası (1972), 
1960-1971 Yıllarında Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1979), 
Türkiye’de Askeri Darbeler (1987), 
Çağdaş Türkiye’nin Siyasal Yaşamında Ordunun Yeri (1989), 
Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar İlişkileri 1913-
1938 (Ortak, 2002). 
Istorija savremene Turske, BAL-TAM Yayınları, Tercüme eden: Prof. 
Dr. Vladan Virijeviç (2011, Prizren) 
 
 
 
 
 
 
 

KATILDIĞI ETKİNLİKLERDEN BİRKAÇ GÖRÜNTÜ 
 
 

 
 

Prof. Dr. Cengiz Hakov bir sempozyumda gazetecilere röportaj verirken 
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Prof. Dr. Cengiz Hakov “Atatürk ve Bulgaristan” adlı bildirisini sunarken 
 
 
 

 

 
 
Prof. Dr. Cengiz Hakov Prizren’de Doğruyol KGSD’nde Türkiye Cumhuriyeti’yle ilgili 
bildiri sunarken 
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Sofya’da Yusuf Kerim’in evinde Prof. Dr. Cengiz Hakov, Prof. Dr. Tacida Hafız ile 
birlikte 
 
 

 
Prof. Dr. Cengiz Hakov Mostar’da II. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu’nda 
Divan Başkanlığını yaparken 
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Prof. Dr. Cengiz Hakov Kotor’da (Karadağ) III. Uluslararası Balkan Türkokojısi 
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BİRKAÇ KİTABININ KAPAĞI 
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7. Nail TAN 

      10 Aralık 1941 tarihinde Kastamo-
nu’nun Araç-Kavacık köyünde doğdu. 
Babası Polis Memuru Remzi Tan, annesi 
ise ev hanımı Refiye Hanım’dır. Göl İlk-
öğretmen Okulunu (1959, üçüncülükle), 
Kastamonu Abdurahmanpaşa Lise-si’ni 
(1960), Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümünü (1962, birincilikle), Türkiye 
ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens-titüsünü 
(1973, birincilikle), Millî Güven-lik Aka-
demisini (1983), Anadolu Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü (1990) 
bitirdi. 
Kastamonu Kavak Köyü İlkokulu Mü-
dürlüğü (1959-1960), Van Alparslan İlk-
öğretmen Okulu Türkçe Öğretmeni ve 

Müdür Yardımcılığı (1962-1965), Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu 
Edebiyat Öğretmeni ve Müdür Yardımcılığı (1965-1968), Mardin Kız 
İlköğretmen Okulu Türkçe Öğretmenliği (1970) görevlerinde bulundu. 
Askerlik görevini (1968-1970) Hakkâri ve Bilecik’te Jandarma Asteğmen 
ve Teğmen olarak yerine getirdi. 1970 yılı sonunda MEB Millî Folklor 
Enstitüsü Müdür Yardımcılığına atandı. 1973-1978 ve 1979-1984 yılları 
arasında Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı 
görevini yaptı. Bu dairenin gelişmesini, verimli hizmet vermesini sağladı. 
Uluslararası Folklor Kongreleri’nin toplanması, yurt çapında derlemelerin 
başlatılması, kurslar açılması, arşiv ve kütüphanenin kurulup geliştirilme-
si, araştırma yıllığı çıkarılması, yayınların artırılması, üniversitelere halk 
bilimi dersleri konulması, folklor açık hava müzesi kurulması girişimi 
onun Başkanlık ve Genel Müdürlük döneminde gerçekleştirilen önemli 
faaliyetlerdir. 

1984-1988 yılları arasında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Bu görevde iken, Türk 
halk ve sanat müziği topluluklarının, korolarının kurulmasını sağladı. 
1988-1997 yılları arasında Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda 
uzman olarak görev yaptıktan sonra Eylül 1997’de Kültür Bakanlığı Halk 
Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür 
olarak atandı. Bu görevinden 1 Nisan 1998’de kendi isteğiyle emekliye 
ayrıldı. 

MEB ve Kültür (şimdiki Kültür ve Turizm) Bakanlığındaki 37 yılı 
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aşkın devlet hizmeti sırasında kanun ve yönetmeliklere göre görev yap-
mayı ilke edindi. Siyasi baskılar sonucu kanunlara aykırı hareket etmeye-
rek istifayı göze aldı. Üç defa istifa etti, haklı olduğu için istifaları işleme 
konulmadı. Hiç ceza almadı. Öğretmenliği sırasında Valilik Teşekkürü 
(Van, 1964), Bakanlık Teşekkürü (Kastamonu 1967 ve 1968), Kültür 
Bakanlığında ise Takdirname (1991, Namık Kemal Zeybek) aldı. 

Emekliye ayrıldıktan sonra Türk Dil Kurumunun “Türk Dünyası 
Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması 
Projesi”nde uzman olarak görev yaptı (1998-2007). Bu görevini sürdü-
rürken 2001-2002 yılları arasında “Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi”nin kuruluşu sırasında “Kurtuluş Savaşı ve Devrimler” bölü-
münün yazı ve fotoğraflarını derledi. 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Mesleki Yaygın Eği-
tim Fakültelerinde dört yıl halk bilimi dersi verdi. 

Yüz kadar ulusal, elli kadar uluslararası halk bilimi, kültür kongresi-
ne, sempozyumuna katıldı, bildiri sundu. 

Kongrelere katıldığı devletler: Hırvatistan, Makedonya, Saray-Bos-
na, Romanya, Kosova Macaristan, Moldova, Ukrayna (Kırım), Azerbay-
can, KKTC, Irak; festival, film haftası, kültürel araştırma dolayısıyla git-
tiği ülkeler: Almanya, Arnavutluk, Fransa, İngiltere, Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, Suriye, Bulgaris-
tan, Yunanistan, Rusya, Güney Kore, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Fas, Mısır, İran, Gürcistan, Polonya, Portekiz, Özbekistan. 
 
Aldığı ödüller: 
 
1981 İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 
1997 Motif Halk Bilimi Hizmet Ödülü 
1999 UNIMA Geleneksel Türk Tiyatrosu Hizmet Ödülü 
2007 Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Türk Dünyası Kültürüne ve 
Halk Bilimine Hizmet Ödülü 
2008 Maltepe Rotary Kulübü 2007-2008 Meslek Hizmet Ödülü 
2008 18 Mart Üniversitesi Saniye Can Türk Halk Kültürüne Hizmet 
Ödülü 
2011 İLESAM Türk Edebiyatına Üstün Hizmet Ödülü 
2011 VEKTÖR Uluslararası Bilim Merkezi Altın Yıldız Ödülü 
2011 Avrasya Kurumu Kültür-Sanat Büyük Ödülü 
2012 TDK 80. Yıl Şeref Belgesi ve Armağanı 
2014 Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet 
Ödülü 
2015 Zile ve Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü 
2016 HAMOY Halk Bilimi Ödülü 
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2016 Halk Kültürü Araştırma Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 
2017 Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dünyası Hizmet Ödülü 
2017 Troya Boratav Halk Bilimi Ödülü 
2018 Kırgızistan Kasım Tınıstanov Üniversitesi Manas’ın Mirasçıları 
Türk Dünyası Kültürüne 
Hizmet Ödülü 
2019 Kırım İsmail Gaspirinsky Bilimler Akademisi Türk dünyasına 
Hizmet Ödülü 
2019 18. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 
Onur Ödülü 
 
Kitapları:  (Ekim 2007 ayı sonu itibariyle): 
 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi; Ank. 1974 
Borlu Kemalî Baba; (Tevfik Özkubat’la), Ank. 1975 
Türk Çocuklarına Yanıltmacalar; (A. Yüzendağ, Ş. Dil’le), Ank. 1975 
H. Cahit Öztelli Kaynakçası; (İ. Ü. Nasrattınoğlu ile), Ank. 1979 
Atatürk ve Türk Folkloru; Ank. 1981 
Ayhan İnal’ın Şairliği; Ank. 1981 
Çocuklarımıza Folklor Hazinemizden Seçmeler; Ank. 1981 (I. Baskı), 
1986 (II. Baskı), 1993 (III. Baskı) 
Âşık Tahirî Bibliyografyası; (H. İvgin’le), Ank. 1983 
Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya; (H. İvgin, İ. Ü. 
Nasrattınoğlu ile), Ank. 1984 
Folklorumuzda Ölçülü Sözler; Ank. 1985 (I. Baskı), İst. 1986 (II. Baskı) 
Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler; İst. 1985 (I. Baskı), 1988 (II. Bas-
kı), 1995 (III. Baskı), 1997 (IV. Baskı), 2000 (V. Baskı), 2003 (VI. Bas-
kı), 2009 (VII. Baskı) 
Türk Halk Ezgileri; (M. Özbek ve Y. Doruk’la), 3 Fasikül, Ank. 
1988-1990 
Acaba Biraz Maviniz Biraz Yeşiliniz Var mı? Ank. 1990 (Şiirler) 
21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Âdetlerimiz; (N. Araz, U. Günay, K. Toy-
gar, E. Öksüz, B. Seyidoğlu, N. Birinci, K. Yetiş’le), İst. 1991 (I. Baskı), 
1992 (II. Baskı), Ank. 1997 (III. Baskı) 
Türk Halk Oyunları Kataloğu; (Baskıya Hzl.), C.l. Ank. 1991, C. II. (A. 
Çakır’la): Ank. 1997, C. III (A. Çakır’la): Ank. 1999 
Folklorik Türk Kıyafetleri; (M. Özel’le), Ank. 1992, II. Baskı 1993 
Kayseri Albümü; (A. Satoğlu ve A. Yeğen’le), Ank. 1995 
Bayburt Musikî Folkloru; (S. Turhan’la), Ank. 1996 
Ankara Halk Müziği; (S. Turhan’la), Ank. 1998, 199, 2000 
Çankırı Halk Müziği; (S. Turhan’la), Ank. 1999. 
Sepetçioğlu Osman Efe; Ank. 1999, II. Baskı Ank. 2005 
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Aldığı ödüller: 
 
1981 İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 
1997 Motif Halk Bilimi Hizmet Ödülü 
1999 UNIMA Geleneksel Türk Tiyatrosu Hizmet Ödülü 
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2016 Halk Kültürü Araştırma Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 
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Kitapları:  (Ekim 2007 ayı sonu itibariyle): 
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Borlu Kemalî Baba; (Tevfik Özkubat’la), Ank. 1975 
Türk Çocuklarına Yanıltmacalar; (A. Yüzendağ, Ş. Dil’le), Ank. 1975 
H. Cahit Öztelli Kaynakçası; (İ. Ü. Nasrattınoğlu ile), Ank. 1979 
Atatürk ve Türk Folkloru; Ank. 1981 
Ayhan İnal’ın Şairliği; Ank. 1981 
Çocuklarımıza Folklor Hazinemizden Seçmeler; Ank. 1981 (I. Baskı), 
1986 (II. Baskı), 1993 (III. Baskı) 
Âşık Tahirî Bibliyografyası; (H. İvgin’le), Ank. 1983 
Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya; (H. İvgin, İ. Ü. 
Nasrattınoğlu ile), Ank. 1984 
Folklorumuzda Ölçülü Sözler; Ank. 1985 (I. Baskı), İst. 1986 (II. Baskı) 
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kı), 1995 (III. Baskı), 1997 (IV. Baskı), 2000 (V. Baskı), 2003 (VI. Bas-
kı), 2009 (VII. Baskı) 
Türk Halk Ezgileri; (M. Özbek ve Y. Doruk’la), 3 Fasikül, Ank. 
1988-1990 
Acaba Biraz Maviniz Biraz Yeşiliniz Var mı? Ank. 1990 (Şiirler) 
21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Âdetlerimiz; (N. Araz, U. Günay, K. Toy-
gar, E. Öksüz, B. Seyidoğlu, N. Birinci, K. Yetiş’le), İst. 1991 (I. Baskı), 
1992 (II. Baskı), Ank. 1997 (III. Baskı) 
Türk Halk Oyunları Kataloğu; (Baskıya Hzl.), C.l. Ank. 1991, C. II. (A. 
Çakır’la): Ank. 1997, C. III (A. Çakır’la): Ank. 1999 
Folklorik Türk Kıyafetleri; (M. Özel’le), Ank. 1992, II. Baskı 1993 
Kayseri Albümü; (A. Satoğlu ve A. Yeğen’le), Ank. 1995 
Bayburt Musikî Folkloru; (S. Turhan’la), Ank. 1996 
Ankara Halk Müziği; (S. Turhan’la), Ank. 1998, 199, 2000 
Çankırı Halk Müziği; (S. Turhan’la), Ank. 1999. 
Sepetçioğlu Osman Efe; Ank. 1999, II. Baskı Ank. 2005 
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Folklorumuzda Politik Fıkralar; Ank. 1999 
Dîvân ve Halk Edebiyatımızda Lâedri ve Ölçülü Sözler; Ank. 1999 
Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Türk Kooperatifçilik Kurumu (İ. Ka-
yacan ve İ.Ü. Nasrattınoğlu ile), Ank. 1999 
Böyle Daha Güzel-En Akıllı Kim (Oyun- Masal); Ank. 1999 
Atatürk ve Türk Halk Kültürü; Ank. 2000 
Kırşehir Halk Müziği; (S. Turhan, A. Gündüz, M. Kara ile), Ank. 2000, 
2. bsk. Ank. 2007, “Kırşehir Valiliği Yayını” 
Kırıkkale Halk Müziği; (S. Turhan’la), Ank. 2000 
Uşak Türküleri; (S. Turhan’la), Ank. 2001 
Sepetçioğlu Osman Efe (Oyun); (S. Engin’le), Ank. 2001 
Kastamonulu İki Yazar: Oğuz Atay, Atâ Anbarcıoğlu; Ank. 2001 
50. Sanat Yılında Ayhan İnal; Ank. 2001 
Van Halk Müziğine Giriş; (S. Turhan’la), Ank. 2001 
Kuruluşunun 70. Yıl Dönümünde TDK; Ank 2001 
Artvin Halk Müziğine Giriş; (S. Turhan’la), Ank. 2001 
Gelince Gözlerine Bahar / Kollarıma Giriyor Çiçeklerin (Şiirler); Ank. 
2002 
Orhan Şaik Gökyay I-III; (H. Rıdvan Çongur’la), Ank. 2002, 2003,2004 
Sabretya-Plâketya (Oyun); Ank. 2002 
Kastamonulu İki Şair: O. Şaik Gökyay, M. Behçet Necatigil; Ank. 2002 
Isparta Türküleri; (S. Turhan’la), Ank. 2002 
Kastamonulu İki Şair, Hikâyeci, Yazar Hakkı Kâmil Beşe-Halil Erdoğan 
Cengiz; Ank. 2003 
Cumhuriyet Dönemi Kültür Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını; Ank. 
2003 
Kastamonulu Ünlü Sahne Sanatçıları; Ank. 2004 
Gurur Kaynağımız Kastamonulular I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 
(Özdemir Tan’la), Ank.2004-2015 
Divarların Arasındaki Göyüzü (Şiirler); Bakü 2004 
Atatürk ve Güzel Sanatlar Sempozyumu Bildirileri; (Hayrettin İvgin’le). 
Ank. 2005 
Türk Şekerciliğinin Öncüsü Araçlı Hacı Bekir Ailesi; Ank. 2005, Gen. 2. 
bsl. Ank. 2007; Gen. 3. bsl. Ank. 2008 
Atatürk ve Türk Dil Kurumu; Ank. 2006 
Atatürk Dönemi Kültür Kurumlarından Örnekler; Ank. 2006, 2. bsl. Ank. 
2011, TDK Yayını. 
Orhan Şaik Gökyay IV ; (Kudret Ünal’la), Ank. 2006; V, Ank. 2007; VI, 
Ank. 2008, VII, Ank. 2010, VIII, Ank. 2012. 
Nasreddin Hoca Senfonisi(Roman); Ank. 2006, 
Türk Halk Bilgisi Derneği; Ank. 2006, 
Altunhisarlı Âşık Kemâlî Baba; Ank. 2006, 2. bsl. Ulukışlalı Âşık Kemalî 
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Baba, Ank. 2011. 
Derlemeler-Makaleler; C. I, Ank. 2007; C. II, Ank. 2007; C. III, Ank. 
2007; C. IV, Ank. 2007; C. V, Ank. 2007; C. VI, Ank. 2007, C. VII, Ank. 
2007, C. VIII, Ank. 2007 
Prof. Dr. Taciser Onuk’a Armağan; H. Feriha Akpınarlı, H. Serpil Ortaç 
ve Hayrettin İvgin’le, Ank. 2007 
Konya Halk Müziği; Ali Osman Öztürk ve Salih Turhan’la, İstanbul 
2007, Ötüken Yayınevi 
Türk Halk Edebiyatında Karakuş Kadı Fıkraları; Sevim Akten ve Hay-
rettin İvgin’le, Ankara 2008 
Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri; Fikret Türkmen ve 
M. Muammer Taşlıova ile, Ankara 2008; Ankara 2014 (ikinci basılış), 
TDK Yayını. 
Kastamonu Evleriyle İlgili Bazı Gelenek Görenek ve Halk İnanmaları; 
Ankara 2008. 
Araçlı Şair Hikâyeci ve Araştırmacı Fazıl Bayraktar; Ank. 2008. 
Kastamonu Araçlı Oyun Yazarı Eleştirmen Sabahattin Engin; Ank. 2009. 
Yeşil Deniz Araç’ta Hayatın Yedi Rengi; (bs. Hzl. Nail TAN), Ank. 
2009. 
Türk Halk Edebiyatı Dediğin Bir Sarp Kale, Ankara 2012. 
Öz Köz Söz, Ankara 2014. 
Yel Kayadan Ne Aparır?, Ankara 2016. 
İstanbul Türküleri (Salih Turhan’la), İstanbul 2016, Ötüken Yayını. 
Ayrıca Kültür Bakanlığınca yayımlanan; Atatürk Albümleri (üç ayrı 
albüm), Cephelerden Kurtuluş Savaşı’na, Türkiye Cumhuriyeti 
1923-1938, Kurtuluş Kuruluş Cumhuriyet 1923-1938, İnönü Albümü, 75. 
Yıldönümünde Lozan, Vatan Millet ve Bayrak Sevgisi, Türk Ordusu, 
Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Köy Enstitüleri, Maliye Bakanlığı Re-
sim Koleksiyonu, Geleneksel Türk Sanatları, Türk Süsleme Sanatları, Mi-
mar Sinan, Türk Resminde İstanbul, Türkiye’nin Şaheserleri, Ankara Al-
bümü gibi kitapların da belge, fotoğraf araştırmaları ile teknik işlerini 
yapmış ve üç yüze yakın kültürel makale yayımlamıştır. 
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8. Hayrettin İVGİN 

     1943 yılında Vezirköprü’de 
doğ-du. İlk ve ortaokulu Vezir-
köprü’de okudu. Kuleli Askeri 
Lisesi’ni 1961’de bitirdi. Kara 
Harp Okulu son sınıfından 1963 
yılında ayrıldı. Gazi Eğitim Ensti-
tüsü Edebiyat Bölümünden 
1966’da mezun oldu. Daha sonra 
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde lisans ta-
mamladı. (1991). 
İngiltere-Buckinghamshire’de 
faaliyetini sürdüren The Open 
University International Extension 
College’de uzaktan eğitim ve yay-
gın eğitim konusunda öğrenim 
gördü (1975). Türkiye’de ilk Eği-

tim Teknoloğu unvanını alıp uzaktan eğitim ve eğitim teknolojisi konu-
sunda görev yapan on beş kişiden biri olmuştur. 
 

Bulunduğu Görevler: 
Sungurlu Ortaokulu ve Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği ve Müdür 

Başyardımcılığı, Hereke Lisesi’nde Edebiyat Öğretmenliği ve Müdürlük 
yaptı (1966-1974). Millî Eğitim Bakanlığı’nda Mektupla Öğretim 
Merkezi, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) Planlama-Prog-
ramlama ve Değerlendirme Dairesi, Açık Öğretim Dairesi gibi birim-
lerde; Eğitim Teknoloğu, Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Yardım-cılığı 
ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu (1974-1978). Bir süre; 
Mektupla Öğretim Okulunda Müdürlük ile Açık Yüksek Okul’da Müdür 
Yardımcılığı ve Edebiyat Öğretmenliği yaptı (1978-1979). Kültür Bakan-
lığı’nda Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkan Yardımcılığı ile APK 
Kurulu Daire Başkanlığı, HAGEM Daire Başkanlığı görevlerinde bu-
lundu. (1979-1993). 1993 yılında emekli oldu. Hayrettin İvgin lise, yük-
sekokul, eğitim enstitüsü, üniversite gibi çeşitli eğitim kurumlarında ve 
Belediye Konservatuvarlarında; edebiyat, Türkçe, halk bilimi, musiki 
tarihi vb. dersler vermiştir. 
 

Kitapları ve Yayımları: 
Hayrettin İvgin’in, yayımlanmış 61 kitabı ve 2500’ü aşkın yazısı bu-

lunmaktadır. Bunların en az 400 tanesi bilimsel çalışma ürünüdür. 
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Hayrettin İvgin’in, yayımlanmış 61 kitabı ve 2500’ü aşkın yazısı bu-

lunmaktadır. Bunların en az 400 tanesi bilimsel çalışma ürünüdür. 
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Eğitim, şiir, edebiyat, folklor, halk edebiyatı, deneme, eleştiri, tanıt-
ma, genel kültür, siyaset bilimi gibi konularda eserler vermiş ve yazılar 
yazmıştır. 

Birçok derginin ve gazetenin kuruluşunda bulunmuş, Yazı İşleri 
Müdürlüğü ve yayın kurullarında görev almıştır. TÜRKSOY Dergisi ile 
UNIMA (Uluslararası Gölge Oyunu Birliği) Türkiye Millî Merkezi’nin 
çıkardığı Karagöz Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapmıştır. Arda-
han Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin öğretim üye ve görevlileriyle 
birlikte 3 ayda bir çıkarılan Türkçe, İngilizce, Rusça yayımlanan KA-
RADENİZ adlı uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisinin sahibidir. 

Kültür Ajans olarak 3 ayda bir çıkarılan Türkçe, İngilizce, Rusça ya-
yımlanan KÜLTÜR EVRENİ adlı uluslararası hakemli sosyal bilimler 
dergisinin sahibidir. 

Kültür Ajans olarak 4 ayda bir çıkarılan Türkçe, İngilizce, Rusça ya-
yımlanan BİLİMSEL EKSEN adlı uluslararası hakemli sosyal bilimler 
dergisinin sahibidir. Kültür Ajans tarafından 2 ayda bir yayımlanan 
Eğitim-Kültür Sanat Edebiyat ve Halkbilimi dergisi KÜLTÜR ÇAĞLA-
YANI’nın dergisinin sahibidir. Ulusal ve uluslararası pek çok yayının 
yayın kurullarında ve hakem kurulunda yer almıştır. Mesela; Bayatı 
(Azerbaycan), Vektör (Azerbaycan), Arayışlar (Nahçıvan), Kümbet 
(Türkiye), Size (Türkiye) vb. gibi onlarca dergi bunlardan birkaçıdır. 

Birçok gazetenin ve süreli yayının köşe yazarlığını da yapmıştır, 
yapmaktadır. Mesela; Vatandaş (Ankara), Ulus (Ankara), Yarın (Ankara), 
Sungurluya Özlem (Çorum), Yedi Gün (Ankara) bunlardan birkaçıdır. 

Yüzlerce makalesi, bilimsel yazıları ve tebliğleri, yurtdışında Çince, 
Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Türkmen Türkçesi, 
Azerbaycan Türkçesi, Rusça, Arapça, Romence, İtalyanca, Fransızca, 
Almanca, İngilizce vb. dillerde yayımlanmıştır. 

 
Biyografisinin Yer Aldığı Ansiklopediler: 
 
Hayrettin İvgin’in biyografisi pek çok kitap, dergi, antoloji ve ansik-
lopedilerde yer almıştır. Bu ansiklopedilerden bazıları şunlardır. 
-Türkiye’de Kim Kimdir? 
-Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi (Yapı Kredi Yayınları) 
-Edebiyatımızda İsimler (Dr. Arslan Tekin) 
-Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (Elvan Yayınları) 
-Encyclopedia of Turkısh Authors (Elvan Yayınları) 
-Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (Elvan Ya-
yınları) 
-Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi (Elvan Yayınları) 
-Türk Edebiyatçıları Ansiklopedisi (Atatürk Kültür Merkezi Yayını) 
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-Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler (Akçağ Yayınları) 
-Manas Ansiklopedisi (Kırgızistan Devlet Yayını) 
 

Ödülleri ve Başarı Belgeleri: 
 
250’yi aşkın teşekkür, takdirname ve onur belgesi, 150’yi aşkın ödül 

ve başarı plaketi bulunuyor. Çok önemli ödüllerin sahibidir. “İhsan 
Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” (Folklor Araştırmaları Kurumu-
1989), “Türk Şairleri Yüksek Sanat Ödülü” (Kastamonu Daday Kayma-
kamlığı-1987), “Halk Ozanlığı Emeği Geçenler Ödülü” (Halk Ozanları 
Vakfı-1984). “Halk Ozanlığı Geleneğine Hizmet Ödülü” (AŞDER-1995), 
“Mersin Kültür ve Sanatına Hizmet Ödülü” (Mersin Valiliği-1995), 
“Geleneksel Türk Tiyatrosuna Hizmet Ödülü” (UNIMA Türkiye Milli 
Merkezi-1998), “Samsun Kültür ve Sanatına Hizmet Ödülü” (Samsun 
Halk Ozanları ve Şairleri Derneği-2001), “Türk Dünyası Kültür ve Halk 
Bilimine Hizmet Ödülü” (Hüseyin Gazi Kültür Derneği-2006) “Türk 
Dünyasına Hizmet Uluslararası Ödülü” (Azerbaycan Vektör 
Milletlerarası İlim Merkezi-2007), “Türk Dünyasına Hizmet Uluslararası 
Altın Madalya Ödülü” (Azerbaycan Türk Dünyası Araştırmaları Ulus-
lararası İlimler Akademisi-2008), “Türk Dünyası Edebiyatına Hizmet 
Ödülü” (KIBATEK-2010), “13. Süleyman Brina Uluslararası Balkanlar 
Türk Kültürüne Hizmet Ödülü” (Doğru Yol: Prizren/KOSOVA-2009), 
“Edebiyat Dalında Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü” (İLESAM-2011), 
“Ahmet Tufan Şentürk Türk Şiirine Onur Ödülü” (Ankara-2010), “Şerefli 
Ömür Ödülü” (Azerbaycan Qayğı ve Himaye Fondu-2011), “Qızıl Qalem 
(Altın Kalem) Ödülü” (Azerbaycan Kitle İletişim Çalışanları Sendikalar 
Birliği-2011), “Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü”, (Ankara Kulübü- 
2013), “Halk Bilimi Ödülü” (Motif Vakfı, 2014), “HAMOY Halk Bilimi 
Ödülü” (Halk Müziği Oyunları Araştırma Eğitim Derneği, 2015), “Zile 
Kültürüne ve Halkbilimine Hizmet Ödülü” (Zile Belediye Başkanlığı, 
2015), “2015 Girişimci Ödülü” (Türkiye Sanat Platformu-TÜRKSA, 
2015),   “Altın Başkan Ödülü” (Memur-Der Federasyonu, 2015), “Türk 
Dünyasına Hizmet Ödülü” (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Kazakistan Mesleki Kariyer ve Yabancı Diller Üniversitesi-2017) “Ustad 
Qelem Sahibi Ödülü”, (Azerbaycan Qafqaz-Media İB, Bakü 2018), 
“Manas’ın Mirascıları: Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü” 
(Kırgızistan Kasım Tınıstanov Isık Göl Devlet Üniversitesi-Hacı Bektaş 
Veli Kültür Derneği-Dünya Söz Akademisi, Karakol 2018), “Hizmet 
Şeref Ödülü” (Ankara Sanat Platformu, Ankara 2019), Kırımtatar ve Türk 
Dünyası Kültürüne ve Sanatına Hizmet Fahri Yarlık Ödülü (Simferepol, 
İsmail Gaspıralı İlimler ve Sanatlar Akademi (2019), önemli bazı 
ödülleridir. 
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Hayrettin İVGİN’e Moskova’da 2009 yılında, “dünya edebiyatına 
büyük katkılar” gerekçesiyle Rus Edebiyat Akademisi’nce Aydınlanma 
Fedakârı A.S. Puşkin Altın Madalya Ödülü verilmiştir. 

Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği’nin 2009 yılında tespit ettiği 
“Dünyada Önemli (Saygın) 500 Yazar” arasına girerek, kendisine madal-
ya ve diploma verilmiştir. 

Bakü Devlet Üniversitesi tarafından bu üniversitenin kuruluşunun 
90. yılı dolayısıyla kendisine Bakü’de 2012 yılı içinde Haydar Aliyev Al-
tın Madalyası verilmiştir. 

 
Radyo ve Televizyon Programcılığı: 
 
Hayrettin İVGİN’in Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1974’te veril-

miş “Radyo ve TV Programcılığı Sertifikası” bulunmaktadır. 1989-1990 
yıllarında TRT Ankara Radyosunda “Folklorumuza Emek Verenler” 
programında uzmanlık yapmıştır (52 program), TRT TV’de 10 dizilik 
“Türk El Sanatları Belgeseli”nin yapımcılığında ve uzmanlığında bulun-
muştur. 

Yine TRT-TV’de yayımlanan 8 dizilik “Âşıklık ve Âşıklık Geleneği-
miz” adlı belgeselin metin yazarlığını ve danışmanlığını yapmıştır. TV ve 
radyolarda yüzlerce programın ve belgeselin metin yazarlığını, uz-
manlığını, prodüktörlüğünü ve danışmanlığını yapmış, bazılarında bizzat 
konuşmacı olarak bulunmuştur. Uzun bir süre bazı radyolarda kültür 
programları yapmıştır. En son yaptığı ve uzman olarak görev aldığı 
programlar, TRT-TSR’da “Türklerde Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma” adlı geleneklerle ilgili program, “İnci Mercan” adlı eğlence-eği-
tim programı ile “Perde Kurdum Şema Yaktım” adlı Karagöz progra-
mıdır. 

TSR’de 2010 ve 2011 yıllarında “Türkülerin Dilinden” programının 
hem danışmanlığını hem de konuşma uzmanlığını (104 program) yap-
mıştır. 

Bir televizyon kanalında bir süre devam eden “Raflardaki Kitaplar” 
programının yapımcılığında ve sunuculuğunda (13 Bölüm) bulunmuştur. 
TRT’de Televizyonda yayınlanan “Halk Hikâyeleri” adlı yapımın (13 
Bölüm) metin yazarlığı görevini yürütmüştür. TRT televizyonlarında 
yayımlanan “Derin Kökler” programının danışmanlığı görevini yürüt-
müştür. 

Hayrettin İVGİN, 1988-1991 yıllarında Kültür Bakanlığı Türk Halk 
Müziği Repertuvar Kurulunun başkanlığında bulunmuştur. 2012 yılından 
bu yana TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun üyesidir. Bu gö-
revi devam etmektedir. 
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Kitapları 
 
Uzaktan Öğretimde Ders Mektubu Yazma Teknikleri (N. Aslan, A. Şeren 
ile birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim Merkezi Yayını, 
Ankara 1976 
Halk Edebiyatı II, (N. Aslan, A. Şeren ile birlikte), Eğitim Enstitüleri 
Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Yükseköğretim Kurumu 
Yayını, Ankara 1977 
Halk Edebiyatı III, Eğitim Enstitüleri Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı 
Yaygın Yükseköğretim Kurumu Yayını, Ankara 1977 (II. Baskı 1978). 
Türkçe ve Öğretimi II, (Ö. Ünal, N. Aslan, A. Şeren ile birlikte), Eğitim 
Enstitüleri Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Yükseköğretim 
Kurumu Yayını, Ankara 1977 
Âşık Sıtkı (Pervane), Ankara 1976. 
Uzaktan Öğretimle İlgili Bir Kaynakça Denemesi, Millî Eğitim Bakanlığı 
Yaygın Yükseköğretim Kurumu Yayını, Ankara 1979. 
Atatürk’ün Türkiyesi (Âşık Eminî Düştü’nün Hayatı ve Şiirleri), Ankara 
1981 
Atatürk’ün İzindeyiz (Âşık Kul Ahmet’in Hayatı ve Şiirleri), Ankara 
1981 
Gelin Atatürk’ün Yoluna Dostlar (Âşık Kul Ahmet’in Hayatı ve Şiirleri), 
Ankara 1981. 
Âşık Tahirî-Hayatı ve Bibliyografyası (N. Tan ile birlikte), Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayını, Ankara 1984 
Zileli Âşık Fedaî (M. Yardımcı ile birlikte), Ankara 1984 
Âşık Veysel’e Deyişler (İ. Ü. Nasrattınoğlu ile birlikte), Folklor Araş-
tırmaları Kurumu Yayını, Ankara 1983 
Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya (N. Tan ve İ. Ü. 
Nasrattınoğlu ile birlikte), Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Ankara 
1984 
Otuzuncu Kuruluş Yıldönümünde Folklor Araştırmaları Kurumu, Folklor 
Araştırmaları Kurumu Yayını, Ankara 1978. 
İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 87, Folklor Araştırmaları 
Kurumu Yayını, Ankara 1987. 
Zileli Âşık Zefil Necmi (M. Yardımcı ile birlikte), Ankara 1988 
Dertler Üstüme Üstüme (Âşık Yanık Umman’ın Hayatı ve Şiirleri), An-
kara 1988. 
Dost İline Götür Beni (Âşık Yoksul Derviş’in Hayatı ve Şiirleri), Ankara 
1989. 
Yüz Bin Oldu Yarelerim (Âşık Yoksul Derviş’in Şiirleri), Ankara 1989. 
Geredeli Âşık Figanî, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1994. 
Eski ve Yeni Karagöz Oyun Metinleri (M. Özlen ile birlikte), Kültür 
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programının yapımcılığında ve sunuculuğunda (13 Bölüm) bulunmuştur. 
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Hayrettin İVGİN, 1988-1991 yıllarında Kültür Bakanlığı Türk Halk 
Müziği Repertuvar Kurulunun başkanlığında bulunmuştur. 2012 yılından 
bu yana TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun üyesidir. Bu gö-
revi devam etmektedir. 
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Kitapları 
 
Uzaktan Öğretimde Ders Mektubu Yazma Teknikleri (N. Aslan, A. Şeren 
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Ankara 1976 
Halk Edebiyatı II, (N. Aslan, A. Şeren ile birlikte), Eğitim Enstitüleri 
Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Yükseköğretim Kurumu 
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Atatürk’ün Türkiyesi (Âşık Eminî Düştü’nün Hayatı ve Şiirleri), Ankara 
1981 
Atatürk’ün İzindeyiz (Âşık Kul Ahmet’in Hayatı ve Şiirleri), Ankara 
1981 
Gelin Atatürk’ün Yoluna Dostlar (Âşık Kul Ahmet’in Hayatı ve Şiirleri), 
Ankara 1981. 
Âşık Tahirî-Hayatı ve Bibliyografyası (N. Tan ile birlikte), Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayını, Ankara 1984 
Zileli Âşık Fedaî (M. Yardımcı ile birlikte), Ankara 1984 
Âşık Veysel’e Deyişler (İ. Ü. Nasrattınoğlu ile birlikte), Folklor Araş-
tırmaları Kurumu Yayını, Ankara 1983 
Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya (N. Tan ve İ. Ü. 
Nasrattınoğlu ile birlikte), Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Ankara 
1984 
Otuzuncu Kuruluş Yıldönümünde Folklor Araştırmaları Kurumu, Folklor 
Araştırmaları Kurumu Yayını, Ankara 1978. 
İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 87, Folklor Araştırmaları 
Kurumu Yayını, Ankara 1987. 
Zileli Âşık Zefil Necmi (M. Yardımcı ile birlikte), Ankara 1988 
Dertler Üstüme Üstüme (Âşık Yanık Umman’ın Hayatı ve Şiirleri), An-
kara 1988. 
Dost İline Götür Beni (Âşık Yoksul Derviş’in Hayatı ve Şiirleri), Ankara 
1989. 
Yüz Bin Oldu Yarelerim (Âşık Yoksul Derviş’in Şiirleri), Ankara 1989. 
Geredeli Âşık Figanî, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1994. 
Eski ve Yeni Karagöz Oyun Metinleri (M. Özlen ile birlikte), Kültür 
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Bakanlığı Yayını, Ankara 1996. 
Zileli Âşık Ceyhunî (M. Yardımcı ile birlikte), Ankara 1996 
Türk Halkbilimi ve Halk Edebiyatında Görüşler, Ankara 1996 
Bir Şah Olsam Hükmeylesem Cihana (Âşık Kul Ahmetin Hayatı ve Şi-
irleri), Ankara 1996 
Gönlüm Kanatlandı (Âşık Çoban Hüseyin’in Hayatı ve Şiirleri), Aş-Der 
Yayınları, Ankara 1998. 
Âşıklar Dünyasında AŞ-DER (Antoloji) (A.E. Bozyiğit, H. Çemrek ile 
birlikte), Aş-Der Yayınları, Ankara 1998. 
Vezirköprü Halk Kültürü Derlemeleri, Vezirköprü Belediyesi Yayınları, 
Ankara 1998. 
Karagöz ve Kukla Sanatımız, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Yayınları, 
Ankara 2000. 
Nail Tan (Biyografi-Bibliyografya), Ankara 2003. 
Anadolu Halk Hikayeleri, Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2003. 
Uluslararası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (O. 
Sanan ile birlikte), Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı Yayınları, An-
kara 2003 
Uluslararası Atatürk ve Güzel Sanatlar Sempozyumu Bildirileri (N. Tan 
ile birlikte), Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı Yayınları, Ankara 2005 
Kalecikli Âşık Mir’ati (A.E. Bozyiğit ile birlikte). Kültür Ajans Yayın-
ları, Ankara 2004 
Tellerimiz Atatürk’ü Çağırır (Âşık Eminî Düştü Şiirleri), Kültür Ajans 
Yayınları, Ankara 2004. 
Hüsne Mağrur Olma (Halk, Âşık, Tekke Edebiyatı Yazıları), Kitabevi 
Yayınları, İstanbul 2005. 
Altay Dağlarının Kaplanı Manas (Mitolojik Roman), Yurt Yayınları, 
Ankara 2005. 
Deli Görünüşlü Akıllı Behlül Danende, Yurt Yayınları, Ankara 2005. 
Melânkolik Şiirler (Hazırlayan: Erhan İvgin), Kültür Ajans Yayınları, 
Ankara 2006. 
Prof. Dr. Taciser Onuk Armağanı (F. Akpınarlı, H. S. Ortaç ve N. Tan’la 
birlikte), Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2007. 
Bilirem Gelmeyeceksen (Şiirler), (Hz: Prof. Dr. Elçin İsgenderzade), 
Vektör Neşrevi, Bakü 2007. 
Türk Halk Edebiyatında Karakuş Kadı Fıkraları (Prof. Dr. S. Akten ve N. 
Tan’la birlikte), Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2008. 
Avrasya Kurumu Sempozyum Bildirileri, Ankara 2008. 
Geçmişten-Günümüze Sungurlulu Halk Şairleri, Sungurlu Belediyesi 
Yayınları, Ankara 2009. 
Yozgat Türküleri ve Oyun Havaları (S. Turhan ve Ö. Ünal’la birlikte), 
Yozgat Dernekler Federasyonu Yayınları, Ankara 2009. 
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Fuzuli Sempozyum Bildirileri (G. Öz ile birlikte), Hüseyin Gazi Vakfı 
Yayınları, Ankara 2008 
Avrasya Kurumu Sempozyum Bildirileri (5. Nizami’den Y. Emre’ye K. 
Atatürk’ten H. Aliyev’e Uzanan Sevgi ve Barış Yolu Sempozyumu), 
Ankara 2009 
Avrasya Kurumu Sempozyum Bildirileri (6. Nizami’den Y. Emre’ye K. 
Atatürk’ten H. Aliyev’e Uzanan Sevgi ve Barış Yolu Sempozyumu), 
Ankara 2010 
Avrasya Kurumu Sempozyum Bildirileri (7. Nizami’den Y. Emre’ye K. 
Atatürk’ten H. Aliyev’e Uzanan Sevgi Yolu Sempozyumu) Ankara 2011 
Yozgatlı Şair Hüznü-Hizbi Baba (Ö. Ünal ve F. Öncül ile birlikte), Kültür 
Ajans Yayınları, Ankara 2008 
Nail Tan’a Armağan (T. Gülensoy ile birlikte), Kültür Ajans Yayınları, 
Ankara 2011 
Sözün Gözesi/Âşık Erol Şahiner Hayatı ve Şiirleri, Yenidoğan Yayınları, 
İstanbul 2008 
Hüznlü Şeirler (Şiirler) (Hz. Elxan Yurdoğlu), Kültür Ajans Yayınları, 
Ankara 2010 
Uzaktan Eğitimde Ders Notu Yazma İlkeleri (A. Şeren ile birlikte), Atı-
lım Üniversitesi Yayını, Ankara 2010 
54. Avrasya Kurumu Sempozyumu Bildirileri (8. Nizamî’den Yunus 
Emre’ye-Kemal Atatürk’ten Haydar Aliyev’e Uzanan Sevgi ve Barış 
Yolu Sempozyumu), Ankara 2012 
55. Âşık Yoksul Derviş’ten Hz. Ali Mevlüdü-Düvaz İmamlar-Nevru-
zîyeler, Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2012. 
56. Avrasya Kurumu Sempozyumu Bildirileri (9. Nizamiden Yunus Em-
re’ye-Kemal Atatürk’ten Haydar Aliyev’e Uzanan Sevgi ve Barış Yolu 
Sempozyumu), Ankara 2013 
57. Derin Mitoloji (İnançlarda-Söylencelerde-Folklorda-Geleneklerde), 
Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2013 
58. Tarihi Şiir ve Ağıtlarda Ermeni Katliamı, Kültür Ajans Yayınları, 
Ankara 2015. 
59. Manas/Altay Dağlarının Kaplanı (Mitolojik Destan Roman), 2. Baskı 
Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2016. 
(Bu roman Azerbaycan Türkçesiyle de aynı yıl içinde yayımlanmıştır.) 
60. Kalecikli Âşık Mir’atî, 2. Baskı (Ali Esat Bozyiğit’le birlikte), Ka-
lecik Belediyesi Kültür Yayınları No: 3, Ankara 2016 
61) Geredeli Âşık Figanî/Hayatı-Sanatı-Şiirleri, (M.Sabri Koz ile bir-
likte), Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını No: 07, An-
kara 2017. 
62) 3. Karadeniz Uluslararası Dergi Sempozyumu Bildirileri, Kültür 
Ajans Yayınları, Ankara 2019. 
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KATILDIĞI ETKİNLİKLERDEN BİR GÖRÜNTÜ 
 Halk Edebiyatı Kongresi’nde 

 

 
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin 7-9 Mayıs 1989 tarihlerinde Prizren’de düzenlenen 

“Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi Edebiyatı Sempozyumu’nda BAL-TAM Genel 
Müdürü Prof. Dr. Nimetullah Hafız’a Plaket verirken 
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9. İsmet ARASAN (BAĞIMSIZ SİNEMACI VE YAZAR) 
     1959 yılında Çatalca’nın Is-
tranca köyünde doğdu. 13 yaşına 
kadar, Balkan kökenli ailesinin 
memuriyeti dolayısı ile Trak-
ya’nın köy ve kasa-balarında ya-
şadı. Bütün hayatına renk veren 
bu kültür çevresinden hiç kop-
madı ve hep Rumeli havasını so-
ludu. 
İstanbul’da devam eden eğitimin-
de, profesyonel tiyatro oyuncu-
luğu da yaptı (1977/80) Türki-
ye’nin en köklü kurumlarından 
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakül-tesi, Sinema Tele-
vizyon Bölümü’nü bitirdi (1985). 
Türk sineması ustala-rının öğren-

cisi oldu. Halit Refiğ, Okan Uysaler ve çağdaş Türk belgesel sinemasının 
kurucusu Suha Arın’ın filmlerinde çıraklık, kalfalık yaptı. Döneminde, 
Türkiye’nin her bakımdan büyük yapımı olan “Yorgun Savaşçı” (1979) 
televizyon drama dizisinde yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak çalıştı. 
TRT, Yeşilçam ve televizyon piyasasında, sinema dergilerinde ve reklam 
şirketlerinde yazarlık yaptı. 

İlk çektiği belgesel, memleketi Çatalca’yı her yönüyle anlatan mo-
nografik filmdir: “Trakya’nın Kapısı Çatalca” (1986). Ancak kendisini 
sinema dünyasına tanıtan ve yankılar uyandıran ilk eseri “Son Sesler” 
filmidir (1987). Bu film; Kafkasya kökenli Ubıh halkının ana dilini 
konuşabilen son kişiye tanıklık ederken can çekişen bir kültüre de ağıt 
yakıyordu. 

Belgesel film alanında yönetmen ve yapımcı olarak uzmanlaşan 
sanatçının otuzu aşkın eseri bulunur. Sempozyumlarda bildiriler sundu, 
yayın organlarında şiir, yazı ve röportajları yayınlandı. Bu süreçte Çatal-
ca’nın gelenekselleşen “Uluslararası Erguvan Şenlikleri’ni 3 yıl tasarlayıp 
yönetti. Bu kültür şenliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Balkan Kültür Festivali kimliği ile benimsendi.  Altı bölümden oluşan, 
“Dünden Yarına Türk Bestekârları” belgesel dizisinde Türk Sanat Mü-
ziği’nin en seçkin bestekârlarının dünyasını ele alan proje tasarımcıla-
rından ve yönetmenlerindedir. Üniversitelerde sinema dersleri verdi. 

İsmet Arasan, 2000’li yıllardan sonra beslendiği kültür coğrafyasına, 
Balkan hikâyelerine yoğunlaştı. Bu filmlerden ilki, Tuna nehrinde yer 
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alan, kültürel kimliğini zamanda bir fanusta saklayan ve 1970 yılında 
sulara gömülen Adakale adasının öyküsünü anlatıyordu. Adakale’de yüz-
yıllarca yaşayan Türklerin dramatik kaderi, Türk kültür dünyasının ha-
fızasında bu filmle tekrar canlanmış oldu. Ada sulara gömülmeden önce, 
750 Türk, başta Türkiye ve Romanya olmak üzere dünyaya saçılmışlardı. 
Belgesel boyunca tek tek adalıların kapıları çalındı. 2008 yılında 
gerçekleştirilen film, adını Adakale Destanı’ndan almaktaydı: “Adakale 
Sözlerim Çoktur…” 

Ardından “Zelenika” (2010) adında bir şiir kitabı yayınlayan Arasan, 
Türkiye Toplumsal Araştırmalar ve Tarih Vakfı (Tarih Vakfı) ile İletişim 
Araştırmaları Derneği (İLAD) kurucuları arasında yer aldı. 

Arasan’ın yankı uyandıran bir diğer filmi, “Balkanların Kalbindeki 
Sahne” (2012/14) ismini taşır. Belgesel, günümüzde 70. kuruluş yıl-
dönümünü kutlayan Üsküp Türk Tiyatrosu gerçeğini her yönüyle işleyip 
dünya seyircisine sundu.  Ardından yeni film konusunu, Kuzey Make-
donyalı Türk şair, yazar ve kültür adamı İlhami Emin olarak belir-ledi. 
Film; sanatçının hayatı, sanatı ve eserlerine odaklaşıyor; ancak, dönemin 
genel manzarasında nefes alıyordu. “Gülçınar İlhami Emin” (2018) filmi 
de eleştirmenlerce derinlik taşıyan bir kalıcı eser olarak selamlandı. 

Genel olarak üç kişilik bir ekiple ve küçük bütçeli yapımlarla, azdan 
bereket sağar. Bağımsız ve idealist sinemacı kimliği ile dikkat çeken 
İsmet Arasan, alanında çağdaş Türk belgesel sinemasının en seçkin, usta 
yönetmenlerinden biri olarak görülür. Filmleri insan odaklı, az bilinen 
konularda birer kültür belgeseli olarak nitelenir. Hemen hemen bütün 
filmlerinin metin ve senaryoları kendisine aittir. Eserlerini öz kaynakları, 
kültür bakanlıkları, idealist sivil toplum kuruluşları ve kişilerin gönüllü 
desteği ile hayata geçirir. Anlatımı şiirsel projeleri de var. Bugünlerde 
“Balkanların Türkçe Hafızası” filminin çekimlerini sürdürüyor. Filmin 
konusu; Kosova’nın Prizren şehrinde, Balkanların en zengin Türkoloji 
araştırma merkezini kurucuları Prof. Dr. Nimetullah Hafız ve Prof. Dr. 
Tacida Hafız’ın ömrü ve biricik emekleridir. 

Öte yandan, yönetmenin Bulgaristan kökenli aktris ve şair Hafize 
Beysim Gün ve Kuzey Makedonyalı aktör ve yazar Lütfü Seyfullah üze-
rine belgesel film yapım çalışmaları da devam etmektedir. Özgün 
bulunan sinemasını “derviş ve şaman sineması” olarak niteleyenler 
olmuştur. Konusunda derin bir araştırmaya dayanan filmleri, kaynak-
çalara ve arşivlere alınmıştır. Konusunda ilk ve tek olma özelliği taşıyan 
eserleri, yurtdışı ve yurt içinde televizyonlarda, festivallerde gösterildi, 
ödüller kazandı.  Çalışmalarında asıl amaç belgesel dışında dikkat çeken, 
insanlık hafızası için önemli değerde olabilecek her türlü sosyolojik, 
etnografik, antropolojik, folklorik ve sözlü tarih malzemesi toplamayı 
ilke olarak benimser ve bunu görev bilir. 
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BAŞLICA ÖDÜLLERİ : 
 
“BAŞARI ÖDÜLÜ” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (1988); 45. Ulus-
lararası Antalya Film Festivali, “EN İYİ BELGESEL/ALTIN POR-
TAKAL” (2008); 1.TRT Uluslararası Belgesel Film Festivali, “SEÇİCİ 
KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ” (2009); “ONUR ÖDÜLÜ” MSÜ Senatosu 
(2008); “BELGESEL SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ” (Belgesel Sinemacılar 
Meslek Birliği, (2009); 10. Montreal Türk Filmleri Festivali, “EN İYİ 
BELGESEL” (2017) . 
 
YAYINA HAZIR ESERLERİ: 
 
“Dünya Kuranlar” (Ünlü üstat ve ustalarla söyleşiler, resimli, 450 s.);”Bir 
Sahnenin Bellek Kayıtları”, ( Üsküp Türk Tiyatrosu sözlü tarih çalışması, 
resimli,550 s.) ve “Seni Ben Sandım”( Şiir kitabı, 100 s.) ve Adakale’nin 
ömrünü hiç bilinmeyen, özgün kaynaklara dayanarak anlatan  “Kayıp 
Yurdun Ağrısı” (130 s.). 
 

 
 

Belgesel filmlerin yöneticisi İsmet Arasan İlhami Emin’in belgesel filmini hazırlamakta 
iken İlhami Emin ile sohbet ederken 
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İsmet Arasan’ın hazırlamış olduğu “Balkanların Kalbindeki Sahne” adlı eserinin afişi 
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10. Fevzi TÜFEKÇİ 
     1948’de Prizren’de doğdu. İlk-
öğretim ve lise eğitiminden sonra 
Priştine Pedagoji Yüksek Okulu Re-
sim Bölümü'nü bitirdi. 1971’de 
girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi Yüksek Resim Bölü-
mü Bedri Rahmi Eyuboğlu Atölye-
sinden 1975 yılında mezun oldu. 
1976’da Kosova (ve Yugoslavya) 
Görsel Sanatçılar Birliği’ne üye 
seçildi. Uzun yıllar Prizren Beledi-
yesi Kültür Anıtları Koruma Kuru-
mu’nda ressam-konservatör olarak 
görev yaparken sanatsal çalışma-
larını da sürdürdü. 

Bu dönemde Kosova Görsel 
Sanatçılar Birliği'nin düzenlediği 

tüm yurt içi ve yurtdışı sergilerde yer aldı. Resim çalışmaları dışında ki-
tap ve sanat dergisi kapak tasarımları, amblem tasarımları da yaptı. 

1992'de Türkiye'ye yerleşerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi'nde öğretim görevliliğine başladı. Sanatsal etkinliğini daha fazla gra-
vür alanına kaydırdı. Birçok öğrenci yetiştirerek; sanatçılara açık ''Atölye 
A La Turka Gravür Atölyesi''ni kurarak Geniş Kapsamlı birkaç baskı-
resim sergisi düzenleyerek Türkiye'de gravür sanatının gelişmesi ve 
yaygınlaşmasına katkıda bulundu. 

Sanat anlayışından hiçbir zaman ödün vermedi. Sanatında uyum ve 
denge ilkesine göre biçimlendirdiği soyut kompozisyonlarında, kaligrafik 
öğelerin görsel elemanlara dönüştürülmüş biçim anlayışı hep egemen 
oldu. 

Açtığı kişisel sergilerin sayısı fazla olmamakla birlikte çok sayıda 
yurt ve uluslararası grup sergilere katıldı. 

Kosova ve Türkiye'de üçü devlet ödülü, toplam sekiz ödül sahibidir. 
Yapıtları birçok ülkede kurum ve koleksiyonlarda bulunmakta, sayısız 
sergi kataloglarında Türk Plastik Sanatçılar Ansiklopedisi ve Kosova 
Çağdaş Sanatçılar Ansiklopedisi'nde yer almaktadır. 

Çalışmalarını İstanbul'da atölyesinde sürdürmektedir. 
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 Kişisel Sergiler: 
 
1967   Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Prizren 
1972   Üsküp Halklar Tiyatrosu,Üküp Makedonya. 
1977   Prizren Kültür Evi, Prizren, Yugoslavya. 
1985   Tualsan Sanat Galerisi,  İstanbul. 
1986   Kültür Evi,  Kosovska Mitrovica, Yugoslavya. 
1992   Baldem Sanat Galerisi,  İstanbul. 
1998   Nelli Sanat Evi, İstanbul. 
2001   Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul 
2015   Priştine Sanat Fakültesi, Priştine, Kosova 
 
Katıldığı Sergiler: 
 
1974   35.Devlet Resim ve Heykel Sergisi,Ankara; 
1975   36.Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
1976 Kosova Görsel Sanatçılar Birliği'nin 20.Yılı Sergisi, Priştine, Yu-
goslavya. 
1977   ''4.Kosova Bahar Salonu'', Priştine,Yugoslavya; 
1978   ''5. Kosova Bahar Salonu'', Priştine, Yugoslavya; 
1978   ''Prizren Birliği Ödüllü Sergisi'',''Prizren Birliği'' Sanat Galerisi, 
Prizren,Yugoslavya 
1981 Yugoslavya Görsel Sanatçılar Sergisi, Viyana, Avusturya; 
1983   Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Sergisi, Malmö, Sweden. 
1984   Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Sergisi, London,Breutford Wa-
terman's Arts Centre. 
1985.  Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Baskıresim Sergisi, Glasgow, 
Prut Studio Galleri. 
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1985-1986 Viking Baskıresim Üçüncü Ödüllü Sergisi, İzmir. 
1986 ''Yugoslavya Görsel Sanatçılar Birliği'nin 40. Yılı' Sergisi, Tuzla, 
Bosna Hersek. 
1989 “Bizden ve Onlardan 4” Orijinal Sanatsal Baskılar Sergisi, Tem 
Sanat Galerisi, İstanbul. 
1991 Presentation de Gravures de l’Université Mimar Sinan, Ecole Na-
tionale Superieure  Des Arts Decoratifs, Paris. 
1992   2.İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul. 
1993   54.Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
1993   Esbank 10.Yunus Emre Resim Yarışması. 
1993   DYO 26. Resim Sergisi, İstanbul,Ankara İzmir. 
1994   55. Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
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1995   56. Devlet Resim Heykel Sergtisi, Ankara. 
1995 “Sabri Berkel Anısına” Gravür Atölyesi Sergisi, Mimar Sinan 
Üniversitesi, İstanbul. 
1995   European Academies of Arts  Exhibition, Odessa, Ukraina. 
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Center, İstanbul. 
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1999   ''Baskıresim Sergisi'', Nelli Sanat Evi, İİstanbul. 2000. 
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1994   55. Devlet Baskıresim Yarışması, Mansiyon. 
1995   56.Devlet Baskıresim Yarışması, Başarı Ödülü. 
2000   61.Devlet Baskıresim Yarışması, Başarı Ödülü. 
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 Kişisel Sergiler: 
 
1967   Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Prizren 
1972   Üsküp Halklar Tiyatrosu,Üküp Makedonya. 
1977   Prizren Kültür Evi, Prizren, Yugoslavya. 
1985   Tualsan Sanat Galerisi,  İstanbul. 
1986   Kültür Evi,  Kosovska Mitrovica, Yugoslavya. 
1992   Baldem Sanat Galerisi,  İstanbul. 
1998   Nelli Sanat Evi, İstanbul. 
2001   Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul 
2015   Priştine Sanat Fakültesi, Priştine, Kosova 
 
Katıldığı Sergiler: 
 
1974   35.Devlet Resim ve Heykel Sergisi,Ankara; 
1975   36.Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
1976 Kosova Görsel Sanatçılar Birliği'nin 20.Yılı Sergisi, Priştine, Yu-
goslavya. 
1977   ''4.Kosova Bahar Salonu'', Priştine,Yugoslavya; 
1978   ''5. Kosova Bahar Salonu'', Priştine, Yugoslavya; 
1978   ''Prizren Birliği Ödüllü Sergisi'',''Prizren Birliği'' Sanat Galerisi, 
Prizren,Yugoslavya 
1981 Yugoslavya Görsel Sanatçılar Sergisi, Viyana, Avusturya; 
1983   Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Sergisi, Malmö, Sweden. 
1984   Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Sergisi, London,Breutford Wa-
terman's Arts Centre. 
1985.  Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Baskıresim Sergisi, Glasgow, 
Prut Studio Galleri. 
1985.  Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Sergisi, Belfast,Art Galleri of 
Arts Council of N.İreland. 
1985-1986 Viking Baskıresim Üçüncü Ödüllü Sergisi, İzmir. 
1986 ''Yugoslavya Görsel Sanatçılar Birliği'nin 40. Yılı' Sergisi, Tuzla, 
Bosna Hersek. 
1989 “Bizden ve Onlardan 4” Orijinal Sanatsal Baskılar Sergisi, Tem 
Sanat Galerisi, İstanbul. 
1991 Presentation de Gravures de l’Université Mimar Sinan, Ecole Na-
tionale Superieure  Des Arts Decoratifs, Paris. 
1992   2.İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul. 
1993   54.Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
1993   Esbank 10.Yunus Emre Resim Yarışması. 
1993   DYO 26. Resim Sergisi, İstanbul,Ankara İzmir. 
1994   55. Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
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1995   56. Devlet Resim Heykel Sergtisi, Ankara. 
1995 “Sabri Berkel Anısına” Gravür Atölyesi Sergisi, Mimar Sinan 
Üniversitesi, İstanbul. 
1995   European Academies of Arts  Exhibition, Odessa, Ukraina. 
1996 MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Elemanları Sergisi, Passion Art 
Center, İstanbul. 
1997 Türkiye İş Bankası Sanat Büyük Ödüllü Resim Sergisi, zılay Sanat 
Galerisi, Ankara. 
1999   Mimar Sinan Üniversitasi Güzel Sanatlar Fakültesi ’99: ‘Bir Gel-
keneğin Temsilcileri ’Sergisi, Tophane-i Amire, İstanbul. 
1999   ''Baskıresim Sergisi'', Nelli Sanat Evi, İİstanbul. 2000. 
2000   61. Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara. 
2001  “Başlangıcından Bugüne Türkiye’de Gravür” Sergisi, Karşı Sanat 
Çalışmaları, İstanbul. 
2002   Uluslarası Exlibris “Nazım Hikmet /1902 – 2002 / “ Sergisi, Ar-
keoloji Müzesi, İstanbul. 
2008 ‘'Diyalog: Türkiye'den Çağdaş Baskıresim ve Exlibrisler'' sergisi, 
Internationaal Exlibriscentrum, Sint Niklaas, Begium. 
2010 ''Hoca Ressamlar, Ressam Hocalar: Sanayi-i Nefise'den MSGSÜ'ye 
Akademi Resim Hocaları'' sergisi, İş bankası Kibele Sanat Galerisi, 
İstanbul. 
2011 ''Türkiye'de Baskıresme Bakmak'' Sergisi, Anadolu Üniversitesi 
Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir. 
2013 ''Interfaces-Istanbul'' Uluslararası Krakow Ttriyenali, Tophane-i 
Amire, İstanbul. 
2016, 2017, 2020. ’‘BAS-BULUŞ’’ Baskıresim Sergileri: Eskişehir, 
İstanbul, Tekirdağ, Edirne. 
2018 ’‘Printed  ’18 ’’Baskıresim Sergisi, Mixer Sanat Galerisi, İstanbul. 
2019 ’‘Buluşmalar II ’’Resim Sergisi, Eva Sanat Galerisi, İstanbul. 
2019. ’‘BİZİM ATÖLYE  ’’Resim Segisi, BMKM, İstanbul. 
2019. ’‘Karşılalaşmalar/Echo Sergisi, F Sanat Galerisi, Nişantaşı, İs-
tanbul. 
 
Ödüller: 
 
1979  ‘Prizren Birliği ’Sanat Galerisi İkincilik Ödülü. 
1984   Kosova Görsel Sanatçılar Birliği Gravür Ödülü. 
1985   Viking Baskıresim Üçüncü Ödüllü Sergisi, Mansiyon. 
1986   Viking Baskıresim Dördüncü Ödüllü Sergisi, Mansiyon. 
1994   55. Devlet Baskıresim Yarışması, Mansiyon. 
1995   56.Devlet Baskıresim Yarışması, Başarı Ödülü. 
2000   61.Devlet Baskıresim Yarışması, Başarı Ödülü. 
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Sanatçının Yapıtlarının Bulunduğu Bazı Kurumlar: 
 
Kültür Anıtları Koruma Kurumu, Prizren, Yugoslavya. 
T.C. Makedonya Büyükelçiliği, Üsküp, Makedonya. 
Kosova Çağdaş Sanat Galerisi, Priştine, Yugoslavya. 
Prizren Birliği Müzesi, Prizren, Kosova 
T.C. Kültür Bakanlığı. 
‘Tan’G.Y.K. Priştine, Yugoslavya. 
Demirbank T.A.Ş. 
Balıkesir Çağdaş Sanatlar Müzesi, 
Doğuş Üniversitesi, İstanbul 
İMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi), 
Yunus Emre Kültür Merkezi, Priştine. 
Yugoslavya ve Türkiye’de çeşitli özel kurum ve koleksiyonlarda. 
 

RESİMLERİNDEN BİRKAÇI 
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11. Mustafa ÇALIŞKAN 

 
 

Kökü oldukça derin, dalları ise de aynen geniş alanları kapsayan 
Türk ulusu birbiriyle savaşarak on altı büyük Türk devletini, hatta impa-
ratorluğunu kurmuş, günümüzde yedi bağımsız, on beş Özerk Türk Cum-
huriyeti devletleri olarak “Türk Dünyası”nı oluşturmaktadır. Bu nedenle 
gerek tarih gerek dil ve gerekse edebiyat, tek sözle umumi Türkoloji 
alanında büyük araştırma veya incelemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

“Türkoloji”nin eski Türkçemizde “Türkiyat” günümüz Türkçesinde 
ise “Türklük Bilimi” veya “Türklük Bilgisi” yani dünyanın neresinde 
olursa olsun, binlerce yıl öncesinden başlayarak yaşanmış, korunmuş ve 
günümüzde de yaşamakta olan Türklükle ilgili bütün Türk tarihi, Türk di-
li, Türk eğitimi, Türk müziği, Türk gelenek ve göreneklerini gibi en kü-
çücük bilgi veya bilimleri kapsamaktadır. Bu nedenle Türk Dünyası’nı 
oluşturan tüm Türk devletleri, cumhuriyetleri, özerk bölgeleri, hatta 
Türklerin yaşamadıkları sanılıp bilinen yerlerde bile bulunan bu tür de-
ğerli malzemeleri hangi dilde olursa olsun yayımlanan kitap, dergi veya 
gazeteler sayesiyle bilim araştırmacılarının başlıca görevleridir. Zaten 
dünyada bu konularla ilgili milli ve hatta uluslararası kongre, sempoz-
yum, seminer, panel gibi toplantılar da bu konularda örgütlenmektedir ve 
çoğunun sunulan malzemeleri kitap olarak yayınlanmaktadır. 

   Son yıllarda Avrasya Kütüphaneciler Derneği Başkanı Mustafa 
Çalışkan, kütüphanecilik, yayıncılık, edebiyat ve kültür sanat alanında et-
kinlik göstererek bu inşa sürecine katkı sağlamak amacıyla 2011 yılında 
kurulan bu Derneğin çalışmalarına başlayarak “Uluslararası Türk Kon-
seyi Kütüphaneleri Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Öneriler 
Sempozyumu” ve “I. Uluslar arası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebi-
yatı Yayıncılığı Sempozyumu” adında iki önemli sempozyum Türk 
Dünyasını kapsayan etkinlikleriyle son derece dikkatler çekmeye başla-
mıştır. 

Bu nedenle Avrasya Kütüphanecilik, Yayıncılık, Edebiyat ve Kültür 
Sanat bir yeni olarak 2016 yılında “Avrasya Bilgi Dergisi” adında, bilim 
yazılarıyla ve kalitesiyle çok değerli üç aylık bir dergi de yayınlamaya 
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başladı. Bu derginin yayınlanması için Avrasya Kütüphaneciler Derneği 
Başkanı Mustafa Çalışkan “Bir Uzun Yürüyüş” adlı yazısını şöyle 
bitirmektedir: 
“Yayın hayatına başlayan Avrasya Kütüphanecilik, Yayıncılık, Edebiyat 
ve Kültür Sanat alanında Avrasya’nın sesi ve ortak kültür mirasımızın 
belleği olacaktır. Dergimizin Türk Dünyası’na hayırlı olmasını temenni, 
“Dilde, fikirde, işte birlik” şiarıyla çıktığımız uzun yürüyüşte desteklerini 
hep yanımızda hissettiğimiz üyelerimize, kurum ve kuruluşlara, akade-
misyenlerimize, yazarlarımıza yayıncılarımıza teşekkür ederim.” 
 
Biz de Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi olarak bu değerli dergiyi 
yayınlayanları ve derginin yayınlanmasına destek verenleri kutlar, de-
vamını dileriz. 
 
 
 

YAYINLADIĞI DERGİNİN İLK VE SON SAYISI 
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DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMLARDAN BİRKAÇ GÖRÜNTÜ 

 

 
 
Mustafa Çalışkan’ın 14-17 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlediği I. Uluslararası 
Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu afişi 
 
 

 
 

Mustafa Çalışkan’ın 14-17 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen I. Uluslararası 
Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu’nu açılış konuşmasını 

yaparken 
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Eskişehir Valisi düzenlenen I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı 
Yayıncılığı Sempozyumu katılımcılarını kabul ederken 
 

 
 
Eskişehir Valisi düzenlenen I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı 
Yayıncılığı Sempozyumu katılımcılarını başarı dilekleriyle selamlarken 
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Mustafa Çalışkan’ın 08-10 Nisan 2019 tarihlerinde Ermenek’te düzenlemiş olduğu 1. 
Uluslararası Taşeli Karamanoğlu Mehmet Bey Kültür ve Sanat Festivali – Çocuk 
Edebiyatı ve Okuma Kültürü Paneli afişi 
 

 
 
Mustafa Çalışkan 1. Uluslararası Taşeli Karamanoğlu Mehmet Bey Kültür ve Sanat 
Festivali – Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü Paneli’nin açılış konuşmasını yaparken 
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Mustafa Çalışkan 1. Uluslararası Taşeli Karamanoğlu Mehmet Bey Kültür ve Sanat 
Festivali – Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü Paneli’nin kapanışında katılımcılara 

teşekkür ederek bu tür değerli etkinliklerin devamını dilerken 
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12.  Nusret Dişo ÜLKÜ 
 

   24 Mart 1937 tarihinde Türklerin en 
yoğun yaşadığı Kosova’nın Prizren 
kentinde doğdu. Doğduğu kentte öğ-
renim gördü. Liseden mezun olduktan 
sonra bir dönem öğretmenlik yaptı. 
1964 yılında, o zamanlar "Sevinç" ve 
"Tomurcuk" Çocuk dergilerinin yayın 
yönetmenliğini yapan Necati Zekeri-
ya'nın girişimiyle Üsküp'e geldi. "Bir-
lik" Gazetesi ve çocuk dergilerinde ça-
lışmaya başladı. 1969 yılında Necati 
Zekeriya'nın "Birlik"in başına getiril-
mesi ardından, Nusret Dişo Ülkü "Se-
vinç" Aylık Çocuk Dergisi'nin yayın 

yönetmeliğine getirildi. 1977 yılında Priştine’ye geçti ve "Tan" Gazetesi 
kültür-sanat sayfalarını yönetti. 
1979 yılında, Priştine'de ilk Türkçe çocuk dergisi olan "Kuş"un yayın 
hayatına girmesinde büyük emeği geçti. Derginin ilk sayılarının yayın yö-
netmenliğini de yaptı. 
1981 yılında tekrar Üsküp'e döndü. "Birlik" Gazetesi'nde önce gazetecilik 
yaptı, sonra kültür sayfalarını yönetti. 1990 yılında yine "Sevinç" çocuk 
dergisinin yayın yönetmenliği görevine atandı. 1992 yılında emekliğe ay-
rıldı. Ticaretle uğraştı. 
"Prizrensiz yaşayabilirim, ama Üsküpsüz yaşayamam" diyebilecek kadar 
Üsküp'e âşık olan Nusret Dişo Ülkü, daha öğrencilik yıllarında edebiyata 
yakın ilgi göstermiş, yazdığı ilk şiirler çocuk dergilerinde yayımlanmıştır. 
Makedonya Yazarlar Birliği üyesidir. Sırpça, Hırvatça ve Makedoncadan 
Türkçeye çeviriler yapmıştır. 
 
Eserleri 
      1963 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı "Çocuklarla Ağaçlar" ("Koço 
Ratsüv" Yayın Şirketi, Üsküp) çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşmakta-
dır. Bunun ardından "Diyeceklerim" (şiirler, "Koço Ratsin" Yayınevi, Üs-
küp 1965), "Çocukların Elleri" (çocuk şiirleri, "Detska Radost" Yayınları, 
Üsküp 1965), "Üçgen" (şiirler, "Birlik" Yayınları, Üsküp 1972), "Ozanlar 
Güncesi" (şiirler, "Birlik" Yayınları, Üsküp 1974), "Tito Koçaklaması" 
(şiirler, "Tan" Yayınevi, Priştine 1977), "Dereden Tepeden" (çocuk 
şiirleri, "Birlik" Yayınları, Üsküp 1981; önce Makedonca çevirisi 
yayımlanan bu kitap daha sonra Sırphırvalça'ya çevrilmiş ve "Svaştara" 
adı altında 1983 yılında Belgrad'ın "Grafos" Yayınevi tarafından yayım-
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12.  Nusret Dişo ÜLKÜ 
 

   24 Mart 1937 tarihinde Türklerin en 
yoğun yaşadığı Kosova’nın Prizren 
kentinde doğdu. Doğduğu kentte öğ-
renim gördü. Liseden mezun olduktan 
sonra bir dönem öğretmenlik yaptı. 
1964 yılında, o zamanlar "Sevinç" ve 
"Tomurcuk" Çocuk dergilerinin yayın 
yönetmenliğini yapan Necati Zekeri-
ya'nın girişimiyle Üsküp'e geldi. "Bir-
lik" Gazetesi ve çocuk dergilerinde ça-
lışmaya başladı. 1969 yılında Necati 
Zekeriya'nın "Birlik"in başına getiril-
mesi ardından, Nusret Dişo Ülkü "Se-
vinç" Aylık Çocuk Dergisi'nin yayın 

yönetmeliğine getirildi. 1977 yılında Priştine’ye geçti ve "Tan" Gazetesi 
kültür-sanat sayfalarını yönetti. 
1979 yılında, Priştine'de ilk Türkçe çocuk dergisi olan "Kuş"un yayın 
hayatına girmesinde büyük emeği geçti. Derginin ilk sayılarının yayın yö-
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yakın ilgi göstermiş, yazdığı ilk şiirler çocuk dergilerinde yayımlanmıştır. 
Makedonya Yazarlar Birliği üyesidir. Sırpça, Hırvatça ve Makedoncadan 
Türkçeye çeviriler yapmıştır. 
 
Eserleri 
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lanmıştır), "Deniz ve Ben" (şiirler, Anadolu Sanat Yayınları, İstanbul 
1983), "Tü-tü-tüü" (çocuk şiirleri, "Birlik" Yayınları, Üsküp 1985)şiir 
kitapları yayımlandı. Nusret Dişo Ülkü'nün bir de öykü kitabı vardır: 
"Kara İsmet" (çocuk öyküleri, "Birlik" Yayınları, Üsküp 1978; aynı kitap 
1981 yılında İstanbul'da, "Koza" Yayınları tarafından "ismet Kara" adıyla 
yayımlandı). 
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YAYTINLADIĞI GAZETELER 
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13. Sabri ALAGÖZ 
 

     Şair, yazar ve çevirmen olan Sabri 
Alagöz 1937 yılında Bulgaristan’ın 
Hisar köyü/Koşukavak (Krumov-
grad), başka bir kaynağa göre de Ada 
(Potoçnitsa) köyü / Kırcaali’de doğ-
muştur. İlköğrenimini doğduğu köy-
de, orta öğrenimi ise Krumovgrad'da 
okudu. Sofya Üniversitesi Türkoloji 
Ana Bilim Dalı ve Kırcaali Türk Pe-
dagoji Okulundan mezun olduktan 
sonra iki yıl Krumovgrad Türk Lise-
sinde Türk dili ve edebiyatı dersleri 
okuttu. Daha sonra Sofya Üniversitesi 
Şarkiyat Bölümünü bitirerek Türk dili 
ve edebiyatı ile Bulgar dili ve edebi-

yatı uzmanı oldu. Kırcaali Öğretmen Enstitüsünde Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

Hem şiir hem düz yazıda başarılı olan Alagöz, Yeni Işık ve Yeni Ha-
yat dergisinde gazeteciliğe başladı. Alagöz’ün ilk şiirleri 1952 yılın-
da Rodop Mücadelesi gazetesinde ve çeşitli dergilerde yayımlandı. Bu 
arada Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. XXI yy. Türk Kültür Merkezi'nin ve 
Bulgaristan'daki Azınlıkların Toplumsal Konseyi Başkanlığı görevini 
yürüttü. 

Keskin kalemiyle yaptığı eleştiriler totaliter rejim yöneticilerinin 
hoşuna gitmedi. Beş yıl süreyle Rodoplar’a sürgün edildi. Kırcaali il mer-
kezine dahi gitmesine izin verilmedi. 2000 yılında Sofya’da kurduğu 
Türk Kültür Merkezinin kurucusu olan Sabri Alagöz, Merkezin başkan-
lığının yanı sıra Sofya İslâm Enstitüsü ve Kırcaali Yüksek Öğretmen 
Okulunda Çağdaş Türk Edebiyatı hocalığı görevini sürdürdü. 

2000 yılından itibaren Kaynak adıyla bir kültür ve sanat dergisi çı-
kardı. Yazı ve şiirleri ayrıca çeşitli dergilerde yayımlandı. Düz yazıların-
da daha çok eleştirel bir hava egemen olduğu dikkat çekti. Bulgar kla-
siklerinden Türkçeye şiir çevirileri de vardır. 
 
 
ESERLERİ: 
 
ŞİİR: İki Mezar Arasında  (1995),  Gözlerim Duman Duman  (1997). 
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ÇEVİRİLERİ: 
 
Şiirler (Nikola Y. Vaptsarov, 1969), Deniz Kurdu (Roman, 
1967), Avrupa Birliği Ülkeleri (Öğrencilere Not Defteri, 2001), Biz-On-
lar (Etno-Politik Sözlük, 2002), Niçin Diyalog Kurmayalım? (Sivil Ör-
gütler Çalışmaları Üstüne El Kitabı, 2002). 
 
BİRKAÇ ESERİNİN KAPAKLARI 
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ESERLERİ: 
 
1. Kurşunlanan Umutlar 
2. Gözlerim Duman Duman - ŞİİRLER  
3. Şiir Çelengi 
 

 
 
Türklerinin tek tarih, kültür, edebiyat ve sanat dergisi Kaynak’ı yayınlayan Alagöz, 
“Kitap, dergi bir milletin tarihidir. Bu tarihi yaşatmalıyız” diyen Sabri Alagöz bir röportaj 
verirken. 
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Sabri Alagöz Mostar’da O3-06. IX. 2002 tarihlerinde düzenlenen II. Uluslararası Balkan 
Türkolojisi Sempozyumunda Mehmet Aydı ile birlikte dinleyici olarak 
 

 
 

Sabri Alagöz Prizren’de düzenlenen V. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi 
Sempozyumu’nda bildirisini sunarken 

 
 

 

 

DİL BİLİMCİ, TÜRKLÜK BİLİMCİ  
PROF. DR. ZEYNEP KORKMAZ  

100 YAŞINDA 
 

Nail TAN* 
 

 
 

BAL-TAM’ın çeşitli etkinliklerine katılan, dergisinde de makaleleri 
yayımlanan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, dünyaca tanınan bir dil bilimci, 
Türklük bilimci ve üniversite öğretim üyesidir. Hâlen bilimsel yayınlarını 
sürdürmekte, sempozyumlarda bildiri sunmaktadır. 

Söz konusu etkinliklerden ilki 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde düzenlendi. 11.30’da başlayan 
kutlama etkinliğine korona virüs salgını dolayısıyla sınırlı sayıda, Prof. 
Korkmaz’ın “kadim dostum” dediği kişiler çağırılmıştı. Enstitü Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dursun Yıldırım’ın konuşmasıyla başlayan kut-
lama toplantısında Prof. Korkmaz 100. yaş pastasını kesti, enstitü çiçeğini 
aldı ve kısa bir teşekkür konuşması yaptı. 

Enstitüdeki kutlamaya katılanlar şunlardır: Prof. Dr. Dursun Yıldırım 
(Enstitü Başkanı), Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Bahaeddin 
Yediyıldız, Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman, Prof. Dr. Leylâ Karahan, 
Dr. Yaşar Kalafat, Nail Tan, Dr. Ayla Hafız Küçükusta, enstitü personeli 
 

 
* KTB Emekli HAGEM Genel Müdürü, Halk Bilimci, Ankara. 
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Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın 100. yaşı, uzun yıllar üyeliğini, yöne-
tim kurulu üyeliğini yaptığı AYK Türk Dil Kurumunun kuruluşunun 89. 
yıl dönümü ve UNESCO Yunus Emre Yılı (Vefatının 700. Yıl Dönümü) 
dolayısıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen “Ulus-
lararası Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Sempozyumu”nun açılış 
töreni sırasında da görkemli bir şekilde kutlandı. 12-14 Temmuz 2021 
tarihleri arasında Ankara’da Green Park Otel’de düzenlenen sempozyum 
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün “Yunus Emre Gel Gör Beni Sergisi” 
ile başladı. Yunus Emre Salonunda başlayan açılış oturumunda (10.30-
12.00) sırasıyla şu protokol konuşmaları yapıldı: Prof. Dr. Gürer Gül-
sevin (TDK Başkanı), Prof. Dr. Şeref Ateş (Yunus Emre Enstitüsü Baş-
kanı), Prof. Dr. Düsen Kaseinov (TÜRKSOY Genel Sekreteri, Büyü-
kelçi), Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Yüksek Kurumu Baş-
kanı), Nadir Alpaslan (Kültür ve Turizm Bakan Yrd.). Konuşmaların he-
men ardından 100. yaşının kutlandığı belirtilerek Prof. Dr. Zeynep Kork-
maz açılış bildirisini sunmak üzere sahneye davet edildi. Hocamız, sah-
nede hazırlanan koltuğa oturarak, Prof. Dr. Leylâ Karahan’ın uzattığı kâ-
ğıtlardaki “Yunus Emre’nin Eski Anadolu Türkçesinin Oluşumundaki 
Yeri ve Tasavvuf Edebiyatımıza Hizmetleri” konulu bildirisini okudu. 
Tane tane, teklemeden. Bildirisini tamamlayınca kendisine TDK, TÜRK-
SOY ve Kazakistan Dil Kurumunun ödül ve hediye ve plaketleri sunuldu. 
Açılış töreninin sonunda “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü’nü 30 
yıl önce hazırlayıp yayımlayan bilim insanları ve TDK Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e Türk Diline Hizmet Ödülü ile TÜRKSOY 
tarafından Gyula Németh’in doğumunun 130. yıl dönümü dolayısıyla 
hazırlanan hatıra madalyonu verildi. Ödül ve madalyon verilen bilim in-
sanlarını da sayalım: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Ali Çe-
çenov, Prof. Dr. Almas Şayhulov, Prof. Dr. Berdak Yusuf, Prof. Dr. 
Cabbarmehmet Göklenov, Prof. Dr. Erden Kajıbek, Prof. Dr. Kadırali 
Konkobayev, Prof. Dr. Nizami Caferov (ölen Prof. Dr. Alaaddin 
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Memmedoğlu adına), Prof. Dr. Valeriy Uyguroğlu Mahpir. 
 

 
 

12 Temmuz 2021 öğleden sonra bildirilerin sunulmasına başlanan 
sempozyum, 14 Temmuz 2021 Çarşamba Kapanış Oturumu ile sona erdi. 
Kapanış Oturumunda; Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Hamza 
Zülfikâr ve Prof. Dr. Leylâ Karahan birer değerlendirme konuşması yap-
tılar. Yazımızın konusu, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ve 100. yaşı olduğun-
dan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi veremediğimiz için üzgünüz. Dr. 
İsa Sülçevsi’nin “Kosova Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesi İzleri” 
başlıklı bir bildirisinin sunulduğunu memnuniyetle belirtmeliyiz. 

Bu yıl 99 yaşını tamamlayıp 100. yaşına giren Prof. Dr. Zeynep 
Korkmaz’ın hayatı ve hizmetleri, yayınları kendisi için hazırlanan arma-
ğan kitaplarda, biyografi ansiklopedilerinde sayfalar dolusu anlatılmış. 
Biz kısa bir özet yapmak durumundayız: 

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 5 Temmuz 1922 tarihinde, İstiklâl Sava-
şı yıllarında Nevşehir’de doğdu. Babası öğretmen Yusuf Hüsnü Dengi, 
annesi ise Şefika Hanım’dır. Ailesi, 18. yüzyılda Toroslardan gelip Nev-
şehir’e yerleşmiş Türkmen soyundandır. Ailesi, 1928 yılında İzmir Ur-
la’ya yerleşmiştir. 

Çocukluğu 6 yaşına kadar babasının öğretmenlik yaptığı Nevşehir’-
de geçti. İlkokul (1934), ortaokul ve liseyi (1940) Urla’da yaşarken bitir-
di. Yüksek öğrenimini Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1944). Fakültede İ. Necmi 
Dilmen, Tahsin Banguoğlu, Abdülbaki Gölpınarlı, Besim Atalay, Abdül-
kadir İnan, M. Fuad Köprülü, Şinasi Altundağ, Saadet Çağatay, Enver 
Ziya Karal ve Bekir Sıtkı Baykal gibi ünlü öğretim üyelerinden ders aldı. 
Ülkü ve Yücel dergilerinde ilk edebî incelemeleri yayımlandı. 
Fakültenin en çalışkan ve başarılı öğrencilerinden Zeynep Dengi, 1945 
yılında mezun olduğu bölüme “ilmî yardımcı” olarak atandı. Asistanlık 
kadrosu verilince sınava girdi ve Prof. Dr. Saadet Çağatay’ın asistanı ola-
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Memmedoğlu adına), Prof. Dr. Valeriy Uyguroğlu Mahpir. 
 

 
 

12 Temmuz 2021 öğleden sonra bildirilerin sunulmasına başlanan 
sempozyum, 14 Temmuz 2021 Çarşamba Kapanış Oturumu ile sona erdi. 
Kapanış Oturumunda; Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Hamza 
Zülfikâr ve Prof. Dr. Leylâ Karahan birer değerlendirme konuşması yap-
tılar. Yazımızın konusu, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ve 100. yaşı olduğun-
dan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi veremediğimiz için üzgünüz. Dr. 
İsa Sülçevsi’nin “Kosova Türkçesinde Eski Anadolu Türkçesi İzleri” 
başlıklı bir bildirisinin sunulduğunu memnuniyetle belirtmeliyiz. 

Bu yıl 99 yaşını tamamlayıp 100. yaşına giren Prof. Dr. Zeynep 
Korkmaz’ın hayatı ve hizmetleri, yayınları kendisi için hazırlanan arma-
ğan kitaplarda, biyografi ansiklopedilerinde sayfalar dolusu anlatılmış. 
Biz kısa bir özet yapmak durumundayız: 

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 5 Temmuz 1922 tarihinde, İstiklâl Sava-
şı yıllarında Nevşehir’de doğdu. Babası öğretmen Yusuf Hüsnü Dengi, 
annesi ise Şefika Hanım’dır. Ailesi, 18. yüzyılda Toroslardan gelip Nev-
şehir’e yerleşmiş Türkmen soyundandır. Ailesi, 1928 yılında İzmir Ur-
la’ya yerleşmiştir. 

Çocukluğu 6 yaşına kadar babasının öğretmenlik yaptığı Nevşehir’-
de geçti. İlkokul (1934), ortaokul ve liseyi (1940) Urla’da yaşarken bitir-
di. Yüksek öğrenimini Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1944). Fakültede İ. Necmi 
Dilmen, Tahsin Banguoğlu, Abdülbaki Gölpınarlı, Besim Atalay, Abdül-
kadir İnan, M. Fuad Köprülü, Şinasi Altundağ, Saadet Çağatay, Enver 
Ziya Karal ve Bekir Sıtkı Baykal gibi ünlü öğretim üyelerinden ders aldı. 
Ülkü ve Yücel dergilerinde ilk edebî incelemeleri yayımlandı. 
Fakültenin en çalışkan ve başarılı öğrencilerinden Zeynep Dengi, 1945 
yılında mezun olduğu bölüme “ilmî yardımcı” olarak atandı. Asistanlık 
kadrosu verilince sınava girdi ve Prof. Dr. Saadet Çağatay’ın asistanı ola-



BAL-TAM Türklük Bilgisi 35 
 

 

306  

rak akademik kariyerine başladı. Doktora tezini hazırlarken 1949 yılında 
Mehmet Korkmaz’la evlendi, soyadı değişti. 

1950 yılında, asistan Zeynep Korkmaz iki mutluluğu birden yaşadı. 
Oğlu Gültekin doğdu ve “Güney-Batı Anadolu Ağızları: Ses Bilgisi” ko-
nulu doktora tezini başarıyla savunarak “Edebiyat Doktoru” unvanını 
aldı. 

1954 yılında DTCF tarafından Almanya’ya gönderildi. Hamburg 
Üniversitesinde ünlü Türklük Bilimci Prof. Dr. A. von Gabain ve ünlü 
Altaist Prof. Dr. Omeljan Pritsak’ın yanında bir yıl kadar asistan olarak 
çalıştı. Fonetikçi Prof. Dr. von Essen’in derslerine devam etti. Öğretim 
üyeliği sırasında ayrıca incelemelerde bulunmak için İngiltere ve Alman-
ya’ya birer defa daha gitti. 

Dr. Zeynep Korkmaz, 1957 yılında bölümünde Doçent kadrosuna 
atanırken ikinci oğlu İltekin’i de kucağına aldı. Annelik ve akademisyen-
lik görevini başarıyla yürütmeyi bildi. Oğullarının iyi bir öğrenim gör-
mesini sağladı. Oğulları 1983 yılından bu yana mesleki hayatlarını 
ABD’de sürdürmektedir. Eşi Mehmet Korkmaz’ı 1984 yılında kaybeden 
hocamız, bir daha evlenmeyi düşünmemiş, kendini tamamen bilimsel 
çalışmalara vermiştir. Ender Burak ve Ceylân Zeynep adlarında iki to-
runu bulunmaktadır. 

1964 yılında profesörlüğe terfi edip önemli eserlerini yazmaya başla-
yan hocamız, başta üniversitesi, YÖK ve TDK olmak üzere çeşitli kur-
uluşlarda önemli idari görevlerde de bulunmuştur. Bunlardan bir bölümü 
şunlardır: 

AÜ Türk Dili Bölümü Başkanlığı (1981-1983) 
AÜ DTCF Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1981-1983) 
YÖK Üyeliği (1983-1989) 
TRT Yönetim Kurulu Üyeliği (1984-1988) 
YÖK Başkan Vekilliği (1989) 
YÖK Başkan Vekili iken 1989 yılında yaş sınırından emekliye ayrıl-

dı.  
Emeklilik döneminde iki yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsünde ders verdi (1991-1993). DTCF’de görevli iken yine 1971-1983 
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile 
mezuniyet sonrası öğrenciler için düzenlenen eğitim programlarında 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders vermekle görevlendirilmişti. 
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Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk diliyle ilgili bilim kuruluşlarından 
Yüce Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumunda uzun yıllar görev aldı. 
Hâlen de bu görevlerinden bir bölümünü sürdürmektedir. TDK’nin 
dernek döneminde (1932-1983) 1941 yılında TDK’ye üye kabul edildi 
(Üye No:368). IX. Türk Dili Kurultayı (1960) ve X. Türk Dili 
Kurultayında (1963) Yönetim Kuruluna seçildi. Kurumda kol çalış-
malarına katıldı. TDK’nin Kamu Bilim Kurumu olduğu dönemin (1983 
sonrası) başında üç dönem (1983-1989, 1989-1995 ve 1995-2001) Bilim 
Kurulu Üyeliğine atandı. Bilim Kurulu Üyelerinin oylarıyla altı dönem 
TDK Yürütme Kuruluna seçilerek 1983-2001 yılları arasında Kurum 
faaliyetlerinin yapılmasında birinci derecede rol oynadı. Yürütme Kurulu 
Üyeliğinin yanı sıra Terim Bilim ve Uygulama Kolu, Ağız Araştırmaları 
Bilim ve Uygulama Kolu, Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu, Gramer 
Bilim ve Uygulama Kolu, Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu ve Kaynak 
Eserler Bilim ve Uygulama Kollarında başkanlık, üyelik yaptı. TDK’nin 
süreli yayınlarından Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten ile Türk 
Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi yazı kurullarında uzun yıllar çalışmalara 
katkıda bulundu. 

Aldığı çok sayıda ödül içinde, üç kitabının aldığı ödüllere çok önem 
vermektedir: 
1955 Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi ile TDK Teşvik Ödülü 
1967 Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi ile Yunus 
Nadi Armağanı 
1996 TDK Üstün Hizmet Ödülü 
2003 PIAC Şeref Madalyası 
2003 Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi ile T. Yazarlar Birliği Bilim 
Ödülü 
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2021 yılı itibariyle 23 kitap ve 300 civarında makale, bildirisi yayım-
lanmıştır. Kitaplarından bir bölümünü sıralayalım: 

Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi (1956), Fuzulî’nin Dili 
Hakkında Notlar (S. Olcay’la, 1956), Türkçede Eklerin Kullanılış Şekille-
ri ve Ek Kalıplaşması Olayları (1962), Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde 
Atatürk ve Dil Devrimi (1963), Nevşehir ve Yöresi Ağızları (1963), Sad-
rü’d-din Şeyhoğlu: Marzubânnâme Tercümesi (1973), Cumhuriyet Dö-
neminde Türk Dili (1974), M. Kemal Atatürk/Nutuk (Sadeleştiren, 1984), 
Gramer Terimleri Sözlüğü (1992), Atatürk ve Türk Dili (Belgeler) 1-2 
(1992-1997), Bartın ve Yöresi Ağızları (1994), Türk Dili Üzerine 
Araştırmalar 1-2 (1995), Türkiye Türkçesi Grameri/Şekil Bilgisi (2003), 
Gramer Terimleri Sözlüğü (Gen.2.bs.2003), Türk Dili Üzerine Araş-
tırmalar 3 (2007), Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Ge-
lişimi (2013), Şeyhoğlu Sadrü’d-din Mustafa: Marzubân-nâme Tercü-
mesi/Destûr-ı Şâhî (Gen. bs. 2017). 

Türk dil biliminin ulu çınarı Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a uzun 
ömür, sağlıklı yıllar diliyor, hizmetleri önünde saygıyla eğiliyoruz… 
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TÜRK DÜNYASI BÜYÜK TÜRKLÜK BİLİMİ 
PROFESÖRÜ İLHAN BAŞGÖZ’Ü KAYBETTİ 

 
Nimetullah HAFIZ* 

 
      Halkbilimci, Akademisyen, 
Araştırmacı, Yazar, Çevirmen 
Prof. Dr. İlhan Başgöz 1923 yılın-
da Gemerek/Sivas’ta doğdu. Ba-
bası ilkokul öğretmeni Hasan 
Efendi, annesi Cadoğlu Türkmen-
lerinden Zeycan Hanım’dır. 
1928’de Harf Devrimi yapıldığı 
sırada millet mekteplerinde oku-
ma yazma öğrendi. On bir yaşın-
dayken ailesi Sivas’ın merkezine 
göç edince ilk ve ortaöğrenimini 
burada tamamladı (1940). Yüksek 

öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (1945) yaptı. Aynı fakültede 1946’dan 
1959’a kadar Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın asistanı olarak çalıştı. 
“1945’te kurulan Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı Kürsüsü’nün 
düzenlediği araştırmalara katıldı. “Biyografik Türk Halk Hikâyeleri/ 
Kahramanları, Teşekkülleri, Saz şairlerinin Esasları ile Münasebetleri” 
adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı (1949). Bu arada Folklor 
ve Halk Edebiyatı Kürsüsünün kapatılması üzerine, burslu okuması 
nedeniyle Tokat Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı (1950) 
ancak iki yıl sonra buradan da çıkarıldı.  

Başgöz, Ankara’ya döndüğünde askere gitmek üzere başvuruda 
bulundu. Bu arada Türk Ceza Yasası’nın 141. Maddesine aykırı ey-
lemde bulunmak savıyla tutuklandı, yargılandı ve iki yıl hapis yattı. 
Sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra aftan yararlanarak serbest kaldı 
(1953). Askerliğini bitirdikten sonra bir süre çeşitli işlerde çalıştı, İn-
giltere’ye giderek bu ülkede araştırmalar yaptı. 1960’ta Ford Vakfı 
bursuyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek oraya yerleşti. İki yıl 
Los Angeles, iki yıl da California Berkeley Üniversitesi’nde araştır-
macı olarak çalıştı. 1965’te Bloomington’daki İndiana Üniversitesi’n-
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yükseldi ve Amerika Folklor Derneği onur üyeliğine seçildi (1983). 
Bu yıllarda Yugoslavya’ya gelerek Priştine ve Prizren’de öz Türk ad-
larıyla ilgili araştırmalar yaptı. Bu yazıyı “The Name and Society” 
başlığıyla “Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
Konferenser 12” bildiri kitabında bastı.  

Ardından Türkiye’ye dönerek bir süre Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Türk edebiyatı dersleri verdi. 1997’de emekli oluncaya kadar bu üni-
versitedeki görevlerine devam etti. Emekli olduktan sonra Türkiye'de 
Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de dersler veren Başgöz, Türk 
halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu 
alanda en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyordu. 
 

 
İlhan Başgöz Prizren’de bir sünnet düğününde oyun oynarken 

  
Bu dönemlerde almış olduğu dört aylık bursla Yugoslavya’ya 

geldi ve folklor araştırmaları yapmak üzere Priştine Üniversitesi Filo-
loji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden kabul ettiklerine 
dair yazılı izin istedi. Böylece, araştırmaları için Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölüm Başkanı Nimetullah Hafız’la birlikte tüm Kosova şehir 
ve köylerini ziyaret etme fırsatını buldu. Bunun dışında Üsküp, Ohri, 
Mostar ve Saraybosna’ya da gitti. 

Başgöz, 1998’den sonra Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim 
üyesi olarak görev yaptı ve daha sonra Van yüzüncü Yıl Üniversitesi’-
ne geçti. Ardından Ankara’ya dönerek çalışmalarını Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde sürdürdü.  

İlhan Başgöz, 1943 yılından itibaren, başta Doğu Anadolu Bölge-
si (Kars ve Erzurum) olmak üzere, pek çok yerden derlediği destan, 
halk öyküleri, atasözleri, bilmeceler, türkülerin yanı sıra gölge oyunu, 
kukla, halk dansları konulu filmlerden oluşan zengin bir belgelik oluş-
turdu. Başgöz’ün halk edebiyatı araştırmalarına yaptığı katkılardan bi-
ri de sözlü kaynaklardan derlenen malzemeyi bir anlatı olarak ortamı 
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ve gelenek faktörleriyle incelenmesi gerektiğini örnekleriyle vurgula-
masıdır. 
 

 
 

Prof. Dr. İlhan Başgöz düzenlemiş olduğu bir kursta bilim insanlarına Türk halk 
edebiyatı yöntemleri ve bilim alanındaki yeni gelişmeleri açıklarken 

 
Nasrettin Hoca konusundaki yaklaşımı kimi çevrelerde tepkiyle 

karşılanan Başgöz, Nasrettin Hoca fıkralarının yüzyılların birikimiyle 
olgunlaşmış bir nükte geleneğinin diller ve kültürler arası gelişmelerle 
oluştuğu görüşündedir.  

1997’den itibaren Güre’de (Edremit-Balıkesir) her yaz halkbilim 
ve halk edebiyatıyla ilgili yaz kursları düzenleyen Başgöz, katılan 
araştırmacı ve bilim insanlarına kendi çalışmalarında uyguladığı yön-
temleri ve bilim alanındaki yeni gelişmeleri aktardı. 

Başgöz’ün yazıları, Türkiye’de Dost, Yeni, Türk Dili, Milliyet-
Sanat gibi dergilerde yer aldı. Kendisine 1997 yılında Kültür Bakanlı-
ğı’nın Üstün Hizmet Ödülü, 2000 yılında Hacı Bektaş Veli Dostluk ve 
Barış Ödülü ve 2004 yılında TÜBA Bilim Ödülü verildi. 

ABD'de 33 yıl yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele 
eden Türk halk bilimci İlhan Başgöz, tedavisine Türkiye'de devam 
edilmesi talebi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans 
uçak gönderilmiştir. 5 Ocak 2021'de Türkiye'ye getirilen Başgöz'ün 
Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 
tedavisine devam edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyaca ünlü 
halk bilimcisi Prof. Dr. İlhan Başgöz, tüm çabalara rağmen 13 Nisan 
2021’de bu hastanede vefat etmiştir. 
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BAŞLICA ESERLERİ: 
 
İnceleme – Araştırma: 

 
Doğu Anadolu’da Folklor Denemeleri (1947), İzahlı Türk Edebi-

yatı Antolojisi (1956), Türk Halk Edebiyatı (1952), Köroğlu (1957), 
Educational Problems of Turkey (1920-40) (H. E. Wilson ile, 1967), 
Türkçe Birinci Basım: Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitim ve Atatürk, 
1968 / İkinci Basım: Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk: 
Sorunlar-Çözüm Araştırmaları-Uygulamalar (1995), Turkish Folklore 
(1970), Karacaoğlan (1977), Âşık Ali İzzet Özkan (1979), Yunus 
Emre (1990), Türk Bilmeceleri I-II-III (1993), Turkish Folklor and 
Oral Literature (Hazırlayan: Kemal Sılay 1998), Hoca Nasreddin, Ne-
ver Shall I Die (P. N. Boratav ile, 1998), Geçmişten Günümüze Nas-
reddin Hoca (1999). 
 
Deneme: 
 
Manilerimizden (1957), Bilmece: A. Corpus of Turkish Riddles (A. 
Tietze ile, 1973 – Türkçe Birinci Basım: Türk Bilmeceleri 1995 / 
İkinci Basım: Türk Halkının Bilmeceleri, 1999), Strudies in Turkish in 
Folklore (M. Glazer ile, 1978), Çıt Ett Çiçek Açtı – Çocuklar İçin 
Bilmeceler (1979), Vay Başıma Gelenler (Tekerlemeler, 1993).  
 
 
 
Çeviri: 
 
Türk Halk Edebiyatı (E. Saussey’den, 1952). 
 
Otobiyografi: 
 
Gemerek Nire Bloomington Nire/Hayat Hikayem (Türkiye İş Bankası 
Yayınları, 2017). 
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DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ/ 
EDITORIAL PRICIPLES: 

 
BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisi uluslararası kaydı Paris’te yapılmış 
olan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez, mart ve eylül aylarında 
yayımlanmakta olan BAL-TAM, Türkoloji ve yardımcı disiplinlerinin 
tüm alanlarında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.  
Dergimizde, daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış 
özgün çalışmalara, bilim ve araştırma alanlarında gerçekleşen farklı 
proje sonuçlarına öncelik tanınmaktadır. Bunun yanı sıra tanınmış, 
çağdaş ve geçmişe ait olan Türkologların portrelerine ve bibliyog-
rafyalarına da özellikle yer verilmektedir. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren basın ve yayın or-
ganlarında (gazete, dergi, tv, internet vb.) gerek dergimiz ve gerekse 
Merkezimiz ile ilgili haber, yorum ve fotoğrafların adresimize gönde-
rilmesi ya da iletişim kanalları yoluyla bize iletilmesi bizleri mutlu 
etmektedir. 
Dergiye gönderilecek yazılar öncelikle analitik ve bilimsel objekti-
viteyi içerisinde bulundurmalıdır. Yazıların dipnotları ve 
kaynakçasının bilim standartlarına 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 Fran-
sızca yazılmış bilimsel makaleler de kabul edilmektedir. Ancak bu 
dillerde yazılan makalelerin geniş bir Türkçe özetine yer verilmelidir.  
Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, bold ve büyük harflerle yazılmalı, İn-
gilizce 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 bilgisayarda, 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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sayfa sayısıyla sınırlandırılmış değildir. Çalışmaların bilgisayarda, 1 
satır aralığında, hece genişliği 126 mm’yi ve uzunluğu 195 mm’yi 
kapsayacak şekilde (11 harf büyüklüğünde font Times New Roman 
biçiminde) olması, çalışmaların başında Türkçe ve İngilizce özet ile 
anahtar kelimelerine yer verilmesi gerekmektedir.  
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Çalışmalar, biri mutlaka diskete veya CD’ye kayıtlı olmak üzere, iki 
kopya çıktısıyla birlikte dergi adresine ve aynıca internet iletişim yo-
luyla 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 düşünce ve 
görüşlerini yansıtan metinler olarak değerlendirilmezler. 
Eğer yazı gönderen kişi, dergimize ilk defa yazıyorsa bu kişinin ça-
lışmasının ekinde bir fotoğraf ile birlikte, çalıştığı bilimsel alanını be-
lirten kısa bir öz geçmişini de göndermesi uygun görülür.  
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