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Ön Söz 

Balkanlar sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle 

tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 

Medeniyetlerin hem kavuşma hem de ayrılma kavşağında 

olan Balkanlar büyük göçlere, savaşlara, sosyal, kültürel 

ve ekonomik gelişmelere tanıklık etmiştir. Özellikle her 

ikisi de uzun soluklu olan Roma ve Osmanlı 

İmparatorlukları bu bölgenin kaderini derinden 

etkilemiştir. Balkan coğrafyasının kırsaldan şehre her 

bölgesinde kalıcı izler bırakmış bu iki imparatorluk hiç 

şüphesiz bölge halkının geçmiş ve geleceğini de 

şekillendirmiştir. Nihayet 1789 Fransız İhtilali sonucu 

gelişen milliyetçi akımdan ve her milletin kendi geleceğini 

kendi tayin hakkından esinlenen Balkan milletleri XIX. 

yüzyıl sonunda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak 

bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Ancak her birinin 

tarihsel savlarla desteklenen “büyüklük” hayalleri 

dönemin büyük güçleri tarafından istismar edilmiş, Balkan 

milletlerinin umduğu barış ve istikrar bir türlü bölgeye 

gelmemiştir. Bu yüzden neredeyse tüm Balkan devletleri 

XX. yüzyılda da sınır değişikliklerine maruz kalmış, her 

biri başka bir büyük gücün etkisi altında kalarak varlığını 

devam yolunu seçmiştir. Böylesine dinamik bir siyasi, 

etnik, kültürel yapıya sahip bölge Roma 

İmparatorluğu’ndan başlayıp günümüze kadar gelen 

süreçte, özellikle de Osmanlı döneminde, Balkanlar’da 

meydana gelen siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler, ne 

yazık ki ülkemizde yeteri kadar incelenmemiştir. Bu 

maksatla 20-22 Eylül 2018 tarihinde Balıkesir’de VI. 

Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 

gerçekleştirilmiş ve Balkan ülkelerinin siyasi, sosyal, 

kültürel ve ekonomik ilişkileri ele alınmıştır. 

Sempozyumun amacı, Roma’dan günümüze Balkan devlet 

ve milletlerinin yaşadığı siyasi, kültürel ve ekonomik 
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ilişkileri ele almak, bu konudaki bilgi açığının 

giderilmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Bu 

kitapta özellikle dil ve edebî ilişkilerle ilgili yazılara yer 

verilmiştir. Bayram Yıldız, İsmail Avcı, Nihada 

Delibegović Džanić, Sanja Berberović, Emina Berbić 

Kolar ve Ersoy Topuzkanamış’ın sempozyumda sunulan 

bildirilerinden oluşan yazıların Balkan coğrafyasındaki dil 

ve edebiyata dair birikimin daha iyi anlaşılmasına katkıda 

bulunmasını diliyoruz. Sempozyuma verdikleri destekle 

bu yazıların ortaya çıkmasına vesile olan TİKA’ya, Karesi 

Belediyesi’ne ve Balıkesir Üniversitesi’ne teşekkür 

ediyoruz. 
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BİR MÜBADELE ROMANI: ÖMRÜM UZAKLARDA 

AZALMASIN 

A Novel of Population Exchange: Ömrüm Uzaklarda 

Azalmasın 

Bayram YILDIZ 

Öz: Lozan Barış Antlaşması’nın bir parçası olarak Türkiye ile 

Yunanistan arasında “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

Din esası üzerinden yapılan mübadeleye göre 1923-1930 yılları 

arasında kesin olmamakla birlikte 1 200 000 Ortodoks Rum 

Türkiye’den Yunanistan’a, 500 000 Müslüman Türk Yunanistan’dan 

Türkiye’ye göç etmiştir. Bu kadar büyük bir göçün hem Türk 

edebiyatına hem de Yunan edebiyatına farklı şekillerde yansımaları 

olmuştur. Türk edebiyatında mübadele konusu daha çok 1990’lardan 

itibaren yoğun olarak işlenmeye başlamıştır. Ömrüm Uzaklarda 

Azalmasın mübadelenin konu edildiği romanlardan biridir. Romanda 

Gönen’in Elbizlik Köyü’nde yaşayan Rumların, Yunanlıların bölgeyi 

işgaline destek vermemelerine ve istememelerine rağmen antlaşma 

gereği yüz yıllardır yaşadıkları topraklarından Yunanistan’a göç 

etmek zorunda kalışları anlatılır.  Kendisi de Gönenli olan yazarın, 

mübadele konusunu romanında ele alırken bu konuda yeterince 

araştırma ve inceleme yapmadığı, daha çok yakın çevresinden 

dinlediklerinden ve edindiği intibalardan hareketle işlediği 

görülmüştür. Roman, roman tekniği açısından da, özellikle, olay 

örgüsü, zaman,  kişileştirme, anlatım teknikleri ile dil ve anlatım 

açısından bazı sorunlar içermektedir.   

Anahtar kelimeler: mübadele, Türk romanı, konu, roman tekniği. 

 

Abstract: “Convention of Population Exchange” was signed by 

Turkey and Greece as a part of Lausanne Peace Conferences. Based 

on this religious grounded population exchange convention, 1.2 

million Rum Orthodox Christians moved to Greece from Turkey 

whereas .5 million Turkish Muslims moved to Turkey from Greece 

between 1923 and 1930 though the official confirmation is still 

pending. Such a big population exchange influenced both Turkish and 

Geek literatures in innumerable ways. Population exchange has 

intensely been the subject of Turkish Literature since 1990. “Ömrüm 

Uzaklarda Azalmasın” is one of the novels on the subject of 

population exchange. The novel tells mandatory migration of Rum 

                                                           
 Dr. Öğretim Üyesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim 

Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Balıkesir. 
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Orthodox Christians from their centuries long home county “Elbizlik 

Village of Gönen” to Greece due to the convention, despite the fact 

that they never supported invasion of their home county by Greeks. It 

is assumed that the writer, who is also from Gönen, revealed the 

subject of population exchange based on his impression and 

knowledge rooted from kith and kin without doing a sufficient 

research and analysis. The novel has problems regarding novel 

techniques especially on the subject of story act, timing, 

personification, expression techniques and language and expression. 

Keywords: population exchange, Turkish novel, subject, novel 

technique. 

 

Giriş: Göç Edebiyatı 

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç, bireylerin veya 

toplulukların daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak adına 

yaptıkları eylemlerden biridir. Genellikle gönüllülük 

esasına bağlı olarak yapılan göç, bazen bireylerin ve 

toplulukların özgür iradeleri dışında, resmî otoritelerin 

isteğiyle zorunlu olarak da yapılmaktadır. Zorunlu olarak 

gerçekleştirilen göçlerden biri de mübadeledir. 

“Değişim” anlamına gelen mübadelede, karşılıklı olarak 

bireylerin veya toplulukların zorunlu olarak yer 

değiştirmesi söz konusudur. İster gönüllü ister zorunlu 

her ne şekilde olursa olsun özellikle kitlesel olarak 

yapılan göçlerin sosyolojik, ekonomik, siyasî ve 

psikolojik etkilerinin olmaması düşünülemez. Bu 

etkilerin toplum ve bireyle doğrudan ilgili olan edebiyata 

yansımaları da kaçınılmazdır.1 

20 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nın bir 

parçası olarak Türkiye ile Yunanistan arasında “Nüfus 

Mübadelesi Sözleşmesi” imzalanmıştır. Din esası 

üzerinden yapılacak mübadeleye göre İstanbul dışında 

Anadolu ve Trakya’nın çeşitli yerlerinde oturan Ortodoks 

Rumlar ile Batı Trakya dışında kalan Yunan 

                                                           
1 Zorunlu göç konusunun romana yansıması hakkında geniş bilgi için 

bkz.:  Levent Bilgi, Türk Romanında Savaş Sonrası Anadolu’ya 

Zorunlu Göçler, Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul 2006. 
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topraklarında yaşayan Müslüman Türkler yer 

değiştireceklerdir. 1923-1930 yılları arasında kesin 

olmamakla birlikte 1 200 000 Ortodoks Rum Türkiye’den 

Yunanistan’a, 500 000 Müslüman Türk Yunanistan’dan 

Türkiye’ye göç etmiştir.2 Bu kadar büyük bir göçün 

Türklerin ve Rumların edebiyatlarına yukarıda da 

belirtildiği gibi yansımaması düşünülemez. Zorunlu ve 

karşılıklı olmasına rağmen bu büyük göç Türk ve Yunan 

edebiyatlarına farklı şekillerde yansımıştır. Herkül 

Milas’a göre farklılıkların çarpıcı nedenleri şöyledir:  

“Bu farkların en çarpıcı olanı, mübadele olayının Türk 

edebiyatına çok sınırlı olarak yer almasıdır. Bunun 

esas itibariyle siyasi nedenlerden kaynaklandığını 

düşünüyorum. Ayrıca iki toplumun kendilerini 

algılayış tarzları da bu sonucun ortaya çıkmasında rol 

oynamıştır. Türk edebiyatına egemen olan duygu, 

güçlü ve hâkim-i mutlak bir merkezi devlete aidiyet 

duygusudur. Bu durum, içeriğinde aile ocağı, kişisel 

anılar ve küçük yerel bir cemaatin yaşadığı mekân ile 

ilişkilendirilen vatan duygusunun daha keskin 

ifadelerle yer aldığı Yunan edebiyatıyla tezat teşkil 

etmektedir.”3  

Mübadele konusunda Türk edebiyatında 1923-1980 

yılları arasında bir “suskunluk dönemi” yaşanır. 

Mübadele, sınırlı sayıdaki romanda aslî tema olmaktan 

çok uzaktır ve verili bir şekilde ele alınır. Aynı dönemde 

Yunan edebiyatında ise mübadeleye tâbi tutulan 

                                                           
2 Murat Koraltürk, “Mübadelenin İktisadi Sonuçları Üzerine”, DEU 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6-7, sayfa: 184, 1996. 

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4924/murat

_koralturk.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim Tarihi: 15.08.2018 
3 Herkül Milas, Türk Edebiyatında Nüfus Mübadelesi: Metinlerin 

Arasındaki Fısıltı(1)/Ege’yi Geçerken”, Ege’yi Geçerken- 1923 Türk- 

Yunan Zorunlu Mübadelesi, (Der.Renee Hirschon), İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007, s.: 1-2,  

http://www.herkulmillas.com/el/arthra-hm/kitaplardaki-

makaleler/185-tuerk-edebiyatnda-nuefus-muebadelesi-metinlerin-

arkasndaki-fslt-1egeyi-gecerken.html. (Erişim tarihi: 01.05.2016).  

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4924/murat_koralturk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4924/murat_koralturk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.herkulmillas.com/el/arthra-hm/kitaplardaki-makaleler/185-tuerk-edebiyatnda-nuefus-muebadelesi-metinlerin-arkasndaki-fslt-1egeyi-gecerken.html
http://www.herkulmillas.com/el/arthra-hm/kitaplardaki-makaleler/185-tuerk-edebiyatnda-nuefus-muebadelesi-metinlerin-arkasndaki-fslt-1egeyi-gecerken.html
http://www.herkulmillas.com/el/arthra-hm/kitaplardaki-makaleler/185-tuerk-edebiyatnda-nuefus-muebadelesi-metinlerin-arkasndaki-fslt-1egeyi-gecerken.html
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Hıristiyanların yaşadıklarını anlatan çok sayıda edebî eser 

yazılmıştır ve bu eserlerin ortak teması ise “geride 

bırakılan vatan ve mübadillerin yeni vatanda 

yaşadıklarıdır”.4 

1990’lardan itibaren ise mübadele konusu Türk 

romanında aslî tem olarak yoğun bir şekilde yer almaya 

başlar. Bunda Yunancadan çok sayıda mübadele 

romanının çevrilmesi, iki kutuplu dünya sisteminin 

değişmesi ve özgürlük rüzgârlarının esmesi, 1980’den 

sonra Türkiye’de liberal politikaların izlenmesi, sürgün 

konusundaki akademik çalışmalarda artış olması etkili 

olmuştur.5  

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın6 şiir, hikâye, roman gibi 

farklı edebî türlerde eser veren, hikâye türünde yazmış 

olduğu bazı eserler, çeşitli ödüllere layık görülen7 Salim 

Nizam’ın ilk romanıdır8 ve hikâyeden romana geçişin 

                                                           
4 Milas, a.g.m., s.: 3. 
5 Harun Doğruyol, “1990 Sonrası Türk Edebiyatında Türk- Yunan 

Mübadelesi, Yeni Türkiye Dergisi Rumeli Balkanları Özel Sayısı IV, 

Sayı: 69, s..26, 2015. 

https://www.academia.edu/15638160/1990_sonras%C4%B1_T%C3%

BCrk_Roman%C4%B1nda_T%C3%BCrk-

Yunan_N%C3%BCfus_M%C3%BCbadelesi. (01.05.2016) 
6 Salim Nizam,  Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, İskenderiye Kitap, 

İstanbul  2014. Kitaptan bundan sonra yapılan alıntılar dipnotta 

gösterilmeyecek, alıntının yapıldığı yerde sayfa numarası verilecektir. 
7 Özellikle 2006 Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması 

Birincilik ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Gençlik Merkezi “Senin İstanbul’un Yarışması” Düzyazı 

Kategorisi Birincilik ödülleri anılmaya değerdir. Salim Nizam’ın 

aldığı ödüller için bakınız: Nizam, a.g.e.: 5-6. 
8 Bu konuda bir belirsizlikten de söz edilebilir. Yazarın eserleri 

arasında yer alan ve hayatından çok fazla iz taşıyan Sisli Göl’ün 

roman kabul edilip edilemeyeceği tartışılabilir. Adı geçen metnin iki 

farklı baskısı vardır. Bu baskılardan birincisi “Hikâyeler” üst 

başlığıyla T.C. Gönen Belediyesi Kültür Yayınlarının 7 numaralı eseri 

olarak basılmıştır. Bu baskıda eser yedi bölümden oluşmaktadır. Aynı 

metnin ikinci baskısı ise 2011 yılında “roman” alt başlığıyla Cinius 

Yayınları tarafından basılır. Bu baskıda bölüm sayısı artmış, yirmi 

olmuştur.  

https://www.academia.edu/15638160/1990_sonras%C4%B1_T%C3%BCrk_Roman%C4%B1nda_T%C3%BCrk-Yunan_N%C3%BCfus_M%C3%BCbadelesi
https://www.academia.edu/15638160/1990_sonras%C4%B1_T%C3%BCrk_Roman%C4%B1nda_T%C3%BCrk-Yunan_N%C3%BCfus_M%C3%BCbadelesi
https://www.academia.edu/15638160/1990_sonras%C4%B1_T%C3%BCrk_Roman%C4%B1nda_T%C3%BCrk-Yunan_N%C3%BCfus_M%C3%BCbadelesi
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sancılarını taşımaktadır. Bu sancıları özellikle romanın 

konusunda, olay örgüsünün örgütlenmesinde, kişilerin 

yaratılmasında ve ilişkilerinin düzenlenmesinde, zamanın 

ve mekânın işlenmesinde görmek mümkündür. Dil ve 

anlatım konusunda da bazı tutarsızlıklardan ve hatalardan 

bahsedilebilir. 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın tema ve konu 

arasındaki bazı uyumsuzluklara, olay örgüsündeki bazı 

aksamalara ve zaman zaman okurun ana izlekten 

uzaklaşmasına neden olan fantastik unsurlara rağmen 

Türk edebiyatında 1990’lardan itibaren yoğun bir şekilde 

işlenen mübadele romanları arasında değerlendirilebilir. 

Mübadelenin yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri 

olan Gönen’de doğup büyüyen ve meslek hayatının 

büyük kısmını burada icra eden Salim Nizam’ın 

mübadele konusuna çok da uzak olmadığı fakat geniş ve 

derinlikli araştırmalar yapmadığı hem bu romanından 

hem de diğer eserlerinden anlaşılmaktadır. 

Konu 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da Gönen’de 

Aladağlar’ın eteğindeki Sarıköy Ovası’ndaki Elbizlik 

Köyü’nde yaşayan Rumların alışageldikleri bir döngü 

içerisinde hayatlarını sürdürürken Lozan Barış 

Antlaşması’nın gereği olarak hiç istemedikleri bir göçe 

tâbi tutulmaları anlatılır. 

Ana Fikir 

İnsanların rızaları alınmadan yapmak zorunda 

bırakıldıkları göçlerin mutluluk getirmesini beklemek 

zordur: 

“Dolunayın olmadığı karanlık gecelerde yönümüzü 

kaybettiğimizde bana Demirkazık Yıldızı’na bakmamı 

söylerdin. Demirkazık’ın hep kuzeyi gösterdiğini 

bilirdin. Demirkazık bu akşam yine yükseldi, içimde 

umudum hiç tükenmedi. Ben her gece yolumu 
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kaybettiğimde seni arıyorum, ömrüm uzaklarda 

azalmasın anne.” (s.216) 

Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, “destanlar devrinden 

bu yana kullanılan ve romanlarda da en çok tercih 

edilen”; “üçüncü kişi anlatıcı”, “o anlatıcı”, yazar 

anlatıcı”, “benzer anlatıcı” gibi isimler de alan “gözlemci 

anlatıcı” tarafından anlatılır.9 Anlatıcının roman 

genelinde gözlemci konumunda kaldığını, olayların 

ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkili olmadığını, 

olayların dışında kaldığını söylemek mümkündür:  

“Kurbağalar yağmuru günlerce önceden haber 

verdiler. Zülüce, gökyüzüne baktı; gece katran 

karasıydı ve felaket bulutlarıyla kaplıydı. Aladağlar’ın 

üzerinde çakan şimşeklerin ardından büyük bir gök 

gürültüsü koptu ve oda aydınlandı. Art arda şimşekler 

çakarken, gece gündüz gibi aydınlanıyordu. 

Yakınlarda bir yere yıldırım düşmüş olmalıydı” (s.7). 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da anlatıcının olayları 

anlatırken genelde nesnel bir tavır takındığı ve okura bir 

duyguyu, bir düşünceyi benimsetme yoluna gitmediği; 

olayları gözlemleyip okura aktardığı, olaylar hakkındaki 

değerlendirmeyi okura bıraktığı görülmektedir. Bu 

durumun dışına çıkıldığı ender olay ve durumlara da 

rastlanmaktadır. Özellikle romanın kötü kişileri Sansar 

Sakis ve oğlu Bedros’la ilgili anlatımlarda okurda bu 

kişiler hakkında olumsuz bir bakış açısının oluşması 

yönünde bir anlatım yapıldığı söylenebilir: “İşçiler 

şaşkındılar; ‘Öyle babadan böyle çocuk olamaz’  diye 

hayıflandılar. Babası, para babasıydı, tefeciydi, yüksek 

faizle köylüyü borçlandırır ve onları günlerce üzüm 

bağında çalıştırırdı, üstelik caniydi ve acımasızdı.”(s. 

159)  

                                                           
9 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, 2. Bas., Öncü Kitap, 

Ankara 2004, s.106. 
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Anlatıcı ve bakış açısı konusunda romanda birkaç 

yerde yukarıda genel çerçevesi çizilen anlatımın dışına 

çıkıldığı tespit edilmiştir. Sansar Sakis’in ölümünden ve 

Bedros’un hapishaneye düşmesinden sonra İstanbul’dan 

Elbizlik’e dönen Midas’ın konağı yaptırırken o günkü 

mimarlık anlayışına göre değil de günümüze yakın bir 

dönemin mimarlık anlayışına göre davrandığını söylemek 

gerekir (s.158-159, 189). Aynı tavır Manoli ve Greg’in 

düğünlerinin yapıldığı bölüm için de geçerlidir (s.181-

186). Savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşu ve romanda iki bölümde ( İsviçre Lozan, Lozan 

Zaferi) anlatılan Lozan Barış Antlaşması ile ilgili 

anlatımlarda anlatıcı o ana kadarki tutumunu değiştirir ve 

anlatımını resmî bir söyleme dönüştürür. Özellikle 

anlatımı Aladağlar’ın eteğindeki Sarıköy Ovası’nda 

yaşayanlarla sınırlı olan anlatıcı bir anda kendini 

Lozan’da bulur. Romanın genel dokusu itibariyle 

Lozan’daki görüşmelerin sonucu Elbizliklileri çok 

yakından ilgilendirse de romanda yeri olmadığını 

belirtmek gerekir. Aşağıdaki satırlarda Gönen’in düşman 

işgalinden kurtulmasından kısa bir süre sonrasını 

anlatmaktadır:  

“Savaşın bitmiş olması da işlerin düzelmesinde büyük 

bir etkendi. Atatürk modern bir ülke kurmuştu ve her 

geçen gün yeni devrimler yapılıyordu. Yunan 

ordularının altı Eylül’de Gönen’den kaçmaları ve 

Gönen’in kurtuluşuyla başlayan yeni süreçte şehir 

yeni baştan imar ediliyordu. Yıkılan binalar, okullar, 

hastaneler, devlet daireleri yeniden inşa ediliyordu.” 

(s.157).  

Yine romanda geçen “kobay” (s.18), “klostrofobi” 

(s.158), “narsist (doğru yazımı ‘narsis’ olmalı)” (s.87) 

gibi bazı kavramların, şarapçılıkla ilgili verilen bilgilerin 

(s.72) de romanın geçtiği dönemden sonrasına ait olduğu 

söylenebilir. 

Özet 
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Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, olay örgüsü içine dâhil 

edilemeyecek gök gürültülü, şiddetli bir dolu ve yağmur 

yağışının yaşandığı bir bahar akşamının anlatımıyla 

başlar. Aşırı yağışın ardından büyük bir sel gelmiş, evler 

yıkılmış, birçok evcil ve yabani hayvan telef olmuştur. 

İşin daha kötüsü ise sel köyün mezarlığına da girmiş ve 

mezarlardaki cesetlerin toprak üstüne çıkmasına neden 

olmuştur. Engerek yılanlarıyla huzursuz bir gece geçiren 

Zülüce sabahla birlikte kocasını aramaya çıkar. Zülüce 

başı sıkışan herkesin başvurduğu ve geleneksel 

yöntemlerle insanların her türlü derdine çözüm bulan bir 

kadındır. Romanın ikinci bölümünde saçlarının renginden 

dolayı Kızıl Safer tanıtılır. Kızıl Safer, değirmeninde 

çevre köylerden gelenlerin buğdaylarını öğütür ve dere 

kıyısından topladığı sazlardan sele sepet örer. Romanın 

ilerleyen bölümlerine bakıldığında da müşterilerinin daha 

çok Rumlar olduğu anlaşılır ve bir gün değirmene gelen 

bir Rum kızı olan Manoli yüreğine ateşler salar. Üçüncü 

bölüm ise romanın önemli kişilerinden Manoli’nin 

tanıtıldığı bölümdür. Manoli, sarı saçlı, yosun yeşili 

gözlü, beyaz tenli güzel bir kızdır. Güzelliğinin yanı sıra 

alabildiğine de hamarattır. Ev işlerinin yanı sıra hem 

yatalak annesi Bayan Mariya’ya hem özürlü kardeşi 

Salamis’e bakmakta hem de Paskalya Bayramı gibi özel 

günler için yapılan hazırlıklarda da ön sıradaki yerini 

almaktadır. O gün içinde okur onu Paskalya Bayramı için 

kurabiye ve şekerleme hazırlarken görür. Manoli’nin 

hayatta en büyük dileği, köyün en zengini Sansar Sakis’in 

oğlu Bedros’la evlenip mutlu bir yuva kurmaktır. Daha 

sonraki birkaç bölüm Paskalya Bayramı hazırlıklarına ve 

bayrama ayrılır. Paskalya Bayramı gününün sabahında 

Sansar Sakis’in üç katlı malikânesine iki-üç yüz metre 

uzaklıktaki şarap fabrikasının bahçesinde bayram için 

hummalı bir çalışma vardır. Manoli, Sansar Sakis’in kızı 

Helena, papazın kızı Verena’nın da içlerinde bulunduğu 

grup Paskalya yumurtalarını farklı renklerdeki kazanlarda 

haşlamaktadır. Köyün delisi Lali de aralarındadır. Manoli 

ile Paskalya Bayramı’nda yumurtaların konulacağı 
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sepetleri getiren Kızıl Safer bahçede karşılaşırlar. Manoli 

duygularında bir değişme yaşadığını hisseder. Kızıl 

Safer’i akşamki Paskalya Bayramı’na davet eder ve 

gözlerini ondan alamaz. Bu durum Helena’nın 

dikkatinden kaçmaz. Bayram’da giyeceği kırmızı 

elbisesini ütülerken Manoli çok dalgındır ve elbisesinin 

eteğini yakar. Kiliseye Manoli’yi götürmek için gelen 

Bedros, ondaki değişimi fark eder. Paskalya Bayramı için 

bütün köylü kilisede toplanmaya başlar. Papaz Sisifos 

gelenleri kilisenin kapısında karşılar. Bayrama İzmirli 

Levanten Şimon’un Helena’nın nişanlısı olan oğlu 

Adama ve eşi Sonya da katılır. Manoli’nin gözleri Kızıl 

Safer’i arar ve onu kilisenin kapısında görür. Kilisede 

ilahiler başladığında Manoli Kızıl Safer’in içeriye girip 

girmeyeceğini merak eder. Bu merakı Papaz Sisifoz’un 

yaktığı ve onlara kadar gelen ateşle arka sırada oturan 

kişinin mumunu tutuşturmak için dönünceye kadar 

devam eder. Tam arkalarında oturan Kızıl Safer’dir ve 

göz göze gelirler. İnançlarına göre dileklerinin 

gerçekleşmesi için Manoli’nin elindeki mumu 

söndürmeden evlerine kadar götürmesi gerekmektedir. 

Ne var ki tam kapılarının önünde mum söner. Mumunu 

Manoli’nin ateşiyle tutuşturan ve törenin sonuna 

yaklaşıldığını fark eden Kızıl Safer, kiliseden çıkar ve 

atına binip hızlıca kendi köyüne doğru yol almaya başlar. 

Takip edilmediğini anlayıp rahatladığı anda, şaha kalkan 

atından düşen Kızıl Safer kendine geldiğinde yanında 

Zülüce’yi ve duvara dayalı bir kanlı bir nacak ve 

bacağının kesik parçasını görür. 

Buraya kadar yapılan özet romanın ilk yedi bölümüne 

aittir. Romanda sekizinci bölümden itibaren 10, 11, 20, 

26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42. bölümler 

hariç olacak şekilde yeni bir konu anlatılmaya başlanır ki 

bu bölümlerden bir kısmında da yeni konuyla ilgili 

bölümler vardır. Romandaki yeni konu Sansar Sakis ve 

ailesi etrafında döner. Paskalya Bayramı’nın ertesi günü 

Sansar Sakis’in evinde tatlı bir telaş vardır, Sansar Sakis 
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çok mutludur. Ticaret ilişkilerinin çok iyi olduğu İzmirli 

Levanten Şimon’un oğluyla kızı Helena’yı bağ 

bozumundan sonra evlendirecektir. O günün akşamı gelin 

hamamı için Gönen’e gidilecektir. Fakat bir terslik vardır. 

Helena ipek şalını bulamamaktadır. Kayıp eşya, 

kötülüğün özellikle de büyünün habercisidir. Bayan 

Sonya, gelin adayı Helena, Manoli ve diğer genç 

kızlardan oluşan kına ekibi bir yaylı arabaya biner ve 

yatsı ezanı okunurken Gönen’e girerler. Hamamda 

yenilip içilip gülünüp eğlendikten sonra kaynananın gelin 

hanımın vücudunu daha ayrıntılı görebilmesi için 

üzerindeki peştamal Helena ortadaki havuzun içindeyken 

çıkarılır. Herkesin gözü Helena’nın güzel vücudu 

üzerinde dolaşırken Bayan Sonya’nın çığlıkları hamamın 

tavanında yankılanır. Helena’nın göbeğinin altında fındık 

büyüklüğünde bir siyahlık vardır ve gittikçe de 

büyümekledir. Bu arada Zülüce, Saatçi Tahsin’den 

hamile kalan ve babasının evlenmesine izin vermediği 

Verana’nın doğum sırasında başlayan ve durdurulamayan 

kanamasını durdurur. Sansar Sakis de karısının 

ölümünden yedi yıl sonra Gönen’deki doktorların 

iyileştiremediği kızı Helena için Zülüce’nin kapısını 

çalar. Zülüce, karısını tedavi edemediği için sol elinin üç 

parmağını kesen Sansar Sakis’e önce hayır demesine 

rağmen onun yalvarmalarına karşı koyamaz ve Helena’ya 

yardım etmeyi kabul eder. Helena “kara büyü”ye 

yakalanmıştır. Bağ bozumu mevsimi gelmiş düğün 

ertelenmiş ve Helena’nın karnındaki siyahlık iyice 

büyümüştür. Bedros ile Zülüce’nin Helena’nın tedavisi 

için angut kuşu yumurtası, kartal yumurtası ve kirpi otu 

aramaya çıktıkları gün Levanten Şimon ve eşi Sonya da 

Bandırma Limanı’na gitmek için yola çıkarlar. Yolda 

trafik kazası geçirirler ve Bayan Sonya ölür. Helena’nın 

iyileşmesi için şifalı bitkilerle tedavinin yanı sıra toplu 

iğnelerin batırılıp bir kuyuya atılan sabunun da erimeden 

bulunması gerekmektedir. Bu iş için bütün köylü seferber 

olur ve köydeki kuyuların suyunu boşaltmaya başlarlar. 

Üçüncü günün sonunda varlığını dahi çoğu köylünün 
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unuttuğu bir kuyudan boynundaki gümüş tuğradan bir 

Müslüman’a ait olduğu sanılan iskelet çıkarırlar. Aynı 

kuyudaki sabuna ulaşıldığında ise artık Helena hayata 

gözlerini kapamıştır. Helena’nın defnedilmesinden sonra 

Sansar Sakis, şarap mahzenine kapattığı Zülüce’nin sağ 

elinin dört parmağını keser ve onu mahzende bırakır.  

Roman “Ertesi yıl Bandırma ve Gönen’in işgaliyle 

birlikte Türkiye’de yaşayan Rumların huzuru giderek 

kaçmaya başlamıştı.” cümlesiyle yeni bir aşamaya ulaşır 

ve bu aşamada Paskalya Bayramı sırasında görünen ve 

daha sonra kayıplara karışan Greg Yunan işgali sırasında 

yakılan Bandırma’yı seyrederken görülür. Savaşın tam 

ortasındaki bir bölgede yer almasına rağmen Elbizlik 

savaştan etkilenmez ve Elbizlik Rumları Edincik ve 

Bandırma Rumlarının aksine Türkleri destekler. Bu arada 

Bedros yıllar önce Zülüce’nin kocası Nalbant Ali’yi 

babasıyla öldürüp kuyuya atarken gördüğünü zannettiği 

Deli Lali’yi öldürür. Dali Lali’nin ölümüne şahit olan 

Greg ile Bedros arasında tartışma çıkar ve Greg, 

Bedros’u yaralar ve Sarıköy Karakoluna haber verir. 

Yaralı hâldeki Bedros’u Kızıl Safer bulur. Bedros, 

bacağının kesilmesine neden olduğu Kızıl Safer 

sayesinde hayatta kalır. Karakoldan gelen jandarmalar 

Bedros’u yakalar. Kuyudan çıkarılan ceset Nalbant 

Ali’ye aittir. Nalbant Ali’yi de Sansar Sakis ve oğlu 

Bedros’un öldürdüğünü gören yaşlı bir köylü 

gördüklerini anlatır. Levanten Şimon, Sansar Sakis’ten 

aldığı şarapları Bandırma Limanı’na götürürken arabaları 

Rum çeteler tarafından durdurulur ve ateşe verilir. Şimon 

ile şoförü yanarak can verir. Sansar Sakis, kızının ve 

Levanten Şimon’un ölmesi, Bedros’un tutuklanması 

üzerine iyice çökmüştür. Bağlarda ve fabrikada çalışan 

köylüler daha çok seslerini yükseltmeye başlamışlardır. 

Bir öfke seline dönüşen tepki Sansar Sakis’in 

malikânesinin yakılmasına kadar gider. Yalnız baskın 

sırasında öğle uykusuna yatan Sansar Sakis’i yangın 

değil, Zülüce’nin yedi engerek yılanı öldürmüştür. 
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Zülüce de sonbaharda kapatıldığı mahzenden çıkarılır. 

Romanın bu kısmında Kızıl Safer’in annesi Iraz Kadın da 

devreye girer ve oğlunun bacağının kesilmesine neden 

olan Bedros için büyü yaptırmak amacıyla Zülüce’ye 

başvurur. Zülüce, büyücülük yapan annesinin vasiyeti 

gereği büyü yapmamakta, fakat “örümcek büyüsü”nü en 

iyi kimin yaptığını bilmektedir. O kişi Sarıköy saatçisinin 

annesi Büyücü Sadife’dir ve Iraz Kadın’ı ona yönlendirir. 

Büyücü Sadefe’ye büyüyü yaptıran Iraz Kadın, büyünün 

diğer gereklerini de yerini getirir. Aynı günlerde romanın 

giriş kısmındaki yağmura benzer bir yağmur yağar; 

köyün kilisesi ve bazı evler yıkılır; Papaz Sisifoz’un kızı 

ve torunu başta olmak üzere birçok kişi ölür. Savaşın 

ikinci yılı yaşanmaktadır. Eli silah tutan gençler Türk 

ordusuna katılmış, işgalci Yunanlılara karşı 

savaşmaktadır. Köyde kalanlar yeni bir kilise yapılması 

için çalışmalara başlarlar. Midas kişilik olarak babası ve 

ikizinden çok farklı, iyi bir insandır ve köye gelerek 

yıkılan malikânenin yerine yenisini yaptırmaya başlar. Bu 

arada Gönen Hapishanesi’nde bir ayaklanma çıkar ve 

Bedros yaralı bir şekilde kaçar ve Elbizlik’e kadar gelir. 

Uzun bir aradan sonra Manoli tekrar romanda görünmeye 

başlar. Kestane toplama zamanı kardeşi Salamis ile 

kestane toplamaya gider ve savaş sona erdiği için dönen 

Greg’i görür ve aralarında büyük bir aşk başlar. Bir 

bacağını kaybeden Bedros âşıkları gölge gibi takip 

etmeye başlar. Bu arada Salamis’i bir sabah yatağında 

ölmüş olarak bulurlar. Lozan’daki görüşmelere Türkiye 

adına İsmet Paşa katılmış ve antlaşma imzalanmıştır. 

Malikâne inşaatı bitmiş, mimarisi ve çevre 

düzenlemesiyle Midas’ın Avrupa’da gördüğü 

benzerlerini aratmamaktadır. Gönlü çok zengin olan 

Midas, malikânede Manoli ile Greg’in düğünlerinin 

yapılmasını ve ilk gecelerini geçirmelerini ister. 

Malikânede dillere destan bir düğünle evlenen iki sevgili 

ve hizmetçilerden başka kimse kalmaz. Bu anı bekleyen 

Bedros harekete geçer, Manolilerin evinden çaldığı 

merdivenle içeri girer, Rozali’nin yerine alınan üç 
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hizmetçiyi öldürür, Greg’in su almak için aşağı inmesini 

fırsat bilerek Manoli’ye tecavüze kalkışır, Manoli’ye 

elindeki tabancayı kaptırması üzerine üçüncü kattan 

merdiven ve Rozali’nin para karşılığında tuttuğu iki kişi 

sayesinde olay yerinden kaçar. Manoli ve Greg çok 

tedirgindir. Bedros’u kaçıran iki kişi onu Kırkayak 

Kuyusu’na saklar, fakat kuyunun kelebesi dönmeye 

başlayınca Bedros ölür ve büyü gerçekleşir. Cesedi nehre 

kadar taşıyan ve suya bırakan Rozali ve iki kişi kaçar. 

Bedros’un cesedi tanınmayacak bir şekilde Kızıl Safer’in 

değirmeninin yakınlarında bulunur. Toplanan kalabalık 

arasında Zülüce ve Iraz Kadın da vardır.  

Romanın son iki bölümü nüfus mübadelesine 

ayrılmıştır. Lozan Barış Antlaşması’nın gereği olarak hiç 

istememelerine rağmen Elbizlikli Rumlar Yunanistan’a 

göç edeceklerdir. Özellikle Manoli için bu göç çok zor 

olur. Çünkü annesi yatalak olduğu için onlarla 

gelemeyecektir. Mahşerî kalabalığın toplandığı bir günde 

Bandırma Limanı’ndan buharlı bir gemiyle ayrılırlar. 

Göçten birkaç ay sonra Kavala’dan gelen Türkler, 

Elbizlik’e yerleştirilir. Bir yıl sonra da annesine 

Manoli’nin bir mektubu gelir. Manoli mektubunda 

annesine “ömrüm uzaklarda azalmasın anne” diye 

seslenmektedir. 

Kişiler  

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da romanın başkişisi 

kimdir sorusuna cevap verebilmek zordur. Olay örgüsü 

parçalı olduğu ve roman bir veya iki merkezî olay 

etrafında şekillenmediği için çok fazla öne çıkan kişi 

yoktur. Romanın başındaki tavırlarından, romanın 

başından sonuna kadar yer alması, iyilerden birisi olması, 

romanın son sözlerini söylemesi nedeniyle Manoli’yi zor 

da olsa romanın başkişisi olarak seçmek mümkündür. 

Greg de yakışıklılığı, Bedros ile mücadelesi, Manoli ile 

evliliği ve mübadeleye katılmasıyla romanın diğer 

başkişisi olarak kabul edilebilir. 216 sayfalık roman için 
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çok sayılabilecek pek çok olayın meydana gelmesi 

romanda kişi sayısını artırmıştır denilebilir. Romanda 

kişiler açısından dikkat çeken konulardan biri de kişilerin 

psikolojik açıdan neredeyse hiç işlenmemiş olmasıdır.  

Manoli: Romanın başında hem fiziksel hem de kişilik 

olarak çizilen Manoli romanın ilerleyen kısımlarında 

kişilik olarak yalpalamaya başlar. Sarı saçları, yosun 

yeşili (ilerleyen kısımlarda su) gözleri ve beyaz teniyle 

onu görenlerin hemen dikkatini çekmektedir. Hem ev 

işlerini yapması hem yatalak annesi ve özürlü kardeşine 

bakması gibi toplumsal konularla ilgili işlerdeki 

hamaratlığı ile göz doldurur. Bedros ile üç yıldır aşk 

yaşaması ve onunla evlenmeyi hayal etmesine rağmen 

Paskalya Bayramı hazırlıkları sırasında Kızıl Safer’i 

görür görmez duygularındaki değişim Manoli hakkında 

romanın ilk sayfalarında oluşan olumlu imajı 

yıkmaktadır. Kızıl Safer’in bir bacağının kopmasından 

dolayı üzüntü duysa da bunu yeterince okur hissetmez. 

Bedros’un tutuklanması ile bir anda Greg’e âşık olması 

da okura yeterince inandırıcı gelmemektedir.  

Greg: Elbizlik Köyü’ndeki Deli Lali başta olmak 

üzere bütün kızların hayranlık duyduğu yakışıklı bir 

gençtir. Paskalya Bayramı sırasında bir kez görünür, 

sonrasında uzun süre görünmez. En yakın arkadaşı 

Bedros’un Deli Lali’yi öldürmesine sessiz kalmaz, 

onunla kavga eder, onu yaralar ve tutuklanmasını sağlar. 

Türklerin yanında savaşa girmesi ve Yunanlıların işgaline 

karşı çıkması da üzerinde durulması gereken 

tavırlarındandır. Yeterince işlenmemiştir. 

Zülüce: Bedros’un ölümüne kadar romanda doğrudan 

veya dolaylı olarak en çok yer alan kişidir. Zülüce 

Müslüman bir kahraman olmasına rağmen 

Müslümanlardan çok Rumlarla birliktedir. Bunda 

olayların daha çok Rumlar arasında geçmesinin de etkisi 

vardır. Zülüce, geleneksel tedavi yöntemlerini bilir ve 

uygular. Din ve milliyet ayrımı yapmadan herkesin 
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yardımına koşar. Engerek yılanlarına hükmetmesi, büyü 

çözmesi ile de çok farklı bir kişiliktir. Yaptığı iş ve 

tavırlarıyla değişik bir kişilik çizen Zülüce; kamburu, 

aksayan bacağı, eksik parmakları, çıkık elmacık 

kemikleri ve puhu kuşunu andıran yüzüyle de romanın 

diğer kişilerinden farklıdır. Bütün iyi niyetlerine rağmen 

Sansar Sakis’in zulmüne maruz kalır.  

Sansar Sakis: Oğlu Bedros ile birlikte romanın kötü 

kişilerinden biridir. Aç gözlülüğü, köylülerin emeklerini 

sömürmesi ve onları verdiği yüksek faizli borçlarla 

kendine mahkûm etmesi, kızının evliliğinden dahi maddi 

menfaat umması, şiddete başvurması, Zülüce’nin önce 

sol elinin üç parmağını, sonra sağ elinin dört parmağını 

kesmesi ve Zülüce’nin kocası Nalbant Ali’yi yok yere 

oğlu Bedros ile öldürmesi kişiliği hakkında yeterince 

bilgi vermektedir. 

Bedros: Babasının oğlu nitelemesini en iyi hak eden 

roman kişisidir. Romanın hemen başında Manoli’nin 

bakış açısıyla âşık olup evlenilecek ideal bir delikanlı 

gibi sunulmasına karşın çok acımasız bir kişiliktir. 

Kıskançlık duygusu nedeniyle Kızıl Safer’in bir 

bacağının kesilmesine neden olur. Her şeyden önce o bir 

katildir. Babasıyla Nalbant Ali’yi öldürüp kör bir kuyuya 

atmıştır. Bu cinayetin üzerinden yedi yıl geçmiştir ve 

okur onda küçük bir pişmanlık duygusu görmez, o 

cinayet işlemeye devam eder ve dört kişiyi daha öldürür. 

 Kızıl Safer: Uzun boyu, kalıplı bedeni, kaslı kolları, 

akşam güneşi gibi kızıl saçları, zeytin karası gözleri ile 

“Allah’ın özel fırçasıyla çizilmiş” Müslüman bir 

delikanlıdır. Hem değirmencilik hem de sele sepet 

örücülüğü ile uğraşır. İkinci bölümde çizilen ayrıntılı 

tasviri ile romanda önemli kişilerden birisi olacak intibaı 

uyanırken Paskalya Bayramı dönüşü Bedros’un kurduğu 

tuzakla bir bacağını kaybetmesiyle edilgen bir konuma 

geçer. Psikolojik olarak, bacağını kaybetmesinden sonra, 
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rahatlıkla işlenebilecek bir roman kişisi olmasına rağmen 

bu yönü hiç işlenmez.  

Midas: Bedros’un ikizi olan Midas, Sansar Sakis’in 

ölümü ve kardeşinin tutuklanmasından sonra romanda 

sahne almaya başlar. Yıkılan kilisenin yeniden yapılması 

tartışmaları sırasında ailenin tipik erkeklerinden biri 

görüntüsü vermesine rağmen bu görüntüsünden çok kısa 

sürede sıyrılır ve okumuş, aydın, iyilik timsali bir kişiliğe 

bürünür. Londra’da mimarlık eğitimi almıştır. İnşaatta, 

bağlarda ve şarap fabrikasında çalışan işçilere karşı 

tutumunda işçi dostu bir patron portresi çizmekle kalmaz, 

büyük paralar ve emeklerle yaptırdığı malikânede 

Manolilerin düğünlerini yaptırdığı gibi ilk geceleri için de 

bu mekânı onlara tahsis eder. 

Helena: Sansar Sakis’in yirmi yaşındaki güzel kızıdır. 

Babası ile aynı mekânı paylaşmasına rağmen babasının 

yaptığı işlerden habersiz, biraz uçarı bir kızdır. Büyücü 

Sadife’nin hangi amaçla yaptığı bilinmeyen kara 

büyüsüne kurban gitmiştir. 

Bay Yorgi: Manoli’nin babası olmasının yanı sıra usta 

marangozluğu, yardımseverliği ve Sansar Sakis’in 

karşısında yer almasıyla dikkat çeker. 

Papaz Sisifos: Kızı Veranda ile Saatçi Tahsin’in 

aşkına gösterdiği tavırla bağnaz bir din adamı portresi 

vermesine rağmen romanın genelinde ideal bir din adamı 

olarak çizilir. Zülüce’nin mahzenden çıkarılması ve 

yıkılan kilisenin yeniden yapılması sırasında gösterdiği 

tavırla toplum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu 

görülür. 

Levanten Şimon: Romanda daha çok Sansar Sakis ile 

şarap ticareti yapması ve içmesi ile görülür. Yine bir 

alışverişten sonra Bandırma Limanı’na şarap götürürken 

yolarını kesen Rum çeteler tarafından yakılarak 

öldürülür. 
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Bayan Sonya: Levanten Şimon’un eşidir. Romanda 

üst gelir düzeyinde bir kadının nasıl göründüğünü ve 

davrandığını göstermek için yaratılmıştır. Romanda 

önemli bir yer tutan kara büyünün ortaya çıkmasında 

kaynana adayı olarak etkin rolü vardır.  

Rozali: Yazarın dış görünüşünden dolayı bir yerde 

boz ayıya, bir yerde de sağmal ineğe benzettiği Rozali, 

Sansar Sakis’in hizmetçisidir. Genç kızların çoğu gibi o 

da Greg’e âşıktır. Malikânenin yakılmasından sonra 

işinden olur, yenisi yapılınca da tekrar geri dönemez. O 

da öç alma yolu olarak hapishaneden kaçan Bedros’a 

yardım etmeyi seçer. 

Veranda: Papaz Sisifoz’un kızı olan Veranda, 

babasının karşı çıkmasına rağmen, Saatçi Tahsin’le 

büyük bir aşk yaşar ve ondan bir çocuk doğurur. 

Kilisenin yıkıldığı yağmurda çocuğuyla birlikte ölür. 

Iraz Kadın: Kızıl Safer’in annesidir. Romanın sonuna 

doğru ortaya çıkan Iraz Kadın oğlunun öcünü almak için 

Bedros için büyü yaptırır. 

Bayan Mariya: Manoli’nin annesi olan Bayan Mariya 

uzun zamandır yatalak hastadır. Zülüce’nin tedavi etmeye 

çalıştığı hastalardandır. Mübadele sırasında yatalak 

olduğu için köyde bırakılanlardandır. Manoli’nin 

çalışkanlığını göstermek ve romanın son sözlerinin 

söylenebilmesi için yaratılmış bir kişidir. 

Salamis: Manoli’nin küçük yaşta menenjit geçirdiği 

için özürlü olan küçük kardeşidir. Ablak yüzü, büyük 

çekik gözleri, basık burnu, yarık ve sarkık alt dudağı ile 

fizikî olarak da kaderin gülmediği bir çocuktur. 

Manoli’nin çalışkanlığını göstermek için yaratılmıştır. 

Mübadeleye yakın sabahlardan birinde yatağında öldüğü 

anlaşılır. 

Deli Lali: Köyün delisi olan Lali bazı konuşmalarıyla 

akıllılardan çok daha iyi düşünüyor gibi görünür. Greg’in 

hayranlarındandır. Nalbant Ali’nin Bedros tarafından 



18 | Bir Mübadele Romanı: Ömrüm Uzaklarda Azalmasın 

öldürüldüğü bilgisine sahip olması onun da aynı kişi 

tarafından öldürülmesine neden olur. 

Zaman 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın romanında nesnel 

zaman, 1919 yılının ilkbahar ayları ile 1925 yılının 

ilkbahar ayları arasıdır. Romanın ilk bölümünde aşırı 

yağan ilkbahar yağmurlarından, ikinci bölümde ise 

“Nisan ayının en güzel günleriydi.” cümlesi ve 

devamında gelen anlatımdan nesnel zamanın nisan 

ayında başladığı anlaşılır. Bu bahar ayının hangi seneye 

ait olduğunu anlamak için okur, romanın yirminci 

bölümü olan “Gönen İşgal Edildi” bölümünü beklemek 

zorunda kalır. Türklerle Rumların aynı topraklar üzerinde 

yaşamasından bu zamanın nüfus mübadelesi öncesi 

olduğunu çıkarmak mümkündür, fakat yıl belirsizdir. 

Yirminci bölümde geçen “Ertesi yıl Bandırma ve 

Gönen’in işgaliyle birlikte …” ifadesi ile birlikte o ana 

kadar yaşananların 1919 yılına ait olduğu 

anlaşılmaktadır. Mübadele konusunu ele alan bir 

romanda İzmir’in işgal edilmesinin üzerinden bir yıl 

geçmesine ve roman kahramanlarından Levanten 

Şimon’un İzmir’den Gönen’e sık sık gelmesine rağmen 

bu konudan hiç bahsedilmemesi bir kusur olarak 

değerlendirilebilir. Bu bilgi ve Rumlar üzerindeki 

olumsuz etkisi çok sonra (s.122) verilir. Roman Lozan 

Barış Antlaşması’nın ardından 1924 baharında yeni inşa 

edilen kilisede ilk ve son Paskalya Bayramı’nın buruk bir 

şekilde kutlanmasının hemen ardından Elbizliklilerin 

Yunanistan’a göç etmesi ve Manoli’nin bu göçten bir yıl 

sonra annesine mektup yazmasıyla sona erer. Buradan da 

romanın bittiği zamanın 1925 ilkbahar ayları olduğu 

anlaşılır.  

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da vaka zamanı ile 

nesnel zamanın uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü 

anlatımda kronolojik bir sıra takip edilmiş, Zülüce’nin 

kocasının kaybolduğu zamana ve çocukluk dönemine ait 
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çok yalın birkaç ifadesinden başka geriye dönüş 

yapılmamış, geleceğe dönük anlatımlarda 

bulunulmamıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi roman 

1919 yılının nisan aylarında başlar. Romanda anlatılan 

olayların neredeyse yarısı (s.7-110) 1919 yılına aittir. 

1919 yılına ait olayların da ilkbahar ve sonbahar 

mevsimleri arasında geçtiği görülür. 1919 yılına ait 

olayların anlatıldığı en son bölüm, Helena’yı 

iyileştiremediği için Zülüce’nin Sansar Sakis tarafından 

sağ elinin dört parmağının kesilmesi ve şarap mahzeninde 

bırakılması ile ilgilidir. 1920 yılına ait anlatımlar, 

yukarıda da bahsedildiği gibi, Bandırma ve Gönen’in 

işgali ile başlar (s.111) ve  yirmi dokuzuncu bölüme 

kadar devam eder (s.149). Bu bölümün başındaki 

“Savaşın ikinci yılıydı.” cümlesinden yılın değiştiğini 

anlamak mümkündür. Bu ifadeyi Millî Mücadele’nin 

değil, Gönen’in işgali ve sonrasında yaşanan olaylarla 

ilintili olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi romanın başladığı 

zaman dilimi, Millî Mücadele’nin birinci yılına karşılık 

gelmektedir. 1920 yılına ait anlatımda köylünün isyan 

edip malikâneyi yakması, Sansar Sakis’in engerekler 

tarafından öldürülmesi ve Zülüce’nin yaklaşık bir yıl 

kesik parmaklarla kaldığı mahzenden kurtulması ve 

kilisenin yıkılması dikkat çekmektedir. 1921 yılına ait 

tespit edilebilen tek anlatım Bedros’un Gönen 

Hapishanesi’nden çıkan isyan sayesinde kurtulmasının 

anlatıldığı otuzuncu bölümdür. Bu bölümle ilgili olarak 

şu noktayı da vurgulamak gerekir: Yazar bölümden 

bağımsız olarak bölümün başında verdiği özette 

“Bedros’un yıllarca hapishanede kalışı, …” ifadesini 

kullanırken anlatımda birkaç satır aşağıda “Bedros’un 

aylardır kaldığı küçük hücresinde…” (s.153) ifadesini 

kullanır. Bedros’un 1920 yılında tutuklandığı 

düşünülürse yıllarca hapishanede kalmadığı anlaşılır. 

Otuz birinci bölümden itibaren savaş sonrası döneme ait 

olaylar anlatılmaya başlanır (s.157). Bu yıla ait anlatımda 

okur, Manoli ile Greg arasında ateşli bir aşk başladığına 
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şahit olur, otuz dört ve otuz beşinci bölümlerde ise 

Lozan’daki barış görüşmelerine gider. Manoli ile Greg’in 

düğünlerinin Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra olduğu 

anlaşılmaktadır (s.181- 186). Kırk birinci bölüm “göç”e, 

yani 1924 yılına, son bölüm ise göç sonrasına, yani 1925 

yılına ayrılmıştır. Romanda, özellikle 1920 yılından 

sonraki olayların anlatımının çok hızlı geçildiği, romanın 

temasını oluşturan olayların kısaca geçiştirildiği, okura 

zihninde tamamlaması için çok fazla yer bırakıldığı 

görülmektedir. Iraz Kadın’ın 1920 yılında yaptırdığı 

“örümcek büyüsü”nün sonucu ancak Manolilerin 

düğününden sonra alınmış (Zülüce ve Iraz Kadın’ın 

tavırlarından sanki o kadar yıl geçmemiş gibidir.); 1921 

yılında hapishaneden kaçan ve sadece geceleri tek 

bacağıyla hareket edebilen Bedros’un nasıl hayatta 

kaldığı ve 1922 yılında birbirine ilanıaşk eden ve ateşli 

bir aşk yaşayan Manoli ile Greg’in düğünlerine kadar 

nasıl zaman geçirdiği açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da yazarın anında 

aktarma yöntemini kullandığı, anlatma zamanı ile vaka 

zamanı arasında bir farklılık olmadığını söylemek zordur. 

Aslında anlatıcının olaylarla arasına bir mesafe 

koymamasına ve hemen o anda olmuş izlenimi vermek 

istemesine rağmen özellikle kullanılan dilde ve bakış 

açısında farklılıkların olduğunu görmek mümkündür. 

Çalışmanın “Anlatıcı ve Bakış Açısı” bölümünün son 

paragrafı bu konuda yeterince fikir vermektedir.   

Mekân 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’ın, çok fazla fantastik 

öge içermesine rağmen tarihî bir konuyu ele aldığı ve 

yazarın doğup büyüdüğü, yaşadığı coğrafyada geçtiği 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle kurmaca gerçeklikte 

anlatılan mekân ve diğer unsurların gerçek hayatla 

bağlantısının olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. 

Romanda açık ve kapılı mekânlara yeterince örnek 

vardır. Aladağlar ve Sarıköy Ovası açık mekân olarak 
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önemli bir işleve sahiptir. Romanın geçtiği coğrafya, 

yüzyıllardır süren barış içinde yaşamanın ve hayat 

döngüsünün simgesi gibidir. Gün Aladağlar’da güneşin 

doğması ile başlar ve batması ile de biter. Mevsimler ile 

yılların başlaması ve bitmesi de Aladağlar’dan anlaşılır. 

Olumsuzlukların yaşandığı gecelerin habercisi olan kurt 

ve çakal sesleri de Aladağlar’dan gelir. Aladağlar, 

Zülüce’nin hekimliğini icra edebilmesi için de ona 

kaynaklık etmekte, Zülüce şifalı bitkileri ve yaban 

hayvanlarını Aladağlar’dan temin etmektedir. Aladağlar, 

aynı zamanda içinde bulundurduğu kestane ağaçları ile 

Elbizliklilerin önemli geçim kaynaklarından biridir. 

Sarıköy Ovası Elbizlikliler ile yeterince işlenmese de 

Dereköylülerin geçimlerini sağladıkları buğday ve pirinç 

tarımını yaptıkları verimli ovadır. Kızıl Safer’in işlettiği 

değirmen ise Türklerin ve Rumların ortak yaşamalarının 

göstergelerinden biridir. Değirmen her iki topluma da 

hizmet vermektedir. Köye ait kuyular da romanda önemli 

bir yer tutan büyülerle ilgili olarak üzerinde durulması 

gereken mekânlardandır. 

Romanda kapalı mekân olarak Zülüce’nin evi, köyün 

eski ve yeni kilisesi, Sansar Sakis’in yakılan ve sonra 

oğlu Midas tarafından tekrar yaptırılan malikânesi, şarap 

fabrikası ve mahzeni, Kızıl Safer’in değirmeni, 

Gönen’deki hamam ve Gönen hapishanesi dikkat 

çekmektedir. Romanda üç yerde geçen Zülüce’nin evi, 

romanda önemli bir yer tutan yaptığı işi ve kişiliğini 

yansıtır:  

“Zülüce salona geçti. Salondaki sedirin üzerindeki iki 

engerek yılanını birbirlerine dolanmış bir şekilde 

gördü. Çiftleşme zamanlarında ve havalar soğurken 

rahatsız edilmekten hoşlanmayan bu engerek yılanları, 

düşmana zarar vermekten asla çekinmezlerdi. 

Tavandan aşağıya doğru asılmış sarımsak ve nane 

hevenklerini elleriyle iterek ilerledi. Ocağın başında 

bulunan sergendeki kavanozlarda bitki tohumları, 

çeşitli zehirler, panzehirler, şifalı bitkiler, yabani 

hayvanlara ait türlü organlar ile sakinleştirici ve 



22 | Bir Mübadele Romanı: Ömrüm Uzaklarda Azalmasın 

iyileştirici şuruplar bulunuyordu. Ahşap duvarın 

kenarındaki küplerde zeytinyağında ve sirkede 

bekletilen alabalıklar, salyangozlar ve kertenkele 

dilleri bulunuyordu. Duvara asılmış kurutulmuş geyik 

başı, yerdeki ayı postu, yeni yüzülmüş tilki postu ve 

içerideki leş kokuları ahşap evi esrarlı bir hale 

büründürüyordu.” (s. 82).  

Sansar Sakis’in malikânesi ve şarap fabrikası ise 

Elbizliklilerin hem iş için hem de özel günlere hazırlık 

yapmak için toplanma yeri gibidir. Yüksek faizlerle borç 

alan köylüler, Sansar Sakis’in bağlarında ve şarap 

fabrikasında çalışırlar. Paskalya Bayramı gibi özel günler 

için toplu yapılan hazırlıkların da hiç kimsenin 

sevmediği, hatta nefret ettiği Sansar Sakis’in evinde 

yapılıyor olması dikkat çekicidir. Yeniden inşa edilirken 

uygulanan mimarî özellikler ise 1920’lerde yaşayan 

Midas’ın değil, günümüz yazarının bakış açısını 

yansıtmaktadır. Kapalı mekânlardan köyün kilisesi de 

özellikle üzerinde durulması gereken mekânlardandır. 

Elbizliklilerin dinî simgelerinden biridir. Yazar bu 

durumu kilisede yapılan Paskalya Bayramı’nı ayrıntılı bir 

şekilde anlatarak okura verir. Yine yıkılan kilisenin 

yerine daha büyük ve gösterişlisinin gelecek kaygısı 

çeken köylüler tarafından kısa sürede el birliği ile 

yapılması da bu anlamda bir gösterge olarak 

değerlendirilebilir.   

Dil ve Anlatım 

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın romanının vaka 

zamanının değil, yazıldığı dönemin diliyle yazıldığını 

söylemek mümkündür. Bu dil yazı dilinden daha çok 

konuşma diline yakın bir dildir. Yazar, romanın geçtiği 

ve kendisinin yaşadığı bölgede geçen bazı yerel 

kelimeleri kullandığı gibi bol bol atasözü ve deyimlere de 

başvurur. Bazen argo kullandığı da görülür. Romanın 

kahramanlarından Rozali’yi önce “boz ayılara”, birkaç 

satır sonra da “sağmal bir inek”e benzetir (s.: 26-27), 

bazen meyhane ağzını kullanmaktan çekinmez (s.122).  
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Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da yazarın tasvir, 

özetleme, mektup, montaj, diyalog tekniklerine sıkça 

başvurduğu görülmektedir. Özellikle açık mekânların 

anlatımında tasvir tekniğini kullanır. Roman gibi uzun 

soluklu metinlerde çokça başvurulan özetleme tekniğine 

bu romanda da rastlanır. Yazar, metin içinde yararlandığı 

özetleme tekniğinden, zaten kısa olan her bölümün başına 

o bölümde anlatılanların özetini çıkarmakta da yararlanır. 

Roman türünde çok yaygın olmayan bu tekniğin 

günümüz okuruna kolaylık sağladığı söylenebilir. Yalnız 

yazarın bu özetlerin dil ve anlatımında bir birlik 

sağladığını söylemek zordur. Yine bazen özette verilen 

bilgi ile anlatımda verilen bilginin birbirini tutmadığı 

görülür. Romanın üçüncü bölümünde özet kısmında 

Manoli’nin Tanrı’dan Bedros’la evlenmeyi dilediği 

bilgisi geçmesine rağmen metnin asıl kısmında bu bilgiyi 

doğrulayacak bir anlatım yoktur (s.15-21).  Mektup 

tekniği olarak romanın ana fikrini de veren Manoli’nin 

annesine yazmış olduğu mektup gösterilebilir. Lozan 

Barış Antlaşması’nın yapıldığını haber veren gazete 

kupürü de montaj tekniğine örnek olarak verilebilir. 

Anlatımda dikkat çeken unsurlardan birisi de romanın 

konusu ve ana fikriyle uyumlu olmayacak şekilde 

fantastik birçok unsurun romanda yer almasıdır. Okurun 

dikkatini çekiyor gibi görünmesine rağmen bu tarz 

anlatım, romanı asıl ekseninden uzaklaştırmaktadır. 

Geniş hacimli bir eser olmayan Ömrüm Uzaklarda 

Azalmasın (211 sayfa),  42 bölüme ayrılmıştır. Bu, 

ortalama olarak beş sayfaya bir bölüm düştüğünü 

göstermektedir. Bu da olayların bütün boyutlarıyla 

yeterince işlenmediğinin bir göstergesi olarak alınabilir.  

Dil ve anlatım, Ömrüm Uzaklarda Azalmasın’da en 

çok aksayan yönlerden biridir. Sözcük, sözcük grubu ve 

cümle düzeyinde çok fazla hata yapılmıştır. Özellikle 

çokluk ekinin ve zaman kiplerinin yanlış 

kullanılmasından kaynaklanan hatalar çok fazladır. Bu 

konuda, tahlilimiz boyunca yapılan alıntılara bakmak 
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dahi bir fikir verebilir. Dil ve anlatım konusunda aksayan 

yönlerden biri de diyaloglardır. Diyaloglarda 

konuşmacılar gereksiz yere kibarlaşmakta, ilk kez tanışıp 

görüşen kişilerin tavırlarına bürünmektedir. Yazar, bazen 

okura bilgi aktarayım derken yapaylığa düşmektedir. Bu 

konuda romanın başlarındaki Manoli ile babası 

arasındaki konuşmaya bakılabilir (s.19-21). Romanda 

bazı sıfatların kullanımında da bir birlik sağlanamamıştır. 

Özellikle Rum kahramanların isimlerinin önüne gereksiz 

yere “bay” ve “bayan” sıfatları getirilmiş, bazen de 

getirilmemiştir. Bazen de okurun bildiği bir bilgi gereksiz 

yere tekrar verilmiştir. Manoli’nin kim olduğunu bir 

bölüm boyunca okuyan okura “Bay Yorgi’nin kızı 

Manoli” bilgisini verilmiştir (s.24).  Bazı anlatımlarda da 

tutarlılık yoktur. Romanın hemen başında geçen  

“Endişeliydi, kocası yine yatağında yoktu.” ifadesinden 

Zülüce’nin kocasının sık sık yaptığı gibi o gece de eve 

gelmediği ve yatağına yatmadığı anlamı çıkmaktadır 

(s.8). Fakat okur daha sonra Zülüce’nin kocasının yedi 

yıldır kayıp olduğu bilgisini öğrenecektir.  

Olay Örgüsündeki Bazı Tutarsızlıklar ve Sapmalar 

Olay örgüsü, “anlatının özel olarak, özenle ve belirli 

bir amaca göre biçimlendirilmesidir.” Bu biçimlendirme 

“doğal olarak roman sanatının kendi mantığı ve kurgusu 

doğrultusunda” olur. “Roman,  bu yönüyle hayattan 

ayrılır ve kendi özgünlüğüne kavuşur. Hayatta olaylar 

kronolojik bir sıra izlerken romanda yazar, bu kronolojik 

sırayı kendine özgü, okura vermek isteği mesaja/ 

mesajlara uygun olarak düzenler. Günlük hayattaki 

olaylar, birbirinden bağımsız olarak meydana gelebilir, 

fakat bir romandaki olaylar mutlaka bir neden- sonuç 

ilişkisi içerisinde verilmek zorundadır. “Olay örgüsü, 

romanın bünyesini oluşturan ve bu bünyenin en küçük 

öğesi olan ‘motif’ten ‘kişi’ye kadar bütün elemanlarını 

içine alan, … yazarın eserini hangi beklentiyle, ne yönde 
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ve nasıl biçimlendirdiğini gösteren nihaî sistemdir” ve 

“romanın mantıksal temelini oluşturur.”10  

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, yukarıda kısaca 

çerçevesi çizilmeye çalışılan olay örgüsünün dışında bir 

olay örgüsüne sahiptir veya tam bir olay örgüsüne sahip 

değildir denilebilir. “Sel” adını taşıyan ve bir korku 

romanın parçasını oluşturacak birinci bölümden sonra iki, 

üç ve dördüncü bölümleri okuyan okur romanın bir Rum 

kızı ve onu seven bir Türk ve bir Rum gencin hikâyesini 

okuyacağı zannına kapılıyor. Fakat iki bölüm sonra Türk 

gencin kendine geldiğinde duvara dayalı bir bacak ve bir 

nacak görmesiyle hayal kırıklığına uğruyor. Ortalama beş 

sayfaya bir bölüm düşen romanda okur, birbirinden 

bağımsız veya birbirine gevşek bir dokuyla bağlanmış 

birçok olayı okumaya başlıyor.  Bu yönüyle romanda bir 

olay örgüsünden bahsetmek çok zordur. Yine Giriş 

bölümünde romanın bir mübadele romanı olduğu tespiti 

yapılmıştı.  Okur romanın belli bir noktasına gelinceye 

kadar roman ile nüfus mübadelesi arasında ilgi kurmakta 

da zorlanabilir. Romanda ağırlıklı olarak bir Rum köyü 

olan Elbizlik (Gönen)’te yaşananlar anlatılır. Ne vakit ki 

önce Bandırma, ardından Gönen Yunan askerleri 

tarafından işgal edilip yakılır yıkılır ve bu yakım ve 

yıkıma o bölgede yaşayan bazı Rumlar da katılır 

(Elbizlikliler katılmazken Edincikliler ve Bandırmalılar 

katılmıştır.) okur romanın mübadeleye kadar uzanacağını 

tahmin eder. Yazarın gevşek dokulu bir olay örgüsünü ve 

belli bir noktadan itibaren mübadele konusuna geçmesini 

bilinçli bir tercihi olarak da değerlendirmek mümkün 

olabilir. Bu tercihle yazar okura, Elbizlik köylülerinin 

hayatlarından farklı enstantaneler sunarak nüfus 

mübadelesi ile bu hayatların yarım kaldığı mesajını 

vermek istemiş olabilir. Fakat romanda anlatılan çok 

fazla fantastik, hatta zaman zaman yer altı edebiyatı 

                                                           
10 Mehmet Tekin, Roman Sanatı (Romanın Unsurları) 1, Ötüken 

Neşriyat, İstanbul 2001, s.67-68. 
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sınırları içinde değerlendirilebilecek olaylarla bu 

duygunun okurda oluşması çok zor görünüyor. Bu 

yönüyle konu ve tema arasında bir uyumsuzluktan söz 

edilebilir. 

Romanda özellikle verilmek istenen mesajlardan biri 

de Aladağ’ın eteğindeki Sarıköy Ovası’nda yaşayan 

Müslüman Türkler ile Hıristiyan Rumların, Yunanlıların 

işgaline kadar kardeşçe barış içinde yaşadıklarıdır. Fakat 

romanda Dereköylü Türkler ile Elbizlikli Rumlar 

arasındaki ilişki yeterince işlenmemiştir. Romanda 

Müslüman kahraman olarak okurun karşısına neredeyse 

Zülüce ve Kızıl Safer’den başka kimse çıkmaz. Özellikle 

Kızıl Safer’in ördüğü sele ve sepetleri Rumlara satması 

ve değirmeninde buğdaylarını öğütmesi bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Fakat bu kahramanların Müslüman 

olmaları, Zülüce’nin hafız olması, Kızıl Safer’in suyu üç 

yudumda içmesi (!) ile romandaki olaylar arasında ilgi 

kurmak biraz zordur. Bu iki kahraman Müslüman 

kimlikleriyle değil de başka bir kimlikle de romanda yer 

alsalardı, romanın dokusunda bir değişiklik meydana 

gelmezdi. Özellikle Zülüce, gerçek hayatta ve kurmaca 

gerçeklikte Türk okurunun çok fazla rastlamadığı 

Müslüman bir kadın kahramandır. Okur, daha romanın 

ilk bölümünde yedi engerek yılanıyla karşısına çıkan 

Zülüce’yi yadırgar.  

Müslüman Türklerle Hıristiyan Rumlar arasındaki 

dostane ilişkiler yeterince işlenmemişken aslında var 

olduğu kabul edilmesi istenen dostluğu zedeleyecek 

birkaç olay da vardır. Bunlardan biri romanın zengin ama 

kötü kahramanı Sansar Sakis tarafından yedi yıl önce 

eşini tedavi edemediği için Zülüce’nin üç parmağının 

kesilmesidir. Aynı konuyla bağlantılı olarak, herkesin 

bildiği fakat Zülüce’nin aramaya devam ettiği kocası 

Nalbant Ali’nin aynı zamanda diliminde Sansar Sakis ile 

oğlu Bedros tarafından öldürülüp kör bir kuyuya atılması- 

ki cesedi büyü çözme çalışmaları sırasında bulunacaktır- 

da bu olaylardan biridir.  Daha önce geçtiği gibi Kızıl 
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Safer’in bacağının Paskalya Bayramı’ndan dönerken 

tuzağa düşmesi sonucu kesilmesi ve kızı Helena’ya 

yapılan büyüyü çözemeyen Zülüce’nin diğer elinin dört 

parmağının da Sansar Sakis tarafından kesilmesi ve 

kapatıldığı şarap mahzeninde bir yıl kalması da bu tarz 

olaylardandır. İlginç olan bu olaylar karşısında 

Dereköylülerden bir tepkinin gelmemesidir. Hem Saatçi 

Tahsin’in annesi Büyücü Sadife hem de Kızıl Safer’in 

annesi Iraz Kadın oğullarına âşık oldukları Rum kızları 

Veranda ve Manoli’yi isterler. Fakat her ikisinin isteği de 

reddedilir. Özellikle olumlu bir karakter olarak çizilen 

Papaz Sisifos’un koyu bir Ortodoks olduğu gerekçesiyle 

kızını vermemesi (s.68); yine Paskalya Bayramı 

hazırlıkları sırasında Manoli’nin Kızıl Safer’e dikkatlice 

bakmasının ardından Helena’nın tavrı çok sağlıklı 

ilişkilerden ve bir dostluktan söz etmeyi 

zorlaştırmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi romanda geçen olayları bir 

olay örgüsü içinde değerlendirmek zordur. Aynı şekilde 

romanda geçen olayların okura aktarılmasında tercih 

edilen anlatma yöntemi konusunda da bir çelişkili 

durumdan bahsedilebilir. Romanda anlatılan olaylar, 

romanı konusu ve temasına uygun düşmeyecek bir 

biçimde, oldukça abartılı bir şekilde verilmiştir. Dil ve 

Anlatım’da da belirtildiği gibi bu anlatım tarzı okurun 

dikkatini çekmekten ziyade onu asıl eksenden 

uzaklaştırmaktadır. Romanın daha ilk bölümünde aşırı 

şimşek çakması ve gök gürültüsünden sonra yağan ceviz 

büyüklüğünde dolu ve bardaktan boşanırcasına 

yağmurdan sonra gelen selin köyün mezarlığındaki 

cesetlerin toprağın üstüne çıkması bu konudaki ilk örnek 

olarak verilebilir. Yine Kızıl Safer’in bacağının 

kesilmesi; Sansar Sakis’in güzeller güzeli kızı Helana’ya 

sabun büyüsü yapılması ve bu büyü nedeniyle ölmesi; 

köyün ahşap kilisesinin aşırı yağmurdan yıkılması; Bayan 

Sonya’nın trafik kazasında ölmesi; özürlü Salamis’in tam 

mübadele başlayacakken hiçbir rahatsızlığı olmamasına 
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rağmen ölüvermesi; Bedros’un yıkılan hapishane 

duvarları arasından birkaç omuz darbesi ve vücut 

hareketiyle kurtulması, kaçarken vurulmasına rağmen 

sakat bir bacakla Elbizlik’e dönmesi ve tek bacağıyla 

kötülüklerine devam etmesi; henüz malikâne yakılıp 

yıkılmadan Bedros’un Manolilerin evinden üç merdiveni 

çalması, Midas tarafından yeniden yaptırılıp daha kendisi 

bir gün bile kullanmadan Manoli ve Grey’in evliliklerinin 

ilk gecesi için onlara tahsis etmesi üzerine Bedros’un bu 

merdivenlerle yeni konağa girip cinayetlerini işledikten 

sonra kaçması; Sansar Sakis’in konağı saran yangından 

değil de Zülüce’nin engerekleri tarafından öldürülmesi; 

dört parmağı daha kesilen Zülüce’nin yaklaşık bir yıl 

şarap mahzeninde kapalı kalması bu tür olaylardandır.  

Romanda Zülüce’nin büyü çözmekteki mahareti ve 

hasta insanları tedavi etmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Zülüce bu yönüyle Şaman kültürünün son 

temsilcilerinden biri gibidir. Tedavi amacıyla birçok bitki 

(mor alıç tohumu, yara otu, köknar tohumu, şeytan 

keleği, şerbetçiotu, gengel dikeni, meyan kökü, katran 

ağacı kabuğu, sarısabır, sarı kantaron, rezene tohumu, 

rüzgârgülü, pelin otu, ökseotu, kirpi otu vd.)  ve 

hayvandan (yarasa ölüsü, kartal yumurtası, angut kuşu 

yumurtası, yırtıcı kuşların tüyleri, sürüngenlere ait 

kemikler, yılan derileri ve gömlekleri vd.) 

yararlanmaktadır. Bu bitki ve hayvanların elde edilme/ele 

geçirilme aşamamaları ayrıntılı bir şekilde verilirken ilaç 

yapım ve tedavi aşamaları üzerinde yeterince 

durulmamakta, bu aşamaların tamamlanması âdeta okura 

bırakılmaktadır. Bu durum okurda bir oyunun 

parçasıymış intibaı uyandırmaktadır. 

Roman genelinde yapılan bazı mantık hataları da 

roman yazılırken yeterince dikkatli davranılmadığını 

göstermektedir. Romanın ikinci bölümünde “Nisan 

ayının en güzel günleriydi.” dendikten sonra badem 

ağaçlarının “pembe çiçekleriyle sert kırağılara karşı 

ayakta durabilmenin güvencini taşıdıkları” bilgisi verilir. 
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Romanı geçtiği bölgede adı geçen zaman, badem 

ağaçlarının çiçek açması için çok geç bir zamandır (s.11). 

Bu zaman dilimiyle ilgili diğer bir anlatımda ise yazar bu 

sefer Manoli’ye “aşağıya sarkan dallardan ağzına yeşil 

bir erik at”tırır( s.19). Paskalya Bayramı sırasında 

kaynayan kazanın devrilmesi sonucu bacağı haşlanan 

Deli Lali’nin hiçbir şey olmamış gibi hazırlıklara devam 

etmesi de açıklama bekleyen olaylardan biridir (s.27). 

Bedros’un  “Başlık” adı verilen gizli geçitten geçerek 

tuzak kurması sonucu bir bacağını kaybeden Kızıl 

Safer’in bir gün sonra sokaklarda koltuk değneği ile 

dolaşması mantık sınırlarını zorlamaktadır (s.47, 56). 

Helena’nın götürüldüğü hamamda onlardan başka 

kadınların ve hele “havuzun kıyısındaki aslan başlıklı 

kurnaların başında yıkanan birkaç kişi”nin cinsiyetleri 

kabul edilebilir değildir (s.59). Aynı günün gece 

yarısında Kızıl Safer’in yaban tavşanı yahnisi pişirip 

yemesini anlamak da zordur. Kartal yumurtası aramaya 

giden Bedros’un çok ürkek bir hayvan olan yılanı ancak 

üçüncü taş atışıyla yumurtalardan uzaklaştırması da bu 

anlamda değerlendirilebilir (s.97). Daha önce de 

belirtildiği gibi Bedros’un yıkılan hapishane duvarları 

arasından çıkması ve kaçması, yaklaşık iki yıl 

insanlardan uzak yaşaması ve Manoli ile Greg’in gerdek 

gecelerini kana bulaması, Midas’ın bir anda ortaya 

çıkması ve kişiliğindeki tutarsızlık da bu bağlamda 

değerlendirilebilir. 

Romanda dikkat çeken konulardan biri de çok fazla 

ölüm vakasının olmasıdır. Roman bir savaş dönemi 

romanıdır. Fakat romanda geçen ölümlerin savaşla bir 

ilgisi yoktur. Bedros öldürdüğü insan sayısı bakımından 

bir ölüm makinasını andırmaktadır. Bu ölümlerin 

romanın konusu ve ana fikri ile de bir ilgisi yoktur. Bu 

ölüm vakaları da okuru ana konu ve fikirden 

uzaklaştırmaktadır. 
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Sonuç 

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç hareketlerinin edebî 

eserlere ve özellikle de bireyi ve toplumu çok farklı 

açılardan irdelemeye uygun olan roman türüne 

yansımaması düşünülemez. Nüfus mübadelesi gibi 

zorunlu olarak gerçekleştirilen göçler, roman yazarına 

çok daha fazla imkânlar sunmaktadır. Lozan Barış 

Antlaşması’na dayandırılarak Türkiye’deki Rumlar ile 

Yunanistan’daki Rumlar arasında gerçekleştirilen nüfus 

mübadelesi 1990’lardan itibaren Türk romanında yoğun 

olarak işlenmeye başlanır. Ömrüm Uzaklarda Azalmasın 

bu konuyu işleyen romanlardan biridir.  

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, uzun zamandır 

yaşadıkları topraklardan zorunlu göçe tâbi tutulan 

Aladağlar’ın eteklerine kurulu Elbizlik Rumlarının 

hikâyesini anlatır. Elbizlik Rumları hiçbir şekilde 

istememelerine ve yaşadıkları bölge olan Gönen’i de 

işgal eden Yunanlıların yanında yer almamalarına, hatta 

Türk ordusunun yanında olmalarına rağmen, 

Yunanistan’a göç etmek zorunda kalmışlar; çok da 

normal olmayan (fantastik olayların çok olması 

nedeniyle) hayatlarından koparılmış, yeni bir hayata, 

bilinmeze gönderilmişlerdir. Bu yönüyle mübadele 

konusu irdelenmeye değerdir. Romanın dikkat çeken 

yanlarından biri de bir Türk yazarın gelen Türklerin 

değil, giden Rumların hikâyesini anlatmasıdır.  

Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, teknik ve içerik 

hatalarıyla hikâyeden romana geçişin sancılarını da 

taşıyan bir romandır. 
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19. ASIR ŞAİRLERİNDEN MAHMUD 

KEMALEDDİN FENARÎ VE BAZI HATIRALARI 

A 19th Century Poet: Mahmud Kemaleddin Fenarî and 

Some of His Memories 

İsmail AVCI 

Öz: Mahmud Kemaleddin Fenarî, bugün Yunanistan sınırları 

içinde bulunan Yenişehr-i Fenar’da (Larissa) 1863 yılında doğmuş, 

hayatının bir kısmını Bursa’da geçirdikten sonra 1888 yılında 

İstanbul’da ölmüştür. Genç yaşta vefat etmiş bir şair olmasına rağmen 

ardında üç şiir kitabı bırakmıştır. Fenarî’nin bu eserleri Âsârım üst 

başlığı ve Terâne-i Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb ve Mektûbât-ı Manzûme 

adlarıyla 1304 (1888) yılında Bursa’da basılmıştır. Müellifin, Terâne-i 

Tıflâne’de ilk yazdığı şiirleri, Nevâ-yı Şebâb’ta biraz daha ileriki 

yaşlarda yazdıkları, Mektûbât-ı Manzûme’de ise bazı manzum 

mektupları yer almaktadır. Müellifin bu eserlerinden Nevâ-yı Şebâb’ın 

sonunda yer alan bazı hatıraları bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Bu hatıraların ilki “Burûsa Rûz-ı Hızrı: Nesr-i Nazm-

âmîz” başlığını taşımaktadır ve Fenarî’nin bir arkadaşıyla birlikte 

Bursa’da gittikleri gezinti yerlerini ve orada yaşadıklarını konu 

almaktadır. Fenarî’nin nasıl bir kitap ve okuma âşığı bir isim 

olduğunu ortaya koyan ikinci metinde, onun Berk adlı dergiyi 

temininden ve oraya yazdığı bir gazelden söz edilmektedir. Üçüncü 

metin ise Fenarî’nin Bursa’da bir kütüphaneyi ziyareti ve orada 

bulduğu birkaç kitapla ilgili hatıralarını muhtevidir. Çalışmada 

Fenarî’nin kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra 

hatıraları ve bu hatıraların Türk kültür tarihine katkıları üzerinde 

durulacak ve son kısımda hatıra metinleri verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mahmud Kemaleddin Fenarî, şiir kitapları, 

hatıra, Bursa 

Abstract: Mahmud Kemaleddin Fenarî was born in 1863 in 

Yenişehr-i Fenar (Larissa), which is now located in Greece, and he 

passed away in Istanbul in 1888 after having spent some of his life in 

Bursa. Although he passed away at an early age, he left behind three 

poetry books. These works of Fenarî were published by the titles of 

Terâne-i Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb, and Mektûbât-ı Manzûme contained 

under the main title of Âsârım in Bursa in 1304 (1888). Among the 
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poetry books written by the author, Terâne-i Tıflâne contains poems 

from an early period whereas Nevâ-yı Şebâb contains poems from 

later years, and Mektûbât-ı Manzûme contains some poetical letters 

and poems written in response. This study covers some memoirs 

found towards the end of the work titled Nevâ-yı Şebâb. The first of 

these memoirs were written under the title “Burûsa Rûz-ı Hızrı: Nesr-i 

Nazm-âmîz”, in which some poetical passages were also found, and 

the memoir is about the places in Bursa where Fenarî visited with one 

of his friends and the events they had encountered. The second text, 

which demonstrates Fenarî’s enthusiasm for books and reading, 

describes how Fenarî found the journal titled Berk and the ode he had 

written to be included in the journal. The third text contains Fenarî’s 

visit to a library in Bursa and his memoirs about several books he had 

found in the library. In this study, a brief information will be provided 

on the biography and works of Fenarî, and then, the memoirs and the 

contribution of these memoirs to the cultural history of Turkey will be 

discussed and finally, the texts of the memoirs will be provided. 

Keywords: Mahmud Kemaleddin Fenarî, poetry books, memoirs, 

Bursa 

 

Giriş 

Diğer türlere nazaran Türk edebiyatı için nispeten 

yeni bir kavram olan hatıra(t)/anı belli alanlarda meşhur 

olmuş kişilerin başlarından geçen önemli olayları ya da 

yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri 

özelliklerini gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak 

anlattıkları edebî tür olarak tanımlanmıştır. 1  Hatıranın 

kısaca “kişinin kendi yaşamının belirli bir bölümünü 

yazması” şeklinde tanımlandığı da görülür.2 

Batı edebiyatlarında 16. asırda ayrı bir tür olarak ilk 

örnekleri görülen hatıra, Doğu edebî kültüründe 

genellikle tarih, seyahat, tezkire, menakıp gibi türlerde 

yazılmış eserler içinde yer almıştır ve buna paralel olarak 

hatıraların otobiyografik bir yanı bulunan seyahatname, 

sefaretname, ruzname (günlük), tezkire, muhtıra, 

                                                 
1 Şerif Aktaş, Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kompozisyon 

Sanatı, Akçağ Yay., Ankara 2001, s. 186. 
2 İbrahim Olgun, “Anı Türü ve Türk Edebiyatında Anı”, Türk Dili, Anı 

Özel Sayısı, Yıl 21, Cilt XXV, Sayı 246, 1972, s. 403. 
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menkıbe ve mektup gibi türlerle benzerlikleri vardır. 

Çeşitli şiirler, hicivler, alışılmadık olaylar ve aşk 

maceraları ilave edilmiş olsa da müelliflerin başlarından 

geçen hadiseleri de anlattıklarından manzum ve mensur 

sergüzeştnameler ve hasbihâl türü eserler bir çeşit hatıra 

olarak kabul edilmişlerdir.3  Hatıralarda müellifin kendi 

başından geçen, kendi gözlemlerine dayalı konuları 

anlatması; verdiği bilgilerin tarihsel gerçeklere uygun 

olması ancak ona ait yorum farklılıkları taşıması; kuru bir 

tarih değil kendi düşünce ve kaygılarını ifade etmesi; 

anlatılan yerlerin gerçek olması gibi hususlar bakımından 

diğer türlerden kısmen ayrıldığı söylenebilir.4  Hatıralar 

yazıldıkları dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını 

aksettirmede başarılı olduklarından bu konularda kaynak 

olarak kullanılabilirler.5 

Bu yazıda Balkanlar’dan, Yenişehr-i Fenar’dan göç 

edip Bursa’ya gelen Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin 

Nevâ-yı Şebâb adlı şiir kitabının sonunda yer alan 

hatıraları konu edilmiştir. Göç, hatırayı besleyen bir 

kaynak olmakla birlikte Fenarî’nin anlattığı hatıraları 

Anadolu’ya geldikten sonraki hayatına dairdir. 

1. Mahmud Kemaleddin Fenarî ve Eserleri 

Mahmud Kemaleddin Fenarî hakkında bilinenler 

sınırlıdır. Şair 1863 yılında bugün Yunanistan sınırları 

içinde bulunan ve önceleri Yenişehr-i Fenar adıyla 

bilinen Yenişehir’de (Larissa) doğmuştur. 6  Onun 

buradaki hayatı hakkında ayrıntı yoktur. Ancak şairin 

Terâne-i Tıflâne adlı ilk şiirlerini muhtevi kitabının 

                                                 
3 M. Orhan Okay, “Hâtırat”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., Ankara 

1997, s. 445-6. 
4  Banu Altınova, “Kavram Kargaşası Çerçevesinde Edebî Bir Tür 

Olarak ‘Hatıra’”, Türkbilig, 2003/6, s. 8-9. 
5 M. Orhan Okay, agmd., s. 445. 
6  Veli Recai Velibeyoğlu, Şiir Kitapları Antolojisi, Cilt 1, Bilmen 

Yay., İstanbul 1975, s. 67. 
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başındaki “Söze Evvelden İbtidâ İdeyim” başlıklı şiir 

serüveninden söz ettiği mesnevisinde, 

ʽÂdetâ tıfl-ı mekteb idim ben 

Hevesim çokdı şiʽre her fenden 

(…) 

Git gide sinnim irtikâ itdi 

Hevesim de ilerledi gitdi 

(…) 

Şiʽre hep hasr-ı iştigâl itdim 

Öyle teskîn-i iştiʽâl itdim7 

demesine bakılırsa daha küçük yaşta şiirle uğraşmaya 

başladığı anlaşılır. Eserde yer alan “Hasb-i Hâl” başlıklı 

şiir ile takip eden iki gazeli Fenarî, Yenişehr-i Fenar’da 

bulunduğu dönemde Tercüman-ı Hakikat’e gönderdiğini 

“Vatandan Tercümân-ı Hakîkat’e gönderilmiş idi.”, “Bu 

iki gazel de vatandan Tercümân’a yazılmış idi.” 

dipnotlarıyla bildirmiştir. 8  “Söze Evvelden İbtidâ 

İdeyim” başlıklı mesnevideki ifadelerine göre Fenarî, 

mutasarrıf Said Paşa’yla birlikte Yenişehr-i Fenar’a gelen 

ve burada Cinayet Mahkemesi kâtipliği yapan Muallim 

Nâcî’yle görüşmüş9 ve ondan çokça istifade etmiştir: 

Soñra oldum musahhihe muhtâc 

Güç bulundı fakat bu derde ʽilâc 

Bir zamân eyledi bu yolda mürûr 

Lutf-ı Hallâk soñra itdi zuhûr 

Eyledi hvâce Nâci-i ekrem 

Yeñişehr-i Fenâr'a vazʽ-ı kadem 

Hızr idi sanki geldi imdâda 

Dâhil oldum huzûr-ı üstâda 

                                                 
7  Mahmud Kemaleddin, Âsârım, Terâne-i Tıflâne, Feraizcizade 

Matbaası, Bursa 1304, s. 3. 
8 Mahmud Kemaleddin, age., s. 6-7. 
9 Celal Tarakçı, Muallim Nâcî, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1994, 

10-1. 
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Sorma ammâ ne müstefîd oldum 

İşte ol sâyede müfîd oldum 

Ögrenüp tarz-ı serd-i eşʽârı 

Añladım hep nikât-ı güftârı 

Yaşasun Nâci-i sühan-perver 

Herkesi böyle müstefîd eyler 

ʽÂciz-i şükr-i istifâdesiyim 

Terbiyet-kerde-i ifâdesiyim 

Hâmeme reh-ber oldı irşâdı 

Ben de taklîd kıldım üstâdı10 

Fenarî, Yenişehr-i Fenar’dan göç ederek muhtemelen 

ailesiyle birlikte Bursa’ya gelmiştir. Bu hicretin kış 

mevsimine denk geldiği şairin bir şiirindeki dipnottan 

anlaşılmaktadır11 fakat hangi yılda yapıldığı tam olarak 

belirtilmemiştir. Ancak 1881 yılında Avrupalı büyük 

devletler Yenişehr-i Fenar’ın da içinde bulunduğu 

Teselya bölgesinin Yunan Krallığı’na verilmesi için 

Osmanlı’ya baskı yapmaya başlamışlardır ve bunun 

neticesinde Teselyalı Türkler bütün mülklerini yok 

pahasına satıp bu bölgeden göç etmişlerdir.12 Müellifin 

hemşehrisi ve dostu Murad Emrî’nin ailesiyle birlikte 

1882 yılında Yenişehr-i Fenar’dan Bursa’ya göç etmeleri 

de göz önüne alınırsa 13  iki ismin aynı kafilede yer 

aldıkları düşünülebilir. Bu durumda şairin 18-19 

yaşlarında Bursa’ya geldiğini söylemek mümkündür. 

Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin Bursa’da oldukça 

aktif bir hayatı olmuştur. Şair, Feraizcizade Mehmed 

Şakir tarafından neşredilen ve ilk sayısı 9 Aralık 1886’da 

                                                 
10 Mahmud Kemaleddin, age., s. 3-4. 
11 Mahmud Kemaleddin, age., s. 10. 
12 Machiel Kiel, “Yenişehir”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 43, TDV Yay., 

Ankara 2013, s. 475. 
13  İbrahim İmran Öztahtalı, “XIX. Yüzyıl Bursa Kültür Hayatında 

Önemli Bir Dönemeç: ‘Fevâid’”, Tüklük Bilimi Araştırmaları 

Dergisi (TÜBAR), Sayı 32, Güz 2012, s. 271. 
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çıkan Nilüfer’in diğer sahibidir. Murad Emrî ilk sayısı 17 

Kasım 1887 tarihinde çıkarılan Fevâid dergisinin 

başyazarlık görevini yakın dostu ve hemşehrisi Fenarî’ye 

vermiş ve şair bu görevi ölümüne kadar yürütmüştür. 

Fenarî kendisine verilen bu görev karşılığında Fevâid’e 

bir teşekkür ve tebrik manzumesi yazmıştır. Hedef kitlesi 

çocuklar olan dergi, Ulucami civarındaki yangın ve 

Fenarî’nin ölümü sebebiyle 21. sayı çıkarıldıktan sonra 

ileride tekrar neşredilmek üzere tatil edilmiştir.14 

Terâne-i Tıflâne’de bildirdiğine göre müellif 

şiirlerinden bir kısmını Tercümân-ı Hakîkat, 

Hudâvendigâr, Berk, Trabzon ve Cerîde-i Havâdis gibi 

gazete ve dergilerde “Abdülhakim Hikmet”, “Hasan 

Vasfî”, “Bir Genç Muhacir”, “Bir Muallim” gibi müstear 

isimlerle neşretmiştir. Kitaba, okuyup yazmaya çok 

düşkün olan Mahmud Kemaledin Fenarî’nin sırf bir 

dergiyi görebilmek için İstanbul’a gittiği, üzerinde 

durulacak olan hatıralarından öğrenilebilmektedir. 

Fenarî, Terâne-i Tıflâne adlı ilk şiir kitabında yer alan 

“Söze Evvelden İbtidâ İdeyim” başlıklı mesnevi tarzında 

yazılmış şiirinde kısaca şiir serüvenini anlatmıştır. Kendi 

ifadesine göre bir mektep çocuğu iken şiire başlamıştır. 

Küçüklükten itibaren sürekli şiirle meşgul olmuş ve yeni 

tarz şiire meyletmiştir. Beyit, kıta, kaside şeklinde şairleri 

taklit ederken şiirlerini tashih edecek, ona yol gösterecek 

birine ihtiyaç duymuştur. O sıralarda Yenişehr-i Fenar’a 

gelen Muallim Nâcî ile tanışan müellif onunla görüşüp 

ondan çok istifade ederek gazel, kaside şeklinde birçok 

şiir yazmış ve bunları çeşitli gazete ve dergilerde 

neşretmiştir. Şiirlerini üç gruba bölen Mahmud 

Kemaleddin, Terâne-i Tıflâne’ye “küçüklüğünde yazdığı” 

şiirlerini, Nevâ-yı Şebâb’a “okuyucuya arz edebileceği” 

şiirlerini ve “daha mükemmel” olan manzum 

mektuplarını da Mektûbât-ı Manzûme’ye koymuştur. 

                                                 
14 İbrahim İmran Öztahtalı, agm., s. 271-9. 
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Bunları birer yadigâr kalması için sırası geldikçe 

bastırmıştır. 

1888 yılında İstanbul’da ölen Mahmud Kemaleddin 

Fenarî’nin 15  Bursa’dan İstanbul’a ne zaman gittiği, 

burada ne kadar kaldığı bilinmemektedir. 

Fenarî genç yaşta vefat etmiş bir isim olmasına 

rağmen 26 yıllık hayatına üç şiir kitabı sığdırmıştır. 

Şairin Âsârım üst başlığıyla neşredilen eserleri şunlardır: 

Âsârım, Terâne-i Tıflâne: 1304 (1888) yılında basılan 

ve 40 sayfadan oluşan Terâne-i Tıflâne’nin kapağında 

müellif adı olarak “Talebeden Yeñi Şehr-i Fenârlı 

Mahmûd Kemâleddîn” yazmaktadır. Eserin başında 

Hüseyin Haşim’in bir takrizi vardır. Takrizden sonra 

yukarıda da sözü edilen “Söze Evvelden İbtidâ İdeyim” 

başlıklı şiir gelmektedir. Eserde talebelik yılları da dâhil 

Fenarî’nin mesnevi, gazel, kıta, şarkı gibi değişik nazım 

şekilleriyle yazmış olduğu ilk şiirleri vardır. Bunların 

çoğunluğu gazeldir. Eserde Acem’den Şâhî mahlaslı bir 

şairin bir gazelinin nesren tercümesi ile bazı dergilere 

yazılmış varakalar da mevcuttur. 

Âsârım, Nevâ-yı Şebâb: 1304 (1888) yılında basılan 

eserin başında Hüseyin Haşim’in “Tebrîk” başlıklı bir 

takrizi vardır. Kendi ifadesiyle gençliğinin ilk kısmında 

yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Eserde gazel, tahmis, 

kıta, nazm gibi nazım şekilleriyle yazılmış 50 kadar şiir 

vardır. Çoğunluğu gazeldir. Fenarî, Ziya Paşa, Âsım, 

Hakkı Bey gibi şairlerin şiirlerini tahmis etmiş, Muallim 

Nâcî ve Hâşim Bey’in gazellerine nazire yazmış, Molla 

Câmî’nin bir şiirini nazmen tercüme etmiştir. Şairin 

hatıraları da bu eserin sonunda bulunmaktadır.16 

Âsârım, Mektûbât-ı Manzûme: 1304 (1888) yılında 

basılan eser müellifin manzum mektuplarından oluşur. 

                                                 
15 Veli Recai Velibeyoğlu, age., s. 67. 
16 Mahmud Kemaleddin Fenarî, Âsârım, Nevâ-yı Şebâb, Hudavendigâr 

Vilayet-i Celilesi Matbaası, Bursa 1304, 47 s. 
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Mektûbât-ı Manzûme bir mukaddime ile başlar. 

Fenarî’nin buradaki ifadesine göre bu şiirler manzum 

mektupların “birinci cüzünü” oluşturmaktadır. Nitekim 

eserin sonunda da “Nihâyet-i Cüzʼ-i Evvel” ifadesi 

vardır. Eserde müellifin Muallim Nâcî, Ahmed Cemâl, 

Halil Hâkî, Hersekli Ârif Hikmet, Necâtî (Teşvik Risalesi 

yazarı) gibi isimlere, bazı dostlarına ve Berk Dergisi’ne 

gönderdiği mektuplar vardır.17 

2. Fenarî’nin Hatıraları 

Fenarî’nin hatıraları Nevâ-yı Şebâb adlı eserinin 

sonunda yer almaktadır. 14 sayfalık (s. 34-47) bu kısımda 

şair “Burûsa Rûz-ı Hızrı: Nesr-i Nazm-âmîz”, “Bir 

Mürâcaʽat-nâme: Berk Heyʼet-i Tahrîriyyesine” ve 

“Cerîde-i Vilâyet'e Bir Mürâcaʽat-nâme: Nefâʼis-cûyân-ı 

Edebe Müjde” başlıkları altında üç hatırasını 

kaydetmiştir. 

2.1. Bursa Mesirelerinde Bir Cevelan 

Fenarî’nin bu yazısı “Burûsa Rûz-ı Hızrı: Nesr-i 

Nazm-âmîz” başlığıyla ve Abdülhalim Hikmet imzasıyla 

Trabzon Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Yazı Fenarî’nin 

Bursa’ya yeni göç ettiği bir dönemde yazılmıştır. 

Şairin naklettiği bu hatırası Bursa’da Ruz-ı Hızır, yani 

Hıdırellez günü bazı mesire yerlerindeki gezintisine 

dairdir. Onun burada “Eğer bahar mevsimi cennetten bir 

zaman gibiyse Bursa da cennetten bir köşedir.” demesi 

ilgi çekicidir. Bursa’da bu türden görülebilecek Yeşil 

Sultan, Namazgâh, Işıklar ve Teferrüc gibi yerler vardır 

ancak bunlardan başka daha birçok nüzhetgâhlar da 

mevcuttur. 

Şair o gün çok sevdiği bir arkadaşıyla gezintiye çıkar. 

Şehirden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra Namazgâh 

denilen yere varırlar. Fenarî gördüğü manzaradan çok 

                                                 
17  Mahmud Kemaleddin Fenarî, Âsârım, Mektûbât-ı Manzûme, 

Feraizcizade Matbaası, Bursa 1304, 26 s. 
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etkilenir: “… selâmetle bir meydânlığa çıkdık, zann itdim 

ki sâha-i dârü's-selâma uğradık. O sırada bizim delîl-i 

safâ ‘İşte Namâzgâh dinilen safâgâh burasıdır.’ didi. 

Ammâ ne mevkiʽ-i behiştî!” Şair bu ilk tepkisinden sonra 

manzarayı tam bir edip ağzıyla şöyle tasvir eder: “İki üç 

biñ adım kadar müstevî bir yir; bir karış yiri boş 

kalmamak üzere ser-â-pâ letâfetli bir çemenle muhât; 

hâʼil-i şems olacak kadar mütenâsib dikilmiş bir hayli 

eşcâr; ortasında, kenârında cûşân-ı safâ bir iki cûy-bâr-ı 

letâfet-nisâr; erbâb-ı temâşânıñ henüz ʽadem-i 

tehâcümüyle mevkiʽe müstevlî olan tatlı bir sükût; bu 

sükût-ı sarfeyi iki üç dakîkada bir, letâfetdâr ihlâl ider 

terâne-i ʽandelîb; hâsılı fevk-i mâ-yetesavver bir 

nüzhetgâh-ı dil-firîb!” Şair orada şakıyıp duran bülbüle 

teşekkür makamında iki dörtlükten oluşan bir şiir söyler. 

Bu güzel yerde vaktin nasıl geçtiğini anlayamazlar. Bir 

süre sonra bulundukları yer kalabalıklaşmaya başlar, o 

huzur veren sükût ve bülbül kaybolur. Onlar da oradan 

ayrılırlar. 

Daha sonra bir dağ eteğine gelirler. Burası Teferrüc 

denilen yerdir ve tıpkı Namazgâh gibi güzelliklerle 

doludur. Her tarafı yemyeşildir, şırıl şırıl akan sularıyla 

İrem Bağı’na benzemektedir. Ancak Teferrüc çok 

kalabalıktır ve özellikle sarhoşların rezil hâlleri nedeniyle 

burada fazla kalamazlar. Zaten akşam da olmak üzeredir. 

Dönüş yolunda gruplar hâlinde ilerleyenler arasından şiir 

okuyanlar vardır. Fenarî de dayanamaz ve irticalen 4 

dörtlükten oluşan bir şiir söyler. Şiirin ilk dörtlüğü 

şöyledir: 

Olmakda safâ-resân her sû 

Gûyâ ki behişte döndi ʽâlem 

Her dil bu zamânda şâd u hurrem 

Yâ Rab ne dem-i neşâtdır bu 

Fenarî’nin bu yazısı günümüzde muhtemelen 

betonlaşmış olan Bursa’nın eski mesire alanlarını ismen 



42 | 19. Asır Şairlerinden Mahmud Kemaleddin Fenarî… 

veriyor olması ve bu yerleri tasvir etmesi bakımından 

önemlidir. 

2.2. Berk Dergisi’ni Görmek İçin İstanbul’a Seyahat 

Fenarî okuma yazma aşığı bir isimdir. Onun Berk adlı 

dergiyi 18  okumak, temin etmek için (muhtemelen) 

Bursa’dan İstanbul’a gidişi ve yaşadıkları bunu 

göstermektedir. Anlattığına göre Fenarî, Berk adlı bir 

derginin neşrini işitmiş ancak bulunduğu yer mahrumiyet 

mahalli olduğundan dergiye ulaşamamıştır. Nihayet 

meşakkatli bir yolculuktan sonra Dersaadet’e gitmiş, 

Berk’in dağıtıldığı yeri bulmuş ve hemen dergiyi 

mütalaaya koyulmuştur. Dergiyi incelerkenki hâlini şair 

şöyle izah etmektedir: “Ser-mest-i meserret oldığım 

hâlde âsâr-ı Berk'i başdan aşağıya toğrı süzmege 

başladım. Hâlimi, tavrımı temâşâ itse idiñiz mutlakâ 

mecnûn-edâlığıma hükm iderdiñiz. Tecrübeme iʽtimâden 

şiddet-i meserret hem-reng-i cennetdir diyebilirim!” 

Fenarî dergiyi çekilen ıstıraba karşılık gelecek dereceden 

daha değerli bulmuştur ve dergiyi çıkaranlara bu sebeple 

teşekkür eder. 

Fenarî dergiyi okurken bir gazel söyleme arzusu 

duymuş ve kendi ifadesiyle “karaladığı bir iki kıta 

hatalarla dolu” gazeli “neşre layık olmadığını bilerek” 

dergi heyetine takdim etmiştir. Bu takdimin bizzat 

olmadığı yazının “Bir Mürâcaʽat-nâme: Berk Heyʼet-i 

Tahrîriyyesine” başlığından anlaşılmaktadır. 

 

                                                 
18  Berk 1302-1303 (1884-86) yılları arasında İstanbul’da 12 sayı 

olarak neşredilmiştir. Dergi daha sonra aynı ekip tarafından Nihâl 

adı altında isim değişikliğiyle yayımlanmaya (1303-1305/1886-88) 

devam etmiştir. Nurcan Şen, “Tanzimat Devri Periyodikleri ve 

Dergicilik”, Gazi Türkiyat, Sayı 5, 2009, s. 386; Zübeyde Şenderin, 

“Nihâl (H. 1303-1305) Dergisi Üzerine Bir İnceleme”, Dede Korkut 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 10, 

2006, s. 83. 
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2.3. Orhan Gazi Camisi Kütüphanesi’nde: Hayyam 

Rubaileri ve Dâʽî Divan’ı 

Fenarî, Bursa’da Orhan Gazi Camisi’nde bulunan 

kütüphaneyi ziyareti ve orada bulunan kitapları 

görebilmesini büyük bir heyecanla anlatır ve bunu 

okuyucuya bir “müjde” olarak sunar. Daha önce Cami-i 

Kebir ve Kütüphane-i Hakkı’daki kitapları görmüştür 

ancak Orhan Gazi’dekileri görememiştir. Orhaniye’deki 

kitapların “hapis” gibi tutulmalarına üzülmekte ve ara 

sıra oradan geçtikçe onları pencereden görmesi iştiyakını 

daha da artırmaktadır. Bu yüzden artık mecbur oladıkça o 

yolu kullanmaz olmuştur. Nihayet bir gün öğle namazı 

için camiye gittiğinde kütüphane kapısının açık olduğunu 

görür ve o anki hissiyatını “Dünyalar bana verildi 

zannettim.” diyerek dile getirir. Kütüphaneye girince 

hafız-ı kütüp olduğunu düşündüğü kişilerden defter-i 

esamiyi (kütüphanenin kitap listesini) ister. Defterin 

hemen edebiyat kısmını açar ve gözüne ilişen kitaplardan 

Rubaiyyat-ı Hayyam ve Divan-ı Dâʽî'yi ister. Kitapların 

her bakımdan nefis olmalarına çok sevinir. Fenarî “Eğer 

o hâlimi görseydiniz bana mutlaka ‘mecnûn-ı şevk’ adını 

takardınız.” der. Şair “şevk ve istifadesinin bir semeresi 

olarak” bu iki eserden okuyucuya iki tercüme sunar. 

Bunlardan ilki Hayyam’ın bir rubaisinin nazmen 

çevirisidir. Rubainin orijinali, Fenarî ile Hayyam 

rubailerini nazmen Türkçeye çeviren Hüseyin Rifat’ın 

tercümesi (1926’da yayımlanmıştır) bir karşılaştırma 

yapmaya imkân vermesi için aşağıya alınmıştır. 

Efsûs ki nâme-i cevânî tey şod 

Vin tâze behâr-i şâdmânî tey şod 

An morg-i tarab ki nâm-i û bûd şebâb 

Feryâd nedânem ki key âmed key şod (Hüseyin 

Dâniş)19 

                                                 
19  Hüseyin Dâniş, Ömer Hayyam, Rubailer, hzl. ve trc. Mehmet 

Kanar, Şule Yay., İstanbul 2012, s. 185. 



44 | 19. Asır Şairlerinden Mahmud Kemaleddin Fenarî… 

Tayy oldı safâ-nâme-i dîvân-ı civânî 

Eyvâh fenâ buldı gülistân-ı civânî 

Nerden gelüp ayâ nereye eyledi pervâz 

Bilmem ki o mürg-i tarab elhân-ı civânî (Fenarî)20 

Geçdi eyyâm-ı civânî efsûs 

Tâze âvân-ı bahâr oldı tebâh 

O şebâbet dinilen şâtır kuş 

Ne zamân geldi ve uçdı eyvâh (Hüseyin Rifat)21 

Fenarî rubaiyi “mefʽûlü mefâʽîlü mefâʽîlü feʽûlün”, 

Hüseyin Rifat ise “feʽilâtün feʽilâtün feʽilün” vezniyle 

Türkçeye tercüme etmiştir. Yani her iki tercüme de 

rubaiye has özel vezinlerle yapılmamıştır. Hayyam 

rubailerinin Türkçeye ilk tercümelerinin 19. asırda 

yapıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk tercüme İran asıllı bir 

şair olan Muallim Feyzî Efendi’ye aittir. Onun 1885 

yılında Tercümân-ı Hakîkat’te tefrika edilen bu 

tercümeleri 1886’da 118 sayfalık bir kitap olarak 

basılmıştır. 22  Fenarî’nin 1863-1888 yılları arasında 

yaşadığı göz önüne alınırsa iki ismin yaklaşık olarak aynı 

yıllarda rubailerle ilgilendiği söylenebilir. 

Fenarî’nin kütüphane hatıralarında sözünü ettiği ikinci 

eser 14. asrın sonu ile 15. asrın başlarında yaşamış olan 

Ahmed-i Dâʽî’nin (öl. 1421’den sonra) Farsça Divan’ıdır. 

Müellif söz konusu bu eserden aşağıda verilen 7 beyitlik 

gazeli23 nesren Türkçeye tercüme etmiştir: 

                                                 
20 Mahmud Kemaleddin Fenarî, Âsârım, Nevâ-yı Şebâb, s. 45. 
21 Hüseyin Rifat, Hayyam’ın Rubâileri ve Manzum Tercümeleri, hzl. 

ve trc. Mehmet Kanar, Şule Yay., İstanbul 2011, s. 56. 
22 Hayyam’dan yapılan rubai tercümelerinin bir listesi için bk. İsmail 

Avcı, “Mehmed Bahâeddin’in Hayyam’dan Serbest Tarzda Yaptığı 

Manzum Rubai Çevirileri”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 17, Sayı 38, Güz 2016, s. 70-1. 
23 Fatma Tulga Ocak, Divan-ı Ahmed Dâʽî, Tahran 2006, s. 103-4. 
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Fenarî’nin tercümesi şöyledir: 

“1. Ey bî-hâber-i ʽaşk! Merâret-âşinâ-yı sevdâ 

olmadıkdan soñra visâl-i dil-rübâdan hîç bir zevk hâsıl 

idemezsin! Bu hâl muhtâc-ı tedâvî olmayan merd-i bî-

derdiñ dermân-cûyân-ı ʽabes olması kadar bî-hûde bir 

iştigâldir. 

2. Serâʼir-âgâh-ı ʽaşk olmak ister misin? Bir ehl-i 

diliñ dâmen-i ʽirfânına yapış! Feyz-i istiʽdâdıñ kadar 

hisse-yâb-ı maʽrifet olursın! 

3. Âb-ı hayât hazret-i Hızr'a erzân görüldi de hayât-ı 

İskender bu uğurda heder oldı gitdi. Her şeyʼe 

muvaffakiyyet vâbeste-i kısmetdir.  

4. Bir nâ-kes-i bed-tıynetden nâfile ümmîd-i necâbet 

itme. Hîç mezbelede sünbül ü reyhân bulunur mı? 

5. Hakîkat-nâ-şinâs bir fürû-mâye-i denâʼet-istînâsda 

vücûd-ı vefâ, hâr-ı mugaylândan zuhûr-ı hurmâ hayâl-i 

muhâli kadar ʽadîmü'l-ihtimâldir. 

6. Bir fakîr-i bî-nevânıñ miskînligiyle ber-â-ber sevdâ-

yı câh u ikbâle düşmesi hem gülünecek hem acınacak bir 

hâldir. İnsân dâʼimâ temennî-i imkânı düstûr-ı emel 

tutmalıdır. 
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7. Bî-çâre Dâʽî! Seniñ harîm-i visâle şâyân-ı kabûl 

görülmeñ içün ne meziyyetiñ, ne salâhiyyetiñ var! Bir 

mûr-ı zaʽîfiñ saltanat-ı Süleymân'a ârzû-keş-i mâlikiyyet 

olması ne kadar baʽîd bir ümmîd-i hayâl-perestânedir! 

Vazgeç bu hayâl-i hâmdan sen!” 

Fenarî’nin yaptığı bu 7 beyitlik tercümeyi önemli 

kılan husus Dâʽî’nin Farsça Divan’ına ait bir nüshanın 

varlığının tespitidir. Zira eserin bilinen tek nüshası şairin 

bahsettiği bu nüshadır. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi 

Ali Nihat Tarlan Nu. 187’de bulunan nüshası Ali Nihat 

Tarlan tarafından Bursa’da bulunan nüsha esas alınarak 

hazırlanmıştır.24 

Sonuç 

19. asırda Balkanlar’dan Anadolu’ya göç eden 

isimlerden biri olan Mahmud Kemaleddin Fenarî’yi 

eserleriyle birlikte tanıtan ve hatıralarını konu eden bu 

çalışma neticesinde şunlar söylenebilir: 

1. Fenarî 1863 yılında bugün Yunanistan sınırları 

içinde bulunan ve önceleri Yenişehr-i Fenar adıyla 

bilinen Yenişehir’de (Larissa) doğmuştur. Küçük yaşta 

şiirle uğraşmaya başlamış, mutasarrıf Said Paşa’yla 

birlikte Yenişehr-i Fenar’a gelen Muallim Nâcî’yle 

görüşmüş ve ondan çokça istifade etmiştir. Fenarî, 

Yenişehr-i Fenar’dan göç ederek muhtemelen ailesiyle 

birlikte Bursa’ya gelmiştir. Bu hicretin bazı bilgilerden 

hareketle 1881-82 yıllarında olduğu anlaşılmaktadır ve 

şair o yıllarda 18-19 yaşlarındadır. Fenarî’nin Bursa’da 

oldukça aktif bir hayatı olmuştur. Şair, Feraizcizade 

Mehmed Şakir’le birlikte Nilüfer dergisini çıkarmış, 

hemşehrisi Murad Emrî tarafından neşredilen Fevâid 

dergisinin başyazarlığını yürütmüştür. Kitaba, okuyup 

yazmaya çok düşkün olan şair şiirlerinden bir kısmını 

Tercümân-ı Hakîkat, Hudâvendigâr, Berk ve Trabzon 

                                                 
24  Mehmet Özmen, Ahmed-i Dâʽî Divanı (Metin-Gramer-Tıpkı 

Basım), Cilt 1, TDK Yay., Ankara 2001, s. XXXVI. 
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gibi gazete ve dergilerde “Abdülhakim Hikmet”, “Hasan 

Vasfî”, “Bir Genç Muhacir”, “Bir Muallim” gibi müstear 

isimlerle neşretmiştir. Mahmud Kemaleddin Fenarî, 1888 

yılında İstanbul’da ölmüştür. 

2. Fenarî 26 yıllık kısa hayatına üç şiir kitabı 

sığdırmıştır. Bunlar Âsârım üst başlığıyla neşredilen 

Terâne-i Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb ve Mektûbât-ı 

Manzûme’dir. Hepsi 1304 (1888) yılında basılan bu 

eserlerden Terâne-i Tıflâne’de ilk şiirleri, Nevâ-yı 

Şebâb’da gençliğinin ilk yıllarında yazdıkları, Mektûbât-ı 

Manzûme’de ise bazı kişi ve dergilere gönderdiği 

manzum mektupları yer almaktadır. 

3. Fenarî’nin bu eserlerinden Nevâ-yı Şebâb’ın 

sonunda yer alan hatıraları 19. asır Osmanlı sosyal ve 

kültürel hayatına dair küçük ama önemli bazı hususlarda 

okuyucuyu bilgilendirmektedir. Bunlardan ilki Bursa’nın 

şehir tarihine ve sosyal hayatına bir katkı olarak 

düşünülebilir. Günümüzde muhtemelen betonlaşmış olan 

Bursa’nın eski mesire alanlarını ismen veriyor olması ve 

bu yerleri tasvir etmesi bakımından “Burûsa Rûz-ı Hızrı: 

Nesr-i Nazm-âmîz” başlıklı yazı dikkate değerdir. 

4. Hayyam rubailerinin ilk Türkçe tercümeleri 19. 

asırda yapılmıştır. Bilinen ilk tercümeler İran asıllı bir 

şair olan Muallim Feyzî Efendi’ye aittir ve bunlar 

1886’da kitap olarak basılmıştır. Fenarî’nin 1863-1888 

yılları arasında yaşadığı göz önüne alınırsa iki ismin 

yaklaşık olarak aynı yıllarda rubailerle ilgilendiği 

söylenebilir. Bu yanıyla Fenarî’yi rubai tercümesi yapan 

ilk kişilerden biri olarak not etmek gerekir. 

5. Fenarî, Dâʼî’nin Farsça Divan’ından 7 beyitlik bir 

gazelin tercümesini yapmıştır. Bu tercümeyi önemli kılan 

husus Divan’a ait bir nüshanın varlığının tespitidir. Zira 

söz konusu eserin bilinen tek nüshası şairin bahsettiği bu 

nüshadır. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat 

Tarlan Nu. 187’de bulunan nüshası Ali Nihat Tarlan 
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tarafından Bursa’da bulunan nüsha esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

Metin 

Burûsa Rûz-ı Hızrı: Nesr-i Nazm-âmîz25 

Zamânıñ bir dem cennet-safâsı vakt-i bahâr ise cihânıñ da 

bir şehr-i behişt-nümâsı Burûsa'dır. Bu sözümi Burûsa'yı 

görenleriñ hemân teslîm idecekleri bî-gümân ise de henüz 

göremeyenleriñ dahi maʽrûzâtımı aşağıya kadar [35] 

mütâlaʽaya tenezzül buyurdukları takdîrde kesb-i yakîn 

ideceklerinden emînim. Şehriñ başlıca şarkî mesîreleri Yeşil 

Sultân, Namazgâh, Işıklar, Teferrüc dinilen mahall-i safâ-

iştimâldir. Garbî, cenûbî, şimâlî daha birçok nüzhetgâhlar var 

ise de rûz-ı Hızra mahsûs olan temâşâ-yı ʽâcizânem yalñız 

bâlâdaki mesîreleriñ bir ikisine yitişebilidigi'çün şu varak-

pâremde tabîʽî o cihetlerden bahs idecegim, dîgerlerini de sırası 

düşdükce, gidildikce ʽarzdan ferâgat itmeyecegim. 

Rûz-ı Hızrı bir ʽîd-i saʽâdet gibi intizâr iden zevk-cûyân-ı 

bahâr o rûz-ı safâ-be-rûzı pek büyük bir şevk ve inbisât ile 

karşuladılar. O günde pîr ü bernâ lisanında: 

Nev-bahâr-est der ân kûş ki hoş-dil bâşi 

Ki besî gül bidemed bâz tü der gil bâşi26 

beyti safâ-saʼikânesine müşâbih sözler deverân itmekde idi. 

Halkıñ bu tehâlük-i safâ-meftûnânesini görünce gençlik 

sâʼikasıyla bende de bir ârzû-yı seyr ü temâşâ rû-nümâ olmağa 

başladı. 

O mübârek güni her günki gibi mahbûs-ı hücre olarak imrâr 

itmegi dil-i zevk-i mâʼil hîç istemedi. Binâʼen ʽaleyh bir 

teferrücgâha gitmegi, iktisâb-ı inşirâh itmegi karârlaşdırdım. 

Öteden beri tabîʽat-i infirâd-pesendânem her hareketimiñ 

münferidâne olmasını ârzû ider ise de muhâceretiñ tâzeligi 

münâsebetiyle henüz zâʼil olamayan ʽacemiligim bendeñizi bu 

yolda bir refîk-i reh-nümâ aramağa mecbûr itdi. [36] 

Hâtırımdan hvîşândan, muhibbândan birçok zevât geçirdim ise 

                                                 
25 İki, üç sene mukaddemi ʽAbdü'l-halîm Hikmet imzâsıyla Trabzon 

Gazete'sine gönderilmiş idi. 
26 “İlkbahardır, çalış ki hoş olasın. Zira yine birçok çiçek açacak ama 

sen çamurlar içinde (ölmüş) olacaksın.” 
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de hîç birisine yâr olmak istemedim; göñlüm bu ıztırâb-ı 

mütereddidânede iken muhibbân-ı lâ-ubâlîyânem içinde eñ 

ziyâde sevdigim bir sûhte-i safâ-meftûna tesâdüf itmeyim mi. 

ʽÂdetâ Hızr'a kavuşmuş gibi memnûn oldum. Artık kim 

turır, refîk-i rûşen-dil öñüme düşdi, ben de pey-rev-i delîl 

oldum, başladık şehrden nefret-hvân olarak girîzân olmağa. Şu 

seyr-i şitâbânemiz bir çâr-yek kadar devam itdi, itmedi; 

selâmetle bir meydânlığa çıkdık, zann itdim ki sâha-i dârü's-

selâma uğradık. O sırada bizim delîl-i safâ “İşte Namâzgâh 

dinilen safâgâh burasıdır.” didi. Ammâ ne mevkiʽ-i behiştî! 

İki üç biñ adım kadar müstevî bir yir; bir karış yiri boş 

kalmamak üzere ser-â-pâ letâfetli bir çemenle muhât; hâʼil-i 

şems olacak kadar mütenâsib dikilmiş bir hayli eşcâr; 

ortasında, kenârında cûşân-ı safâ bir iki cûy-bâr-ı letâfet-nisâr; 

erbâb-ı temâşânıñ henüz ʽadem-i tehâcümüyle mevkiʽe 

müstevlî olan tatlı bir sükût; bu sükût-ı sarfeyi iki üç dakîkada 

bir, letâfetdâr ihlâl ider terâne-i ʽandelîb; hâsılı fevk-i mâ-

yetesavver bir nüzhetgâh-ı dil-firîb! 

Hayli zamândan beri hayâl-hânemde tertîbine çalışdığım 

böyle bir nüzhet-âbâdı şuracıkda buldığım içün hemân bir 

ağacıñ sâyesinde kalîçe-nişîn-i çemen olduk, münbasitâne 

temâşâ-yı ʽâlem-safâya koyulduk. [37] Mevkiʽiñ manzara-i 

dîde-i rübâyânesi çeşmânımı ne derece letâfet-bîn itdiyse 

ʽinâyetdâr-ı sâyesi oldığımız ağacıñ üzerinde nevâ-perdâz olan 

bir hezâr-ı şeydânıñ terâne-i dil-firîbânesi vicdânımı belki daha 

bâlâ bir mertebede zevk-âşinâ eyledigi'çün bülbülümden pek 

hoşlandım. Hattâ kendisine teşekkür makâmında şu sözleri 

ʽarza mecbûr oldum: 

1 

Söyle ey ʽandelîb-i hoş-güftâr 

Kalb-i mahzûnı pür-neşât eyle 

Turma Allâh ʽaşkına söyle 

Ne müʼessir ne hoş terâneñ var 

2 

Senden aldı göñül safâ-yı ʽazîm 

Gerçi her şey safâ-nümâ oluyor 

Nağmeñ özge safâ-fezâ oluyor 

Yaşa ey ʽandelîb-i hoş-taʽlîm 
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Meger biz bu ʽâlem-i şevk-â-şevk-i zevke talalı aradan bir 

hayli zamân geçmiş olmalıdır ki zevk-cûyân-ı bahâr, 

safâzârımıza lâ-yenkatıʽ bir sûretde gelmege başladılar. Eyvâh 

ki nevâ-yı dil-firîb-i ʽandelîbden başka bir şeyle halel-pezîr 

olamayan o tatlı sükût, hây u hûy-ı temâşâ-gerân ile bütün 

bütün mahv oldı gitdi. O sırada bülbül-i vahşet-perest de 

tehâcüm-i halkdan ürkerek kâdime-cünbân-ı firâr olmasun mı, 

işte asıl cây-ı esef! [38] Bir sâʽat evvel münbasit-i safâsı 

oldığımız bir yir şimdi bâzâr-ı keş-me-keşden bed-ter bir hâle 

girdi. Artık orada turamadık, biz de mevkiʽe vedâʽ iderek 

peyrev-i ʽandelîb olduk, kalkdık. Yolumuz latîf birtakım 

çalılarla muhât ince bir güzergâha uğradı. O râh-ı latîfi âheste-

revâne geçdikden soñra bir tağ etegine çıkdık. Refîkimiz “İşte 

burası da Teferrüc dinilen mevkiʽdir.” didi. Bu da hakîkaten bir 

teferrücgâh-ı bî-mânend! 

Tağ dinilince mutlak taşlık, kayalık bir yir olması vârid-i 

hâtır olabilirse de bu, o tağlardan degil. Bunuñ her tarafı 

yemyeşil, her cihetden hurûşât-ı ʽaşk dinilecek bir şiddetle 

çağlamakda olan selsebîller mevkiʽi başkaca İrem-ʽadîl itmiş. 

Teksîr-i sevdâdan ictinâb ider de bir taʽrîf-i icmâli arayacak 

olur isek hâtırlara şu beyt gelebilir: 

Yahsibuhu'l-câhil mâ lem-yaʽlemâ 

Şeyhan ʽalâ kursiyyihi muʽammemâ27 

Yazık ki böyle bir safâ-bünyâdı hevâ-nihâdân bir şemâtet-

âbâda çevirmişler! Vâkıʽâ çeşme başlarında, ağaç sâyelerinde 

encümânsâz-ı nâz u niyâz olmuş mâh-rûyânıñ kendilerine 

mahsûs etvâr-ı münbasitânelerini ve neşve-i şevkden tabîʽî olan 

nagamât-ı dil-firîbânelerini istimâʽ ve temâşâ her vicdâna göre 

bâʽis-i safâ olabilirse de baʽzı mey-âşâmât-ı rezâletiñ âvâz-ı 

ser-hoşâneleriniñ her kalb-i sükûn-pesendi taʽcîz ider derecede 

[39] perde-bîrûnâne icrâ idilmesi şâyân-ı esefdir. Hele birtakım 

… bî-izʽânlarınıñ bâzû-şikenâne mahâretlerinden lezzet-yâb 

olup da sâʽatlerce ayak üstünde, güneş içinde bunalmış kalmış 

bî-çârelere acımakdan bir dürlü kendimi menʽ idemedim. 

Yâ Rab bu ne garîb ihtilâf-ı tabâyiʽ! 

Bir müddet bu ʽâlem-i keş-me-keşi de seyr itdikden soñra 

gurûbuñ takarrübi mey-nûşândan başka herkesiñ ʽavdetini îcâb 

                                                 
27 “Cahil bilmez, onu sandalyesinde başı sarıklı bir şeyh sanır.” 
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itmekle halk yavaş yavaş tağılmağa başladı. Biz de “Bizim 

cemʽiyyetiñ encâmı perîşânlıkdır.” diyerek mevkiʽe bir vedâʽ 

parlatdıkdan soñra yola düzüldük. Esnâ-yı râhda herkes itdigi 

temâşâlardan, sürdigi safâlardan bahs itmege başladı. 

Yanımızda giden bir cemâʽatde talebeden bir efendiniñ şu beyti 

okudığını işitdim: 

Rubbemâ ûfîtu ʽalâ-ʽilmin 

Terfaʽne sevbî şimâlât28 

Dîger cemâʽatde mevkiʽ-pesendlerden birisi de şunı okudı: 

Bezmgâhi dil-nişân çün kasr-ı Firdevs-i berîn 

Gülşeni piramüneş çün ravza-i Dârü’s-selâm29 

O zamâna kadar lüzûmundan ziyâde söz söylemiş bizim 

refîk-i edîb de niʽmet-i bahârı takdîs ider yollu şöyle bir şey 

okumasın mı?: 

Lillâhi hamd muʽterifu gâyete'n-niʽam30 

Artık bendeñiz de bir şeyler söylemege heveslendim fakat 

tabîʽatim naklden [40] ziyâde îcâdı hoşlandığından yolda 

kurşun kalemiyle şu beytleri karaladım, ʽarz ideyim de 

bakayım begenebilir misiñiz: 

1 

Olmakda safâ-resân her sû 

Gûyâ ki behişte döndi ʽâlem 

Her dil bu zamânda şâd u hurrem 

Yâ Rab ne dem-i neşâtdır bu 

2 

Her cû ki olur revân u cûşân 

Hem cûşiş-i ʽayn-ı selsebîli 

Her sû görinür İrem-ʽadîli 

Sunʽuñ ne kadar da hayret-efşân 

 

                                                 
28 “Nice zaman ilimle uğraştım, elbisem göklere yükseldi.” 
29  “Firdevs-i berin’deki (cennetteki) saray gibi hoş ve sevimli bir 

eğlence mekânı. Etrafında da Dârü’s-selam bahçesi gibi bir çiçek 

bahçesi.” 
30 “Sonsuz nimetlerini itiraf ettiğim Allah’a şükürler olsun.” 
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3 

Feyz-i keremiñle oldı dünyâ 

Bir zevk-serâ-yı pür-letâfet 

İnsânlar içün bütün bu niʽmet 

Sensin o kerîm-i zi'l-ʽatâyâ 

4 

Her dem keremiñ cihâna erzân 

Biz şükr-i niʽamda gâfiliz âh 

[41] Gafletle yaşar cihânda eyvâh 

İnsân dinilen o ʽabd-i nâdân 

İşte benim manzûmem bundan ʽibâret oluyor. Redd ü 

kabûli vâbeste-i reʼy-i ʽâlîñizdir. Maʽrûzâtım şâyân-ı intişâr bir 

hâlde ise şu muhbirlikde devâm idecegim. Ammâ bu hâliñ 

sizce -bir sûret-i ciddiyyede olarak- ne dürlü telakkî 

görebilecegini bilemedigimden şimdilik maʽzûrum, binâen 

ʽaleyh bendeñizi şu tasdîʽimden tolayı muʽâteb tutmazsıñız 

degil mi muharrir efendi hazretleri! 

*** 

Bir Mürâcaʽat-nâme: “Berk Heyʼet-i Tahrîriyyesine” 

Der-saʽâdet'de “Berk” nâm-ı münevveri ile bir risâle-i 

mevkûteniñ cihân-efrûz-ı matbûʽât oldığını taşrada işitmiş 

idim. Bulundığım mahal mahrûm-ı nûr-ı maʽârif bir zulmetgâh-

ı cehl idi. 

Bu gibi resâʼil hükm-i şâmil degil a, ʽâdetâ ʽÂşık ʽÖmer 

saçmaları bile kimyâ hükmündedir, efkâr-ı ahâlîde taʽassub-

âlûd bir garâbet rû-nümûddur. Resâʼil ve cerâyid-i ʽasra varak-

pâre-i cahîm ıtlâk-ı menhûsını birinci defʽa olmak üzere burada 

işitdim: Acınmaz mı? [42] İşte bir müddet böyle bir zulmetgâh-

ı cehâletde bulundığım içün mütâlaʽa-i Berk ile tenvîr-i çeşmân 

idememiş idim. Zamân-ı ikāmet, mahrûmiyyet biraz müddet-i 

mümted olsa idi mutlakâ dûçâr-ı hengâme-i şevk-i şedîd olur 

kalırdım: 

 

Nâr-ı dûzahdan belâdır iştiyâk 

Pek yaman bir ibtilâdır iştiyâk 

Vaktâ ki tekmîl-i çile iderek İstanbul'a geldim. Hemân 

tevzîʽgâh-ı Berk'e şitâb eyledim. İftirâk-ı dûr-â-dûrdan soñra 
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nâʼil-i kâm olmuş gürisnegân-ı visâl gibi bir şevk-ârâm-ı 

rübâyâne ile mütâlaʽa-i Berk'e koyuldum. 

Ser-mest-i meserret oldığım hâlde âsâr-ı Berk'i başdan 

aşağıya toğrı süzmege başladım. Hâlimi, tavrımı temâşâ itse 

idiñiz mutlakâ mecnûn-edâlığıma hükm iderdiñiz. Tecrübeme 

iʽtimâden şiddet-i meserret hem-reng-i cennetdir diyebilirim! 

Fart-ı inbisâtıñ bu kadar tahammül-bîrûnânesine hîç tesâdüf 

itmemişdim. Âsâr-ı Berk'i çekdigim ıztırâb-ı iştiyâka tekâbül 

idecek dereceden daha ʽâlî buldum. 

Hazret-i Allâh heyʼet-i Berk gibi zevât-ı ʽirfân-iktinâhı 

nâʼil-i dil-hvâh eylesün! Mündericât-ı ʽâlem-pesendâne-i Berk'i 

okur iken bende de bir ârzû-yı gazel-perdâzî hâsıl olmasun mı, 

fe-sübhâna'llâh! Zâten hücûm-ı gavâʼil ile mâʼil-i zevâl olmağa 

yüz tutmuş kuvve-i fikriyyem böyle bir heves-i şedîde karşu 

nasıl tâb-âver-i mukâvemet olsun! 

Zavallı yine redd-i ârzû husûsunda şiddetle mukâbeleden 

çekinmedi, [43] ne çâre ki şevk-i tâkat-şiken gâlib-i fikr ü 

tasavvur oldı. 

Binâen ʽaleyh bir mecbûriyyet-i mağdûrâne sâʼikasıyla 

karaladığım bir iki kıtʽa gazel-i hatâ-müʼellemi huzûr-ı Berk'e 

takdîm eyliyorum. Âsârımıñ sezâver-i ʽarz u intişâr bir hâlde 

olmadığını fark itmeyecek derecede gâfil degilim. Ne yapayım 

ki mağlûb-ı hükm-i dilim. 

Bunuñla ber-â-ber ʽâtıfet-i Berk, bî-çâregân-ı nev-hevesânı 

mahzûn-ı redd idecek kadar müsâʽadesiz olmadığını pek güzel 

bilirim. Bu bâbda yalıñız bilmedigim bir şey var ise o da bizim 

gibi efsürde-dilân-ı tullâbdan kabûl-i âsâr iştibâhîdir. İn-

şâʼallâh yakında bu cihetden de âzâde-i ıztırâb oluruz. Bâkî 

devâm-ı Berk. 

*** 

Cerîde-i Vilâyet'e Bir Mürâcaʽat-nâme: “Nefâʼis-cûyân-ı 

Edebe Müjde” 

Virecegim haber her meftûn-ı istifâdeye hakîkaten beşâret-

âverdir. Meziyyet-şinâsân-ı ʽirfân içün bir kitâb-ı nefîsden eʽaz 

ʽâlemde ne tasavvur olunabilir? Bu fikr-i istifâde bendeñizde 

fevka'l-ʽâde bir mertebededir. Bir ʽacz-i nev-hevesâne ile 

ekâbir-i ümmetiñ âsâr-ı nefîsesini mütâlaʽa sevdâsına 
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düşmekligim garîb degil mi! Ne yapayım, ben geçersem 

tabîʽatim geçmez! Böyle çıldırasıya bir âsâr-ı nefîse-i edebiyye 

meftûnunuñ Câmiʽ-i Kebîr Kütüb-hânesi'ni ziyâret itmemesi 

ihtimâlini hâtıra getirir misiñiz, heyhât! [44] Hatta pek çok 

ârzû-keşân ziyârete müyesser olamayan Kütüb-hâne-i Hakkı'ya 

da bir takarrüb ile şeref-yâb-ı duhûl oldum. Nasıl, 

muvaffakıyyât-ı nâdireden degil mi? Burûsaca bu husûsda bir 

merâkım kaldıysa o da Orhâniye derûnundaki bir hücrede 

mahbûs kütüb-i mevcûdeniñ ıttılâʽ-ı mâhiyyeti idi. Kitâblarıñ 

böyle bir cezâ-yı tevkîfe uğrayup kalmalarındaki teʼessüfümi, 

teʼessürümi hîç sormayıñız. Ara sırada gidüp de kitâblar 

pencere câmlarından çeşm-i mütehassirâneme cilve-nümâ-yı 

iştiyâk oldukca meʼyûsâneme: 

Dest-i mâ kûtâh u hurmâ ber nahîl31 

dir geçerdim. Bu cân-güdâzâne ıztırâb-ı yeʼse uğramamak içün 

bir mecbûriyyet görmedikce artık câmiʽ-i şerîf-i mezkûra da 

uğramamağa başlamışdım. Bu hâl ile aradan birkaç aylar geçdi. 

Bizde hâlâ o sâbit fikr… 

Bir de evvelisi gün öyle namâzı edâsı'çün içeri girüp de 

kütüb-hâne kapusını küşâde görmeyim mi? Artık sevincimi 

tahmîn buyuruñuz! Dünyâlar baña virildi zann itdim. Hemân 

şitâbân-ı duhûl oldum. Hâfız-ı kütüb olmalı, gördigim bir iki 

küçük efendiden defter-i esâmîyi istedim, aldım. Bir köşeye 

çekildim, başka tarafa bakmağa vaktim olmadı, olsa da kim 

bakabilir. Hemân edebiyyât kısmını açdım. Gözüme ilişen 

“Rubâʽiyyât-ı Hayyâm” ile “Dîvân-ı Dâʽî”yi buldurdum. [45] 

Kitâblarıñ her cihetce nefâseti göñlümi bir kat daha lebrîz-i 

zevk eyledi. Meserrât yek-dîgerini vely ü taʽkîb idiyordı. O 

hâlimi görseñiz baña mutlakâ bir “mecnûn-ı şevk” nâmını bahş 

iderdiñiz. Mübâlağa itmiyorum, bir nev-heves-i edeb ki: 

Şev enîs-i kitâb-ha-yı nefîs 

İnnehâ fi’z-zamanu hayru celîs32 

nasîhatini bir reh-ber-i feyz ü iʽtilâ ittihâz itmişdir. Böyle bir 

tesâdüf-i istifâdı saʽâdetine mazhariyyeti bî-çâreniñ keyfini 

                                                 
31  “Hurmalar ağaçta duruyor ama bizim elimiz kısadır (onlara 

ulaşmıyor).” 
32  “Nefis kitapların dostu ol. Zira şu zamanda en hayırlı arkadaş 

onlardır.” 
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şevk ü inbisâtıñ soñ derecesine vardırır ise çok mı görülür? İşte 

semere-i şevk ü istifâdem olarak size iki tercüme ʽarz 

idiyorum. İn-şâʼallâh bundan soñra intihâb u tercümece daha 

dikkatli tavranılır, şimdilik bunlar hoş görülsün: 

“Hayyâm” 

Nazmen 

Tayy oldı safâ-nâme-i dîvân-ı civânî 

Eyvâh fenâ buldı gülistân-ı civânî 

Nerden gelüp âyâ nereye eyledi pervâz 

Bilmem ki o mürg-i tarab elhân-ı civânî 

*** 

[46] “Dâʽî” 

Nesren 

Ey bî-hâber-i ʽaşk! Merâret-âşinâ-yı sevdâ olmadıkdan 

soñra visâl-i dil-rübâdan hîç bir zevk hâsıl idemezsin! Bu hâl 

muhtâc-ı tedâvî olmayan merd-i bî-derdiñ dermân-cûyân-ı 

ʽabes olması kadar bî-hûde bir iştigâldir. 

*** 

Serâʼir-âgâh-ı ʽaşk olmak ister misin? Bir ehl-i diliñ dâmen-

i ʽirfânına yapış! Feyz-i istiʽdâdıñ kadar hisse-yâb-ı maʽrifet 

olursın! 

*** 

Âb-ı hayât hazret-i Hızr'a erzân görüldi de hayât-ı İskender 

bu uğurda heder oldı gitdi. Her şeyʼe muvaffakiyyet vâbeste-i 

kısmetdir (Cenâb-ı Hâfız Şîrâzî de şu yolda cevher-efşân-ı 

hikmet olmuşdur): 

Sikender râ nemi-bahşend âbi 

Bi-zûr u zer müyesseer nîst in kâr33 

*** 

Bir nâ-kes-i bed-tıynetden nâfile ümmîd-i necâbet itme. Hîç 

mezbelede sünbül ü reyhân bulunur mı? 

                                                 
33  “İskender’e su bahşetmezler. Zorlamayla ve parayla bu işler 

yapılamaz.” 
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*** 

[47] Şu meʼâli añdırır bir mazmûnı hâvî Şeyh Saʽdî 

merhûmuñ bir beytini şöyle tercüme itmiş idim: 

Bârân olur zemîne letâfet-resân-ı feyz 

Gülşende lâle şûre zemînde diken biter 

*** 

Hakîkat-nâ-şinâs bir fürû-mâye-i denâʼet-istînâsda vücûd-ı 

vefâ, hâr-ı mugaylândan zuhûr-ı hurmâ hayâl-i muhâli kadar 

ʽadîmü'l-ihtimâldir. 

*** 

Bir fakîr-i bî-nevânıñ miskînligiyle ber-â-ber sevdâ-yı câh u 

ikbâle düşmesi hem gülünecek hem acınacak bir hâldir. İnsân 

dâʼimâ temennî-i imkânı düstûr-ı emel tutmalıdır. 

*** 

Bî-çâre Dâʽî! Seniñ harîm-i visâle şâyân-ı kabûl görülmeñ 

içün ne meziyyetiñ, ne salâhiyyetiñ var! Bir mûr-ı zaʽîfiñ 

saltanat-ı Süleymân'a ârzû-keş-i mâlikiyyet olması ne kadar 

baʽîd bir ümmîd-i hayâl-perestânedir! Vazgeç bu hayâl-i 

hâmdan sen! 

Nihâyet. 
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Abstract: This paper analyses humor of Nasreddin Hoca stories. 

The aim of the paper is to show that contemporary theories of humor 

can explain humor mechanisms in Nasreddin Hoca stories. Although 

centuries stand between Nasreddin Hoca and us we can still appreciate 

these anecdotes as we still share certain universal values that has always 

been present from the beginning of mankind until the present moment. 

Keywords: Contemporary theories of humor, Nasreddin Hoca 

stories, universal values 

Introduction 

Nasreddin Hoca has always been associated with subtle 

irony, sarcasm, mischief and wittiness. No one knows for 

sure who he was, where he came from. There are several 

theories and speculations about his origin. One of the most 

dominant theories says that he was born in Sivrihisar and 

died in Akşehir. It is claimed that he was the son of the 

local imam, attended Seyyid Mahmud Hayrani and Seyyid 

Haci Ibrahim's lectures. It is also assumed that he earned 

his name Nasreddin Hoca as a result of his service as a 

teacher and a judge. One cannot be sure what came from 

fictious anecdotes and what a real historical fact from 

Hoca's life. In this paper we do not attempt to explore 

historical facts regarding Hoca's life but rather to focus on 

cognitive linguistic analysis of his anecdotes applying 

linguistic theories of humor 

1. Linguistic theories of humor 
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Linguistic theories of humor were conceived at the time 

of Plato and Aristotle. However, Koestler (quoted in 

Coulson)1 in his work The Art of Creation set the basis of 

contemporary theories of humor by claiming that ‘the 

sudden bisociation of an idea or event with two habitually 

incompatible matrices will produce a comic effect, 

provided that the narrative, the semantic pipeline, carries 

the right kind of emotional tension. When the pipe is 

punctured, and our expectations are fooled, the now 

redundant tension gushes out in laughter, or is spilled in 

the gentler form of the sou-rire2’. 

Several different theories of humor have come to light 

after the Renaissance. Attardo 3  and Raskin 4  state that 

meticulous accounts of these theories are presented in 

Greig, Keith-Spigel, Ludovici, Piddington, Eastman, 

Monro, and Bergler. Attardo5 further points out that the 

theories of humor can be divided into three major groups: 

cognitive, social and psychoanalytical theories. This 

classification is presented in the table below: 

 

 

 

 

                                                 
1 Coulson, Seana What's so funny: Conceptual blending in humorous 

examples. Available at 

http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/funstuff/funny.html 2002. 
2 Coulson (2002) points out that 'the unconventional hyphenation here 

is meant to highlight the etymology of the French word sourire, or 

smile', which comes from sous (below) rire (to laugh). Coulson further 

adds that 'given a metaphoric interpretation of below, we can construe 

smiling as the registration of a comic event which is not quite funny 

enough to laugh at'. 
3 Attardo, Salvatore, Linguistic Theories of Humor (Humor Research 

1). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 1994. 
4  Raskin, Victor. Semantic Mechanisms of Humor. 

Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel. 1985. 
5 Attardo, Salvatore, Linguistic Theories of Humor (Humor Research 

1). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 1994. p. 47 

http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/funstuff/funny.html
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Table 1 The Three Families of Theories6 

Cognitive Social Psychoanalytical 

Incongruity Hostility Release 

Contrast Aggression Sublimation 

 Superiority Liberation 

 Triumph Economy 

 Derision  

 Disparagement  

 

Ritchie 7  also argues that contemporary theories of 

humor rely on the following mechanisms: aggression, 

incongruity and arousal-safety, but it is important to point 

out that these three theories are not in competition with 

each other, but they complement each other since they 

address different issues.   

According to Raskin8 in the incongruity-based theories 

(Kant, Schopenhauer, Beattie), humor is perceived as ‘a 

sudden juxtaposition of two incompatible situations for 

which the joke offers an unexpected link’. He also adds 

that ‘the incongruity theory underlies much of the 

contemporary psychology of humor, in particular the 

popular arousal/resolution theory’. These theories want to 

know how humor works. Raskin 9  points out that the 

contemporary theory distinguishes perception and 

resolution as two stages of incongruity. Rothbart and Pien 

(quoted in Raskin)10 define four possibilities that result 

from the combination of two categories of incongruity and 

resolution: 

                                                 
6 Ibid. 
7 Ritchie, David, Frame-Shifting in humor and irony. Metaphor and 

Symbol 20: 2005 pp.275-294.. 
8 Raskin, Victor Humor. Mey, Jacob L., ed. Concise Encyclopedia of 

Pragmatics. Amsterdam: Elsevier, 1998. pp. 354-359. 
9  Raskin, Victor. Semantic Mechanisms of Humor. 

Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel. 1985. p. 33. 
10 Ibid.  
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Impossible incongruity: elements that are impossible or 

unexpected considering ‘one’s current knowledge of the 

world’. e.g. singing tomatoes; 

Possible incongruity: elements that not likely to take 

place, e.g. members of the royal family taking part in a 

survival competition; 

Complete resolution: ‘the initial incongruity follows 

completely from resolution information’; 

Incomplete resolution: ‘the initial incongruity follows 

from resolution information in some way, but it is not 

made completely meaningful because the situation 

remains impossible’. 

Rothbart and Pien (quoted in Raskin)11 further argue 

that cognitive aspects of humor may be perceived ‘as a 

function of (a) the number of resolved incongruous 

elements, (b) the number of incongruity elements 

remaining unresolved, (c) the degree of incongruity of 

each element, (d) the difficulty of resolution, and (e) the 

degree of resolution’.  On the one hand an increase in the 

factors listed under (a), (b) and (c) causes the increase in 

humor appreciation, on the other hand ‘the difficulty of 

resolution may be curvilinearly related to humor’. 

Contemporary theories of humor are based on 

incongruity that results from two opposite frames or 

scripts. The listener first interprets the joke in accordance 

with the first scenario and then realizes that there is an 

element that prevents the interpretation in accordance with 

the first scenario. It is actually the contrariety and tension 

between the two scenarios that result in laughter.  

                                                 
11 Ibid. 
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Giora’s12 graded salience hypothesis (GSH) is similar 

to the incongruity- based theories13. According to Giora’s 

hypothesis14 ‘understanding a joke involves a sequential 

process upon which a salient meaning of a key word or 

expression is activated initially and suppressed at the 

punch line, disjunctor position, or even later on’. This 

hypothesis is very well illustrated with the joke adopted 

from Giora.15 

By the time Mary had had her fourteenth child, she’d 

finally run out of names to call her husband. 

As Giora puts it, the salient meaning of the noun name 

is first name and the interpretation in accordance with this 

meaning is confirmed in the context, as it alludes to giving 

a name to a newborn baby, as well as having limited 

options for naming the fourteenth child. In this context the 

punch line comes as a surprise.  Since the context and 

salient meaning are not compatible, we have to reinterpret 

the joke and as a result we have the interpretation in 

accordance with the less salient meaning i.e. to insult 

somebody by saying unpleasant things about them.  

Brône and Feyaerts16  claim that these two linguistic 

theories of humor represent the basis for any research on 

humor in the framework of cognitive linguistics. However, 

they also point out that these two theories leave some  

questions open, to which cognitive linguistics can provide 

answers. 

                                                 
12  Giora, Rachel . On our mind: Salience, context, and figurative 

language. Oxford, England: Oxford University Press. 2003. p. 170. 
13 Cf.  Brône and Feyaerts (2003) for a detailed discussion. 
14  Giora, Rachel . On our mind: Salience, context, and figurative 

language. Oxford, England: Oxford University Press. 2003. p. 170. 
15 Ibid. p. 168. 
16 Brône, Geert, Kurt Feyaerts. The cognitive linguistics of incongruity 

resolution: Marked reference-point structures in humor. University of 

Leuven, Department of Linguistics preprint no. 205. available at 

http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/iclc/Papers/BroneFeyaerts.pdf. 

2003. 

http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/iclc/Papers/BroneFeyaerts.pdf
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2. Conceptual integration theory 

The theoretical framework for this study is blending 

theory or conceptual integration theory. Conceptual 

integration theory, introduced by Fauconnier and Turner 

in 1993, has found its application in accounting for a wide 

range of phenomena of human thought and action. 

Conceptual blending is a powerful process which provides 

“global insight, human-scale understanding and, the new 

meaning”.17 Fauconnier and Turner built blending theory 

on the foundations of Fauconnier’s mental space theory.18 

The central idea behind blending as a basic cognitive 

operation is that it operates over a conceptual integration 

network, which comprises mental spaces and relations 

holding between them. “Building an integration network 

involves setting up mental spaces, matching across spaces, 

projecting selectively to a blend, locating shared 

structures, projecting backward to inputs, recruiting new 

structure to the inputs or the blend, and running various 

operations in the blend itself”.19  

A conceptual integration network is composed of at 

least two input spaces, a generic space, and a blended 

space, although a single network can be composed of 

several inputs as well as blended spaces. The generic space 

captures the shared elements of both inputs and these 

elements from the generic space are in turn mapped onto 

the counterpart elements in the input spaces. The structure 

from the input spaces is projected into the blend, a new 

mental space. “Blends contain generic structure captured 

in the generic space but also contain more specific 

structure, and they can contain structure that is impossible 

                                                 
17 Gilles Fauconnier and Mark Turner, The Way We Think: Conceptual 

Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic 

Books, 2002, p. 92. 
18  Fauconnier (2007: 351) defines mental spaces as “very partial 

assemblies constructed as we think and talk for purposes of local 

understanding and action”. 
19 G. Fauconnier and M. Turner, ibid. p. 44 
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for the inputs, […]”.20 However, not all elements from the 

inputs are projected into the blend, which means that 

projections from the input spaces to the blend are partial. 

The emergent structure in the blended space is not copied 

from either input. Rather, the new structure within the 

blend is generated in three ways, namely through the 

processes of composition, completion, and elaboration, all 

of which operate unconsciously.  

Blends and mental spaces can be represented in the 

form of a diagram (Fig. 1), in which circles represent 

mental spaces, points in the circles represent elements and 

lines stand for connections between elements in different 

spaces. Lines in the diagram represent neutral co-

activations and bindings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The basic diagram presenting a conceptual 

integration network21 

                                                 
20 G. Fauconnier and M. Turner, ibid. p. 47 
21 G. Fauconnier and M. Turner, ibid. p. 46 
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However, not all elements from the inputs are projected 

into the blend, which means that projections from the input 

spaces to the blend are partial. The emergent structure in 

the blended space is not copied from either input. Rather, 

the new structure within the blend is generated in three 

ways, namely through the processes of composition, 

completion, and elaboration, all of which operate 

unconsciously.  

Behind the possibilities for conceptual blending, there 

is an entire system of interacting principles. In order to 

explain one of the products of this system, it is necessary 

to tackle the entire system. This system rests on conceptual 

compression, which has an effect on a set of relations 

strongly influenced by shared social experience and 

fundamental human neurobiology. These relations are also 

referred to as vital relations.22 In addition to vital relations, 

Fauconnier and Turner propose a set of optimality 

principles that further clarify the relations within the 

conceptual integration network.23,24 They claim that under 

these principles, blends function most efficiently, but also 

point out that satisfying one of these principles does not 

automatically involve satisfying the other ones. Coulson 

and Oakley suggest that these principles limit the spectrum 

                                                 
22  Fauconnier and Turner (2002) distinguish the following vital 

relations: Change, Identity, Time, Space, Cause – Effect, Part – Whole, 

Representation, Role, Analogy, Disanalogy: Property, Similarity, 

Category, Intentionality and Uniqueness. 
23 These principles include: Topology Principle, the Pattern Completion 

Principle, Integration, the Maximization of Vital Relations Principle, 

the Intensification of Vital Relations Principle, the Web Principle, the 

Unpacking Principle, the Relevance Principle, the Compression 

Principle, and Metonymic Tightening (Fauconnier and Turner 2002). 
24 Gilles Fauconnier and Mark Turner, The Way We Think: Conceptual 

Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic 

Books, 2002. 

Gilles Fauconnier and Mark Turner, “Conceptual integration 

networks.” Cognitive Science 22.2, 1998, pp. 133-187.  
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of possible blending analyses and make conceptual 

integration theory less arbitrary25.  

“Blending can be detected in everyday language, 

idioms, creative thought in mathematics, evolution of 

socio-cultural models, jokes, advertising, and other 

aspects of linguistic and nonlinguistic behavior”.26 In that 

sense, conceptual integration theory has emerged as a 

powerful theory that can account for a wide variety of 

linguistic and non-linguistic phenomena. Therefore, it is 

not surprising that conceptual integration theory has found 

its application in the study of political cartoons27.  

Coulson claims that “[t]hough not all blends are 

humorous, blending does seem to be an inherent feature of 

humor”28. The key element for the creation of humor is the 

incongruity that arises in the blended space. Marín-Arrese 

explains it in the following way:  

                                                 
25  Seana Coulson and Todd Oakley, “Blending basics.” Cognitive 

Linguistics 11-3/4,  Walter de Gruyeter., 2000, p. 186. 
26  Mark Turner and Gilles Fauconnier, "Conceptual integration and 

formal expression". In Metaphor and Symbolic Activity 10, 1995, p. 

186. 
27 Conceptual integration theory has been successfully applied to humor 

in several papers written in recent years. Bergen (2004), Coulson 

(2002), Marín-Arrese (2003), and Delibegović Džanić and Omazić 

(2011) apply conceptual integration theory to the analysis of political 

cartoons. Furthermore, applying this theory, Lundmark (2003) studies 

puns in advertising, Kyratzis (2003) discusses humor in discourse 

among friends, while Coulson (2005) examines humor in discourse 

from talk radio. Berberović and Delibegović Džanić (2009) discuss the 

creation of humor in late-night political jokes poking fun at statements 

of politicians and political pundits and Delibegović Džanić and 

Berberović (2010) analyze late-night political jokes which contain 

modified idiomatic expressions that serve either as the punch line or as 

a basis on which the joke is built. Delibegović Džanić and Berberović 

(2014) analyze the role of modifed phraseological units in political 

cartoons. 
28 Seana Coulson, What's so funny: Conceptual blending in humorous 

examples, accessed October 12, 2010, 

http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/funstuff/funny.html. 2002 

http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/funstuff/funny.html.%202002
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The creation and interpretation of the joke involves the 

construction of a blend where the integration of structure 

and elements from the two input spaces yield an 

incongruity or a cognitive clash. The problem solving or 

resolution of the incongruity is realized by projecting 

backward to these input spaces.29  

3. Humour in Nasreddin Hoca's anecdotes 

We have already stated that in this paper we do not 

attempt to explore historical facts regarding Hoca's life but 

rather to focus on cognitive linguistic analysis of his 

anecdotes applying contemporary theories of humor. We 

are aware that it is almost impossible to state clearly where 

Hoca came from and who he was since we only know his 

personality. He is wise, intelligent, witty, dynamic, 

versatile and adaptive to every situation and every 

moment. We can say that Hoca like a magician transforms 

in one who mocks, who laughs and laughs in someone’s 

face if nothing else is possible. Hoca is actually a 

reincarnation of the nation rebellion wrapped in Hoca’s 

stories. He represents common people and their voice 

against tyranny.  

Social moment is always present in Hoca’s stories. He 

always supports the poor who manage to outsmart the rich 

in his stories. It is not surprising that anecdotes become 

more popular in socially difficult times i.e. periods of 

transition. This national hero uses laughter as a weapon 

that is thrown into enemies’ face. We can say that his 

stories help common people survive reality and to certain 

extent believe that they can confront their rulers.  

                                                 
29  Gilles Fauconnier and Mark Turner, “Conceptual integration 

networks.” Cognitive Science 22.2, 1998, pp. 133-187.  

S. Coulson, ibid.  

Juana I Marín-Arrese, Humour as ideological struggle: The view from 

cognitive linguistics, accessed August  16, 2009, 

http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/iclc/ 

Papers/JuanaMarinArrese.pdf. 2003. 
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Nasreddin Hoca arrived in Bosnia with Ottomans, first 

as a part of Ottoman oral culture and later his stories were 

incorporated in written collections. However, at first his 

stories were not accepted in Bosnian culture as they were 

accessible only to those who knew Turkish. Later on these 

stories were translated to Bosnian and only then 

incorporated in the culture of Bosnians. Although he has 

been present in Bosnia for many centuries, Bosnian 

Nasreddin Hoca is not completely explored. Therefore, it 

would be challenging to compare Turkish and Bosnian 

versions of Nasreddin Hoca anecdotes to see what kind of 

modifications and adaptations he has undergone under the 

influence of Bosnian culture. Oral narratives modify 

Nasreddin Hoca’s appearance and he almost 

unintentionally finds unity with scents and colors of 

Bosnian landscape. Since Nasreddin Hoca is a national 

hero, then it is obvious that culture of a particular country 

or region shaped this hero to fulfil the needs and 

expectations of common people.  

3.1. Case study 1. Cold Day30 

Our first anecdote is rather simple in structure and it 

does not contain any culturally specific elements. It 

expresses certain universal values which have been 

appreciated through centuries in the same way.  

It was a cold winter day, and a heavily dressed man 

noticed Nasreddin outside wearing very little clothing. 

"Mulla," the man said, "how is it that I am wearing all 

these clothes and still feel a little cold, while you are 

barely wearing anything, and seem unaffected by the 

weather?" 

"Well," replied Nasreddin, "I don't have any more 

clothes, so I can't afford to feel cold. But you have plenty 

of clothes, and thus have the liberty to feel cold." 

The listener first interprets the joke in accordance with 

cold weather-warm clothes script and creates a mental 

                                                 
30 http://www.rodneyohebsion.com/mulla-nasrudin.htm 



70 | Universality of Humor Through Centuries 

picture of two men in cold weather, one is appropriately 

dressed in heavy clothes, while the other man, Nassredin 

Hoca has only light clothing. We expect that a person 

dressed in light clothes would treble. However, Nasreddin 

provides a completely different, unexpected reply so 

therefore we view the situation from a completely different 

perspective, i.e. with cold weather-light clothes script.   

Hoca says "I don't have any more clothes, so I can't afford 

to feel cold. But you have plenty of clothes, and thus have 

the liberty to feel cold." We are completely aware that it is 

almost impossible to have such mental strength not to feel 

cold in such circumstances. The incongruity that arises as 

a result of the contrariety and tension between the two 

scenarios results in laughter. To interpret the joke we fist 

activate our knowledge about weather conditions and our 

expectations when it comes to different weather conditions 

from input space one. In the second input space we have 

expected human behavior and their physical needs to cover 

their body with more layers of clothes when it is cold. In 

the emergent structure within the blend these two 

scenarios clash and create incongruous scenario which 

projects back to input spaces and therefore we view reality 

from different perspective. Actually, Hoca’s remark 

makes us reconsider our view of the world around us and 

remind us that not everyone has equal opportunities in life. 

We should be aware that there are a lot poor people who 

cannot afford new clothes. Instead of mocking them, we 

should help and share what we have.   

3.2. Case study 2. Nasreddin Gets Engaged31 

As most of Nasreddin stories our second anecdote also 

shows Hoca’s brilliant wittiness.  The true value of this 

story is its universal applicability. Humor mechanisms are 

not related to any specific culture therefore it is very easy 

                                                 
31 Ibid. 
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to retell the story in Bosnia and somewhere else in the 

world.  

Nasreddin, having just got engaged to a new woman in 

town, went to his fiancée's home to meet his future 

mother-in-law. 

"Tell me," she said, "are you sure that this is the first time 

you are getting married?" 

"Yes," Nasreddin replied, "I swear on my four kids that I 

have never been married before." 

This anecdote is also based on incongruity. The listener 

first interprets the joke in accordance with Fiancee-fiance 

script, which is emphasized several times with the words 

like getting married, fiancée, mother-in-law and 

engagement. However, the answer of Nasreddin Hoca, 

which serves as a punch line, forces the listener to go back 

to the first line in the joke and interpret the joke in 

accordance with the polygamy script. These two opposite 

scripts are compatible, which is necessary for the creation 

of humor. In the first input space we have monogamous 

relationships, i.e. the practice of being married to only one 

person at time. This input space also contains information 

about marriage in general and our expectations that 

children should be born in marriage. In the second input 

space we have our knowledge of polygamy. In the blend 

these two scenarios clash and the incongruity that arises as 

a result of the contrariety and tension between the two 

scenarios results in laughter. 

3.3. Case study 3.  Nasreddin Hoca in Sarajevo32 

Unlike first two examples our third example contains 

culturally specific elements. In the first two examples we 

do not know the exact location where the incidents took 

place. In the first sentence of the third example Hoca takes 

us to Sarajevo. We immediately activate our knowledge of 

the city and its inhabitants.  In this last example we can 

                                                 
32 "Nasrudin-hodža anegdote" Centar za turski jezik i kulturu "Levent" 

Tuzla.  
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clearly see the mark of Bosnian culture. We know that 

Hoca came to Bosnia with Ottomans but he was not 

accepted by common people for a long period of time. As 

we have already said language barrier was one of the 

reasons. 

Once Nasreddin went to Sarajevo. Close to the city, he 

saw some kids playing. 

And he came to them, and they asked him, 

"Where are you going to Hoca? " 

"Here, I want to go here to the bazaar," Nasreddin  

answered. You know what children, tell me what should 

I buy at the bazaar to eat and save all my money? 

One of his children answered: 

"You have to go to butcher’s and buy one rumen. Sit 

down, eat the contents, wash the rumen and sell it.  You 

will not be hungry and you will save all your money. " 

When he heard what children said he left Sarajevo 

concluding for himself that there is no prosperity for him 

in Sarajevo. If kids act like this, adults could only be 

worse. 

This anecdote starts with the riddle as it is almost 

impossible to buy something and save all your money.  

The listener first interprets the joke in accordance with 

seller-buyer script which is emphasized several times with 

the words like bazaar, to buy and money. However, the 

kids’ answer which serves as a punch line, forces the 

listener to go back to the first line in the joke and 

reinterpret it with modified seller-buyer script. These two 

opposite scripts are compatible, which is necessary for the 

creation of humor. However, we have completely 

unexpected scenario in the blend. Namely, in the first input 

space we have our knowledge of market polices. while in 

the second input space resides the knowledge about 

Sarajevo and people who live there.  Blend inherits frame 

structure from the first input space. However, expected 

seller-buyer script is completely altered with salient 

projections from the second input. In the blend people 

from Sarajevo wanted to show that they can also be witty 
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or even wittier that Hoca. The blend projects back to input 

spaces and forces us to view reality from different 

perspective. In this case Hoca learned his lesson from 

children. He wanted to show off but he soon learned that 

children can be quick-witted and sometimes wiser than 

adults. 

Conclusion 

In this paper we have shown that it is possible to 

explain the humor of Nasreddin Hoca applying linguistic 

theories of humor. Contemporary theories of humor are 

based on incongruity that results from two opposite frames 

or scripts. The listener first interprets the joke in 

accordance with the first scenario and then realizes that 

there is an element that prevents the interpretation in 

accordance with the first scenario. It is actually the 

contrariety and tension between the two scenarios that 

result in laughter. The analysis of different Nasreddin 

Hoca anecdotes within the framework of conceptual 

integration theory presented in the paper also shows that 

their meaning arises in the blended spaces as a result of a 

number of intricate mental processes performed over the 

conceptual integration network. The processing of the 

message of these blends is largely unconscious, taking 

place in the integration network. The study has shown that 

conceptual integration theory can be successfully applied 

to this field and provide some valuable insights. It can be 

claimed that, to some extent, conceptual integration theory 

can explain the meaning and motivation of selected 

anecdotes. Although centuries stand between Nasreddin 

Hoca and us we can still appreciate these anecdotes as we 

still share certain universal values that has always been 

present from the beginning of mankind until the present 

moment. 
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TURKISH LOANWORDS IN THE SLAVONIAN 

DIALECT, WITH AN EMPHASIS ON OLD 

PERKOVCI SPEECH AS AN EXAMPLE OF A 

PROTECTED VERNACULAR OF THE REPUBLIC 

OF CROATIA 

Emina Berbić Kolar 

Abstract: The paper deals with the representation of Turkish 

loanwords (Turkism’s) in Old Perkovci Speech vernacular as a 

protected vernacular of Slavonian dialect in the Republic of Croatia. 

Slavonian dialect is one of the most archaic dialects of the Croatian 

language. It is spoken in the Republic of Croatia in Slavonia and 

Baranja regions, but across borders in the border area in the Republic 

of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Hungary as well. Turkish 

loanwords in the Slavonian dialect are omnipresent and vivid back 

from the time of the Ottoman Empire until today. The use of Turkish 

loanwords is still intense and they, as loanwords in the English 

language, make a lexical layer of the active lexis in the conversational 

language in Slavonia and Baranja. The paper will show the Turkish 

loanwords frequency, and they will be divided according to the 

meaningful fields of use. Croatian lexicology, dialectology and 

sociolinguistics, will benefit from the paper. The aim of the paper is to 

point out a siginificant number of Turkish loanwords in the everyday 

use of the Slavonian dialect speakers. The purpose of the paper is to 

point out the great representation of Turkish loanwords in the active 

lexis of Slavonian dialect. The method is fieldword and descriptive 

analysis of the recorded Turkish loanwords.  

Keywords: Turkish loanwords, Croatian language, lexicology, 

dialectology, sociolinguistics. 

 

Introduction 

Slavonian dialect is one of the most archaic dialects in 

the Republic of Croatia, it belongs to Stokavian speeches, 

more precisely the Old-Stokavian speech, that is, the 

speeches that preserve the oldest state of Stokavian 

Croatia. Slavonian dialect belongs to the peoples speech, 

                                                           
 (Assoc. Prof. Ph.D.), Faculty of Education, J. J. Strossmayer 

University in Osijek, Croatia 
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therefore it is not a literary language, but a dialect 

developed within the Croatian ethnic community, clear 

and strictly defined. It is an organic idiom, and organic 

idioms usually do not have their own written form. 

(Berbić Kolar, Kolenić, 2014: 3) 

Slavonian dialect is spreading in Slavonia, Baranja 

and Western Srijem, but not in all local speeches of 

Slavonia, Baranja and Western Srijem but in a wider area 

along the largest Croatian rivers. So we usually share 

Slavonian dialect in Posavina, Podravina and Podunavlje. 

(Berbić Kolar, Kolenić, 2014: 9) Slavonian dialect is 

spoken outside the borders of the Republic of Croatia in 

Bosnia and Herzegovina (around Orašje), in the Republic 

of Serbia (a few villages in Vojvodina) and in Hungary 

(in the border region with the Republic of Croatia). 

Slavonian dialect is abundant with foreign words and 

borrowed words, especially with Turkish, Germans, 

Hungarians, Greeks, Italians, but also Greeks, Latinos 

and Anglicans (more recently). 

The purpose of this paper is to point out to the 

extremely large representation of the Turkish words in 

Slavonian dialect, on the example of a protected Old 

Perkovci speeach. The Old Perkovci speech was 

protected as an immaterial cultural good of the Republic 

of Croatia in 2010. Its protection guarantees that it is a 

well-preserved archaic Croatian language that preserves 

the preserved lexical layer that is the subject of this work 

regarding the representation and active use of the Turkish 

words. 

Historical Conditions 

On the territory of today's Croatia, through history, 

there were many people: Greeks, Romans, Venetians, 

Turks, Austrians, Hungarians, and many others. 

Conflicting and reconciling, the media of their 

communication was always the language, and each of 



Emina Berbić Kolar| 81 

those people for their official language, used their own 

language. When the Turks came to the Balkans in the 

XIV. century, the strong influence of the Turkish 

language on the languages of all the people of the former 

Yugoslavia began. With the touch of the Turks with the 

Balkan population, the Turks 'powerful influence on the 

aforementioned people began, and the Turks' rule left 

visible traces in their languages. At the end of XIV 

Century Sultan Bajezid I. began the expansion of the 

Ottoman state in Macedonia, from where the Turkish 

invasions started towards the west, and the inhabitants of 

East Slavonia and Srijem were quickly attacked and 

occupied. After winning in Nikopol in September 1396, 

Sultan Bajezid I. (Yildirim) secured the Turkish conquest 

in the Balkans, and the Ottoman army could easily 

penetrate Vlaska, Serbia and Bosnia, and then through 

them and into Croatia and Hungary. (Mažuran, 1998) 

Mehmed II came to power in 1451. Soon he gave 

himself the nickname "Fatih", which means "Conqueror". 

His goal was to conquer the rest of the Byzantine Empire. 

In May 1453 he conquered Constantinople, the Byzantine 

capital, and changed its name to Istanbul. Istanbul then 

became the capital of Ottoman rulers and states. Under 

his rule in 1463 Bosnia was conquered, which directly 

jeopardized Croatia. At the end of the 16th century, 

Croatia was reduced to the remains of relics (reliquial 

requiem) under the strongest conquest of the Ottoman 

army. Croatia lost two thirds of its territory and more 

than half of the population. (Mažuran, 1998) 

This historical context has very much influenced the 

language spoken in Slavonia, and we could say the Šokci, 

although that name in scientific literature is not liked and 

isn’t used. A century of Turkish rule conditioned the use 

of words from the Turkish language, and that they were 

"small, ordinary, uneducated people and were not aware 

of it". Turkism’s are common in Slavonian dialect, they 

are considered as part of cultural memory, and even 
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traditional and part of the Slavonian identity. Regardless 

of the cultural, religious, and other differences, 

Slavonians will, as they themselves say, divide the 

language of their doctrines, and that language includes 

the turkism’s in a very large number. Although it is 

necessary to distinguish between Turkism and 

Orientalism, we will talk about the Turks in the context 

of all the Arabic words that have come to the Croatian 

language over the Turkish language and which the 

Dictionary of Foreign Languages of Bratoljub Klaić is 

recorded as Turkish. 

Slavonian dialect 

The Slavonian dialect is present in the Republic of 

Croatia and the small language system  is different from 

the Croatian standard language. Therefore, this language 

community is marginal and people who speak the dialect 

are often poor and live in rural areas. There is a decrease 

in the native speaker population due to a great influence 

of Croatian standard language in schools and in every 

sphere of human life in general. The Slavonian dialect is 

mentioned in schools only within folklore as an 

extracurricular activity, in songs and different games, 

whereas the Croatian standard language is exclusively 

used in all other means of communication. The Slavonian 

dialect therefore lost its former reputation and slowly 

became only a vague outline of what it once was. 

Students are reluctant to speak in the Slavonian dialect 

because they believe that it is a characteristic of less 

educated people, and that they cannot benefit from it; 

they believe that they will ridiculed if they speak it. Such 

awareness should not be encouraged in schools because 

disabling students that speak in the mother tongue and the 

native idiom disrupts students ' self-confidence and 

positive self-image. Therefore, schools are key factors in 

breaking the habit of prejudice and schools should be 

provided with dialectal contents and activities which they 

would offer it to students within obligatory classes. The 
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project will popularize the Slavonian dialect is mainly in 

schools.  

The situation gets worse if we look outside the 

Croatian borders in Bosnia and Herzegovina, the 

Republic of Serbia and Hungary where native speakers 

are surrounded by other languages and represent a 

minority in the full sense of the word. In the Republic of 

Croatia there are still traditional households where the 

Slavonian dialect is cherished, but there are not many. 

Through the project the state of preservation of the 

Slavonian dialect in the border areas of Bosnia and 

Herzegovina, Serbia and Hungary would be also 

explored.  

Posavina vernaculars have not been researched since 

1913 when Stjepan Ivšić described them until Emina 

Berbić Kolar's research efforts in her Master's and 

Doctoral Thesis (2006 and 2009) and disclosed papers 

from 2007 until today. People who also deal with the 

Slavonian dialect are: Ljiljana K, Željko J, Silvia Čurak, 

Nina Mance. The emphasis will be he one of two already 

protected Posavina vernaculars: the vernacular of Siče 

(protected in 2008) and the vernacular of Old Co 

(protected in 2010). These two vernaculars are enlisted in 

the List of the protected vernaculars of the Ministry of 

Culture of the Republic of Croatia. Professors Emina 

Berbić Kolar and Ljiljana Kolenić protected the 

vernacular of Old Perkovci Speech and they wrote on the 

grammar and the dictionary of the vernacular of Siče. 

These are the newest research on the Slavonian dialect. 

The protected vernaculars are considered to be intangible 

cultural heritage which gives them even sea significance  

Old Perkovci Speech 

The village Old Perkovci is located between railway 

tracks and streams Breznice, 27 km North-East of 

Slavonski Brod, 4 km northwest of Vrpolja, 95 m n/m, in 
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the chamber of commerce list, from 1968 it is mentioned 

as a deserted village.  

In 1702 they had these residents: Hadrić Šima, Simo 

Hadrić, Luko Hadrić, Mato Funarić, Bartol Zmagić, Miat 

Đurđević, Blaž Đurić, Peio B, Jaksa Sočković, Mato V, 

Marko Bosantić, Ilia Anđelić, Luko Zutic, Lukać Klabić, 

Blaž Krnjaković, Matian Klaia, Marko Misurić, Mato 

Ferić. (Zirdum, 2001) 

 The inhabitants of this village are Slavonian, 

Catholics. During the Turkish time they had their lord in 

Đakovo Hasan Baša, who was given the tenth and tribute. 

After the Turkish collapse, their lord became a Đakovo 

commander, and after that a bishop who was also given a 

tenth. They have the forests of Sarambo, two watermills, 

Bić and Brezovica. 

In 1734 they had a wooden chapel and they belonged 

to the Vrpolji parish, or to the regional church of St. 

Mark of Dragotina. Nikola Kliabić and Mihovil Emajić 

were signatories of the village. (Zirdum, 2001) 

In the military map of 1780, it says: "The small stream 

of Struga from the Provinces leaps upward through the 

woods to the plain. On the way to Andrijevce, crossed by 

a wooden bridge, and otherwise passed through the open 

paths ... The Breznica Stream is 10 to 20 steps wide and a 

deep-sea ... This stream for the long rainy days floods 

nearby meadows. Although this flood does not last long, 

it still leaves a lot of barbarous places behind it, which is 

only soaked in the summer. The forests in the plain are 

high, mostly covered with dense, and in the rainy weather 

there are many muddy spots in it ... The church is a 

wooden building "(Zirdum, 2001) 

In 1851 the village built the Church of St. Anna. 

According to the last census from 2011 (the source of 

the State Institute of statistics) the village counts 1123 

inhabitants. The assumption is that today, in 2018 this 
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number is smaller due to the mass emigration of young 

families to Western European countries. 

Old Perkovci speech is another Slavonian protected 

Slavonian speech in the Republic of Croatia. It is 

protected by the decision of the Ministry of Culture of 

2010. In the resolution to the protection of this speech is: 

"It is established that the speech of the Old Perkovci 

has the property of intangible cultural goods within the 

meaning of Article 9, paragraph 1, indent 1 of the Law on 

Protection and Conservation of Cultural Property. For 

the cultural good referred to in item 1 of this Decision, 

the following protection system is defined: 

- Promote the function and importance of good in 

society, and include the protection of the good in 

planning programs; 

- Ensuring the viability of that good through 

education, identification, documentation, scientific 

research, preservation, protection, promotion, value 

enhancement, the ability to convey tradition to heirs 

through formal and informal education, and 

revitalization of abandoned segments of the good; 

-to sensitize the public and to support the preservation 

 of the good by identifying the process of globalization 

and social transformation in order to avoid the danger of 

disappearing, destroying or commercializing the good, 

and encouraging contagion and tolerance among people; 

- encourage the creation of native vocabulary and 

grammar; 

- Include nurturing mother tongue in curricula and 

programs of primary and secondary education " 

(Solution to Protect Speech of Old Perkovci, 2010) 

According to the decision of the Ministry, measures of 

“preservation” of protected speech are prescribed in 
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various formal and informal ways, but, of course, through 

the popularization of this speech as a form of 

popularization of science, in this case of linguistics, and 

of course speaking Croatian dialectology and Slavonian 

dialect as one of the most archaic dialects of the Republic 

of Croatia. 

This work does exactly that, popularizing it at the 

international level. 

 Turkism’s 

Turkism’s are the words in our language that are taken 

from the Turkish language. However, this raises the 

question of why some of these words are referred to as 

turkism’s, when their actual origin is from some other 

Eastern languages, such as Arab or Persian. Turks are the 

words that came to our language from the Turkish 

language. However, the question here arises why some of 

these words are called turkish when their origin is really 

from some other Eastern languages, such as Arab or 

Persian. Therefore, numerous literature lists the term 

"orientalism" as the words that came from our native 

tongue in an Oriental language. But as most orientalisms 

in our language came through the Turkish language, 

some authors call them all the turkism’s. 

Dalibor Brozović in his article there goes the Turks, 

they left turkism’s lists several groups of turkism’s. The 

first group are almost entirely accepted words in our 

language in our language and for them we do not find a 

real domestic substitute. Words such as; bakar, boja, 

čarapa, sat, šećer, top. The second are a group of 

turkism’s which represent a variety of Oriental and/or 

Islamic realism, such as ajet (indicates a sentence from 

the Koran), Bajram, baklava, džamija, sevdalinka and 

many more. We use these words in our language when 

we talk about the things and phenomena they signify. The 

most abundant is the third group. The words belonging to 

this group are not used regularly in everyday speech, 
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instead we use style neutral words, but we know that 

there are turkism’s that are equivalent. Many Croatian 

writers used words like barjak or sevdah, because they 

wanted to emphasize something, or they just needed that 

word to rhyme. (Brozović, 2000) 

 Marta Andrić, in his work in turkism’s in a 2003 

Slavonian village speech said: "In village speeches in 

Slavonia, the turkism’s make up the biggest and most 

important layer of adopted foreign language. This is the 

result of historical events: it is well-known that the area 

of Slavonia was occupied by the Ottoman Turks for 

nearly two centuries and was thus significantly exposed 

to new influences of oriental Turkish culture, and the new 

population was affected by centuries-old migration 

processes." (Andrić, 2003 : 17) 

We could continue to talk about the origins of various 

turkism’s, turkism’s of orientalisms and true 

Orientalisms, but we remain with the most common 

names of turkism’s, regardless of their origin, and deal 

with their place in the Croatian literary language. First of 

all, turkism’s are divided into three main groups in this 

respect. In the first, there are more or less completely 

accepted words, for which there is no real domestic 

substitution, or the domestic words are multivariate or 

even stylishly colored, and the domesticated turkism’s 

are stylized neutral words. There are a fair number of 

words like the aforementioned, we will only name a few: 

bakar, boja, čarapa, čekić, dućan, duhan, jorgovan, kutija, 

majmun, pamuk, rakija, sat, šator, šećer, top, tulipan. For 

some of those words, as has been said, there are also 

domestic Parallels. So we can say trgovina instead of a 

dućan, however, this word is ambiguous, opica rather 

than majmun, but it is a stylishly colored  and outdated, 

ura instead of dobnjak, but the  is of a multifaceted style, 

older and obsolete, slador instead of šećer, but it is a style 

and maybe outdated, and besides those, opica and ura  

are also borrowed, but old, with ura having multiple 
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meanings (not the word urar, which is stylistically 

neutral). With all these words there is no real problem in 

the Croatian language. 

The second group belongs to the Turks which are 

marked by various Oriental and (Islamic) realms, such as 

the ajet (the Qur'anic saying), Bajram, baklava, džamija, 

fes, imam, rahatlokum, sevdalinka, ulema and many 

others. The words in that group are not problematic in the 

Croatian language standard - they simply are used when 

we talk about the things and phenomena they signify. 

The largest is the third group. There are words that are 

not used regularly, instead of them we use stylish neutral 

domestic words, but we know, better or weaker, the 

turkism’s which are their equivalents. We normally say a 

zastava, not a barjak, ljubav not sevdah, and so on, but 

we will find such words in Croatian writers not only from 

BiH but also from Slavonia, Lika, Dalmatian Zagora, and 

sometimes in writers, especially older ones from the 

northwestern regions when for whatever reason they were 

in need of a specific style, perhaps so it would rhyme. 

(Brozović, 2000) 

Turkism’s in A Stari Perkovci Speech 

Turkism’s in Stari Perkovci speech are represented in 

very large numbers. It is a group of words which are the 

most numerous compared to other foreign and borrowed 

words. To make them semantically, followed by the 

Turkish language from the Stari Perkovci speech I ranked 

it in several fields of meaning, the lexical format used in 

the Slavonian dialect, specifically in the Stari Perkovci 

speech, and cited the original form of the lexical units in 

Turkish According to the dictionary of foreign words 

Bratoljub Klaić. 

Turkism’s in a Stari Perkovci speech are classified in 

the following semantic fields: food and drink, 

occupations, houses and premises related to the house, 
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the items in the home and daily life, the Earth, tradition, 

customs, dances, animals, army and military equipment, 

weapons and tools, clothing, footwear and decorations, 

plants, love (love relationships), the wedding party, 

musical instruments, personality traits, kinship relations, 

smoking, names for other Nations and eventually counted 

and explained a few of the most common turcizama that 

could not be assimilated to the default partitioning of 

semantic fields, and I consider them extremely important 

to view the overall picture representation turcizama in the 

Slavonian dialect, with an emphasis on staroperkovački 

speech. 

From the nevedenoga a list of the several themed 

lexical circles 

1. Semantic field food & drink:  

bazlamȁča , w. r., tur. (bazlamač)-a young pie, milk, 

bóza, ž. r., tur. (Boz)-a refreshing drink of corn or 

flour, prosena čórba, ž. r., tur. (CORBA)-a thick soup 

with meat, dȕblek, m.r., tur. (dölek)-a type of 

pumpkin which was used to feed pigs, pumpkin, 

džigȅricē, mn., tur. (džiger)-a dish of pork liver (liver 

could be from other livestock or poultry), fȉšek, m.r., 

tur. (fišek)-a socket in which sells ice cream, jȕfka, ž. 

r., tur. (jufka)-thin crust for pies, kȁfa, ž. r., tur. 

(kahve) – coffee, kȁjmak, m.r., tur. (cream)-cream, 

skorup, kȁlja, ž. r., tur. (tiles)-a type of dishes, pickled 

cabbage with meat, masúlo, s.r., tur. (mahsul)-a 

higher quantity of the mixture, mȅza, ž. r., tur. 

(meze)-snacks with drinks, a dish that people offer 

with brandy, snack, musȁka, ž. r., tur. (musakka)-a 

dish made of shredded meat, potatoes or Eggplant and 

rice, pȅkmez, m.r., tur. (the jam) – marmalade, 

densely cooked sweet fruit, pȉta, ž. r., tur. (pie)-a type 

of dishes (cakes) of dough, and various sweet or salty 

supplements, rakȉja, ž. r., tur. (raki) vehemently-

alcoholic beverage that is produced by distillation of 
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fruit and fermented drop (it's made from plums, 

apples, pears, or from a mixture of diverse fruit), 

sȉrće, s.r., tur. (sirke)-vinegar, vinegar, šèrbet, s.r., 

tur. (sorbet)-a type of drinks, refreshing sweet drink; 

Mead, medica, taràna, ž. r., tur. (tarahana)-1. dry 

dough grainy shapes (for soup), 2. soup with 

"Chowder"  

2. Semantic field of occupations:  

abadžȉja , m.r., tur. (abadži) – a tailor, 

bȁdžumȅtar, m.r., tur. (badža) – chimney sweep, 

bȃjtār, m.r., tur. -a mediator between buyer and 

sellers, cattle dealer, what's that got, baščovãn, 

m.r., tur. (bahča) – a gardener, bunardžȉja, m.r., 

tur. (bunar)-who is engaged in digging wells, 

zdenčar, čòban, m.r., tur. (čoban)-the person who 

kept livestock, Shepherd, Shepherd, kâlfa, m.r., 

tur. (kalfa)-scientist, craft Assistant, kazandžȉja, 

m.r.-   a craftsman of a metal craft making boilers, 

ràbadžija, m.r., tur. (arabadži)-Coachman, driver 

for hire, skȅledžija, m.r. tur. (iskele)-River man, 

the carrier, shipman, šȅgrt, m.r., tur. (šakirt, 

šagirt)-student, student, beginner, intern for a 

professional, trâmpa, ž. r., tur. (trampa od tal. 

tramuta)- exchange of goods, substitution, the form 

of trade where the exchange of goods is done 

without money, zanatlȉja, m.r., tur. (san'at) - 

craftsman, professional.  

3. Semantic field related to the house and 

premises related to the house (in the yard):  

ajȃt, m.r., tur. (vàjāt)-a girl's room, closet, 

cabin, ȁmbār, m.r., tur. (ambar)-Garden building 

which was used for storage of grain and food, 

granaries, storage, warehouse, ȁrmān, m.r., tur. 

(harman)-the area behind the stables, avlȉja, ž. r., 

tur. (avlu od grč. aulē) – yard, bádža, ž. r., tur 

(badža) – chimney, bãrća, ž. r., tur. (bahča) – 
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Garden, bȕdžak, m.r., tur. (budžak) – angle, 

bunãr, m.r., tur. (bunar) - deep well with drinking 

water, čȁtrlja, ž. r., tur. (čaty)-an old wooden hut, 

hut, ćefȅnak, m.r., tur. (kepenk)-fittings for the 

window, ćòšak, m.r., tur. (köše)  -angle, angle, 

ćúmez, m.r., tur. (kümes) – a bad, dirty, messy, 

dark room, ćuprȉja, ž. r., tur. (köprü) - bridge over 

the Canal, dùvār, m, r., tur. (duvar) – wall, jarȕga, 

ž. r., tur. (jaryk) - Cave, ditch, kȁldrma, ž. r., tur. 

(kaldyrym, from GK. kalos + dromos)-gravel road, 

bumpy, neasfaltiran road, kàlem, m.r., tur. (spool)-

flair, kȉljēr, m.r., tur. (Keeler) - the girls ' cabin, 

kućar, cabin, kȍnak, m.r., tur. (konak) - lodging, 

bed, tȁraba, ž. r., tur. (taraba, daraba)-a fence out 

of wood or boards, plot, tȁvan, m.r., tur. (tavan) - 

attic, the ceiling,   

4. Semantic field of objects in the 

household and everyday life: 

àvan, m.r., tur. (havan)-pillar, and pestle, a 

metal container in which the shredded sugar, 

bakrãč, m.r., tur. (bakrač)-a type of boiler, 

usually of copper, belegȉja, ž. r., tur. (bilegi)-

sharpening machine for hair, sharpner, bȉber, 

m.r., tur. (biber) – pepper, burgȉja, ž. r., tur. 

(burgu) – drill bits, čȅkrk, m.r., tur. (čykryk)-a 

device for winding, wheel, wheel, such swift, 

sheaves, činȉja, ž. r., tur. (čini)-wooden vessel,, 

čirjãk, m.r., tur. (čyrakman) – candle holder, 

čivȉja, ž. r., tur. (čivi)-a fuse that keeps the 

wheel, tack, PIN, čivìluk, m.r., tur. (čivi)-hanger 

for clothes, čòkānj, m.r., tur. (čokal)-a jar of 

brandy, ćȉlim, m.r., tur. (k) – rug, ćuskȉja, ž. r., 

tur. (küskü)-rod, iron bars, Krampe, budak, hack, 

džȅzva, tur. (džezve), f. r.-coffee cups, èkser, 

m.r., tur. (the nail) – a nail, eksérac, m.r., tur. 

(ekser)-a small nail, erȅnda, ž. r., tur. (rende) – 

grater, fȅnjer, m.r., tur. (fener)-light on 
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petroleum, fitĩlj, m.r., tur. (fitil)-burning part of 

the lamps or candles, fȕruna, ž. r., tur. (fyryn)-a 

stone or brass furnace, kalàuz, m.r., tur. 

(kylavuz)-the key, kanjȕra, ž. r., tur. (kanyr)-a 

yarn or wool, kȁpak, m.r., tur. (kapak)-1. shutter, 

2. the upper part of the tank, 3. of the eyelid, 

kašȉka, ž. r., tur. (Kashyyyk)-scooper, spoon, 

kàzan, m.r., tur. (kazan)-boiler for baking, 

brandy, kȅfa, ž. r., tur. (kefe)-brush for brushing 

the horse and cow, kȅsa, ž. r., tur. (kese) – bags, 

kȍpča, ž. r., tur. (kopča)-1. subject to that which 

attaches to, combines or connects, 2. clamp, 

coupling, coupling, krntȉja, ž. r., tur. (kyrynty)-

junk, clumsy thing, even something old, 

discarded, worthless, mûr, m.r., tur. (mühür)-

stamp, watermark, oklagȉja, ž. r., tur. (oklagu)- 

spreader, shaper, (round wood for spreading 

dough), ȍtomān, m.r., tur. (otoman)-soft Eastern 

divan with a pillow, without backrest; počivaljka, 

rȅnda, ž. r., tur. (rende)-a kind of shredder that 

served to scrub tails of pigs, saksȉja, ž. r., tur. 

(saksi)-receptacles for flowers, pot for growing 

flowers, jar, sànduk, m.r., tur. (sandyk)-chest, 

trunk, suitcase, big box, checkroom, sećȉja, ž. r., 

tur. (seki)-bed, near the wall, bench set out the 

carpets, sȅpet, m.r., tur. (Pannier)- basket, basket 

with one handle, tȁva, ž. r., tur. (tava)-shallow 

kitchen pots, tâvla, ž. r., tur. (tavla)-plate on the 

stove, tȅfter, m.r., tur. (defter, tefter) – notebook, 

list, composition books, the register, tȅzga, ž. r., 

tur. (tezgâh)-a trade table, benches, tȕč, m.r., tur. 

(Tunc)-bronze, brass, turpȉja, ž. r., tur. (törpü) – 

a nail file, zẽjtin, m.r., tur. (zejtin)-oil  

5. Semantic field in relation to the Earth: 

čaȉra, w. r., tur. (čajyr)-meadow, big green, 

lawn, pasture, spahȉja, m.r., tur. (sipahi)-Turkish 

feudal Horseman, a landowner, a Squire, a rich 
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man, spaȉluk, m.r.-a feudal possession, fued, 

estates, 

6. Semantic field relating to the customs, 

traditions, dances: 

ádet, m.r., tur. (adets)-tradition, kukunjèšče, 

s.r., tur. (kuka + nesči)-a type of dance, circle 

dance, perčĩn, m.r., tur. (perčem)-women's 

braided hair, braids, ponytail, part of the hair  

7. Semantic field of the animals:  

àlat , m.r., tur. (al + at)-reddish, red horse 

colors, aždȁja, ž. r., tur. (aždaha)-1. Dragon, a 

monster in the form of a winged lizard, 2. prenes. 

the naughty person, čâgalj, m.r., tur. (čakal)-the 

beast of family size between the Wolf and the 

Fox, češagȉja, ž. r., tur. (kašagy)-an iron scraper 

for combing the horse, dȍrat, m.r., tur. (Dora + 

at)-horse brown color (dark and light), dôrka, ž. 

r., tur. (Dora + at)-Mare, Chartreuse umber color, 

džukȅla, m.r., tur. (džühela)-an old dog, kajãs, 

m.r., tur. (g)-part of the equipment for a horse 

that is used to manage, bridle, belt, kandžȉja, ž. 

r., tur. (kamčy)-the scourge which inflicted the 

horses, kȅzme, s.r., tur. -pigs of 60 to 80 pounds, 

young pig, godišnjače, kolãn, m.r., tur. (kolan)-1. 

belt, 2. leather or prteni belt that is the code 

prezanja puts horse eye of the abdomen which 

they pričvršćivale blankets, korbãč, m.r., tur. 

(kyrbač)-the scourge of ispletenog the leather 

straps, kȕlaš, m.r., tur. (kül)-a type of horse, 

Ashy or yellowish hairs, pândža, ž. r., tur. 

(pendže)-bird nail concrete bucket, bleak are 

eaten animals, paw, kanđa, sȁčma, ž. r., tur. 

(Buckshot)-a type of mixtures for cattle, sȁk, 

m.r., tur. (sak)-a device for fishing, a type of 

fishing net, sakagȉja, ž. r., tur. (sakagi)-a type of 

animal diseases, contagious equine animals, snot, 
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šâp, m.r., tur. (šab)-a highly contagious disease 

of cattle, škêmba, ž. r., tur. (iškembe)-trbušina, 

rumen, stomach, timãr, m.r., tur. (tymar)-him, 

care for livestock, ȕlār, m.r., tur. (jular)-leash, 

bridle, oglav, uzenegȉja, ž. r., tur. (uzengi)-part 

of the saddle, zengȉja, ž. r., tur. (uzengi)-part of 

horse equipment  

8. Semantic field army and military 

equipment, weapons and tools: 

kȕndak, m.r., tur. (butt)-wooden or metal part 

of the gun, the handle of the rifle, màmuza, ž. r., 

tur. (mahmuz) - a metal part on the boots, spurs, 

nišandžȉja, m.r., tur. (scope) – Archer, nišánit, 

tur. (scope) – to target, satȁra, ž. r., tur. (satyr) - 

meat-axe with a longer blade and short handle, 

cutting edge, bradva, šȁpka, ž. r., tur. (šapka) - a 

type of military caps, Cap with a mouth guard, 

testȅra, ž. r., tur. (testere) - saw  

9. Semantic field of clothing, shoes and 

ornaments:  

čȉžma, w. r., tur. (boots) - boot, čorȁpa, ž. r., 

tur. (čorap) - wool, knitted, colorful socks, knees, 

čòva, ž. r., tur. (čoha)-a type of solid factory 

cloth and clothes from him, čòva, ž. r., tur. 

(čoha)-a type of solid factory cloth and clothes 

from him, ćȅpe, s.r., tur. (kebe) - a blanket of 

wool, jòrgan, m.r., tur. (jorgan)-a thick blanket, 

kȁiš, m.r., tur. (kajyš) - belt, belt, marȁma, ž. r., 

tur. (mahrama)-scarf, napkin, menđȕša, 

minđȕša, ž. r., tur. (menguš)-earrings, mn., tur. 

(pašmak) - the slippers with leather John, a type 

of footwear, slippers, shoes, sandals, pervãz, 

m.r., tur. (pervaz) - brim for the hat or hat, 

šamȉja, ž. r., tur. (šame) - a scarf around the head 

of a married women  
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10. Semantic field of plants: 

čȍkōt, m.r., tur. (čokut) - vine, stump the 

vine, kadífa, ž. r., tur. (at) - 1. species of flowers, 

2. corduroy, velvet, plush, velour, kajsȉja, ž. r., 

tur. (kajysy) - a type of fruit, apricot, lâla, ž. r., 

tur. (lale) - a type of flower, the Tulip, šêbōj, 

m.r., tur. (šeboj) - a type of flower, šȉmšir, m.r., 

tur. (šimšir) - a type of Evergreen plants, 

greenery, bushes, zȅrdelije, mn., tur. (zerdali) - a 

type of small plums  

11. Semantic field of love (love 

relationships):  

đuvegȉja, m.r., tur. (güvegi) - a loved young 

man, beloved bridegroom, suitor, groom, son-in-

law  

12. Semantic a field related to the wedding 

party: 

čájo, m.r., tur. (čavuš) - head of the wedding, 

the entertainer, one who jokes in the weddings, 

ènga, ž. r. tur. (jenge) - a woman who is sitting 

by the stage driver in the wedding carts, mejȁna, 

ž. r., tur. (mej + hane) - 1. a tent for the wedding 

party, 2. Tavern, an Inn, mȉrāz, m.r., tur. (miras) 

- inheritance, assets that mail-order brides, enters 

into a marriage, peškĩr, m.r., tur. (peškir) -1. 

towel, napkin, 2. a special towel that is placed on 

the young husband when you married  

13. Semantic field of musical instruments: 

bèrdaš, m.r., tur. (berdevan) - bass player, a 

player on the Birdy, bȅrdo, s.r., tur. (berdevan)-a 

type of stringed instrument, bass, gajdãš, m.r., tur. 

(kajda) - player in bagpipes, dudaš, gâjde, mn., f. r., 

tur. (kajda) - a folk musical instrument consisting of a 

bellows and pipes  
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14. Semantic field of personality traits:  

àjdak, m.r., tur. (hajdamak) - aggressive man, 

bȁksuz, m.r., tur. (baht + syz) -1. the hapless 

man, 2. clumsy man, 3. the man who wears the 

accident, bećãr, m.r., tur. (bekjar) -1. Jolly, 

boisterous, rowdy man, a jolly fellow, 2. a 

Bachelor, bećarȕša, ž. r., tur. (bekjar) - a 

cheerful, loose woman, unbridled girl, bekrȉja, 

m.r., tur. (bekri) - a drunk, a jolly fellow, reveler, 

a libertine, Lowlife, bȅna, ž. r., tur. - a fool, a 

fool, a fool, ćȍpav, tur. (čolpa) - lame, lame, 

ćȍrav, tur. (kor) -1. blind, 2. short sighted, 3. 

who's blind in one eye, ćȍsav, tur. (köse)-man 

with no hair, ćȍsavac, m.r., tur. (köse) -a man 

who do not grow facial hair or beard, đȕbre, s.r., 

tur. (gübre) - 1. dung, manure, garbage, 2. 

broken, bad man, đubretãr, m.r., tur. (gübre) - 

bad, broken man, đubretȁra, ž. r., tur. (gübre) - 

bad, wicked woman, funjȁra, ž. r., tur. (fünun)-1. 

the woman had an easy, 2. no man at all, the 

bastard, the corruptor, 3. sick, faint, skinny man, 

galamdžȉja, m.r., tur. (aglama) - the man who 

screams, shouts, Shouter, noise maker, hȕja, ž. r., 

tur. (huj)-wrath, rage, anger, resentment, 

peevishness, kȁbast, tur. (kaba)-big, 

cumbersome, fat, bulky, prodigious, stocky, 

kȅpēc, m.r., tur. (kepaze) - a man of low growth, 

lȁf, m.r., tur. (laf)-a handsome, seen the guy, 

ladies ' man, a man who is preeminent in the 

society, mȁmūran, tur. (mahmurluk)-delirious, 

which is still not fully healed and sobered up 

from drunkenness after sleeping, sleepy, 

mȁngup, m.r., tur. (mankup) - a loveable rogue, 

Rascal, lad, the scapegrace, Rascal, snips, 

parajlȉja, m.r., tur. (parali) - the rich, wealthy 

man, sȁkat, tur. (sakat) - taken, eyesore, without 

hands, without legs, crippled  
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15. Semantic field of allied relations:  

bȃbo , m.r., tur. (baba) – father, òrtāk, m.r., 

tur. (ortak)-friend, co-owner, business partner  

16. Semantic field in relation to smoking:  

čȉbućenje, s.r., tur. (čubuk) – smoking, čȉbuk, 

m.r., tur. (čubuk) - tube pipes, m.r., tur. (dühan) – 

tobacco, škíja, ž. r., tur. (eškija) - a fine tobacco 

for manual preparation, rolling a cigarette  

17. Semantic field for other nations and 

residents of towns and villages: gédžo, m.r., tur. 

(gege) - sardonic name for a Serb 

18. A few of the most common turkism’s:  

komšȉja, m.r., tur. (komšu) – neighbor, 

komšȉluk, m.r. – neighborhood,neighbor 

komšinȉca, ž. r. – neighbors, kômšo, m.r. - a 

neighbor of miles, kȕsur, m.r., tur. (kusur) - 

change, the rest of it, refund,  kusȕrat -make the 

bill even, mȁgacin, m.r., tur. (magaza) - 

warehouse, store, shop, warehouse, store, 

Department store, wholesaler, magacinẽr, m.r. – 

the warehouse worker, marifètluk, m. r, tur. 

(marifet) - Ruse, fraud, trickery, deception, 

megdãn, m.r., tur. (mejdan) - field, square, 

crossroads, vašarište, red light district, 2. battle, 

duel, battlefield, mèrāk, m.r. - 1. the desire, the 

will for something, passion, desire, 2. delight, 

enjoyment, comfortable mood, 3. melancholy, 

mȕkte, tur. (muft, müft) – free of charge, 

mušterȉja, ž. r., tur. (mušteri) - 1. the buyer at 

all, 2. a steady customer, rája, w. r., tur. (raijje) - 

the crowd, the poor, rȕsvāj, m.r., tur. (rüsvaj) - a 

mess, Bender, sȉkter, tur. (siktirmek)-March! be 

quiet! get out! go away! beat it!, tȁban, m.r., tur. 

(daban, taban) – foot, tȕmbat, tur. (tumbe)-

tumble, flipped, careless Act, tȕmbe, tur. 
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(tumbe)-upside down, upside down, reversed, 

twisted, flaming, ujdȕrma, ž. r., tur. (ujdurma)-

trick, trickery, jiggery-pokery, vâjda, ž. r., tur. 

(faide, fajda)-benefit, profit, vákat, tur. (vakit, 

vakyt) - on time, in a timely fashion, in a timely 

manner, veresȉja, ž. r., tur. (veresi) -shopping on 

debt, giving the loan, zȁpt, m.r., tur. (zapt, 

zabyt)-clamp, line, jail, discipline, rigour, zôr, 

m.r., tur. (zor) - effort, rashness, Priscilla, zȍrt, 

m.r., tur. (zort) – fear, zȕlum, m.r., tur. (zülum)-a 

mess, violence.  

Conclusion 

There was a lot of turkism’s in the Old Perkovci 

speech. The native speakers I used to conduct 

demonstrations actively use and used turkism’s in 

everyday speech. The Old Perkovci speech served as an 

exemplary example of the original Slavonian speakers, 

whose speech could well mark and observe numerous 

foreign words, and turkism’s were in that context and 

were the most numerous. The Turks have long since 

departed from these regions, but their influence is still 

very strong today, centuries after their rule. To leave your 

mark in language is the safest way of entering your 

identity into the identity of someone else, in this case in 

Slavs, Croats. It should be emphasized that Old Perkovci 

is 100 percent inhabited by Croats and that they have no 

contact in the context of the immigration of the Islamic 

population during the Homeland War. So, their language 

status is the original state of Slavonian speech for 

centuries. We must point out that people in Old Perkovci 

mainly deal with agriculture, it is a village outside the 

main road, that it is connected with other urban areas by 

the railway line (Slavonski Brod, Vinkovci). The native 

speakers, the informants whose statements are the basis 

for this work, mostly completed 4 grades of elementary 

schools or, possibly, younger people, eight grades of 

elementary school, only some informants (native speaker) 
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have completed a vocational school. That isolation and 

low educational level made it possible to keep the old 

lexical layer in such a large number. If we look at the 

semantic meaning fields, we come to the following 

conclusions: in the field of meaning, which lists the food 

and drink, we come to the general use of the lexical 

language of the active language of Croatian, such as 

kava, musaka, pekmez in the semantic field of 

occupation, there are lexicons that indicate occupations 

that no longer exist today, such as: abadžija, badžumetar, 

baščovan. In the semantic field indicating the house and 

the rooms in the house, we come to lexicals like avlija, 

kiljer, konak. In the semantic field related to objects for 

everyday use, these words are emphasized; džezva, 

turpija, renda... I will also distinguish the semantic field 

related to animals, because it is quite noticeable that the 

largest number of words is related to konj (alat, dorat, 

kulaš) i pse (čagalj, džukela). In the semantic field of 

clothes and outfits these ornaments stand out; marama, 

čorapa, čižma, which are used at the level of the spoken 

Croatian language very often. I will also distinguish the 

semantic field of musical instruments, because it is 

interesting to use the words berdo, berdaš i gajde, 

gajdaš, these are wired instruments. It is a fruitful and 

semantic field that lists the words that characterize the 

personality traits. I will outline some of them: baksuz, 

bećar, ćorav, ćopav, džubre, mangup... Of course, it was 

possible to distinguish a semantic field in relation to 

smoking and words such as: duvan, škija, čibuk, 

čibućenje. And in the end, also cited are a few common 

turkism’s that paint Slavonians and Slavonian lives, for 

Slavonia the most important are komšija, a mile called 

komšo, and of course komšinica. If it is possible to pass 

mukte, it is good if not, also acceptable is versija, so 

their life would not be tumbao. They do not like to work 

on zor, but they like to have some vajde from their hard 

work on the ground and in the field. 
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BATI TRAKYA’DA TÜRKÇE EĞİTİM(İN)E DAİR 

BİR PROGRAM 

A Curriculum about Turkish Language Education in 

the West Thrace 

Ersoy TOPUZKANAMIŞ 

Öz: Osmanlı Devleti’nin 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar 

yaklaşık beş yüz yıl hüküm sürdüğü Balkanlar, eğitim tarihi açısından 

incelenmesi gereken bir alandır. Bu tarihi incelerken kullanılacak 

araçlardan biri, programlardır. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları 

neticesinde çekilmek zorunda kaldığı bölgede ana dilinde eğitim 

büyük bir sorun olarak ortaya çıktığı için Türkçe dersi programlarının 

incelenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu programlardan birisi 

Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik olarak hazırlanmıştır. “Batı 

Trakya Türk İlkokulları Müfredat Proğramı” adıyla 1963’te, Rodop 

Evros Öğretmenler Birliğince yayımlanan program, Gümülcine’de 

basılmıştır. Bu çalışmada söz konusu Programdaki Türkçe dersi 

merkeze alınarak; benimsenen eğitim felsefesi, dersin amaçları ve 

içeriği ile okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi alanlarına 

yer verme durumu, yöntem ve teknikler, ölçme değerlendirme gibi 

ögelerin yanında, bir azınlık programı olmasından ötürü Türkçe 

dersinin diğer derslere göre oranı, Türkçe ve Yunanca yürütülmesi 

öngörülen derslerin oranı gibi hususlar hakkında bilgi edinilmeye 

çalışılacaktır. Bunun yanında, Programın Türkçe dersi kısmının 1948 

Türkçe programıyla ne kadar benzeştiği de tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, Balkanlar, Batı Trakya, 

Türkçe programı 

Abstract: The Balkans, where the Ottoman Empire ruled for 

about five hundred years from the 15th century to the beginning of the 

20th century, is a field that must be examined in terms of education 

history. One of the tools to use to examine this history is the curricula. 

Since education in the mother tongue where the Ottoman State had to 

withdraw in the wake of the Balkan Wars has emerged as a major 

problem, the examination of Turkish lesson programs is of great 

importance. One of these programs was prepared for the Turkish 

minority in Western Thrace. The program published in 1963 by 

Rodop Evros Union of Teachers in the name of "Western Thrace 
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Turkish Primary Schools Curriculum" in Gümülcine. In this study, 

Turkish lesson curriculum will be examined in point of the 

educational philosophy adopted, aims and content of the course, and 

the place of reading, listening, speaking, writing and grammar areas, 

methods and techniques, measurement and evaluation, and because of 

it is a minority curriculum, the ratio of Turkish lesson to other courses 

and proportion of courses envisaged to be conducted in Turkish and 

Greek languages. Besides, it will also be discussed how the Turkish 

lesson section of the program is similar to the 1948 Turkish language 

program. 

Keywords: Turkish language education, The Balkans, West 

Thrace, Turkish language curriculum. 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nin 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başına 

kadar yaklaşık beş yüz yıl hüküm sürdüğü Balkanlar, 

eğitim tarihi açısından incelenmesi gereken bir alandır. 

Özellikle modernleşme çalışmalarıyla hız kazanan eğitim 

gelişmeleri ve okullaşma ile birlikte ortaya çıkan durum 

ile Türk hâkimiyetinin bitmesinden sonraki durum geniş 

ve derin araştırmalarla ortaya konmalıdır. Eğitim 

tarihimizin bu kısmının yeterince ayrıntılı bir şekilde 

incelendiğini söylemek zordur.1 Bu alandaki en önemli 

                                                 
1  Balkanlar’daki eğitimin genel durumu hakkında şu kaynaklara 

bakılabilir: Osman Ergin, İstanbul Mektepleri ve İlim, Terbiye ve 

San’at Müesseseleri -Dolayısiyle- Türkiye Maarif Tarihi Cild 1-4, 

Eser Kültür Yayınları, İstanbul 1977; Bayram Kodaman, Abdülhamid 

Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999; 

Mehmet Ö. Alkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve 

Eğitim”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Türk Eğitim Tarihi 

Sayısı, VI/12 (2008) s. 9-84; Selçuk Akşin Somel, Osmanlı’da 

Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslâmlaşma, Otokrasi ve 

Disiplin, İletişim Yayınları, İstanbul 2015; Mahmud Cevad İbnü’ş-

Şeyh Nafi, Maarif Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Matbaa-i 

Amire, İstanbul 1338; Şerafettin Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın 

Eğitim Sorunları Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı 

Bilgi Şöleni Bildiriler (20-24 Nisan 1998), TDK, Ankara; Nuray 

Kayadibi “Balkanlarda Türkçe Eğitimi ve Öğretimine Genel Bir 

Bakış” Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (Saraybosna 17-

19 Mayıs 2013) Bildiri Kitabı, Editör: Mustafa Arslan, International 
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boşluklardan biri de okul ve sınıf içi faaliyetlerin nasıl 

yürütüldüğü, hangi programların kullanıldığı konusudur. 

Zira öğretim programları belli bir dönem o dersin 

öğretilmesine nasıl bakıldığı, o ders kapsamında nelere 

önem verildiği gibi konularda bir fikir ve perspektif 

sunmaktadır. 2  Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları 

neticesinde çekilmek zorunda kaldığı bölgede ana dilinde 

eğitim büyük bir sorun olarak ortaya çıktığı için Türkçe 

dersi programlarının incelenmesi büyük bir önem 

taşımaktadır. 

1. Batı Trakya İlkokul Programının Genel Görünümü 

İnceleme konusu program 1963 yılında Gümülcine’de 

basılmıştır. İç kapağındaki bilgiye göre “Rodop-Evros 

Türk Öğretmenler Birliği tarafından Türkçeye çevriltilip 

bastırılmıştır.” Program kitabının girişinde Rodop-Evros 

Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Enver Kavaklı’nın 

yazdığı ön söz ve hazırlanan programın Yunan resmî 

makamlarına onaya sunulduğunu gösteren belgelere yer 

verilmiştir. Buradaki bilgilere göre program 1958 yılında 

Yunanistan Türk azınlığı öğretmenlerinden Hüseyin 

İbrahim, Mehmet Arif ve Hasan Hilmi’den oluşan bir 

komisyon tarafından Yunanca olarak hazırlanıp Yunan 

Millî Eğitim ve Mezhepler Bakanlığına sunulmuş ve 

Bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Okullara gönderilen 

                                                                                       
Burch University Publishing, Sabah Print 2013; Özcan, Uğur, “1878–

1912 Yılları Arasında Manastır Vilayeti’nde Okullaşma ve 

Okullaşmanın Milliyetçilik Üzerindeki Etkisi” Avrasya İncelemeleri 

Dergisi (AVİD), II/1 (2013), s. 353-423;  Seda Şahin Ahmetaj, 

“Osmanlı Döneminde Balkanlar’da Eğitim-Öğretim Müesseseleri 19. 

Asır İpek Sancağı Örneği” IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları 

Kongresi, Bildiriler Kitabı III (2015) s. 267-276; Müstecip Ülküsal, 

Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 

Ankara 1966. 
2  Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler, 

Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Ankara 1994, s. 18; S. Savaş 

Büyükkaragöz, Program Geliştirme Kaynak Metinler, Kuzucular 

Ofset, Konya 1997, s. 2; Özcan Demirel, Kuramdan Uygulamaya 

Eğitimde Program Geliştirme, Pegem Akademi, Ankara 2009, s. 6. 
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bu program Yunanca bilmeyen öğretmenlerce pek 

kullanılamamasından dolayı Türkçeye çevrilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmış ve birkaç yıl sonra öğretmen 

Mehmet Şükrü tarafından Türkçeye çevrilmiştir.  

Batı Trakya Programı’nın genel amaçları “Müslüman 

okullarında Eğitim Amaçları” başlığı altında şu şekilde 

verilmiştir: 

I- Genel Bakımdan 

a- Anayasanın sağladığı hak ve hürriyetlere saygı 

b- İnsanlara karşı takdir ve saygı 

c- Kanunlara itaat 

d- Yurttaşlar arasında, yurdumuz için zararlı 

olmıyan fikir ayrılıklarını hoş görme 

e- Kötü olanı düzeltme için çalışma 

f- Bilimsel çalışma ve ilerlemelerin genel refaha 

getireceği yardımı kavrama 

II- Ferdiyet Bakımından 

a- Öğrenme ve gelişme isteğine sahip olma 

b- Dinî duyguları geliştirme 

c- Ana dilini doğru olarak konuşma, okuma ve 

yazma 

d- Resmî dili (Rumca) sevme ve doğru olarak 

konuşma, okuma ve yazma 

e- Çocuğun ve etrafındakilerin sağlığını koruma 

ve çevresinin sağlık şartlarını düzeltme 

f- Kendi davranışlarını kontrol edebilme 

g- Sorumlu işler almağa özen gösterme 

h- Spor ve diğer temiz eğlencelere katılma 

i- Ahlâkî ve faydalı işlerle meşgul olma 

III- İnsanlarla Münasebet Kurma Bakımından 

a- Öğrenci arkadaşlariyle işbirliği yapabilme, 

oynayabilme 

b- Sözüne güvenilebilme 

c- Hareketlerinde muaşeret kaidelerine uyma 

d- Ailesine değer verme ve ilgi gösterme 

e- Ailesinin bütün üyelerine karşı saygılı olma 
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IV- Ekonomik Hayat Bakımından 

a- Bütün kuvvetiyle çalıştığı işleri iyi neticelere 

ulaştırma iktidarına sahip olma. 

b- İyi ve seçkin işleri seçme yetisine sahip olma 

c- Cemiyet hayatı için gereken ilk bilgi ve 

yetenekleri edinme 

d- Değerli bir yurttaş olma. 

e- Genel olarak görünüşü iyi bir öğrenciye layık 

olma. 

Bunun ardından ilkokulun eğitim ve öğretim ilkeleri 

başlığı altında programın genel yaklaşımı verilmiştir. 

Buna göre okul canlı bir topluluk hayatıdır, okulda hakiki 

birlik ve anlayış sürmelidir. Öğretmen, öğrencileri 

gelecekteki toplum hayatına hazırlamak için okul içinde 

birlikte çalışma ve uğraşmaya alıştırılmalıdır. Demokrasi 

anlayışı kazandırılmaya çalışılırken öğrencinin kişiliğine 

de değer verilmelidir. Okul, öğrenciye geniş ölçüde 

etkinlik, iş, kişisel girişim ve yaratıcı imkânlar sağlamalı, 

bilgi ve kabiliyet kazanmaları konusunda güven 

vermelidir. Öğrencinin kazandığı bilgilerin sağlam ve 

köklü olabilmesi için çalışma yerleri hazırlamalı, gerekli 

öğretim araçları sağlanmalıdır. Bunun için dersane, işlik, 

okul bahçesi, arılık gibi çalışma alanları öngörülen 

programda bir okuma odasından bahsedilmektedir. Okul, 

öğrenciye sistemli ve verimli çalışma yollarını öğretmeli, 

öğrencilerin öğrendiklerini okul dışında kullanmasına 

imkân sağlamalı, öğrencilerin kişiliklerinin gelişimine 

katkı vermeli, bireysel farklılıklara dikkat etmeli, oyunu 

merkeze almalıdır. Okul ve aile arasında sıkı bir iş birliği 

kurulmalıdır. Bunlardan başka program bilimsel 

düşünme, ahlak, güzel sanatlar gibi konulara değindikten 

sonra din ve İslam konularına genişçe bir yer ayırmıştır. 

Program 6 sınıf üzerine hazırlanmıştır. Birleştirilmiş 

sınıf uygulaması olduğu için programda da 6, 4, 3 ve 2 

dershaneli okullar için ayrı ayrı ders cetvelleri verilmiştir. 
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Çizelge 1. Batı Trakya İlkokulları Programı Ders 

Cetvellerine Göre Türkçe Dersinin Dağılımı 

 
Birinci Devre İkinci Devre 

Top

lam 

Sınıf Sınıf 
 

6 
Dershaneli 

 
I II III IV V VI 

 
Saat 9 9 8 7 7 7 47 

% 34,5 28,1 25 21,8 21,8 21,8 25,4 

4 
Dershaneli 

 I II-III IV-V VI  

Saat 10 9 7 7 33 

% 43,4 26,4 21,2 21,8 25,3 

3 

Dershaneli 

 I-II III-IV V-VI  

Saat 10 8 8 26 

% 29,4 23,5 23,5 25,5 

2 

Dershaneli 

 I-II-III IV-V-VI  

Saat 10 7 17 

% 29,4 20,5 25 

 

Programa Göre Türkçe Dersinin İçeriği 

Türkçe dersinin amaçları şu şekilde verilmiştir: 

1- Öğrencileri, sözle veya yaziyle ifade olunan 

düşünceleri, duyguları iyi ve doğru olarak anlamaya 

alıştırmak; 

2- Onlara gördüklerini, duyduklarını, bildiklerini, 

incelediklerini, öğrendiklerini, düşünüp tasarladıklarını 

sözle ve yazı ile iyi ve doğru olarak anlatma kudretini 

kazandırmak; 

3- Çocuklara Türk dilini sevdirmek ve onlarda yaş ve 

seviyelerine göre yazılmış kitap ve yazıları arama, bulma 

ve okuma için devamlı bir ilgi uyandırmak; 

4- Türk dilindeki kelimelerin mânalarını, doğru yazılış 

ve okunuşlarını, en çok kullandıkları kelimelerden 

başlıyarak öğretmek suretiyle, öğrencilerin kelime 

hazinelerini zenginleştirmek; 

5- Türk dilinin bağlı olduğu ana kuralları sezdirip 

onlara ana dilini kullanmada ehliyet ve güven 

kazandırmak; 
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6- Türk dilinin ilk öğrenimin payına düşen amaçlarını 

gerçekleştirmek. 

Bu amaçlara dayalı olarak yapılan açıklamalarda 

Türkçe dersinde bütün cümleye mana verileceği 

belirtilmiş, dil edinim sürecinin Türkçe ve dil bilgisi 

derslerinde de işletilmesi gerektiğine değinilerek şekil-

anlam ilişkisi vurgulanmıştır. Derslerde çocuğun dilinden 

hareket edilmesi ve çocuğun konuşturulması ile bunlar 

sırasında zor kullanmadan şive yanlışlarının düzeltilmesi 

istenmiştir. Türkçe dersinin bütünleşik olması üzerinde 

durulan programda diğer derslerde öğrencinin anlatımının 

düzgün olması gerekliliğine de vurgu yapılmıştır. 

İlk okuma ve yazma konusunda da bazı açıklamalar 

yapılan programda esas yöntem açıklanmamakla birlikte 

büyük ve küçük fişler, karatahta, kum masası gibi araç 

gereçler ile basit kelime ve cümlelerden zor cümlelere, 

büyük harflerden küçük harflere gidilmesi gibi ikincil 

konular işlenmiştir. 

Okuma becerisine yönelik olarak şu amaçlar 

verilmiştir: 

a) Çocuklara, okuduklarını doğru ve çabuk anlama, 

tabii ve manalı okuma kudretini kazandırmak 

b) Türk dilini ve kitaplarını sevmek, onları faydalı 

saymak 

c) Kelime hazinelerini zenginleştirmek; 

d) Bilgi kazandırmak. 

Programa göre okumanın programda ve okulda olduğu 

gibi hayatta da çok önemli bir yeri vardır. Okumanın asıl 

amacı anlamak olduğu için kelimelerin şekilleriyle 

anlamlarının birlikte kavranması gerekir. Doğru okumak 

için sesli okuma şarttır. Sesli okumanın ilk şartı da 

kelimeleri kusursuz, doğru, tabii ve şiveye uygun yani 

konuşur gibi söylemektir.  Buna en uygun yazılar da 

çocuğa ve hayatına en yakın olan yazılardır. Çocuğun 
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hayatına yakın metin olarak da bakkal, otobüs biletçisi 

gibi kimselerle konuşurken söylenen sözler gösterilmiştir. 

Sesli okumanın bir yararı da okuyanın okuma becerisi 

düzeyi hakkında bir fikir vermesidir. Program sesli 

okuma sırasında şunlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade 

etmiştir: Öğrenciler okunanı bütün dikkatleriyle 

dinlemeye alışmalı. Kelime, fikir ve paragraf 

açıklamaları okuma sonuna bırakılmalı. Düzeltmeler 

öğrenciler tarafından yapılmalı, öğretmenin açıklaması 

kısa ve tamamlayıcı özellikte olmalı. Okunan metinler 

tekrar okunmamalı. Sesli okumadan önce öğrenci metni 

sessiz okuyarak metne alışmalıdır. Bunun yanında sessiz 

okuma da hayatta daha çok kullanıldığı için önemlidir. 

Okulda ve okul dışında sessiz okuma fırsatları 

yaratılmalıdır. Öğretmen sessiz okuma sırasında 

öğrencilerin baş, dudak ve parmak hareketleri 

yapmamalarına dikkat etmelidir. Programda her iki 

okuma şekli için de yöntem önerilmiştir. Okuma 

alışkanlığı kazandırılması bakımından evde okuma 

kavramı üzerinde durulmuştur. Okuma metnindeki 

bilinmeyen kelimeler için ayrıntılı yol ve yöntemler 

önerilmiştir. Okuma etkinliğinin konuşma, yazma, resim 

dramatizasyon gibi etkinliklerle desteklenmesi gerektiği 

belirtilmiştir. 

Söz ve yazı ile ifade, düşüncelerin ifadesi alanında 

bugünkü anlamda konuşma ve yazma becerilerine 

değinilmiştir. Bu alanın genel amacı öğrencilerin 

gördüğünü, yaşadığını, duyduğunu, okuduğunu ve 

düşündüğünü söz ve yazı ile doğru, maksada uygun ve 

güzel olarak anlatma kabiliyetini kazandırmak olarak 

belirtilmiştir. Özel amaçlar bölümüne sözle ifadenin 

hayatta çok geniş bir yer tuttuğu, öğrencilerin çeşitli bilgi 

ve kabiliyet kazanmaları için bir hareket noktası 

olduğuna değinilmiş ve öğretmenin öğrencilere onların 

cesaretini kırmadan konuşma ve yazma fırsatları vermesi 

gerektiği dile getirilmiştir. Bunun için çeşitli sosyal 

etkinlikler düzenlenmesi önerilmiştir. Konuşma 
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etkinliklerinde dinleyen öğrencilerin, sözü sonuna kadar 

dinlemesine, sıra gelmeden söze karışmamaya 

değinilmesi dinleme becerisine yer verilmesi bakımından 

çok önemlidir. Konuşma etkinliklerinde sıkılgan 

öğrencilerin konuşmasına, atılgan öğrencilerin ise biraz 

daha sakin olmasına gayret edilmesi istenmiştir. Bu 

bölümde dramatizasyon, kukla ve piyes temsilleri gibi 

çalışmalara da yer verildiği görülmektedir. Program 

konuşma becerisinin geliştirilmesinde serbest anlatmayı 

esas olarak almaktadır. Programda istendiğine göre 

öğrenciler bir eşyayı veya olayı anlatırken onların 

özelliklerini bularak karşılarındakine ifade edebilmeli 

olmalı, eşya ile oynadıkları veya yeni şeyler meydana 

getirdikleri zaman bunu anlatabilmeli, özledikleri şeyin 

en karakteristik yanlarını bulmaları, kendilerini 

başkalarının yerine koyarak bunların özelliklerini 

yaşatmaları lazımdır. 

Programa göre yazma daima konuşmaya dayanmalı, 

bir fikir önce söylenmeli sonra yazılmalı. Çünkü yazma 

söylenenlerin yazı ile tespit edilmesidir. İlk iki sınıfta 

yazma konuları sınıfta yaşanan veya konuşulanlar 

arasından seçilerek sınıfça yazma çalışmaları yapılmalı, 

üçüncü sınıftan itibaren serbest yazmaya geçilmelidir. 

Yazma konuları için de çeşitli sosyal etkinliklerden 

yararlanılabilir. Programda yapılacak yazma etkinlikleri 

arasında okulda oynanmış bir oyunu veya yapılmış bir 

töreni başka bir okul öğrencilerine yazma, ihtiyaç 

duyulan bilgileri, bir istatistiği, bir broşür veya bir 

reklamı isteme, bir kitabı ısmarlama, bir idarehaneye, bir 

fabrikaya veya hasta bir arkadaşa mektup yazma, bağışta 

bulunan birine teşekkür etme, bir sınıfa davetiye 

gönderme gibi etkinliklerin varlığı dikkat çekmektedir.  

Öğrenciye verilecek yazma şekilleri olarak şunlar 

gösterilmiştir: öğrencinin yaşadığı, gözlemlediği, 

incelediği olaylara dayanan yazma, ders konularıyla ilgili 

sonuçlar, resimlere bakarak yazma, başkalarından 

duyduklarıyla ilgili yazma, mektup, kartpostal, telgraf, 
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tebrik veya davet tezkereleri yazma, okul hayatına dair 

haberleri ilan levhasına yazma, karakter betimlemesi, 

makbuz, beyanname doldurma, dilekçe, senet yazma. Bu 

yazma konularına ve ilgili açıklamalara bakıldığında 

yazma konularının çoğunlukla öğrencinin 

yaşadıklarından veya yaşayacaklarından alınmaya 

çalıştığı görülmektedir. Yazma ile ilgili, program, serbest 

yazma etkinliklerinde plan verilmemesi ve öğrencilerin 

görmediklerini, yaşamadıklarını yazmaya 

yönlendirmemeleri konusunda öğretmenleri 

uyarmaktadır. Programa göre yazma metninin uzunluğu 

konusunda bir sınırlama olmamalı, yeterli zaman 

verilmelidir. Program öğrencinin, yazdığı metni kendine 

veya bir arkadaşına okuyarak yaptığı yanlışı görmesini 

önermektedir. Programa göre öğrencilerin yazmadan 

önce konuyu kavraması ve yazma konusunda sarsıntı ve 

ürkeklik duymamasına çalışılmalı, düzeltilen yazılar 

saklanmalı. İyi bir yazma ödevi hazırlanırken şu 

özelliklerin dikkate alınması gereklidir: öğrencinin 

gözlem yeteneği, düşünme yeteneği, hayalde canlandırma 

yeteneği, bellek kuvveti, dili kullanmada maharet, 

ifadede samimilik, sadelik ve hakikate uygunluk, dil 

yanlışlarına dikkat etme, imla ve yazı kurallarına uyarlık. 

Programda ayrıca şu yazma düzeltme yöntemleri de 

belirtilmiştir: öz düzeltme, akran düzeltmesi, grupça 

düzeltme, sınıfça düzeltme, öğretmenin düzeltmesi. İyi 

yazıların sınıfta sergilenmesi de programda yer almıştır. 

Programda imla başlığı altında yazımla ilgili konulara 

değinilmiştir. Genel amaç öğrencilerin kelimeleri doğru 

yazılışlarını ve yazım kurallarını öğrenmesi olarak 

açıklanmıştır. Açıklamalara göre kelimelerin şekilleriyle 

anlamları arasında bir ilgi olduğu için şekil ve anlamın 

birlikte öğretilmesi gereklidir. Üzerinde durulacak 

kelimeler hayat bilgisi, yurt bilgisi ve tarih derslerinden 

alınmalıdır. Yazım öğretimi için öğretmenin bir kelimeyi 

yüksek sesle söylemesi, tahtaya yazması, öğrencilerin 

dikkatini çekerek cümle içinde kullanması 
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gerekmektedir. Bunun yanında havada yazma, dikte, 

kopya ettirme gibi teknikler de kullanılabilir. 

Öğrencilerin yazım becerilerini ölçmenin en iyi yolu 

serbest yazma etkinlikleridir. Yazım için bir defter 

tutulması uygundur. Yazım yanlışlarının düzeltilmesinde 

öz düzeltme, grupça düzeltme, sınıfça düzeltme ve 

öğretmenin düzeltmesi yolları önerilmiştir. Program ortak 

yanlışlar üzerinde sınıfça durulmasını ve yazımı zor 

kelimelerin fişlere yazılıp asılmasını da tavsiye etmiştir. 

Dil bilgisi bölümü Türkçe programının ele aldığı son 

alandır. Dil bilgisi öğretiminin amacı Türk dilinin 

konuşma, yazma ve okuma ile ilgili ana kurallarını 

sezdirip kullanışta güven kazandırmak olarak 

açıklanmıştır. İlk sınıflarda dil bilgisi öğretimine bir ders 

ayrılmamalı, üçüncü sınıfta basit alıştırmalarla öğrenciler 

dil bilgisi derslerine hazırlanmalıdır. Bu dönemde yapılan 

dil bilgisi alıştırmaları çocuğun daha iyi konuşmasına 

yönelik olmalıdır. Bu noktada çocukların yanlışlarını 

düzeltmeye ve düzgün cümle kurmalarına yönelik 

çalışmalar esas olmalıdır. Önce tek cümle daha sonra 

birkaç cümle kurdurma çalışmaları yapılmalı. İlk 

sınıflarda bu çalışmalara günde 15 dk. ayrılabilir. İkinci 

devreden itibaren dil bilgisi çalışmaları bir ders boyuna 

yapılacaktır. Dil bilgisinin sadece yazmaya değil 

matematiğe de yararı olduğu unutulmamalıdır. Dil bilgisi 

kurallarına bol örneklerden sonra ulaşılmalıdır.  

Türkçe dersi amaçları okuma, söz ve yazı ile ifade ile 

dil bilgisi ve imla beceri adları altında gruplandırılarak 

her sınıf için ayrı ayrı verilmiş, yalnız 2. sınıf amaçlarının 

1. sınıftakilerle aynı olduğu belirtilmiştir. 

Buna göre 1 ve 2. sınıfta okuma becerisi bakımından 

öğrencinin parmakla işaret etmeden, vücut ve başı 

sallamadan iyi okuyabilmesi, kitabı ışığa uygun bir 

şekilde tutabilmesi ve sayfaları kolayca çevirebilmesi, 

önce sessiz sonra dinleyenleri sıkmayan tatlı bir sesle 

okuyabilmesi istenmiş, ayrıca bu sınıfta sesli okumaya 
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sessiz okumaya göre daha fazla zaman verileceği ifade 

edilmiştir. Bundan başka öğrencilerin basit resimler 

üzerinde konuşması, düzeylerine uygun bir konuda 

konuşmaları ve fikirlerini açıklayabilme becerisi 

kazanmaları da amaç olarak yer almıştır. 3. sınıfta okuma 

amaçlarının okuma tekniği bakımından ve okuduğunu 

anlama bakımından şeklinde iki kısma ayrıldığı 

görülmektedir. Okuma tekniği bakımından öğrencilerin 

dinleyicileri sıkmayan tatlı bir sesle kolayca okuması, 

parmak ve kalem kullanmaksızın gözle okuması, bir 

hikâyeyi şahısları canlandırarak okuması, diyalog 

metinlerini okuması, okurken vurguya dikkat etmesi, 

dudaklarını kıpırdatmadan sessiz okuması, alfabe sırası 

ile eşsesli kelimeleri öğrenmesi ve noktalama işaretlerini 

tanıması beklenmekte, sesli okumaya daha fazla yer 

ayrılması gerekliliği belirtilmektedir. Okuduğunu anlama 

bölümünde öğrencilerin ana fikri bulması, bağlamdan 

kelimenin anlamını bulabilmesi, düzeyine uygun 

metinleri kendi başına ve zevkle okuyabilmesi, 

okuduğunu anlama sorularını cevaplayabilmesi, sessiz 

okuduğu bir metni anlatması, yazıdaki görsel ögeleri 

metne göre yorumlayabilmesi istenmektedir. 4. sınıfta 

okuma tekniği bakımından öğrencinin konuşur ve tabii 

bir sesle okuması, gözün satır üzerinde soldan sağa doğru 

ritmik hareketler yaparak satır sonunda sonraki satırın 

başını görebilmesi, sesi anlama göre ayarlaması, kitabı 

ana kısımlarını tanıyıp özetini çıkarması, kitabı temiz 

tutması; öğretmenin de öğrencide dergi, hikâye gibi 

metinleri okuma zevki uyandırması, sözlük kullanmaya 

alıştırması ile sessiz ve sesli okumaya eşit zaman 

ayırması istenmiştir. Okuduğunu anlama bakımından 

öğrencinin okumada devamlı bir dikkat ve ilgi 

gösterebilmesi, okuduğu hikâyeyi zinciri bozmadan ana 

çizgileriyle anlatabilmesi, okunan parçaya uygun başlık 

bulması, basit bir hikâyeyi canlandırması, resimlerden 

anlam çıkarıp yorumlayabilmesi, dergi ve gazete 

okumaktan zevk alabilmesi, kitap ve kitaplık sahibi 

olmaya istek duyması istenmiştir. 5. sınıfta okuma tekniği 
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bakımından öğrencinin tatlı ve tabii bir sesle okuyarak 

dinleyenlere zevk verebilmesi, ilgisi dağılmadan ve 

yorulmadan uzunca metinleri okuyabilmesi, sessiz okuma 

hızını sesli okuma hızına göre daha fazla geliştirmesi, 

evde okumayı alışkanlık hâline getirmesi, serbest 

okumaya alışması istenmiştir. Bu sınıfta sessiz okumaya 

ayrılan zamanın sesli okumaya ayrılan zamandan fazla 

olması gerektiği ifade edilmiştir. Okuduğunu anlama 

bölümünde ciddi konulu eserleri tek başına okumaktan 

zevk alması, bilmediği kelimeleri bazen sözün gelişinden, 

bazen de sözlük kullanarak öğretmene muhtaç olmadan 

çıkarabilmesi, okuduğu metindeki kişilerin karakterlerini 

anlayıp onların duyuş ve düşünüşlerini anlatabilmesi, 

yazılışları yakın kelimelerin anlam ayrılıklarını 

kavrayabilmesi, okul kitaplığındaki kitaplardan 

faydalanabilmesi istenmiştir. 6. sınıfta okuma tekniği 

bakımından öğrencinin düzeyine uygun kitap, gazete, 

dergi vs.yi hızlı okuyabilmesi, sesli veya sessiz okurken 

kusurlu hareketler yapmaması, uzun metinleri 

hazırlanarak ve anlayarak, tabii bir sesle okuyabilmek, bir 

parçayı açıklayabilmek için sözlükçe, dizin, plan, harita 

ve resimlerden yararlanması, bir kelimenin sözlükteki 

anlamlarından metindekine uygun olanını seçmesi 

istenmiştir. Bu sınıfta okumaya ayrılan zamanın üçte 

ikisinde sessiz okuma yapılmasının uygun olduğu 

belirtilmiştir. Okuduğunu anlama bölümünde öğrencinin 

okuduğu bir parçadaki ana fikirleri sıralayarak bundan bir 

sonuç çıkarması, türlü konularda çeşitli mektuplar 

yazabilmesi, sınıfta anlatacağı bir şeyi maddeler hâlinde 

not etmesi, çevresinde bulunan bir kişinin karakterini 

belirten yazılar yazabilmesi, bir oyunu veya bir 

konuşmayı dünlerken basit notlar alarak eleştiri 

yapabilmek, bir şiir, bir hikâye veya makale üzerinden 

kendi görüş ve duyuşlarını sözle ve yazıyla ifade 

edebilmesi istenmiştir. 

Okuma becerisiyle ilgili amaçlara bakıldığında genel 

olarak temel noktalara, sesli ve sessiz okuma şekillerine, 
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okuduğunu anlama kısmında da sözcükte anlam, cümlede 

anlam ve metinde anlam gibi konulara yer verildiği 

görülmektedir. Bazı amaç ifadelerinin konuşma, dinleme 

ve yazma hatta dil bilgisiyle ilgili olduğu da dikkat 

çekmektedir. Bu da Türkçe dersinin bütünleşik olmasına 

uygun düşmektedir. Yalnız 6. sınıftaki okuduğunu 

anlama bölümünün son birkaç kazanımının okumaya 

değil, söz ve yazıyla ifade bölümüne yönelik olduğu 

görülmekte ve bu durumun bir başlıklandırma sorunu 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim 1948 Programında söz 

konusu amaç ifadelerinin söz ve yazı ile ifade bölümünde 

yer aldığı görülmektedir (MEB, 1948: 122). 

Söz ve yazı ile ifade alanına ait amaçlar da sınıflara 

göre ayrı ayrı belirtilmiştir. 1. sınıfta öğrencinin küçük 

bir masalı veya bir olayı anlatması, basit hayvan 

hikâyeleri, bir oyunu veya çözümü bilinen bir bilmeceyi 

açıklaması, okuduğu bir hikâyeyi, ilgili resimlere bakarak 

anlatması istenmiştir. 3. sınıfta öğrencinin gördüğü, 

yaşadığı bir olayı anlatabilmesi, okuduğu metindeki ana 

fikri belirten bir veya birkaç cümleyi tespit ederek 

yazabilmesi, belli bir konuda sınıfça veya kümeler arası 

konuşabilmesi, gördüğü veya yaşadığı olayları serbest 

olarak yazmaya çalışması, arkadaş, anne, baba, kardeşe 

hastalık, bayram veya doğum günü vesilesiyle mektup 

veya kart yazıp göndermesi istenmiştir. 4. sınıfta 

öğrencilerin gördüğünü, yaşadığını ve duyduğunu yazı ve 

sözle ifade etmesi, derslerde varılan sonuçları özel olarak 

kaleme alması, posta kartı, davetiye ve basit mektup 

yazması; 5. sınıfta ise gördüğünü, yaşadığını ve 

duyduğunu yazı ve sözle ifade etmesi, başkasından 

dinlediği bir hikâyeyi yazması veya anlatması, bir olay 

veya resmi yazıyla yorumlayabilmesi, başlanmış bir 

hikâyeyi hayaliyle tamamlaması, Kızılhaç, spor, 

müsamere vs. ile ilgili ilanlar yazması, kart, davetiye, 

makbuz, mektup ve telgraf yazması, okunan bir metin 

üzerine kendi duyuşlarını açıklayabilmesi istenmiştir. 6. 

sınıfta yukarıda da belirtildiği üzere söz ve yazı ile ifade 
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bölümü bulunmamaktadır. Söz ve yazı ile ifade 

bölümündeki amaçlara bakıldığında çoğunlukla 

öğrencinin günlük iletişimini kolaylaştıracak, ifade 

güçlerini geliştirecek konu ve çalışmalara yer verildiği 

görülmektedir. Bunun yanında öğrencinin hem bireysel 

hem de toplu etkinlikler yoluyla farklı çalışmalar 

yapmasına da imkân sağlanmaya çalışıldığı da dikkat 

çekmektedir.  

Dil bilgisi ve imla alanına ait amaçlara bakıldığında 

ilk üç sınıfta bir dil bilgisi konusu anlatılmayacağı fakat 

öğrencilerin sonraki sınıflarda yer alan dil bilgisi 

etkinliklerine hazırlayıcı bazı çalışmalar yapılacağı 

görülmektedir. 1. sınıfta öğrencilerin dil bilgisi 

yanlışlarının daima düzeltilmesi, öğrencilerin düzgün 

konuşmaya alıştırılması, basit kelimelerin yazılışının 

öğrenmesi, tek ve çift sayıları ayırması, okulda ve evde 

çeşitli renkleri öğrenip yazmaları, uygun sıfatlarla birlikte 

isimler yazıp bunlara zıt sıfat ve isimler yazması, 

şahısların iş ve hâllerini anlatarak fiilleri canlandırmaları, 

kelimeleri heceleri ayırmaları, noktalama işaretlerini 

öğrenmeleri, büyük ve küçük harfleri ayırt etmeleri 

istenmiştir. 3. sınıfta öğrencilerin doğru yazıp konuşması, 

hâl eklerini doğru kullanmaları, kelime türetmeleri 

üzerinde durulmuştur. 4. sınıftan itibaren dil bilgisi 

konularının amaç hâline geldiği görülmektedir. Buna 

göre 4. sınıfta yapım eklerinin anlamı değiştirmesi, hâl 

eklerini doğru kullanma, tekil ve çoğul isimler, sıfat, 

zamir, fiil, birleşik kelimeler, noktalama; 5. sınıfta cümle 

ve çeşitleri, kelime yapısı, sesli ve sessiz harfler, 

hecelerde uyum, özel ve cins isimler, birleşik isimler, 

tekil ve çoğul isimler, isimlerde sevgi, acıma, sevinç ve 

küçültme anlamı veren ekler, isim tamlamaları, sıfat ve 

çeşitleri, sıfatların kullanılışı, isimlerden türeyen sıfatlar, 

sıfat yerine geçen isimler, sıfat takımları, fiilde üç basit 

zaman, şahıs zamirleri, başlıca yazım kuralları ve özel 

isimler, edatlar, noktalama; 6. sınıfta şahıs zamirleri, 

belgisiz zamirler, soru ve işaret zamirleri, iyelik ekleri, 
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fiilde zaman, kişi, kip, fiilden türeyen sıfatlar, zarflar, 

edat ve bağlaçlar, söz dizimi ve özne, tümleç, yüklem, 

cümle kuruluşunda kelimelerin yeri ve hâlleri, başlıca 

yazım kuralları, büyük harflerin kullanılışı, özel adların 

yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı, noktalama 

işaretlerinin tamamı konuları yer almaktadır. Dil bilgisi 

ve imla bölümünün çoğunlukla dil bilgisi konularından 

oluştuğu, yazım konusunun daha az yer kapladığı 

görülmektedir. Bunun yanında dil bilgisi konularının 

ayrıntıları da verilmiş değildir. Söz gelimi ismin hâlleri 

gibi bazı konuların birkaç sınıfta yer aldığı görülmekle 

birlikte hâl eklerinin hangi işlevinin hangi sınıfta 

verileceği ifade edilmemiştir. Bu bakımdan programın 

öğretmeni serbest bıraktığı düşünülebilir. 

Batı Trakya Programı ile 1948 Programının 

Karşılaştırılması 

Batı Trakya Türk İlkokulları Müfredat Programının 

ulaşılabilen nüshası 1963 yılında basıldığı için 1962 

yılında Türkiye’de uygulanan programla karşılaştırılması 

düşünülmüş fakat eldeki metnin 1958 yılındaki Yunanca 

metnin çevirisi olduğu anlaşılınca karşılaştırmanın 1948 

ilkokul programı ile yapılmasına karar verilmiştir. Her iki 

metin karşılaştırıldığında Batı Trakya Programının 1948 

ilkokul programının özensizce kısaltılmış bir hâli olduğu 

görülmüştür. Enver Kavaklı’nın ön sözde belirttiğinin 

aksine 1958 yılındaki çalışma sırasında 1948 programı 

Yunancaya çevrilip Yunan makamlarına sunulmuş 

olmalıdır. Ön sözde belirtildiğine göre Yunan makamları 

programda kendi prensiplerine göre bazı çıkartma ve 

eklemeler yapmıştır. Yunan makamlarına sunulan 

Yunanca metnin 1948 Programının tamamı mı yoksa bir 

kısmı mı olduğu belli olmadığı için bu ekleme ve 

kısaltmanın Yunan makamları tarafından mı yoksa 

Yunancaya çevrilmesi sırasında mı yapıldığı belli 

değildir.  
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İki metin arasındaki paralellikler metin boyunca 

izlenebilmektedir. Söz gelimi 1948 Programındaki “Millî 

Eğitimin Amaçları”nın çoğu aynen, bir kısmı da 

değiştirilerek alınmış, bir kısmı ise alınmamıştır. “İlk 

Okulun Eğitim ve Öğretim İlkeleri”ndeki maddeler 

çoğunlukla Batı Trakya Programında kısaltılmış; Atatürk, 

millet, millî, dil devrimi gibi kavramlara yer 

verilmemiştir. Türkçe dersinin amaç cümlelerinden ilk 

dördünün 1948 Programıyla aynı olduğu, 5. maddedeki 

“dilimizin” kelimesinin “Türk dilinin”, “Türk dilini” 

ifadesinin ise “ana dilini”; 6. maddedeki “Türk Dili 

Devriminin ilk okulun” ifadesinin “Türk dilinin ilk 

öğrenimin” şeklinde değiştirildiği görülmektedir. Burada 

dili sahiplenici ifadelerin muhtemelen tepki çekmemek 

amacıyla yumuşatıldığı düşünülebilir. Bunun yanında 

1948 Programında olmayan dinî duyguları geliştirme 

maddesi, azınlık olan Türk toplumunun birliğini sağlayan 

ögelerden biri olarak dinin görülmesinin bir yansıması; 

resmî dili (Rumca) sevme maddesi de Yunan 

makamlarının açık veya gizli isteğinin bir göstergesi 

olarak düşünülebilir. Bundan başka 1948 Programındaki 

“Kızılay” kelimesi “Kızılhaç” olurken, Batı Trakya 

Programında bayram gibi sosyal etkinliklerin anıldığı 

yerde “yortu” kelimesinin kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. Dersin amaçlarıyla ilgili açıklamalar 

kısmının da 1948 Programıyla büyük oranda benzer 

olduğu göze çarpmaktadır. Fakat Batı Trakya 

Programındaki bazı cümlelerde düşüklük ve 

mantıksızlıklar bulunduğu dikkat çekmektedir. Sözgelimi 

açıklamaların ilk cümlesi olan “Türkçe dersi öğretiminde 

bütün cümleye mana verilecektir.” ifadesi muhtemelen 

1948 Programındaki “Türkçe dersleri; dili kelimelerin ve 

cümlelerin medlûlleriyle birlikte, bir bütün olarak ele 

alacaktır.” ifadesinin özensiz bir şekilde alınması sonucu 

böyle yazılmıştır. Bu değişiklikler ve özensizlik metnin 

çeşitli yerlerinde gözlemlenebilmektedir. 
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Sonuç 

1958 yılında hazırlanıp yürürlüğe giren, 1963 yılında 

ise Türkçesi yayımlanan “Batı Trakya Türk İlkokulları 

Müfredat Proğramı”nı tanıtan ve değerlendiren bu 

çalışmanın sonucunda programın büyük oranda 1948 

yılında Türkiye’de yürürlüğe konan “İlk Okul 

Programı”ndan alındığı görülmüştür. Bu alınmanın 

genellikle bir kısaltma olarak yapılmasının yanında Batı 

Trakya Programı’nın hazırlayıcılarının 1948 

Programı’ndaki millî vurguları yansıtmamaya çalıştıkları 

ortadadır. Bu da tabii olarak anlaşılabilir bir durumdur. 

Bunun dışında Türkçe dersi merkezli yapılan incelemede 

yine Batı Trakya Programı’nın temelinde 1948 Programı 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Türkçe dersinin 

sadece anlama ve anlatma faaliyeti çerçevesinde ele 

alındığı da dikkat çekmektedir. Azınlık olarak yaşanan 

bir coğrafyada Türk okullarında böyle bir program 

çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülmüş 

olması eğitim tarihimiz açısından önemli olduğu kadar 

Türkçe eğitiminin geçmişte nasıl ve ne şartlarda 

gerçekleştirildiğini öğrenmek açısından da değerlidir. 

Bu çalışma, o dönem Batı Trakya Türk okullarında 

kullanılan Türkçe ders kitaplarının incelenmesiyle daha 

genişletilebilir. Bunun yanında Program diğer dersler 

bakımından da karşılaştırmalı şekilde incelenebilir. 
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