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“Ne harabi, ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim”

Yahya Kemal Beyatlı

Kuzey Makedonya Türk edebiyatı, Makedonya’da yaşayan Türklerin 
tarihe not düşmeleri ve tanıklık etmeleri açısından son derece önem 
arz eden bir konudur. Balkan Türklerinin özelde de Makedonyalı 
Türklerin hafızası konumundadır. Bu düsturda edebî türlerin de-
vamlılığını sağlayacak zeminlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu 
zeminler de yerel yazılı basın organları ve süreli yayınlardır. Birlik 
gazetesi Yugoslavya Dönemi Makedonya Türk edebiyatında ilk yer-
li süreli yayın olarak 1944 yılında yayın hayatına başlar (Ali, 2022: 
42). Birlik gazetesinin neşredilmesiyle birlikte Makedonyalı Türkler, 
Türkiye’de olduğu gibi Latin alfabesiyle kendi dillerinde eğitim ve 
yayın yapmaya başlarlar. Akabinde Sevinç çocuk dergisi, Sesler dergi-
si gibi yayın organları birbirini izlemiş ve bu yayınların çevresinde 
Şükrü Ramo, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, Fahri Ali, İlhami Emin ve 
burada ismi sayılamayacak birçok yazar yetişmiştir. Birlik gazetesi 
Makedonyalı Türklerin entelektüel birikimini yazarak paylaştığı bir 
mecra olarak arkalarında kalıcı, somut bir hafıza arşivi bırakmıştır. 
Gazeteler, dergiler mektep vazifesiyle birlikte ana dillerini yaşatma 
görevini de yerine getirmiştir. Makedonya Türk edebiyatında edebî 
tür olarak şiire ağırlık verilmiş, deneme, hikâye ve az da olsa roman 
gibi edebî türler de kendilerine yer bulmuştur. Bu bağlamda Özlem 
Kurt, Makedonya Türk edebiyatında ilk roman örneği olarak İlhami 
Emin’in Yürüyen Duvar adlı romanının karşımıza çıktığını ve İlhami 
Emin’in bir seri olarak yazmayı planladığı romanının devamının da 
Ogneni Ptisi (Ateşten Kuşlar) başlığı altında Makedonca yayımlanmış 
olduğunu belirtmektedir (Kurt, 2018: 40). Kurt, bahse konu olan ro-
manı bu eserde ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.
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Kuzey Makedonya Türk edebiyatı, dönemlerinin ayrıntılı bir şekilde incelen-
diği Köprü Dergisi Ekseninde Teşekkül Eden Makedonya Türk Edebiyatı (Ali, 2022) 
adlı eserlerinden hareketle dört başlık altında incelenebilir1: 

Kuzey Makedonya Türk Edebiyatı Dönemleri 

Dönem Başı ve Sonu Yıl sayısı Dönem Adı

1 1380 – 1912 532 Osmanlı Dönemi Makedonya Türk Edebiyatı

2 1912 – 1944 32 Osmanlı Sonrası Makedonya Türk Edebiyatı

3 1944 – 1991 47 Yugoslavya Dönemi Makedonya Türk Edebiyatı

4 1991 – Günümüz 31 Çağdaş Kuzey Makedonya Türk Edebiyatı

Kuzey Makedonya Türk Edebiyatı Dönemleri (Ali, 2022: 32).

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Makedonya Türk edebiyatı belirli aşamalar-
dan geçip yeni edebiyatçılar yetiştirerek günümüze kadar sağlıklı bir şekilde 
ulaşmıştır. 

Makedonya Türk edebiyatında ilk göze çarpan araştırmacılar Mustafa İsen, Ab-
dulkadir Hayber, Suat Engüllü ve Ertuğrul Karakuş olmakla beraber, bu alanda 
çalışmalarıyla emek vermiş, kendilerinden sonra gelenlere ışık tutmuş başka 
aydınlar da vardır. Ancak burada hepsinin ismini vermek mümkün olmadığı 
için bunlarla yetiniyoruz.

Gösterilen çabaların fevkalade olmasıyla beraber, Makedonya Türk edebiyatı-
na dair daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği de ortadadır. Bu edebiyat 
sahasındaki eserlerin bir de edebî marifet/edebî yaratıcılık açısından incele-
mesi ve kendi dönemleri içindeki koşullar, siyasi rejimler dikkate alınarak de-
ğerlendirmesi yapılmalıdır. Genel olarak Türkiye dışındaki Türk edebiyatları, 
özelde de Balkanlardaki Yugoslavya Dönemi Makedonya Türk edebiyatı iste-
nilen seviyede ve bilimsel olarak hâlâ analiz edilmemiştir. Bunun birçok ne-
deni vardır. Bölge dillerinin bilinmemesi, savaşlar, göçler, baskılar ve tabii ki 
beyin göçleri edebiyatın belini bükmüştür. Bugünkü ortam çözüm üretilerek 
araştırmalara devam etmeyi sağlayacak imkânlar açısından daha elverişlidir. 
Bir konferans sonrası ayaküstü konuşmamızda “yeni Yahya Kemal Beyatlılara 
ihtiyaç vardır.” diyen Pof. Dr. Kâzım Yetiş hoca da buraya dikkat çekmektedir. 
Kökü mazide olup, atiyi arzulayan, millî düşünen, evini-yurdunu terk etme-
yen Balkanların kendine has özellikleriyle hikâyesini yazacak kalemler yetiş-
melidir. Balkanların şiirini, öyküsünü, romanını yazacak yerli sanatçılara des-
tek ve mecralar oluşturulmalıdır. 

1 Bu çalışmada daha çok ana hatlarıyla Yugoslavya Dönemi Makedonya Türk edebiyatından 
günümüze kadar gelen süreç üzerinde durmaya çalışacağız.
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Bu düsturda 1994 - 1999 yıllarında Üçüncü diye zikrettiğimiz bir diğer der-
gi çevresinde bir araya gelerek yeni bir söz söyleme çabasına girmiş gençleri 
görüyoruz. Ancak bu teşebbüs çok uzun sürmemiştir. Ertuğrul Karakuş’un 
kaleme aldığı, Makedonya Türk Edebiyatı’nda Üçüncüler adlı eserde konu tefer-
ruatlı bir şekilde tahlil edilmiştir. Üçüncüler ve Üçüncü dergisi kısa soluklu bir 
hareket olarak edebiyat tarihine adını yazdırmıştır. Ancak arkalarında Çağdaş 
Makedonya Türk edebiyatı için hatırlanması gereken avangart bir teşebbüs 
örneği bırakmışlardır (Karakuş, 2014: 5). Bu yazarlar yeni yazar-çizerlere bir 
nevi yol açıp ivme kazandırdılar. Üçüncüler dergisi yazarları genelde bağımsız 
olmayı benimsemişlerdir. Üçüncüler “hür, müdahalesiz” ürün vermeyi müda-
faa etmişlerdir (Karakuş, 2014: 5). Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere yazarlar 
bağımsız ve özgürce edebî ürünlerini yazmayı tercih etmişlerdir.

Burada edebiyata gönül vermiş yazarlara büyük bir sorumluluk düşmektedir 
artık. Genç kalemlerin daha fazla çaba göstermeleri gerektiği aşikârdır. Öncü 
nesillerin tecrübelerini gençlerin enerjisiyle harmanlayarak yenilikler ortaya 
koymak gerekmektedir. Üsküp sokaklarında Yahya Kemal’in kulaklarına oku-
nan ezanlar unutulmadı. İlhami Emin’in, Şevket Rado’nun memleketi Radoviş 
bölgesinde var olan değerlere ve edebî ürünlere yeniden hayat üflenmelidir. 
Kuzey Makedonya’da bugün Yeni Balkan gazetesi, Köprü dergisi, Kardelen ve 
Bahçe çocuk dergileri gibi mecralarda Türkçe edebî ürünler neşredilmektedir. 
Bu yayın organlarının mevcudiyeti büyük bir açığı kapatmasına rağmen, re-
havete düşülmemeli ve azimle çalışmalara devam edilmelidir.

Gençlerin girişimiyle 2002 yılında Türkçe olarak çıkarılmaya başlanan Köp-
rü dergisi Kuzey Makedonya Türk edebiyatına hareketlilik getirmiş, geniş bir 
edebî tür çeşitliliği ortaya koymuş ve aynı zamanda genç yazar adaylarının 
yetişmesinde etkin bir rol oynamıştır. Hakeza Yeni Balkan gazetesi, Kardelen ve 
Bahçe çocuk dergileri de bugün için elzem bir vazife ifa etmektedir. Yeni Balkan 
gazetesi ise hem gündemin nabzını tutan hem de Balkan Türkleri için nadir 
Türkçe haber kaynakları arasında olma işlevi taşıyan yayınlardan biridir. Bu 
yayınlarda ürün veren, eserleri yayımlanan genç kalemlere rastlanılmaktadır. 
Ayrıca bir ekol vazifesi gören yerli basın aracılığıyla yeni yazarlar da yetişmek-
tedir.

Bugünkü Çağdaş Makedonya Türk edebiyatının durumu oldukça ümit verici-
dir. Ayrıca daha üretken ve yaratıcı olma potansiyeline de sahiptir. Bazı dö-
nemlerinde Makedonya Türk edebiyatının içe kapanarak sessiz kalması, saha 
uzmanlarının hemfikir olduğu bir konudur. Bugün yeni bir cümle kurmak 
için bütün imkânlar mevcuttur. Bu kıskaçtan sıyrılmak gerekmektedir. Yerel 
edebiyatla birlikte dünya çapında edebiyat yapmaya niyetlenmek gerekir. Bir 
aklın önünde kendi nefsinden başka bir engel yoktur. Yerel gözlemleri ve dert-
leri ele almakla beraber, insanlığın ortak sorunlarına ve çözümlerine yönelik 
fikir yürütmeleri de yapmak şarttır.
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Bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti sınır-
ları içerisinde çok sayıda etnik kökenin men-
supları yaşamaktadır. Makedonyalı Türkler 
de bunlardan birisidir. Burada yaşayan Türk-
ler, Türk etnik kökenine mensup olan Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti vatandaşıdırlar ve 
ana dilleri Türkçedir. Makedonlar ise Gü-
ney Slav etnik grubundan olan, Makedonca 
konuşan ve genellikle Hristiyan mezhebine 
mensup olan bir millettir. Bu durum diğer 
Balkan ülkelerindeki Türkler için de geçerli-
dir. Balkanlı Türklere ve Balkan coğrafyasına 
ait edebî ürünler bu minvalde incelenmelidir. 
Çağdaş Balkan Türk edebiyatları araştırılma-
ya muhtaçtır. Bu durum alan uzmanları tara-
fından yakinen görülmektedir.

Bu minvalde Türkiye’nin eski başbakanların-
dan Bülent Ecevit, Makedonyalı Yörük yazar 
İlhami Emin’e bizzat, “Türkiye sınırları dışın-
da gelişen en iyi edebiyat, Makedonya Türk edebiyatı.” demiştir. Bir görüşmemiz-
de İlhami Emin şahsıma meseleyi bu şekilde aktarmıştır. Emin’in aktarımına 
binaen, Kuzey Makedonya sınırları içerisinde yetişen Türk edebî ürünlerinin 
nasıl daha yüksek sanat seviyesine ulaşacağı konusu tartışılmalı ve üzerine fi-
kir teatileri yapılmalıdır. Yakın zamanda vefat eden İlhami Emin, Yugoslavya 
Dönemi Makedonya Türk edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. Ayrıca İl-
hami Emin üzerine Özlem Kurt tarafından hazırlanan “İlhami Emin’in Hayatı, 
Eserleri ve Edebî Kişiliği” adlı bir tez de mevcuttur. Bu tez yazarla ilgili derin 
analizler içeren kapsayıcı başucu kaynak eserlerdendir. 

Peki, Balkan Türk edebiyatında bize ne anlatılır? Edebiyat hikâye anlatır. Ede-
biyat hayata, insana, yaşama ve topluma dair her şeyi anlatır. Bir mezar taşına 
baktığınız zaman, mazinizi görürsünüz. Ertuğrul Karakuş, bu konudaki görü-
şünü şöyle ifade eder: “Yüzyıllara meydan okuyan mezar taşları, Balkanlar’daki 
Türk ve Müslüman topluluklar için “tapu” değeri taşısa da, bu taşlardaki ifadele-
rin Türk edebiyatı için de önemli bir kaynak olduğunu unutmamak gerekir.” (Ka-
rakuş, 2016: 20)

Hülasa Ötüken Dağları’ndan, Tanrı Dağları’na, Altay Dağları’ndan Tuna’ya, 
ardından Sakarya’ya ve oradan da Balkanlara akan edebiyat yazgımızı anlatır. 
Kısa bir hatırlatma: Hikâye deyip geçmeyin, bizim hikâyelerimiz insandır. Kı-
sacası, edebiyat bize unuttuğumuz her şeyi hatırlatır. Yahya Kemal, Mehmet 
Âkif hep bu şarkının bir parçası olmuşlardır. Türkçenin köklerinden biri olan 
Yunus Emre’yi de unutamayız. Cemal Süreya’nın Sevda Sözleri adlı eserinde yer 
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alan “Yunus Ki Sütdişleriyle Türkçenin” adlı şiiriyle meselenin özünü vererek 
şimdilik iktifa edelim. 

“Yunus ki sütdişleriyle Türkçenin 
Ne güzel biçmişti gök ekinini…” (Süreya, 2013: 95-97).
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