
Makedonya, geçmişte de bu gün
de Türk tarihi açısından oldukça
önem  li bir ülkedir.  Bu gün Ma ke -
don   ya’da pek çok Türk yaşamakta-
dır. Osmanlı tarafından 1389’da bu
top   rakların fethi ile bölge Türk leş -
me   ye başlamıştır. Yıldırım Ba ye -
zid’in 1390 yılında Üsküp şehrini
fet   hi ise, bölgede Türk hâkimiyetini
da   ha da yoğunlaştırmıştır. Bununla
bir   likte İstanbul’un fethinden sonra
Fa  tih Sultan Meh met’in isteği üzeri-
ne Anadolu’daki Karamanoğulla rı -

nın büyük bir bölümü Balkanlara,
özel   likle de Gos tivar, Üsküp bölgele -
ri   ne yerleştirilmiş ve bu olay Bal kan -
la   rın Türk leşmesinde büyük rol oy -
na   mıştır. 

Ayrıca bu bölgeye Osmanlı’dan
da  ha önce de Türk boyları gelmişler-
dir. Yine bugün Makedonya toprak -
la   rında yaşayan Goralılar, bu bölge-
ye 1000 yıl kadar önce Orta As ya’ -
dan göç eden Hunlar, Avarlar, Pe çe -
nek ve Ku  man Türklerinin torunları-
dır. Ay rı  ca bugün Makedonya’nın

Ku  man ova şehri de özellikle Kuman
Türk  le ri   nin merkezidir. Bu bağlamda
bak tı ğı    mızda, Makedonya her yö -
nüy le Ana  dolu ve Orta Asya Türk
kül türünün izlerini taşıyan önemli bir
Av  ru pa ülkesidir. İşte bu nedenlerden
do  la  yı yönümüzü Makedonya’ya çe -
vir dik ve Allah nasip etti 3 kez Ma -
ke  don  ya’yı görme imkânı buldum.
Ge  zi izlenimlerimi siz okuyucula -
rım  la pay  laşmak istiyorum.

Makedonya’da 1950’li yıllarda
iki yüz binin üstünde olan Türk nü -
fus, bu gün yaklaşık olarak 100 bin
ci va rın dadır. Daha çok Üsküp, Gos ti -
var, Ma nastır, Resne, Ohri ve Kal -
kan  de len’de yaşayan Türkler tarım,
hay  van cılık ve ticaretle uğraşmakta -
dır lar. Eskiden olduğu gibi bugün de
Ma  kedonya Türkleri Türkiye’nin
Bal  kanlardaki önemli bir parçasıdır.
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Bu yazımızda Osmanlı’nın Rumeli-yi Şahane’sinin 
önemli merkezlerinden biri olan Makedonya’dayız.
Makedonya bugün Balkanlarda en fazla Türk eseri
bulunduran ata yadigari topraklardır. Yenice-i Vardar’dan
gireceğiz Makedonya’yı, Kuman Türkleri’nin merkezi
Kumanova’dan terk edeceğiz. Hadi iyi geziler... 
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Bu ülkede Türkler her alanda aktif
ola  rak mücadele etmektedirler. Ma -
ke  donya’daki Türkler, siyasi olarak 3
par  tide toplanmışlar. Türk Demokrat
Par  tisi (TDP), Türk Hareket Partisi
(THP) ve Türk Milli Birlik Partisi
(TMBP) faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Bugün TMBP Genel Başkanı Er -
do  ğan Saraç, TDP Genel Başkanı
Ke  nan Hasip ve Devlet Bakanı Hadi
Ne  zir Parlamento’da milletvekili
ola   rak görev yapmaktadırlar. 

Makedonya’da Türkler arasında
eği  tim dili Türkçedir. Doğu Ma ke -
don  ya’da Türklere dört yıllık Türkçe
eği  tim alma hakkı verilmiştir. Gos ti -
var’ da bir genel lise ve bir meslek li -
se  si ile birlikte, Kalkandelen’de bir
Mes  lek lisesinde de Türkçe öğretim
ya  pılmaktadır. Üsküp’te de bir li se’ -
de Türkçe eğitim verilmektedir. Üs -
küp ve Manastır Üniversitesi’nde
Türk   lere azda olsa bir kontenjan ay -
rıl  maktadır. Ayrıca bu ülkede Türk
özel teşebbüsünün açtığı Türk okul -
la   rı vardır. Makedonya Türkleri bu
okul  lara yoğun ilgi göstermektedir.
Bu  nunla beraber Makedonya’da
Türk  çe gazete, dergiler yayınlan -
mak   ta ve Türkçe Televizyon yayınla-
rı da yapılmaktadır. Bunlara ilaveten
Fi  loloji Fakültesinde Türk Dili ve
Ede  biyatı Bölümü de bulunmaktadır. 

1389-1912 arası, yani 500 yıldan
faz  la Türk toprağı olan Ma ke don ya’ -
da dedelerimiz 1411 eser bırakmış -
lar   dır. Bakalım bugün bunların ne
ka  darı ayakta kalabilmiş. Bu eserleri
gör  mek ve Türk kardeşlerimizle ku -
cak  laşmak için Yenice-i Vardar’dan
gi  rerek gezimize başlıyoruz. 

Gazi Evranos Bey’in 
Türbesinin Bulunduğu

Yenice-i Vardar 
Yenice-i Vardar Yunan Make don -

ya’ sının kuzeyi olarak kabul edilebi-
lir. Bilindiği üzere, Makedonya diye
bi linen topraklar üçe ayrılır. Bun lar
Yu nan Makedonya’sı, Makedon Ma -
ke donya’sı ve Bulgar Ma ke don ya’ sı -
dır. Yenice-i Vardar Türk tarihi açı -
sın dan son derece önem arz eder. Os -
man lı’da Akıncıların piri olarak bi li -
nen Evrenos beyin kabri burada bu -

lun  maktadır. Amerikalı meşhur Os -
man lı tarihçisi Heath Lowry; Ga zi
Ev renos Bey’in kuzey Yu na nis tan’ -
da tek başına sadece kılıçla de ğil,
bil giyle, ticaretle, dinle ilgili ko nu -
lar da Yunanistan topraklarına ek ti -
ği mimari tohumların bölgeyi asır -
lar ca canlı tuttuğunu ancak son
yüz  yılda bu eserlerin büyük çoğun -
lu   ğunun yok edildiğini, bunun çok
acı verici bir olay olduğunu ifade
edi  yor. İlk önce bu denli övgüler alan
Ga zi Evrenos beyin kabrini zi ya ret
edi yoruz. Orada bir süre kal dık  tan
son ra şehri geziyor ve Os man lı dan
kal ma saat kulesini çekiyoruz. Bu ra -
da çok fazla eserimiz kalmamış. Bü -
yük çoğunluğu tahrip edilmiş. Yu ka -
rı da eski halini gördüğünüz Ev re nos
Bey’in türbesi 2009 yılında Be le diye
ta rafından restore edildi.

Şimdi yeşillikler arasında kuzeye

doğ  ru ilerliyoruz. Yol boyunca Var -
dar Nehri’nin kollarının yaptığı şe la -
le  le   ri gözlüyoruz. Kısa bir süre iler -
le  dik   ten sonra çınarları ile ünlü kü -
çük şi  rin bir kasabaya geliyoruz. Bu -
ra  sı nın hepimizin tanıdığı Necati
Cu   ma  lı’nın doğduğu Florina kasa -
ba sı ol du   ğunu söylüyor rehberimiz.
Çı nar ağaç  ları altındaki bir kahveha -
ne de otu  rup birer çay içiyor ve Yu -
nan Ma ke  donya’sını seyrediyoruz.
Flo  ri na’ da fazla kalmadan yolumuza
de vam edi  yoruz. Hedefimiz Os man -
lı’   nın 3. Or  dusunun Karargahı’nın bu -
lun  duğu Ma  nastır (Bitola) şehri. Bal -
kan  lar yo   ğun yağış aldığı için ye şil li -
ğin ve ağa  cın bol olduğu bir böl ge dir.
Bu ne  denle ağaçlıklar arasında bir sa -
at  lik rahat bir yolculuktan sonra Ma -
 nas     tıra geliyoruz. Oto bü sü müz den
şeh     rin girişinde ini yoruz. Hiç va kit ge   -
çir  meden şehri do laşmaya başlıyoruz. 
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Manastır, Osmanlı III. Ordu Karargahı- Askeri İdadi 

Akıncıların Piri Gazi Evrenos Bey’in Türbesi 



Osmanlı’nın Balkanlardaki 
Karargah Merkezi 
Manastır
Manastır’da ilk durağımız Os -

man lı 3. Ordu Karagahı ve Askeri
İda di oluyor. Kısmen de olsa eski
gü zelliğini koruyan binayı etraflıca
ge ziyor ve ikinci kata çıkıyoruz. Bu -
ra sı Gazi Mustafa Kemal’in Or ta -
oku lu okuduğu Askeri İdadi binasın -
da ki sınıfının bulunduğu kat. Sınıf
şim di müze olarak düzenlenmiş. Mü -
ze yi geziyor ve oradaki eski dönem
ait eserleri inceliyoruz. Oradan şehre
doğ ru ilerliyoruz. Hemen sağımızda
son dönem Padişahlarımızdan Meh -
met Reşat’ın Balkan gezisi sırasında
kal dığı evi görüyoruz. Nihayet Ma -
nas tır şehir meydanına geliyoruz.
Or ta genişlikte olan şehir meydanın
et rafına İshakiye Camisi, Türk
Çar  şı sı, Yeni Cami ve Saat Kulesi
di zilmiş. Bu haliyle adeta bir Ana do -
lu ken  tinin meydanından hiçbir farkı
yok. Camileri ve Türk çarşısını gezi-
yor ve çarşıdan bazı hediyeler alıyo-
ruz.  

Manastır Hıristiyan Ma ke don la -
rın yoğun olarak yaşadığı bir şehir
ol  ması nedeniyle saat kulesinin tepe -
si  ne bir haç koymuşlar. Müslüman
nü  fus oldukça az olduğu için de ca -
mi  ler genelde kapalı tutuluyor. Bu ra -
da en azından bir caminin açılması

ge  rekir. Bunu yetkililere ve Türk
kon  solosluğuna buradan hatırlatmak
is  tiyorum. Türk çarşısının girişinde
ay yıldız arması var. Her ne kadar
yıl  dızı altı köşeli olsa da, yanlış lık la
ya pıldığını sanıyorum. Ma nas tır’ da
Os manlı’dan kalma pek çok eser var.
Bun ların yıkılmaması bizi çok mutlu
edi yor. Balkanlardaki Os manlı
Türk eserlerini yaşatmak hem biz -

le  rin ve hem de Ma ke don ya’ nın
gö revidir. Çünkü onlarında ta  ri hi -
nin yaklaşık 500 yılı Türk tari hi  dir.
Ya ni ortak tarihimizdir. Bu ne  den le
Ma kedonyalılar’da Os man lı Türk
eser lerini korurken bir anlama ken -
di tarihlerini korumuş olu yor lar.

Konu Manastır olunca herkesin
se  verek izlediği ve acı tatlı kendin-
den bir şeyler bulduğu televizyon di -
zi  si Elveda Rumeli’yi hatırlamamak
müm  kün değil. Elveda Rumeli dizi -
si  nin kritiklerini yaparak Ma nas tır’ -
dan ayrılıp yukarı doğru, elma bah -
çe  le  ri arasından yol alarak Resneli
Ni  ya zi’nın memleketi Resne’ye çı -
kı  yo  ruz. Resne aynen bizim Amas -
ya’  mız gibi elmaları ile meşhur kü -
çük bir şehir. Burada çok güzel ko -
nak  lar var. Çoğunun bakıma ihtiyacı
var ama bu halleri ile bile çok güzel-
ler. Ancak buranın en güzel konağı
Res  ne’li Niyazi’nin konağıdır.  Ko -
na  ğı geziyoruz ve içindeki Ma ke -
don  ya Türk Kadınlar Teşkilatını
zi  yaret ediyoruz.

Rehberimiz Resne’den biraz el -
ma alıyor ve bizlere dağıtıyor. El ma -
la  rın tadına bakıyoruz. Aynen bizim
Amas  ya elması gibi. Afiyetle yiyor,
ve yolumuza devam ediyoruz.

MAKEDONYA’DA TÜRK İZLERİ

26     TARİH MAYIS 2012

Manastır Şehir Meydanı 

Resneli Niyazi’nin Konağı



Makedonya Türk Kadınlar 
Teşkilatı’nın Merkezi

Resne
Tabii ki konu Resne olunca Enver

Pa şa’yı, Resne’li Niyazi’yi hatırla -
ma mak olmaz. Balkanlarda ve hatta
Af rika’da Enver Paşa’ya hayranlık
dün  de, bugün de en üst düzeydedir.
Ar navutluğun eski lideri Enver Ho -
ca’ya ve Mısır eski lideri Enver Se -
dat’a babaları Enver Paşaya hayran -
lık larından dolayı Enver ismini koy -
muş lardır. Çünkü o Enver Paşa arka -
daş ları ile birlikte, Osmanlı’ya isyan
eden asilere karşı, bu zor Balkan
Coğ rafyasında, Afrika Coğraf ya la -
rın da çok büyük ve takdire şayan
mü cadeleler vermiştir. Yeri gelmiş-
ken söyleyeyim, Enver Paşaya ta -
rih te büyük haksızlık yapıldığını
dü şünüyorum. Osmanlı İm pa ra tor -
lu ğunun ve Türk tarihinin en zor dö -
ne minde görev yapan Enver Paşa ve
ar kadaşlarının hepsi cephelerde ya
da cephe gerilerinde Türk Milleti ve
İs lam için gözlerini kırpmadan şa -
ha det şerbetini içmişlerdir. Me kân -
la rı cennet olsun. 

Enver Paşa ve arkadaşlarına
kar  şı yapılan menfi eleştirilere ve
özel  likle Osmanlı İmparatorluğunun
yı  kılmasını hızlandırdılar düşüncele -
ri  ne asla katılmıyorum. Bunları söy -
le  yenlerin ya dünyanın gidişini anla -

ya  madıklarını, ya da Türklük düş -
ma   nı azınlık ırkçısı zihniyetine sa -
hip olduklarını düşünüyorum. As -
lın da, İttihatçılar Osmanlı İm pa ra tor -
lu  ğunun yıkılmasını söylendiği gibi
hız  landırmadılar, aksine geciktirdi-
ler. Doğruyu söylemek gerekirse
1789 Fransız İhtilali tüm İm pa ra -
tor  lukların sonunun başlangıcı ol -
du. Bu ihtilaldan sonra artık çok mil -
li  yetli imparatorlukların yerini nü -
fu  sun çoğunluğunu oluşturan bir ır -
kın hakim olduğu üniter devletler
al maya başladı. Öncelikle Av ru pa’ -
da başlayan mil liyetçilik akınları hız -
la narak de vam etti ve sonucunda
mil li devletler oluş maya başladı. Ya -
ni kısaca 19. yüz yılın son çeyreği
ve 20. yüzyılın ilk çeyreği İm pa ra -
tor lukların öm rü nün bittiği yıllar-
dır. Aslında dev let ler de insanlar gi -
bi dir. Doğarlar, bü yürler ve ölürler.
İm  pa ra tor luk lar da doğdular, büyüdü-
ler, geliştiler ve öl düler. İşte Os man -
lı  da bu kurallara ta bi oldu. Diğer İm -
pa ratorluklar gibi par çalanması ve
yı  kılması doğaldı.  

Her türlü entrikalara rağmen dün -
ya’   da en uzun yaşayan ve en son çö -
ken İmparatorluk Osmanlı İm pa ra -
tor  luğudur. Bunu sağlayan, pa di şah -
la rın gayretleri ve bir o ka dar da En -
ver Paşa’nın Osmanlı’yı tek rar ci -
han devleti yapacağız dü şün celeri ve

Tu  ran idealleri idi. Bu dü şünce bana
gö re hayal değildi. Her bü yük devlet,
bü    yük hayaller sonunda kurulur. En -
ver Paşa ve arkadaşla rı  nın o büyük
ha  yalleri Osmanlı’yı tek  rar cihan
dev  leti yapamadı, ya da Tu ran İm pa -
ratorluğunu kuramadı. As lında bura-
da bir benzetme ile ko nu yu açarsak
Enver Paşa, Mustafa Ke mal ve
arkadaşları yıkılmakta olan dev
bir binanın (Osmanlı İm pa ra tor lu -
ğu nun) altına girdiler. Onu omuzla-
dılar. Bu dev bina yıkılır ve altında
kalırız düşüncesini akılla rı  na bile
getirmediler. Samimi bir şe kil de tüm
çabalarını gösterdiler. An cak dev
binanın yıkılmasını engelle ye  me di -
ler. Aslında dünyadaki tüm ege men
güçler, o dev binanın yıkıl ma sı için
birlikte gayret ediyorlardı. An cak
dünyadaki diğer egemen dev let ler
Enver Paşa’nın yönettiği o muh te -
 şem Çanakkale Desta nı’n dan sonra
bi  rer birer yıkıldılar. İt ti hatçıların bü -
yük çoğunluğu da cep he lerde şehit
düş tüler. Osmanlı İm pa ratorluğu da
çök tü. Ancak Enver Pa şa, Mustafa
Ke mal ve arka daş la  rının vatanse-
ver mücadeleleri o dö nemde dün -
ya  daki tek bağımsız Türk Devleti
ola cak olan Türkiye Cum hu ri ye ti -
ni doğurdu. Bunu kü çüm seyen
mak satlı kişileri bir daha kınıyor ve
la netliyorum.
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Ohri Gölü ve şehri



Tarihi Türk Konakları’nın 
Güzel Örneklerini Görebileceğiz 
Ohri
Resne’den sonra hedefimiz Bal -

kan   ların en güzel gölü olan Ohri gö -
lü  nün kenarında kurulmuş tam bir
Türk mimarı harikası olan Ohri şehri
olu yor. Sarp Balkan dağlarını bir bir
aşı yor ve yükseldikçe yükseliyoruz.
Çok güzel ormanlar arasından gi -
der ken ekibimizin tarih hocası Doç.
Dr. Haluk Dursun beyefendi Balkan
Dağ larında Osmanlı askerlerinin
asi lere karşı yaptıkları o destansı
mü cadeleleri anlatıyor. Hepimizin
göz leri doluyor. 

Nihayet dağları aşıp ini şe geç -
tik  ten sonra Ohri gölü ve şeh rini
gö rü yo ruz. Aman Allah’ım! Ne
muh   te şem bir manzara. Yeşillikler
ara   sında uç suz bucaksız harika bir
göl ve onun et rafına Türk mimari
sti  li ile yapılmış ve hiç bozulmamış
ev  ler, camiler, kale ve Osmanlı Ka -
rar  ga  hı. Şe hir de küçük bir tur atıp,
aka  bin de akşam yemeğe geçi yo   ruz.
Ak  şam yemeğini Ohri gölünün kay -
na ğının doğduğu, dev çınar ağaç  la -
rı  nın bu lunduğu bölgede ku rul  muş
bir lo kantada alıyoruz. Gö lün ke -
na  rında dün  yanın en güzel ala  ba -
lık me nü le  rinden oluşan ye me  ği -
mi  zi alırken derin bir sohbete da -
lı  yoruz. Yemekten sonra yorgun
ekip istirahata çekiliyor. Çünkü bir
gün sonrası daha hareketli geçe ce ğe
ben   ziyor. Balkan coğrafyasında pek
çok tek ke vardır. Bektaşi’den Hal -
ve  ti’ ye, Suzi’den Mevlevi’ye ve
Ka  di ri’  ye kadar pek çok tekke
Bal kan top  lumunu aydınlatmaya
de vam et  mektedirler. Balkanların
İs  lam laş ma  sı ve Türkleşmesinde bu
tek ke ve za  viyelerin geçmiş dönem-
de çok po zi  tif katkıları olmuştur. 

Türkiye’de 1925 Tekke ve Zavi -
ye   lerin kapatıl ma  sından sonra da
Bal   kanlardaki bu tek keler faa li yet -
le   ri ne devam etmiş ler dir. Eskiden
ol   du ğu gibi bu günlere gelene kadar,
Bal    kanlarda İs lam’ın ve Türk lü -
ğün yaşamasında bu Tekkelerin
kat    kıları küçümse ne  mez. Çünkü
bu tekkeler komünist yö netim dö -
nem   lerinde bile bir sivil top lum ku -

ru  luşu gibi faaliyetlerini sür dürmüş
ve Müslüman halkı canlı tut muş lar -
dır. Ertesi gün, sabah namazı için bi -
ti  şi  ğinde Halveti tekkesinin bulundu-
ğu Zeynel Abidin Camisi’ne gidi -
yo  ruz. Geçmişte rahmetli Özal Cum -
hur başkanı iken gittiği Makedonya
ge  zisinde, dönemin Genel Kurmay
Baş  kanı ile birlikte bu camii ziyaret
et  mişti. Sabah namazını eda ettikten
son  ra bitişikteki Pir Mehmet Hayati
Hal  veti Tekkesi’ne geçip orada çay-
kah  ve içiyor ve Ohri’li Müslüman
kar  deşlerimizle tanışıyoruz. Ara la -
rın  da Türk soydaşlarımızın da oldu -
ğu  nu görüyoruz. Sohbet edi yor ve
ote  le dönüp ekiple bir lik  te Ohri şehir
ge  zisine çıkıyoruz. Bu rada Pir Meh -
met Hayati’nin Ho  rasan erenlerin-
den olduğunu, Bu  hara’da doğdu -
ğu nu ve ilk eği tim lerinden sonra
Edir  ne’ye geldi ği ni ve oradan da
Bal  kanlar’a geç ti ğini öğreniyoruz.
Son durağı ise Oh ri oluyor.

Ohri de, aynen Arnavutluk’taki
Be  rat şehri gibi Türk konaklarının ve
mi  marisinin hemen hiç bozulmadan
ko  runduğu şehirlerden biridir. Da ra -
cık sokaklar arasından ilerleyerek
şeh  ri gezmeye başlıyoruz. Kal dı rım -
la  rı görünce bunlar ne güzel Arnavut
kal  dırımları diyorum. 

Bize mihman dar  lık yapan üniver -
si te hocalarından biri buna itiraz edi-
yor. Bunların adının Arnavut kaldı -
 rım  ları değil Os man lı Türk kaldırım -
la rı olduğunu söy lüyor ve bu konuda
üni  versitele rin  de yazılı makalelerin
ol  duğunu da ila ve ediyor. Yani bu is -
min Türk kal dı rımları olduğunu söy -
lü  yor. Aynen bi zim kemençeye Yu -
nan  lıların sa hip çıktığı gibi, kaldı -
rım   lara da Ar navutlar sahip çıkıyor,
bu doğru de ğil diyor. Ben de bu  ruya
koy dum. Aslı tartışılır ve bu lu nur di -
ye. Ohri de gezerken kendinizi Saf -
ran   bolu’da gibi hissediyorsunuz.
Çün   kü Ohri’nin ev mimarisi açısın-
dan Safranbolu’dan ya da Amas ya’ -
dan hiçbir farkı yok. Ohri’de ki en
gü   zel Türk konağını müzeye çevir -
miş    ler. Onu geziyoruz. Daracık so -
kak    lardan geçerken rehberimiz bize
sa   daka taşlarını gösteriyor ve anla -
tı  yor. Osmanlı döneminde varlıklı in -

san   lar bu taşların üzerine kimse gör -
me   den sadakaları bırakıyor ve ihtiya-
cı olanlarda alıyormuş. Yani bu olay
sağ elin verdiğini sol el görmeyecek
ifa  desindeki gibi İslami usullere göre
ya  pılıyormuş. Ohri’de ki bu çok
gü  zel evler arasında gezerken, şeh-
rin bu kadar güzel korunmuş olması,
da bi zi hem mutlu ediyor ve hem de
şa   şır tıyor. 

Ohri gölü sahili boyunca çok hoş
ya lılar da görüyoruz. Mih man da rı -
mız bi ze şehrin tam karşısında ıssız
bir böl gede bir yalı gösteriyor ve bu -
nun es ki Yugoslavya’nın dev let
baş kanı Ti to’nun yazlık sa ray la -
rın dan biri ol duğunu söylüyor. 

Ohri şehir gezisi bitiminde göl
ke   narında bir kahveye oturuyoruz.
He   men yanımızda parkın içinde bir
hey   kele gözüm takılıyor ve onu gidip
çe   kiyorum. Rehberimiz bu heyke-
lin Ki ril löz kardeşlere ait olduğu-
nu söylüyor. Ayrıca Kirillöz kardeş -
le  rin Ohri do  ğumlu iki papaz ol -
duk  larını ve Ki  ril alfabesini bul -
duk   larını ilave edi yor. Hepimizin
bil  diği üzere Kiril al  fabesi bugün
Rus  lar ve onların et ki  sinde olan ül -
ke  ler tarafından çok yay  gın olarak
kul  lanılan Rus alfabe si  dir. Dünya ça -
pın  da bakıldığında Rus lar Kiril al -
fa  besini, Araplar Arap al  fabesini,
Av  rupalılar Latin al fa be  sini yani
ken  di alfabelerini kul la  nırken, biz
ne  den Göktürk al fa be  sini değil de
La  tin alfabesini kul la  nıyoruz diye
hep düşünür du ru rum. Bunun bir
man  tıklı izahını bul mak ta mümkün
de  ğildir. 

Eğer iddia edildiği gibi La tin al -
fa besini kullanarak ilerleyeceğimiz
sa nılarak alınmışsa ki, sanırım öy le
ol du, bu tezin doğru olmadığı ar tık
or tadadır. Çünkü kendi dili ve al fa be -
si ni kullananlardan Araplar ha riç
her kes bizden ileri durumdadır. La tin
al fabesi yerine kendi al fa bemizi kul -
lan mamız milli ve bü yük devlet idea-
line daha uygundu r. Ancak, bu fasıl-
dan sonra geri dön mek te pek müm-
kün görünmüyor gi bi.
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