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NNEECCAATT‹‹ CCUUMMAALLII
VV‹‹RRAANN DDAA⁄⁄LLAARR VVEE MMAAKKEEDDOONNYYAA

YYaakkuupp ÇÇEELL‹‹KK**

ÖÖzzeett

Balkanlardan gelip Türkiye’ye yerleflmifl bir ailenin çocu¤u olan Necati
Cumal›, Ege bölgesi insanlar›n›n çeflitli problemleri çevresinde kurulan roman-
lar›ndan sonra Makedonya 1900 ve Viran Da¤lar’da Makedonya’y› ele al›r. Ma-
kedonya’n›n kendine has yap›s›, köy ve k›r hayat›n› bütün boyutlar›yla içine
sindirmifl insanlar›n yaflama tarzlar›n› anlatma esas›na ba¤l› metinlere has kur-
gu içerisinde dile getirir. Viran Da¤lar’daki Zülfikâr Bey, Balkanlardaki Türklü-
¤e ait ayakta kalma çabalar›n›n sembolü olarak da de¤erlendirilebilir. 
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MMeekkâânn--‹‹nnssaann//MMaakkeeddoonnyyaa--ZZüüllffiikkâârr BBeeyy

Anlatma esas›na ba¤l› edebî metinlerde bazen tarihten, co¤rafî bölgelerden de
bahsedilir. ‹tibarî âlem oluflturman›n veya kurgunun hareket noktas› d›fl dünyad›r.
D›fl dünyaya ait gözlemler, muhayyilede yo¤rularak  flekil al›r. Burada bazen tarih,
bazen geçmiflte insan›n bizzat yaflad›¤› hat›ralar, bazen de efsane mahiyetindeki riva-
yetler devreye girer. Kurulan vak’a örgüsünün, iyi romanc›lar›n kaleminde, mutlaka
iyi bir sahneye ihtiyac› vard›r. Bu mekând›r. Vak’aya esas olan çat›flmalar›, mekânlar
da kendi bünyelerinde bar›nd›r›rlar. Daha do¤rusu bar›nd›rd›klar› insanla bütünle-
flirler. 

Necati Cumal›, Viran Da¤lar roman›nda Balkanlar›n bir bak›ma tarihi üzerine
itibarî âlemi oluflturmufltur. Zülfikâr Bey, olaylar›n anlat›m›nda hareket noktas›d›r.
Balkanlardaki köy hayat›n› ve k›r insan›n›, çevresindeki insanlarla birlikte Türk kim-
li¤ini temsil etmektedir. Viran Da¤lar’da Balkanlardaki insanlar›n s›radan yaflay›flla-
r› vard›r. Buradaki Balkan tarihi ve siyasî endifleler konumuzun d›fl›ndad›r. Belki bir
baflka yaz›n›n konusudur. Biz, insanla bütünleflmifl mekândan söz edece¤iz. 

Necati Cumal›, Viran Da¤lar’da f›rsat buldukça insanlar›n yaflad›klar› yerlerin
hem tarihi, hem de görüntüleri üzerinde durur. Olay, Zülfikâr Bey üzerine kurulmufl-
tur. Bir destan kahraman›  özellikleri gösteren Zülfikâr Bey’in çocukluk y›llar›, Balkan
flehirlerindeki ve köylerindeki tabiat güzelliklerinin dorukta oldu¤u bir döneme rast-
lar. At yar›fllar›, ya¤l› gürefller, bahçelerin sundu¤u muhteflem görüntüler, romanda
s›k s›k baflvurulan motifler ve görüntüler durumundad›r. 

Birinci bölümde Zülfikâr’›n atalar› anlat›l›rken bir bak›ma Balkanlardaki yer-
leflim birimleri de dikkatlere sunulmufl olur: 

“Makedonya’n›n güneydo¤usunda, Kastorya ile Noylan gölleri aras›nda, bü-
yüklü, küçüklü yar›m düzine köy, Goriçka beylerinin topraklar› içinde kal›rd›. ‹ki gö-
le kar›flan çaylar, ›rmaklarla sulanan o bereketli topraklar›n beyli¤ini, Padiflah II. Mu-
rat, ailede ad› unutulmayan büyük babalar› Seyit Ali Bey’e, Kosova Meydan Savafl›n-
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da gösterdi¤i büyük yararl›l›klar›n karfl›l›¤› olarak ba¤›fllam›flt›. Seyit Ali Bey, boyar-
lardan kalan büyük bir kona¤› seçerek Goriçka’ya yerleflince, aile dört yüz y›l boyun-
ca, Güney Makedonya’da Goriçka Beyleri olarak an›ld›. Günü gelince kimi torunlar-
la torunlar›n k›zlar›, o¤ullar› evlilik ya da baflka nedenlerle Goriçka’daki konaktan ay-
r›ld›lar. Aralar›ndan beyli¤in baflka köylerine yerleflenler oldu. Son Goriçka Beyi R›-
za Bey, babas›n›n ölümünden iki y›l önce, 1865 y›l›nda, dört kuflak öteden kardefl to-
runu oldu¤u, Uçana çiftli¤inin sahibesi Saliha Han›mla evlendi. Saliha Han›m, do¤up
büyüdü¤ü baba evinden ayr›lmak istemedi¤i için Goriçka’y› b›rak›p Uçana’ya yerlefl-
ti.” (Necati Cumal›, Viran Da¤lar, 6. Bas›m, s.31)  

R›za Bey ile Saliha Han›m’›n tek erkek çocuklar› Zülfikâr, bu bölgede yetiflir.
Roman›n bafl kahraman› durumundaki Zülfikâr’›n hayat›, çocuklu¤undan itibaren
gözler önüne serilir. Onun çocukluk y›llar›, Balkanlardaki Türk insanlar›n›n yaflama
sevinci içinde mutlu oldu¤u dönemdir. Tabiat güzellikleri ile mutlu insan bütünlefl-
mifl gibidir bu mekânda: 

“... bu gördü¤ün ova, ta karfl› da¤›n eteklerine kadar k›fll›k otlaklar›m›z. K›fl
yaklafl›rken sürüleri buraya indiririz. ‹lerde üç saat ötede, bu da¤lar›n ard›nda Görce
var. Oralar› yayla. Görce Celal Day›n›n memleketi. Day›n›n çiftli¤i Görce’de. Yaz ge-
lince sürüleri yaylada kiralad›¤›m›z otlaklara ç›kar›r›z. Biraz daha büyü oralara bir-
likte gidece¤iz. Bu yerlerin da¤›n›, tafl›n›, otlaklar›n› iyi tan›. 

...

Görüyor musun bu koca çay›? Üstündeki o tahta köprüyü? O köprüyü yapt›-
ran benim dedem, senin büyük deden. fiimdi o köprüden atla geçirece¤im seni. Alt›n-
dan akan suya Aliokman nehri derler, Uçana’dan geçer, da¤lardan inen kar sular›n›
ovaya indirir, böyle iki yan›na bereket saça saça gider gider, iki gün iki gece yol al›r,
Selanik’e varmadan az beride denize kar›fl›r.” (s.32-33)

R›za Bey’in, o¤lu Zülfikâr’a ovaya bakarak söyledi¤i bu sözler, Balkandaki
Türk insan›n›n toprakla bütünleflmesini dikkatlere sunar. Topra¤› sahiplenmesini,
oray› kendine vatan edinmesini. 

Necati Cumal›, Zülfikâr’›, roman kurgusu içerisinde 1800’lü y›llar›n sonundan
alarak 1900’lü y›llar›n bafl›na, Balkanlar›n bir cehenneme dönüfltü¤ü y›llara tafl›r. Öy-
le zannediyoruz ki, genç bir Türk delikanl›s›n› hareket noktas› alarak Balkanlardaki
Türk kimli¤ini, Türklerin yaflad›¤› problemleri ve nedenlerini sorgulamak arzusun-
dad›r. 

Zülfikâr, yaflamay› ve tabiat› seven bir kiflilikle karfl›m›za ç›kar. Bu, onun ye-
tiflme tarz›ndan kaynaklan›r. Türk özelli¤idir. At, silah ve kad›n vazgeçemedi¤i un-
surlar olarak dikkati çeker. Silah, mücadeleyi; at, serüven tutkusunu ve tabiat sevgi-
sini; kad›nlar da gönlünün zenginli¤ini ortaya koymaktad›r. Zülfikâr, günlerini at s›r-
t›nda uzun gezintiler, tabanca ile at›fl talimleri yaparak geçirir. Afla¤› Makedonya’y›,
bütün da¤ yollar›, gölleri, geçitleri, köyleri, kasabalar›yla tan›m›flt›r. Böyle bir durum
mekân ile insan› kaynaflt›r›r bir bütünleflmedir. Bu bütünleflme, ilerde Zülfikâr’› top-
ra¤› u¤runa can›n› verecek bir hâle getirecektir:

“Tan›d›kça daha çok seviyordu do¤up büyüdü¤ü yerleri. Yükseklerinde kar-
tallar›n, al›c› kufllar›n döne dolafla uçtu¤u, gök rengi kayal›klar›n›n yar›klar› aras›n-
dan ulu çamlar›n f›flk›r›p boy att›¤› uçurumlar› dolanan da¤ yollar›ndan at› üstünde
geçerken, göklerinin mavili¤i, ormanlar›n›n yeflil örtüsüyle kan›na kar›flt›¤›n› duyar-
d› soludu¤u havan›n. Afla¤›larda sazl›klar›n, salk›m sö¤ütlerin ak kavaklar›n kuflatt›-
¤› göllere bakt›kça öper gibi bir tat al›rd›. Baz› etiyle,  kemi¤iyle kendini bir parças›
gibi görürdü bu do¤an›n.” (s.61) 
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Zülfikâr, kendini toprakla bütünlefltiren insan, biraz fluurlu bir genç olmaya
bafllay›nca, topra¤›n›, ›rk›n›n kan›yla birlefltirmek tutkusunu duyar. 

1910 y›l› bafllar›nda, Makedonya köylerinde terör olaylar› hemen her gün ya-
flan›r. Can güvenli¤i kalmam›flt›r. Makedonya Türklerinin bir k›sm›, do¤up büyüdük-
leri topraklar üzerinde günlerinin doldu¤una karar verirler. ‹stanbul’a, ‹zmir’e, Ana-
dolu’nun de¤iflik yerlerine göç etmeye bafllarlar. 

Makedonya’dan kopamayanlar; kendilerini kanlar›yla, canlar›yla Makedon-
ya’ya ba¤l› hissedenler içinde yafll› kuflaklar ile gençlerin tutumlar› birbirinden fark-
l›d›r. Eski kuflak Osmanl› beylerinin ço¤u, Makedonya’daki de¤iflmelere kapal› kal-
makta hâlâ direnmektedirler. Toprak anlaflmazl›klar›na, kan davalar›na  dayanan
kökleflmifl kinlerle, senlik benlik çekiflmelerini, kanl› kavgalar›n› aralar›nda sürdürür-
ler. Esnaf, küçük toprak sahibi olanlar,  sonlar›n› kadere b›rakm›fllard›r. Bafllar›na ge-
lecekleri, güçleri her neye yeterse o türlü karfl›lamaya haz›r, yaflay›p giderler. 

Genç Osmanl›lar aras›nda ise durum farkl›d›r: Makedonya’n›n iki büyük ken-
ti Selanik ile Manast›r, e¤lence ile ticaret merkezi olmalar› yan› s›ra Makedonya’n›n
fikir merkezleri olarak da önem kazanm›flt›r o y›llarda. E¤lenmek, al›fl verifl yapmak
için Selanik’te, Manast›r’da bir araya gelen Osmanl› gençleri, içki masalar›nda hovar-
dal›klar›ndan çok vatan, millet sorunlar›n› konuflur olmufllard›r. Yaflad›klar› toprak,
gözler önünde kaymakta, Makedonya elden gitmektedir. Hükûmet tehlikeyi önemse-
miyor, önemsese bile önleyecek gücü gösteremiyordur. Babalar› hâlâ eski kafadad›r.
Kendilerini Makedonya’n›n mutlak sahipleri, beyleri olarak görüyorlard›r. 

Bu düflüncedeki genç nesil, bir mücadeleyi de bafllatacakt›. En az›ndan kendi
iradesini, mensubu bulundu¤u milletin, bütünleflti¤i topra¤›n emrine verecekti. Bu,
esarete tepkiydi. Ba¤›ms›zl›k mücadelesinin tâ kendisiydi. Daha önce aralar›ndan
Mustafa Kemal’i ç›karm›fl olan bu gençlerin lideri tabiî olarak Zülfikâr olacakt›r. Çün-
kü R›za A¤a maddî olarak güçlüdür. Zülfikâr’›n arkadafl› Halit, Mustafa ve di¤erleri
okumay› b›rak›p esnafa kar›flm›fllard›r. Yani Makedonya’daki atalar› gibi olmufllar-
d›r. Halbuki Zülfikâr, hem yarat›l›fl, hem de konumu bak›m›ndan farkl›d›r.  

Zülfikâr, bir gün arkadafl› Halit’e, y›lg›nl›k dolay›s›yla meydana gelen göçler
hakk›nda flunlar› söyler:

“Hepimiz Makedonya’y› b›rak›r gidersek, befl yüz y›ld›r bize emanet bu top-
raklara kim sahip ç›kacak, ölmüfllerimizin mezarlar›n› kim koruyacak?”(s.108)

Zülfikâr’›n dudaklar›ndan dökülen bu sözler, mal – mülk tutkusuyla söylen-
mifl de¤ildir. Milliyetçilik duygusunun tâ kendisidir: 

“Çevresinde Rumlar, Bulgarlar, S›rplar, Ben Yunan›m, Ben Bulgar›m, Ben s›r-
p›m dedikçe; Ben Türküm, Osmanl›y›m diyordu karfl›s›ndakilere. Madem onlar ken-
dilerini Rum, Bulgar, S›rp diye ayr› tutuyorlar, kendisinin de Ben Türküm demesinin
gerekti¤ini en az›ndan bir onur sorunu olarak benimsemiflti.” (s.108)    

Ok yaydan ç›km›flt›r bir kere. Art›k Zülfikâr’›n Türklere eziyet edilen bir yer-
de, onurlu insan olarak yaflamas› imkâns›zd›r. Nihayet sabr› polislerin, kendisi ve
Mustafa’n›n üstüne sebepsiz yere geliflleriyle taflar. Polisi gö¤sünden iter. Polis yere
y›k›l›r. Art›k aranan birisidir. Daha do¤rusu Makedonya’daki Türklerin efsanevî lide-
ri olmak konumunda ilk ad›m›n› atm›flt›r. Zülfikâr, belki istemeden yapt›¤› bu hare-
kete, asl›nda haz›rd›r. Manast›rda tan›flt›¤› Jön Türklerden, Mustafa Kemal ve idealist
gençlere dair duyduklar›, alt yap›y› oluflturmufltur. Bunlara bir de, çok ba¤l› oldu¤u,
hareketlerini s›n›rlayan babas›n›n ölümü eklenmifltir. 
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Necati Cumal›; vak’ay›, anlatmak istedi¤i düflüncelerini, mekâna ve yaflan›lan
döneme ait bilgilerle birlikte anlatmay› tercih eden bir yazar›m›zd›r. Viran Da¤lar’da,
Zülfikâr’›n destan›nda Manast›r’›, romana konu olan zaman aç›s›ndan de¤erlendirir,
flehrin tarihini ortaya kor: 

“Manast›r’a ‘Küçük Paris’, bazen de ‘Balkanlar›n Paris’i’ derlerdi o dönemde.
Tiyatrolar›n›n, gazinolar›n›n, lunapark›n›n ›fl›klar› geç saatlere kadar ayd›nlat›rd›
göklerini. Drahor boyunda, Sultan Aziz’in yapt›rd›¤› ünlü tiyatrosunun bulundu¤u
ana caddesinde, yüksek yap›l› çift atlar›n kofluldu¤u landonlar, faytonlar, sabahlara
kadar t›r›sla gider gelir, kad›nl› erkekli gülüflmelerin yaflama sevinci taflan yank›lar›
kal›rd› arkalar›nda. Böylesine coflkulu yaflam tutkunu bir kentin, siyasal at›l›mlarda
da en önde yer almas› ola¤and›. Nitekim, e¤lence yaflam›n›n oda¤› oldu¤u kadar, t›p-
k› Avrupa’n›n Paris’i gibi Manast›r da Balkanlar›n özgürlük düflüncelerinin oda¤› ol-
du. 1890’larda saray›n bask›s›ndan yurtd›fl›na göçen, Paris’e yerleflen Jön Türklerin
yurt içinde en güvenli merkezi Manast›r’d›. Özellikle Manast›r Askeri ‹dadisi, ‹stan-
bul T›bbiyesi, Mülkiyesi ile birlikte Abdülhamit yönetimine, monarfliye bafl kald›ran
en önemli devrim yuvalar›ndan biri oldu. Say›s›z kurbanlar verdi. Tutuklanan ö¤ren-
cilerinin kimi Trablusgarp’a, Suriye’ye sürüldüler; kimi sürülmekle de kalmay›p ora-
da hapis cezalar›na çarpt›r›ld›lar. Sonunda monarflik yönetime silahl› bafl kald›rma
Manast›r’da patlad›. Kola¤as› Niyazi Bey, 3 Temmuz 1908’de, 150 kiflilik birli¤iyle
Manast›r’›n kuzey bat›s›nda Resne’de da¤a ç›kt›. Onun bu ayaklanmas›n› üç befl gün
içinde bölgede yenileri izledi. Ayaklanmalar› bast›rmakla görevlendirilen fiemsi Pa-
fla, 8 Temmuz günü saraya telgraf çekmek için girdi¤i Manast›r postanesinden ç›kar-
ken genç bir subay taraf›ndan vurularak öldürüldü. 150 kifli ile da¤a ç›kan Niyazi
Bey, yirmi gün sonra kendisine kat›lan Türk, Arnavut, Bulgar, Rum, S›rp gönüllüle-
riyle iki bin kifliyi bulan birli¤inin bafl›nda Manast›r’a indi, kenti teslim ald›. Ertesi
gün, 24 Temmuz 1908’de Abdülhamit, meflrutiyeti ilân etmek zorunda kald›.” (s. 126)

Bu anlat›lanlar›n, romandaki kurgu ile ilgisi, Zülfikâr’›n yetiflti¤i zemini, des-
tanlaflacak kiflili¤ine uygun bir ortam› buluflu ile ilgilidir. 

Roman›n ikinci bölümü seferberli¤in ilân edilmesi haberiyle bafllar. Bu haber
Zülfikâr için büyük bir mutluluk demekti. Zülfikâr ve arkadafllar› gönüllü asker ya-
z›l›rlar. Askere al›nmak o kadar kolay de¤ildir. Aylarca ‹stanbul’dan haber beklenir.
Elevifl, Zeleniç, Ispansa, Muralar gibi yak›n köylerde oturan Türk gençlerine haber
ulaflt›r›r Zülfikâr Bey. Askerlik flubesi baflkan›n›n Zülfikâr ve arkadafllar› için söyle-
dikleri sözler, Balkan Savafl›’n› yaflayan bütün gençlerimiz içindir: 

“Sizler gibi helâl süt emmifl vatansever, mert çocuklar› oldukça bu ulus yenil-
mez! dedi. Bir iki muharebeye giderek bir savafl kaybetmek yenilmek de¤ildir, sizin
gibi yürekli çocuklar› olan uluslar için!..” (s.162) 

Savafl, Makedonya’daki Türkler için tam bir  felâkettir. Hemen hepsi göçe zor-
lan›rlar. Necati Cumal›’n›n afla¤›daki sat›rlar› onlar›n hangi zor flartlarda göç ettikle-
rini, roman kurgusu içersinde de olsa, hissettirmektedir: 

“Gramos da¤lar›n› afl›p Nestoran’a do¤ru inerlerken, afla¤›larda dört bir yana
giden bütün geçitlerin, makilikler aras›nda k›vr›la k›vr›la ovaya ulaflan da¤ yollar›n›n
benek benek göç kollar› ile dolu oldu¤unu gördüler. Savafl üç gün içinde bölgede ya-
flayan bütün Türkleri göçebe etmiflti. Yollardaki benekler a¤›r a¤›r k›m›ld›yor, göç
yollar› güneydo¤udan kuzeybat›ya do¤ru ak›yordu. Onlar ise kuzeyden iniyorlar,
göçenlerin geldi¤i yöne do¤ru ilerliyorlard›. Yollar› üstünde karfl›laflt›klar› göçmenle-
rin ço¤u, bir eflek yükü eflya, yedeklerinde çektikleri bir keçi ile ç›km›fllard› yol. Ka-
d›nlar kucaklar›nda bebekleri, erkekler omuzlar›na bindirdikleri küçük çocuklar›yla
yol almaya çal›fl›yorlard› dinmeyen sa¤anak ya¤mur alt›nda. Bir göç kolunda yafll›
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babas›n› s›rt›na alm›fl genç bir erkek gördüler. Yol k›y›s›na at›lm›fl sofra tahtalar›, ay-
ran dibekleri tencereler kazanlar görüyorlard› s›k s›k. Yürüyecek, ayakta duracak gü-
cü kalmam›fl, yol k›y›s›na y›¤›lm›fl inleyen yafll›lar›, a¤layan çocuklar›, yüklü hayvan-
lar›n semerlerinde eflyalar› atarak boflaltt›klar› yere, kucaklay›p bindirmeye çal›flan-
larla karfl›lafl›yorlard›.” (s.185-186)  

Zülfikâr ve arkadafllar›, Niyazi Bey grubuna kat›l›rlar. Zülfikâr savaflta yarala-
n›r. Savafl›n yol açt›¤› tahribat›, ancak o zaman görme imkân› bulur. Yaklafl›k yüz el-
li bin insan›m›z flehit olmufltur. 

Goriçka, Görce, Florina, Biliste Zülfikâr’›n dolaflt›¤› mekânlar olarak dikkati
çeker. Manast›r ve Selanik de dönemin e¤lence, kültür ve düflünce merkezleridir.

Savafl sonras› mekân›n görüntüsü, roman›n bafl›nda yaflama sevincinin hâkim
oldu¤u dönemden oldukça farkl›d›r. Savafl›n tafl›d›¤› hüzün ve karamsarl›k sanki me-
kân›n kendisine de geçmifl gibidir: 

“Dikleflerek Verno Da¤›’n›n yükseklerine var›yordu tuttu¤u keçi yolu. Da¤›n
tepeleri hâlâ karl›yd›. Kayal›klar›, koyu gölgeli derin çizgileri, tepelerindeki karlarla,
beyaz namaz takkeli yafll› adamlar› hat›rlat›yordu uzaktan. Perflelevitsiya’y› gördü¤ü
yerde, Florina gerilerde, da¤›n k›vr›mlar› arkas›nda kalm›fl, gözden kaybolmufltu. Bu-
lundu¤u yere gelinceye kadar yolu üstünde karfl›laflt›¤› tek insan küçük Kerim’di. Yo-
kuflu t›rmand›kça art›k sadece da¤›n sürekli yerleflik canl›lar› aras›nda geçiyordu yol-
culu¤u. Yükseklerde dolanan kartallar, flahinler, afla¤›da çal›lar aras›ndan havalanan
çulluklar, ad›mlar›n›n sesinden ürken keklikler, f›rlayan tavflanlar, yolun üstünde du-
rup sa¤›na soluna bakt›ktan sonra karfl›ya geçen tilkiler, çakallar. Arada bir bütün
da¤ yollar›nda oldu¤u gibi otlar aras›ndan h›fl›rt›larla ç›k›p bir iki ad›m önünden ka-
y›p giden iri y›lanlar!..” (s.389)

‹flte Zülfikâr bu da¤larda yakar hürriyet meflâlesini. Sonunda içten gelen bir
ihanetin kurban› olsa da.  

Devir veya ça¤ roman› diye de yorumlayabilece¤imiz Viran Da¤lar roman›n-
da, Makedonya’da toprak sahibi olarak yaflam›fl Zülfikâr’›n hürriyet mücadelesi, ta-
rihî persepektif de hareket noktas› al›narak dikkatlere sunulmaktad›r. 1890’l› y›llar-
dan 1920’lere kadar gelen bir zamanda Balkanlar›n unutulmufl panaromas› niteli¤in-
dedir bu roman. Daha do¤rusu Balkan Türklerinin insanca yaflamak mücadelesinin.

NNeeccaattii CCuummaall›› vvee MMaakkeeddoonnyyaa 

Necati Cumal› Makedonya hakk›nda, Viran Da¤lar’da anlatt›klar›n› Make-
donya 1900 adl›, hikâyelerini toplad›¤› kitab›nda da dile getirmektedir. Daha do¤ru-
su, Makedonya 1900’de anlatt›klar›n›, Viran Da¤lar’da bir roman hâline getirmifltir.
Cumal›’n›n Makedonya hakk›nda anlatt›klar›, onun anne ve babas›ndan dinledikleri-
dir. Asl›nda iki kitap birbiriyle iliflkilidir. Evimiz adl› hikâyede karfl›m›za ç›kan Kur-
flunlu Camii, Viran Da¤lar’da da vard›r. Bu bak›mdan denilebilir ki, Necati Cumal›,
Viran Da¤lar ve Makedonya 1900’de, yak›n çevresinden duydu¤u yaflanm›fl gerçek-
leri, muhayyilesinde kurgulayarak anlatmaktad›r. 

Evimiz adl› hikâyede mütevaz›, geleneksel çizgilerde yaflayan bir aile ile kar-
fl›lafl›r›z. Bu, öyle zannediyoruz ki, Makedonya’daki bütün Türk ailelerine has yafla-
ma tarz›d›r. 

Viran Da¤lar’da Zülfikâr’›n efsanevî kiflili¤i çevresinde roman›n› oluflturan
yazar, Makedonya 1900’deki hikâyelerinde, bir bak›ma kendi ailesi çevresinde, hu-
zurlu yaflamak isteyen kendi hâlinde insanlar›n dünyas›n› dile getirir. “Babam” adl›
hikâyede, Türklerin Manast›r kentindeki hayat›, anlat›c›n›n dedesinin evi hareket
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noktas› al›narak anlat›lmaktad›r. Baba, zaman›n› Kur’an okuyarak geçirmekte, böyle-
ce mutlu olmaktad›r. Bu ev, tam bir e¤itim yuvas›d›r. Zaten “Evimiz”, “Babam”, “Da-
y›m” adl› hikâyeler, bir çocu¤a ait hat›ra niteli¤indedir. Bu ev ve aile, kökünden ko-
par›larak Urla’ya getirilecektir. Bir bak›ma da, tabiatla baflbafla süren mutluluk sona
erecektir.

“Kurt Kan”’da da¤a ç›kan Sadettin’in sevgisi, “Bazen Bir Savc›”da, Türklerin
üzerinde oynanan çirkin oyunlar anlat›l›r. Bu tür vak’alar Viran Da¤lar’da, bazen de-
¤ifltirilmifl isimlerle de karfl›m›za ç›kar.                  

“Dila Han›m” adl› hikâye, Viran Da¤lar’da Zülfikâr’›n babas› R›za Bey’in hi-
kâyesine benzemektedir. Cumal›, Makedonya 1900’de ayn› konu çevresinde olufltur-
du¤u hikâyelerini, Viran Da¤lar’da tek bir vak’a çevresinde bir araya getirmifltir. Vi-
ran Da¤lar’da Balkanlar ve Makedonya için anlat›lanlar ayn›yla Makedonya 1900 hi-
kâyelerinde de bulunmaktad›r. 
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NNEECCAATT‹‹ CCUUMMAALLII 
VV‹‹RRAANN DDAA⁄⁄LLAARR AANNDD MMAACCEEDDOONNIIAA

YYaakkuupp ÇÇEELL‹‹KK**

AAbbssttrraacctt

Born into a family emigrating from the Balkans to Turkey, Necati Cu-
mal› devotes his novels to various problems of  the people of Aegean region. He
narrows his focus to Macedonia in macedonia 1900 and Viran Da¤lar in which
he tells the unique structure of Macedonia and its people who have fully adop-
ted the rural and pastoral lifestyles in the form of a fictitious text. Zülfikar Bey,
being one of the protagonists in Viran Da¤lar can be regarded as a symbol of the
survival attempts of the Turkish identity in the Balkans.

KKeeyy WWoorrddss:: Necati Cumal›, Viran Da¤lar, Macedonia

* Assoc. Prof; Baflkent University, Faculty of Education

                               


