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Üniversiteyi yeni bitirmiştik, evlenme çağındaydık. Bir arkadaşımın, görmeye gittiği bir kızın 
ayak topuklarını beğenmediği için onu reddettiğini duyunca şaşırmıştık. Sonra hepimiz evlendik, 
hani öyle derler ya, çoluk çocuğa karıştık. Aradan otuz sene geçti, ‘topuk’ sözcüğü bu olay 
nedeniyle zihnimin bir yerlerine takıldı kaldı. Topuk gerçekten önemli miydi? Görevim 
dolayısıyla dört yıl Üsküb’de yaşadım. Bu süre içinde ‘Al topuklu beyaz kızlar’ şarkısını çok 
dinledim.  ‘Şarkı’ diyorum, çünkü geleneksel Üsküb’de türkü-şarkı ayrımı yoktur, hepsi şarkıdır. 
Radyo ve televizyondan ‘Al topuklu kızlar’ nakaratını her işittiğimde dudaklarıma belli belirsiz 
bir tebessüm yayılır.   
 
Şarkıda ‘Maya Dağı’ndan kalkan kazlar’ mısrağını ‘Al topuklu beyaz kızlar’, ‘Yarimin yüreği 
sızlar’   satırları izliyordu. İçli ve dertlenen birinin söylediği şarkıydı. Zaman zaman düşünür, bu 
anonim şarkıda ‘al topuk’la ne kastedildiğini bulmaya çalışırım.  ‘Ak topuk’ denmiş olsaydı bana 
göre gerçeğe daha uygun olurdu. Ama şarkıda kırmızı topuktan söz ediliyordu. Biz güzel kızlar 
için ‘yanakları al al olmuş’ derdik. Bu yanakların pembeleşmesi, kırmızıya çalması, kırmızının 
çeşitli tonlarını karmaşık bir şekilde içermesi demekti. Biraz da utangaçlığı gösterirdi. Acaba, bu 
çeşit bir ‘allıktan’ mı söz ediliyordu. Şarkı, belli ki Üsküb’de dile getirilmişti. Bir rumeli havası, 
hasret, masumiyet, edep ve terbiye kokuyordu. Pek çok zaman şarkının ilk olarak hangi dönemde 
söylenmiş olabileceğini tahmin etmeye çalıştım. Yakın zamanların şarkısı olmadığı belliydi. 
Üsküb tarihini bilmeden, Üsküb’ü tanımadan, Üsküb Şehrengizi’ni okumadan ve Üsküb 
güzelleri hakkında kadim şairlerin kaleme aldıkları onlarca Osmanlıca beyti anlamaya 
çalışmadan bu şarkıya tarih biçemeyiz.  Bana öyle geliyor, bu şarkı en az üç yüz yıllık… 
Kimseye ispat zorunluluğum yok, isteyen inanmasın. 
 

 
 
Bu şarkı sihirli, gizemli… ‘Al topuk’ sözcükleri kadar  ‘Maya Dağı’ sözcükleri de ilgimi 
çekiyor. Sanki ‘Kaf Dağı’ der gibi... Şairler bazen hayallerindeki aşkın güzellikleri mitolojik 
varlıklarla ifade etmeye çalışırlar. Hüma Kuşu, Zümrüdü Anka kuşu, Kaf Dağı, Bengi Su 
erişilemez, ama tahayyül edilebilir bir tür Maya Dağı değil midir?  Durun bakalım. Kimbilir,  
Maya Dağı belki de mitolojik değildir… ‘Kırmızı topuklu kız’ algılamamı nasıl zorluyorsa 



‘Maya Dağı’ da aynı ölçüde… Bildiğimiz, ‘maya’ ile ‘dağ’ın ne ilgisi olabilir? Hemen, küresel 
dijital ansiklopedime sarılıyorum. Sevgili ‘dijital kürem, ne görüyorsun bana söyle’ diyorum. 
Aldığım cevaplar şöyle: “yoktur böyle bir dağ, ama birisi uydurmuştur.”, “Şar Dağları’nın bir 
diğer adıdır.”, “Şar Dağları’nın bir bölümüdür”, “Şar Dağları’nda bir zirvenin adıdır”, 
“Makedonya’da bir dağın adıdır, fakat nerede olduğu bilinmiyor.” Dijital küresel küremin beni 
aydınlatmasını beklerken zihnimin daha da karıştığını hissediyorum. 
 
Üçyüz yıl öncesinin Üsküb’ünü düşünüyorum.  Biz ‘yanakları al al olmuş’ derken onlar kızların 
topuklarına mı güzelleme yakıyorlardı… Arkadaşım da mezuniyet yıllarımızda kafasını topuğa 
taktığına göre ‘topuk’ önemli olmalıydı. Galiba ben bu konuyu atladım. ‘Al topuğu’ kabul 
etmesine kabul edeceğim de nedense aklıma küçük kız çocuklarının topukları geliyor… Kendi 
kendime diyorum ki, olsa olsa onların ayak topukları pembemsi veya kırmızımtrak olur…  Ama 
şairin hasreti onlara değil… Hatta küçük kızların topukları pembe bile değildir, bana sorarsanız 
sarıdır, sarımtırakır.  Bebeklerin topuklarının al olduğunu hepimiz kabul ederiz de, konu onlar 
değil… Maya Dağı kadar güç bir mesele. Buna dijital kürem de cevap veremez.  
 
Üç yüz yıl öncesinden söz ediyorum. Üsküb çoğunlukla bir islam şehri. Türkler, Arnavutlar, 
Boşnaklar, Romlar, Slav asıllı çeşitli milletlerden Müslüman olmuş kişiler yaşıyor. Hristiyanlar 
da var. Üç yüz yıl öncesini hayal etmemiz gerekiyor. O dönemin Üsküb’ünde başörtüsü, 
Müslüman kadınlarla Müslüman olmayanları ayıran bir gösterge değil… Çünkü Hristiyan ve 
Yahudi kadınlar da başlarını örtüyorlar. Hatta dindar Hristiyanlar saçlarının tek telini dahi 
göstermiyorlar.  Şimdiki gibi yarım açanlar veya bütünüyle açanlar da var. Fakat genelde, bütün 
kadınların başları örtülü.  
 

 
 

Başları Örtülü Hristiyan Makedon Kadınları. 
 
O zaman şu soruyu merak ediyoruz: Başları örtülü Müslüman kadınlarıyla başları örtülü 
Hristiyan kadınları birbirlerinden nasıl ayırdediliyordu? ‘Ayrım olması mı gerekiyor’ diye 



sorabilirsiniz.  Evet gerekiyor. Osmanlı, Memâliki Osmaniye’yi  (Osmanlı memleketlerini) 
‘milletler sistemi’ adı verilen bir sistemle yönetiyordu. Milletler hem birbirlerinden ayrı, hem de 
birlikte yaşıyorlardı. Böyle bir devlette ‘ayrımcılık’ suçlaması yapılamazdı, çünkü birliktelik; 
hakim öğeyle birlikte yaşam biçimlerinin farklılığını kabul etme ve buna saygı gösterme ilkesine 
dayanıyordu.  Orta ve kuzey Balkanlar bölgesi ile bu bölgenin ileri karakollarından biri olan 
Üsküb şehri çeşitli kültür mübarezelerinin cereyan ettiği bir alandı.  Böyle bir ortamda 
Müslüman kadınların büyük çoğunluğu ferace giyiyor, başlarını kapatıyor ve yüzlerini tamamen 
peçe ile örtüyorlardı.  Peçe, Müslüman kadınlar ile diğer dinlerden ve inançlardan olan kadınları 
birbirinden ayırıyordu. Ezanlar okunduğunda esnaf dükkanlarını kapatıyor veya dükkanlarının 
kapısına bir perde çekiyor ve en yakındaki mescide vakit namazlarını kılmağa koşuyorlardı.  
Şehirde, inançlara bağlılığın getirdiği mânevî ve lâhûtî bir yaşam biçimi vardı.  
 
 

 
 

Hristiyan Makedon Kadınları. 



 
 

Müslüman Kadınları. 
 

Ben yine o şarkı sözlerini düşünüyorum… Siyah veya beyaz peçeleri nedeniyle yüzleri 
görülemeyen kızların topuklarını görmek acaba daha mı anlamlıydı… Yok, hayır….  O dönemde 
kızların topuklarını dahi görmek mümkün değildi...  Müslüman kadınları ve kızları o yıllarda 
Hristiyan kadın ve kızlarının tersine çoğunlukla evlerinde otururlar, ancak yüksek kerpiç duvarlı 
evlerinin hareminde gezinebilirlerdi.  Çarşı pazara çok az çıkarlar, dışarıda çok az kalırlar ve çok 
az görünürlerdi. ‘Görünürlerdi’ derken, tabii ki bir tür silüetten söz ediyoruz. Ancak Osmanlı 
topraklarının her yeri aynı değildi. Ben öyle düşünüyorum. Bütünüyle İslamlaşmış topraklarda 
kadınlar peçe takmıyorlardı. Oralarda emniyet ve güven vardı. İsmeeller kazasının Maamutlar 
köyünden göç eden rahmetli hacı nenem, siyah feraca giyer, beyaz yaşmak yaşınır, peçe 
takmazdı. “Biz de peçe yoktur” derdi. Osmanlıyı anlamak için çok okumamız, çok yönlü 
bakmamız ve tarihi süreç içindeki gelişmeleri anlamaya çalışmamız gerekiyor.  Osmanlı 
kadınları ne peçeyle tanımlanabilirdi, ne de peçesiz bir toplumdu diyebiliriz. Olması gereken 
yerde ve zamanda gereğini yapmaya çalışıyorlardı herhalde… Edebiyatçı olmadığımdan, ‘al 
topuklu kızlar’ ifadesinin alegorik bir söylem olduğu savı beni tatmin etmiyordu.   Daha fazlasını 
öğrenmek istiyordum.  



 
 
En yakınımda Makedonya vatandaşı Arnavut ve Türk öğretim üyeleri vardı. Çay sohbetlerinde 
konuyu açıyor Maya Dağı’nı bulmaya çalışıyordum.  Bu konu, en iyi çay seanslarında 
konuşulabilirdi. Onlar, ‘çayle nema gaile’ diyorlardı. Arnavut meslekdaşım ‘Maya Dağı, 
Arnavutçadır” iddiasındaydı. Devam ediyordu: “Arnavutça ‘maya’ kelimesi dağ veya zirve 
anlamına gelir. Biz Makedonya’nın en yüksek zirvesini Maya e Korabit (Korab Zirvesi) olarak 
isimlendiririz. Buradan anlıyoruz ki, bu ifade Türkçe şarkı sözüne Arnavutçadan girmiştir.”  
Düşünüyorum, o zaman ‘Dağ Dağı’ veya ‘Zirve Dağı’ anlamına geliyor. Edebiyatta söz sanatları 
çok zengin olsa da, herhalde bu kadar zorlama olmamalıydı. Aklıma koydum, eğer varsa, hayal 
mahsulü değilse ben bu dağı bulacağım. Tekrar küresel dijital ansiklopedime dönüyor ve saatler 
süren araştırmalarıma devam ediyorum. İşte küçük bir ipucu yakaladım. Dijital kitaplardan 
birinde şöyle bir ifade geçiyor: “Makedonya’daki Maya Dağı …” O halde bu dağ gerçek. Ama 
hangi Makedonya? Tarihteki Ege Denizi sınırlarına kadar uzandığı iddia edilen Makedonya mı, 
yoksa günümüzdeki Makedonya mı? Bunu bulmam lazım. Belki de ‘al topuklu kızların’ sırrı bu 
dağı bulmama bağlı.   

Biliyor ve hissediyorum ki bu dağın sırrı o şarkı sözlerinde. Çıkış yolum orada… Sık sık, şarkı 
sözlerini mırıldanıyorum: “Maya Dağı’nın yıldızıyım, Ben annemin bir[icik] kızıyım.” Birden 
içime doğuyor. Kafamda bir şimşek çakıyor… Şarkı sözlerinde konuşan kim? Bir erkek mi, bir 
kız mı,  yoksa her ikisi de mi? ‘Al topuklu kızlar’ derken sanki bir erkek konuşuyor; ben 
annemin biricik kızıyım derken bir kız…  

Prof. Dr. Afet İnan İnternet ortamında yer alan Google Book’daki kitabında Şöyle diyor: 
“Makedonya’da Maya Dağı vardır. Bu kelime çok eskidir ve Türkçedir.  Dünyanın çeşitli 
dillerinin kökeni Türkçedir. Çünkü Türkçe Orta Asyadan bütün dünyaya yayılmıştır. Örneğin 
Arjantin’de Maya Uygarlığı vardır. Maya kelimesi; bizde peynir mayası, yoğurt mayası, ekmek 
mayası gibi ifadelerde geçer. Fakat, farklı anlamlarda bile olsa bu kelime birbirine çok uzak olan 



ülkelerde de kullanılmaktadır.” Buraya kadar yazdıklarım bir bilimsel alıntı değil. Prof. Afet 
İnan bu mihvalde konuşuyor. Maya Dağı’nı düşünürken birden aklıma takılıyor…. “Fakat bu 
şarkının sözlerini eğer bir kız söylüyorsa,  niçin ‘al topuklu’ desin ki…”   

Makedonca kaynakları da ihmal etmemem lazım. Google’ın çeviri özelliğinden yararlanarak 
onların bu konuda ne düşündüklerini araştırıyorum. Elbet, onların da bir sözü olacak. Onlar Şar 
Dağları’nın  çeşitli zirvelerinden birinin ismine atıfta bulunuyorlar. Makedonya-Arnavutluk 
sınırında deniz seviyesinden 2718 metre yükseklikte olan Maya e Moravës’ten (Morova 
Zirvesi’nden) söz ediyorlar.  Öyle anlaşılıyor ki, Maya kelimesi sadece Arnavutça da değil, 
Makedoncada da kullanılıyor.  Maya Dağı’ndan kalkan şu meşhur kazlar, acaba Şar Dağları’nın 
Morova Tepesi’nden mi havalanıyordu? Seviniyorum, ‘iz üstündeyim’ diyorum. Bu şarkı eğer 
Üsküb ürünü ise, Şar Dağı yakışır diye düşünüyorum.   

Sonra, havanın birden bulutlanması gibi yüzümü bir hüzün kaplıyor… Nedenini söyleyeceğim. 
Fakat önce şunu ifade etmeliyim:  Şarkının o duygulu sözlerinde sanki hem Üsküb’lü genç bir 
kız, hem de Üsküb’lü genç bir erkek konuşuyor. Belki, kız da değil…  Yarim sözcüğü, daha çok 
kızların kullandığı, sevgili terminolojisine ait bir kelimedir, fakat yeni evliler de, cicim aylarında 
bu kelimeyi kullanırlar. Kimbilir, “annesinin biricik kızı” olan bu kişi, yeni evlenmiş ve 
bilemediğimiz bir nedenle yarinden uzak düşmüş biri de olabilir.  ‘Efendimin sağ gözüyüm’ 
diyor. Rumeli toprakları ‘efendi’ler diyarıdır.  Şarkı sözündeki ‘efendi’ bence yeni gelinin 
kocasına işaret ediyor. ‘Efendinin sağ gözü olmak’ bir elmanın yarısı olmak gibi… Rahmetli 
nenemden çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli hacı dedem için, bugün çoklarımızın kullandığı ‘bizim 
adam’ kaba ifadesini hiç bir zaman kullanmamıştır. Osmanlının eğitilmiş, terbiye edilmiş 
zihinleri kocalarından söz edecekleri zaman  ‘efendi’ kelimesini kullanırlardı. ‘Efendimin sağ 
gözüyüm’ ifadesi popüler bir şarkı sözünün sıradan bir mısrağı değildir. O mısrağa böyle 
bakamayız. Bu satır, Rumeli kültürünün 650 yıllık muhassalasını içinde barındırıyor. 
Köklerinden kopmamış her entellektüel bunu hissediyordur. Yitirdiğimiz değerler yüreğimizi 
yakıyor. Bu acıyı dindirmek için külleri eşeliyor, üflüyor ve od ağacını yeniden yakmaya 
çalışıyoruz.  Yüreğimizi yakan bu acıyı ancak yanan od ağacının kokusu dindirebilir. Üsküb’e 
vardığımız ilk yılda bir caminin meşrutasının kapısında şu ifadeleri görünce garipsemiş, doğrusu 
biraz da ‘dalga geçmiştik’: Hacı Profesör Süleyman Efendi İbraimi. Unutturulan, unuttuğumuz, 
ihmal ettiğimiz kültürün özelliklerini, bir göz damlalılığının haftada bir damlayan damlalarıyla 
yavaş yavaş massettikçe bir iç burkuntusuyla birlikte yeniden kazanmanın getirdiği bir sevinç 
hali yaşıyoruz. Rumelide ‘efendi’ sözcüğü öyle bir unvan olmuş ki top atılsa kımıldatılmayacak 
bir mevkiye oturmuş. Ad ile soyad arasında konumlanmış. İsmin önüne Hacı, Prof., Dr., 
Mühendis, Avukat  gibi istediğiniz kadar unvan getirebilirsiniz, fakat ‘Efendi’ sözcüğünün yerini 
ve önemini değiştiremezsiniz. Efendi unvanını, ancak dînî ilimleri tedris etmiş olanlar, kişisel 
hayatlarında Müslüman kimliğini ortaya koyan, bu kimliğini izhar eden, dünyevi bilimleri uhrevi 
bilimlerle meczedebilen kişiler hak edebilir. Müslüman bir kadın, kocasından eğer ‘efendi’ diye 
söz ediyorsa bunun anlamı, kocasının İslam dairesi içinde hareket ettiği, cahil olmadığı, belli bir 
donanıma sahip olduğu ve aynı zamanda kendisinin hak ve hukukunu gözettiğidir.  Lütfen 
hatırlayınız, bu uzun paragrafın başında havanın bulutlanmasından söz etmiştim. Neyi 
kastettiğimi açıklayayım.  

Şarkıdaki, “Vardar ovası, Vardar ovası / Kazanamadım sıla parası” ifadeleri, kişinin üzüntülü bir 
ses tonuyla kendi kendisine konuşması değil midir? Annesine, evine, yarine  veya sevgilisine 
hasret duyan acıklı ve hüzünlü bir ses... Ülkemizde kim, ne zaman ve niçin bunu değiştirerek 
“kazanamadım rakı parası” şekline dönüştürdü.  ‘Rakı parası’ sözcükleri maalesef havayı 
sulandırıyor, masumiyeti ve efendiliği ortadan kaldırıyor. Hasret ve özlem duyarlılığı, kaba saba 



bir hovardalığa dönüşüyor. Tarihi süreçteki bu gelişme beni gerçekten üzüyor. Şarkı, adeta bize 
Üsküb’ün başından geçenleri anlatıyor.  Bana göre Üsküb 1689’dan beri Gazi Şehir… Günlerce 
yakılıp, yıkıldığı, talan edildiği, taş üstünde taş bırakılmadığı o günlerden sonra iki yüz yıl 
boyunca kendisini toparlayamamış.  Maddi ve manevi açıdan yoksulluk ve fakirlik içinde 
kıvranmış. ‘Maya Dağı’ndan kalkan kazlar’ı dillerinden düşürmeyenler de herhalde geniş 
Osmanlı topraklarının merkezine göçetmişler. Sadece onlar değil, hicret misyonuyla yüklü üçyüz 
yıllık zihniyet de göç etmiş. Masumiyet, ihlas ve samimiyet bozulmuş.  ‘Efendi’ unvanı, 
toplumsal statü tabakalaşmasında en alt seviyeye düşerken;  ‘sıla’ ve ‘gurbet’ efkarının sarhoşluk 
ve işret alemine özlem derekesine düşmesine şaşmamak gerek. ‘Yare kavuşma’ yüce duygusu, 
‘rakı parası’ sözcüklerinde egoist bir hedonizme dönüşmüştür. Bu şarkı, meş’um Piccolomini 
şehir yakması ve tahribatından önceki döneme aittir. Piccolomini Yangını’ndan sonra Üsküb 
yaralıdır. Üsküb’de kalanlar da yaralıdır, göç edenler de… Ve ne yazık, bugün şarkımız da 
yaralıdır.  

Üsküb’ün meşhur kiliselerinden birinin adı Sveti Spas’tır. Yarısı yere gömülü olarak yapılmıştır. 
Bu kilisenin bahçesinde Makedonya’nın Osmanlıya karşı verdiği kurtuluş mücadelelerinin 
anlatıldığı küçük bir müze vardır. Silahlar, belgeler ve fotoğraflar sergilenir. Bir kaç defa gezmiş, 
Makedonca da bilmediğim için ‘öylesine bakmıştım.’ Bir Pazar günü yanından geçerken ‘tekrar 
gezeyim’ dedim. Yabancı bir ülkede iseniz, o ülkenin kültürünü yavaş yavaş tanıyabilirsiniz. 
Bilmem neden, bu gezimde panoların önünde daha fazla oyalanıyor, daha fazla incelemeye ve 
anlamaya çalışıyordum. Özellikle yüz küsur yıl öncesine ait eski savaş haritaları ilgimi 
çekiyordu. Bunlar profesyonel haritalar değildi. Çoğu el ile kaba saba bir şekilde çizilmişti. 
Haritaların ilgimi çekmesinin nedeni o yıllardaki şehir ve kasaba isimlerini merak etmemdi. 
Örneğin bugünkü Veles o yıllarda Kuprili (Köprülü) idi. Bugünkü Bitola Manastır’dı. Gevgeli 
kasabası Osmanlı zamanında Gölgeli idi. Gevgeli kasabası civarında dolaşırken, gözüm haritada 
birden bir ifadeye takıldı ‘Maiy Planina’ diyordu. Bu ‘Maiy Dağı’ anlamına geliyordu. Birden 
sanki gök gürledi, gözümde şimşekler çaktı. Arşimed’in ‘buldum, buldum’ heyecanı da böyle bir 
şey olmalıydı.  Maya Dağı’nı bulmuştum. Hem de yakıştırmalardan uzak bir şekilde, yüzyıl 
öncesine ait el yapımı bir harita üzerinde… Gevgeli yakınlarında bir yerde, müstakil bir dağ idi. 
Daha yakından incelemeye başladım. Sıra dağlar şeklinde mi idi, bir bağlantısı var mıydı… Bir 
dağ grubuna çok yakındı ama bağımsız gibi duruyordu. Müzeyi daha fazla gezmedim. Bıraktım, 
çıktım. Çocuklar gibi seviniyordum. Maiy Dağı’nın şarkı sözündeki Maya Dağı olduğundan 
adım gibi emindim. Çünkü kelimenin yazılış biçiminden çok net olarak anlamıştım ki, kelime 
‘maya’ değil ‘mai’ idi. ‘Mai’  kelimesi Arapça kökenliydi.  ‘Su’ veya ‘sulu’ manasına geliyordu. 
Bugünkü Türkçeye çevirirsek Maiy Dağ,  ‘Sulu Dağ’ anlamına geliyordu. Gözümün önüne 
günümüz Makedonya haritasını getiriyor Gevgeli ile Üsküb arasındaki mesafeyi tahmin etmeye 
çalışıyordum. İşte, diyordum,  Maya Dağı’ndan kalkan kazlar Üsküb’e kadar niçin uçmasın ki… 
Kazlar gerektiğinde kıtaları bile aşabilir.  Gevgeli ile Üsküb arası bir şey değil…  

“Vardar Ovası, ey Vardar Ovası!... Ben bu yerlerde duramam. Ama ne yapayım,  kazanamadım 
sıla parası.” Bu sözlerde, bir hayıflanma, üzüntü ve bir içerleme hissediyoruz.  Bilinmeyen uzak 
bir yere ulaşma beklentisini, sılaya duyduğumuz özlemi yaşıyoruz. Sıla hepimizin içinde var 
olduğundan şarkının bu satırları bizi iyiden iyiye sarıyor. Rumelilik, sıla özlemiyle yaşamaktır. 
Büyük büyük dedemin sıla özlemi başkaydı, küçük dedemin de öyle. Babam 36’da göç ve hicret 
etmişti. O da sıla özlemiyle yaşıyor, ben de… ‘Al topuklu kızları’ hayal eden ve sıla özlemiyle 
yaşayan şarkı kahramanımız yoksa bir asker mi? Veya Memâliki Osmaniyye’nin pâyi-tahtı 
İslâmbol’a okumaya gidip ‘adam olmayı’ düşleyen, bıyıkları yeni terlemeye başlamış bir sıla 
özlemcisi mi? Bu şarkıda kendimizi bulduğumuza ve bu şarkıyı sevdiğimize göre, hepimiz o sıla 
hasretinin içindeyiz.  Bu duygulu şarkıda Üsküb Ovası yerine, Vardar Ovası deniyor. Aslında 



Vardar Vadisinden söz ediliyor. Şarkı, 400 km uzunluğundaki bir nehrin su topladığı 25 bin km 
genişliğindeki bir vadiye sesleniyor… Üsküblüler güzel şarkı okuyan kişiler için ‘ne güzel şarkı 
söylüyor!’ demezler. ‘Ne güzey haykıriy’ derler. Siz siz olun, ‘Vardar Ovası’nı hislenerek 
haykıran bir Üsküblüden dinleyin.  Gevgeli’deki Maya Dağı’ndan kalkan kazların Vardar 
Vadi’si boyunca uçup Üsküb’e ulaşmaları ile  ‘sıla özlemi’ birbiriyle ne kadar tutarlı…  Sıla – 
Varadar Ovası – Maya Dağı… Görüyorsunuz, yapboz kolajında parçalar birbirini tamamlamaya 
başladı… 

Maiy Dağı’nı bulunca sis bulutları artık iyice aralanmıştı. İş, küresel dijital ansiklopedime geri 
dönüp yerini günümüz haritalarında bulmaya kalmıştı. Bunun benim için çocuk oyuncağı 
olduğunu düşünüyordum, ama hiç de öyle olmadı. Epey ter döktüm. Gevgeliye yakın bir yerde 
idi, ama tam olarak neredeydi. Günümüz haritalarında o civarda pek çok dağ vardı fakat hiç 
birinin adı Maiy Dağı değildi. Makedonya topraklarında geziniyordum. Sonra Yunanistan 
sınırlarına girdim. Bulamıyordum.  Dağ isimleri arasında bir benzerlik, bir yakınlık yoktu. 
Düşündüm, böyle bulamayacaktım. Müzeye yeniden gitmeliydim. Maiy Dağı’nın şehrin 
kuzeyine, güneyine, batısına veya doğusuna mı düştüğünü, şehre olan uzaklığını, dağın 
görünüşünü yeniden ve daha dikkatle incelemeliydim. Öyle yaptım. Hem de yasak olmasına 
rağmen, ‘zum’layarak bir kaç fotoğraf çektim. Dijital küremin başına geri döndüğümde artık 
daha donanımlıydım. Ve işte, o gizli güzel artık kendisini bana ifşa ediyordu. Adı Payko Dağı idi 
ve Yunanistan sınırları içinde müstakil, tek bir dağ olarak duruyordu. Çocukluğumuzdan kalma 
bir alışkanlık mıdır bilmem, tek dağları sivri tepeli bir külah gibi algılarım. Payko Dağı evet tekil 
bir dağ idi, ama sivri külahlı yüksek bir tepe olarak da görülemezdi. Ondan sonraki günlerde 
Payko Dağı’nı okumaya başladım.  Üsküb’de İbn-i Payko Camii ve İbn-i Payko Mahallesi vardı. 
İngilizce metinlerde bu caminin adını İbn-i Ördek Camii (İbn-i Duck Mosque) diye çevirmişler! 
Ayrı bir yazı konusu ama bu dağ ile Üsküb’deki Payko arasında bir ilişki var mı diye 
meraklandım. Kimbilir İngilizceye ördek diye çevrilen kanatlı kuş, belki de bir kazdı. Şarkı 
sözünde “Maya Dağı’ndan kalkan kazlar”  denmiyor muydu? Üsküb’de isimlerde kısaltmaya 
gitme meşhurdur. Örneğin Ramadan demezler, kestirmeden Ramçe derler. Acaba paytak, payko 
mu olmuştu. Biliriz ki kazlar paytak paytak yürürler. Üsküb Türkçesinde bizim bildiğimiz 
paytak, patak’dır. Makedonlar sakın bizim paytağımızı bilinmeyen bir tarihte ‘payko’ diye 
dillerine yerleştirmiş olmasınlar. Bu olasılıklar dünyasında her şey mümkün… 

Vardar Ovası şarkısında sanki önce bir erkek, sonra bir kız (veya bir kadın) sırayla 
sesleniyorlar... İşin içine, erkeği katmak zorundayız. Üçyüz yıl öncesinin Üsküb’ünde kadının 
sıla parasıyla işi ne… Erkek konuşurken eğer ‘al topuklu kızlar’ diyorsa, bana göre gerçek 
kızlardan bahsetmiyor, gerçek kazlardan söz ediyor. Dolgun vücutları, kar beyazı tüyleri ve sarı 
kırmızıya çalan patikleri ile sevimli paytak kazları, kızlara benzetiyor…   

Sihirli küre konuşuyor: “Payko Dağı ‘sulu bir dağdır’. Her tarafında dereler, bunarlar (pınarlar), 
kuyular vardır. Çeşmeleri boldur. Yeşilliktir, sulaktır. Meraları zengindir. Adeta bir yaşam 
cennetidir. Bu dağda Balkan Savaşı’na kadar Türklerin yaşadığı bir küçük köy vardı. Fakat 
Balkan Savaşı’yla birlikte bu köyün sakinleri de Türkiye’ye göç etmişlerdir.” Dijital kürenin 
sihirli sayfalarında bir şu bilgiyi bulamadım. “Bu dağın kazları meşhurdur. Sık sık havalanıp 
Üsküb’e giderler, bir süre orada oyalandıktan sonra tekrar Maiy Dağı’na geri dönüp orada daimi 
ikamet ederler.”  Biliyorum, ‘yani pes’ diyeceksiniz. Ama ne yapayım, taş gediğine tam otursun 
istiyorum.   



 

Mayadağı Köyü Köylüleri 

Üç yüz yılda ne oldu da, sıla rakıya dönüştü. Efendi’yi unuttuk, saygınlığını düşürdük. Aslı Mai 
Dağ olan Maya Dağı’nın yerini unuttuk. ‘Al topuklu kızlar’ benzetmesini, aşk perest bir deyişe 
çevirdik. Bence dönüm noktası, Piccolomini Yangını... Evliya çelebi 1660’lı yıllarda Üsküb’de 
10 bin hane insanın yaşadığını söylüyor. Piccolomini Yangını öncesinde ve sonrasında bu 
insanların yüzde sekseni güvenli bölgelere göç etmişler. Bir yıl sonra Üsküb tekrar ele 
geçirildiğinde ne kadarı geri döndü bilmiyoruz. Dönenlerin de ne kadar zamanda döndükleri 
meçhul. Üsküb bu olaydan sonra 200 yıl boyunca iki bin hane civarında insanla hayatını idame 
ettirmiş. Kalanlar; Hristiyanlar, Romlar, yerli Arnavutlar ve bazı Boşnaklar. Bu arada, 
kendilerini saklayan, zar-zor koruyabilen yoksul ve çaresiz belki bir avuç Türk… Sanki bir med 
ve cezir. Üçyüz yıl med, ikiyüz yıl cezir. Öyle bir cezir ki sadece topraklardan değil; 
kültürümüzden, kimliğimizden, dilimizden, örf ve adetlerimizden de çekilmişiz.   

 

Vodna Dağı 

Üsküb’ün güney batısında şehrin yaslandığı küçük bir dağ vardır. Vodna Dağı olarak bilinir. 
Yahya Kemal  “Üsküb ki, Şar Dağı’nda devamıydı Bursa’nın’ derken bence Şar Dağı’nı değil, 



Vodna Dağı’nı kast eder. Zaten ‘Şar Dağı’ da yoktur, testere dişleri gibi uzanıp giden Şar Dağları 
silsilesi vardır. Şar Dağları Üsküb ile değil, Kalkandelen şehri ile özdeşleştirilir. Bursa’nın Ulu 
Dağı, Üsküb’ün Vodna Dağı’dır. Çok benzeşirler. Yüksekliği ile, teleferiği ile, ağaçları, 
ormanları ile… Sultan Bayezid Üsküb’ü feth edip imar etmeye başlayınca bu çaba onu takip 
eden padişahların gayretleriyle devam etmiştir. Sultan II. Murad şehre geldiğinde uzun sürelerle 
Üsküb’de kalmıştır. Kendisine Vodna Dağı’ndan özel olarak, şifalı olduğuna inanılan bir su 
getirilirmiş. Sultan II. Murat bu suyu o kadar sevmiş ki suyun çıktığı kaynağa bir çeşme 
yapılmasını ferman buyurmuş. Kimbilir belki çeşmenin temelini de kendisi atmıştır. Bundan 
sonra Vodna Dağı’nın o bölgesi ‘Sultan Çeşme’ olarak anılmaya başlamış… Hâlâ da o adla 
bilinir.   

 

Bursa: Uçaktan genel görünüm.   

 

Vodna Dağında Sultan Çeşme 



Şansıma, yağmurlu bir gündü. Allah’ın bereketi deyip Vodna Dağı’na çıkarak o çeşmeyi 
bulmaya çalıştım. Ne yazık ki, 63 depremi çeşmenin üzerine bir sünger çekmişti. Sadece yerini 
bulabildik. İngilizce kaynaklarda Vodna Mountain’den söz edilirken Water Mountain diye 
tercüme edilir. Derler ki Üsküblülerde dağlara isim verme geleneği yoktur. Bu yüzden 
Müslümanlar Vodna Dağı’na bir isim vermemişlerdir. Size inandırıcı geliyor mu? Bence hiç 
inandırıcı değil. O topraklarda 550 yıl yaşayacaksın Bursa’nın, yoksa Üsküb’ün mü demeliydim 
yaslandığı dağa bir isim vermeyeceksin… Son dönem Osmanlı haritalarında bu coğrafi yerin adı 
eskimez harflerle Vodna Dağı şeklinde değil; Vodine Dağı olarak yazılmış. Yani 1900’lü 
yıllarda. Türkçeye çevirdiğimiz zaman Su Dağı veya Sulu Dağ anlamına geliyor. Gerçekten de 
bir Cuma günü Yukarı Nerezi Köyü’nün cami cemaatinden birkaç kişiyle çıktığımız Vodna 
Dağı’nda ilk fark ettiğim şey Bursa’nın Ulu Dağı’na çok benzemesiydi. Derinliği olan bir dağdı. 
Yaşlı amca anlattıkça sisler, bulutlar dağılıyor, her şey size daha anlamlı geliyordu. Tarihin bir 
döneminde kalmış, bugün anlamı unutulmuş Türkçe sözcüklerden bahsediyordu. Vodna 
Dağı’nın değişik yamaçlarında, bizim köylerimizde bulunan taştan yapılmış küçük çeşmeleri, 
pınarları görüyordunuz. Büyük baş hayvanlar otlaklara yayılmış otluyorlardı. Küresel ısınmaya 
rağmen gerçekten sulu bir dağ idi. Üçyüz yıl öncesinden söz edeceksek, bu sululuğu en azından 
onla çarparak düşünmemiz gerekiyor. Hiç bir kaynakta bulamadım ama mutlaka bir yerlerde bu 
dağın Osmanlıca ilk adı yazılı olmalıydı. İlk Osmanlılar orijinali öyle bile olsa Vodine Dağı 
dememişlerdir. Mai Dağ deyerek Türkçeleştirmişlerdir. Kimbilir belki de ilk ismi onlar 
vermişler, daha sonra Slav ırkından topluluklar bu kelimeyi Slavcaya Vodna Dağı olarak 
çevirmişlerdir. Hay, Allah!… Vodna Dağı niçin Maya Dağı olmasın?  Evet, kazlar Gevgeli’den 
Üsküb’e kadar yorulmadan rahatlıkla uçmasına uçarlar da, niçin uçsunlar?  Kazları yormaya ne 
gerek var? ‘Kazların Gevgeli’den Üsküb’e uçmuş olabileceği’ düşüncesi birden zihnimde 
zayıflamaya başladı… Gevgeli’de Maya Dağı var idiyse Üsküb’de niçin olmasın dı…  

 

Vodna Dağı ve Üsküb 

Ahh! Yine kendimi meşum Piccolomini Yangını’na dönmek durumunda hissediyorum.  Bu nasıl 
bir cezir hali olmalıydı ki, dağlara taşlara verdiğimiz isimleri dahi unuttuk. Geri döndüğümüzde 
yerel azınlık halkının dilindeki kelimeleri biz de kullanmaya başladık.  Velî komutan Gazi İsa 
Beg’in inşa ettiği ‘kemerli su kanalına’ neden hâlâ  ‘akvaduk’ diyoruz. Bu cezrin izlerini silmek 
kolay değil... Fakat med yükseliyor. Tedirgin, ihtiyatlı bir yükseliş bu. Daha dikkatli, gayretli ve 
daha uzun soluklu bir mede ihtiyacımız var. Önce, Vardar Ovası şarkısını iyi anlamamız, iyi 
anlatmamız ve iyi öğretmemiz gerekiyor. ‘Al-ak topuklu nur yüzlü kızlar’a;  bunun yanıda ‘sıla 
özlemine yatırım yapacak’ delikanlılara ihtiyacımız var. ‘Mâ-i mutlak’ kaynağı, Maya Dağları 
orada, bizleri bekliyor…  



 

Makedonların Akveduk adını verdiği İsa Beg Su Kemeri 

Bu şarkı bitmez. Eğer kolaj tamamlanırsa, tılsım bozulur. Her zaman uymayan bir parça olmalı 
ve gizem sürmelidir. Bu şarkı başka isimler, başka başlıklar altında söylenmeye devam edecektir.  
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