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ulgaristanýn Dýþ Bulgarlardan
Sorumlu Devlet Bakaný Bojidar
Dimtrov, geçtiðimiz günlerde
Bulgaristanýn 1913 yýlýndan sonra
Türkiye'den göç eden Bulgarlarýn,
Türkiye'de býrakmak zorunda
kaldýklarý mal ve mülkleri için 10
milyar dolar tazminat ödenmesine
yönelik resmi bir baþvuruya
hazýrlandýklarýný açýklamýþtý.
Bununla birlikte, Bulgar Bakan þu
ana kadar söz konusu baþvuru
için 306 mirasçýya ulaþtýklarýný ifade
ederken; Türkiyeden talep
edecekleri tazminatýn ise
Ankaranýn AB üyelik sürecinin ön
koþulu olduðunu da dile getirmiþti.
Bunun üzerine, Ankara ile Sofya
arasýnda diplomasi trafiði hýzlandý.
Özellikle Bulgar resmi
kaynaklarýndan Dimitrovun
Ankara-Sofya iliþkilerine zarar
verecek nitelikteki sözlerini
yalanlayan bir dizi açýklama yapýldý.
Çalýþmamýz kapsamýnda, son
dönemde gündeme gelen
tazminat talepleri ve deðiþen TürkBulgar iliþkileri deðerlendirilecektir.
Tazminat Taleplerinin Hukuki
Dayanaðý
Bulgaristanýn tazminat
taleplerini dayandýrdýðý temel, 18
Ekim 1925 tarihinde imzalanan ve
1926da yürürlüðe giren TürkBulgar Dostluk Antlaþmasýdýr.
Ankarada imzalanmasý dolayýsýyla,
buna Ankara Antlaþmasý da
denmektedir. Ankara Antlaþmasý
temelde dostluk antlaþmasý
niteliðinde olup, o dönemde yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyetinin

komþularýyla yaptýðý karþýlýklý iyi
niyet, saygý ve eþitlik ilkelerine
dayanan bir dizi antlaþmadan
Bulgaristan ile yapýlmýþ olanýdýr.
Antlaþmaya baðlý olarak, ekli bir
Protokol ve Ýkamet Sözleþmesi de
taraflarca imzalanmýþtýr.
Günümüzde halen yürürlükte
olan ve Türk-Bulgar iliþkilerinin en
temel çerçeve belgesi niteliðindeki
antlaþmada, Bulgarlar tazminat
taleplerini ekli protokole
dayandýrmaktadýr. Söz konusu
protokolün içeriðinde, 19121925
yýllarý arasýnda Türkiyeden
Bulgaristana göç eden Bulgarlar
ile Bulgaristandan Türkiyeye göç
eden Türklerin geride býraktýklarý
mallarýna iliþkin bir takým hükümler
yer almaktadýr. Burada dikkati
çeken en önemli husus,
Türkiyedeki Bulgarlarýn Lozan
Antlaþmasýnýn azýnlýk haklarý
hükümlerinden, Bulgaristandaki
Türklerin ise Neuilly Antlaþmasýnda
azýnlýk haklarý ile ilgili hükümlerden
yararlandýrýlacak olmasý ve bu
noktada bir karþýlýklýlýk
(mütekabiliyet) prensibinin tesis
edilmesidir. Ýkamet Sözleþmesi ise,
1926 yýlýndan itibaren iki ülke
arasýnda gerçekleþecek göçleri
belli bir düzene baðlamaktadýr.(1)
Sofya yönetimi antlaþmaya
istinaden, 19121925 yýllarý
arasýnda Trakyadan göç eden
(Ýstanbul hariç) Bulgarlarýn geride
býraktýklarý mallarýna iliþkin tazminat
talebinde bulunabilir. Ancak,
antlaþmanýn mütekabiliyet ilkesine
dayanmasý nedeniyle, Türkiyenin
de böyle bir hak talebinde
bulunabileceði unutulmamalýdýr.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk
Bulgarlar þu an itibariyle, 306
mirasçýya ulaþmýþ durumdalar.
Peki, Türkiyenin ulaþabileceði kiþi
sayýsý nedir? Bu noktada net bir
sayý verilemiyor. Son dönemde,
bazý sayýsal ifadeler kullanýldý.
Ancak, bunlar gerçeði tam
anlamýyla yansýtmamaktadýr.
Örneðin 2 milyon sayýsý üzerinde
duruldu. Bu sayý, tüm zamanlarda
Bulgaristandan gerçekleþen
göçler ile birlikte gelen Türklerin
yaklaþýk sayýsýdýr. Antlaþmada ise,
Balkan Savaþlarýndan (1912)
sonra gelen Türklerin esas alýnmasý
gerekliliði anlaþýlmaktadýr. Bu
tarihten itibaren gelenlerin sayýsýna
iliþkin, Aþair ve Muhacirin
Müdüriyet-i Umumiyesi müdürü
Hamdi Bey, 24 Mart 1918 tarihli
Meclis-i Ayan toplantýsýnda Balkan
Harbinden sonra gelenlerin
sayýsýný 450.000 olarak tespit
ettiklerini söylemiþtir.(2) 1926ya
kadar olan göçler ile birlikte bu
rakamýn 500.000i aþmasý
mümkündür. Türkiyenin bugün
ciddi bir çalýþma yapmasý halinde,
ulaþabileceði kiþi sayýsýnýn bu
rakam olacaðýný söyleyebilmek
güçtür. En azýndan yüz binlere
ulaþýlabilir; ancak bunun için çok
ciddi bir çalýþma yapýlmasýnýn
zarureti ortadadýr. Dýþiþleri
Bakanlýðý yetkilileri bu noktada týpký,
Sofya yönetiminin Bulgaristandaki
Trakya Derneklerinden aldýðý
yardým gibi; Türkiyedeki Balkan
kökenli derneklerden tabana
ulaþmak için destek isteyebilir. Bu
noktada, Bakanlar Kurulu kararýyla
kamu yararýna çalýþan dernek
statüsüne geçmiþ; özelde
Bulgaristan, genelde ise Balkan
odaklý derneklerden (BAL-GÖÇ
gibi) efektif yardým alýnabilir. Þu
ana kadar Dýþiþleri yetkililerinin
þeklen böyle bir çalýþma yaptýðý;
ancak içerik açýsýndan yeterli
olmadýðý, güvenilir olmayan
STKlarla bunu yürüttüðü ve ortada
bazý rant çarklarýnýn döndüðü bize
g e l e n b i l g i l e r a r a s ý n d a d ý r.

Ta z m i n a t Ta l e p l e r i n i n
Ardýndan Ortaya Çýkan Yankýlar
Dimitrovun açýklamalarýnýn
ardýndan, Türk Dýþiþleri Bakaný
Ahmet Davutoðlu da sorulan bir
soruya
konuyla
ilgili
deðerlendirmelerde bulundu. TürkBulgar iliþkilerinin Soðuk Savaþ
sonrasý dönemde bölgede model
olabilecek nitelikte geliþtiðini, TürkBulgar dostluðunun ve iliþkilerdeki
iþbirliði anlayýþýnýn devam
etmesinin her iki ülkenin de
yararýna olduðunu söyleyen
Davutoðlu, göç konusunun tek
taraflý olmadýðýný ve tazminat
talepleri ile ilgili olarak Türkiyeye
henüz resmi bir baþvurunun
yapýlmadýðýný vurguladý. Diðer bir
deyiþle, Bulgaristana bu iþten
zararlý çýkarsýn uyarýsýnda
bulundu.
Türk basýný ise, Bulgaristanýn
10 milyar dolarlýk tazminat talebine
büyük ilgi gösterdi. Anadolu
Ajansýnýn yayýnladýðý haber, Türk
medyasýna bomba gibi düþerken;
gayri resmi platformlarda vaktiyle
Kapýkuleden geçince çorba parasý
isteyen komþu, þimdi 10 milyar
dolar istiyor deðerlendirmelerinin
yapýlmasýna da neden oldu.
Türkiyedeki medyanýn böylesi
konularda genel bir hastalýðý
bulunmaktadýr. Dýþ Türklerle ilgili
konular, hele hele Ýstanbula
Ýzmirden daha yakýn olan
Bulgaristandaki baþta Türk azýnlýk
konusu olmak üzere, yaþanan
siyasi geliþmelere ilgi göstermek
için mutlaka bir krizin gündeme
gelmiþ olmasý gerekir veya en
azýndan 2 dakikalýk haber yapmak
için o ülkede seçimlerin olmasý
gerekir. Maalesef bu hastalýðýn
Türk dýþ politikasýnda da geçerli
olduðu görülmektedir. Temel
sorun, Türk-Bulgar diplomatik
iliþkilerinin iyi ya da kötü olmasý
deðildir. Sorun, Türk Devletinin ve
Türk medyasýnýn Dýþ Türkler
perspektifinin olmamasýdýr.

Davutoðlunun açýklamalarýna
istinaden, Bulgar mevkidaþý Marin
Raykov da konuya iliþkin bir
a ç ý k l a m a y a p t ý . R a y k o v,
göçmenlerinin tazminat konusunun
çözümünü Türkiyenin AB üyeliði
için bir ön þart olarak görmediklerini
ifade ederken; Türkiye ile
Bulgaristan arasýnda ciddi bir
politik sorunun bulunmadýðýndan
ve bazý çözümlenmemiþ
problemler olduðundan bahsetti.
Raykov, Bulgaristanýn resmi
tutumunun Türkiyedeki reform
çalýþmalarýný ve ABnin BrükselAnkara hattýnda alacaðý kararlarý
desteklemek olacaðýný da sözlerine
ekledi. Onun hemen ardýndan
Bulgaristan Baþbakaný Boyko
Borisov ise, Dimitrovun yaptýðý
açýklamalarýn Bulgaristaný zor
durumda býrakmasýndan dolayý
Devlet Bakanýný sert bir dille
eleþtirdi ve görevden alabileceði
uyarýsýnda bulundu.(3)
Yaþanan bu geliþmelerin
ýþýðýnda bazý sonuçlar da ortaya
ç ý k m a k t a d ý r. Ö n c e l i k l e ,
Bulgaristanýn dýþ politikasý Sovyet
sonrasý dönemin ilk yýllarýndaki Rus
dýþ politikasýný çaðrýþtýrmaktadýr.
Hatýrlanacaðý üzere, her Bakan
çýkýp farklý bir þey söylemekte,
Genelkurmay Baþkaný onlarý
yalanlamakta; Rus Devlet Baþkaný
ise hepsini yalanlamaktaydý.
Özetle, Bulgar dýþ politikasýnda da
buna benzer bir çoksesliliðe
doðru gidildiði görülmektedir.
Gelinen noktada, Dimitrovun
yaptýðý açýklama ve Bulgaristana
Türkiyeden ve kýsmen de olsa
Avrupadan yükselen tepkiler,
Sofya yönetiminin U dönüþü
yapmasýna ve çözülmesine neden
olmuþtur. Ancak bu durum, Sofya
yönetiminin tazminat taleplerinden
vazgeçeceði anlamýna da
gelmemektedir. Aksine, gayri resmi
kaynaklar, Bulgaristanýn bu süreci
büyük bir gizlilik içerisinde
hýzlandýracaðýný vurguluyor. (4)
Türkiyenin ise, konuya daha ciddi
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bir biçimde eðilmesinin zarureti
ortaya çýkmaktadýr.
Konuyla ilgili, Türkiyenin AB
üyelik sürecinde tazminat
meselesinin ön þart olabileceði her
ne kadar Bulgar Dýþiþleri Bakaný
tarafýndan yalanlansa da, bu
parametreden hareketle farklý bir
sonuca doðru da gidilebilmektedir.
ABnin motor güçleri olarak ifade
edilen ve Türkiyenin AB üyeliðine
sýcak bakmayan, ancak Ankara
yönetimi ile olan ekonomik iliþkileri
dolayýsýyla bu karþý çýkýþýný açýkça
gündeme getirmekten çekinen
ülkeler, AB içerisindeki küçük ve
orta ölçekli üyeleri taþeron olarak
kullanarak, bu niyetlerini ortaya
koymaktadýrlar. Yakýn zamanda
bunun örnekleri defalarca
g ö r ü l m ü þ t ü r. B u n o k t a d a ,
Bulgaristanýn da taþeron bir ülke
olarak ABnin motor güçleri
tarafýndan kullanýlabileceði ortaya
çýkmaktadýr. Sofya yönetiminin
kendi kamuoyuna mesaj vermek
için, dýþ politik meseleleri alet
olarak kullanmasý ve bunun yol
açtýðý tahribat þimdilik geri adým
atýlmasýna neden olmuþtur.
Türk-Bulgar Ýliþkilerinde
Kötüye Gidiþ Baþlýyor
Türk-Bulgar iliþkileri genel
anlamda Türk azýnlýðýn durumuna
baðlý olarak deðiþen bir grafiði
ifade etmektedir. Ýkili iliþkilerde
yaþanan sorunlar ise, yine Türk
azýnlýða negatif bir geri dönüþümde
bulunmuþtur. Hatýrlanacaðý üzere,
Türk azýnlýða Jivkov döneminde
yýllardýr tatbik edilen baský ve
asimilasyon politikalarý, 198489
yýllarý arasýnda açýkça
uygulanmaya baþlanmýþ ve 1989
yýlýnda 350.000 Bulgaristan Türkü
anavatanlarý Türkiyeye göç etmiþti.
Bu süreçte, Ankara yönetimi Sofya
ile savaþýn eþiðine gelirken;
Bulgaristanda demokratik rejimin
tesisi ve 90lý yýllarda Bulgaristan
Türklerinin azýnlýk haklarýnda
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gerçekleþen kýsmi bir iyileþme
sonucu ikili iliþkiler normale
dönmüþ ve pozitif bir ivmede
seyretmeye baþlamýþtýr. Ýki ülke
arasýnda artan ticaret hacmi, Türk
azýnlýðýn hak ve özgürlüklerini
gözetmekle mükellef olan
HÖHün Bulgaristan siyasetinde
etkin bir konuma gelmesi,
Türkiyenin Sofya yönetiminin
N AT O ü y e l i k p e r s p e k t i f i n i
desteklemesi ve örgüte
alýnmasýnda etkin bir rol
üstlenmesi, iki ülkenin AB üyelik
süreçlerinin
karþýlýklý
desteklenmesi, Soðuk Savaþ
sonrasý dönemde Balkanlarda
yaþlanan krizlerde Sofyanýn yapýcý
bir tutum içerisinde olmasý gibi bir
dizi faktör Türk-Bulgar iliþkilerinde
Soðuk Savaþ sonrasý dönemde
meydana gelen iyileþmenin baþlýca
nedenleri olarak sýralanabilir.
Bulgaristan Soðuk Savaþ
sonrasý döneme büyük sorunlar
ve ekonomik krizlerle merhaba
derken, diðer Doðu Avrupa ülkeleri
gibi dýþ politik rotasýný Avro-Atlantik
eksene çevirmiþti. Bu noktada,
Türk azýnlýk sorunu nedeniyle ikili
iliþkilerini bozduðu Türkiyeyi
kazanmak ve onu Batý ile
iliþkilerinde köprü olarak kullanmak
Sofya yönetiminin öncelikli
konularýndan birisi olmuþtur. Soðuk
Savaþ sonrasý dönemde Türk
azýnlýðýn durumunda meydana
gelen kýsmi iyileþmeyi de bu
kapsamda deðerlendirmekte
fayda vardýr. Bilindiði gibi,
Bulgaristan 2004te NATO,
2007de ise AB üyesi oldu. Bu
yýllardan itibaren, Sofya yönetimi,
Türkiyeye tanýdýðý ayrýcalýklarý birer
birer kaldýrma arayýþýna girdi. Bu
kapsamda, önceki yýllarda son
derece kolaylaþtýrýlan vize rejimi
daha sonra ortadan kaldýrýldý ve
2008 yýlý itibariyle, ABnin Türk
vatandaþlarýna uyguladýðý vize
rejimine
endekslendi.
Bulgaristandaki seçimlerde,
Türkiyede yaþayan çifte

vatandaþlýk statüsünde bulunan
Bulgaristan Türklerinin oy
kullanmalarýný engellemek için bu
nüfus kitlesinin çifte vatandaþlýðýný
ortadan kaldýrmaya yönelik
giriþimlerin olduðu da belirtilmelidir.
Buna benzer nitelikte, baþka
konular da bulunmaktadýr. Özetle,
Bulgaristanýn Soðuk Savaþ
dönemin hemen baþýnda
Türkiyeye duyduðu ihtiyaç,
Sofyanýn Avro-Atlantik kurumlara
üyeliðinden sonra ortadan kalkmýþ
ve daha önce Türkiyeye ve
Türklere saðladýðý imtiyazlar
ortadan
kaldýrýlmaya
çalýþýlmaktadýr.
Bulgaristan siyasetinde özellikle
son 5 yýllýk periyotta milliyetçi bir
rüzgâr esmektedir. En son 5
Temmuz 2009 tarihinde yapýlan
parlamento seçimlerinde Bulgar
milliyetçilerinin desteklediði, Türk
azýnlýk karþýtý söylem ve eylemlerin
odak noktasý haline gelmiþ GERB
partisi oylarýn yüzde 39,6sýný almýþ
ve azýnlýk hükümeti kurmuþtu.
Geçen 6 aylýk süre zarfýnda
hükümetin en fazla ses getiren
icraat giriþimleri, Türkler üzerinde
olmuþtur. Hatýrlanacaðý üzere,
resmi kanalda günde 10 dakika
yapýlan Türkçe haber yayýný
kaldýrýlmak istenmiþ ve ülkede
bununla ilgili büyük bir kampanya
baþlatýlmýþtý. Hatta Türkçe yayýný
protesto etmek için, küçük çaplý
bir Bulgar partisinin genel baþkaný
Sofyada kendisini yakmýþtý. Konu
bununla da kalmamýþ, geçtiðimiz
ay Bulgaristan Baþbakaný Türkçe
yayýn konusunda aþýrý milliyetçi
partinin gündeme getirdiði
referandum
talebini
destekleyeceðini açýklamýþ; daha
sonra ise Türkiyeden ve
Avrupadan yükselen tepkiler
sonucu geri adým atmýþtý. Böylesi
politik davranýþlarýn uluslar arasý
iliþkiler literatürünün ilginç
modellerinden birisi olan
Sarhoþun Yürüyüþünü(5)
çaðrýþtýrdýðýný da belirtmek gerekir.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk
Bunlara ilave olarak, Bulgaristanýn
Ankara Büyükelçisi Mladenov, 5
Temmuz seçimlerinde Türkiyedeki
sandýklarda þaibe olduðu
gerekçesiyle, Sofya merkeze
çaðrýlmýþ ve Mladenovun Dýþiþleri
Bakanlýðýnca görevden alýnmasý
kararlaþtýrýlmýþtý. Ancak Bulgar
Cumhurbaþkaný Pýrvanov
tarafýndan Dýþiþlerinin bu kararý
veto edilse de, Mladenov yine de
istifa etmiþti. Kýsacasý, son 12
yýldýr Türk-Bulgar iliþkileri Soðuk
Savaþ sonrasý dönemde hiç
olmadýðý kadar dalgalanmakta ve
olumsuz bir seyir izlemektedir.
Tazminat Konusuna Ýliþkin
Deðerlendirme
Tazminat talebi konusuna geri
dönersek; Bulgaristan 1913 yýlýnda
Trakyadan göç eden Bulgarlar ile
ilgili tazminat talebi yeni ortaya
çýkmýþ bir konu deðildir. Bulgar
tarafý bunu son 510 yýldýr özellikle
gündeme getirmektedir. Hatta en
son, Erdoðanýn Mart 2008deki
Sofya ziyareti ve ardýndan Bulgar
mevkidaþý ile düzenlediði basýn
toplantýsýnda ATAKA tarafýndan
provokatif bir þekilde gündeme
getirilmek istenmiþti. Bunun
üzerine, eski Baþbakan Staniþev
Erdoðandan özür dilemek
zorunda kalmýþtý. Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma
Derneði Genel Baþkaný Prof. Dr.
Emin Balkandan aldýðýmýz bilgiler,
bunun son 10 yýldýr özellikle
gündeme
getirildiði
doðrultusunda Balkan, Türkiye
ile Bulgaristan arasýnda sosyal
güvenlik anlaþmasýnýn
imzalanmasýyla ilgili giriþimlerde
Bulgar tarafýnýn 1913 yýlýnda göç
eden Bulgarlara tazminat ödeyin
þartýný ileri sürdüklerini vurguluyor.
Bu noktada, Bulgarlarýn konuyla
ilgili sistematik bir çalýþma yaptýklarý
sonucuna ulaþýlmaktadýr. Türk
Devleti de Türkiyedeki ciddi

Balkan kökenli STKlar ile bu
çalýþmayý bir an önce
gerçekleþtirmelidir.
Türkiye cephesinden ileri
sürülen tezler, tazminat konusunda
Bulgaristanýn zararlý çýkacaðý
doðrultusundadýr. Hatta Türkiyenin
karþý tazminat olarak 200 milyar
isteyebileceðidir. Kanaatimizce,
Bulgaristanýn durduk yere, kendi
kalesine gol atmasýný beklemek
yanlýþ olunacaktýr. Meselenin
altýnda baþka argümanlarýnýn
olduðu kanýsý kuvvetlenmektedir.
Bu noktada, tarafýmýzca ileri
sürülen ve halen tartýþýlan, 1950
yýlýnda BMnin Ekonomik ve Sosyal
Konseyinde alýnan bir kararýn
Ankara Antlaþmasýna etkilerini iyi
incelemek lazýmdýr. Konuyla ilgili
çakýþmalar devam ettiðinden, bu
noktada deðerlendirmede
bulunmak yanlýþ olacaktýr. Ancak
þurasýný özellikle vurgulamak
gerekir ki; halen yürürlükte olan
Ankara Antlaþmasý ve antlaþmada
atýfta bulunulan, Bulgaristan
Türklerinin azýnlýk haklarýný garanti
altýna alan Neuilly Antlaþmasý
Bulgaristan tarafýndan 1926dan
2010a kadar defalarca ihlal
edilmiþtir. Ekli protokolde yer alan
tazminat konusu dýþýnda,
Bulgaristan Türklerine çeþitli
tarihlerde Bulgar rejimlerce
uygulanan asimilasyon politikalarý
da ki, kültürel soykýrým boyutuna
kadar varmýþtýr- çeþitli uluslar arasý
mahkemelerce tazminat konusu
haline getirilebilir. Bu konuda Türk
tarafýnýn eli kuvvetlidir.
Türkiyenin dýþ politikasýnda Dýþ
Türkler vizyonunun tesis
edilmesinin ve Türk azýnlýklarýn
yaþadýðý ülkelere kapsamlý ve
sistematik
politikalar
geliþtirilmesinin zarureti ortaya
çýkmaktadýr. Kriz döneminden kriz
dönemine bu konularýn dolaylý
veya doðrudan tartýþýlmasý
Türkiyenin stratejik derinlik

anlayýþýna tezat oluþturmaktadýr.
Son dönemde Dýþ Türklerden
Sorumlu Devlet Bakaný Faruk
Çelikin Dýþ Türkler Baþkanlýðýný
kurmaya yönelik giriþimleri ve
Bakanlar Kurulundan çýkan karar,
ivedilikle uygulanmalýdýr. Çünkü
Dýþ Türkler meselesinde
kaybedilecek zaman yoktur. Türk
hükümeti Fýrata ve Dicleye açýldýðý
kadar, Tunaya ve Ardaya da
açýlmak mecburiyetindedir.
Türkiyenin sahip olduðu tarihsel
miras bunu emretmektedir.
(1) Söz konusu antlaþma metni için bkz.
Ýsmail Soysal, Türkiyenin Siyasal
Antlaþmalarý, 1. Cilt, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayýnlarý, 2000, s. 263271.
(2) Yýldýrým Aðanoðlu, Osmanlýdan
Cumhuriyete Balkanlarýn Makûs Talihi:
Göç, Ýstanbul: Kum Saati Yayýnlarý, s.95.
1925 Ankara Antlaþmasý, Osmanlý Devleti
ile Bulgaristan arasýnda 1913te Ýstanbulda
imzalanan antlaþmayý ve Müftülüklerle ilgili
sözleþmeyi ilga etmiþtir.Soysal, a.g.e.,
s.266. 1913 yýlýnda Türk ve Bulgar taraflarý
arasýnda oluþturulan bir komisyonun Ekim
1914e kadar süren çalýþmalarýn neticesinde
Bulgaristandan 48.570 Türk ile Türkiyeden
46.764 Bulgar mübadele edilmiþti. Balkan
Savaþlarý esnasýnda kaçan Bulgarlarýn geri
dönme meselesi de Osmanlý Hükümetinin
tutumu sayesinde engellenmiþti. Bulgarlar
daha sonra bu konuyu sýkça gündeme
getirseler de, Müslüman muhacirleri geri
kabul etme gibi bir niyetleri olmadýðýndan,
konunun üzerinde durmamýþlardýr.
Aðanoðlu; a.g.e., s.122. Ankara Antlaþmasý
Ýstanbul Antlaþmasýný açýkça ilga ettiðinden
(Ekli Protokolün B bendi), geçerli olan 1925
Antlaþmasý hükümleridir.
(3) Bulgaria PM Threatens to Sack
Diaspora Minister Over Turkey EU Bid
Comment, Sofia News Agency, 6 Ocak
2010,
http://www.novinite.com/view_news.php
?id=111699
(4) Bulgaristan Tazminat Sürecini
Hýzlandýrma Kararý Aldý, DHA, 6 Ocak
2009,
http://www.dha.com.tr/n.php?n=61b16a
9b-2010_01_06
(5) Sarhoþun Yürüyüþü modeli için bkz.
Tayyar Arý, Uluslararasý Ýliþkiler Teorileri,
3. Baský, Ýstanbul: Alfa Yayýnlarý, 2004,
s.550551.
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Atasözlerimiz: Kosovadan Türkistana
XI. yüzyýla kadar olan
dönemde, Türkçe
eserlerde Atasözü
anlamýnda Sav kelimesi
kullanýlmýþtýr.
Ýslamýn etkisiyle yazýlan
Kutadgu Biligde Atasözü
terimi yerine Mesel
kelimesi kullanýlmaya
baþlanmýþtýr.

tasözleri ve deyimler, tarih
boyunca Kosova Türkleri
arasýnda çok önemsenmiþ
ve çok kullanýlmýþtýr. Atasözleri ve
deyimleri yerinde kullanmak baþlý
baþýna bir hüner sayýlmýþtýr. Kosova
Türk Atasözlerinin büyük bir kýsmý,
insanlar arasýndaki iliþkileri
aksettiren örnekler oluþturmaktadýr.
Bunlarýn arasýnda en çok saygýnlýk,
namus, dürüstlük, doðruluk, iyi
niyet, sabýr, mütevazilik ve alçak
gönüllülük gibi konular üzerinde
durulmaktadýr.

A

Taner KOTLE

Priþtine Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü Öðrencisi

Kosova Türk Atasözlerine XVII.
yüzyýl derlemelerinde ve hatta
Divan-ý Lügat-it Türk gibi
eserlerde de rastlýyoruz. Bu da
Kosova Türk Atasözlerinin çok
eskiden beri kullanýldýðýný ve Türk
Dünyasý Atasözlerinin ortak bir
kaynaktan çýktýðýný kanýtlamaktadýr.
XI. yüzyýlda Kaþgarlý Mahmut
tarafýndan yazýlan Divan-ý Lügatit Türkte rastlanan atasözlerinden
vereceðimiz birkaç örnek bu
görüþü kanýtlamaktadýr.

Örnek:
Damlaya damlaya cül olor,
damlaciktan sel olor.
Birin birin ming bolur, tama tama
köl olur.
Birer birer bin olur, damlaya
damlaya göl olur.
Et týrnagtan ayrýlmas
Etli týrngaklý adýrmas
Et týrnaktan ayrýlmaz
Kurt koyþosoni yemes
Böri kosnýsýn yimes
Kurt komþusunu yemez
Türkiye Türkçesi ile Kosova
Türkçesi Atasözleri ve Deyimlerden
de örnekler verebiliriz:
Aç touk cendisini ambarda cürür.
Aç tavuk kendini darý ambarýnda
görür.
Besle kargayi çikarsin cüzüni.
Besle kargayý oysun gözünü.
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Çogi zarar azi karar.
Çoðu zarar azý karar.
Denize düsen ilana sarýlýr.
Denize düþen yýlana sarýlýr.
Türk Dünyasýnýn farklý
bölgelerinden de örnekler
verebiliriz:
Türkmenistan (Türkmen Türkçesi):
Yagþi söz yýlaný hininden çýkarar.
Kosova Türkçesi:
Ýsla süz ilani deligýnden çikarýr.
Türkiye Türkçesi:
Ýyi söz ile yýlan ininden çýkar.
Özbekistan( Özbek Türkçesi):
Az bolsun, saz bolsun.
Kosova Türkçesi:
Az olson, paç olson.
Türkiye Türkçesi:

Az olsun, uz (öz) olsun.
Türkmenistan (Türkmen Türkçesi):
Aval gýzýný urmasan,song dizýný
urarsýn.
Kosova Türkçesi:
Kýzýni dügmeyen, dizýni düger.
Türkiye Türkçesi:
Kýzýný dövmeyen dizini döver.
Yukarýda verdiðimiz örnekler,
birbirine harfi harfine benzemeseler
bile anlam bakýmýndan aynýdýrlar.
Kosova Türk Atasözleri ve
Deyimlerinin büyük bir kýsmý Türk
Dünyasý ve özellikle (Türkiye)
Anadolu Atasözleriyle özdeþtir.
Ta r i h b o y u n c a d e ð i þ e n
c o ð r a f y a , b a s k ý l a r, r e j i m
deðiþiklikleri, asimilasyon gibi
çeþitli etkenlerden kaynaklanan;
bazý harf, aðýz farklýlýklarýnýn dýþýnda
bunlarýn arasýnda hiçbir ayrýlýðýn
olmamasý, bu örneklerin ayný

kaynaktan geldiðinin ispatýdýr.
Biz burada Türkün Anayurdu
Türkistandaki Türkler, Anadolu
Türkleri ve Kosova (Balkan) Türkleri
arasýndaki düþünce, his, görgü,
ahlak gibi büyük Türkçü Gaspýralý
Ýsmailin dediði gibi: Dilde,
Fikirde, Ýþte Birlik olduðunu,
Atasözleri ve Deyimleri ile
ispatlamýþ oluyoruz. Hiçbir kuvvet
bu güzel kültürümüzü ortadan
kaldýramamýþtýr.
Ayný soyun çocuklarý ve ortak
kültür birliðinin küçük bir misali
olmaktadýr Atasözlerimiz.
Kaynakça:
- Çaðatay Koçar, Türkistan ile Ýlgili
Makaleler, Türk Dünyasý
Edebiyatý, Kültür Bakanlýðý, Ankara,
1991.
- Hamdi Hasan, Makedonya ve
Kosova Türklerince Kullanýlan
Atasözleri ve Deyimleri, Türk Dil
Kurumu, Ankara, 1997.
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Osmanlý Devletinde Bulgar Ulusçuluðu-4
yönetilecekti. Ayrýca, Karadað ve
Sýrbistana da baðýmsýzlýk ve yeni
topraklar verilir. Bu durumdan
endiþeye düþen Avrupa
devletlerinin giriþimiyle Berlinde
bir Avrupa konferansýnýn
toplanmasýna ve Ayastefanos
Antlaþmasýnýn gözden
geçirilmesine karar verilir. 13
Temmuz 1878de imzalanan Berlin
Konferansýnda Bulgaristan
topraklarý küçültülür, Makedonya
Osmanlýya geri verilir. Rusyanýn
bölgedeki gücü de böylece
sýnýrlandýrýlmýþ olur. Ayrýca, Balkan
Daðlarýnýn güneyinde Þarki Rumeli
Vilayeti kurulur.(47) 1885te ise bu
vilayet Bulgaristan tarafýndan ilhak
edilir. 5 Ekim 1908de ise
Bulgaristan baðýmsýz bir devlet
olarak uluslar arasý sahnede yerini
alacaktýr.

Nergis PEKCAN
Yazar

usyanýn Osmanlýya savaþ
ilan etmesindeki amaç, kendi
hâkimiyetinde büyük bir
Bulgaristan devleti kurmaktýr.
Böylece, Akdenize çýkýþ için büyük
bir fýrsat doðacaktý. Ýstanbula
kadar gelen Rus ordusu ile 31
Ocak 1878de Ayastefanos
Antlaþmasýný imzalayan Osmanlý
devleti, Makedonya ve Ege
kýyýlarýna yayýlan bir Bulgar
Prensliðinin kurulmasýný kabul
etmek zorunda kalýr. Bu özerk
Bulgar devleti, halk tarafýndan
seçilip Avrupa devletlerince
onaylanan bir prens tarafýndan

R
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Berlin Antlaþmasýnýn Balkan
ulusçuluðu açýsýndan büyük bir
önemi vardýr. Bulgarlar, Yunanlýlar
ve Sýrplar, bundan sonra millet
veya ulus olmanýn temel ölçütü
olarak etnik kökeni kabul edecekler
ve toprak temelli laik bir ulusçuluk
anlayýþý, Makedonya konusunda
çýkar kavgalarýnýn baþlangýcýný
o l u þ t u r a c a k t ý r. B a l k a n
ulusçuluðunun kendine özgü bir
hal almasýnda son derece etkili
olan Berlin Antlaþmasý, bölgede
sorunlarý çözmek bir yana,
günümüze kadar sürecek
çatýþmalarýn da zeminini
hazýrlayacaktýr. ( 4 8 ) Tüm bu
geliþmelerden ortaya çýkan sonuca
göre denebilir ki, gerek Bulgar ulus
hareketinin gerekse Balkan ulusdevletlerinin kaderi büyük ölçüde
Avrupanýn çýkar mücadeleleri

içinde belirlenmiþtir.
Sonuç
Her ulus, kendi baðýmsýzlýk tale
binin haklý nedenlerine sahip
olduðu gibi, bu nedenleri ona su
nan bir düþmana da muhtaçtýr.
Düþmanýndan mahrum bir ulusçu
luk kendine kimi ve neyi muhatap
alacak? Nasýl ki kiþi kendini
tanýmlamak ve tanýmak için
baþkalarýnýn veya ötekinin
varlýðýna ihtiyaç duyuyorsa,
toplumlar veya uluslar da kendi
onurunu, büyüklüðünü, baþka bir
ulusun alçaklýðýna, zalimliðine
dayandýrmaktadýr. O halde bu, bir
çeþit zorunluluk mu? Eðer öyle ise,
baþka da bir alternatif yoksa bu
demektir ki aþýrý veya ýlýmlý ulusçu
luk ayýrýmý da herhangi bir anlam
dan yoksundur. Ulusçuluðun
þiddetindeki derece farklarý, daha
çok devletlerin birbirine karþý
üstünlük mücadelesinde
kullandýklarý spekülatif yorumlardýr.
Ulus ideolojisinin, Fransada ýlýmlý
bir geliþme gösterdiðini kim iddia
edebilir? Zaten ulusçuluðu en fazla
tetikleyen, birliktelik ruhunu ve
dayanýþmayý ortaya çýkaran etken
lerden biri de düþmana karþý verilen mücadele deðil midir? Balkan
ulusçuklarý da, Osmanlý
karþýsýnda güçlenmiþ, güçlerini
sýnayarak dersinin bedelini hem
kendileri ödeyip hem de
Osmanlýya ödeterek nihayet
baðýmsýz birer devlet olmuþlardýr.
Ulusçuluk modern bir kavram olsa
da, her varlýðýn öncelikli olarak
kendini diðerlerinden ayýrt etme ve
onlara karþý kendini kanýtlama
ihtiyacý inkâr edilemez, temel bir
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eðilimdir. Hayatta kalma içgüdüsü
gibi düþünülebilir. Ne var ki çoðu
zaman, yine baþka bir temel eðilim
olan bencilliði nedeniyle insan ken
di taleplerini haklý bulurken,
diðerlerine sýra gelince onlar hep
aþýrý hatta tehditkârdýr. Bu bakýþ
açýsýný karþý tarafa kaydýrýrsak, yani
kendimizi baþkasýnýn yerine ko
yarsak, ayný yargýyla karþý karþýya
kalýrýz. Ýþte bu tür ikili veya çoklu
bakýþ açýsýný kazanmadan verilen
hükümlerin geçersizliði ortadadýr.
Ulus- devlet olmanýn bedeli hep
kanlý savaþlarla ödenmiþtir.
Özellikle imparatorluklarýn
parçalanýp yok olmasý pahasýna
doðmuþ olan yeni devletler, varlýk
kavgalarýný ve yeniden doðuþ
mitlerini sürekli canlý tutmalarý, sa
dece þövenizmle açýklanabilecek
bir tutum deðildir. Öyle bir açýdan
bakýlýrsa; Avrupalý devletlerin ayný
þeyle bugünkü Türkiyeyi
suçladýklarý hatýrlanmalýdýr. Özetle,
herkesin ulusçuluðu kendi
haklýlýðýný, diðerlerinin haksýzlýðý
pahasýna kurgulamaktadýr.
Bulgar ulusçuluðu, kendine
özgü ve diðer Balkan komþularý
arasýndaki ortak yönleri ile diðer
tüm devletlerin- mesela Fransa,
Ýtalya v.b- ulusçuluk anlayýþlarýyla
karþýlaþtýrýldýðýnda çok da istisna
bir örnek oluþturduðu iddia edile
mez. Balkanlýlaþma terimini
aþaðýlayýcý anlamda kullanan
Avrupalý bilim dünyasýnýn bazý
üyelerinin bu sorunlu bölgeye
bakýþý, belki de tarih boyunca kendi
çýkarlarýnýn burada çatýþmýþ olduðu
gerçeðini göz ardý etmekten
kaynaklanmaktadýr. Bizzat kendileri
bu sorunlarýn parçasýyken bölgeye
yönelik tepeden ve yargýlayýcý
bakýþlar, durumu kendiliðinden
açýklamaktadýr. Bazý Osmanlý tarihçileri de benzer bir tutumla, Balkan

milletlerinin hainliðinden bahsed
erler. Osmanlý hepsini kucaklamýþtý
oysa. Burada da adi bir ulusçuluk
suçlamasý söz konusudur. Balkan
lar - burada ele alýnan Bulgaristan
dâhil- Osmanlýyý nihai bir düþman
olarak ebedileþtirirken, aslýnda ol
umsuz biçimde de olsa
hafýzalardaki yerini durmadan
saðlamlaþtýrmaktadýr. Onlar için
Osmanlý, tarihlerinin akýþýnda tam
beþ asýrlýk sapmayý ifade eder. O
karanlýk yýllarýn sorumlusu
Osmanlýdýr, Türklerdir, veya Doðu
zihniyetidir. Ayný þekilde,
Balkanlarý Avrupanýn kýyýsýnda
kalmýþ uðursuz bir bölge olarak
görme eðilimi de, bu tür bir
dýþlama yoluyla Balkan Meselesini tüm dünyanýn gündeminde
tutmaktadýr.
Bulgar ulusçuluðuna gelince,
Osmanlýdan baðýmsýz olmak için
silahlý, diplomatik, pek çok yöntemi
kullanýrken de, Rusyanýn ve diðer
devletlerin yardýmýný isterken de,
tek amacý, Bulgar ulus kimliðine
baðýmsýz bir devlet çatýsý kurmaktýr.
Her ne kadar adil ve hoþgörülü
olsa da, Osmanlý yönetimi
yabancýdýr; en önemlisi; kendilerini
fetheden bir gücün karþýsýnda her
zaman zýmmi statüsünde kal
maya mahkûmdurlar. Sonuçta
Osmanlý, Balkan ulusçuluðunun
ortaya çýkýp filizlenme imkâný
bulduðu verimli bir topraktýr:
Coðrafya, tarihi geçmiþ, etnik yapý,
göçler, savaþlar, çatýþma gibi
faktörler bu tür hareketler için
kýsýtlayýcý deðil tetikleyici olmuþtur.
Bunun dýþýnda, Osmanlý devleti de
kendi açýsýndan ulusçuluðu iki farklý
biçimde kolaylaþtýrmýþtýr. Bunlar
dan biri, gayrimüslimlere saðladýðý
dini- kültürel özerklik; diðeri ise,
halkýn kendi kimlik iddiasýný
kýþkýrtacak nitelikte, egemen mille

tin karþýsýnda fethedilen millet olma
gerçeðinin farkýndalýðýdýr. Hiç
kimse daha ileri bir uygarlýk ya da
daha güçlü bir devlet tarafýndan
kendi özkimliðinin geri plana itilmesine kayýtsýz kalmaz. Temelde
eþitliðe dayanmayan bu tür iliþkiler
sorunludur ve her an dýþ tahriklere
açýktýr. Osmanlýnýn, tebaasýna
bahþettiði adalet, refah, hoþgörü
gibi nimetlerin deðeri, Bulgar
ulusçuluðunu engelleyebilecek,
yolundan çevirecek þeyler deðildir.
Hatta Avrupanýn devrimci fikirleriyle bir kez tanýþtýktan sonra,
Osmanlýnýn koruyuculuðunu
zulümle eþdeðer gören Bulgar
aydýnlarý, kendi zihinlerindeki bu
algýyý daha sonra tarihe mal ederek
Osmanlý zulmü altýnda inleyen
mazlum Bulgar halký masalýný dil
lendirmeye baþlayacaktýr. Bu tür
hikâyeler halkýn kanýný coþturmaya
yöneliktir. Duygulara seslenerek
onlardaki enerjiyi, ulus davasýnýn
vazgeçilmez yakýtý olarak
kullanacaktýr.
Ulus- devlet bir zorunluluksa
ulusçuluk da zorunluluktur.
Ulusçuluðu reddetmek, ulus- dev
leti reddetmektir ki zaten genelde
reddedilen baþkalarýnýn
ulusçuluðudur, bizimki deðil.
Ulusçuluðun ortaya çýktýðý koþullar
önemlidir, çünkü onun niteliðine
damgasýný vururlar. Elveriþli
koþullarda yurtseverlik biçiminde
ortaya çýkan þey, olaðanüstü
koþullarda ulusçuluk olarak
adlandýrýlýrken,(49) bu elveriþlilik
ifadesi tam yerinde deðildir. Ni
tekim ulusçuluk veya yurtseverlik,
refah dönemlerinin ürünü deðildi.
Aksine, bir ölüm- kalým savaþýnýn
verildiði ya da bir ulusun varlýðýný
ciddi biçimde tehlikeye düþtüðü
zamanlarda iþlevsellik kazanýr.
Ýstikrar ve barýþ içinde hiç kimse
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vatanýný kurtarmaya heveslenmez.
Kime karþý ve neden ulusçuluk
yapýlsýn ki böyle bir durumda? Ýþte
belki de bu yüzden devletler
düþmansýz yapamaz, çünkü o za
man ulusçuluða ihtiyaç kalmaya
cak, kimse yurtseverliðini haykýrma
gereði duymayacaktýr. Ulusun
sürekli tetikte bulunmasý için
düþman yoksa da yaratýlýr. Ulus 
devlet, kendi varlýk gerekçesini bu
þekilde korumak zorundadýr:
ulusçuluðu canlý tutarak. Bir ulusa
ait olduðunu bilmek, ulusunu
sevmek, ancak bu baðlýlýðýn
sýnandýðý dönemlerde anlamýný bu
lur.
Balkan devletlerinin ortaya çýkýþ
koþullarý, normal bir yurtseverlik
duygusu için fazlaca þiddetli
görülmektedir. O halde hangi
modern ulus- devlet elveriþli
koþullarda ortaya çýktýðýný iddia
edebilir ki?
Bulgar ulusunun, tarihi süreç
içinde edinmiþ olduðu kendini
savunma, tepkisellik ve her an
düþmana karþý tetikte olma refleksi,
az ya da çok tüm uluslarda
bulunur; çok da olaðanüstü ve
sadece bir Balkan devletinde
görülebilecek bir sapma deðildir.
Asýl þovenizmi, tüm dünyayý ele
geçirmeye kalkýþan büyük
güçlerin seçilmiþlik iddialarýnda
aramak gerekmektedir. Bunlarýn
ulusçuluklarý sorgulanmazken,
Avrupanýn doðu ucunda yaþayan
küçük, sorunlu devletçikler, daha
doðrusu bölgenin kendisi, sürekli
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mercek altýnda tutulmaktadýr.
Geçmiþte ise, zayýflayan Osmanlý
yönetimi altýnda bu devletlerin baþ
kaldýrmasý teþvik edilmekteydi. Bu,
onlarýn ulusçu meziyetlerine
saygýdan deðil, kendi çýkar
beklentilerinin gereðiydi. Bulgar
ulusçuluðu, sadece Osmanlýya
karþý deðil, Avrupa, Rusya ve diðer
Balkan komþularýna karþý bir çýkýþ
ve kendini kanýtlama giriþimidir.
Yurtseverlik, sevilecek bir yurdun
varlýðýný gerektirir. Osmanlý,
böylesine dünyevi tanýmlardan
çok farklý bir zihniyet dünyasýný
temsil ettiðinden, ulusçuluk
ideolojisine uyan yeni, modern
ulus- devletler kuruldu. Diðer bir
ifadeyle, Osmanlýnýn daðýlmasý ve
ulus- devletlerin kurulmasý tarihi
bir zorunluluktu ve bu yolda
benimsenen araçlar ne olursa
olsun, kanlý isyan hareketleri nelere
mal olursa olsun, ulusçuluk bir kez
dünya sahnesinde yerini almýþtý.
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Türk Dünyasý
Esaret altýnda bir vatan: TÜRKMENELÝ
Türkmeneli, bugün
Irakýn haritasý içerisinde
kalan, üzerinde Türkmeneli
Türklerinin yaþadýðý,
Türkiye- Suriye ve Irak
sýnýrlarýnýn bitiþiðinden,
baþka bir anlatýmla Irakýn
kuzey batýsýndan baþlayan
ve bir þerit halinde Irakýn
doðusundaki Ýran sýnýrýna
kadar uzanan bölgedir.
Bu bölge gerek yeraltý
zenginlikleri gerekse yer
üstü kaynaklarý ile Irakýn
ve hatta dünyanýn en
verimli topraklarýdýr.
Osmanlý Devleti
döneminde bu bölge (bir
kaç mýntýkayý daha içine
alarak) Musul vilayeti
olarak adlandýrýlýyordu.

Muhammed Mert KERKÜKLÜ

ürkmeneli bölgesi, kuzeyden
Telafer kentinden baþlayarak
sýrasýyla Musul ili, Erbil ili,
Altunköprü ilçesi, Kerkük ili,
Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu,
Kifri, Hanekin, Karahan, Kýzlarbat,
Þahraban, Mendeli gibi önemli
ilçelerin yaný sýra adlarýný
zikretmediðimiz çok sayýda Türk
kasaba ve köylerinden
oluþmaktadýr.
Türkmeneli ve Irak
coðrafyasýnda ilk Türk varlýðý, M.Ö.
3500 yýlýna Sümer Devleti
zamanýna kadar uzanmaktadýr.
Türkmeneli coðrafyasýna Türkistan,
Anadolu ve Kafkasyadan farklý
zamanlardan yerleþen Türkler, son
olarak 1917 yýlýnda 1.Dünya
Savaþýndan sonra Güney
A z e r b a y c a n  d a n g e l m i þ t i r.
24 Temmuz 1923 günü Misaký Milli dýþýnda kalan Türkmeneli
Türkleri için kara bir gündür. O
günden itibaren katliamlar,
sürgünler, etnik temizlik ve birçok
zulüm bizim yaþamýmýzýn bir
parçasý olmuþtur.

T

Faþist Arap milliyetçisi olan
Saddam Hüseyinin rejimi uzun
yýllar boyunca Araplaþtýrma
siyasetini deðiþik yöntemlerle
denedi ama baþarýsýz oldu ve bu
rejimin gitmesi ile biteceði
düþünülen baský, etnik temizlik
politikalarý ve katliamlar, ne yazýk
ki artarak devam etti, her yýl
yüzlerce vatandaþýmýz kimlikleri
yüzünden çoluk çocuk, kadýn, yaþlý
demeden þehit edildi.
9 Nisan 2003 gününden
itibaren sanki çevremizde olan
herkes bir anda düðmeye bastý
bizi yok etme planýný
gerçekleþtirmek için Bu planýn

Türkmenli bayraðýndaki mavi renk Gök Türkleri, iki çizgi
ise Mezopotamya da olan Dicle ile Fýrat Nehirlerini
simgelemektedir. Ayyýldýz ise Türklüðün simgesidir.
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öðeleri o kadar çok ki saymakla
bitmez. Sözde Ýslamiyeti savunan
mezhepçi terör örgütleri, yýllardýr
baþlattýklarý iþleri tamamlamaya
çalýþan Saddam Hüseyin rejiminin
kalýntýlarý olan Baasçýlar, Peþmerge
ve Türkmeneli Türklerini
parçalamak için özel olarak Ýranda
ve batýda eðitilmiþ din adamlarý
Tüm saydýklarým ve daha fazlasý,
sýnýrlarýmýz dýþýnda tasarlanan
planlarý gerçekleþtirmek için hepsi
birden kollarý sývadý.
Olaylar 10 Nisan 2003de
Türkmenelinin baþkenti ve
Türkmeneli Türklerinin en yoðun
yaþadýðý þehir olan Kerkükü
Peþmergeler ve ABD güçlerinin
iþgali ile baþladý. Ýlk olarak Nüfus

partisi, biri Barzaninin
baþkanlýðýnda olduðu KDP ve
diðeri ise bugün Irakýn
Cumhurbaþkaný olan Talabaninin
partisi KYB Her parti kendince
bir vali bir belediye baþkaný atadý,
Kerkükten sonra Tuzhurmatu,
Tavuk ve Kerkükün güneyinde
olan diðer Türk kasaba ve köyleri
iþgal edildi.
1960'lý yýllarýn baþlarýna kadar
Kerkük nüfusunun %95i Türk iken,
bu rakam Saddam rejiminin
baþlattýðý Araplaþtýrma politikasý
ve sistemli göç hareketleriyle ve
Kerkük ilinin sýnýrlarýnýn daraltýlmasý
nedenleriyle 1980li yýllarda %75e
düþtü ve 9 Nisan 2003 sonrasý ise
bu defa Kerküklülere karþý

yaparak yerleþtirildi.
Akýllara gelen soru þu olabilir
Peki tüm bu olanlarda Türkler
nerdeydi? 1991 Körfez Savaþý
sonrasý ABD ve BM tarafýndan
güvenli bölge olarak ilan edilen
Irakýn kuzeyinde, Saddam
rejiminin karþýtlarý orda faaliyet
göstermeye baþladý. Kürtler
Peþmergeyi yeniden yapýlandýrdý.
Türkler ise Türkmen Kurtuluþ
Ordusunu kurdular. Sayýsý 5000
asker civarýnda olan bu güç, Irak
Türkmen Cephesinin askeri kanadý
olarak tanýnýrdý. Irak iþgali sonrasý
ABD tarafýndan Irakta tüm milis
güçlerinin daðýtýlmasý için bir yasa
çýkardý ve nedense ki ne Þii
partilerin milislerine ve ne de

Dairesi ve Tapu Müdürlüðü
yaðmalandýktan sonra yakýldý,
Osmanlý Devleti zamanýndan kalan
dosyalar ve Kerkükte Kara Tapu
olarak adlandýrýlan ve asýl yer
sahiplerini belirleyen belgeler yok
edildi.

Kürtleþtirme politikasý baþladý.

Peþmergelere dokunulmadý. Bir
gece içinde daðýtýlan bir tek
Türkmen Kurtuluþ Ordusu oldu ve
Türkmeneli Türkleri orman kanunu
ile yönetilen bir ülkede güçsüz ve
sahipsiz kaldý.

Bunun ardýndan Kerkük
dýþýndan gelen Peþmergeler (Kürt
milis güçleri) Belediye ve Valilik
binasýný iþgal ettiler ve þehrin asýl
sahibi olan Türkleri yok sayarak
yerel hükümet kurup Kerküke bir
de vali ile belediye baþkaný tayin
ettiler. Olayýn trajikomik yaný ise o
günlerde Kerkükte her makamdan
iki görevli vardý: iki vali, iki belediye
baþkaný... Bunun nedeni ise, hiç
bir zaman anlaþamayan iki Kürt
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10 Nisan 2003 günü ABD
güçlerinin Kerküke girmesi ile
birlikte devlet dairelerini, okullarý,
üniversiteleri, müzeleri, sýradan
insanlarýn araçlarýný, boþ olan
bütün evleri Baas Partisi üyesi
olmasý bahanesiyle ve saymakla
bitmeyen yerleri yaðmalayýp ve
sonradan yakan Peþmergeler ve
iki Kürt partisinin adamlarý, bununla
da yetinmedi. Sistemli bir þekilde
Ýran, Suriye, Türkiye ve Irakýn
kuzeyindeki Kürt köylerinden
getirilen yaklaþýk 800.000 Kürt,
Kerkük ve çevresinde bulunan
bütün boþ alanlara (Kerkük Olimpik
Stadý ve askeri garnizon dahil
olmak üzere) gecekondular

Türkmenelinin kuzeybatýsýnda
kalan baþka bir Türk þehri ise
Telaferdir. Telafer, baþkent
Kerkükten sonra yaklaþýk 600.000
civarýnda Türkün yaþadýðý % 100
bir Türk þehridir. Telaferin ABD
güçleri ve Kürtleri için çok önemli
bir yeri vardýr. Kürtler için
Türkmeneliyi, coðrafi anlamda,
Türkiyeden koparmak en büyük
amaçtýr. Türkiye ile Irak arasýnda
ikinci bir sýnýr kapýsý açýldýðý
takdirde, bu Telaferden geçeceði
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için; ya Telaferi ele geçirmek veya
orada bu kapýnýn açýlmamasý için
kalýcý bir istikrarsýzlýk yaratmak
Kürtler için ulusal bir amaçtýr. Ýkinci
kapýyý büyük bir tehdit olarak
görmelerinin nedeni ise, Irakýn
kuzeyinde kurulan kukla devletin
bütçesinin yaklaþýk %48sinin bu
kapýdan yapýlan ticaretten alýnan
vergi ve haraçlardan oluþmasýdýr.
Kürtlerin tersine, hiç bir devlet
binasýný yaðmalamayan veya iþgal
etmeyen Irak Türkmen Cephesi ve
Türk kuruluþlar, Telaferde de ayný
þeyi yaptý ve 12 Nisan 2003de
Telafer Kalesine yýllar sonra ilk
defa Türkmeneli bayraðý asýldý.
Telaferin önemini bilen Kürt
Partileri, Telafere hareket

Ýþgal güçlerinin ise, Telaferliler
ile eski bir hesabý vardý. 1920de
Irakýn genelinde Ýngiliz iþgaline
karþý baþlayan, Irakta Ýngiliz iþgal
güçlerine çok zarar veren,
Ýngilizlerin Iraktaki askeri yönetimini
sona erdirmeye zorlayan ve Arap
tarihçileri tarafýndan baþlangýç
noktasý Irakýn güneyi gösterilen
ayaklanmanýn asýl baþlangýç
noktasý Telaferdir.
Te l a f e r  d e b i r t ü r l ü
güçlenemeyen ABD ordusu ve
Kürtler, beraber alternatif yollarý
aramaya baþladýlar ve bu sefer
devreye açýk ve gizli stratejik
ortaklar Suudi Arabistan ile Ýran
girdi. El Kaide terör örgütü ile
Ýranda eðitilen özel ekipler,

zamanýnýn geldiðini anladýlar ve
14 Nisanda ABD güçleri
kiyafetinde kamuflaj olarak þehre
girdiler. Baþta bunlarý ABD güçleri
sanan Telaferliler birþey söylemedi,
Telafer Kaymakamlýðý binasýna
giren Kürtler yanlarýnda Telafer
dýþýndan getirdikleri bir adamý
Kerkükte yaptýklarý gibi kaymakam
olarak atadýlar. Bu adamýn Kürtlerin
maþasý olduðunu anlayan ve Arap
faþizminden yeni kurtulan Telafer
halký bu defa da Kürtlere esir
olmayý reddetti; bir takým
olaylardan sonra ayný günün
gecesinde Kürtler, Telafer halký
tarafýndan þehirden kovuldu. Bunu
kabullenmeyen Kürtler, Telafere
girmek için alternatif yollarý
aramaya baþladýlar.

Telaferin aþiret ve mezhep yapýsýný
kullanarak hareket etmeye
baþladýlar. Ne yazýk ki, Telafer
içinde yaþayan ve tarihi boyunca
dönekliðiyle tanýnan bazý kiþiler ile
iþ birliði yaparak, Telaferde kýsa
süreliðine de olsa bir iç savaþ
çýkarmayý baþardýlar.
ABDnin kendi kullandýðý El
Kaide terör örgütünü bahane
ederek Telafere Eylül 2004 ve
Þubat 2005de iki büyük
operasyon düzenlediler.
Bugün Irakýn kuzeyinde
kurulan kukla Kürt devletinin
baþkenti olarak gösterilen Erbil
þehrinin halkýnýn %70i sindirilmiþ
ve Kürt asimilasyon hareketlerine
maruz kalan Türklerden
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oluþmaktadýr. Erbildeki demografik
deðiþim süreci Kerkükten biraz
farklýydý. Erbil, 11 Mart 1970
gününden itibaren Kürtlerin
düþman olarak gösterdiði Saddam
Hüseyin ile baþlattýklarý ortak
Kürtleþtirme politikasýnýn baþlangýç

noktasýdýr. 11 Mart 1970te tüm
dünyada ilk defa bir ülkede Kürtlere
hak tanýndý ve kendi parlamentolarý
kuruldu. Bu tarihten itibaren
sistemli bir þekilde daðdaki Kürt
köylerini yýkarak onlarýn þehre
inmesi saðlandý. Bugün Erbil; Kürt
emniyet güçlerinin merkezidir ve
Türkmeneli Türklerinin tüm
tutuklularý Erbildeki ceza evlerinde
iþkence ve insan haklarý ihlallerine
maruz kalmaktadýr. Bu cezaevleri
sadece Türklerin deðil, bölgede
Kürt olmayan herkesin korkulu
rüyasý haline gelmiþtir. Bununla
yetinmeyen kukla devlet rejimi,
Türk adýný taþýyan ve bünyesinde
bir Türk bile olmayan partiler ve
sivil toplum örgütleri kurup, onlarý
Dünyaya Türkmeneli Türklerinin
temsilcisi olarak göstermektedir.
Sadece Türkmenelinde deðil, tüm
Irakta iþgalcýlarýn maþasý olan
Kürtler, koltuklarýný ve elde ettiklerini
kaybetmemek için her þeyden
vazgeçmeye hazýrlar.
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Kerkük ve Türkmeneliyi elde
etmek için farklý yollarý deneyenler,
7 Mart 2010 tarihinde Irakta
yapýlacak olan genel seçimlerde
sahtecilik yapmak için hazýrlýklarýna
erken baþladýlar. 800.000 Kürt
yerleþtirdikten sonra, bu defa iþgal
güçleri ile iþbirliði yaparak ve
Türkmeneliyi anlaþmazlýk bölgesi
ilan ederek Peþmergeyi ortak güç
adý altýnda sokmaya baþardýlar.
Türklerin yaþadýðý semtleri gezen
emniyet güçleri kukla devletin
paçavrasýný taþýyarak kýþkýrtýcý
sloganlar atarak dolaþmaktadýrlar
ve günlük Kerkükün dýþýndan
yüzlerce araba gelip bu polis
güçlerinin himayesi altýnda þehri
gezmektedir. Son sözüm þudur ki,
Türkmeneli ve Kerkük bugün tüm
bölgeyi savaþa sürükleyebilecek
bir barut fýçýsýdýr ve bu barut fýçýsý
patladýðý halde kurbanlarý biz,
sahipsiz kalan Türkmeneli Türkleri
olacaðýz.
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Bir Mübadele Köyünün Kuruluþ Hikâyesi-1

(*)

Volkan ÞENEL / Tarihçi

Lozan Barýþ Antlaþmasý ve
Mübadele
I. Dünya Savaþý'ndan zaferle
çýkan ABD, Ýngiltere, Fransa ve
Ýtalya, savaþta yenilen Almanya'ya,
Avusturya-Macaristan
Ýmparatorluðu'na ve Osmanlý
Devleti'ne aðýr koþullar içeren barýþ
antlaþmalarý önermiþlerdi. Yenik
devletlerden ilk ikisi 1919'da bu
antlaþmalarý imzalamak zorunda
kalmýþ, Osmanlý Devleti de 1920'de
Sevr Antlaþmasý'na boyun eðmiþti.
Ama Sevr Antlaþmasýnýn
öngördüðü düzen Kurtuluþ
Savaþý'yla altüst oldu ve
Anadolu'da güçlü bir Türk devleti
doðdu.
Bu deðiþen koþullar karþýsýnda
galip devletler(1) Mudanya
Görüþmeleri sýrasýnda alýnan
kararlar gereðince, Türk barýþ
antlaþmasýnýn Lozan'da
toplanacak konferansta
görüþülmesini kabul etti. 27 Ekim
1922 tarihinde de Ýstanbul
Hükümeti'yle birlikte TBMM
Hükümeti konferansa çaðrýldý.
Bunun üzerine TBMM 1 Kasým
1922'de aldýðý bir kararla saltanatý
kaldýrarak, Lozan'da yapýlacak
antlaþmada Türkiye'yi tek baþýna
temsil etme hakkýný kazanmýþ oldu.
Lozan Konferansý'na
gönderilecek heyet ve baþkaný,
yapýlacak müzakerelerin deðeri
bakýmýndan hayati önem taþýyordu.
Mustafa Kemal Paþa, Mudanya
Mütarekesi görüþmelerinde önemli
bir baþarý saðlayan Ýsmet Paþa'nýn
heyet baþkanlýðýna seçilmesini
istiyordu (2). TBMM 3 Kasým 1922
tarihinde yaptýðý oturumda Dýþiþleri

Bakaný Ýsmet Paþa'yý (Heyet
Baþkaný), Maliye Bakaný Hasan
(Saka) Bey'i ve Saðlýk Bakaný Rýza
Nur Bey'i yapýlacak barýþ
konferansýna katýlmak üzere
delege olarak seçti.
Konferans, 20 Kasým 1922
tarihinde Ýsviçre'nin Lozan þehrinde
baþladý. Konferansýn ana konularý;
sýnýrlar, kapitülasyon, boðazlar,

azýnlýklar, Osmanlý Devleti'nin
borçlarý olarak saptanmýþtý. Baþta
Ýngiltere ve Fransa olmak üzere
galip devletlerin Sevr
Antlaþmasý'nýn koþullarýný biraz
hafifleterek Türkiye'ye kabul
ettirmeye çalýþmalarý nedeniyle

oturumlar sert tartýþmalarla geçti.
Özellikle Ýngiltere'nin ödün
vermeyen tutumu yüzünden
konferans çýkmaza girdi ve
görüþmeler 4 Þubat 1923'te kesildi.
Yo ð u n d i p l o m a t i k ç a b a l a r
sonucunda taraflar 23 Nisan
1923'te yeniden bir araya geldi. Bu
kez Ýngiltere'nin tutumu daha
yumuþamýþtý. Nitekim görüþmeler
olumlu sonuçlandý ve üzerinde
anlaþmaya varýlan metin 24
Temmuz 1923'te imzalandý (3).
Beþ bölümde toplanmýþ 143
maddeden oluþan barýþ
antlaþmasýnýn birde ekleri
bulunmaktaydý. Bu ekler
içerisindeki dikkat çekici
maddelerden biride Türk ve Rum
ahalinin deðiþtirilmesi
sözleþmesiydi.
Sözleþmeye göre; 1 Mayýs
1923 tarihinden itibaren, Türkiye
topraklarýnda yerleþik Rum
Ortodoks dininde bulunan Türk
tebaasý ile Yunan topraklarýnda
yerleþik, Müslüman dininde olan
Yunan tebaasý zorunlu olarak
deðiþtirilmeye (mübadele) (4) tabi
tutulacaktý(5). Ancak yine bu
sözleþmenin 2. maddesine göre
ise; Ýstanbul'da bulunan Rumlar
ve Batý Trakya'da bulunan
Müslümanlar etabli (yerleþik)
sayýlarak (6) deðiþim dýþýnda
býrakýlacaklardý. Yani, son derece
açýk olan anlaþma hükmüne göre
Batý Trakya'nýn her hangi bir
bölgesinde bulunan MüslümanTürk köyleri kesinlikle mübadele
kapsamý içerisine alýnmayacaktý.
Ama öyle olmamýþtýr.
Yunanlýlar, yapýlan anlaþmada
net olarak belirtilmesine raðmen
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uyanýk davranarak -ayný zamanda
anlaþma kurallarýný çiðneyerek20'ye yakýn Türk köyünü
mübadeleye tabi tutmuþlardýr. Bu
köylerin büyük bir kýsmý ise Drama
sýnýrlarý içerisinde bulunmaktaydý.
Dolayýsýyla, burada akla þu soru
gelebilir: Peki niçin, Yunanlýlar
Drama havalisindeki birçok köyü
mübadele kapsamý içerisine almak
istemiþlerdi? Bu sorunun üç
önemli cevabý vardýr:
1-) Murad Hüdavendigar
döneminde Lala Þahin Bey
tarafýndan ele geçirilen Drama'nýn
(1373) (7) stratejik açýdan son
derece önemli bir konuma sahip
olmasý
2-) Mübadele kapsamý içerisine
alýnan köylerin Müslüman-Türk
ahalinin yoðun olarak yaþadýðý
önemli köyler olmasý
3-) Bu bölgelerdeki Türk çetelerin
varlýðý
Bu köylerin bazýlarýnýn
mübadeleden önceki etnik
yapýlarýna bakmak herhalde
konuyu daha da iyi aydýnlatacaktýr.
Bu iki önemli noktadan da
anlaþýlacaðý üzere Türkler açýsýnda
Drama'nýn önemi büyüktür. Bu
tarihsel gerçeðin bir de kültürel

Nüfusu

Eski Adý
Kozluköy (Kozluca)
Meþeli (Meþelli)
Mahmudlu (Mamatlý)
Malgrit
Horozlu (Cebelhorozlu)
Hüseyinköy
Kurdalan
Gabrov (Gabrova)
Suyalýsý
Saltýklý
Çakýrlý
Korular (Kurlar)
Arpacýk
Demirtaþ
Hocalar
Ada
Yeniköy

yönü vardýr. Örfü, adeti, geleneði
ve göreneðiyle de Türk kokan
Drama her dönem önemli bir
merkez olma özelliðini korumuþtur.
Hatta o günlerden günümüze
ulaþan o meþhur Drama türküsü
hala
birçoðumuzun
dudaklarýndadýr:
Drama köprüsü Hasan, dardýr
geçilmez
Soðuktur sularý Hasan, bir tas
içilmez
Anadan geçilir Hasan, yardan
geçilmez
At martini de bre Hasan, daðlar
inlesin
Drama mahpusunda Hasan,
dostlar dinlesin
Mezar taþlarýný Hasan, koyun
mu sandýn
Adam öldürmeyi Hasan, oyun
mu sandýn
Drama mahpusunu Hasan,
evin mi sandýn
At martini de bre Hasan, daðlar
inlesin
Drama mahpusunda Hasan,
dostlar inlesin
Aþaðýda da görüleceði üzere,
Drama'nýn Kozluca(8) Köyü(9) de

Þimdiki Adý
Karyafiton
Kolenaro
Dafnona
Margarýti
Kostanitis
Ýonika
Likod ro mion
Kalitea
---------Kumnina
Kastanoton
Sidiropetra
Stavrohori
Livera
Nehorio

Türk
713
112
663
551
374
871
396
167
185
252
289
1221
81
94
88
762
173

Batý Trakya Bölgesi sýnýrlarý
içerisinde olmasýna raðmen
mübadeleye tabi tutulmuþ olan
köylerdendir.
Mübadeleye tabi tutulacak
köylerin isimlerinin netleþmesiyle
birlikte, Drama ve havalisinde
büyük bir hareketlilik yaþanmaya
baþlanmýþtýr. Zira, bu bölgede
yaþayan halk atalarýnýn
Anadolu'dan göçmen olarak
geldiklerini biliyor ve o topraklarý
merak ediyorlardý.
1924
Martýnýn
son
günlerinde(10) Hüseyinköy Tren
Ýstasyonu'nda toplanan mübadiller,
trene bindirilerek Türkiye'ye doðru
yola çýkarýlmýþlardýr. Edirne'nin
Uzunköprü kazasýna kadar süren
yolculuk, burada baþka bir trene
binilmesiyle devam etmiþ ve
Ýstanbul Sirkeci Garý'nda sona
ermiþtir. Sirkeci'de(11) bir müddet
bekletilen mübadiller, daha sonra
Denizcilik Ýþletmeleri'ne ait
Karabiga adlý bir vapura
bindirilerek Ýzmit'e getirilmiþlerdir.
Ýzmit'e getirilen Mübadiller,
mübadele þartlarý gereði Ýzmit'ten
Yunanistan'a gönderilmiþ olan
göçmenlerin boþalan evlerine
yerleþtirilmiþlerdir.

Yunan
------------149
------------------329
(*) devam edecek

16

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Ýçimizden Biri:

Hafize BEYSÝM GÜN
gruplar arasý yarýþmalarda birincilik
ödülüne layýk görüldü. 1970 yýlýnda
BalkantonDevlet Müzik
Araþtýrma ve Yapým Evi tarafýndan
ilk Türk Sanatçýsý olarak Longplayi
yapýldý. 12 yýl Anton Straþimirov
Razgrad Devlet Tiyatrosunda
tiyatro sanatçýsý olarak görev yaptý.
Ayný dönemlerde dýþarýdan 4 yýllýk
Ziraat Teknisyenliði okulundan
mezun oldu.

1945 yýlýnda
Bulgaristanýn Varna ilinde
doðdu. Ýlk ve ortaokulu
Staro Oryahovo köyünde
okudu. Varnada Kýz
Meslek Lisesinden
mezun oldu. Rumeli Halk
Türküleri araþtýrmalarý ve
derlemeleri yaptý.

S

1977 yýlýnda Anavatana göç
etti. 1978 yýlýnda Devlet Tiyatrolarý
Genel Müdürlüðünün açmýþ
olduðu Sanatçýlýk Sýnavýný
kazanarak Ahmet Vefik Paþa Bursa
Devlet Tiyatrosu Müdürlüðünde
Sanatçý olarak göreve baþladý.
Otuz yýllýk sanat yaþamýnda
altmýþýn üzerinde oyunda rol aldý.

ofya Radyosunda kendi
sesinden kayýtlý elliden fazla

Bir kýzý ve bir de torunu bulunan

türkü bulunmakta ve halen

Hafize Beysim Güne; camiamýza

yayýnlanmaktadýr. 1969 yýlýnda

olan katkýlarý için minnet

Razgrada baðlý Rakovskide 70

duygularýmýzý iletip, kendisini

kiþilik Rumeli Halk Türküleri Korosu

bizlere güç veren çalýþma ve

kurdu ve yönetti. Ayný yýl

etkinlikleri ile her zaman yanýmýzda

Haskovoda yapýlan amatör

görmeyi arzu ediyoruz.

17

Balkanlarda Türk Kültürü

Söyleþi

Balkanlarda
Türk Kimliði ve Ýzi Kaybolmayacak
Geçtiðimiz günlerde Bulgaristan
Müslümanlarý Baþ Müftüsü
Sayýn Mustafa Aliþ Hacýnýn
misafiri olduk. Kendisi ile
gerçekleþtirdiðimiz sohbette
Bulgaristan Türk ve
Müslümanlarýnýn durumunu
enine boyuna konuþtuk.
Balkanlarda Türk Kültürü
Dergisi olarak yaptýðýmýz
söyleþide Sayýn Baþ Müftünün
Bulgaristanda pek çok kiþinin
söylemekten çekindiði hususlarý
büyük bir içtenlikle ve üstüne
basa basa vurgulamasý, aslýnda
bizlerde daha söyleyecek Rumeli
türkülerimiz olduðu umudunu
uyandýrdý. Ýþte, Dergimiz Editörü
Kader Özlemin Bulgaristan
Müslümanlarý Baþ Müftüsü
Sayýn Mustafa Aliþ Hacý ile
yaptýðý doyumsuz söyleþi
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K. Özlem: Sayýn Baþ Müftüm,
öncelikle röportaj talebimizi kabul
ettiðiniz için þahsýnýz baþta olmak
üzere, kurumunuza çok teþekkür
ederim. Ýsterseniz, genel bir giriþ
yapalým.
Bulgaristan
Müslümanlarýnýn sayýsý aþaðý yukarý
ne kadardýr?
Baþ Müftü: Bizlerin her zaman
yanýnda olan ve önemli bir misyonu
yerine getiren Balkanlarda Türk
Kültürü dergisine ve onun güzide
ekibine teþekkür ederek sözlerime
baþlamak isterim.
Resmi istatistiklere göre,
Bulgaristan Müslümanlarýnýn sayýsý
1 milyon civarýndadýr. Ancak gayri
resmi istatistikler bunun 1,5
milyondan fazla olduðunu ifade
etmektedir.
K. Özlem: Resmi istatistikler genel
anlamda Türklerin ve
Müslümanlarýn sayýsýný
olduðundan daha az gösterme
eðilimde, Sayýn Baþ Müftüm. Yine
ayný
resmi
rakamlar
Bulgaristandaki Türklerin sayýsýný
750.000 olarak göstermektedir.
Hâlbuki bu sayýnýn çok rahat bir
þekilde 1 milyonun üzerinde
olduðu görülüyor. Bakýyorsunuz
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her yer Türk olmuþ. Sofyada bile
Türkten geçilmiyor. Ýnsan ister
istemez, bu nasýl iþtir diye
sorguluyor. Hayli enteresan bir
durum
Son dönemde, Türkiyeden
takip edebildiðimiz kadarýyla biraz
sýkýntýlý bir süreç yaþadýðýnýz
g ö r ü l ü y o r. S o f y a Þ e h i r
Mahkemesinin onay krizi vs bir
takým sorunlar yaþanýyor. Bu iþin
detayý nedir, Sayýn Baþ Müftüm?
Baþ Müftü: Þimdi bu mesele
sanýldýðýndan çok karmaþýk bir
mesele. Ben bu meseleyi mümkün
olduðunca sadeleþtirerek
özetlemeye çalýþayým. 1990
yýlýndan beri Müslümanlar,
komünist rejim tarafýndan atanan
müftüyü tanýmadýklarýndan,
kendilerini yönetecek olan müftüyü
seçme yoluna gitmiþlerdir. Tabii ki,
eski idare bunu kabul etmedi ve
o günden bugüne Müslümanlarý
hep Mahkeme ile uðraþtýrmaya
çalýþmaktadýr. En sonunda 2005
yýlýnda, yine Müslümanlar toplandý,
seçimini yaptý. Eski yönetim
seçime muhalefet etti ve Mahkeme
aleyhimize bir dava açtý. Dava ise,
Müslümanlarýn aleyhine
sonuçlandý. Bu sebepten dolayý
2008de bu davanýn sonucu
çýkýnca, yeni bir Kongre yapmak
mecburiyetinde kaldýk. Bu defa
eski yönetim yine taarruza geçti.
Yüksek Mahkemenin kararý ne
olacak bilemiyorsunuz tabi
Sofya Þehir Mahkemesinde davayý
biz kazandýk. Ýstinaf
Mahkemesinde ise, karþý taraf
kazandý. Bulgaristanda
mahkemeler 3 derecelidir: Sofya
Þehir Mahkemesi, Ýstinaf
Mahkemesi ve Yüksek

Mahkeme Dediðim gibi, Þehir
Mahkemesinde biz kazandýk.
Ýstinaf Mahkemesinde karþý
taraf
Biz bunu üst bir
mahkemeye taþýdýk ve þu anda
konu Yüksek Mahkemede. Ama
Yüksek Mahkemenin kararý
çýkmayýnca, dedik ki biz yine bir
Kongre yapmýþ olalým. Yüksek
Mahkemenin kararý lehimize
çýkarsa ne âlâ Ama aleyhimize
çýkarsa, bizim daha önceden
yapmýþ olduðumuz bir Kongremiz
var onu tescil edeceðiz. Ve bundan
sonraki çalýþmalarýmýza da ayný
þekilde devam edeceðiz.
K. Özlem: Eski yönetim olarak
ifade ettiðiniz þahýs Nedim Gencev
deðil mi? Kendisi komünist
dönemde Bulgar Devletinin
istihbarat servisine çalýþtýðýný
gururlanarak anlatan bir þahýs...
Bunu kendisi ifade ediyor. Ayrýca
söz konusu þahsýn Bulgaristan
Müslümanlarý nezdinde kredisi ise
gördüðümüz kadarýyla son derece
düþük. Bulgaristan Müslümanlarý
cemaatinin konuya bakýþ açýsý
nasýldýr?
Baþ Müftü: Onu þöyle ifadelim...
Þimdi maalesef 2009da yaptýðýmýz
Kongreyi Sofya Þehir Mahkemesi
kaydetmedi. Gencevin iddiasý,
bizim 2009 yýlýnda yapmýþ
olduðumuz Kongre, Yüksek
Mahkemedeki daha önceki
davamýz sonuçlanýncaya kadar
Sofya Þehir Mahkemesince tescil
e d i l m e m e s i þ e k l i n d e d i r.
Sonuçlandýktan sonra da karara
göre hareket edilsin
Buna
mukabilen, Bulgaristan
Müslümanlarýnýn 16 yerdeki bölge
müftülüklerinde imamlar toplantý
yaptý. Her yerde deklarasyonlar
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yayýnlandý. O deklarasyonlarda
dendi ki: Biz artýk komünist
dönemden çýktýk. Bizim baþýmýzda
istihbaratta çalýþan bir adam yer
alamaz. Biz bunu kesinlikle kabul
etmiyoruz. Bulgaristan demokratik
bir ülke ve Avrupa Birliðinde de
yer aldýðýndan dolayý, Bulgaristan
vatandaþlarý olarak haklarýmýzý
istiyoruz. Biz seçimimizi yaptýk ve
idaremizi seçtik. Þimdi Sofya Þehir
Mahkemesinin iþi bunlarý
kaydetmektir. Mahkemenin bu

Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesine götüreceðiz.
Ko m ü n i s t d ö n e m d e b i z i m
isimlerimiz deðiþtirilirken ve çeþitli
haklarýmýz çiðnenirken televizyona
çýkýp da Bulgaristan
Müslümanlarýnýn durumlarý çok iyi,
çok rahat diyen bir adamý
kesinlikle baþýmýzda kabul etmeyiz.
K. Özlem: Artý sadece bunlarý
yapmakla kalmadýðýný biliyoruz.
Þahsýnýza yönelik karalama
kampanyalarýnda ve iftiralarda da

sonra, bunlar sadece basýna deðil;
Devletin ilgili birimlerine de
Cumhurbaþkanýna, Baþbakana,
Parlamento Baþkanýna, Yüksek
Mahkeme Baþkanýna vs
gönderiliyor. Doðal olarak çeþitli
yerlerden de cevap aldýlar. Bazý
kurumlar bu bizim iþimiz deðildir,
biz mahkemenin iþine
karýþamýyoruz þeklinde cevap
verdiler. Evet, karýþmýyorlar. Biz de
bunu söylüyoruz. Nihayetinde
Bulgaristan demokratik bir hukuk

yasaldýr veya yasadýþýdýr þeklinde
bir iþlem yapma hakký yok. Eðer
son sözü hep Þehir Mahkemesi
söyleyecekse bizim serbestçe
seçim yapmamýzýn bir anlamý yok.
Yani, bizim seçimimize orada bir
hâkim karar verecekse,
seçimimizin ne anlamý kalýyor? Bu
sebepten dolayý, Bulgaristan
Müslümanlarý dediler ki: Biz
kesinlikle artýk bu oyunu kabul
etmeyeceðiz. Biz haklarýmýzý
istiyoruz. Gerekirse meseleyi

bulunuldu

devleti olduðu için artýk Bulgaristan
Müslümanlarýnýn sesini biraz
duymak zorundadýrlar.
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Baþ Müftü: O tabii, devam
edegeldi. Benim aleyhime ne
konuþtuysa bir þahýs üzerinden
konuþmuþtur. Ama burada bir
þahýs söz konusu deðil;
Bulgaristanda yaþayan 1,5
milyonun üzerinde Müslüman söz
konusudur. Yani bu Müslümanlarýn
haklarýný çiðneyemez. Biz bunu
söylüyoruz.
Ýmamlar
deklarasyonlarý kabul ettikten

K. Özlem: Doðrudur
Ancak
sanki biraz da farklý oyunlar var
gibi geliyor. Burada tabanýn
sempatisini kazanmýþ, kendi
cemaatinin güvenini kazanmýþ,
yapýlan usulsüzlüklere karþý sesini
yükseltebilen bir Baþ Müftü var.
Kýsacasý Bulgaristandaki
Müslümanlarýn somut bir irade
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yansýmasý var. Tabii, güçlü bir
taban desteðiyle Baþ Müftülük
makamý kendisine geldi þeklinde
gözüküyor. En azýndan Türkiyeden
bakýnca, bu böyle algýlanýyor.
Özetle, iyi bir mücadele örneði
sergileniyor.
Peki, þöyle sormak isterim.
Madem mahkemedeki bir hâkim
tescil edecek Baþ Müftüyü,
hakikaten yaptýðýnýz Kongrenin ve
bölge Müftülüklerinin yaptýðý
seçimin ne anlamý var diye bir soru
ortaya çýkýyor. Þimdi meseleyi Batý
Tr a k y a  d a k i T ü r k a z ý n l ý ð ý n
durumuyla karþýlaþtýrmak
gerekirse, komþu iki ülkede iki Türk
azýnlýk
Her ne kadar
Bulgaristanda 1 milyonun üzerinde
Türk olmasýna raðmen azýnlýk
olarak tanýmlanmýyor olsa bile
Batý Trakyada þöyle bir uygulama
var bildiðiniz üzere: Atina yönetimi
müftü atýyor. Ancak Müslüman
ahali Atinanýn atadýðý müftüyü
tanýmýyor ve Gümülcinede ve
Ýskeçede halk kendi müftüsünü
kendisini seçiyor. Yani çift baþlý bir
Müftülük mekanizmasý var: Halkýn
seçtiði ve Devletin atadýðý
þeklinde
Eðer Sofya
Mahkemesiyle bu husustaki
uyuþmazlýðýnýz devam ederse, Batý
Trakya modelini benimser misiniz?
Neler olur sizce bundan sonra?
Baþ Müftü: Umarým mesele oraya
kadar varmaz. Niçin? Çünkü hem
Müslümanlar için iyi olmayacak,
hem de Bulgar Devleti için iyi
olmayacak. Þimdi güncel
konjonktürü göz önünde
bulunduracak olursak, artýk birçok
yerlerde radikal düþünceli insanlar
Müslümanlar arasýna girip, özellikle
azýnlýk statüsündeki Müslümanlar

arasýna girip de oradaki
Müslümanlarýn birliðini,
beraberliðini ve din anlayýþýný
bozmaya çalýþmaktadýrlar. Þimdi,
Bulgaristan Müslümanlarý buna
biraz müsait
Niçin müsait?
Çünkü þu ana kadar
Bulgaristanda 1000e yakýn
imamýz var. Onlarýn çoðu maaþ
alamýyorlar. Birçok imamýz da
halktan biraz para toplamak
suretiyle geçimlerini temin etmeye
çalýþýyorlar. Yurtdýþýndan birileri
gelir, onlara biraz yardým etmeye
çalýþýrlar ve imamlar, hocalar ve
Müslümanlar bu insanlarý
tanýmýyorlar, niçin geldiklerini vs
bilmiyorlar. Eðer bu bahsettiðiniz
ikili yönetim ortaya çýkarsa,
buradaki herkes bu Müslümanlar
benim idaremde der. Ondan sonra
bir problem ortaya çýkarsa, ben
karýþamýyorum, benim bölgem
deðildi þeklinde ifadelerin ardý
arkasý kesilmez. Dediðim gibi, bu
durum ortaya çýkarsa hem bizim
için, hem de Bulgar Devleti için iyi
olmayacak. Bizim isteðimiz,
Müslümanlarýn þimdiye kadar
seçtiði yönetimleri Bulgar
Devletinin de kabul etmesi ve
bundan sonra herkesin birlik,
beraberlik ve barýþ içerisinde dini
h a y a t ý n ý s ü r d ü r m e s i . Ay n ý
zamanda, Bulgaristanda yaþayan
Müslümanlar Bulgar devletine karþý
hiçbir zaman ihanet etmemiþlerdir.
Biz her zaman hoþgörüden yana
olmuþuzdur. Ancak, az önce de
ifade ettiðim gibi, haklarýmýzý
sonuna kadar savunacaðýz.

Türk Efendiliðini Hâlâ Bu
Topraklarda Yaþatýyoruz
K. Özlem: Ýlginç bir tespit

Bir

çoðunluk azýnlýða baský yapýyor.
Bunun en somut örneði 2025 yýl
önce Jivkov Rejimi döneminde
görüldü. Gerçi asimilasyon
politikalarýnýn boyut deðiþtirdiðini
ve farklý metotlarla uygulanýr hale
geldiðini görüyoruz Soðuk Savaþ
sonrasý dönemde
Çoðunluk
azýnlýða baský uyguluyor ve azýnlýk
bunu tolere ediyor. Çok enteresan
bir þey Bence bu hem iyi, hem
de kötü
Azýnlýk geçmiþte
çoðunluk iken hoþgörülü olmuþ;
1878den itibaren azýnlýk durumuna
düþtüðü günden beridir de bu
sefer çoðunluða karþý hoþgörülü
olmuþ Bulgaristan, Türk azýnlýkla
yaþadýðý sorunlara raðmen,
mesela bir Bosna gibi olmamýþ
veya bir Irak gibi olmamýþ
Bulgaristan Türklerinde veya genel
anlamda
Bulgaristan
Müslümanlarýnda ne özellik var da,
kendilerine baský uygulayanlara
bile hoþgörülü davranabiliyor?
Bunun dayanaðý nedir sizce Sayýn
Baþ Müftüm?
Baþ Müftü: Evet Ben bir Türk
olarak bunu cevaplandýrmaya
çalýþacaðým. Biz Müslüman olarak,
Türk olarak hiçbir zaman zayýf
kuyusuna düþmemiþiz. Dolayýsýyla
kaybolmaktan korkmuyoruz. Bu
sebepten dolayý, bunlar bize baský
uyguladýkça, tarihimizi
deðiþtirmeye çalýþtýkça, bizi
silecekler diye korkmuyoruz.
Geçmiþten gelen bir güvenimiz var
kendimize. Bu birinci husus
Ýkincisi,
Bulgaristan
Müslümanlarýnýn din anlayýþýnda
biraz tasavvufi bir anlayýþ vardýr.
Tasavvuf anlayýþýnda herkese karþý
iyi davranmak esastýr. Size kötülük
yapýlmýþ olsa bile, bu kötülüðe
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karþý kötülükle karþýlýk vermekten
kaçýnýlýr. Üçüncüsü, Türkler dünya
çapýnda herkese efendi gibi
d a v r a n ý r, m u a m e l e e d e r.
Dolayýsýyla, biz Türk efendiliðinin
hâlâ bu topraklarda yaþadýðýný
herkese ispatlamýþ oluyoruz.
K. Özlem: Bu soruya bir Türk
olarak cevap vermekte hakikaten
fayda vardý. Günümüz dünyasýnda
1,5 milyarýn üzerinde Müslüman

imamýnýz olduðunu söylediniz.
Bulgaristan Müslümanlarý cami ve
imam sayýsý baðlamýnda ne
durumdadýr?
Baþ Müftü: Ýsterseniz önce
camilerimizden baþlayalým. Þu
anda Bulgaristan Müslümanlarýna
ait 1430 civarýnda cami ve
mescidimiz var. 230 civarýnda ise,
imam olmadýðýndan dolayý kapalý
olan camimiz var. Diðer camilerimiz

mekanizmasý var. 3 tane imam
hatip lisesi (Rusçuk, Þumnu ve
Mestanlý) bulunmakla birlikte,
Sofyada da Yüksek Ýslam
Enstitüsü mevcuttur. Ayný zamanda
muhtelif yerlerde de imam
yetiþtirme kurslarýmýz bulunuyor.
Tabi, bunun yaný sýra mümkün
oldukça Türkiyeye de öðrenci
göndermeye çalýþýyoruz. Özellikle
Bursada çok sayýda öðrencimiz
mevcut. Orada tahsil görmek

nüfus var. Ancak Türklerin Ýslam
anlayýþýnýn hakikaten baþka olduðu
açýkça görülüyor. Özellikle
Osmanlýnýn Balkanlara ve
Türkiyenin komþu olduðu diðer
yakýn coðrafyalara getirdiði barýþ,
kardeþlik ve hoþgörü gibi ilkelere
bakacak olursak bunun deðeri bir
kez daha anlaþýlýyor...

Allaha çok þükür faaliyette...
Maalesef bazý camilerimiz
cumadan cumaya açýlýyor. Ve az
önce de ifade ettiðim gibi 1000e
yakýn imamýz var. Bunun yaný sýra,
16 tane bölge Müftülüðümüz vardý.
Ancak son Kongrede aldýðýmýz
kararla birlikte bu sayý 18e çýktý.
Þu anda 18 tane bölge
Müftülüðümüz bulunmaktadýr.
Bunlarýn baþýnda ise, Baþ Müftülük

suretiyle -ki bazýlarý yüksek lisans
ve doktora öðrenimlerini de
tamamlamaktadýrlarg ö n d e r i l i y o r l a r. Ta h s i l l e r i n i
bitirdikten sonra da burada
hizmetlerine baþlýyorlar.

Efendim, peki Müftülüðün teþkilat
yapýsý nasýldýr? Az önce 1000 tane

22

K. Özlem: Bulgaristan Türklerini
veya Müslümanlarýný kimliksel
tanýmlama anlamýnda hangi
kavramlarla ifade ediyorsunuz?
Görüldüðü kadarýyla Bulgar

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

yetkililer geçmiþteki etnik kimliði
inkâr etme politikasýný
çaðrýþtýrýrcasýna Bulgaristan
Türkleri deðil; Bulgaristan
Müslümanlarý kavramýný tercih
ediyorlar. Çeþitli ikili ve uluslar arasý
antlaþmalarda Bulgaristandaki
azýnlýðýmýz bazýlarýnda Türk,
bazýlarýnda ise Müslüman olarak
tanýmlanmýþ. Bulgarlar özellikle
Türk tanýmlamasýndan sanki
özellikle kaçýnýyor gibi Hâlbuki
Balkanlarda çok yakýn zamana
kadar Müslüman ile Türk ifadeleri
eþ deðerdeydi. Bosnada
1990larýn ilk yarýsýnda yaþanan
facialar gerçekleþirken bu
gözlendi. Siz kurum olarak hangi
kavramý tercih ediyorsunuz?
Baþ Müftü: Biz genellikle
Bulgaristan Türk Müslümanlarý
diyoruz. Çünkü çok doðru bir þey
söylediniz. Yalnýz Bulgaristanda
deðil, Balkanlar genelinde de Türk
ve Müslüman eþittir. Bu genelleme
kapsamýnda Bulgaristandaki
Pomaklar ve Romanlar da
Müslüman olduklarý için de kendi
aralarýnda Türk ifadesini
kullanýyorlar. Bence de doðru bir
nitelendirme... Ancak biz bazý
durumlarda da Bulgaristan
Müslümanlarý ifadesini
kullanýyoruz. Çünkü Bulgaristanda
seyrek de olsa, artýk bugüne kadar
Bulgar ve Hýristiyan olan unsurlar
Müslümanlýðý kabul ettiler ve
ediyorlar. Bu sebepten dolayý,
onlarý da kapsamak amacýyla
Bulgaristan Müslümanlarý diyoruz.
Ýkincisi ise, biz bir dini kurum
olduðumuzdan dolayý Bulgaristan
Müslümanlarý ifadesi daha doðru
gibi duruyor. Ancak kimlik açýsýnda
soracak olursanýz, bizim için Türk
ve Müslüman eþittir.
K. Özlem: Peki, Bulgarlardan
Müslümanlýða geçenlerin

sayýsýnda bir artýþ var mý?
Baþ Müftü: Var Ancak Müslüman
olanlarýn önemli bir kýsmý Müftülüðe
gelip de Müslüman olduðunu ilan
etmiyor. Bunun altýnda tabii ki pek
çok husus bulunmaktadýr. Konuya
dair ayrýntýlý bir istatistik yapmak
zor bir mesele... Ama günden güne
bu sayýnýn arttýðýný biz biliyoruz.
Örneðin her hafta buraya gelip,
özellikle kadýnlar Müslümanlýðý
kabul ettiklerine dair bizden bir
belge istiyorlar. Yani kelime-i
þahadet getiriyorlar ve bizden
Müslüman olduklarýna dair bir
belge istiyorlar.
K . Özlem: Müslümanlýktan
Hýristiyanlýða geçenler hakkýnda
bir bilginiz var mý?
Baþ Müftü: Bu pek yaygýn bir
durum deðil. Daha ziyade
provokasyon amacýyla
yapýlmaktadýr. Bunun için bazý
adamlarý kullanabiliyorlar. Bunun
Kýrcaalide bir iki örneði oldu.
Geçmiþte iþlediði bir suçtan
yargýlanmamak ve hapse
girmemek için, birilerinin kasýtlý
yönlendirmesi sonucu Hýristiyan
olduðunu ilan edenler çýktý. Ama
dediðim gibi, Müslümanlýktan
Hýristiyanlýða geçme durumu bizim
alýþýk olmadýðýmýz bir durum. Allah
o günleri göstermesin.

Osmanlý Döneminden
Kalma Ýyi Komþuluk,
Hoþgörü ve Barýþ
Atmosferi Henüz Kalkmýþ
Deðil
K. Özlem: Son dönemde küresel
anlamda Müslümanlara karþý
olumsuz bakýþ açýsýnýn olduðu
aþikâr. Hatta kimileri projelerini
gerçekleþtirmek adýna
Müslümanlarý terörist denklemine

indirgemekten de çekinmiyor.
Küresel boyutta özellikle Batý
toplumlarýnda hâkim olmaya
baþlayan Ýslamofobianýn,
Bulgaristan örnekleminde etkisi
nedir? Gerçi yüzyýllardýr bir arada
yaþanýyor bu topraklarda Ancak
Müslüman denince karþý tarafta
olumsuz bir bakýþ açýsý oluþuyor
mu? Küresel geliþmelerin yerel
ölçekli yansýmalarý nelerdir?
Baþ Müftü: Þimdi tabi farklý
insanlarýn farklý görüþleri olabilir.
Allaha þükür, Bulgaristan halkýnýn
arasýnda böyle yaygýn bir düþünce
yok. Bulgaristan halkýnýn arasýnda
Osmanlý döneminden kalma iyi
komþuluk, hoþgörü ve barýþ
atmosferi henüz kalkmýþ deðil.
Müslümanlarýn bazý davranýþlarýnýn
siyasi çevrelerce kullanýldýðýný
görüyoruz. Örneðin cami inþaatý
Burgazda cami yok iken; cami
inþasý için önce karar aldýk. Ondan
sonra, yetkili mercilerden izin aldýk.
Cami inþaatýna baþladýktan sonra,
inþaatý durdular ve olmayacak
gerekçeleri ileri sürdüler. Mesela
biz cami için müsaade ettik, ama
minare için müsaade etmedik
gibi Hâlbuki minare caminin
sembolüdür ve ayný binaya ekli
bulunuyor. Ayrýca, Bulgaristan Din
Kanununu uyarýnca da bütün
mabetlerin sembolleri olmasý
gerekmektedir. Buna raðmen,
Burgaz Belediyesi söz konusu
kanunu çiðneyerek oradaki cami
inþaatýný durdurdu. Ardýndan konu
mahkemeye taþýndý ve öyle
gözüküyor ki, konu birkaç yýl
mahkeme gündeminde kalacak.
Ondan sonra ne olacak
bilemiyoruz.
Dolayýsýyla Bulgaristan halký
arasýnda Ýslamdan korkmak diye
bir þey yok. Bu Ýslamdan korkma
meselesini Batýdan öðrenmeye
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d e v a m e d i y o r l a r. R a d y o televizyonlardan, gazetelerden,
internetten ve pek çok kitle iletiþim
araçlarýndan bunu öðrenmeye
devam ediyorlar. Yoksa özellikle,
yaþlý Bulgarlar arasýnda
Müslümanlardan korkmak gibi bir
alýþkanlýk yok. Çünkü daha önce
de ifade ettiðim gibi Bulgaristan
Türkleri, Bulgaristan Müslümanlarý
hiçbir zaman Bulgaristan Devletine
ihanet etmemiþtir. Dolayýsýyla,
Türkler Bulgarlar nezdinde iyi bir
sempati kazanmýþlardýr. Ancak
bazý siyasi çevreler, Hýristiyanlar
Müslümanlýðý kabul etmeye
baþladýktan sonra, vay efendim,
bizim halimiz ne olacak, din elden
gidiyor anlayýþýyla hareket
ediyorlar. Ortodoks Kilisesi zaten
tam anlamýyla iþlevsel deðil.
Devletten de destek bulamasa,
yok olmuþ gibi olacak. Dolayýsýyla
özellikle ayakta tutulmaya çalýþýyor.
Bunu güçlü tutmak zorundalar
çünkü bu sefer de Müslümanlýk
çok güçleniyor. Bu sebepten
dolayý, Batýdan bazý akýmlarý alma
eðilimi olduðu görülüyor.
K. Özlem: Arka planda yine
Batýlýlarýn bir payý olduðu
görülüyor
Baþ Müftü: Evet, yani isteyerek
veya istemeyerek
Ýsteyerek
deyince, ben bunu bilemiyorum.
Somut bazý veriler olmasý lazým.
Ancak Batýda hâkim görüþ ne ise,
medyalar vasýtasý ile buraya da
gelmiþ bulunuyor.
K. Özlem: Haklýsýnýz. Ancak bu
bana biraz da ister istemez fazla
tesadüf kasta girer þeklindeki Türk
deyiþini hatýrlatýyor
Sayýn Baþ Müftüm,
Balkanlarda Türk kültürünü
korumak ve yaþatmak için sizce
neler yapýlmalýdýr? Eskiye oranla
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buradaki kültür mirasýmýza yapýlan
saldýrýlarda metotsal bir deðiþiklik
var. Bunlara karþý bizler neler
yapmalýyýz?
Baþ Müftü: Bulgaristanda ve
Balkanlar genelinde Türklüðü,
Müslümanlýðý, kültürümüzü dilimizi
ve dinimizi koruma mecburiyetimiz
var. Bizim burada bir geçmiþimiz
var. Burada yaþayan Türkler ve
Müslümanlar, Batý Avrupada
yaþayan Müslümanlar gibi deðil.
Bunlar Sivastan, Konyadan kalkýp
da Almanyaya gitmiþ deðiller.
Dedelerimiz, babalarýmýz burada
dünyaya gelmiþler. Bizler buralarda
doðmuþuz. Bizim çocuklarýmýz da
burada yaþayacak. Burada
yaþayacaklar ama bizim
çocuklarýmýz artýk Türklükten baþka
bir kimlikte yaþayacak deðiller. Bu
sebepten dolayý kimliðimizi, dilimizi
ve dinimizi nasýl koruyacaðýmýza
yönelik bir takým çözümler üretme
mecburiyetimiz vardýr. Kaldý ki,
Bulgaristan Avrupa Birliðine girdi.
Yarýn öbür gün, Balkan ülkeleri de
ABye girecek. Yunanistan ve
Romanya hâlihazýrda üye ülkeler
Dolayýsýyla böylesi geniþ bir
atmosferde kimliðimizi nasýl ayakta
tutacaðýz? Her þeyden önce
dedelerimizden babalarýmýzdan
kalma mirasýmýzý ayakta tutma
mecburiyetimiz var. Bu önemli bir
husustur. Ýkincisi, biz Bulgaristan
Türklerinin Türkçesini mümkün
olduðu kadar geliþtirmek
zorundayýz. Maalesef buradaki
insanýmýzýn Türkçesi istediðimiz
seviyede deðil. Ayný zamanda, artýk
bir Türk çocuðu ben Türkçe niye
okuyayým? Ýngilizce veya Almanca
okuyayým. Bana daha faydalý
olacak sorusunu soruyor. Bu
düþünce azýnlýkta da olsa,
maalesef böyle düþünen
insanlarýmýz da var. Þimdi bizim

kimseyi mecbur etme gibi bir
niyetimiz yok. Ancak, bazý þeyleri
anlatma mecburiyetimiz var.
Dilimizi ve dinimizi kaybedersek,
burada biz kayboluruz. Bu
sebepten dolayý, Türkçe yayýnlarý
çoðaltmamýz lazým. Kýrcaalide
buna yönelik giriþimler oluyor.
Bizim de Müslümanlar adýnda bir
dergimiz var. Yarý Türkçe, yarý
Bulgarca çýkýyor. Bunlarý da
mümkün oldukça internette
yaymamýz lazým. Çünkü günümüz
gençleri kitap ve dergilerden
ziyade, internetten haberleri takip
ediyorlar. Ayrýca, Kýrcaalide ve
Razgratta Türk tiyatrolarý
canlandýrýlmaya baþlandý. Orada
da kültürü yaþatma giriþimleri var.
Bunlar da sevindirici hususlar. Bu
sebepten dolayý, bunca sorunlara
raðmen, Balkanlarda Türk kimliði,
Türk izi kaybolmayacak. Ama
kaybolmayacak derken, bizi
rahatlamaya sevk edecek
anlayýþlarýn da önüne geçmek
lazým. Bu konularda ivedilikle ve
profesyonelce çalýþma
zorunluluðumuz vardýr.
K. Özlem: 1989da Türkiyeye göç
etmiþ bir Bulgaristan Türkü olarak
þu soruyu sormak isterim Sayýn
Baþ Müftüm. Bulgaristan Türkleri
demografik anlamda bütün Balkan
Türklerinin nüfus toplamýnýn iki
katýndan daha fazladýr. Buna
raðmen, Kosovada 40a yakýn
Türk Derneði ve KDTP adýnda bir
s i y a s i p a r t i b u l u n u y o r.
Makedonyada MATÜSÝTEB çatýsý
altýnda bir araya gelen 40ý aþkýn
Türk sivil toplum örgütü ve 3 tane
Türk siyasi partisi bulunuyor.
70.000 civarýnda Türk yaþýyor
Makedonyada. Batý Trakyada
önemli sayýda sivil toplum örgütü,
hatta sadece Batý Trakya sýnýrlarý
içerisinde deðil, Batý Trakya Türkleri
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adýna baþta Avrupa olmak üzere
Avustralyaya kadar Batý Trakya
dernekleri bulunuyor. Türkiyede
de var. Batý Trakyalýlarýn ayrýca adý
her ne kadar unutulsa da rahmetli
Dr. Sadýk Ahmetin kurduðu bir
siyasi parti bulunuyor. Öte yandan
bakýnca, Bulgaristan Türklerinin
sivil toplum örgütleri anlamýnda
pek çok sorunlar yaþadýðý
görülüyor: Bir kaç tane dernek ve
Bulgaristanýn partisi olduðunu
ifade eden bir siyasi parti var.
Bulgaristan Türklerinin dernekleri
daha ziyade Türkiyede BALGÖÇ ve B.G.F. gibi 1985te
yaþanan asimilasyon politikalarýna
tepki olarak kurulmuþ ama bütün
bölgeye hitap eden dernek ve
federasyon mesela
Özetle,
Bulgaristanda yaþayan Türklerin
teþkilatçýlýk özelliði neden zayýf
acaba?
Baþ Müftü: Evet, çok güzel bir
soru
Dikkatinizi çekmiþtir
muhakkak. Tarih boyunca, böyle
tahsil görmüþ insanlarý Bulgar
devleti hep sýnýr dýþý etmiþtir. Bu
sebeplerden biri
Ýkincisi,
komünizmin çökmesinden sonra,
Türkiyede Bulgaristan deyince, Türkiyede doktoramý yapmýþ
olmam dolayýsýyla Ýstanbulda bir
süre yaþadým- Bulgaristaný
bilenlere dahi Bulgaristan Türkleri
deyince herkes Hak ve Özgürlükler
Hareketini (HÖH) anlýyorlar. Evet,
onlar Türklerin hak ve özgürlüklerini
savunmaya çalýþýyorlar. Öyle
diyelim
Ama ayný zamanda
siyasetçilerin yapacaðý iþler var,
sivil toplum örgütlerinin yapacaðý
iþler var. Bu sebepten dolayý, bu
sivil toplum örgütlerinin iþleri

oldukça ihmal edildi. Ayrýca sizin
de daha önce ifade ettiðiniz gibi
Bulgaristan Anayasasýnda Türk
azýnlýk ifadesi yer almadýðýndan,
etnik anlamda sivil toplum örgütleri
kurmak hayli zor. Hatta dini
anlamda örgütleri bile kuruttular.
Þu anda dini anlamda faaliyet
gösteren bir tek Müftlüðümüz kaldý.
Cemaatler, vakýflar vs.ler kapatýldý.
Bu sebepten dolayý pek müsaade
edilmiyor böyle þeylere Ayrýca
Türkiye ile Bulgaristanýn sýnýr
komþusu olmasý dolayýsýyla bizim
insanýmýz psikolojik olarak rahatlýk
içinde. Bir sýkýntýmýz olursa, Türkiye
hemen þurasý anlayýþý hâkim. Biraz
Türkçe izleyecekse, benim çanak
antenim var, açar bakarým anlayýþý
da var. Çanak antenim var,
çocuðum niye Türkçe okusun
gibi Bu doðru bir düþünce deðil
bence. Yani, çanak antenin gene
olsun, Türkiyeden ne ihtiyacýn
varsa getirelim, kitap getirelim vs
Ama bizim burada kendi
kültürümüzü
yaþatma
mecburiyetimiz var. Biz bunlarý dile
getirmeye çalýþýyoruz. Zaman
zaman birkaç derneðimiz çeþitli
organizasyonlar yapýyorlar. Bu iyi
bir þey... Yeterli mi? Elbette deðil.
Çünkü bu bir örgütün, bir vakfýn
yapacaðý iþler deðil. Çok daha
fazla örgütlere ve kurumlara
ihtiyacýmýz var.
K. Özlem: Sayýn Baþ Müftüm,
zaman ayýrdýðýnýz ve deðerli
görüþlerinizi bizlerle paylaþtýðýnýz
için çok teþekkür ederim Zorlu
görevinizde baþarýlar dilerim.
Baþ Müftü: Ben teþekkür ederim.
Yayýn hayatýnýzda baþarýlar Her
þey gönlünüzce olsun.
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Faaliyetlerimiz

BAL-GÖÇ Baþkan Yardýmcýsý Av.Hüsamettin Çýnar, Yönetim Kurulu
Üyeleri Abdurahman Ardahan ve Bayram Uçkun ile Kültür, Sanat ve
Spor Komisyonu Üyeleri ve BAL-GÖÇ Üyelerinin katýldýðý kültür turunda;
Barcelona baþta olmak üzere Girona ve Figueras þehirlerinin tarihi,
kültürel ve turistik mekanlarý gezildi.

30 Aralýk 2009
03 Ocak 2010
Tarihleri Arasýnda;
Bursa BAL-GÖÇ
Kültür, Sanat ve Spor
Komisyonunca
Düzenlenen
Kültürel Ýçerikli
Gezi Çerçevesinde
Ýspanyadaydýk.

Karacabey Þubemizin Düzenlediði Tanýþma ve Dayanýþma Yemeði
Bursa BAL-GÖÇ
Karacabey þubemizin,
derneðimizi tanýtmak
ve üyeleriyle tanýþmak
amacýyla düzenlediði
yemeðe; B GF ve
B u r s a B A L- G Ö Ç
Genel Baþkaný Prof.
Dr. Emin Balkan,
Genel Baþkan
Yardýmcýlarý Mümin
Þentürk ve Veli Öztürk
ile Genel Sekreter
Ya r d ý m c ý s ý S a d ý k
Yýlmaz katýldýlar.
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Bursa BAL-GÖÇün
Geleneksel
5. Sömestr Tatili
Pamporovo Turu
Çerçevesinde
Bulgaristandaydýk.
29 Ocak 2010  6 Þubat 2010 tarihleri
arasýnda; Bursa BAL-GÖÇ Kültür, Sanat ve
Spor Komisyonu'nca düzenlenen kültürel ve
sportif içerikli gezi çerçevesinde
Bulgaristan'daydýk.
7 gece Pamporovoda konaklayýp, dileyen
grup üyelerinin Smolyen (Paþmaklý) gezileri
düzenlediði, ilk kez giden grup üyelerinin
kayak kurslarýný baþarýyla tamamlayýp
diploma aldýðý turumuzun dönüþünde tam
günlük Filibe þehir gezisi yapýlarak turumuz;
neþe, birlik ve beraberlik içinde
tamamlanmýþtýr.

Kosova Cumhurbaþkaný Onuruna Verilen Yemek

Kosova Cumhurbaþkaný onuruna Çankaya Köþkünde verilen yemeðe BGF adýna Genel Baþkanýmýz
Prof.Dr.Emin BALKAN katýlmýþtýr.
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Anadolu'dan Balkanlara Yörük Türkmen Kültürü
Bursa BAL-GÖÇ ile DAÐDER'in ortak
organizasyonu ile
düzenlenen ve Türk Tarih
Kurumu Eski Baþkaný
Sayýn Prof. Dr. Yusuf
Halaçoðlu'nun konuþmacý
olarak katýldýðý
"Anadolu'dan Balkanlar'a
Yörük Türkmen Kültürü"
konulu konferansýmýz
geniþ bir katýlýmla
gerçekleþti.
Nilüfer Belediye Baþkaný
Mustafa Bozbey, Yýldýrým Belediye
Baþkaný Özgen Keskin, Keles
Belediye Baþkaný Mustafa Bektaþ,
Büyükorhan Belediye Baþkaný
Selami Selçuk Türkmen, Karýncalý
Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim
Karagöz, Göynükbelen Belediye
Baþkaný Adnan Uludaþ, il genel
meclisi üyeleri, belediye meclis
üyeleri, siyasi parti ilçe baþkanlarý
ve temsilcilerinin katýldýðý
konferansta Halaçoðlu,
imparatorluðun Balkanlar'da
fetihler yaptýktan sonra
Anadolu'daki yörükleri Balkanlar'a
yerleþtirdiðini söyledi.
Alevilerin yüzde 99'unun
Türkmen olduðunu belirten
Prof.Dr.Yusuf Halaçoðlu, Aleviler
hakkýnda bazý yanlýþ
deðerlendirmelerin yapýldýðýna
iþaret etti.
Halaçoðlu, þunlarý söyledi:
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"Alevilerin yüzde 99'u Türkmendir.
Bunu herkes böyle bilmek
zorundadýr, bunu bütün kayýtlar da
göstermektedir. Alevi dediðimiz
insanlar hakkýndaki kulaktan dolma
düþüncelerimizi de deðiþtirelim,
öyle mum söndülerle falan izah
edilecek bir tarafý yoktur. Alevilik
Hz. Ali ve Ehli Beyt'e olan sevginin
göstergesi olarak Türkmenler
arasýnda yayýlmýþtýr. Hz. Ali
cenklerini okumayan, iþitmeyen
veya duymayan insan var mýdýr?
Veya Sünni olarak camilerde her
hutbe döneminde Hz. Ali ve Ehli
Beyt'e dua edilmeyen cuma var
mýdýr? Yoktur. Öyleyse bizi kim
birbirimize düþürüyor, kim yanlýþ
bilgiler veriyor, bunu iyi tahlil
etmemiz ve birbirimizi
kucaklamamýz lazým. Öz be öz
Yörük Türkmen gruplarýdýr Aleviler,
bunu herkesin böyle bilmesi
gerekiyor.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

BAL-GÖÇ Mustafakemalpaþada Þubeleþecek
Bursa Mustafakemalpaþada yaþayan
Bulgaristan göçmeni
aileler, Öðretmen Evinde
düzenledikleri yemekli
gecede buluþarak birlik
mesajý verdiler.
Bu yýl 4. sü düzenlenen
göçmen gecesine; Mustafakemalpaþa Belediye Baþkaný Sadi
Kurtulan, Baþkan Yardýmcýsý Ayhan
Dadak, Bursa BAL-GÖÇ Baþkan
Yardýmcýsý Av.Hüsamettin Çýnar,
Genel Sekreter Feriha Er ile birlikte
çok sayýda Balkan göçmeni aile
katýldý.
Organizasyon danýþmaný
Coþkun Bayramoðlu, gecede
Bursa BAL-GÖÇ Derneðinin
Mustafakemalpaþa Þubesinin

açýlmasý için gerekli iþlemlerin
tamamlandýðýný söyleyerek,
müracaat dilekçesini Bursa BALG Ö Ç B a þ k a n Ya r d ý m c ý s ý
Hüsamettin Çýnara teslim etti.
Mustafakemalpaþada,
birikimleri ile hýzla ilerlemek isteyen
yoðun bir Balkan göçmeni kitlenin
bulunduðunu söyleyen Çýnar,
Mustafakemalpaþadaki soydaþlarý
birlik ve bütünlük içerisinde
görmekten büyük mutluluk
duyduklarýný belirterek geceyi
düzenleyenlere teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Sadi Kurtulan
ise Rumeli topraklarýndan gelen
vatandaþlarýn Evlad-ý Fatihan
olduðunu dile getirerek;
Görevimiz, Balkan topraklarýnda
yaþayan soydaþlarýmýzla kültürel
ve ekonomik köprülerin
kurulmasýný saðlamaktýr. Atamýzýn
dileði olan Yurtta Barýþ, Dünyada

Barýþ temennisini bu insanlarýmýz
ile birlikte gerçekleþtirebiliriz. Israrlý
çalýþmalarýmýz ile bunu
saðlayabiliriz. Sevgimiz, saygýmýz
ve iþ birliðimiz geliþtiði sürece
sorunlarýmýz azalacaktýr. Birlik, vefa
ve sevgi ile birbirimize baðlý
kalacaðýz.dedi.

Bursa BAL-GÖÇ Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Balkanlarda
Türk Kültürü Dergisi Editörü Kader Özlem, Bulgaristan Eski
Cumhurbaþkaný Jelu Jelev ile Görüþtü.
B u r s a B A L- G Ö Ç G e n e l
Sekreter Yardýmcýsý ve Balkanlarda
Türk Kültürü dergisi editörü Kader
Özlem, araþtýrma ve incelemelerde
bulunmak üzere gittiði Sofyada
Bulgaristan Eski Cumhurbaþkaný
Jelu Jelev ile görüþtü.
Hayli dostane ve samimi bir
atmosferde geçen ziyarette, Jelev
Bulgaristanýn demokratik döneme
geçiþ aþamalarýný aktararak, bu
noktada demokratik rejimin tesisi
ve Türk-Bulgar iliþkilerini düzeltmek
için gösterdiði gayretlerden
bahsetti. Balkanlarda Türk Kültürü
dergisinde yayýnlanmak üzere
söyleþi veren Jelev, Türk azýnlýðýn

demokratik dönemde yapýcý bir
görev üstlendiðini de sözlerine
ekledi.
Ya p ý l a n
ziyarette,
Bulgaristandaki hükümetin Türk
azýnlýk karþýtý söylemlerinden
rahatsýz olduklarýný ifade eden
Özlem, son dönemde tazminat
talepleri ile gerilen Ankara-Sofya
iliþkilerine de vurgu yaptý. Soðuk
Savaþ sonrasý dönemde Türkiye
ile Bulgaristan arasýndaki iliþkilerin
iyi bir geliþme grafiði izlediðini
belirten Özlem, iyi iliþkilerin bundan
sonra da her iki ülkenin yararýna
olacaðýný sözlerine ekledi.
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Balkanlardan Haberler / Ocak-Þubat 2010
Makedonyanýn Ýsim Anlaþmazlýðý
Makedonya, Yunanistan ile isim
konusunda sorun yaþamaya
devam ediyor. Bölge diplomasinin
popüler konusu haline gelen
Makedonyanýn isim sorunu

gelmiþti. Slovenya Baþbakaný
Borut Pahor, Makedon mevkidaþý
Nikola Gruevski ile 17 Ocak Pazar
günü Üsküp'te yaptýðý görüþme
sonrasýnda Pahor, Ljubljana'nýn
Makedonya'nýn Yunanistan ile

Diðer taraftan Strazburg'da,
Yunanistan Baþbakaný Yorgo
Papandreu Avrupa Konseyi
Parlamenterler Asamblesi'ne 26
Ocak'ta yaptýðý konuþmada
Makedonya ile aradaki isim
kavgasýna çözüm bulma
zamanýnýn geldiðini söyledi.
Papandreu, çözümün her iki ülke
tarafýndan da kabul edilebilir olmasý
gerektiðini ve sorunun tatmin edici
düzeyde çözülmesi halinde
Atina'nýn Üsküp'ün NATO'ya üyelik
çabalarýný destekleyeceðini
kaydetti. Ýsim anlaþmazlýðýnýn
çözümü için bir çaðrý da AB'nin
Geniþlemeden Sorumlu Komisyon
Üyesi Stefan Fueleden geldi.
Þubat ayýndaki Üsküp ziyaretinde
konuþan Fuele, Atina ve Üsküp'ün
aralarýnda uzun zamandýr devam
eden isim anlaþmazlýðýný halletme
zamanýnýn geldiðini söyledi.

Papandreuya Göre
Bölge Geleceðe Bakmalý
ülkenin Yunan vetosu nedeniyle
Avro-Atlantik kurumlara üye
olmasýnýn önündeki en büyük
engeli teþkil ediyor.
5 O c a k  t a Yu n a n i s t a n
Baþbakaný ile bir araya gelen
Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris
Tadiç, ülkesinin Makedonya ile
Yu n a n i s t a n a r a s ý n d a u z u n
zamandýr devam eden isim
anlaþmazlýðýnda arabuluculuk
yapmaya hazýr olduðunu
söylemiþti. Konuyla ilgili bir
açýklama da Slovenyadan
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arasýnda uzun zamandýr devam
eden isim anlaþmazlýðýnýn
çözümünde yardýma hazýr
olduðunu ifade etti. Diðer yandan
benzeri bir öneri de Avusturyadan
geldi. Avusturya Dýþiþleri Bakaný
Michael Spinderlegger Üsküp
ziyareti sonrasýnda yaptýðý
açýklamada, ülkesinin Makedonya
ile Yunanistan arasýnda uzun
zamandýr devam eden isim
anlaþmazlýðýnýn çözümüne yardým
etmeye istekli olduðu ve bunu
yapabileceðini söyledi.

Yunanistan Baþbakaný Yorgo
Papandreu, Sýrbistan Dýþiþleri
Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen
bir büyükelçilik konferansýna
katýlmak üzere 4 Ocak Pazartesi
günü Belgrad'a geldi. Papandreu
burada Baþbakan Mirko Zvetkoviç,
Cumhurbaþkaný Boris Tadiç ve
Dýþiþleri Bakaný Vuk Jeremiç ile de
bir araya geldi. Konferansta söz
alan Papandreu, Batý Balkan
ülkelerini ihtilaflarý geçmiþte
býrakmaya çaðýrdý. Yunan lider, AB
üyelik þartlarý arasýnda insan ve
azýnlýk haklarýna saygý göstermenin

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Zlatograd-Ýskeçe Sýnýr Kapýsý Açýldý

Bulgaristan Baþbakaný Boyko
Borisov ve Yunan mevkidaþý Yorgo
Papandreu 15 Ocak Cuma günü
ülkeleri arasýndaki yeni bir sýnýr
kapýsýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdiler.
Papandreu, iki komþu arasýndaki
dördüncü kapý olan ZlatogradÝskeçe sýnýr kapýsýnýn "Bulgaristan'ýn
Pamporovo kayak merkezi ile
Yunan plajlarýný" birleþtirerek "ticaret
ve turizm alanýndaki ikili iþbirliðine
yeni perspektifler" getireceðini
söyledi. Baþbakan, sýnýr kapýsýnýn
ayrýca yaz tatil sezonu boyunca
Yunanistan'da çalýþan Bulgarlarýn
seyahatlerini kolaylaþtýracaðýný da
sözlerine ekledi.

yaný sýra yasadýþý göç, organize
suç ve yolsuzlukla mücadele
çabalarýnýn yer aldýðýný vurguladý.
Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris
Tadiç ise yaptýðý açýklamada,
ülkesinin Makedonya ile
Yu n a n i s t a n a r a s ý n d a u z u n
zamandýr devam eden isim
anlaþmazlýðýnda arabuluculuk
yapmaya hazýr olduðunu söyledi.

Boyko Borisov Türkiyede

Bulgaristan Baþbakaný Boyko
Borisov'un
Ankara'ya
gerçekleþtirdiði ilk ziyarete, Bulgar

vatandaþlarýn tazminat talepleri ile
Türkçe referandumu meselesi
damgasýný vurdu. Bulgar
vatandaþlarýn Türkiye'de kalan
mallarý konusunda komisyonlarýn
kurulduðu ve yargýya intikal eden
bazý meseleleri olduðuna iþaret
edilerek, milliyetçi akýmlarýn yol
açtýðý gerilim yerine iþbirliðinin ön
plana çýkmasý gerektiði belirtildi.
Ziyarette Bulgaristanýn Türkiyenin
AB üyeliðini desteklediðini
vurgulayan Borisov, iliþkilerin daha
geliþtirilmesini çok önemsediklerini
ve aracý kurumlara gerek
olmadýðýný söyledi. Ýki lider
Nabucco Doðalgaz Boru Hattý
Projesiyle ilgili çalýþmalarýný
hýzlandýrma amaçlý bir anlaþma
imzaladý. Ankaradaki temaslarýný
tamamlayan Bulgar Baþbakan,
Ýstanbula geçerek Fener Rum
Patrikhanesini ve Bulgar Kilisesini
ziyaret etti. Borisov çok sayýda

Jelu Jeleve Büyük Niþan

Eski
Bulgaristan
Cumhurbaþkaný Jelu Jelev'e 15
Ocak Cuma günü Makedonya'nýn
"8 Eylül" adlý en yüksek devlet
niþaný verildi. Makedonya
baðýmsýzlýk ilan ettiði sýrada Bulgar
devlet baþkaný olan Jelev, eski
Yugoslav Cumhuriyetinin uluslararasý alanda tanýnmasýndaki
çalýþmalarýndan ötürü niþana layýk
görüldü.
Makedonya
baðýmsýzlýðýnýn 18. yýlýný kutladý.
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Bulgaristan vatandaþýnýn yaþadýðý
Bursaya ise uðramadý.

ABden Hýrvatistana Övgü

AB'nin Geniþlemeden Sorumlu
Komisyon Üyesi Stefan Fuele, 18
Þubat Perþembe günü yaptýðý
açýklamada, Hýrvatistan'ýn AB üyelik
müzakerelerini bu yýl tamamlayabileceðini söyledi. Hýrvatistan
Baþbakaný Jadranka Kosor ile
Zagrep'teki görüþmesi sonrasýnda
konuþan Fuele, ülkenin AB üyelik
sürecindeki ilerlemesi ve
yolsuzlukla mücadeledeki
kararlýlýðýna övgüde bulundu.
Kosor da hükümetinin müzakereleri bu yýl tamamlamasýnýn bir
öncelik olduðunu yineledi.

Davutoðlu-Jeremiç Görüþmesi

Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet
Davutoðlu 20 Þubat Cumartesi
günü Ankara'da Sýrp mevkidaþý
Vuk Jeremiç ile görüþmesi
sonrasýnda yaptýðý açýklamada,
ülkesi ve Sýrbistan'ýn Balkanlar'da
istikrar ve barýþý desteklemek üzere
birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný
söyledi. Davutoðlu, Ankara ile
Sýrbistan arasýnda Türk
parlamentosu tarafýndan
onaylanacak bir serbest ticaret
anlaþmasýnýn ikili ekonomik
iþbirliðinin ilerletilmesine önemli
katký saðlayacaðýný söyledi. Bakan
ve Jeremiç, baþta BosnaHersek'teki siyasi krizin çözümü
olmak üzere diðer iþbirliði

biçimlerini de tartýþtýlar.

Kosova Cumhurbaþkaný Türkiyede

Kosova Cumhurbaþkaný Fatmir
Seydiu Ankarada Cumhurbaþkaný
Abdullah Gülü ziyaret etti.
Türkiyede bulunmaktan çok mutlu
olduðunu söyleyen Seydiu,
Türkiyenin Kosovanýn baðýmsýzlýk
sürecine verdiði desteði hiçbir
zaman unutmayacaklarýný söyledi.
Cumhurbaþkaný Gül ise, iki ülke
arasýndaki baðlarýn güçlülüðüne
iþaret etti. Gül ayrýca Kosovanýn
Avro-Atlantik kurumlara
entegrasyonunu desteklediklerini
dile getirdi.
Kaynak : www.setimes.com
Derleyen : Kader ÖZLEM

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Þiir Köþemiz
Büyük Göç

Bulgarýn Zulmü

Balkanlarýn doðusunda:
Deliormanda, Trakyada
Rodoplarda
Asimilasyon ve baský
Büyük göçü baþlattý
Dalga, dalga.
Rumeli Türkünü inkâr edenler
Bu insanlýk dramýna da
Büyük gezi dediler.
Unutulur mu hiç
Çekilen çileler,
Sýcak günler, uykusuz geceler.
Evinden, yurdundan
Göç eden onbinler,
Çoluk çocuk, genç yaþlý,
Gönüller yaralý, gözler yaþlý.
Yollarda sýk polis noktalarý
Pasaportlarda zorunlu Slav adlarý.
Uzun uzun göç kervanlarý,
Akýn akýn sýnýrlara ulaþtý.
Anavatanýmýz kucak açtý;
Kapýkule Mahþeri aratmadý.
89 göçmeni olarak
Tarih sayfalarýna geçtiler
Masum Rumeli macýrlarý.
Yüreðine gömdüler bütün acýlarý.

Bulgarýn zulmü hüsrana uðradý uðrayacak
Çektirdiði cezaya mahkûm oldu olacak
Hicran ateþinden yandý yanacak
Sevgi bahçelerinden Bulgara karþý koyduk
Duygusuyla kýnadýk kýnarýz.
Türk ulusu dedik topraðýmýza
Ay yýldýzýmýz al bayraðýmýza
Asýrlar yýllar boyunca
Daðlarda dalgalanacak
Her zaman sabýrla savunduk.
Âþýklar doya doya yaþadý yaþayacak
Çocuklar oyunlar oynadý oynayacak
Türkün sesi yükselir yükselecek
Ne þanlýyýz biz Türkçe konuþan
Ozanlar türküsü Tuna nehri
Gibi çaðladý çaðlayacak.
Plevne daðlarda barýþ sesleri
Isýtacak iþte gönülleri
Hep yandý o sevdalý nefesleri
Kara günde doðduk doðarýz
Umut üstüne umut atarken
Kýyamete dek bizim sevgimiz.
Arda nehrinden aðaçlardan aðaca
Daldan dala uçar kuþlar
Kýrcaali þehrinden minarelerde
Ezanlar susmadý susmayacak
Camilerde namazlar kýlýnýr kýlýnacak
Sabýrlar dokuyacak.

Dr. Bahri ÖZTÜRK

Ahmet CESUR
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Kitap Tanýtýmý
Geçmiþten Günümüze
Rumeli Türküleri
Osman BAYMAK

Osman Baymak 1954 yýlýnda
Prizrende dünyaya geldi. Ýlk ve
ortaokulu, ardýndan liseyi doðduðu
þehirde tamamladýktan sonra
yüksek öðrenimine Priþtinede
devam etti. Eðitim hayatýndan
sonra Prizrene döndü ve bir
fabrikada memur olarak çalýþmaya
baþladý.
Çok genç yaþta þiir yazmaya
merak duydu. Þiirleri Kosova ve
Makedonyada yayýnlanan bütün
Türkçe gazete ve dergilerde yer
aldý.
Osman Baymak þu kitaplarýný
yayýnladý : Beþ Parmak (1981),
Þarkýlar Seni Arar (1982),
Unutma (1983), Dize Geze
Geze (1988), Kadýna Türkülerim
(1989), Selâm Dur Geçmiþe
(1992), Bilmeceli Þiirler (1996),
Çaðdaþ Yugoslavya Türk Þiiri
Antolojisi (1996), Yaþarlar Dize
Dize (1997), Rumeli Sizi
Unutmaz (1997), Aylardan
Kalanlar (1997), Suzi Çelebi
(1998), Gagavuz Çaðdaþ Þiir
Antolojisi (1999).
Onun eserleri Sýrpça,
Makedonca, Arnavutça, Macarca
ve Romenceye çevrildi.
Osman Baymak, halen Balkan
Aydýnlarý ve Yazarlarý Derneðinin
baþkanýdýr.

34

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Yemek Köþesi

Kabak Bidesi
Kaynak Kiþi : Ferdane ÞENTÜRK (56)
Doðum Yeri : Bulgaristan / Eðridere / Yemeniciler
Derleyen : Ayten HACIOÐLU
Malzemeler:
* 2 kg susuz koyu renk tatlý kabaðý,
* 2 yufka,
* 4 su bardaðý toz þeker,
* 1 yumurta,
* Yarým su bardaðý sývý yað,
* Ceviz
Yapýlýþý: Kabak rendelenip, þekerle
karýþtýrýlýr. Tepsi yaðlanýp, bir yufka
tepsiye yayýlýr. Malzemenin yarýsý
yufkanýn üzerine döþenir ve diðer
yufka üzerine serilir. Kalan
malzeme de yufkanýn üzerine
yayýldýktan sonra, sývý yað ve
yumurta çýrpýlýp üzerine sürülür.
Birkaç yerden býçak ucu ile delinir.
150 derecede üzeri kýzarana kadar
yavaþ yavaþ piþirilir. Yaklaþýk 4550 dakika piþme süresi yeterli
olacaktýr. Servis yapýlmadan önce
üzerine iri dövülmüþ ceviz ve toz
þeker karýþýmý serpilir. Ýsteðe göre
tarçýn da eklenebilir.
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Balkanlarda Türk Kültürü

BGFye Üye Dernekler
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanýþma Derneði Tarihçesi
B a l k a n Ya r ý m a d a s ý  n d a
yaþayan Türkler ve 93 Harbi diye
adlandýrýlan 1877-78 Osmanlý-Rus
Harbinden bu yana Anavatana
göç etmiþ Balkan Türklerinin
aralarýndaki irtibatý; diðer bir
ifadeyle sosyal, kültürel, ekonomik
vb. faktörler itibariyle dayanýþmayý
güçlendirmek ve Türkiye'nin
menfaatlerini korumak ve
yüceltmek temel amacýna hizmet
eden, kamu yararýna bir dernektir.
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanýþma Derneði, 1984 yýlýnda
Bulgaristan'da yaþayan Türklerin
adlarýnýn deðiþtirilmeye zorlanmasý,
yani silah tehdidi ile Bulgar adlarý
verilmesiyle baþlayan Türkçe
konuþmanýn, þarký dinlemenin dahi
yasaklanmasýyla devam eden
bunlarla da kalmayýp (namaz,
oruç, sünnet v.b. gibi) dini
vecibelerin bile yerine getirilmesini
engelleyen asimilasyon hareketine
bir tepki olarak, Balkan Türklerinin
haklarýný savunmak için 1985
yýlýnda kurulmuþtur. Bal-Türke
11.08.1987 gün ve 87/12003 sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararýyla Kamu
Yararýna Çalýþan Dernek statüsü
verilmiþtir.
Faaliyet
alanlarýnýn
geniþletilmesi ve daha büyük
kitlelere ulaþýp yapýlan çalýþmalarý
daha etkili kýlabilmek için, Kocaeli
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanýþma Derneði (BAL-TÜRK),
Bursa Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanýþma Derneði (Bursa
B A L- G Ö Ç ) , Ý z m i r B a l k a n
Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma
Derneði (Ýzmir BAL-GÖÇ) 1987
yýlýnda genel merkezi Bursa'da
bulunan "Balkan Türkleri Göçmen
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ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu'nu (BGF)"
kurmuþlardýr.

ve Dayanýþma Derneði bu haklarýn
korunmasýnda azami gayreti
göstermektedir.

Derneðin kuruluþ yýllarýndaki en
önemli hedefi Bulgaristan'daki
Türklere uygulanan mezalimi
Türkiye ve dünya kamuoyuna
duyurmak olmuþtur. Bu amaçla
Türkiye'nin, baþta büyük þehirleri
olmak üzere, birçok yerinde
Bulgaristan'ýn uygulamalarýna
yönelik protesto mitingleri
düzenlenmiþtir. Türkiye'de yapýlan
gösteriler Bulgaristan'daki direniþ
ve protesto gösterileriyle birleþince,
Türklere uygulanan zulüm Dünya
kamuoyunda geniþ yanký bulmuþ
ve süreç 1989 yýlýnda Totaliter
Bulgar Hükümetinin Türkleri
tehciriyle sonuçlanmýþtýr. Bu tehcir
sonucunda yaklaþýk 350 bin Türk
anavatana göç etmek zorunda
kalmýþtýr.

Bulgaristan'daki uygulamalara
tepki olarak doðan derneðimiz
tüzüðü itibariyle bütün Balkan
ülkelerindeki soydaþlarýmýzýn
maddi ve manevi tüm haklarýnýn
korunmasý, Türkiye ve
Balkanlardaki Türkler arasýndaki
baðlarýn
devamý
ve
güçlendirilmesi, sorunlarýn çözümü
konularýnda
faaliyet
göstermektedir.

Bu olaylardan sonra derneðin
faaliyet alanlarýnda; göçmenlerin
yerleþtirilmesi, topluma
adaptasyonu ve kazanýlmýþ
haklarýnýn Bulgaristan'dan geri
alýnmasý ve özellikle Türkçe adlarýn
iadesi konularýnda çalýþmalar
yapýlmýþtýr. Günümüzde bir takým
sosyal haklarýn elde edilmesi
çalýþmalarý halen devam
etmektedir.
Bulgaristan'da demokratik hayata
geçilmesiyle birlikte son dönemde
göç eden Türkler vatandaþlýk
hakkýný elde etmiþ ve Bulgar siyasi
hayatýný etkiler bir konuma
gelmiþlerdir. Bu itibarla söz konusu
haklardan Türklerin mahrum
býrakýlmasý çalýþmalarý da devam
etmektedir. Balkan Türkleri Kültür

 Sosyal ve kültürel haklarýn
korunmasý konusunda, Türk
vatandaþý olan ve olmayan
soydaþlarýmýzýn sosyal, kültürel ve
ekonomik haklarýnýn korunmasý
konularý,
 Balkanlar ve Türkiye
arasýndaki ticari-ekonomik
iliþkilerde yönlendirici proaktif
faaliyetlerin yürütülmesi,
 Kültür ve sanat faaliyetlerine
yönelik çalýþmalarýmýzý diðer
alanlarý da olumlu etkileyecek
þekilde yürütmek,
 Eðitim ve akademik alanda
öðrenci mübadelesinin yapýlmasý
ve ortak Avrupa Birliði projelerinin
hazýrlanmasý
Tüm bu faaliyetler çerçevesinde
var olan sorunlara çözüm bulmak;
çýkmasý muhtemel sorunlara
yönelik tedbir paketleri oluþturmak
ve pozitif iliþkileri geliþtirme
yönünde öneriler getirmek temel
amacýmýzdýr.
Bu
temel
a m a ç l a r,
faaliyetlerimizin de istikametini
belirlemektedir.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Balkanlarda Türk Kültürü Dergisi
Genel Yayýn Ýlkeleri
Deðerli Okurlar,
Her geçen gün yayýn kalitesini
daha kaliteli ve düzeyli bir seviyeye
getiren Balkanlarda Türk Kültürü
Dergisi olarak geliþme çizgimizi
sürdürmeye devam ediyoruz.
Çalýþmalarýyla bizlere katkýda
bulunan isimlere teþekkürü bir borç
bilirken; dergimize gönderilecek
yazýlarýn aþaðýda belirtilen ilkeler
çerçevesinde olmasýný
beklemekteyiz.
1-Dergimiz iki ayda bir
yayýnlanmaktadýr. Gönderilecek
yazýlar yýlýn çift aylarýnýn en geç
15ine kadar gönderilmelidir. Bu
tarihten sonra gönderilen
çalýþmalar bir sonraki sayý
kapsamýnda deðerlendirilecektir.
2-Tarafýmýza gönderilecek
yazýlarýn Balkanlar temasýný
içermesine ve Balkanlarda Türk
Kültürünü inceleyen-tanýtýcý nitelikte
olmasýna özen gösterilmelidir. Söz
konusu yazýlar Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonunun (BGF) amaç ve
misyonuna hizmet edici nitelikte

olmalýdýr.

içeren nitelikte olmamalýdýr.

3 -Ya z ý l a r 5 0 0 0 k e l i m e y i
geçmemelidir. Word programýnda
Times New Roman 12 karakteriyle
yazýlmýþ olarak, CDye kayýtlý veya
elektronik posta (e-mail) yoluyla
t a r a f ý m ý z a g ö n d e r i l m e l i d i r.

7-Dergimizde yayýnlanacak
yazýlar için yazarlara herhangi bir
telif ücreti ödenmemektedir.
Yayýmlanmayan yazýlar ise
yazarlarýna iade edilmez.

4-Yazýlarda Türkçe dilbilgisi ve
imla hatasý olmamasýna özen
g ö s t e r i l m e l i d i r. A n l a t ý m
bozukluðuna neden olabilecek
uzun cümlelerden kaçýnýlmalý, onun
yerine kýsa cümleler tercih
edilmelidir.
5-Yayýn anlayýþýmýz hoþgörü
ilkesi
çerçevesinde
þekillendiðinden yazý içerisinde
yapýlan yanlýþlýk dergimiz
editörlerince düzeltilmektedir.
Ancak çok fazla yazým hatasý ve
anlatým bozukluðu içeren yazýlarýn
tamamý okunmaksýzýn yazarýna
geri gönderilir. Ayrýca, metin
içerisinde yabancý dildeki kelimeler
kullanýlmamalý, mutlak suretle
bunlarýn yerine Türkçe kelimeler
tercih edilmelidir.
6-Yazýlar; kiþi, kurum ve
kuruluþlarý aþaðýlayýcý, hakaret
edici, suç ve þiddet unsurlarýný da

8-Gönderilen yazýlarýn
hazýrlanmasýnda faydalanýlan her
türlü materyale (bilimsel makale,
derlem, kitap vs.) dipnot veya
kaynakçada yer verilmelidir.
BTK Yayýn Kurulu
Balkanlarda Türk Kültürü Dergisi
Adres: Ankara Cad. DSÝ Karþýsý
Okumuþ Apt. 292/2 16330 Yýldýrým
/ BURSA
BAL-GÖÇ / BGF
Tel: 0 224 360 36 85
Faks: 0 224 361 74 48
Web:www.balgoc.org.tr
www.bgf.org.tr
Elektronik posta:
balkanlardaturkkulturu@yahoo.com

arka
kapak

