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smanlý Devletinin Balkanlardan
çekiliþiyle birlikte geride önemli sayýda
Türk-Müslüman bir nüfus kitlesi kalmýþtý.
14. yüzyýlýn 2. yarýsýndan itibaren
Anadoludan Balkanlara gerçekleþen
göç olgusu; 19. yüzyýlla birlikte ters yönde
bir rota izlemiþtir. Osmanlý Devletinin
bölgeyi yönetim felsefesini oluþturan
hoþgörü, kardeþlik, eþitlik gibi kavramlar
Ýmparatorluðun gerileme dönemiyle
birlikte ortadan kalkmýþ; Balkanlar etnik
bir kazana dönüþmüþtür. Yaþanan
savaþlarýn ve trajedilerin kurbaný ise,
genellikle Türkler ve Müslümanlar
olmuþtur.
Balkanlardaki Türk ve akraba
topluluklara yönelik yaþanan insan haklarý
ihlalleri, genel anlamda iki farklý
kategoriye toplanabilir:
1- Fiili olarak soydaþlarýmýzýn katledildiði
93 Harbi, Balkan Savaþlarý ve 1992-1995
yýllarýnda Bosnada yaþananlar,
2- Soðuk Savaþ döneminde ve
sonrasýnda Bulgaristan ve Yunanistanda
yaþayan Türk azýnlýða yönelik izlenen
sistematik asimilasyon politikalarý.
1. 1877-78 Osmanlý-Rus Savaþý,
Balkan Savaþlarý ve Bosnada
Yaþananlar
a) 1877-78 Osmanlý Rus Savaþý (93
Harbi): Irklar ve Yok Etme Savaþý olarak
da nitelenen 1877-78 Osmanlý-Rus
Savaþý, McCarthynin tespitlerine göre,
1.253.500 kiþiyi muhacir durumuna
düþürmüþtür. Bu savaþ esnasýnda göç
eden kiþilerle ilgili farklý kaynaklarca
verilen sayýlar, yine 1 milyonun üzerinde
bir rakamý ifade etmektedir. 93 Harbinin
en korkunç yaný ise, 260.000
soydaþýmýzýn katledilmesi ve sürgünler

esnasýnda soðuktan ve açlýktan ölmesi
olmuþtur. Bununla birlikte, 93 Harbi
esnasýnda Balkanlardaki Türk-Ýslam
kültür mirasýnda önemli tahribatlar
meydana gelmiþtir.
93 Harbi Balkanlardaki
soydaþlarýmýzýn ilk kez azýnlýk konumuna
düþtüðü bir dönüm noktasý olmuþtur.
b) Balkan Savaþlarý (1912-1913):
Baðýmsýz 5 Balkan devletinin
(Bulgaristan, Sýrbistan, Karadað,
Romanya ve Yunanistan) birleþerek
Osmanlý Devletine savaþ açmasý sonucu
baþlayan 1. Balkan Savaþý, Osmanlý
Devletinin 93 Harbi ile birlikte, tarihinde
aldýðý en aðýr yenilgilerden biri olmuþtur.
Bu savaþta, Bulgar ordusu Çatalca
önlerine kadar gelirken; Balkan
ordularýnýn geçtiði yerlerde Türk ve
Müslüman unsurlar da çeþitli kýyýmlara
maruz kalmýþtýr. Yine bu nüfus kitlesi için
göç olgusu kaçýnýlmaz bir yazgý haline
gelmiþtir. Balkan Savaþlarýnda
gerçekleþen katliam ile ilgili her ne kadar
kesin bir sayý verilemese de; Ýttihat ve
Terakkinin ileri gelenlerinden Bahriye
Nazýrý Cemal Paþa hatýralarýnda 500.000
kiþinin Bulgarlar, Yunanlýlar ve Sýrplarca
katledildiðini yazmaktadýr. Konuyla ilgili
pek çok kaynak da bu sayý etrafýnda
gezinmektedir. Yine Balkan Savaþlarý ve
sonrasý 1912-1920 yýllarý arasýnda
413.000 kiþi Türkiyeye göç etmiþtir.
Sayýsal ifadeler, yaþanan mezalimin ve
trajedinin vahametini göstermesi
açýsýndan önemlidir.
c) Bosnada Yaþananlar (1992-95):
Balkanlardaki Türk ve Müslüman
gruplarýn fiili anlamda toplu katliamlara
maruz kaldýðý son durak Bosna olmuþtur.
1992 yýlýnda baðýmsýzlýðýný ilan eden

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk
Bosna Hersek, daha sonra kanlý bir iç
savaþýn içine girmiþti. Bosnalý Sýrplarýn
Müslümanlara ve Hýrvatlara saldýrmalarý
sonucu, 1992-95 yýllarý arasýnda 200.000
kiþi hayatýný kaybetmiþti. Bunun yaný sýra
yüz binlerce insan göçmen durumuna
düþmüþtü. Özellikle, Srebrenitsada
8.000 Bosnalý Müslümanýn Sýrp
askerlerince topluca öldürülmesi, 2.
Dünya Savaþý sonrasý Avrupada
yaþanan en büyük soykýrým olmuþtur.
Bu, aslýnda yaný baþýnda gerçekleþen
soykýrýma seyirci kalan Batýnýn,
Bosnada öldüðü anlamýna gelmektedir.

Bulgaristan Türkü Türkiyeye göç
ettirilmiþtir.

Yukarýda bahsedilen hususlar,
Balkanlardaki Türk ve Müslüman
nüfusun maruz kaldýðý büyük kýyýmlarý
içermektedir. Bunun yaný sýra; söz konusu
nüfus kitlesine yönelik deðiþik ölçeklerde
þiddet ve baský uygulanmýþtýr.

* Bunun yaný sýra; Bulgar yetkililer,
ülkedeki Türk ve Müslüman gruplarýn
etnik kimliðini ortadan kaldýrmaya yönelik
politikalar izlemiþtir. 1972-74 yýllarý
arasýnda Pomaklarýn, 1981de ise
Romanlarýn isimleri zorla deðiþtirilmiþtir.
Söz konusu uygulama 1984 yýlýndan
itibaren Türkler üzerinde tatbik edilmiþtir.
Soðuk Savaþ dönemi Bulgaristan Türkleri
açýsýndan en karanlýk yýllar olmuþtur,
denebilir. Bu dönemde Bulgaristandaki
Türk azýnlýk, sistematik bir Bulgarlaþtýrma
politikasýna maruz býrakýlmýþlardýr:
Türklerin isimleri Bulgar isimleriyle
deðiþtirilmiþ; dini vecibelerin yerine
getirilmesi engellenmiþ; komünizm
gerekçesiyle camilerin kapýlarýna kilit
vurulmuþ; Türklerin yoðun olarak yaþadýðý
yerlere yatýrým yapýlmamýþ; Türkçe
konuþanlar para cezasýna çarptýrýlmýþ;
Türkçe eðitim tamamen ortadan
kaldýrýlmýþ ve bütün bu uygulamalara
itiraz edip baþkaldýranlar ise, türlü
iþkencelere maruz kalmýþ ve Belenedeki
toplama kampýna gönderilmiþtir.

2. Bulgaristan ve Batý Trakyadaki
Türklerin Maruz Kaldýðý Ýnsan Haklarý
Ýhlalleri
Bu katliam ve mezalimlerin yaný sýra,
özellikle Bulgaristan ve Batý Trakyadaki
Türk azýnlýða yönelik sistematik olarak
asimilasyon ve baský politikalarý izlenmiþ;
bu ülkelerdeki Türklerin anavatan
Türkiyeye göçleri teþvik edilmiþtir. Söz
konusu durum, Yugoslavyada da
kendisini göstermiþtir. Yugoslavya ile
imzalanan Serbest Göç Antlaþmasý ile
1953-1967 yýllarý arasýnda 175.392 kiþi
ekonomik, sosyal, dini ve milli
sebeplerden dolayý Türkiyeye göç
etmiþtir.
- Bulgaristanda yaþanan insan
haklarý ihlallerine bakacak olursak;
Bulgaristan Türklerinin; Bulgar
Devletinin deðiþik dönemlerde, ancak
genellikle ayný metotlarý kullanarak izlediði
asimilasyon politikalarýna maruz kaldýðý
görülmektedir. Yine Bulgaristandaki Türk
azýnlýk için göç olgusu deðiþmeyen kader
haline gelmiþtir.
* 1951 yýlýnda, Türkiyenin Koreye asker
göndermesine misilleme olarak
Moskovadan yönlendirilen ve Sofyadan
izlenen politika sonucu 154.000

* Bulgaristan Türkleri nüfus sayýsý
itibariyle diðer Balkan Türklerinin
toplamýndan fazla olmakla birlikte;
Bulgaristanýn demografik dengelerini
tehdit eder bir düzeydedir. Bu kapsamda,
özellikle komünist dönem
Bulgaristanýnda Türk azýnlýðýn deðiþik
periyotlarda Türkiyeye göç ettirilmesi
temel politika olarak belirlenmiþtir. 1968
yýlýnda Türkiye ve Bulgaristan arasýnda
imzalanan Göç Antlaþmasýyla 1978 yýlýna
kadar 130.000 kiþi Türkiyeye göç etmiþtir.

Bulgaristan bu uygulamalarýyla Türk
azýnlýðýn haklarýný garanti altýna alan ikili
antlaþmalarýn yaný sýra Birleþmiþ Milletler
Kurucu Antlaþmasý, Jenosit Sözleþmesi,
Irk Ayrýmýný Bütün Þekilleri ile Ortadan
Kaldýrýlmasýna Ýliþkin Sözleþme, Medeni
ve Siyasi Haklara Ýliþkin Sözleþme,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
Ýliþkin Sözleþme, Ýnsan Haklarý Evrensel
Beyannamesi ve Helsinki Nihai Senedi
gibi taraf olduðu birçok antlaþmayý da
çiðnemiþtir.

Bütün bunlarýn sonucunda 1989
yýlýnda 350.000 Bulgaristan Türkü
Türkiyeye göç etmiþtir. 89 Göçü, 2.
Dünya Savaþý sonrasý kýta Avrupasýnda
gerçekleþen en büyük kitlesel göç
hareketi olma özelliðine sahiptir.
(Son 20 yýl içerisinde, Avrupada
insan haklarý ihlalleri anlamýnda yaþanan
yüz kýzartýcý olaylarýn Türkler ve
Müslümanlar üzerinde kendisini
göstermesi manidardýr! )
Soðuk Savaþ döneminin bitimiyle
birlikte, Bulgaristanýn siyasal sisteminde
meydana gelen deðiþimle birlikte, Türkler
partileþme sürecine gitmiþ ve azýnlýk
haklarýný demokratik yollardan elde etme
yolunu seçmiþtir. Komünist döneme göre
hayli iyi bir durumda bulunan Bulgaristan
Türkleri yine de belli baþlý bir takým
sorunlarla karþý karþýya bulunmaktadýr.
 Anayasal Tanýmlama: Mevcut
Bulgaristan Anayasasýnýn 36/2.
maddesinde Türk azýnlýk yerine Anadili
Bulgarca Olmayan Vatandaþlar ifadesi
bulunmaktadýr. Hâlbuki Türk azýnlýk, ikili
ve uluslar arasý antlaþmalar itibariyle Türk
azýnlýk olarak tanýmlanmaktadýr. Bu etnik
kimliðin, hukuksal inkârýdýr.
 Türkçe Eðitim: Türkçenin 1999
yýlýnda kabul edilen bir kanunla halen
mecburi seçmeli ders statüsünde
haftada 4 saat olduðu görülmektedir.
Türkçenin Türk azýnlýk için zorunlu ders
olmasý þarttýr. Türkçe ders kitabý
konusunda da pek çok sýkýntý
yaþanmaktadýr. Azýnlýk için yeni ders
kitabý basýlmadýðý gibi, konuyla ilgili
Türkiyenin katkýlarý da sekteye
uðratýlmaktadýr.
 Türkçe Yayýn: Türkçe basýn ve yayýn
faaliyetlerinin son derece geri kaldýðý
görülmektedir. Bulgar Devletinin yayýn
organlarý tarafýndan gerçekleþtirilen
Türkçe TV ve radyo program yayýnlarýnýn
son derece yetersiz kaldýðý
gözlemlenmektedir. Buna raðmen,
günde 10 dakika olarak yayýnlanan
Türkçe TV yayýnýnýn, ülke genelinde
baþlatýlan geniþ bir kampanya ile
kaldýrýlmasý istenmektedir.
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Balkanlarda Türk Kültürü
 Ekonomik Sorunlar: Özellikle Türk
nüfusun yoðun olarak yaþadýðý
bölgelerde yatýrýmlarýn yapýlmamasý,
azýnlýk mensuplarý arasýndaki iþsizlik
oranýnýn yaygýnlaþmasý ve bunlara çözüm
olabilecek giriþimlerin engellenmek
istenmesi bu kapsamda verilebilecek
olan örneklerdir.

Türk-Yunan iliþkilerine paralel olarak,
ortaya çýkan olumsuz tablodan Batý
Trakyadaki Türk azýnlýk fazlasýyla nasibini
almýþtýr. Batý Trakyadaki Türklerin azýnlýk
haklarý halen geçerliliði koruyan Lozan
Antlaþmasý ile güvence altýna alýnmýþ
olmasýna raðmen, pek çok insan haklarý
ihlaliyle karþý karþýya bulunmaktadýrlar.

 Makamsal Sorunlar: Türk azýnlýk
gerek yerelde gerek genel siyasette
temsil açýsýndan sýkýntý yaþamasa da
kamu personeli olma hususunda birçok
engelle karþýlaþmaktadýr. Özellikle ordu
kategorisinde Türklere fýrsat tanýnmadýðý
ve yeterince temsil edilemedikleri
görülmektedir.

Yunanlýlar, 1967 Cuntasýna kadar
Batý Trakyadaki azýnlýðý Türk olarak
tanýmlarken; bu süreçten sonra ülkede
Türk azýnlýk, yok demiþlerdir. Etnik
kimliðin inkârý çerçevesinde, tabelasýnda
Türk adý geçen dernekler kapatýlmýþtýr.
Gümülcine Türk Gençler Birliði ve Batý
Trakya Türk Öðretmenler Birliði isimli
dernekler 1987de kapatýlýrken; yine
isminde Türk adý taþýyan Ýskeçe Türk
Birliði 2005 yýlýnda ayný gerekçe ile
kapatýlmýþtýr. Bu noktada, Türk azýnlýðýn
Yunanistanýn aleyhinde AÝHMne dava
açtýðýný ve AÝHMnin Ekim 2008 tarihinde
aldýðý kararla Yunanistaný mahkûm
ettirdiðini belirtelim. Yunanistan Türk
isimli derneklerimizi kapatýrken; Pomak
ve Roman adlarýyla kurulan dernek
örgütlenmelerini teþvik etmektedir. Bu
durum aslýnda, Yunanistanýn Türk azýnlýðý
bölmeye yönelik giriþiminin somut
yansýmasýdýr. Kendilerini Türk olarak ifade
eden Pomaklarla, Türkleri birbirinden
ayrýþtýrmak isteyen Yunanlýlarýn ayný
siyasetini Bulgaristanýn da uyguladýðý
vurgulanmalýdýr.

 Dini Sorunlar: Osmanlý
döneminden kalma vakýflar sorunu,
günümüzde halen mevcuttur. Öte
yandan, Türkçe öðretmen konusundaki
yetersizlik, Müslüman din adamý
konusunda da kendisini göstermektedir.
 Etnik Ayrýþtýrma Faaliyetleri ve
Kültürel Mirasa Saldýrýlar: Bulgaristanda
Türk azýnlýðýn ötekileþtirilmeye çalýþýldýðý
etnik bir ayrýþtýrma süreci yaþanmaktadýr.
Bu süreci milliyetçi ve popülist söylemleri
olan gruplar yönlendirirken;
Bulgaristandaki Türk-Ýslam kültür
mirasýna da son dönemde provakatif
saldýrýlar düzenlenmektedir. Yakýlan
camiler, Osmanlýdan kalma çeþmelere
verilen tahribat, Türk bayraðýna çirkin
saldýrýlar gibi bir dizi eylem etnik ayrýþtýrma
sürecinin ciddiyetini ortaya koymaktadýr.
Bulgaristan Türklerinin maruz kaldýðý
bütün bu ihlaller AB üyesi bir ülkede
yaþanmaktadýr. Ne var ki, bu ihlallerin
yaþandýðý tek AB üyesi ülke Bulgaristan
deðildir. Yunanistanda bulunan Batý
Trakyadaki Türkler de benzeri sorunlarý
yaþamaktadýr.
- Batý Trakyada yaþanan insan
haklarý ihlallerine de deðinmek gerekirse;
Batý Trakyadaki Türkler de sistematik
asimilasyon ve baský politikalarýna maruz
kalmýþtýr. Kýbrýs Sorunu nedeniyle bozulan
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Yunanistanda vatandaþlýktan
çýkarma iþlemleri ve beraberinde ortaya
çýkan Vatansýzlar konusu da ayrý bir
sorundur. Yunanistan Vatandaþlýk
Kanununun 19. maddesine istinaden
Haziran 1998e kadar Yunan resmi
kaynaklarýna göre, 46.638 kiþi
vatandaþlýktan çýkarýlmýþtýr. Gayri resmi
kaynaklar bunu 60.000 olarak telaffuz
etmektedir. Vatandaþlýktan çýkarma
iþlemiyle binlerce Batý Trakya Türkünü
vatansýz konumuna düþüren Yunanistan,
imzalamýþ olduðu Birleþmiþ Milletler
Vatansýz Kiþilerin Statüsüne Ýliþkin

Sözleþmeyi ihlal etmiþtir.
Azýnlýðýn kendi müftüsünü seçmesi
konusunda problem çýkaran Yunanistan,
müftüleri kendisi atamaktadýr. Azýnlýk
grubu ise, bu atamayý tanýmamakta ve
kendi müftülerini kendilerini seçmektedir.
Dini anlamda bir baþka sorun ise,
Yunanlýlarýn görkemli cami inþasýna izin
vermemeleri, bürokratik sorunlar
çýkarmalarý ve cami boyunun kilisenin
çanýnýn yüksekliðine çýkmasýný
engellemesidir.
Anadilde eðitim konusu ve Batý
Trakya bölgesinin ekonomik anlamda
izole edilmiþliði de ayrý bir sorundur.
Sonuç
Yakýn tarihimizde Balkanlarda Türk
ve Müslüman nüfusa yönelik katliam ve
mezalimler yapýlmasýnýn yaný sýra,
sistematik olarak asimilasyon ve baský
politikalarý izlenmiþtir. Bununla birlikte,
soydaþlarýmýz göçe maruz
býrakýlmýþlardýr. Ýnsan haklarý ihlallerinin
temel parametrelerinden olan soykýrým,
katliam, asimilasyon ve zorunlu göç gibi
olgularýn hemen hemen tamamýnýn
Balkanlardaki Türklere ve Müslümanlara
uygulandýðý görülmektedir.
Türkler ve Müslümanlar söz konusu
olunca, uluslar arasý hukuk
mekanizmalarýnýn pek iþlevsel olmamasý,
hukuksal bir sorun olduðu kadar, çifte
standartlý ve art niyetli politikalarýn da
varlýðýný göstermektedir. Yapýlmamýþ
soykýrýmlarý önümüze getirenlerin
bahsettiðimiz mezalimlere kayýtsýz
kalmalarý ve unutkan davranmalarý da
bu kapsamda ifade edilebilir.
Not: Göçlerle ilgili sayýsal veriler,
Yýldýrým Aðanoðlu, Osmanlýdan
Cumhuriyete Balkanlarýn Makûs Talihi
Göç, Kum Saati Yayýnlarý, Ýstanbul, 2001
künyeli kitaptan derlenerek aktarýlmýþtýr.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Bulgaristan'da Nevruz ve Hýdrellez Gelenekleri
Konumuz, BULGARÝSTAN
TÜRK TOPLULUÐUNUN NEVRUZ
ve HIDRELLEZ ÂDET ve
GELENEKLERÝDÝR. Amacýmýz,
Bulgaristan sýnýrlarý içerisinde Türk
Kültürünün bu ortak deðerlerinin
bugünkü durumunu genel
hatlarýyla sergilemektir.
Kimi araþtýrmacýlar Türklerin iki
doða bayramý olduðunu söylerler:
Nevruz ve Hýdrellez. Bu iki
astronomik saptamaya göre
ayarlandýklarýný bildirirler(1). Bu iki
takvim, çiftçiliðe ve hayvancýlýða,
kendilerinin yaþam biçimlerine
göre ayarlanmýþtýr.
NEVRUZ

Prof. Dr. Hayriye
SÜLEYMANOÐLU
YENÝSOY

Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coðrafya
Fakültesi E. Ö. Ü.

eleneklerimiz, yüzyýllar
boyunca yaþatýlan ve
geliþtirilen kültürümüzün
temelini oluþturur. Ulusumuzun
düþüncesi, yaþam tarzý, dünyaya
bakýþ açýsý geleneklerimizde
ifadesini bulur.

G

Türk kültürünün oluþmasýnda
katkýsý olan bu önemli gelenekler,
kuþkusuz NEVRUZ ve HIDRELLEZ
gelenekleridir.

Son yýllarda, Türk Dünyasýnda
kutlanmakta olan Nevruz
Bayramýna iliþkin birçok araþtýrma
yapýldý. Nevruz kelimesinin
etimolojisi ve anlamý hakkýnda
eserler yayýnlandý(2). Araþtýrmalar
sonucu da Nevruzun Türklerde ta
Ergenokan'a dayanan eski bir
gelenek olduðu, Mart 21 'e
rastladýðý, yeni günün, yeni hayatýn
baþlangýcý anlamýna geldiði
açýklandý. Bulgaristan'da da bu
güzel yýlbaþý bayramý, Sultan
Nevruz (Filibe bölgesi ve
Deliorman'ýn bir bölgesi), Nevruz
(Dobruca) Nevris, Mevris (Doðu
Rodoplar) gibi biçimleriyle bilinir
ve doðadaki deðiþikliklerle ilgilidir.
Sultan Nevruz Bulgaristan'da bir
bayram olarak kutlanmasa da,
Nevruzla ilgili hatýralar hafýzalardan
silinmiþ deðildir. Bazý örf ve âdetler

bilinmektedir. Doða yeni yýl için
hazýrlýktadýr: havalarýn ýsýnmasý,
karlarýn erimesi, bitkilerin yeþermesi
bir baþlangýcý ifade etmektedir. Su
boylarýnda salkým söðütler
tomurcuklarýný patlatmýþlardýr.
Akçabardaklar (Filibenin yakýnýnda
buluna Kriçim kasabasý Türkleri
arasýnda þöyle bir inanç var: Kar
çiçeði (akçabardak) güneþi
görünce sabýrsýzlýkla beklediði
ilkyazýn geldiðini sanmýþ ve karý
delerek yer yüzüne çýkmaya acele
etmiþ. Güneþe bir sevinmiþ bir
sevinmiþ! Ancak çok geçmeden
güneþ kayboluvermiþ ve hava
birden soðumuþ. Karçiçeði de
aldandýðýný anlamýþ ve üzülerek
boyun bükmüþ. Ýþte bunun için
karçiçeði, boynu bükük, topraða
bakan mahzun bir ilkbahar
müjdecisidir.), sarý çiðdemler
baharý müjdelemektedir. Göçebe
kuþlar ve özellikle kýrlangýçlar,
gökyüzünün maviliðinde
görünmektedir. Ýnançlara göre,
Sultan Nevruz günü yýlanlar,
çýyanlar, karýncalar yer üstüne
çýkar; kelebekler ekinliklerde
uçuþmaya baþlar. Kuku adýyla
bilinen guguk kuþu da geldiði
haberini verir.
Bir ilâhide þöyle deniyor:
"Sultan Nevruzda gelirsin.
Üç ellide gidersin,
Döne döne öten kuku!"(Kriçim,
Filibe)
Leyleðe sormuþlar: Ne zaman
geleceksin? Leylek de;
"Yüz yirmide gelemem, yüz
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otuza kalamam "

olduðu söylenir.)

Cevabýný vermiþ, yani Nevruz
günlerinde geleceðini bildirmiþtir.
(Dýþdubak, /Yasenovets/, Nasrettin
/Bisertsi/-Razgrat).

Türklerle yoðun bölgelerin bazý
köylerinde Sultan Nevruz
Bayramýna iliþkin kutlama âdetlerini
günümüzde de hatýrlayanlar vardýr.
Doðu Rodoplann Kýrcaali
köylerinde "Mart Dokuzu, Yumurta
Günü, Hateþ Gicesi" adýyla da
bilinen Sultan Nevruz törenleri,
geceyle gündüzün eþit olduðu gün
baþlar ve birkaç gün sürerdi.
Bayram öncesi evler, avlular
(haremler) temizlenir, yumurtalar
boyatýlýr, büyük ateþler yakmak için
ormandan kuru çalý, kuru yaprak
getirilerek ateþlerin yakýlacaðý
yerde yýðýn yapýlýrdý. Bayram
baþlayýnca da kadýnlar o gün
çamaþýr yýkamaz, ellerine iðne
almazlardý. Erkekler de iþ
yapmazdý. Bayram günü boyalý
yumurtalar tokuþturulur (Filibe
bölgesinde soðan kabuðuyla
yumurta boyatýlýr, ancak bu, yýlýn
her mevsiminde yapýlýr ve herhangi
bir bayramla ilgisi olup olmadýðý
bilinmemektedir. Paskalya Hristiyan
yortusunda Bulgar komþularýmýz
Türk komþularýna yumurta
getiriyorlardý. Fakat yaþlýlar
b u n l a r d a n a s l a y e m e z l e r,
çocuklarýna verirlerdi: "Bu bizim
âdetimize uygun düþmez" derlerdi.
Çocuklar da yere düþmüþ kýrmýzý
renkli yumurta kabuklarýnýn üstüne
basmazlar;
"Bunlar
Peygamberimizin kaný ile
boyatýlmýþ, üstlerine basmak
günahtýr" derlerdi.), yaðda
kýzartýlmýþ kolaçlar (kulaçlar) yenir,
saðlýklý olmak için yakýlan ateþlerin
üstünden atlanýr, hayvanlar da
ateþten geçirilirdi vb(3).
Deliorman'ýn Bisertsi köyünde ise

Yeni yýl için hazýrlýkta olan doða
ile birlikte insanlar da hazýrlýk
içindedirler: sabanlar, pulluklar,
arabalar, boyunduruklar gözden
geçirilir. Tarlaya çýkma hazýrlýklarý
yapýlýr. Gün dönümüne göre
hareket edilir:
Gün sayýsý:
Yüz,
Sabaný düz.
Yüz on,
Tarlaya kon. (Yani artýk tarlaya
gidilebilir)
Yüz on bir,
Tarlada kompir. (Yani tarlada
patates ekme hazýrlýklarýna
baþlanabilir)
Yüz yirmi.
Tarlayý diðirmi. (Yani topraðý
sürmek, kazmak gibi hazýrlýklar
yapýlýr.)
(Kriçim, Filibe. Bunun bir
varyantý da: Nasrettin, Razgrat )
Yukarýda söylenenlerden açýkça
görülüyor ki, her türlü hareket, her
türlü iþ, ilkyaz gün dönümüne
baðýmlýdýr ve gün dönümüne göre
yapýlýyor. (Gün dönümü deyince
21 Haziranda yaz gün dönümü
olarak akýllara gelir. Günün uzamasý
bu tarihe kadar sürer ve bundan
sonra gün kýsalmaya baþlar. Günün
kýsalmaya baþladýðýný Kriçimliler,
ýhlamur aðacýnýn yapraklarýndan
anlarlar. Bu tarihten sonra ýhlamurun
yapraklarý ters döner, bunun da
günün kýsaldýðýnýn bir belirtisi
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eskiden Sultan Nevruz Bayramýnda
bazý kiþilerin türlü hayvan kýlýðýna,
kýyafetine girerek köyü dolaþtýklarý,
bazý yabancýlarýn da fotoðraf
çektikleri, hafýzalarda hayal meyal
yaþamaktadýr(4). Filibe bölgesi
Türk yerleþim yerlerinde ateþ
yakma âdeti yoktur, ancak "Mart
Ateþi" ifadesi kullanýlmaktadýr. Ateþ
yakma âdetini bugün de Bulgarlar
sürdürmektedir.
Zaman, Sultan Nevruza iliþkin
bir sýra örf ve âdetlerimizden birçok
þey almýþsa da bunlardan birtakýmý
genel itibariyle Ýkinci Dünya
Savaþýna kadar varlýðýný
sürdürebilmiþ, 1950lerden bu
yana ise çok þey unutulmuþ, daha
doðrusu komünist rejim tarafýndan
unutturulmuþtur. Günümüzde
ötede beride, tamamen kopuk bir
hâlde bazýlarýna rastlamamýz,
inançlarýmýzýn, örf ve âdetlerimizin
en aðýr koþullarda dahi
dayanýklýlýðýný göstermektedir.
Nevruz konusunda özel
araþtýrmalar yapýldýðýnda daha
birçok örf ve âdetlerimizin gün
ýþýðýna çýkarýlabileceði
düþüncesindeyim.
HIDRELLEZ
Hýdrellez, özlemle beklenen bir
doða bayramýdýr, bir bahar
bayramýdýr. Hýdrellez gelenekleri
günümüzde de Balkanlar'da
yaþamaktadýr.
Hýdrellez konusu üzerinde türlü
çalýþmalar yapýldýðý, deðerli eserler
yazýldýðý bilinmektedir. Bunlarýn
baþýnda Ahmet Yaþar Ocak
tarafýndan "Ýslâm Türk Ýnançlarýnda
Hýzýr Yahut Hýzýr Ýlyas Kültü" baþlýðý
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altýnda yayýnlanmýþ deðerli bir eser
bulunduðunu hatýrlatmalýyým(5).
Burada Hýzýr-Ýlyas kültüne iliþkin
çeþitli gelenek ve göreneklerin
yanýsýra, söz konusu kültün
kaynaklarýna doðru inilerek, Kur'an
ve Hadislerden baþka, tarihî ve
tasavvufî, sözlü ve yazýlý edebiyat
gibi kaynaklar da incelenmiþ ve
ilginç sonuçlara varýlmýþtýr. Bununla
birlikte, Hýdrellez kültünün TürkÝ s l â m To p l u m l a r ý a r a s ý n d a
Ýslâmiyetin kabulüyle baþlamýþ
olduðu sonucuna da varýlmamalý,
düþüncesine katýlýyorum. Hýdrellez
geleneklerinin baharýn geliþiyle ilgili
olduðu dikkate alýnarak, bunlarýn
Ýslâmiyetten önce de var olduðu,
çeþitli kaynaklardan bilinmektedir.
Zamanla, bahar mevsimiyle ilgisi
olan geleneklerin bile dinî kýlýk içine
bürünmüþ olduklarý da bir gerçektir.
Ýslâmiyeti kabul etmekle Hýdrellez
gelenekleri de Ýslâmileþtirilmiþ,
bunlara birer dinî mahiyet
verilmiþtir.
Hýdrellezi çeþitli kaynaklarýn ve
kültürlerin katýlýmýyla oluþmuþ bir
gelenek olarak görmemiz daha
uygun olur düþüncesine
katýlýyorum.
Hýdrellez, Bulgaristan'da
"Ederlez, Ýderlez, Hýdýrellez"
biçimleriyle söylenir. Halk arasýnda
yaygýnlýk kazanmýþ inançlara göre,
Hýzýr ile Ýlyas kardeþler yýlda bir
defa beþ Mayýsý altý Mayýsa
baðlayan gece karþýlaþýyorlarmýþ.
Hýzýr karada, Ýlyas suda tehlikede
bulunan iyi insanlarýn yardýmýna
koþarlarmýþ. Bunun için de karada
olanlar Hýzýr Aleyhüsselâm'a, suda,
denizde olanlar da Ýlyas
Aleyhüsselam'a dua ederlermiþ.

Zor durumlarda Hýzýr'ýn yetiþmesi
ve kurtarmasý inancý günümüzde
de çok yaygýndýr ve bu inançla
baðlantýsý olan: "Hýzýr gibi yetiþti",
"Seni Hýzýr mý gönderdi?" deyimleri
halkýmýz tarafýndan sýk sýk
kullanýlmaktadýr.
Halk inançlarýna göre sene, yaz
ve kýþtan ibarettir. Kýþ altý ay, yaz
da altý ay sürer. Yaz mevsimi
Hýdrellezde baþlar ve yedi-sekiz
Kasým'da sona erer. Kýþ mevsimi
de bu tarihte baþlar, Hýdrelleze
kadar devam eder. Hýdrellez günü
de öðleye kadar kýþ, öðleden sonra
da yaz olduðunu söylerler.
Hýdrellez geleneklerimizde büyük
renklilik görülmektedir. Her
bölgede kutlamalar türlü türlü olur.
Ayný zamanda da ortak unsurlar
da az deðildir: Hýdrellezin belirli bir
tarihte (6 Mayýsta) kutlanmasý,
sabahleyin gün doðmadan
kalkarak kýrlara, ormanlara
çýkýlmasý, þenliklerin evden dýþarýda
yeþillikler içinde aðaçlar altýnda,
su boylarýnda yapýlmasý, salýncak
sallanmak, çýkrýk dönmek ve daha
bir sýra âdetler geleneðimizin ortak
unsurlarýný oluþtururlar.
Bunlardan bazýlarý üzerinde
kýsaca duralým.
Hýdrelleze bir hafta on gün kala,
bu güzel bayrama hazýrlýklar baþlar.
Erkeklerin ve delikanlýlarýn, kadýn
ve kýzlarýn bu hazýrlýklarda özel
görevleri vardýr. Örneðin Kriçim'de
Hýdrellezden bir hafta önce cemaat
toplanýr, âdet üzere tarlalarýn,
(komþu köy ve ormanlýk araziyle
hudut olan) sýnýrlarýný gezecek
gruplarý tespit eder. Buna "Sýnýr
Gezme" denir. Sýnýr gezme, çiftçinin
topraktan beklediði ürünlerin

doludan korunmasý, o yýlýn bereketli
bir yýl olmasý için yapýlýr. Sýnýrlarý
dolaþýrken hiçbir adým duasýz
atýlmaz. Gruplar bütün sýnýrlarý
dolaþarak köy veya kasaba
arazisini bir "daire" içine aldýktan
sonra, birleþtikleri yerlerde dua
okuyarak köye dönerler. Razgrad'ýn
Dýþdubak köyünden Bedriye
Teyzenin verdiði bilgilere göre ise
Hýdrellez günü köy dýþýna çýkýlarak
kurbanlar kesilir, dualar okunurdu.
Eskiden bazý köylerde türbeler,
tekkeler, mezarlýklar ziyaret
ediliyordu, baþka köylerde mevlit
okunurdu.
Hýdrellezden önce her yerde
temizlik yapýlýr, türlü türlü yemekler
hazýrlanýr. Dinî bayramlarda olduðu
gibi bu bayram için de kýzlara
fistanlar, aile efradýna ve kýz
çocuklarýna allý yeþilli yeni elbiseler
dikilir.
Aralarýnda yaþýt olan gençler
toplanýr Hýdrellez kuzularý satýn alýr,
bunlara kýna vurulur. Hýdrellez günü
köy dýþýnda kýrlarda, bayýrlarda
þenlenecekleri yerleri tespit ederler,
þenliklerin programýný yaparlar.
Hýdrellez sabahý, saðlýklý olmak
için Kýrcaali bölgesinde Hýdrellez
sütü içilir, iyi dileklerde bulunulur.
Gün doðmadan yataðýndan
kalkanlar göðsüne ya da baþýna
bir yeþillik, çiçek veya küçücük bir
yeþil dal takar. Sokak kapýlarý da
türlü çiçeklerden örülmüþ küçük
çelenkler veya çiçek demetleriyle
süslenir. Kýzlar ve oðlanlar
(delikanlýlar) gizlice gidip
sevgililerinin sokak kapýlarýna çiçek
asarlar.
Hýdrellez gününe çiftçiler, sene
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baþý derler. Tarým iþlerinde yardýmcý
olacak hizmetkârlar, sýðýrtmaçlar,
çobanlar Hýdrellezde tutulur,
bunlarýn Kasýma kadar sarf
edecekleri emeklerine karþýlýk
alacaklarý ücretler tespit edilir. O
gün hayvanlarý boyunduruða
koþmazlar. Bütün hayvanlar evde
dinlenir, iyice beslenir, doyurulur.
Hýdrellez þenliklerinin en heyecanlý
anlarý, kýzlarýn martaval (martýval,
m a n t u f a l ) ç ý k a r m a l a r ý d ý r.
Deliorman'da niþan kovasýna kýrk
türlü ot atarlar, þenlikler bitince de
kovadaki sudan kýzlara daðýtýlýr.
Kýzlar da bu suyu baþlarýný
yýkayacaklarý suya katarlar. Filibe
bölgesinde bir orta büyüklükte
çömleðin bir yanýna güzel bir kýz
simasý çizilir. Çömleðin içi su
doldurulur" Martufal" için toplanan
küçük eþyalarý koyarlar, aðzýna da
büyük bir çiçek demeti koyarlar.
Ertesi gün ikindiden sonra Martufalý
gül altýndan alarak düðünlerde
gelini kýnaya çýkarýr gibi kýna gecesi
türküleri söyleyerek kýnaya
çýkarýrlar. Bundan sonra her eþya
mâni söyleyerek çömlekten çýkarýlýr.
Kýrcaali bölgesinde ise kýzlar
arife günü her sene kalaylanan
"Hýdrellez Bakýrý'ný" alýrlar, kýrlara
çýkarlar. Yedi pýnardan su
doldurulur ve bakýrýn içine yedi
türlü çiçek atarlar. Eve dönünce ev
ev dolaþarak "Martýval" (küpe,
yüzük, bilezik vb.) toplarlar. O gece
Hýdrellez bakýrýný öteki bölgelerde
de olduðu gibi, bir gül dibine
(delikanlýlarýn bulamayacaðý bir
yerde) saklarlar. Bakýrý ertesi gün
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ikindiye kadar orada tutarlar.
Ýkindiden sonra martývalý çýkarýrlar.
Martaval çýkarma, kýzlarýn ve
kadýnlarýn mâni söylemeleriyle
baþlar. Her çýkarýlan eþya için bir
mâni söylenir.
Ýþte ilk söylenen birkaç mâni :
Mâni mâni man açar
Mâni bilmeyen kaçar
Gelin kýzlar mâni söyleyelim
Hangimiz üstün çýkar
Mâni mâni martufal
Martufalýn þartý var
Bu mâni kime çýkarsa
Devlet ile bahtý var
Mânici baþý mýsýn
Cevayir taþý mýsýn
Sana bir mâni atsam
Gönlünde (veya cebinde) taþýr
mýsýn.
Hýdrellez mânilerinde esas
duygu sevdadýr, aþktýr. Gençlerin
sevgililerine kavuþma arzusu,
kavuþabilmeleri için çoðu zaman
türlü engelleri yenebilmeleri anlatýlýr.
Bazen araya düþmanlar, komþular,
ana baba karýþýr. Bazen de
hasretlik, gurbetlik, hastalýk gibi
olaylar ayrýlmalarýna neden olur.
Martavaldan çýkarýlan her eþyanýn
sahibine söylenen mânide
kavuþmak umudu varsa, gençler
buna inanýr ve bir yýl bu inançla
yaþar, bu umutla gönül avuturlar(6).
Ýþte kýsaca, Bulgaristan Türkleri
Hýdrellez Bayramýný böyle
kutlarlar. Buna "çiftçi bayramý"
diyebiliriz, çünkü çiftçinin

yaþamýnda mevsim önemlidir.
Topraktan çýkaracaðý verim de
kendisinin yýl boyu ekmeðinin bol
olup olmayacaðýný tayin eder.
Hýdrellez Bayramý, o yýl çiftçinin
topraktan çýkaracaðý ürünün bol
olmasý için bir dilek bayramýdýr.
Son yýllarda açýlan yeni ufuklar
ve olanaklardan yararlanarak
Bulgaristan Türkleri, Nevruz ve
Hýdrellezle ilgili eski gelenek ve
göreneklerini
yeniden
canlandýracak, ortak deðerlerimizi
korumak ve geliþtirmekle Türk
Dünyasý'nýn kültür geliþmesine
katkýda bulunacaklardýr.
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Kýrcaalide
Yaþadýklarým

Nurcan ARDALI

Ayþelerin Anna,
Nurcanlarýn Yordanka
olduðu yerde doðdum
ben.
Konuþmak, duygu ve
düþüncelerini paylaþmak,
ayný dili konuþan insanlarla
iletiþim kurabilmek bir
bireyin en temel
gereksinimlerindendir.
Ýnsaný insan yapan ve
içinde yaþadýðý toplumun
bir öðesi haline getiren;
ortak dil, tarih, kültür gibi
kavramlar ne yazýktýr ki her
insanýn sahip olamadýðý
kadar deðerli olan,
olmazsa olmazlardandýr.

endi ana vatanýnda doðmak,
atalarýndan duyup öðrendiði
dili konuþabilmek, ortak bir

ve özgürlüklerini sonuna kadar

geçmiþe sahip olduðu insanlarla

insanlar -ki tek suçumuz

ayný topraklarda yaþamak her türlü

doðacaðýmýz yeri kendimizin

sevinç ve coþkuyu milletçe

seçememiþ olmasý- gözle görülür

paylaþabilmek ne acýdýr ki her

bir baský altýnda yaþamak zorunda

insanýn sahip olamadýðý bir þanstýr.

býrakýldýk.

K

Geçmiþte ana dilini gizli saklý
konuþmak zorunda kalmýþ biri
olarak ben de kendimi bu þanssýz
topluluðun bir parçasý olarak
görmekteyim. Çünkü benim

kullanmak bir yana; ben ve
benimle ayný kaderi paylaþan

Ülkenin

kendi

vatandaþlarý istedikleri her yerde,
istedikleri þekilde yaþamakta özgür
iken Türk azýnlýðý olarak bizler; ana
dilimizi sadece kendi aramýzda
konuþabildik. Bu da genellikle

yaþadýðým yerlerde insanlar Türkçe

evlerimizde dört duvar arasýndaydý.

konuþamaz, Türkçe konuþan

Bir dönem buna dahi izin

insanlar ikinci sýnýf vatandaþ

verilmeyerek Türkçe konuþmak

muamelesi bile göremezlerdi.

kesinlikle yasaklanmýþ, Türk

Doðduklarý ana vatanlarýnda

köylerindeki evlerin kapý ve

özgürce yaþamak, her türlü hak

pencereleri dinlenerek Türkçe
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konuþmaya devam edenler çeþitli

kendilerini belli ederler. Bu insanlar

yaþayabilmek, ana dillerini özgürce

uydurma

hor

toplum içinde asla yüksek sesle

konuþabilmek adýna atalarýmý göçe

görülmüþtür. Düþünün bir kere,

konuþmazlar. Hemen yanýndaki

zorlamýþ ve sahip olduklarý her

Türksünüz(!) ana diliniz Türkçe(!)

birine bir þey söylemeleri gerektiði

þeylerini geride býrakarak

ama bunu konuþamýyorsunuz!.

takdirde ise eðilerek kimsenin

hayatlarýný en baþtan kurmak

Kamuya açýk yerlerde zaten yasak.

duymamasý için kulaðýna söylerler.

zorunda býrakmýþtýr. Tüm geçmiþini

Bu da yetmezmiþ gibi gelip eviniz

Yaþadýklarý baský ortamýndan

sahip olduklarýyla birlikte geride

dinleniyor!

kaynaklanan bu özellikler benimle

býrakmak, nereye gittiðinin bile

ayný koþullarda yaþamýþ ayný

farkýnda olmadan sadece gitmek.

zorluklara maruz kalmýþ hemen

Üç gün üç gece süren ilk kez

herkeste görülmektedir. Neden?

geçilen yollardan, ülkelerin

Nedeni çok basit. Çünkü biz

sýnýrlarýndan geçilerek sadece

Türküz ancak doðduðumuz ve

özgür olabilmek adýna gitmek

yaþamak zorunda olduðumuz yer,

Ýnsan olduðunu hatýrlamak ve

Bulgaristan.

bunu artýk yaþayabilmek adýna

sebeplerle

Neden? Bakalým bu evde ana
dilini konuþan insanlar var mý diye!
Ana-Babalar daha yeni yeni
emeklemeye baþlayan çocuklarýna
Türkçe yavrum, evladým diyorlar
mý diye! Kendi kabul edemediði
zoraki yaptýrýmlarý çocuklarýna

gitmek

kabul ettirmeye çalýþýyorlar mý diye!

Her insanýn anlatýrken mutlu

Yani unutturulmaya çalýþýlan öz

olduðu ve o günleri yeniden

Özgürlüðün ne kadar önemli

benliklerini hala yaþamaya

yaþadýðý çocukluk hatýralarý vardýr.

olduðu ancak kaybedildiðinde

çalýþýyorlar mý diye! Tüm bunlar da

Hani ilk bisiklete bindiði, aðaçtan

yada

yetmezmiþ gibi; Türk olmanýn en

düþtüðü, komþunun bahçesinden

yaþandýðýnda anlaþýlabilir. Ýçinden

büyük belirtilerinden olan Türk

erik çaldýðý çocukluk hatýralarý.

geldiði gibi yaþayamayan, her

isimlerimiz çeþitli yaptýrýmlar ve

Benim

çocukluðumu

istediðini yapamayan , Allaha

zorlamalarla deðiþtirilmiþ yerine ne

düþündüðümde ise aklýma ilk

sonuna kadar inanan ve kurtuluþu

anlama geldiðini bile bilmediðimiz

gelenler Türkiyeden getirildi diye

bu yolda gören insanlarýn bir ezan

sonu

ova, -of ile biten isimler

saklanan gazeteler, Türkiyeden

sesine

konulmuþtur. Sizler, analarýnýzdan

ziyarete geldi diye o insanlara

düðünündeki mutluluðunu,

öðrendiðiniz dilde düþünüp

imrenerek bakan gözler, kýsýk sesle

cenazesindeki acýsýný kendi örf ve

düþüncelerinizi yasak olmaksýzýn

dinlenen Türkçe müzikler, çok

adetlerine göre yaþayamayan, hep

yine bu dilde anlatabiliyor olmanýn

sonralarý eski bir kitapta görülen

ne büyük bir þans olduðunun

bir resim, Gazi M. Kemal Atatürk

birilerinin kurallarýna boyun eðmek

bilmem farkýnda mýsýnýz?

baský

ortamýnda

muhtaç

kaldýðý,

zorunda kaldýðý ortamlarda

Türke ve Türkçe'ye karþý

yaþayan insanlarýn temel

Ayþelerin Anna, Nurcanlarýn

sergilenen tüm olumsuz tutumlar

özgürlüklerinden söz etmek elbette

Yordanka olduðu ve benim

bizleri yersiz, yurtsuz ve ne acýdýr

ki olanaksýzdýr. Bu durum tarihini

memleketim diyemediðim o

ki dilsiz býrakmýþtýr. 80li yýllarýn

bilen, sahip olduklarý uðruna

yerlerde ayný kaderi paylaþtýðým

sonuna doðru yaþadýðýmýz tüm bu

atalarýnýn neler feda ettiðinin

insanlar hemen ilk bakýþta

olaylar sadece Türk olarak

bilincinde olan her Türk evladý için
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kabul edilmesi mümkün olmayan
durumlardýr.
Türk tarihimizin çeþitli
dönemlerinde atalarýmýzýn
vatanýmýzý korumak, öz
benliðimizden ödün vermemek
adýna neler yaptýklarýný hepimiz
b i l m e k t e y i z . Ya þ a d ý k l a r ý
zamanlardaki tüm yoksulluklara
tüm çaresizliklere raðmen
yýlmamýþlar, vatan aþkýný hiç
kaybetmeyerek koca bir Türk
destaný yazmýþlardýr. Bu uðurda
en zor zamanlarda kenetlenmesini
bilmiþler ve gerektiðinde bir an bile
tereddüt etmeden canlarýný seve
seve feda etmiþlerdir.
Bastýðýmýz her karýþ toprakta
bizler için can vermiþ atalarýmýzýn
kaný varken Türklüðümüzden ödün
vermemiz elbette ki söz konusu
bile olamaz. Çünkü, bizler öyle bir
neslin evlatlarýyýz ki; bize bu vataný
emanet býrakanlar o zamanlarda
da eþini elindeki kýnasýyla, evladýný
kundakta býrakarak savaþlara
g i t m i þ l e r d i r. A n a l a r h e n ü z
hayatlarýnýn baharlarýnda olan
evlatlarýný baþýna kýna yakarak

vatan uðruna kurban vermiþlerdir.
Tarihimizin seyrini deðiþtiren
savaþlarý kazanmak için sýrtýnda
kilolarca mermiler taþýyan, katýksýzsusuz günlerce cephelerde
savaþan, yüz binlercesi þehit olan,
hatta mezarlarý bile sahipsiz olan
tüm bu insanlar canlarýný bizler için
vermiþlerdir. Bizlerin baðýmsýz
yaþamamýz,
kimsenin
boyunduruðu altýnda ezilmememiz
için sahip olduklarýndan bir çýrpýda
hem de bir an bile tereddüt
e t m e d e n v a z g e ç m i þ l e r d i r.
Tarihini bilen, yakýn tarihinde
atalarýnýn
baðýmsýzlýk
mücadelelerine tanýk olmuþ duyarlý
bir eðitimci adayý alarak
yetiþtireceðim yeni nesillerin tam
baðýmsýz olmalarýnýn ancak ve
ancak ortak ülkülerini, dillerini
koruyarak mümkün olabileceðine
inanmaktayým.
Yarýnýn büyüklerini yetiþtirecek
bir öðretmen adayý olarak ben de
sorumluluklarýmýn bilincindeyim.
Bir toplumu var eden ve
devamlýlýðýný saðlayan en önemli
unsurlarýn ortak tarih ve dil birliði

olduðunu bilen biri olarak bunu
gelecek nesillere aktarmanýn
öncelikli görevlerimden olduðunu
düþünmekteyim.
Eskiþehir Osmangazi
Üniversitesi (Bilimkenti) Fen Bilgisi
Öðretmenliði son sýnýf öðrencisi
olarak devam ettirdiðim öðrencilik
hayatým kýsa bir süre sonra
bittiðinde ve ben yeni nesilleri
yetiþtirmek için eðitim serüvenime
baþladýðýmda tüm kalbimle
inanýyorum ki benim yetiþtireceðim
öðrencilerim; benden almalarý
gereken fizik, kimya, biyoloji gibi
temel pozitif bilim derslerinin yaný
sýra kendilerini geliþtirebilmek adýna
her türlü çabayý sarf edeceklerdir.
Benim öðrencilerim; Batý hayraný
olmayacak, onlar gibi özünden
uzaklaþýp geçmiþlerini
unutmayacak. Elbette yabancý dil
öðrenip farklý kültürler tanýyacak
ama bunun asla kendi dilinden
önemli olmadýðýný bilerek korumak
için týpký atalarýmýzýn yaptýklarý gibi
gereken her türlü mücadeleyi
vereceklerdir.
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Ulak Baba (Anonim)
Bi zemanlar Prizrende bi bük þeyhlen bi ihtiyar derviþi
yaþaymiþ. O ihtiyar derviþ gayrim hizmet etmekten o
kadar yorolmiþçi Prizendeçi teccesýnden araymiþ
þeyhunden el alma ayrýlma dünma cendi çüyünde
açma bi tecce hem onda kalan kusur hayatini cecirma.
it zeman cel zeman bicün
þeyhýnýn ününü cesmiþ almiþ
destur, þeyhým be gayrim
ihtiyarlandým cürisýn benden hayýr
yok, yaptýgým kadar hizmet yaptým
tecceye, gayrým araym sizden el
verýnda cideym çüyüme açaym bi
tecce hem Allah canými alana
kadar kalým o çüyümde demiþ.

C

Derleyen:

Taner KOTLE

Priþtine Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü Öðrencisi
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Prizrenli þeyhta ihtiyar deviþýne
el vermiþ demiþ tamam yarýn saba
erçen kovk hazýrlan ben sana
verecem el cidesýn çüyünde
gayrim hizmet etma. Saba olmiþ
ihtiyar derviþ þeyhýnden daha
erçen kovkmiþ, celmiþ þeyh
yanýnda bi ihtiyar eþek hem bi
kazma. Ýhtiya derviþ þaþýrmiþ nedýr
bu eþeklen kazma ama susmiþ
dememiþ biþi þeyhýne. Ey ihtiyar
derviþým beným bu tecceye çok
hizmetýn ceçmiþtýr yoktor nasýl
üdeyeym hakkýni ama yinede bu
dünyada kalmayam kul hakkýnlen
sana cetýrdým bi eþþeklen bi kazma
bunlar sana ülinceye kadar

cüyünde yeter demiþ. Ýhtiyar
derviþta sesýni hiç çikarmamiþ
þeyhýne ama çok kýzmiþ ya demiþ
cendi cendýsýne bu kadar
hizmetten sonra þeyhýmýn bana
yaptýgýna bak.
Eþeklen kazmaylen almiþ
çüyünün yoloni yolda tam çüyüne
yaklaþýrçen eþegi cebermiþ, ihtiyar
derviþta ne yapsýn eþegi istememiþ
koma yolda kurda kuþa yem olson
almiþ kazmasýnlen açmiþ bi mezar
eþegýni cümmiþ çüyün cirýþýnde.
Tam bitmiþ kapamiþ eþegýn
mezarýný durmiþ baþýnda dalmiþ
düþünceye acaba ben ne yaparým
gayrim çüyümde þeyhým bi koca
eþek vermiþ idi dedim belçim
eþeklen hammalýk yapar pare
kazanýrým dedým buda üldi yola.
Karþidan çüliler cürmiþlar ihitiyar
derviþi bi mezarýn baþýnda damiþ
derin derin hemen almiþlar mumlar
pareler koþmiþlar ihtiyar derviþin
ve mezarýn oldogi yere. Ýhtiyar
derviþe ne oldi bile sormaden

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

baþlamiþlar mezarýn yanýnda mum
yakma mezarýn bi çüþesýne pare
atma ihtiyar derviþta bu duruma
sesýni hiç çikarmamiþ susmiþ.
Çüliler ihtiyar derviþe sormiþlar
ya derviþ baba çim yatýr bu
mezarda, ihtiyar derviþta demiþ
Kulak Baba yatýr bu mezarda bu
evliyalardandýr, Horosandandýr
demiþ. Cit zeman cel zeman ihtiyar
derviþiýn nami bütün memleçete
yayýlmiþ, hatta þeyhnýn kulagýna
bile celmiþ.
Ýhtiyar derviþýn þeyhida bi cün
almiþ atýni celmiþ kulak babanýn
türbesýne, þeyhýn herbiþiden haberi
var imiþ, bileymiþ ci Kulak Baba
sandýklarý evliya dil bir eþeg imiþ,
karþilamiþ ihtiyar derviþ þeyhýni,

hoþ celdýn þeyhým þeref verdýn.
Þeyhta ihtiyar derviþýne demiþ ci
: ey ihtiyar derviþým sana kazma
hem ihtiyar eþek verdýgýmde bana
çok kýgýn oldogoni bileydým, ema
þindi cürmçi halýndan memnunsun.
Kulak Baba adýni verdýgýn bu
zati eþegýn, bucun seni hangi
mertebelere çiktýgýni cürim, e bu
yatýr baba eþegýn anasi hem
babasida bende yatmaktadýr
bunida bilesýn der.
Ýhtiyar derviþta susar ve içýnden
derci teccede ciden senelerýmemi
yanaym, pir sandýgým hizmet
ettýklerýmda bi yatýr baba eþegimiþ
onlarami yanaym.
Etma bulma dünyasi imiþ,
insanlara eþegi Evliya Kulak Baba

olarak cüsterdým, inançlarýni
sümürdüm, ema benda senelerimi
evliya sandýgým o eþekýn
babalarýna hizmet ederek
ceçýrmiþým der.
Ýhtiyar derviþ bundan sonra
yaptýklarýndan piþman olor tübe
eder, hakka düner, cülilere bütün
olaylari anlatýr hem tam bir derviþ
cibi hayatýnýn son cünlerinde dine
hizmet eder.
Not :
Kosova Türk Halk
Edebiyatý, 50 yýl boyunca
komünizm etkisinde kalmýþ ve bu
tür hikâyeler halk arasýnda
tekkelerimizi, þeyhlerimizi,
derviþlerimizi kirletmek amacýndan
baþka bir amaç gütmeyen
hikayelerin meydana çýkmasýna
sebep olmuþtur.
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Bir Mübadele Köyünün Kuruluþ Hikâyesi-2
Volkan ÞENEL / Tarihçi

Ýzmit Ýskân Müdürlüðü
tarafýndan
Samsun'a
gönderilmeleri düþünülen
mübadiller, -öne sürdükleri bazý
mazeretler(12) nedeniyle- eskiden
Ermenilerin yaþamýþ olduðu fakat
zamanla boþalmýþ olan Akmeþe'ye
(Armaþ) yerleþtirilmiþlerdir.
Mübadillerin Akmeþe'ye
yerleþtirilmesinde, topluluðun ileri
gelenlerinden birisi olan Ali Aða'nýn
önemli bir etkisi olmuþtur(13).
Akmeþe'ye iskân edilen
mübadiller, hazýr ev bulunmamasý
nedeniyle bir süre çadýrlarda
yaþamak zorunda kalmýþlardýr.
Mübadillerin içerisinde bulunan
Kozluca, Meþeli ve Horozlu
köylüleri Akmeþe'yi beðenmemeleri
ve çeþitli problemler nedeniyle
birkaç ay sonra, eski bir Rum
yerleþimi olan Yeniköy'e gitmek
i s t e m i þ l e r d i r. Ý z m i t Ý s k a n
Müdürlüðü'nün ilk etapta sýcak
bakmadýðý bu istek, daha sonra
Kozluca Köyü mübadillerinin ileri
gelenlerinden birisi olan Tütüncü
Hacý Hasan Bey'in giriþimleriyle
yetkililere kabul ettirilmiþ, bunun
sonucunda da mübadiller
Yeniköy'e geçmiþlerdir.

Yeniköy Hakkýnda
Osmanlý döneminde Rum
reayanýn yaþadýðýný bir köy olan
Yeniköy'ün (Karye-i Cedit), kuruluþ
tarihiyle ilgili elimizde net bilgiler
bulunmamaktadýr. 16. yüzyýlda
kurulmuþ olabileceðini
düþündüðümüz Yeniköy'ün,
kuruluþuyla ilgili bilinen üç görüþ
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vardýr.
1.) III.Murat döneminde (15741595) gerçekleþtirilmesi düþünülen
Ýzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nün
Birleþtirilme Projesi(14)
kapsamýnda Ýzmit'e getirilen 30.000
yakýn usta, amele ve ýrgat
içerisinde bulunan Rumlarýn , kanal
projesinin iptaliyle bu bölgeye
iskan edilmeleriyle kurulduðu
2.) Þah Abbas ve Nadir Þah
devirlerinde Ýzmit'e gelerek
yerleþen Ermenilerin kurduðu
Akmeþe (Armaþ), Bahçecik
(Bardýzað), Yuvacýk ve Aslanbey
gibi yerleþmelerle ayný dönemde
kurulduðu
3.) Nikomedia'dan gelen aileler

bilgileri vermektedir: Ýzmit'e
varýþýmýn ertesi günü, gün
doðumundan iki saat önce kalkýp
Papas Theodoros ile bir tekneye
bindik ve bir daða yaslanmýþ,
denizden yarým fersah uzaklýktaki
Neocorio'ya (Yeniköy) geçtik(15).
Aðaçlar ve çitlerle çevrili çayýrlýklar
ve ekili tarlalarýn ikiye ayýrdýðý
yaylayý yaya geçerek oraya vardýk.
Toprak oldukça yaðlý ve killi,
dolayýsýyla yaðmur yaðdýðý için
yürümekte oldukça zorlandýk.
Karamürsel'den itibaren körfezin
tüm güney kýyýsý boyunca uzanan
ve bana Ýran'a kadar gittiði
söylenen Sultan Murat tarafýndan
yaptýrýlmýþ ve Baðdat'a giden
birlikler nedeniyle yeni tamir edilmiþ
taþ bir yol bulunmakta.
Neocorio Köyü, daha rahat
yaþayabilmek için buraya taþýnmýþ
Nikomedia'lý Rum aileleri ile göze

tarafýndan kurulduðu, düþüncesidir.
Þahsi kanaatimize göre ise,
Yeniköy'ün kuruluþ tarihi yukarýda
belirtilen birinci ve ikinci
görüþlerden daha önceki bir
dönemde gerçekleþmiþ olmalýdýr.
Zira Ýzmit bölgesinde yaþayan
Rumlarýn tarihi geçmiþi,
Ermenilerden daha eskidir. Hatta
bu düþüncemizi destekleyen birde
kaynak vardýr.
18. yüzyýlda bu bölgeyi ziyaret
etmiþ olan Seyyah Charles de
Peyssonel, Yeniköy'le ilgili þu

çarpýyor. Kilisesi Ýzmit'teki kiliseden
daha büyük tanýnmýþ (16)
Arþiv kayýtlarýna bakýldýðý zaman
Yeniköy'ün, Sadrazam Halil
Paþa'nýn(17) vakfýna dahil araziler
üzerine kurulduðu görülmektedir.
Yine ayný döneme ait belgelerde
Yeniköy'ün çevresinde; Karanca,
Kayser nâm-ý diðer Melekþâh,
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dikkatleri üzerine çekmektedir.
Bunlardan birincisi; Darphane-i
Amire için Yeniköy'den temin edilen
çam kömürü(19), ikincisi ise; yine
bu bölgeden temin edilen ve
kalitesi ile ünlü olan tarým
ürünleridir.

Baðçecik (Bahçecik), Koru Çiftliði,
Yeniçeri Aðasý Halil Çiftliði ve
Ferhad Çiftliði gibi yerleþim
birimlerinin bulunduðu
belirtilmektedir. Bu yerleþim
birimlerinden sadece Baðçecik
günümüzde mevcuttur. Karanca

Yeniköy Rumlarýndan elde
edilen çam kömürü üzerinde
durmanýn yararlý olacaðý
kanaatindeyiz. 19. yüzyýlda
Yeniköy'den temin edilen çam
kömürü Ýzmit, Seymen ve Kavaklý
(Kazýklý) iskeleleri vasýtasýyla
Darphane-i
Amire'ye

gönderiliyordu. Darphaneye
gönderilen bu kömür altýn ve
gümüþün eritilmesinde
kullanýlmaktaydý. Yeniköy halký
Darphane-i Amire için sunduklarý
bu hizmetin karþýlýðýnda ise,
Avarýz(20) vergisinden muaf(21)
tutuluyorlardý.

Köyü'nün ise ismi biraz deðiþime
uðrayarak
günümüze
ulaþmýþtýr.(Karýnca)(18)
Yeniköy'ün bu dönem tarihiyle
ilgili belgelerde, iki önemli nokta

Yeniköy'de tarýmý yapýlan
soðan, maydanoz ve marulun
Ýzmit, Seymen ve Kavaklý iskeleleri
vasýtasýyla Ýstanbul'a gönderildiði
bilinmektedir. Sebze ve meyvelerin
has olanlarýnýn ise zaman zaman
saraya dahi gönderildiði bazý
belgelerde karþýmýza çýkmaktadýr.
Günümüzde dahi Yeniköy SoðanýMaydanozu olarak tanýnan bu
tarým ürünlerinin Kocaeli
piyasasýnda çok özel bir yeri vardýr.

Mübadillerin Yeniköy'e
Ýskâný
Drama'da baþlayýp Akmeþe'ye
uzanan, Akmeþe'den de Yeniköy'e
geçiþle sonuçlanan göç,
mübadiller için yeni bir hayatýn
baþlangýcý olmuþtur. Bu baþlangýç
mübadiller için her þeyin sýfýrdan
baþlamasý anlamýna geliyordu. Hiç
tanýmadýklarý bir bölge, çevre
köyler, kendilerine garip bir þekilde

bakan insanlar ve akýp giden
hayat...
Yeniköy'e yerleþen mübadiller,
köye ilk girdiklerinde adeta bir köy
enkazýyla karþýlaþmýþlardýr.
Yakýlmýþ, yýkýlmýþ, talan edilmiþ,
sahipsizlikten kendi kaderine terk
edilmiþ bir köy.
Hamidiye ve Lütfiye köylerinde
yaþayan ailelerin birkaçý,
mübadillerin iskânýndan önce
Yeniköy'e gelerek köyün bazý
bölgelerine yerleþmiþlerdi.
Mübadillerin iskânýndan sonra,
Bahçecik dolaylarýnda yaþayan
Kafkasya göçmenlerinin bir kýsmý
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yapýsý kazandýrmýþtýr. Bunun
gerçekleþmesinde mübadillerin
ileri gelenlerinden birisi olan
Tütüncü Hacý Hasan Bey'in önemli
gayretleri olmuþtur. Zengin bir tütün
tüccarý olan Hacý Hasan Bey,
köyün yeniden kuruluþ aþamasý
sýrasýnda Yeniköy'e getirdiði mimar
ve mühendislere çeþitli planlar
çizdirerek, yerleþimin bu planlara
göre yapýlmasýný saðlamýþtýr.
Köyün yeniden kuruluþuyla
birlikte yeni bir hayata baþlayan

yaptýklarý tarým faaliyetlerinin
bazýlarý da devam ettirilmiþtir.
(Soðan, buðday, yulaf vb.)
Ye n i k ö y ' e i s k â n e d i l e n
mübadiller, sosyal ve ticari
iliþkilerini saðladýklarý Ýzmit'le sürekli
iletiþim içerisinde olmuþlardýr.
Bunda, karayolunun yaný sýra
Seymen'de ki iskele vasýtasýyla
Ýzmit'e deniz yoluyla da ulaþabilme
olanaklarýnýn bulunmasýnýn büyük
bir payý vardýr.

Yeniköy'deki Mübadil Evleri

Yeniköy'de, Türk konut mimarisi
anlayýþýyla inþa edilmiþ geleneksel
evleriyle dikkat çekmektedir.
Günümüzde Yeniköy'de bulunan
eski konutlarýn hepsi köyün ikinci
kuruluþ aþamasýndan sonra
yapýlmýþ evlerdir. (Mübadillerin
Ýskaný-1924) Köyün birinci kuruluþ
evresi olan Rum döneminden ise
günümüze herhangi bir yapý
ulaþmamýþtýr(24).

da Yeniköy'e geçmiþlerdir(22). Bu
karýþýk ortamda, mübadiller ve
Gürcüler arasýnda çeþitli sorunlar
yaþanmýþ, çoðu arazi meselesi
nedeniyle yaþanan sýkýntýlar
yetkililerin müdahalesiyle
çözümlenmiþtir.
M ü b a d i l l e r i n Ye n i k ö y ' e
yerleþtikten sonra karþýlaþtýklarý en
büyük sorun, aileleriyle birlikte
barýnma
ihtiyaçlarýný
saðlayabilecekleri konut ihtiyacý
olmuþtur. Devletin kendileri için
kýsa sürede ev yapamayacaðýný
a n l a y a n m ü b a d i l l e r, k e n d i
imkanlarýyla kurduklarý çadýr ve
barakalarda bir süre yaþamýþlardýr.
Daha sonra devletin de kendilerine
yardým etmesiyle birlikte evlerini
yapmýþlardýr(23).
Yeniköy'ün kuruluþ vaziyetine
bakýldýðý zaman; köyün ilk kuruluþ
yeri olan Merkez Mahallesi'nin
belirli bir plan dahilinde -bölgenin
topografyasýna uygun bir vaziyette
düzenlenmiþ
olduðu
görülmektedir. Bu durum Yeniköy'e
kuruluþ yönüyle modern bir köy
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mübadiller, bir süre sonra ailelerini
geçindirebilecekleri yeni iþ kollarý
aramaya baþlamýþlardýr. Köylülerin
uðraþý alanlarý içerisindeki en
önemli yeri, tarým ve hayvancýlýk
faaliyetleri oluþturmuþtur.
Tarým faaliyetleri içerisinde tütün
yetiþtiriciliðinin ayrý bir yeri olmuþtur.
Bu durumun ortaya çýkmasýnda,
mübadillerin geldikleri Drama'da
tütüncülüðün önemli bir uðraþý
alaný olmasýnýn yaný sýra, kýsa bir
zaman dilimi içerisinde Ýzmit'in en
büyük tütün tüccarý olmayý
baþarmýþ olan Hacý Hasan
Bey'inde etkisi vardýr. Tütün
yetiþtiriciliðinin yaný sýra, daha önce
Yeniköy'de yaþayan Rumlarýn

Bu tarihi bilgileri verdikten
sonra, geleneksel Yeniköy evlerinin
mimari özelliklerini incelemeye
çalýþalým:
Yeniköy'ün ilk yerleþim alaný
olan Merkez Mahallesi, güneyden
kuzey yöne doðru eðimli bir arazi
yapýsýna sahiptir. Bu durum inþa
edilen evlerin topografyaya
uydurularak yapýlmasýna (güneykuzey istikametinde ve genellikle
manzaraya yönlendirilerek) neden

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

ikamet bölümü olduklarý için daha
fazla önem kazanmýþtýrlar. Zaten,
Yeniköy evlerinin asýl planý burada
teþekkül etmiþtir.
Anadolu Türk konut
mimarisinde olduðu gibi(27),
Yeniköy evlerinde de plan þeklinin
baþlýca belirleyicisi ve merkezi
sofadýr.(Haney)(28). Onun için,
evler plan bakýmýndan sofalarýn
konumuna göre Dýþ Sofalý Plan
Tipi ve Ýç Sofalý Plan Tipi olmak
üzere
iki
grupta(29)
incelenmektedir. Yeniköy'deki
evlerin hepsi iç sofalýdýr. Sofaya

olmuþtur.

malzemenin aðýrlýklý olarak
kullanýldýðý evlerin duvarlarý
genellikle sývanmýþken, tuðla
malzemenin kullanýldýðý veya çit
örgü(30) duvar sisteminin
uygulandýðý evlerin duvarlarý ise
sývanmamaktadýr.

Osmanlý Türk evinin ayrýlmaz
bir parçasý olan(25) bahçe
düzenlemesi, geleneksel Yeniköy
evlerinde de karþýmýza çýkmaktadýr.
Evlerin dýþa açýlým alaný olan
bahçeler ve avlular ailelerin çeþitli
ihtiyaçlarýný gidermesi bakýmýndan
önemlidir. Yeniköy'de de hemen

Yeniköy evlerinin yapýmýnda
metal yapý malzemesine oldukça
az rastlanýlmaktadýr. (Pencere
parmaklýklarý, kapý tokmaklarý, kilit
sistemleri vb.)

hemen her evin bir bahçesi
bulunmaktadýr.

açýlan oda sayýsý deðiþiklik
göstermekte olup, evlerde
genellikle iki veya üç odaya yer
verilmektedir.

Yeniköy'de evler genellikle iki
katlý olarak inþa edilmiþtir. Tek katlý
eve ise pek rastlanmaz. Zemin
katlar kýþlýk ihtiyaca göre
düzenlenmiþtir. Zemin katlara giriþi
saðlayan -genellikle çift kanatlýkapýlar bulunmakta, bu kapýlara
porta'(26) (Cümle Kapýsý) adý
verilmektedir. Birinci katlar esas

Yeniköy evlerinin temel yapý
malzemesi taþ, kerpiç, tuðla ve
ahþaptýr. Saman katkýlý çamur harcý
ve demir ise yardýmcý malzemeler
olarak kullanýlmaktadýr. Zemin
katlarda taþ malzeme aðýrlýklý
olarak kullanýlýrken, diðer katlarda
ise ahþap ve kerpiç malzeme
k u l l a n ý l m a k t a d ý r. K e r p i ç

Odalar, birçok fonksiyona sahip
özellikleriyle insanýn temel
ihtiyaçlarýný karþýlayan yaþama
birimleridir. Oturma, yemek yeme,
çalýþma, yatma gibi eylemlerin
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bir yeri olankazandýrmýþtýr.

özellikler

Dipnotlar:
1-)Temel Brýtannýca; Lozan
Barýþ Antlaþmasý Mad., C.11,
Ýstanbul, 1993, s.288-289
2-) Mesut Çapa-Rahmi Çiçek,
Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi,
Trabzon, 2001, s.290s

hemen hemen hepsi odalarda
gerçekleþmektedir(31). Geleneksel
Türk evinin vazgeçilmez
öðelerinden olan ocak, sedir,
gusülhane, yüklük, çiçeklik gibi
unsurlar Yeniköy evlerindeki
odalarda da bulunmaktadýr.
Geleneksel Yeniköy evlerinde
odalardaki en ilginç bölüm
musandra(32) adý verilen
dolaplardýr. Genellikle iki gözlü ve
çift kapaklý bir yapýya sahip olan
musandýralarýn bir kenarýnda ise
gusülhane (Banyo) bulunmaktadýr.
Odalarda dikkatimizi çeken
ikinci bir yön ise pencere sayýlarýdýr.
Yeniköy evlerinin birçoðunda yeterli
sayýda pencere açýklýðýna yer
verilmediði görülmektedir. Oysa iç
mekanýn aydýnlatýlmasýnda ve refah
bir atmosferin oluþturulmasýnda
pencere sayýsýnýn önemi büyüktür.
Tarihi, coðrafi, kültürel ve dini
faktörler konut mimarisini etkileyen
en önemli unsurlardýr. Geleneksel
Yeniköy evlerinin oluþumunda ve
þekillenmesinde bu faktörlerin
büyük bir etkisi olmuþtur. Doðal
olarak karþýladýðýmýz bu etmenler,
Türk konut mimarisi içerisinde yer
alan Yeniköy evlerine kendilerine
has -Türk evi içerisinde de önemli
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3-)Temel Brýtannýca, a.g.e.,
s.289, Ayrýntýlý bilgi için bkz. Ali
Naci Karacan, Lozan, Ýstanbul,
1971, s.672, Seha Seray, Lozan
Barýþ Konferansý TutanaklarýBelgeleri, C.6, Ankara, 1969, s.138339, Salahi R.Sonyel, Lozan'da
Türk Diplomasisi, Belleten, S.149,
Ankara, 1974, s.41-116, Dýþiþleri
Bakanlýðý, Türkiye Dýþ Politikasýnda
50 Yýl, Lozan(1922-1923), Ankara,
1973, s.90-95, Mehmet Özel,
70.Yýldönümünde Lozan, Ankara,
1993, s.21
4-) Yunanistan'la Türkiye
arasýnda nüfus deyiþimi yapýlmasý
konusu 1923 yýlýnda ortaya çýkmýþ
bir fikir deðildir. Olayýn tarihi seyrine
bakýlacak olursa ilk olarak Ýttihat
ve Terakki'nin 1913 yýlýnda
Bulgaristan'la yapýlan Ýstanbul
Antlaþmasý'na eklenen bir protokol
ile iki ülke arasýnda bir ahali
deðiþimi yapýlmasýnýn istenildiði
görülür. Antlaþmadan kýsa bir süre
sonra ise ayný teklif Yunanistan'a
yapýlýr. Venizelos'un razý olduðu bu
deðiþimin yapýlabilmesi için bir
komisyon kurulduysa da, Osmanlý
Devleti'nin 1.Dünya Savaþý'na
girmesi, düþünülen mübadelenin
yapýlabilmesini önlemiþtir. Ayrýntýlý
bilgi için bkz. Dimitri Pentzopoulus,
The Balkan Exchange of
Minorities and Ýts Ýmpaçt Upon

Greece, La Hague, Paris, 1964,
s.52-65
44

5-) Mehmet Özel, a.g.e., s.32-

6-) Baskýn Oran, Türk Yunan
Ýliþkilerinde Batý Trakya Sorunu,
Ýstanbul, 1991, s.77
7-) Draman'ýn fethi için bkz.
Aþýk Paþaoðlu Tarihi, (Haz.Atsýz)
Ýstanbul, 1992, s.57, Sadettin
E f e n d i , Ta c ü ' t Te v a r i h ,
(Haz.Ý.Parmaksýzoðlu), Ankara,
1999, s.144
8-) Batý Trakya Bölgesi'nde iki
tane Kozluca bulunmaktadýr.
Günümüzde Ýskeçe sýnýrlarý
içerisinde bulunan bu iki
Kozlucanýn birisi köy (Karye), diðeri
ise nahiye (Bucak) dýr. Bizim
araþtýrma alanýmýz içerisinde olan,
Kozluköy veya Kozluca olarak
bilinen köydür. Bazý metin ve
haritalarda ismi geçecek olan
nahiye Kozluca (Kotili) ile
karýþtýrýlmamalýdýr.
9-) Kozluca ve çevresindeki
diðer köylerin, Ýskeçe'ye daha yakýn
olduklarý halde (yaklaþýk 25 km),
hep Dramalý olarak anýlmasýnýn
sebebi; Osmanlý Dönemi'nde
Drama'nýn bu bölgenin sancak
merkezi olmasý ve Ýskeçe'nin 19.
yüzyýl ortalarýna kadar küçük bir
yerleþim merkezi olmasýdýr.
Bkz.Kevser Öðütçen-Hüseyin
Öðütçen, a.g.e., s.16
10-)
Mübadillerin
Hüseyinköy'de toplanarak
yolculuða baþladýklarý tarih
konusunda farklý bilgiler
bulunmaktadýr. Bazý kaynaklarda
bu tarih 1 Nisan olarak
verilmektedir. Biz, bu noktada
yolculuða katýlmýþ olan ve
vefatýndan bir süre önce kendisiyle

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

röportaj yaptýðýmýz Merhum Zeynel
Ayaz'ýn vermiþ olduðu Mart ayýnýn
sonlarýydý... bilgisini esas aldýk.
Farklý kaynaklarda belirtilen tarihler
birbirine çok yakýndýr. Bkz. Kozluca
 d a n Ye n i k ö y ' e G ö ç ü n
Hikayesi(Röp.Volkan Þenel), Ýzmit,
2003, s.1
11-) Bu dönemde Ýstanbul'a
gelen mübadiller Sirkeci, Gülhane,
Ahýrkapý, Cerrahpaþa, Metris,
Ýplikhane ve Beyazýt'ta bulunan
barýnma merkezlerinde misafir
ediliyorlardý. Kozluca, Meþeli ve
Horozlu'lu Mübadiller Sirkeci'deki
misafirhanede kalmýþlardýr.
12-) Ramazan ayýnýn
baþlayacak olmasý, uzun yol
endiþesi, çoðunun hasta
olduklarýný belirtmesi vb.
13-) Mübadillerin Akmeþe'ye
yerleþtirilmesinde Ali Aða'nýn
baþýndan geçen þu ilginç olayýn
önemli bir yeri vardýr: Ali Aða
yerleþecekleri yerle ilgili tarihi kararý
vermenin sorumluluðu ve
sýkýntýsýyla sürekli yeni yerler
görmeye gider ve hükümet
yetkilileri ile temas kurar. Ýþte
bunlardan biri olan Serdivan
seyahati sýrasýnda þimdik, Beþevler
Köyü yamaçlarýndan Armaþ'ý
görmüþ olur. Aslýna bakýlacak
olursa Ali Aða öylesine etrafý
seyretmek için bakmýþtýr. Çünkü
Serdivan'ý beyenmiþ ve kararýný da
vermiþtir. Gidecek hükümet
yetkilisine Serdivaný seçiyoruz
diyecek
ve
bu
iþi
sonuçlandýracaktýr. Öyle de yapar.
Fakat bu kararýný Rumeli'nin deðiþik
yerlerinden göç etmiþ kendisi gibi
yerleþim yeri tespit etmek telaþýnda
olan Ravuko köylüleri olarak bilinen
gruba duyurur. Sabahleyin erken
kalkan Ravuko köylüleri yarým

saatlik zaman farký ile Serdivan'a
yazýlýrlar. Ali Aða göçmen bürosuna
gittiðinde geriye sadece Armaþ
kalmýþtýr. Ýþte o an uzaktan görülen
Armaþ, Ali Aða'nýn gözlerinin önüne
bir kez daha gelir. Ali Aða bu
noktadan sonra yapýlacak pek
fazla bir þey olmadýðýný anlayýnca
 Yaz bre Armaþ'ý  der. Ve bu
cümle bir çok insanýn bundan
sonra yaþayacaðý yeri belirler.
Akmeþe'nin yeniden kuruluþu ve
köye gelen mübadiller için
bkz.Yakup Özkan, Akmeþe,
Sakarya, 2004, s.29-37, Yakup
Özkan, Armaþ'tan Akmeþe'ye: Bir
Kasabanýn Öyküsü (Mübadillerin
Geliþi ve Yeni Bir Hayat), Toplumsal
Tarih, S.Haziran, Ýstanbul, 2003,
s.32-35, Feray Göklü, Armaþ'tan
Akmeþe'ye Uzanan Yol, M.Sabri
Yalým'a Armaðan, Ýzmit, 2001, s.2021, Kevser Öðütçen-Hüseyin
Öðütçen, a.g.e., s.1-2
14-) Kanal projesi için bkz.
Ahmet Refik Altýnay, Sapanca
Gölü`nü Ýzmit Körfezi`ne Baðlama
Giriþimleri , Cumhuriyet, Ýstanbul,
17 Teþrinisani 1934, Necdet
Sakaoðlu, Bu Mülkün Sultanlarý,
Ýstanbul, 1999, s. 190-193, Avni
Öztüre, Brunga Yarýmca Tarihi,
Ýstanbul, 1971, s.78-79

Halil Paþa, Osmanlý Devleti'nin
çeþitli kademelerinde sadrazamlýk
ve kaptan-ý deryalýk gibi önemli
görevler yapmýþtýr. Devlet iþlerinde
göstermiþ olduðu baþarýlardan
dolayý, Yeniköy ve çevresi
kendisine temlik olarak verilmiþtir.
1629 yýlýnda vefat eden Halil
Paþa'nýn kabri, Ýstanbul Üsküdar'da
bulunmaktadýr.
18-) Þimdiki Yazlýk Beldesi'nin
yerinde, eskiden Karanca Köyü
b u l u n m a k t a y d ý . Fa k a t k ö y
belirleyemediðimiz bir nedenden
dolayý zamanla ortadan
kalkmýþtýr.(Büyük bir afet buna
neden olmuþ olabilir.) Bu köyün
ortasýndan geçen dere
günümüzde Karýnca Deresi olarak
adlandýrýlmaktadýr. Günümüzde
Yeniköy ve Yazlýk beldelerinin sýnýr
çizgisini oluþturan Karýnca Deresi,
ismini Karanca Köyü'nden almýþtýr.
Bkz.A.Nezih Galitekin, Gölcük
Tarihçe ve Kültür Mirasý Eserler,
Ýstanbul, 2005, s.209-210
19-) Ayrýntýlý bilgi için bkz. BOA,
Cevdet Darphane Tasnifi, Belge
No:1246, A.Nezih Galitekin,
Geçmiþten Günümüze Halýdere,
Ýstanbul, 1996, s.69

16-) Charles de Peyssonel,
1745 Yýlýnda Ýzmit ve Ýznik'e
Yapýlmýþ Bir Gezinin Öyküsü,
(Çev.F.Yavuz Ulugün), Kocaeli,
2005, s.28-29

20-) Avarýz: Bu vergi
baþlangýçta devlet bütçesi ihtiyaç
gösterdiði ve özellikle savaþ
masraflarýný arttýðý zamanlarda
alýnmýþ bir vergi çeþidi idi. Daha
sonra ise daimi vergiler içerisine
dahil edilmiþtir. Bkz.Yusuf
Halaçoðlu, XIV-XVII. Yüzyýllarda
Osmanlýlarda Devlet Teþkilatý ve
Sosyal Yapý, Ankara, 1998, s.65

17-) Halil Paþa, Kayseri'nin
Zeytun Köyü'nden alýnarak
Ýstanbul'a getirilmiþ olan bir
devþirmedir. Enderun'da yetiþen

21-) Yeniköy`den alýnan Avarýz
vergisi ile ilgili kayýtlara
bakýldýðýnda, vergi muafiyetinin 19.
yüzyýlýn ilk çeyreðinden itibaren

15-) Peyssonel'in, Ýzmit'ten
tekneyle geçtiði yer Seymen
Ýskelesi olmalý.
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baþladýðý görülmektedir.

N.Yazar), Ankara, 1972

22-) Kýrým Savaþý sonrasý
baþlayan Kafkasya Göçleri,
Kafkaslarýn Büyük Kahramaný Þeyh
Þamil'in yenilmesi ve sürgün
edilmesiyle hýzlanmýþtýr. 1877-1878
Osmanlý-Rus Savaþý (93 Harbi)
sonrasý ise adeta bir göç patlamasý
yaþanmýþtýr. Yeniköy'e yerleþen Ýlk önce Hamidiye ve Lütfiye
köylerine- Kafkasya kökenli
insanlarda 93 Harbi sonrasý bu
bölgeye gelmiþ olan göçmenlerdir.
Ayrýntýlý bilgi için bkz. Abdullah
Saydam, Kýrým ve Kafkas Göçleri,
Ankara, 1997, s.81-93, Atilla Çetin,
Kocaeli Tarihinden Sayfalar, Ýzmit,
2000, s.78-79, Mehmet Saray,
Türk-Rus Münasebetlerinin Bir
Analizi, Ýstanbul, 1998, s.147-160,
Mehmet Arif Bey, 93 Moskof Harbi
ve Baþýmýza Gelenler, (Haz.

23-) Mübadillere yapýlan
konutlarla ilgili geniþ bilgi için bkz.
B.D.A.G.M. Cumhuriyet Arþv. Ktl,
Fon Kodu: 272..0.0.12, Yer No:
44.70...2., B.D.A.G.M. Cumhuriyet
Arþv. Ktl., Fon Kodu: 272..0.012,
Yer No: 44.70...1
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24-) Yeniköy, 23 Haziran 1921
tarihinde Yunanlýlar tarafýndan
yakýlmýþtýr. Bu yangýn sýrasýnda
Rumlara ait evlerin büyük bir kýsmý
tahrip olmuþtur.
25-) Yüksel Öztan, Türk
Bahçeleri ve Yabancý Ülkelerin
Bahçe Segilerindeki Örnekleri,
Kültür ve Sanat, S.17., Ankara,
1993, s.58
26-) Porta (Cümle kapýsý):
Zemin kata giriþi saðlayan kapý.
27-) Öner Küçükerman, Türkish

House In Search of Spatial IdentityKendi Mekanýn Arayýþý Ýçinde Türk
Evi, Ýstanbul, 1988, s.89
28-) Yeniköy`de sofaya, yöresel
bir taným olarak Haney
denilmektedir. Sofa için bkz.
Doðan Hasol, a.g.e., s.132
29-) Yüsel Sayan, a.g.e., s.99
30-) Geleneksel Yeniköy
evlerinde, küçük- ince ahþap
parçalarýyla örülmüþ düzeneklerin
içerisinin, samanla karýþtýrýlmýþ
toprakla doldurulmasýyla
oluþturulan duvar sistemi.
31-) Haþim Karpuz, Türk Ýslam
ve Mesken Mimarisinde Erzurum
Evleri, Ankara, 1993, s.1-5
32-) Geleneksel Yeniköy
evlerinde odalarda bulunan çok
amaçlý dolap sistemi.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Ýçimizden Biri:

Metin OTAK (Bursa Defterdarý)
nne tarafý Balkan Harbi
yýllarýnda Bulgaristan
Ývaylovgrad'dan
(Ortaköyden), baba tarafý ise
2.Dünya Savaþý sýrasýnda
Makedonya Usturumca'dan göç
eden Metin Otak; 1966 yýlýnda
Kýrklarelinin Pýnarhisar ilçesinde
doðdu. Ýlk ve ortaokulu Pýnarhisarda, liseyi Kýrklareli Ticaret
Lisesinde tamamladý. 1988 yýlýnda
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümünden mezun oldu. 1992
yýlýnda Ankara Defterdarlýðýnda
Vergi Denetmen Yardýmcýsý olarak

A

memuriyete baþladý. 1995 yýlýnda
Vergi Denetmeni olarak atandý.
Ayný yýl yapýlan sýnav sonucunda
Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel
Müdürlüðünce Stajyer Muhasebat
Kontrolörü olarak atandý. 1999
yýlýnda yeterlilik sýnavý sonucunda
Muhasebat Kontrolörlüðüne
atandý. 15 Eylül 2003 tarihinde
Bursa Defterdarlýðý Defterdar
Yardýmcýlýðýna vekaleten atandý.
15 Kasým 2005 tarihinde atandýðý
Bursa Defterdarlýðý görevine
baþladý. Halen ayný görevi
yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk
babasýdýr.
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Faaliyetlerimiz
BAL-GÖÇ Kadýn Komisyonu Tarafýndan
Dünya Emekçi Kadýnlar Günü
Nedeniyle Düzenlenen Kahvaltý
Bursa BAL-GÖÇ Kadýn
Komisyonu tarafýndan
Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen
kahvaltý; bu yýl 6 Mart 2010
Cumartesi günü Altýn
Ceylan Gazella Balo
Salonunda büyük bir
katýlýmla gerçekleþtirildi.
BAL- GÖÇ Yönetim Kurulu
Üyesi ve Kadýn Komisyonu
Baþkaný Prof. Dr. Ayþe Serbest
tarafýndan yapýlan konuþmanýn
ardýndan, Balkan Kadýnýný çalýþma
yaþamýnda ve sosyal yaþamda
baþarýyla temsil eden kadýnlarýmýz
adýna; bu yýl Ziraat Mühendisi
Füsun Karakurta, Ýnþaat
Mühendisi Serpil Hardallý
Karakurta, Diþ Hekimi Ulviye Çelik
Yýlmaza ve Gülten Ömeroðluna
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plaket takdim edildi. Tüm bayanlarý
temsilen de Muazzez Yiðite çiçek
verildi. Tiyatro sanatçýmýz Hafize
Beysim Gün tarafýndan günün

anlam ve önemine ithafen yapýlan
konuþma ve okunan güzel þiirler
etkinliðe renk kattý. Devamýnda
kadýnlarýmýz kendilerine vakit

ayýrmanýn mutluluðu ile bolca
eðlendiler.
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BAL-GÖÇ Kültür Merkezinin Temeli Atýldý
Bursa Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanýþma
Derneði (BAL-GÖÇ) Ýnegöl
Þubesi tarafýndan
yaptýrýlacak olan kültür
merkezi binasýnýn temeli
törenle atýldý.
Ýnegöl Belediyesi tarafýndan
okullar bölgesinde tahsis edilen
970 metrekarelik arazi üzerine
zemin kat 400 metrekare olmak
üzere 3 katlý olarak inþa edilecek
B A L- G Ö Ç K ü l t ü r M e r k e z i
binasýnda; çok maksatlý salon, kafe
ve restoran ile misafir aðýrlama ve
idari birimler bulunacak. Üyelerin
ve hayýrseverlerin katkýlarýyla
yaptýrýlmasý planlanan kültür
merkezi binasýnýn 2010 yýlý sonuna
kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Asimilasyon Þehitleri Unutulmuyor

BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel
Baþkaný Prof.Dr.Emin Balkan ve
Bursa BAL-GÖÇ Genel Sekreter
Ya r d ý m c ý s ý S a d ý k Y ý l m a z ;
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20.03.2010 Cumartesi günü
Bulgaristan Dospat'taki Baruti
köyünde 1972 yýlýnda asimilasyon
esnasýnda þehit olanlar anýsýna

düzenlenen anma törenine
katýldýlar.
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T.C. Sofya
Büyükelçisi
Mehmet Gücük
Ziyaret Edildi
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel
Baþkaný Prof. Dr. Emin Balkan,
Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mümin Þentürk ve
Genel Sekreter Yardýmcýsý Sadýk
Yýlmaz ile birlikte T.C Sofya
Büyükelçisi Mehmet Gücük'ü
makamýnda ziyaret etti.

Bursa BAL-GÖÇ Genel Merkezi; Turizm Haftasý Etkinliklerine, Orhangazi Þubesiyle
Birlikte Bursa Kent Meydaný'nda Bir Stand Açarak Katýldý
Etkinlikler kapsamýnda,
Balkanlar'daki Türk kültürü motifleri
d e t a n ý t ý l ý r k e n , B A L- G Ö Ç
standýndaki yoðunluk dikkat çekti.
BAL-GÖÇ Orhangazi Þubesi'nin
tanýttýðý yöresel kýyafetlere
ziyaretçiler tarafýndan gösterilen
ilgi ise büyüktü. 4 gün süren
etkinliklerde, Balkanlar'da Türk
Kültürü dergisinin yaný sýra,
Balkanlarla ilgili kitaplar ve Rumeli
türküleri Bursalýlarýn beðenisine
sunuldu.
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Þef Kemal Kamalý Yönetimindeki
BAL-GÖÇ T.H.M. Korosunun Büyüleyici Konseri
bulmak. Türk kültürünün en önemli
unsurlarýndan biri Balkan
Türkleridir. Biz bu kültür ögelerimiz
ile vardýk, bunlarla büyüdük.
Bundan sonra da genç
kardeþlerimize öðreteceðiz. '' diye
konuþtu.
Programýn finalinde
Bursaspor'un Gaziantep engelini
2-0 gibi net skorla geçmesiyle
iyice mutlu olan davetliler hep
birlikte halay çektiler. Daha sonra
sahneye gelen Baþkan Keskin,
Nilüfer Gölün söylediði türküye
eþlik etti.

Bursa BAL-GÖÇ ile
Yýldýrým Belediyesinin
iþbirliðinde gerçekleþtirilen
konserde dinleyiciler
unutulmaz bir gece
yaþadý. Þef Kemal Kamalý
yönetimindeki BAL-GÖÇ
T.H.M. Korosu birbirinden
güzel Rumeli türkülerini
seslendirirken, salondan
büyük alkýþ aldý.
Barýþ Manço Kültür
Merkezi'nde düzenlenen geceye
Yýldýrým Belediye Baþkaný Özgen
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Keskin, Bursa Defterdarý Metin
Otak, BGF ve Bursa BAL-GÖÇ
Genel Baþkaný Emin Balkan ile
çok sayýda davetli katýldý.
Konserin ikinci bölümünde
konuk sanatçý Nilüfer Göl'ün
sahneye çýkmasýyla birlikte
halaylar çekilmeye baþlandý.
Keskin, "Yýllardýr BAL-GÖÇ ile
beraber tertiplediðimiz bu geceleri
geleneksel hale getirdik. BALGÖÇ bizim baþ tacýmýz, çok
deðerli baþkanýmýz Balkanlar'ýn
adeta aðbisi.'' dedi.
Balkan ise, ''Dilerim bu
coþkuyu sürekli yaþarýz. Bizim
gayemiz; adý üzerine Balkan
göçmenlerinin meselelerine çare

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Balkanlarda Osmanlý Kültür Mirasý Masaya Yatýrýldý
Bursa Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanýþma
Derneði (BAL-GÖÇ) ile
Osmangazi Belediyesi
ortak organizasyonu
olarak Ördekli Kültür
Merkezinde gerçekleþtirilen konferansta,
Balkanlardaki Osmanlý
döneminden kalma kültür
eserleri ele alýndý.
Bursa Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanýþma Derneði (BALGÖÇ) ile Osmangazi Belediyesi
ortak organizasyonu olarak Ördekli
Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen
konferansta, Balkanlardaki
Osmanlý döneminden kalma kültür
eserleri ele alýndý.

Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öðretim Üyesi Neval
Konukun verdiði konferansta,
Balkanlardaki Türk kültür
eserlerinin tarihi ve bugünkü
durumu dinleyicilerle paylaþýldý.
Balkanlarda Türk kültür eserleri
envanterinin çok geniþ olduðunu
belirten Neval Konuk, konuyla ilgili
restorasyon çalýþmalarýnýn
yapýldýðýný, ancak yetersiz
kalýndýðýný dile getirdi.
Pek çok eserimizin bugün
amacýndan farklý sahalarda
kullandýðýný söyleyen Konuk,
Balkanlardaki eserlerimizin kasýtlý
olarak yok olmaya terk edildiðini
veya tahrip edildiðini aktararak,
konuyla ilgili sistematik bir devlet
politikasýnýn izlenmesi gerektiðini
de sözlerine ekledi.
Dinleyicilerden büyük alkýþ alan

Konuka, konferans sonunda
günün anýsýna bir plaket takdim
edildi.
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel
Baþkaný Prof. Dr. Emin Balkan ise,
BAL-GÖÇün Balkanlardaki Türk
kültür mirasýnýn ortaya çýkarýlmasý
ve bunlarýn kamuoyu ile
paylaþýlmasý hususunda önemli
iþlevler üstlenen bir sivil toplum
örgütü olduðunu dile getirerek,
bugün soydaþlarýmýza nasýl sahip
çýkýyorsak; atalarýmýzýn,
dedelerimizin inþa ettiði eserlere
de sahip çýkmamýz lazým þeklinde
konuþtu.
Katýlýmýn hayli yoðun olduðu
gözlenen etkinliðin ardýndan, bir
kokteyl gerçekleþtirilirken;
Balkanlarda Türk Kültürü
dergisinin son sayýsý da okurlarýyla
buluþtu.

ABD Ýstanbul Baþkonsolosluðu'ndan
Bursa BAL-GÖÇ'e Ziyaret
ABD Ýstanbul Baþkonsolosluðu diplomatlarýndan Amy
Lillis, Bursa BAL-GÖÇ'ü ziyaret etti. BAL-GÖÇ Genel Baþkan
Vekili Doç Dr. Yüksel Özkan, ziyaretçilere derneðin faaliyetleri
hakkýnda bilgiler verdi.
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Balkan Türklerinin Sosyo-Kültürel Durumlarý Konulu Panelde,
Türk Azýnlýklarýnýn Sorunlarý Ele Alýndý
dile getiren Yaþýn, Türkiyenin
kapsamlý bir Balkan politikasýnýn
olmamasýný eleþtirdi.

Bursa Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanýþma Derneði
(BAL-GÖÇ) ile Osmangazi
Belediyesi iþbirliðiyle düzenlenen
panel etkinliði Ördekli Kültür
Merkezinde yapýldý. Bursa BALGÖÇ Genel Baþkan Yardýmcýsý
Av. Hüsamettin Çýnarýn oturum
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
Balkan Türklerinin Sosyo-Kültürel
Durumlarý isimli panelde Batý
Tr a k y a ,
Kosova
ve
Makedonyadaki Türk azýnlýklarýn
sorunlarý ele alýndý.
Türkiye Uluslar arasý Ýliþkiler ve
Stratejik Analizler Merkezi
(TÜRKSAM) Balkanlar Uzmaný
Gözde Kýlýç Yaþýn Batý Trakyadaki
Türklerin durumunu açýklarken,
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azýnlýðýn sorunlarýnda pek fazla
deðiþikliðin olmadýðýný ve
Yunanistanýn hâlâ insan haklarý
ihlallerine devam ettiðini belirtti.
BAL-GÖÇ gibi güçlü bir sivil
toplum örgütünün varlýðýný baþta
Bulgaristan olmak üzere, bütün
Balkan Türklüðü için büyük bir
kazaným olarak niteleyen Yaþýn,
bölgedeki Türklerin sorunlarýnýn
gündeme taþýnmasýnda BALGÖÇün önemli bir misyonu yerine
getirdiðini vurguladý.
Batý Trakya Türklerinin etnik
kimliklerinin inkârýndan örgütlenme
özgürlüklerine, ekonomik
sýkýntýlardan dinî haklarýna kadar
bir dizi sorunla boðuþtuðunu da

Panelin ikinci bölüm
konuþmacýsý Priþtine Üniversitesi
Filoloji Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi
Taner Güçlütürk ise Kosova ve
Makedonya Türklerinin sosyokültürel durumlarýný dinleyenlerle
paylaþtý. 1913 Batý Trakya Türk
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Süleyman Askeri Beyin Prizren
doðumlu olduðunu vurgulayan
Güçlütürk, Batý Trakya Türkleri ile
Kosova Türkleri arasýnda güçlü
bir sevginin olduðunu belirterek,
Balkan Türklerini birbirinden
ayýran sadece siyasi sýnýrlardýr.
Gönüllerimiz hiçbir zaman
ayrýlmamýþtýr þeklinde konuþtu.
Her iki konuþmacý tarafýndan
da Türkiyenin bölge politikasýnda
Balkan Türklerinin yeteri kadar yer
bulamadýðýna deðinilen panelde,
bölgedeki Türklerin Türkiyenin en
doðal uzantýlarý olduðu ve
Ankaranýn bu potansiyelden
makro ölçekte istifade etmesi
gerektiði vurgulandý.
Etkinliðin
sonunda
konuþmacýlara BGF ve Bursa
BAL-GÖÇ Genel Baþkaný Prof. Dr.
Emin Balkan ve Bursa BAL-GÖÇ
Genel Sekreter Yardýmcýsý Kader
Özlem tarafýndan birer teþekkür
plaketi takdim edildi.
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Þiir Köþemiz
Deðiþen Üsküp
Baharlarýný hatýrlamak isterdim yeþilliðiyle
Ancak her aralýk örter bir beyaz örtü
Ýshakiye Mahallesinde
Yahya Kemalin evinin bulunduðu o yeri.
Kaldý ki þair kalkmasý mümkün olsaydý mezarýndan
Göreceði parmakta sayýlýrdý
Çünkü mahallesinde tek deðiþmeyen bugün,
Bir Alaca Camii var, bir de müezzinin sesinden
Þimdi hoparlörden etrafa yayýlan ezan sesi.
Yazýn Üsküpün kavurucu sýcaklarýnda
Kendimizi sularýna verdiðimiz
Seravanýn þýrýltýsý yok artýk
Çocukluðumu hatýrlatacak bir tek ev var sadece
Kumbaracýlara ait.
Yahya Paþa ile Ýshak Bey Camileri arasýna
Sýkýþmýþ kalmýþ, o eski haliyle
Dallarý, köhne duvarlara dayanmýþ
Yaþlý mürver aðacý
Sanýrým hâlâ unutmamýþtýr
Çocukluk oyunlarýmý.
Nereden bilebilirdim o yaþlarda,
Burada, bu aðacýn yanýnda,
Beyatlýnýn da oynadýðýný
Benim oynadýðým oyunlarý!
Þerafettin Nebinin bir sulu boya tablosu
Odamda duvara asýlý
Resimde, Ýsa Bey Camii
Ve cami önündeki mezarlýk
Mezarlýkta, Beyatlýnýn annesinin mezarý.
Oysa bugün, ne o mezar duruyor orada
Ne de Beyatlýnýn üzüntülü bakýþlarla baktýðý
Deve Bayýrýna yaslanmýþ haliyle,
O pembe konak.
Yüreðimizin derinliklerinde bir yerden
Aralýksýz esen yellerden
Ýþitmek mümkün
Bize özgün biçimde
Þairin ruhu
Üsküpüyle hasbýhal içinde.

Avni ENGÜLLÜ
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Kitap Tanýtýmý
Rumelinin
Esaret Günleri

Doç. Dr. Hüseyin MEVSÝM
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi
Bulgar Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin Mevsimin Rumelinin Esaret Günleri
baþlýklý yeni kitabý okurlarýn beðenisine sunuldu. Kitabýn
kapaðýndaki tanýtým yazýsýnda þunlara yer veriliyor:
Bogdan Filov, Bulgar Ulusal Arkeoloji Müzesi Müdürü
sýfatýyla I. Balkan, II. Balkan ve I. Dünya Savaþý yýllarýnda
(19121918) Doðu Trakya, Ege ve Vardar
Makedonyasýný kapsayan bölgelere geziler yapar.
Filovun yeni kurtarýlan topraklarda yaptýðý bu gezilerin
amacý, oralarda bulunan eski eserleri incelemek ve
gerekli gördüklerini Ulusal Arkeoloji Müzesine
getirmekti.
Filov, Bulgarlarýn ele geçirdiði topraklarda birçok
caminin Hýristiyan tapýnaðýna dönüþtürülmesi aþýrýlýðýna
kararlýca karþý çýkar. Edirne Selimiye Camiinin
korunmasý için Bulgar Genelkurmayý nezdinde
giriþimde bulunur, yazdýðý raporda özellikle önemli
belgeler içeren cami kütüphanesinin korunmasýna
dikkat edilmesi, askerin Edirneye giriþi sýrasýnda
bunlarýn yakýlmasýný veya yýrtýlmasýný önlemek için
tapýnaðýn hemen kapatýlmasýný ve burada toplanan
eþyalarýn yetkili kiþilerce incelenmesine kadar
korunmasýný önerir.
Ýlk kez Türkçeye çevrilen bu günlükler sayesinde
Filovun iþgal dönemi gibi kritik bir zamanda bile
tarafsýzca yaklaþýmýný yitirmediði, yeri geldiðinde
Bulgar kurum ve yöneticilerini amansýzca eleþtirdiði
ortaya çýkar. Filovun çektiði ve ilk defa yayýnlanan
fotoðraflarla görsel açýdan da oldukça zengin olan
bu günlük, kaleme alýndýðý dönemin son derece önemli
bir tanýðý olarak siz okurlar için gün yüzüne çýkýyor.
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Yemek Köþesi

Cevizli Þekerpare
Kaynak Kiþi : Nezahat GÜRVARDAR (58)
Göç Edilen Yer : Kosova / Gilan
Derleyen
: Macide GÖNÜL
Malzemeler:
* 1 paket margarin,
* 1 kahve fincaný tozþeker,
* 1 kahve fincaný sývýyað,
* 2 yemek kaþýðý yoðurt,
* 1 paket kabartma tozu,
* 1 yumurta aký,
* Aldýðý kadar un,
* Bütün ceviz parçalarý.
Þerbeti için:
* 2,5 su bardaðý toz þeker,
* 2,5 su bardaðý su,
* 1-2 damla limon suyu.
Yapýlýþý: Ceviz ve yumurta aký hariç bütün malzemeler
karýþtýrýlýr ve birlikte yoðrulur. Ele yapýþmayan ve kulak
memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edilir. Sonra
da hamurdan ceviz büyüklüðünde parçalar
koparýlarak, yuvarlanýr. Hamurlarýn ortasýna parmakla
hafifçe bastýrarak çukurlaþtýrýlýr. Bu çukurlara yarým
ceviz parçalarý yerleþtirilir. Hamurlarýn üzerine fýrça
yardýmýyla yumurta aký sürülür. Yaðlanmýþ fýrýn
tepsisine aralýklý olarak yerleþtirilir. 180 derecede 1015 dakika piþirilir, sonra ýsý 200 dereceye getirilip
üzerinin kýzarmasýný beklenir. Diðer taraftan, 2,5 su
bardaðý su ve 2,5 su bardaðý þeker tencereye alýnýr.
Kaynamaya baþladýktan 10-15 dakika sonra limon
suyu eklenir. Bir taþým daha kaynatýp, fazla sývýk

olmayan bir þerbet elde edilir ve soðumaya býrakýlýr.
Ilýk þurup, fýrýndan çýkan sýcak þekerparelerin üzerine
gezdirilir. Tatlýnýn þurubu iyice çekmesi için; üzeri bir
tepsi ile kapatýlarak, 15 dakika beklenir. Servis
tabaðýna dizip ýlýk ya da soðuk olarak servise sunulur.
Afiyet olsun.
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Balkanlardan Haberler / Mart-Nisan 2010
Fransa, Sýrbistan ile Kosovayý
Uzlaþtýrmaya Çalýþýyor
Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard
Kouchner 1 Mart Pazartesi günü
Belgrad'a yaptýðý bir ziyarette,
Sýrbistan ile Kosova arasýnda
uzlaþmanýn "gerekli olduðunu"

söyledi. Cumhurbaþkaný Boris
Tadiç ve diðer yetkililerle bir araya
gelen Kouchner, Fransa Sýrbistan'ýn
AB üyelik sürecine tam destek
vermekle birlikte ilerlemenin
Sýrbistan'ýn Kosova ile birlikte barýþ
içinde yaþayabilmesine baðlý
olduðunu vurguladý.

Hýrvatistandan Bölgesel
Giriþimler
Hýrvatistan Meclis Baþkaný Luka
Bebiç ve Sýrp mevkidaþý Slavica
Cukiç-Dejanoviç 1 Mart Pazartesi
günü, ikili iþbirliðini güçlendirmeye
olan baðlýlýklarýný dile getirdiler.
Zagrep'te gerçekleþen görüþme
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sonrasýnda Bebiç, Hýrvatistan'ýn
Sýrbistan ile iyi komþuluk iliþkilerini
ilerletmeye istekli olduðunu söyledi.
Cukiç-Dejanoviç, iki parlamentonun yapýcý bir iliþki kurmada
önemli rol oynayabileceðini
söyledi. Öte yandan, Hýrvatistan
Cumhurbaþkaný Ivo Josipoviç 12
Mart Cuma günü tüm eski
Yugoslav cumhuriyetlerini ülkenin
çökmesinden bu yana ortaya çýkan
sorunlarý halletmeye çaðýrdý.
Ljubljana yakýnlarýndaki Brdo
kentinde Sloven mevkidaþý Danilo
Turk ile düzenlediði ortak basýn
toplantýsýnda konuþan Josipoviç,
bütün eski Yugoslav devletlerinin
liderlerinin "masaya oturup
müzakerelere baþlamalarý"
g e r e k t i ð i n i s ö y l e d i . Tu r k ,
Josipoviç'in ziyaretinin Sloven ve
Hýrvat iliþkilerinde yeni bir dönemin
baþlangýcý olduðunu kaydetti.
Bununla birlikte, Hýrvatistan
Dýþiþleri Bakaný Gordan
Jandrokoviç Makedon mevkidaþý
Antonio Milososki ile görüþtü. Ýki
dýþiþleri bakaný görüþmeleri
sonrasýnda yaptýklarý açýklamada,
ikili anlaþmazlýklarýn AB üyelik
sürecini engellememesi gerektiðini
s ö y l e d i l e r. J a n d r o k o v i ç ,
Hýrvatistan'ýn Makedonya'nýn
Avrupa-Atlantik entegrasyonuna
verdiði desteði tazeledi ve
Yunanistan ile arasýnda uzun
zamandýr devam eden isim
anlaþmazlýðýnýn yakýnda çözülmesi
yönündeki umudunu dile getirdi.

Batý Balkanlýlar ABye Vizesiz
Seyahat Ýstiyor
Batý Balkan ülkelerinin içiþleri
bakanlarý 5 Mart Cuma günü

Tiran'da gerçekleþen sýnýr güvenliði
konusunda bir bölge
konferansýnda ortak bir bildiriyi
kabul ettiler. Belgede, ülkelerin
insan ve mal dolaþýmýnýn
güvenliðini saðlamada iþbirliði
yapacaklarý ve yolsuzluk ve
kaçakçýlýkla mücadele edecekleri
belirtiliyor. Foruma katýlanlar AB'den
Arnavutluk ve BH'ye en kýsa
zamanda vizesiz seyahat hakký
tanýmasýný da istediler. Daha önce,
AB üyesi olmayan Hýristiyan Balkan
ülkelerine AB tarafýndan vizesiz
seyahat hakký tanýnýrken; Bosna
Hersek, Kosova ve Arnavutluk gibi
Müslüman ülkelere ayrýmcýlýk
yapýlarak bu hak tanýnmamýþ ve
Brüksele tepki gösterilmiþti.

Ankara Yönetiminin, Arnavutluk
ve Makedonya Hamleleri
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan Arnavutluk Meclis

Baþkaný Josefina Topalli'nin 9
Mart'taki iki günlük Türkiye ziyareti
sýrasýnda yaptýðý açýklamada,
ülkesiyle Arnavutluk'un stratejik
ortaklar ve Balkanlar'da istikrar ve
güvenliðin önemli unsurlarý haline
geldiklerini söyledi. Ziyaretinde

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Topalli, Türk mevkidaþý Mehmet
Ali Þahin ile de bir araya geldi ve
Ankara'da kadýn haklarýyla ilgili
düzenlenen bir dünya zirvesine
katýldý. Öte yandan, Dýþiþleri Bakaný
Ahmet Davutoðlu 26 Mart Cuma
günü Üsküp'e yaptýðý ziyarette
ülkesinin Makedonya'nýn NATO
üyelik hedefine verdiði desteði dile
getirdi. Makedonya Baþbakaný
Nikola Gruevski de Davutoðlu'na
Üsküp'ün Yunanistan ile arasýnda
uzun zamandýr devam eden ve
Avrupa ve Avrupa-Atlantik
entegrasyonuna engel teþkil eden
isim anlaþmazlýðýný aþma çabalarý
hakkýnda bilgi verdi. Davutoðlu,
Cumhurbaþkaný Gjorge Ivanov ve
Dýþiþleri Bakaný Antonio Milososki
ile de bir araya geldi.

Bulgaristan-Romanya Ýþbirliði
Romanya Baþbakaný Emil Boc
ve Bulgar mevkidaþý Boyko
Borisov, Romanya'da Turnu
Magurele ile Bulgaristan'da
Nikopol'ü birleþtiren yeni bir feribot
hattýnýn açýlýþýný 19 Mart Cuma
günü gerçekleþtirdiler. Ýki yetkili,
ülkelerinin bu yaz Giurgiu-Ruse
Köprüsü geçiþ ücretlerini
düþürmenin yaný sýra Tuna Nehri
üzerinde iki yeni köprü ve bir
hidroelektrik santrali inþa etmeyi
düþündüklerini söyledi.

Kosova Oyunbozan AB
Ülkelerinin Desteðini Bekliyor
Kosova Cumhurbaþkaný Fatmir
Seydiu, Kosova'nýn baðýmsýzlýðýný
henüz tanýmamýþ beþ AB üye
ülkesinin tanýma yolunda
i l e r l e d i k l e r i n e i n a n ý y o r.
EUobserver'da 19 Mart Cuma

günü yayýnlanan röportajda
Seydiu, Yunanistan konusunda bir
takým "olumlu hareketler" olduðunu
söyledi. Diðer AB ülkeleriyse Kýbrýs
Rum Kesimi, Romanya, Ýspanya
ve Slovakya. Öte yandan, Kosova
Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ve
Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa,
Priþtine ile Arnavutluk'u birbirine
baðlayan 700 milyon avroluk bir
otoyolun yapýmýný 25 Nisan Pazar
günü Vermnice köyünde resmen
baþlattýlar. Projeyi ABD-Türk
konsorsiyumu Bechtel-Enka
uygulayacak.

Macaristanda Macar-SýrpHýrvat Zirvesi
Macaristan Cumhurbaþkaný
Laszlo Solyom, Sýrp ve Hýrvat

mevkidaþlarý Boris Tadiç ve Ivo
Josipoviç ile 16 Nisan Cuma günü
Macaristan'ýn güneyindeki Pecs
kentinde azýnlýk konularýný görüþtü.
Solyom, toplantýda liderlerin ortak
dil ve kültüre karþý farklý
vatandaþlýða sahip etnik
gruplardan oluþan bir toplum
olarak nitelendirilen "kültür ulusu"
fikrini kabul ettiklerini söyledi.
Josipoviç AB geniþlemesinin
Avrupa'da istikrarýn tek güvencesi
olduðunu söyledi. Hýrvat lider,
"Sýrbistan, Bosna-Hersek ve
Karadað" olmadan "Avrupa'nýn
bütünleþmesinin gerçekleþmeyeceðini" kaydetti.

Arnavut ve Makedon
Cumhurbaþkanlarý Bir Araya
Geldiler
Makedonya ve Arnavutluk'un
liderleri 14 Nisan Çarþamba günü
Üsküp'te yaptýklarý açýklamalarda,
Avrupa entegrasyonu ve ekonomik
iþbirliðinin ülkelerinin öncelikleri
olduðunu söylediler. Makedonya
Cumhurbaþkaný Gjorge Ývanov ve
konuk mevkidaþý Bamir Topi
ekonomi sektöründeki iþbirliðini
güçlendirme çaðrýsýnda
bulundular. Topi Arnavut siyasi
partilerinin Makedonya'daki rolüne
övgüde bulundu ve Ohrid
Anlaþmasý'nýn tam olarak
uygulanmasý yönünde çaðrýda
bulundu.
Görüþmede
Arnavutlukun Üsküp'ün NATO
üyelik hedefine destek verdiði de
vurgulandý.
Derleyen : Kader ÖZLEM
Kaynak : www.setimes.com
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BGFye Üye Dernekler
Kartal Balkanlýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði
Türk tarihi, âdeta bir göçler
tarihidir. Yaþanan çok sayýda
savaþýn önemli sebeplerinden veya
sonuçlarýndan biri de bu göçlerle
sürekli yer deðiþtiren, farklý dil, din
ve kültürlerin coðrafyasýna giren
Türkler, ister istemez, gittikleri
coðrafyada mücadele vermiþlerdir.
Türkler, asýl büyük kýyým ve kýrýmlarý
göçler sýrasýnda yaþamýþlardýr. Her
göç, Türkler için bir trajedi olmuþtur.
Tarih boyunca yaþanan bütün
göçleri ve bu göçlerde karþýlaþýlan
kýyým ve kýrýmlarý anlatmak hiçbir
kitabýn hacmine sýðmaz.
Osmanlý ordularýnýn çekildiði
coðrafyalardaki Türkler, yýllarca
birlikte yaþadýklarý ve hep þefkatle
davrandýklarý yerli komþularý
tarafýndan, amansýz ve acýmasýz
bir baský ve zulüme maruz
býrakýlmýþlardýr. Ýþte içinde büyük
trajedileri, soykýrýmlarý barýndýran
bu göçlerin önemli bir bölümü
B a l k a n l a r  d a y a þ a n m ý þ t ý r.
Bu göçler sýrasýnda yaþananlar
tam anlamýyla bir felakettir.
Soykýrýmdan kurtulanlarýn bir
bölümü de açlýk, hastalýk ve
sefaletten ölmüþtür. Dört küçük
Balkan devletçiði, Osmanlýnýn
orduyu terhis etmesini fýrsat bilerek
hücuma geçmiþ ve Osmanlýyý
maðlup etmiþtir. Türkler ancak
Ýþkodra, Yanya ve Edirnede
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direnebilmiþlerdir. Savaþ sýrasýnda
sivil Müslüman halk katliama
uðramýþ, kaçabilenler canlarýný
kurtarmýþ ve Ýstanbula, Anadoluya
yönelen yeni bir göç dalgasý
oluþmuþtur. Balkan savaþlarýndan
sonra Osmanlý Devleti, Avrupadaki
topraklarýnýn %83'ünü, Avrupadaki
nüfusunun ise %69'unu
kaybetmiþtir.
Bizler de; yapýlan onca zulme
boyun eðmeyen bir milletin
torunlarý olarak birlik ve beraberlik
adýna 12.12.1991 tarihinde Ýstanbul
Kartalda Balkanlýlar Kültür ve
Dayanýþma derneðini kurduk.
Derneðimizin kurucu baþkaný Halil
Þener olup, daha sonra görevi
N i z a m e t t i n Yu m u r t a c ý  y a
devretmiþtir. Sayýn Yumurtacý bu
görevi üstün gayret ve çaba ile üç
dönem üst üste yapmýþ ve
yapmaya da devam etmektedir.
Kartal ve civarýndaki ilçelerde
bulunan soydaþlarýmýzý bir çatý
altýnda toplamak amaçlý
derneðimize baðlý þubeler
o l u þ t u r u l m u þ t u r. K a r t a l  d a
Balkanlýlar Kültür ve Dayanýþma
derneði (Kartal BAL  GÖÇ), Bursa
Balkan Göçmenleri ve Dayanýþma
Derneði (Bursa BAL  GÖÇ),
Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanýþma Derneði (BAL  TÜRK),
Yalova Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanýþma Derneði (Yalova

BAL  GÖÇ), genel merkezi
Bursada bulunan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu üyesi olmuþtur.
Derneðimiz hemþehrilerimizi bir
arada tutmanýn yanýnda; onlara
ikamet edecekleri konut, toplu
konut, sosyal güvenlik hizmet
birleþtirmesi, Türk vatandaþlýðý
almalarý, ikamet teskeresi almalarý,
çalýþma izni almalarý, çifte vatandaþ
olabilmek ve öðrenci vizesi gibi
sorunlarýn çözümü için hem
Türkiye Cumhuriyeti devlet
yöneticilerimiz ile hem de
Bulgaristan yetkilileri nezdinde
giriþimlerde bulunularak yardýmcý
olmaya çalýþýlmaktadýr.
Derneðimiz Eylül 2004 yýlýnda
Balkanlardan Tuna Boylarýna
Bulgaristanda Osmanlý
Medeniyeti adý altýnda kitap
b a s t ý r m ý þ t ý r. B u k i t a p i l e
Balkanlarda 600 yýl yaþanmýþ
olaylara ýþýk tutulmak istenmiþtir.
Kitabýmýz 100.000 adet basýlarak
Türkiye ve Balkanlarda daðýtýmý
saðlanmýþtýr.
Her yýl düzenlenen 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramýna Kartal Belediyesi ile
birlikte ortaklaþa Bulgaristanýn
çeþitli bölgelerinden öðrenci ve
eðitmenlerini davet ederek, karþýlýklý
kültür alýþveriþinde bulunuyoruz.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Ayrýca her yýl Mayýs ayý içerisinde
üyelerimizin yoðun katýlýmý ile
kaynaþma amaçlý Kartal Balkanlýlar
Kültür ve Dayanýþma Derneði
G e l e n e k s e l B a h a r Ye m e ð i
düzenlenmektedir. Bu þenliðimizde
Balkan halk oyunlarý, Balkan
türküleri ve Balkan göçmeni
sanatçýlarýmýzýn seslendirdikleri
þarkýlar ile üyelerimiz neþeli ve
unutulmaz
bir
gece
geçirmektedirler. Bununla birlikte
her yýl 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Gününü eþleri ile birlikte
bütün kadýn üyelerimizle birlikte
coþku içerisinde kutlamaktayýz.
Ayrýca kurduðumuz futbol takýmý
çeþitli turnuvalara katýlarak
derneðimizi baþarý ile temsil
etmektedir.
Derneðimiz gençlik kollarý
folklor çalýþmalarý ve satranç
yarýþmalarý yapmaktadýr. Kadýn
kollarýmýz ise sosyal ve kültürel
çalýþmalar (Huzur evleri ziyaretleri,
yemek yarýþmasý, yardým faaliyetleri
ve dernek üyelerimize yönelik
ziyaretler ile geziler)
d ü z e n l e m e k t e d i r. A y r ý c a
derneðimiz Bulgaristandaki Kültür
ve Dayanýþma Dernekleri ile iþbirliði
içerisinde olup, onlarýn
faaliyetlerine katkýda bulunmak
amacý ile her yýl geziler
düzenlemektedir.
Yurt içerisinde Anýt kabir,
Çanakkale, Efes ve þehrimizde
bulunan tarihi mekanlara rehberler
eþliðinde çeþitli geziler organize
e t m e k t e d i r. D i n i v e m i l l i

Bayramlarýmýzda yaþlýlarýmýzý ve
gençlerimizi bir araya getirerek
bayramlaþma törenleri
düzenlemekteyiz. Belirli
zamanlarda dernek faaliyetleri
hakkýnda bilgi vermek amacý ile
yazýlý ve görsel basýnýmýz ile bir
araya gelmekteyiz. Bu
birlikteliklerimiz ile dernek
faaliyetlerimizi ve sesimizi daha
büyük kitlelere duyurmayý
amaçlamaktayýz. Bölgemizde
bulunan mülki amirler ziyaret
edilerek derneðimizin ve
üyelerimizin karþýlaþtýðý sorunlara
çözüm bulmaktayýz.
Ayrýca 1934 yýlýnda Bulgaristan
Silistrenin Kovancýlar köyünden
göç ile gelip Elazýð Kovancýlar
ilçesini oluþturan soydaþlarýmýzýn
yaþamýþ olduklarý deprem
sonrasýnda, yardým kampanyasý
düzenlenerek onlara giyecek ve
g ý d a y a r d ý m ý y a p ý l m ý þ t ý r.
Üyelerimizin yoðun katýlýmý ile
Bölge Kýzýlayýmýzla birlikte belirli
zamanlarda kan baðýþý
kampanyalarý düzenlemekteyiz.
Bu vesile ile kampanyalarýmýza
katký saðlayan baþta
Federasyonumuz ve deðerli
üyelerimize göstermiþ olduklarý
yoðun ilgiden dolayý bir kez daha
teþekkür ediyoruz.
2009 yýlý Nisan ayýnda Ulu
Ö n d e r i m i z M u s t a f a Ke m a l
Atatürkün Selanikte doðduðu evi
tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile
birlik ziyaret ettik. Yönetimimiz
adýna hatýra defterine Atamýza olan

minnet ve þükranlarýmýzý sunduk.
Bu gezimiz esnasýnda Batý
Trakyada bulunan Gümülcine
Gençler Birliði, Ýskeçe Birlik
Derneði ile görüþ alýþveriþinde
bulunularak sýcak iliþkiler kurduk.
Bu derneklerimiz ile ileriki yýllarda
ortak kültürel ve sosyal faaliyetlerde
bulunmak üzere karþýlýklý
mutabakat saðladýk.
Yu k a r ý d a b a h s e t t i ð i m i z
çalýþmalar gibi daha birçok
faaliyetimiz mevcut olup, hepsini
bu yazýmýza sýðdýrmamýz mümkün
deðildir. Faaliyetlerimiz ile ilgili
ayrýntýlý bilgi internet sitemizde
( w w w. b a l k a n l i l a r. o r g )
bulunmaktadýr, internet sitemiz
aracýlýðý ile tüm faaliyet ve
duyurularýmýzdan haberdar
olunabilinir. Faaliyetlerimizin
gerçekleþmesi ve çoðalmasýna ne
kadar çok sayýda üyemiz ve
insanýmýz destek verirse yaptýðýmýz
çalýþmalarýn o kadar çok anlamlý
ve
verimli
olacaðý
düþüncesindeyiz. Kartal Balkanlýlar
Kültür ve Dayanýþma Derneði
olarak Acýyý paylaþtýkça azaltan,
sevinci paylaþtýkça çoðaltan
þiarýmýz ile yolumuza devam
ederken, Derneðimizin kapýsýnýn
herkese açýk olduðunu bildirir,
çalýþmalarýmýza gönül vererek,
katýlmaya sizleri davet ederiz.
Gürkan AKYOL
Kartal Balkanlýlar Derneði
Genel Baþkan Yardýmcýsý
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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
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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

