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Bulgaristandaki Baþmüftülük Krizine
Stratejik Yaklaþým
ulgaristanda son dönemde
yaþanan Baþmüftülük krizi,
ülkenin etnik ve dinsel
azýnlýklar konusunda
saðladýðý haklarý ve azýnlýklara karþý
izlediði politikalarý bir kez daha
gündeme getirmiþtir. Yaþanan bu
kriz, ülkedeki Müslüman ahalinin
sinirlerinin her geçen gün biraz
daha gerilmesine neden olurken;
etnik ve dinsel barýþýn da risk altýna
girmesine neden olmaktadýr.
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Kader ÖZLEM
Genel Koordinatör
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Bulgaristan Müslümanlarýna
Genel Bakýþ
Bulgaristanda Jivkov diktasýna
bir saray darbesi ile son
verilmesinin ardýndan ülkede
demokrasi rüzgârlarý esmeye
baþlamýþtýr. Bulgaristan Türkleri bu
dönemde partileþme yoluna
giderek Bulgar siyasi yaþamýna
entegre olurlarken; Sofya Yönetimi
1984-89 yýllarý arasýnda Türk
azýnlýða uyguladýðý asimilasyon
politikalarý ve sonucunda
gerçekleþen zorunlu göç
dolayýsýyla sorun yaþadýðý Türkiye
ile iliþkilerini geliþtirmenin yollarýný
aramýþtýr. Bu kapsamda Türk
azýnlýk, Sofya Yönetimince iki ülke
arasýndaki iliþkilerde köprü olarak
kullanýlmak istenmiþ ve Türklere
azýnlýk haklarýnda sembolik bir
takým
iyileþtirmelerde
b u l u n u l m u þ t u r. A n c a k , b u
iyileþtirmeler azýnlýðý tatmin
etmekten çok uzak olmuþtur.
Bulgaristan Türkleri etnik
anlamda bazý haklarýný elde etmiþ
olsalar da; dinî anlamda ülkedeki
Müslümanlar
yaþanan
demokratikleþme sürecinden
olumlu yönde yeterince
faydalanamamýþlardýr. Söz konusu
durum da 1990 ve takip eden
yýllarda çözümlen(e)meyen ve göz
ardý edilen hayatî nitelikteki

konularýn daha sonraki
dönemlerde çok daha makro
ölçekli sorunlar olarak ortaya
çýkmasýna neden olmuþtur. Bu
çerçevede, Baþmüftülük seçimleri
örnek olarak gösterilebilir.
Aslýnda Baþmüftülük seçimleri
konusu, dinî sorunlarýn yalnýzca bir
boyutunu oluþturmaktadýr. Bunun
yaný sýra, Bulgaristan
Müslümanlarýna yönelik
misyonerlik çalýþmalarýndan,
Osmanlýdan kalma vakýf mallarý
meselesine; Müslüman din
adamlarý konusundaki
yetersizlikten, Müslümanlara
yönelik toplumsal yaþamda
ayrýmcýlýða (özellikle Türklere
yönelik) ve maddî sorunlara kadar
bir dizi husus bu kapsamda
deðerlendirilebilir. Dolayýsýyla
Bulgaristan Müslümanlarýnýn
yaþadýðý sorunlar tek boyutlu deðil;
çok boyutlu bir görüntü
arzetmektedir.
Bulgaristandaki Müslümanlar
deyince, genel olarak Türk azýnlýk
anlaþýlsa da; ülkedeki
Müslümanlar, Türklerin yaný sýra
Pomak, Roman ve Tatarlardan
teþekkül olmaktadýr. Diðer bir
deyiþle,
Bulgaristan
Müslümanlarýnýn Baþmüftülük
makamý sadece Türklerin deðil;
farklý etnik kökenden gelen
Müslüman gruplarýn da dinî
otoritesidir. Bu açýdan bakýldýðýnda;
Baþmüftülüðün, Türk, Pomak,
Roman ve Tatarlarý din ortak
paydasýnda buluþturabilen stratejik
bir kurum olduðu görülmektedir.
Hâlihazýrda Bulgaristan
Müslümanlarýnýn 1400ün üzerinde
cami ve mescidi bulunurken;
bunlardan 230 kadar cami, imam
yetersizliðinden dolayý ibadete
kapalýdýr. Öte yandan, Sofyadaki
Baþmüftülük kurumuna baðlý 18
bölge müftülüðü ile 1000 civarýnda

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

imam, 1,5 milyonun üzerinde bir
nüfusa sahip olan Müslümanlara
hizmet etmektedir. Ayrýca, ülkede
3 tane Ýmam Hatip Lisesinin
(Rusçuk, Þumnu ve Mestanlý) yaný
sýra, Sofyada da Yüksek Ýslam
Enstitüsü mevcuttur(1).
Baþmüftülük tarafýndan koordine
edilen imam yetiþtirme kurslarý ile
birlikte, yaz aylarýnda Kuran
kurslarý düzenlenmekte ve
Türkiyeye ilahiyat alanýnda eðitim
görmek için gönderilmektedir.
Bulgaristan Müslümanlarýnýn
kurumsal anlamda sahip olduðu
araç ve gereçler bu unsurlarla
þekillense de; özellikle finansal
sýkýntýlar, Müslümanlara götürülen
hizmetlerin aksamasýna yol
açmaktadýr. Örneðin imamlarýn bir
bölümü maaþ alamamakta;
geçimlerini ise halktan toplanan
yardýmlarla temin etmektedir.
Geçmiþte Baþmüftülük
Seçimleri ve Yaþanan Süreç
Bulgaristandaki
Müslümanlarýn, Baþmüftülük de
dâhil olmak üzere uluslararasý
hukuksal statüsünü güvence altýna
almýþ olan bir takým sözleþmeler
geçmiþ yýllarda bulunmaktaydý.
1909 Ýstanbul Protokolü ve
Sözleþmesi ile 1913 yýlýnda
imzalanan Müftülüklerle ilgili
Sözleþme(2) bu alana yönelik tesis
edilmiþ belgeler olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Söz konusu belgeler
her ne kadar güncel anlamda
yürürlükte olmasalar da; konuyla
ilgili bir teamül oluþturmalarý
bakýmýndan önemli olmaktadýr.
Todor Jivkov iktidarý döneminde
ülkedeki Müslümanlarýn
Baþmüftüsü atanarak göreve
getirilmiþtir. Bu dönemde Jivkov
tarafýndan atanan Nedim Gencev
Baþmüftü olarak görev yapmýþ,
söz konusu þahýs fiilen komünist
yönetimin sözcüsü olmuþ ve
Müslümanlar içinde Truva atý
olarak vazifesini yerine getirmiþtir.
Diðer bir deyiþle, Gencev,
Baþmüftü olduðu dönemde
Bulgar ajaný olarak komünist
efendilerine hizmet etmiþtir.
Komünist dönemde Türk ve
Müslüman unsurlara yönelik
asimilasyon, baský ve zulüm
politikalarý izlenirken, Bulgaristan

Müslümanlarýnýn durumu çok iyidir
þeklinde açýklamalarda bulunan
Gencev(3), Soðuk Savaþ sonrasý
dönemde de Bulgaristan
Müslümanlarýný en fazla uðraþtýran
isimlerden biri olmuþtur.
Bulgaristanda rejim deðiþikliði
yaþandýktan sonra, ülkedeki
Müslümanlar da dinî ibadet ve
vecibelerini serbestçe yerine
getirme hakkýna sahip olmuþlardýr.
Müslümanlar, yeni dönemde Sofya
Yönetimi tarafýndan atanacak bir
müftüyü, dinî önder olarak kabul
etmemiþler ve kendi müftülerini
seçme yoluna gitmiþlerdir. Ancak,
Baþmüftülük seçimleri 1990dan
günümüze kadar geçen süre
zarfýnda Bulgaristan Müslümanlarý
için en sancýlý konulardan biri
olmuþtur. Bu sorunun temelinde
ise Bulgar devletinin oyunlarý
bulunmaktadýr.
Demokratik dönemde
Bulgaristan Müslümanlarý Fikri
Salihi Baþmüftü olarak seçerken;
Sofya Yönetimi ise Nedim Gencevi
tayin etmiþti. Söz konusu durum
5 yýlý aþkýn bir süre için devam
etmiþ ve 1997 yýlýnda Müslümanlar
bu ikiliðe son verme yoluna
gitmiþlerdir. Diðer bir deyiþle,
Müslümanlar, bir yandan halk
nezdinde destek bulan ancak
resmî kurumlarca onaylanmayan
seçilmiþ bir Baþmüftü ile öbür
yandan halktan destek bulmasa
da Sofya Yönetimince atanmýþ bir
Baþmüftü olmak üzere toplam iki
Baþmüftü tarafýndan idare
edilmiþlerdir. Ancak, halkýn otorite
olarak kabul ettiði Baþmüftü, yine
cemaat tarafýndan imamlar
aracýlýðýyla seçilen Baþmüftü
olmuþtur.
Bulgaristan Müslümanlarý 1997
yýlýnda mevcut çift baþlýlýða son
v e r m e k ü z e r e b i r Ko n g r e
gerçekleþtirmiþ ve kabul edilen
tüzük deðiþikliði ile bu durum
ortadan kaldýrýlmýþtýr. 1997 yýlýnda
yapýlan Kongrede Mustafa Hacý
Aliþ Baþmüftülüðe seçilmiþtir. 2000
yýlýna kadar görevde bulunan
Mustafa Hacý Aliþ döneminde,
Müslümanlar, sadece ulusal
kapsamda deðil; uluslararasý
platformda da Baþmüftülük
seçimleri için hukuk mücadelesi
vermiþlerdir. Örneðin, 1994 ve 1996

yýllarýnda Nedim Gencev tarafýndan
düzenlenen kongrelerin yasal
olmadýðýna ve Sofya Yönetimince
Bulgaristan Müslümanlarýnýn
Baþmüftülük makamýna Gencevin
haksýz bir þekilde atandýðýna iliþkin
AÝHMe dava açýlmýþtýr. AÝHMnin
26 Ekim 2000 tarihinde konuya
iliþkin tesis etmiþ olduðu kararda(4),
Müslümanlar haklý görülmüþ ve
Bulgaristanýn aleyhine hüküm
verilmiþtir.
2000 yýlýnda Baþmüftülük
seçimlerine yeniden gidilirken; bu
makama Selim Mehmed seçilmiþ
ve Bulgaristan Müslümanlarýnýn
Baþmüftüsü olarak görevine
baþlamýþtýr. 2005 yýlýna kadar
görevde bulunan Selim Mehmedin
ardýndan 2005, 2008 ve 2009
yýllarýnda yapýlan kongrelerde
Mustafa Hacý Aliþ tekrar bu göreve
seçilmiþtir.
AÝHMnin kararýyla ilintili olarak,
Bulgaristanda hâlihazýrda
yürürlükte olan Din Kanununa
göre, ülkedeki farklý dinler kendi
liderlerini seçme hak ve hürriyetine
sahiptir. Bulgaristan Anayasasýnýn
13/3. Maddesinde belirtilen
ülkedeki geleneksel dinin
Hýristiyan-Ortodoks olarak
deðerlendirildiði yönündeki ifadeye
paralel olarak, Din Kanununda da
Ortodoks Kilisesine geniþ
imtiyazlar verilirken; söz konusu
imtiyazlar diðer dinlere
tanýnmamýþtýr. Söz konusu kanuna
göre, Müslümanlara kendi dinî
liderlerini seçme serbestliði verilmiþ
olsa da, fiilen bunun iþlevselliðini
görmek
pek
mümkün
olmamýþtýr ( 5 ) .
Ne var ki,
Bulgaristan
Türk
ve
Müslümanlarýnýn sorunu, kendisine
tanýnan azýnlýk haklarýnýn az veya
çok olmasý deðildir. Bilakis, tarihsel
süreç içerisinde tanýnan haklarýn
genel anlamda yeterli olduðu
söylenebilir. Mesele, azýnlýðýn bu
haklardan faydalanmasýna Sofya
Yönetimince ne ölçüde müsaade
edildiði
noktasýnda
düðümlenmiþtir(6). Bu çerçevede,
Bulgaristanýn kasýtlý hukuk
ihlalleriyle sýkça karþýlaþýlmýþtýr.
Bulgaristanýn Hukuk
Oyunlarý
Baþmüftülük meselesi ile ilgili
3
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AÝHM kararýna ve Din Kanununa
raðmen, Sofya Yönetimi bir takým
hukuk oyunlarýnýn içine girmiþtir.
Örneðin, 1997 yýlýnda yapýlan
Kongreyi sicilden silme giriþiminde
bulunan mahkeme, buna yönelik
hiçbir bildirimde bulunmamýþtýr.
Yine ayný þekilde, 2000 yýlýnda
Selim Mehmedin Baþmüftü olarak
seçildiði kongre için de mahkeme
tarafýndan ayný giriþimde
bulunulmuþ ve herhangi bir duyuru
yapýlmamýþtýr. Dolayýsýyla, sessiz
sedasýz bir sicilden silme planý
uygulanmýþtýr. 2005 yýlýndaki
konferans ise, baþlangýçta
onaylansa da ardýndan sicilden
silinmiþtir(7). Bunun sonucu olarak,
Bulgaristan Müslümanlarý 2008
yýlýnda yeni bir kongre düzenlemek
zorunda kalmýþlardýr.
1994 ve 1996 yýllarýnda Nedim
Gencev tarafýndan düzenlenen
kongrelerin ise, yasal olduðuna
yönelik karar veren Sofya Þehir
Mahkemesinin söz konusu
kongreleri iptal etmesi için yargý
süreci baþlatýlmasýna raðmen
aradan geçen 6 yýllýk süreye
raðmen hâlen sonuca
ulaþýlamamýþtýr. Sofya Þehir
Mahkemesi süreci özellikle uzatma
eðilimindedir.
Sorun ayný olmakla birlikte, son
dönemde yaþanan Baþmüftülük
krizinin ilk safhasý, 2005 yýlýnda
gerçekleþen seçimlere Nedim
Gencevin itiraz etmesi ve konuyu
yargý sürecine taþýmasýyla
baþlamýþtýr. 2008 yýlýnda Sofya
Þehir Mahkemesi, 2005 yýlýnda
yapýlan kongreyi sicilden silerken;
Bulgaristan Müslümanlarý yeni bir
kongre düzenlemek zorunda
kalmýþlardýr. 2008 yýlýnda yapýlan
kongreyi de mahkemeye taþýyan
G e n c e v,
Sofya
Þehir
Mahkemesindeki davayý
kaybetmiþtir. Ancak, konuyu bir
üst mahkeme olan Ýstinaf
Mahkemesinde temyize götüren
Gencev, mahkeme tarafýndan haklý
görülmüþtür. Ýstinaf Mahkemesinin
verdiði kararýn ardýndan,
Baþmüftülük tarafýndan konu bir
üst mahkeme olan Yüksek
Mahkemeye taþýnmýþtýr. Ancak bu
sýrada, Baþmüftülük Yönetimi 31
Ekim 2009 tarihinde Olaðanüstü
Kongreye gitmiþ ve kongrede
4

Bulgaristan Müslümanlarý,
temsilcileri statüsünde bulunan
imamlar, cemaat-i Ýslâmiye
(encümen) üyeleri ve baþkanlarý
aracýlýðýyla dinî yönetimlerini bir
kez daha belirlemiþlerdir. Komünist
dönemin Jivkov tarafýndan
atanmýþ Baþmüftüsü Nedim
Gencev, bu kongreye de itiraz
etmiþ ve Yüksek Mahkemenin
kararý çýkýncaya kadar Sofya Þehir
Mahkemesince 2009 Kongresinin
onaylanmamasýný istemiþtir.
Gencevin bu tutumuna bölge
müftülükleri sert bir þekilde tepki
göstermiþ ve toplantýlar yaparak
deklarasyonlar yayýmlamýþlardýr.
Nisan 2008deki kongreye
iliþkin 12 Mayýs 2010 tarihinde
kararýný açýklayan Yüksek
Mahkeme, Nedim Gencevin
yaptýðý itirazý yerinde görmüþ; 2008
Kongresinin yasal olmadýðýna ve
halihazýrda görevi baþýnda bulunan
yönetimin mahkeme kaydýnýn
sicilden silindiðine hükmetmiþtir.
Ko n g r e n i n y a s a l o l m a d ý ð ý
yönündeki karara iliþkin açýklama
yapan Baþmüftülük avukatý Asan
Ýmamov, kongrenin yasalara uygun
olarak yapýldýðýný dile getirmiþtir.
Ancak, Din Kanununda bulunan
bir boþluðun olduðunu belirten
Ýmamov, yönetimin kaydý olmadýðý
halde kongreyi kimin organize
edeceðinin belirtilmediðini ifade
etmiþtir(8). Bu noktada Gencev
kendisini ön plana çýkarmaktadýr.
2002 yýlýnda kabul edilen Din
Kanununa göre, daha önce
Baþmüftünün tescil iþlemi
Baþbakanlýða baðlý Diyanet
Müdürlüðü tarafýndan yapýlýrken;
söz konusu kanun ile birlikte, bu
yetki Sofya Þehir Mahkemesine
býrakýlmýþtýr(9). Din Kanununun
yasalaþtýðý dönemde II. Simeonun
Baþbakan, HÖHün ise koalisyon
ortaðý olduðu göz önünde
bulundurulursa, üyelerinin
çoðunluðunu Türklerin oluþturduðu
HÖHün bu noktada stratejik bir
hata yaptýðý sonucuna ulaþýlabilir.
Zira yetkinin bürokrasiden yargýnýn
eline verilmesi meseleyi tam bir
hukuk oyununa çevirmiþtir. Ayrýca,
Baþbakanlýða baðlý bir birimde
tescil yetkisinin kalmasý seçim
dönemlerinde Bulgaristan
Müslümanlarýnýn lehine çözümleri

kaçýnýlmaz kýlabilirdi. Þöyle ki,
iktidar süresini uzatma hýrsýnýn
içinde bulunan siyasetçiler, oy
kaygýsýyla hareket edeceklerinden,
Baþmüftülük seçimlerinin sorunsuz
bir þekilde kayýt edilmesi sonucunu
doðurabilirdi.
Kriz Büyüyor ve Müslümanlar
Baþmüftülüðüne Sahip Çýkýyor
Yüksek Temyiz Mahkemesinin
almýþ olduðu karar, Müslüman
ahali nezdinde infial uyandýrýrken;
çok sayýda protesto gösterisine
de
neden
o l m u þ t u r.
Baþmüftülüðün çaðrýsýný yerine
getirerek 18 Haziran 2010 Cuma
günü eþ zamanlý olarak sokaklara
dökülen Müslümanlar, Kýrcaali,
Razgrat, Filibe, Ýslimiye, Paþmaklý,
Rusçuk,
Dobruca
ve
Müslümanlarýn yaþadýðý daha pek
çok yerleþim yerlerinde mahkeme
kararýný protesto etmiþtir (10) .
Bunlarýn en fazla ses getireni hiç
þüphesiz bizzat katýlým
saðladýðýmýz Kýrcaalideki yürüyüþ
olmuþtur. Bulgaristanda ulusal
basýn daha ziyade Kýrcaalideki
protestolarý ön plana çýkarmýþtýr.
Baþmüftü Mustafa Hacý Aliþe
ve yönetimine verilen destek
sadece protesto gösterileriyle sýnýrlý
kalmamýþ, mahkeme kararýna tepki
olarak imza kampanyalarý
düzenlenmiþtir. Dört günde
150.000 Müslümanýn imza attýðý
kampanyanýn yaný sýra, 1.000e
yakýn imam ve Baþmüftü Dr.
Mustafa Hacý Aliþ, Haziran ayýnýn
baþýnda Sofyada protesto
yürüyüþü ve basýn açýklamasý
düzenlemiþlerdir. Baþmüftü
Mustafa Hacý imamlara hitaben
yaptýðý
konuþmada
provokasyonlara izin vermeden
protestolarý sürdürme çaðrýsý
yaparken; mahkeme kararýnýn
bozulmasýný istemiþtir(11).
Bulgaristan Müslümanlarýnýn
Baþmüftülük sorunu Türkiyede de
ses getirmiþtir. Mahkeme kararýnýn
açýklanmasýndan sadece üç gün
sonra kararý kýnayan bir basýn
açýklamasý yapan BAL-GÖÇ,
konunun Türkiye gündeminde üst
sýralarda yer almasýna gayret
göstermekte ve Bursada
Bulgaristanla ilgili faaliyet gösteren
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yöresel derneklerle bilgilendirme
toplantýlarý düzenlemektedir(12).
BAL-GÖÇün yaný sýra, Balkan
kökenli çok sayýda sivil toplum
örgütü de zamanla tepkilerini basýn
açýklamalarý ve bildirilerle
göstermiþlerdir.
En son Türkiyede Balkan
Türklerinin en üst düzey
örgütlenmesi olan Balkan Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu
(BRGK) da konuyla ilgili bir
açýklama yapmýþtýr. Ne var ki,
Bulgaristan Müslümanlarýnýn
Baþmüftülük sorunu Türkiyedeki
ulusal basýnda kendisine pek fazla
yer bulamamýþtýr. Bunda, ulusal
basýnýn Dýþ Türkler konusundaki
geçmiþten gelen ilgisizliðinin yaný
sýra, krizin yaþandýðý süreçte
Türkiye gündeminin fazlasýyla
yoðun olmasý da etkili olmuþtur.
Ýsrail ile yaþanan kriz, Ýrana
uluslararasý
yaptýrým,
Güneydoðudaki þehitler, iktidarmuhalefet kavgalarý, Ergenekon
ve Balyoz gibi konu baþlýklarý
arasýnda kendisine pek yer
bulamayan Baþmüftülük krizini,
basýn ayaðýnda dinî hassasiyetleri
yüksek olan bir kesimin
sahiplendiði görülmektedir. Bu
durum sevindirici olsa da, yeterli
deðildir. Ankara Yönetimi þu anda
Bulgaristandaki Baþmüftülük
konusuna tam anlamýyla adapte
olamamýþtýr. Ancak, bu konuda
hýzlý davranmasý ve Bulgaristan
Müslümanlarýnýn yanlarýnda
olduðunu somut bir þekilde
hissettirmesi büyük önem
taþýmaktadýr. Aslýnda Davutoðlu,
Mart 2010daki Sofya ziyaretinde
Baþmüftüyü de ziyaret ederek
destek mesajýný sembolik olarak
iletmiþ olsa da; güncel anlamda
Ankaranýn daha yüksek bir sesle
konuþmasý gerekmektedir. Ne var
ki, önümüzdeki dönemde
Bulgaristan Müslümanlarýna
Türkiyedeki desteðin artacaðýný
beklemek yanlýþ olmayacaktýr.
Bulgaristan Müslümanlarý ise,
hiçbir yerden yardým beklemeksizin
kendi davalarýna sahip çýkmakta
ve mahkemenin kararýný tanýmama
konusunda kararlý görünmektedir.
Örneðin, Haziran ayýnýn hemen
baþýnda Gencevin temsilcisi olan
noterler, Baþmüftülük binasýna

girmek istemiþlerse de,
Baþmüftülük kapýsýnda protesto
gösterisi yapan ve din
adamlarýndan oluþan yaklaþýk 150
kiþilik bir grup buna izin
vermemiþtir. Gencevin Ýslâm ile
Müslümanlarla alay etmesine izin
vermeyeceklerini belirten grup,
mahkeme kararýný tanýmadýklarýný
açýklamýþtýr(13). Son olarak, 2
Temmuz 2010 tarihinde Kýrcaali
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmedin
önderliðindeki Müslümanlar Cuma
namazýný Kýrcaali Merkez
Camiinde deðil de, açýk alanda
kýlarak Gencevi ve mahkeme
kararýný protesto etmiþlerdir(14).
Bulgaristanýn Politikasý,
Hedefleri ve Ortaya Çýkan Riskler
Sofya Yönetimi, ateþle
oynadýðýnýn farkýnda olmadan
Baþmüftülük krizini ilginç bir þekilde
y ö n e t m e k t e d i r. M e s e l e y i
Müslümanlarýn iç sorunuymuþ gibi
sunma gayretinde olan Bulgar
Hükümeti, buna müdahale
etmeyerek yargýnýn verdiði karara
saygýlý olduðunu ve hukuk devleti
mekanizmalarýnýn iþlediðini
g ö s t e r m e e ð i l i m i n d e d i r.
Bulgaristanýn görünürdeki
politikasý bu doðrultuda þekillense
de; esasýnda çok daha farklý uðraþ
ve çýkarlarýn içinde olduklarý açýktýr.
Bulgar Devleti Baþmüftülük
krizini kullanarak birden fazla
hedefini gerçekleþtirme
arzusundadýr. Zira Baþmüftülük
kurumunun Bulgaristan
Müslümanlarý için stratejik önemi
büyüktür.
- Sofya Yönetimi Gencevi
kullanarak Bulgaristan
Müslümanlarý arasýnda ikili bir
yapýnýn ortaya çýkmasýný ve
Müslümanlarýn bölünmüþ bir
þekilde hareket etmelerini
saðlamak. Gencevin bu noktada
geçmiþte olduðu gibi Bulgar
devletinin çýkarlarýna hizmet ettiði
aþikârdýr. Zira Baþmüftülük
Kongresini yargýya taþýyan þahýs
Gencevin kendisidir. Ayrýca
Gencev mahkeme kararýnýn
ardýndan yasal Baþmüftü olarak
belirmiþtir. Zira 1994 ve 1996da
kendisi tarafýndan düzenlenen
kongreler tescil edilmiþ; daha

sonra yapýlan Müslümanlarýn
yaptýðý kongreler baþlangýçta tescil
edilse de; sonradan kayýtlardan
silinmiþtir. Mahkeme tesis ettiði
kararda Gencevi Baþmüftü olarak
atamamýþtýr. Zira mahkemenin
böyle bir yetkisi bulunmamaktadýr.
Yaþanan hukuk skandallarýnýn
sonucu olarak böyle bir durum
ortaya çýkmýþtýr. Dolayýsýyla,
Bulgaristan Müslümanlarý
hâlihazýrda, halkýn güvenini
kazanmýþ olan seçilmiþ bir
Baþmüftü ile komünist dönemde
ajanlýk yapan atanmýþ bir
Baþmüftüye sahiptir. Müslüman
ahalinin yargý kararýna bu denli sert
tepki göstermesinin arka planýnda
Gencevin Baþmüftülük oyununda
bilfiil bulunmasýnýn payý büyüktür.
Gencevin geçmiþte sadece
komünist ajanlýðý yapmýþ biri olarak
deðil; ayný zamanda 1990lý yýllarda
yaptýðý Baþmüftülük görevinde de
bir takým dolandýrýcýlýk eylemlerinin
içinde yer almasý nedeniyle
Müslümanlar nezdinde kredisi
yoktur.
- Sofya
Yönetiminin
Müslümanlarý yargý süreciyle
uðraþtýrarak, yaþanan
geliþmelerde yürütmenin bir payý
olmadýðýný göstermek ve
meseleyi çözümsüz halde
býrakma stratejisi. Hâlbuki
Bulgaristan yargýnýn en fazla
siyasallaþtýðý ülkelerden biridir.
Dolayýsýyla, Hükümetin yargýya
indirekt olarak müdahale etmesi
kuvvetle muhtemeldir. Ayrýca, AÝHM
Bulgaristanýn Din Yasasýnda
deðiþiklik yapmasýný istese de,
Bulgaristan sorunun çözümsüz
kalmasýný yeð bulmakta ve
deðiþiklik konusunda adým
atmamaktadýr.
- Baþmüftülük kurumunu
yýpratarak Müslümanlar üzerinde
etki gücünü kýrmak ve
Müslümanlarý Türk, Pomak,
Roman gibi etnik kimliklerine
ayrýþtýrarak din ortak paydasýnda
buluþmalarýný engellemek. Söz
konusu strateji Bulgaristanýn
çeliþkili azýnlýk politikasý
kapsamýnda deðerlendirilebilir.
Bulgaristanda yeni dönem
baþladýðýnda; Sofya Yönetimi
azýnlýðý Türk olarak ifade etmekten
özellikle kaçýnmýþ ve bu noktada
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komünist dönemdeki Türk yoktur
söylemini kýsmen benimsemiþtir.
Yeni dönemde Bulgaristan
Müslümanlarý kavramý ön plana
çýkarken; son dönemde kavramýn
gücünü azaltmak istemektedir.
Ancak Soðuk Savaþ sonrasý
dönemde de Bulgaristan Türk ve
Müslümanlarý için deðiþmeyen tek
unsur, yine asimilasyon politikalarý
olmuþtur. Bulgaristan yeni
dönemde azýnlýðýn asimilasyonu
konusunda Jivkov döneminden
kalma yumuþak ve katý
yöntemler deðil; 2000li yýllara
yakýþýr bir biçimde modernist
asimilasyon
metotlar
kullanmaktadýr. Bu noktada,
azýnlýklarýn haklarý verilse de,
ekonomik imkansýzlýklar devreye
konmakta; ekonomik sorunlar
çözülse de, hukukî durum ileri
sürülmekte; her þey mevcut olsa
da, bu kez de ondan yararlanacak
insan bulunamamaktadýr. Kâðýt
üzerinde her þeyin var olup da
sonuçta ortada hiçbir þeyin
olmadýðý bir tabloyla
karþýlaþýlmaktadýr. Bulgaristan
azýnlýðý dinî perspektiften alarak,
Türkiyenin yörüngesinden çýkarýp
Ýslam dünyasýna atfetmek isterken;
öte yandan dinî çerçevenin de içini
boþaltarak, azýnlýðý böl-parçalayok et ve yap-boz gibi metotlarla
yönetmek niyetindedir. Ýþin
trajikomik yaný ise, Bulgaristan
Anayasasýna göre ülkede azýnlýk
bulunmamaktadýr.
- Bulgar devletinin stratejik
karar alma mekanizmalarý,
Baþmüftülük seçim krizini
kullanarak, durumu fýrsata
çevirme ve zamanla
Müslümanlarýn direncinin
kýrýlacaðýný hesap ederek
Baþmüftüyü komünist dönemde
olduðu gibi atama hakkýna sahip
olma düþüncesi. Söz konusu
durum düþük bir ihtimal olsa da;
bunu hedeflemesi halinde stratejik
bir yanýlgý içinde olduðu realitesini
kabul etmek gerekir. Zira
Bulgaristandaki Türkler ve
Müslümanlar dinî ve etnik
varlýklarýna yönelik bir tehdit
algýladýklarýnda þiddete
baþvurmadan sertleþme
eðiliminde olan bir karaktere
sahiptir. Tarihte bunun örnekleri
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sabittir. Söz konusu tehdit
algýlamasýnýn baþladýðý
düþünüldüðünde, Müslümanlarýn
geri adým atmayacaðý sonucuna
ulaþýlabilir.
Bulgaristanýn uzun vadeli
hedefi ise, ülkedeki Ýslâm toplumu
üzerinde nüfuzunu kaybetmiþ olan
Baþmüftülüðü iyiden iyiye
zayýflatarak, misyonerlerin efektif
çalýþmalarýyla Hýristiyanlaþtýrýlmalarýný saðlamak ve sorunu
kökünden halletmektir. Pomak ve
özellikle Roman gruplarýn üzerinde
söz konusu çalýþmalar sistematik
olarak yapýlmaktadýr(15). Ancak,
Bulgarlar bu noktada stratejik bir
hatanýn içindirler. Zira Müslümanlar,
din alanýnda transfer olmayý deðil;
transfer etmeyi seven bir
karakterdedir. Ancak, yine de
Bulgaristan Müslümanlarýnýn tetikte
olmalarýnda fayda bulunmaktadýr.
Baþmüftülük krizi, hem
Müslümanlar hem de Bulgar
Devleti için bir takým riskleri de
taþýmaktadýr. Hâlihazýrda Müftülük
seçimleri konusunda Bulgaristan
Müslümanlarýnýn içinde bulunduðu
konjonktür, Batý Trakya Türklerinin
durumuna çeþitli açýlardan
benzemektedir. Bilindiði üzere Batý
Trakya Türkleri, Atina Yönetimince
atanan müftüyü tanýmamakta;
onun yerine müftü azýnlýk
t a r a f ý n d a n s e ç i l m e k t e d i r.
Dolayýsýyla, atanmýþ ve seçilmiþ
olmak üzere iki müftüye sahiptirler.
Batý Trakyada Baþmüftülük
makamý bulunmamaktadýr. Çift
baþlýlýk
baðlamýnda,
Bulgaristandaki durum Batý
Trakyaya benzese de, söz konusu
model Bulgaristan Türklerine
uygun
d e ð i l d i r.
Zira
Yunanistandaki Türkler ülkenin
kuzeydoðusunda yer alan Batý
Trakya bölgesinde toplu bir halde
yaþamaktadýrlar. Bulgaristandaki
Müslümanlar ise, ülkenin
güneyindeki Rodoplar ve
kuzeydoðudaki Deliorman bölgesi
baþta olmak üzere, ülkenin pek
çok yerinde bulunmaktadýrlar.
Dolayýsýyla Bulgaristan
Müslümanlarý arasýnda topluca bir
arada yaþama durumu yoktur.
Diðer taraftan, ikili bir yönetim
mekanizmasýnýn yerleþmesi
halinde, Baþmüftülük makamýnýn

Sofya dýþýndaki bölgelerde gücü
zamanla kaybetmesi kuvvetle
m u h t e m e l d i r. Z i r a g ü n c e l
uluslararasý konjonktür de hesaba
katýldýðýnda; Ýslâmýn ana
felsefesinden çýkmýþ, radikalizm
yanlýsý bir takým fundamentalist
gruplarýn
Bulgaristan
Müslümanlarýnýn arasýna sýzarak,
ülkedeki Müslümanlarýn birlik ve
beraberliði ile din anlayýþlarýný
bozmaya çalýþmalarý gibi durumla
karþýlaþýlabilir. Böylesi bir geliþme,
genel olarak Bulgaristanýn
aleyhine sonuçlar doðurabilecek
potansiyeldedir. Yakýn zamana
kadar Ýslam dünyasýndan bazý
gruplarýn Bulgaristan Müslümanlarý
üzerinde bir takým çalýþmalarý
olmuþtur.
Genel Deðerlendirme
Bulgaristanda 12 Mayýs 2010
tarihinde Yüksek Mahkemenin
tesis ettiði karar Baþmüftülük
seçimleri konusunu yeniden ülke
gündemine taþýrken; Müslümanlar
cephesinde geniþ katýlýmlý protesto
eylemlerine de neden olmuþtur.
Mahkemenin aldýðý son karar,
Gencevin iþine yaramýþ ve söz
konusu karar Bulgaristan
Müslümanlarýyla adeta alay etme
niteliði taþýmaktadýr. Açýkçasý,
Bulgaristan Müslümanlarý
Baþmüftüsünün kim olacaðýna
Sofya'daki herhangi bir yargýç karar
verecekse, Müslümanlarýn yaptýðý
ve Baþmüftülük yönetim
mekanizmalarýnýn belirlendiði
kongrenin hiçbir anlamý
kalmamaktadýr. Sorunun temelden
çözümü için Baþmüftülük onay
mekanizmasýnýn deðiþmesi
kaçýnýlmazdýr.
Baþmüftülük konusu kýsa ve
orta vadede Bulgaristan
Müslümanlarýnýn gündemini
meþgul
edecek
gibi
görünmektedir. Dolayýsýyla,
ülkedeki Müslümanlar dik duruþlarý
bozulmadan ve dirençleri
kýrýlmadan mücadelelerini
demokratik
araçlarla
sürdürmelidirler.
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parlamento seçimlerinin ardýndan
iktidara gelen GERB Yönetimi,
Ocak 2010a kadar Türk azýnlýkla
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ilgili etnik anlamda sorunlar
yaþarken; bu durumun Ankara ile
iliþkilere zarar vermesine paralel
olarak geri adým atmak zorunda
kalmýþtý. Mayýs ayýnda Baþmüftülük
konusu gündeme gelirken, GERB
iktidarý bu sefer geri planda
durarak bir takým kazanýmlar elde
etmek istemekte ve doðrudan
Türkiyenin tepkisine maruz
kalmaktan kaçýnmaktadýr. Ancak,
Ankara Yönetimi henüz konuya
a d a p t e o l a b i l m i þ d e ð i l d i r.
Baþmüftülük konusuna paralel
olarak, ülkedeki Türklerin tütün
alýmlarýna iliþkin protestolarý,
yaþadýðý ekonomik sorunlar ve
yurtdýþýna sessiz göçleri, Hasan
Aziz gibi çalýþkan bir Türk belediye
baþkanýný hukukî olmaktan çok
siyasî nitelik taþýyan
soruþturmalarla yýpratma giriþimleri
gibi bir dizi husus, azýnlýk sorununa
dinî ve ekonomik boyut
kazandýrmaktadýr. Dolayýsýyla
GERB Yönetimi ateþle
oynamaktadýrlar.
Seçilmiþ Baþmüftülük
Yönetimi Müslüman halktan
beklediði desteði bulurken; söz
konusu desteðin artarak devam
etmesi beklenmektedir. Konuya
iliþkin, bir diðer destek ise
Türkiyedeki Bulgaristan ve Balkan
kökenli derneklerden gelmektedir.
Söz konusu derneklerin
Baþmüftülük meselesini daha
baskýn bir biçimde iþlemeleri
ö n e m l i o l m a k t a d ý r. Ay r ý c a
Konfederasyonun önderliðinde ve
Konfederasyona
üye
Federasyonlarýn genel
merkezlerinin bulunduðu illerde
bilgilendirme toplantýlarýnýn ve
çeþitli görüþ alýþveriþlerinin
yapýlmasý önemli olmaktadýr. Bu
noktada Türkiyedeki cephenin de
birlik ve bütünlük içinde hareket
etmesi elzem olmaktadýr. Ayrýca,
sorunun ulusal basýnda daha
yüksek sesle dillendirilmesi
gerekmektedir.
Bulgaristan, iç hukukunda
büyük bir hukuk skandalýna imza
atarken; uluslararasý hukuku her
zamanki gibi göz ardý etmektedir.
AÝHMnin 2000 yýlýnda aldýðý karara
ve yapýlan tavsiyelere kayýtsýz kalan

Bulgaristan, 1909 ve 1913
yýllarýnda Müftülüklerle ilgili olarak
imzalanan sözleþme ve
protokollerin bakiyesi teamülü hiçe
saymaktadýr. Bulgar yargýsý, kendi
Anayasasý ile Baþmüftülük
seçimlerine ruhunu veren Din
Yasasýný çiðnemekte; mevcut olan
hukuksal bir boþluðu, art niyetli bir
þekilde hukuksal olmaktan çok
siyasî bir takým kaygýlar ýþýðýnda
d o l d u r m a y a ç a l ý þ m a k t a d ý r.
Baþmüftülük meselesi
Bulgaristan Müslümanlarý için özel
anlamlar içermektedir. Balkanlarda
etnik ve dinî konular mevzubahis
olunca, deðiþen kimlik profili göz
önünde bulundurulduðunda,
Bulgaristan Müslümanlarýnýn
direniþlerini sertleþtirme yoluna
gitmeleri beklenmektedir. Ancak,
bölgedeki Müslüman Türkleri diðer
kavimlerden ayrýþtýran en önemli
özellik, silaha baþvurmaksýzýn
haklarýný demokratik yollardan elde
etme stratejisini benimsemeleridir.
Dolayýsýyla, Bulgaristan
Müslümanlarýnýn haklarýný hukuk
mücadeleleriyle elde etmesinde
büyük fayda görülmektedir. Bu
noktada, Bulgaristanda tüketilen
iç hukuk yollarýnýn ardýndan
meseleyi, Strasbourgtaki AÝHMe
taþýmak ve Bulgaristaný
hükmettirmek çok stratejik bir
hamle olacaktýr.
Balkanlaþmanýn kader haline
geldiði Balkanlar bölgesinde hiç
þüphesiz þimdiye kadar en büyük
diyeti, bölgedeki Türkler ve
Müslümanlar ödemiþtir. Rumeli
Türklüðünün mahvedilmek
istendiði yaklaþýk son 200 yýllýk
süreçte, bölgede halen kendi
kimliðimizle bulunuyorsak, bunu
hafýzamýz olan Türkçe ile kalbimiz
olan Ýslâmiyete borçlu
olduðumuzu unutmamak gerekir.
Anadilimiz ve dinimiz beyaz bir
güvercinin iki kanadý gibidir.
Kanatlardan birinin yara almasý
veya kopmasý Rumeli Türklüðü için
yeniden kara günlerin
baþlamasýyla eþdeðerdedir.
Dolaysýyla, Bulgaristan
Müslümanlarýnýn Baþmüftülük
seçimleri, böylesine hayatî bir
anlam taþýmaktadýr.
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Arnavutluk-Balkanlarda
Bektaþilik

alkanlarýn Ýslamlaþmasýnda
kolonizatör Türk derviþlerinin
katkýlarý çok büyüktür.
Osmanlý öncesi Orta AsyaTürkistandan Ahmet Yesevinin
öðrencileri olarak bilinen (Sarý
Saltuk) Derviþlerinin, Anadolu ve
Rumeli (Diyar-i Rum) a gelen
kolonizator Türk derviþlerinin, bura
topraklar daha fethedilmeden,
manevi olarak fetihlere zemin
hazýrladýklarý bilinmektedir.
Osmanlý da bu Orta Asya Türk
geleneðini Balkanlarda sürdürmüþ
ve kolonizator Türk derviþlerini
hakimiyeti öncesi ve hakimiyet
döneminde bura topraklara
yerleþtirmiþtir.
Osmanlý ordusunun Yeniçeri
Ocaðý, Piri Hacý Bektaþi Veliye
baðlýydý.
Piri Hacý Bektaþi Velinin
Bektaþiliki kurup kurmadýðýyla
ilgili çeþitli iddalar vardýr,
Bektaþilik in kurulmasýnda Balým
Sultan önemli rol oynamýþtýr. Hacý
Bektaþ Veli ilmini Lokman
Parandah'dan almýþtýr ve daha
sonra Anadolu'ya göç etmiþtir.
Yaþamý boyunca, Veli Sultan
Orhan (13261359 arasýnda
yönetti) ile buluþmuþ ve bu geç
tarihin problemli olmasýna raðmen
yeni kurulan Yeniçeri Kolordusunu
kutsamýþtýr(1).
Vaka-i Hayriye olarak tarihe
geçen; IInci Mahmuta biat
etmeyip, baþ kaldýrdýklarý
gerekçesiyle binlerce Yeniçerinin
ölümüyle sonuçlanan olaylarda,
Yeniçeri Bektaþilerinin birçoðu da

B

Taner KOTLE
Priþtine Üniversitesi
Türk Dili ve
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hayatlarýný kurtarmak için Nakþi
tarikatlara sýðýndýlar. Nakþi
tarikatlara sýðýnan Bektaþiler, Nakþi
tarikatlar içinde önemli postlar elde
ettiler, hatta bazi Nakþi tarikatlarýn
içinde þeyh olanlar bile vardý.
Bu, Bektaþiler tarafýndan
kurulan Nakþi-Bektaþi tarikatlarýnýn
doðmasýna sebep olmuþtur.
Balkanlarda ve Anadoluda
Nakþi-Bektaþiler varlýklarýný
g ü n ü m ü z d e
b i l e
sürdürmektedirler. Genellikle
Kosova, Doðu Makedonya,
Bulgaristan bölgelerinde
yaþamakta olan Nakþi-Bektaþiler;
Türk
topluluðunun
mensuplarýdýrlar. Nakþi-Bektaþiler;
hem Ramazan hem Matem Orucu
tutmakta, hem Camiiye hem
Tekkeye gitmektedirler.
Balkan Bektaþiliði; Arnavutluk,
Makedonya, Kosova, Bulgaristan,
Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerde
daðýnýk bir þekilde yaþanmaktadýr.
Fransýz devrimiyle ortaya çýkan
ulusçuluk bilinci, Osmanlýnýn
yýkýlma sürecini hýzlandýrmýþ, hatta
Anadolu ve Balkan coðrafyasýnda
birbirinden tamamen baðýmsýz
Türk ve Arnavut Bektaþilerinin
ayrýlmasýna neden olmuþtur.
Balkanlarýn Arnavutluk,
Ko s o v a , B a t ý M a k e d o n y a ,
Yunanistan (Çamriya) gibi
bölgelerinde Arnavut Bektaþileri
yaþamaktadýr.
Ayný bölgelerde Bulgaristan,
Yunanistan (Batý Trakya), Doðu
Makedonya ve Kosovada az

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

sayýda Türk Bektaþiler
yaþamaktadýr.
Balkan Bektaþileri; diðer
Anadolu Bektaþileri gibi, Ýmam
Hüseyin ve Kerbela þehitlerinin
yasýný tutarlar.
Bu yas Matem Oruçu olarak
t u t u l u r, M u h a r r e m a y ý n ý n
1.gününden baþlayýp, 10. gününe
kadar sürer. Bütün Müslümanlar
gibi Balkan Bektaþileri de Allah'a,
ahiret gününe, meleklere,
peygamberlere ve kitaplara inanýr.
Sünnet olur, domuz eti yemez,
özellikle de Hz.Hüseyini þehid
eden Yezide lanet eder ve sorgu
g ü n ü n d e Ye z i d  i n y e n i d e n
dirildiðinde tavþan suretine
bürüneceði inancýndan dolayý
tavþan eti yemezler.
Türk-Bektaþilerinden farklý
olarak, Arnavut-Bektaþilerinde
Tomor Daðý Efsanesi inancý
yaygýndýr. Tomor Daðý güney
Arnavutlukta yer almaktadýr.
Ýnanýþa göre: Kerbelâ sancaktarý
Abbas Alinin, Hz.Alinin oðlu,
Ýmam Hasan ile Ýmam Hüseyinin
üvey kardeþi olduðu, Kerbelâ
katliamýndan kurtulup Berata gelip
yerleþtiði ve kutsal Tomor Daðýný
mekan tuttuðu efsanesi anlatýlýr.
Balkan-Bektaþi inancýna gore:
Bektaþilerin Hz. Ali'nin doðum

günü olarak kabul ettikleri 21 Mart,
kutsal
gün
olarak
k u t l a n m a k t a d ý r. A r n a v u t l u k
Bektaþiliðinin tam olarak ne zaman
yayýldýðý kesin olarak
b i l i n m e m e k t e d i r.
Bazý
araþtýrmacýlara göre: Haydar Baba
adýnda bir Bektaþi Derviþinin
kendisine verdiði bilgilere göre,
Kasým Baba, Yemin Baba, Piri
Baba ve Hüseyin Baba gibi Bektaþi
Erenlerinin Mehmed IInin iktidarý
döneminde (1451-1481)
Arnavutlukun deðiþik bölgelerine
yerleþip burada Bektaþiliði
yaydýklarýný, hatta Sultan Beyazid
II (1481-1512) tarafýndan da
Arnavutlukta bir çok Bektaþi
tekkesinin kurulduðunu
belirtmektedir (2). O tarihlerden
sonra Arnavutlar arasýnda
Bektaþiliðin giderek yayýldýðý ve
günümüz Arnavutluðunda bile
Bektaþiliðin Arnavutlar arasýnda
önemli bir tarikat olduðu her on
güneyli Toska-Arnavutundan
dokuzunun Bektaþi olduðu
görülmektedir.
Arnavutlar iki guruba
ayrýlmaktadýrlar Kuzeyli Gegalar
ve
Güneyli
To s k a l a r ;
bayraklarýndaki çift baþlý kartal da
bu iki gurup Arnavutlarý
simgelemektedir.
1878 de Prizrende, o tarihde

Osmanlý topraðý olan Kosova,
Ya n y a , M a n a s t ý r, Ý þ k o d r a
vilayetlerinden toplanan
Arrnavutlar; ilk defa bu toplantýda
Arnavut Ulusal Hareketinin
temellerini atmýþlardýr. Bu hareket
Balkanlarda, hatta uluslararasý
arenada Arnavutlarýn sesini
duyurmuþ ve Prizren Arnavut Birliði
(LÝDHJA E PRÝZRENÝT)
çerçevesinde Arnavutlarýn tek
siyasi bir birlik içinde
toparlanmalarýna sebep olmuþtur.
Hareketin oluþumuna
baktýðýmýz zaman Bektaþi
Dedelerinin, Babalarýnýn ve
Derviþlerinin Prizren Birliði hareketi
içinde önemli rol oynadýkarýný da
görebiliriz.
Arnavut Bektaþilerinin, Arnavut
milliyetçiliði düþüncesine
katýlmalarýnýn öncülerinden biri de
Fraþeri Kardeþlerden Naim
Fraþeridir. Naim Fraþeri, Arnavut
dilinde yazmýþ bulunduðu "Kerbela
Mersiyesi" ile bu konunun
öncülerinden olmuþtur.
Naim Fraþeri, kökten
Bektaþiliðe dayanan Arnavut
ailelerden birine mensuptu.
Ünlü Kamus-ý Türki yazarý
Þemseddin Saminin de kardeþi
o l a n N a i m B e y, K e r b e l a
Mersiyesiyle iyiyle kötünün,
mazlumla zalimin, Hz.Hüseyinle
Yezidin macerasý altýnda Arnavut
9
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halkýyla Osmanlý Devletinin
mücadelesini anlatmak istemiþtir(3).
Arnavut Bektaþî Babalarý Arnavut
dilinin öðretilmesi, Arnavutça
kitaplarýn yayýlmasý ve Arnavut
okullarýnýn açýlmasý için
çalýþmýþlardýr.
Daha sonra Balkanlarda
II.Abdülhamid bütün okullarý
kapatarak Arnavutça kitap
o k u n m a s ý n ý y a s a k l a m ý þ t ý r.
Bektaþi tabanlý Arnavut
milliyetçiliði, Arnavutçanýn
geliþtirilmesi merkezli olarak
oluþmaktadýr. Salih Baba isimli bir
Bektaþi yazmýþ olduðu þiirde þöyle
demektedir:
Yalnýz deðilim,
Allahým sana yalvarýp yakarýyorum,
Dilim seni zikrediyor Ali!
Aliyi Ahmed-i Muhtarý,
Hacý Bektaþ Hünkarý.
Bu þiiri derdime tercüman kýlýyorum
Kötülerin beni hapsettiklerinden
beri.
Zira dilimi öðreniyorum ben,
Uyandýrmak için Arnavutlarý.
Yurdumda, Vlora, Kudheside
Tam üç yüz on sekiz yýldýr Türkçe
hakim,
Zuhur etti Muaviye.
Münafýklar el birliði ettiler,
Beni engellemek için.
Öðrendi Arnavutçayý yaydýðýmý
Türkiye,
Gelen bir çift atlýyla,
Hapishaneye yollandým.
Ey Salih durma boþ boþ,
Tercüme et Fuzuliyi...
Arapçadan Farsçadan...
Çok insan var Arnavutça okuyan.
Bu þiir Arnavutçuluk ve
Bektaþiliðin birlikte ifadesinin
önemli örneklerinden biridir (4).
2 Ekim 1910 Hacýbektaþ Veli
Hankahý Türbedarý Feyzullah Baba
ve Mehmed Baba, Hacý Salih Baba
gibi derviþlerin müþterek olarak
Bâb-ý Meþihata gönderdikleri
arzuhalde; Hacý Bektaþ Velî
Hankahýndaki çekiþmeler ortaya
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konulmaktadýr.
Dilekçede yazýlanlara göre
Bektaþî derviþleri iki gruba ayrýlmýþ
bulunmaktadýrlar. Mühürler
üzerinde adý geçen türbedar
unvanýna sahip bulunan Feyzullah
Baba ise bu gruplardan birinin
temsilcisi durumundadýr. Feyzullah
Babanýn
Rumelideki
hemþehrilerinden yardým isteyiþi
Rumeli-Anadolu Türk-Arnavut
ayrýþmasýnýn Fransýz Devriminden
sonra bir daha nasýl hortladýðýný
görürüz(5). Balkanlarda Bektaþilik
hem Arnavutçanýn hem Arnavut
ulusçuluðunun ortaya çýkmasýnda
Arnavutlara rehber olmuþtur.
Anadoluda da yaygýn olan
Arap, Fars kültürüne karþý, AleviBektaþilerin bütün ayin ve dualarýný
Türkçe yapmalarý, Anadoluda
Türkçenin yok olmasýný önlemiþtir.
Arnavutlukta Bektaþilik çeþitli
uluslararasý kongrelere ev sahipliði
yapmaktadýr ve resmi birçok
devlet, Dünya Bektaþiliðinin
Merkezi olarak Arnavutluk
Cumhuriyetini tanýmaktadýr. Dünya
Bektaþileri Lideri Arnavut Reshat
Bardhi, Dede Baba olarak
tanýnmaktadýr. Makedonya,
Kosova, Yunanistan, Karadað,
Bosna Hersek, Macaristan, Ýtalya,
Fransa, Polonya ve Arnavut
Diasporasýnýn etkin olduðu
Kanada, ABD gibi ülkelerdeki
Arnavut Bektaþi dergahlarý Dede
Baba Reshat Bardhiye baðlýdýrlar.
1990larda dengelerin
deðiþmesinden
sonra,
Arnavutluðun iç ve dýþ siyasetinde
Bektaþilik önemli etkin rol
oynamaktadýr. Türkiye Bektaþileri
ile Arnavutluk Bektaþileri arasýnda
gayri resmi olarak günümüzde bile
DEDE BABALIK çekiþmesi hala
sürmektedir.
Türkiye ise Balkanlardaki
Arnavut ya da Türk olsun
Bektaþilere gereken ilgiyi
göstermemektedir. Türkiyedeki
resmi, gayri resmi birçok kurum
ve kuruluþ Balkan Bektaþiliði
konusunda üvey evlat muamelesi
gütmektedir. Türkiyeden çok,
Vatikan ve Ýran, Balkan

Bektaþilerine gereðinden çok ilgi
göstermektedirler. Ýran, Bektaþiliði
içerden çürüterek Þiiliðe
dönüþtürme çabasý içindedir,
Balkanlarda birçok dergahta Ýran
propagandasý yapýlmaktadýr.
Va t i k a n i s e B e k t a þ i l i ð i
Müslümanlýðýn içinde bir tarikat
deðil de, farklý bir din olarak öne
çýkartma çabasý içindedir. Diyalog
tuzaðý adý altýnda Avrupada
yapýlan çeþitli dinler arasý
toplantýlara Bektaþileri de davet
edip, Bektaþiliðin sanki farklý bir
din olduðunu bütün dünyaya
gösterme çabasý içindedir.
Bektaþilik, Hacý Bektaþ-i Velinin
yolunu yol gören gönüllerin, Orta
Asya bozkýrlarýnda Ahmet Yesevi
Hazretlerinden helallýk alan yiðit
Alp-Erenlerin, Sarý Saltuklarýn,
Osmanlý ordularýnda Gülbank
okuyan dedelerin, babalarýn,
yedilere, kýrklara, karýþmýþ pirlerin,
Ay Alinin, Gün Muhammed
Mustafanýn (s.a.v) yoludur.
Kaynakça:
(1) Derviþlerin Bektaþi Tarikatý - Olsi
Jazexhi Cezayir, 10/9/2007 .
(2) J. Kingsley Birge, The Bektashi
Order of Dervishes = Derviþlerin Bektaþi
Tarikatý, London Hartford 1937
(3) Robert Elsie, "The Currents of
Moslem and Bektashi Writing in
Albania(1850-1950)", s.2[(1995) History of
Albanian Literature (East European
Monographs 379) (Columbia University
Press, Boulder, CO/New York
(4) Nathalie Clayer,"Bektachisme et
nationalisme albanais", Revue des Etudes
Islamiques 60(1), 1992 ,s.286,dpn.20
(5) www.alewitten.org no:37-2, G no:2,
lef:8
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Nahçivan ve Balkan
Türklerindeki Maniler
Üzerine Bazý Araþtýrmalar
alk edebiyatýnýn en eski
türlerinden biri olan mani
(Nahçivanda maniler
bayatý adlandýrýlmaktadýrE.Y.) hem sadeliyi, hem de en ali,
en ulvi, en temiz hissleri ifade eden
þiir þeklidir (2, s. 3). Kesin olarak
diyebiliriz ki, maniler Türk
düþüncesinin tesiri neticesinde
meydana gelmiþtir. Türk halklarýnýn
mani biçiminin dünya edebiyatý
tarihinde ezel olarak Þark
edebiyatýnda sadece Türk
edebiyatýna mahsus bir nazm þekli
olduðunu kabul etmek lazýmdýr
(1, s. 5). Bu o demektir ki,
bayatýlar (maniler) islamdan
önceki Türk edebiyatýnda Türk
þiirinin milli þeklini teþkil etmiþtir
(1, s. 5). Bu bakýmdan dünya
coðrafyasýnda Türk milletlerinin
mesken saldýðý istenilen bölgede
bayatýlara-hoyratlara-manilere sýksýk rast gelinmektedir. Uzak Sibir
dolaylarýndan Avrupanýn Batý
yakasýna dek olan bölgelerde Türk
ruhunun, duygu ve düþüncesinin,
hayat tarzýnýn, arzu ve isteklerinin,
his ve heyecanlarýnýn tercümaný
olan bu þiir þekli geniþ yayýlmýþtýr.
Tabii ki, eski Türk yurdu
Nahçivanda da maniler halk
arasýnda hemen-hemen herkes
tarafýndan bilinmektedir. O maniler
içerisinde bir çoðu duygularýn
ifadesi açýsýndan, Türk ruhunun
göstergesi bakýmýndan aynýlýk
teþkil etmektedir.
Araþtýrmalarýmýzýn sonucunda
bir çok maninin Nahçivanda ve
Balkan
TürklerindeMakedonyada, Bulgaristanda,
A r n a v u t l u k  t a , Ko s o v a  d a ,
Rumýniyada, Yunanistanda, Batý
Trakyada ayný olduðunu ortaya

H

Yrd. Doç. Dr.
Elhan YURDOÐLU (MEMMEDOV)
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Nahçivan Bölümü

çýkardýk.
Bunun yanýsýra Nahçivandan
derlenmiþ maniler içerisinde
makale boyu ele alacaðýmýz
örneklerin Balkan Türkleri manileri
ile benzer olduðunu gördük. Þöyle
ki, araþtýrmalarýmýz zamaný
belirlediðimiz üzere Nahçivan ve
Balkan Türkleri manileri ister
söylenmek istenen konu
bakýmýndan, ister söyleyiþ þekli
bakýmýndan, isterse de manilerin
kendi kafiye ve hecelenmesi
bakýmýndan ayný olan bir çok
özellikleri barýndýrmaktadýr.
Nahçivanda þöyle bir maniye
rastlarýz:
Daðlarda guzu gördüm,
Tükü gýrmýzý gördüm.
Açdým cennet gapýsýn,
Sevdiyim gýzý gördüm (3, s.104).
Bu mani farklý bir biçimde
Makedonyada da derlenmiþdir:
Bahçede kuzu gördüm,
Tüysüni kýrmýzý gördüm.
Ne ayýrlý sabah imiþ
Sevdiðim çoçuði gördüm(4, s.110).
Her iki örnekte kafiyelenme
þekli ve hece biçimi aynýdýr.
Söylenen fikir de benzerdir.
Küçücük bir fark var ki,
Nahçivandaki mani söyleyen kiþi
k u z u y u d a ð l a r d a g ö r ü y o r,
Balkanlardaki kardeþimiz
bahçede. Nahçivandaki cennet
kapýsýný açýyor ve sevdiði kýzý
görüyor, Balkan Türkü ise sevdiði
çoçuðu görmenin kerametini
sabahýn hayýrlý olmasýna baðlýyor.
Burda da her halde sevilen çocuk
belki de sevgilidir, yavukludur,
amma küçük olmasý nedeniyle ona
çoçuk diye hitap edilmiþtir.
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Baþka bir numuneye göz
atalým. Nahçivanda söylenen bir
manide der ki:
Bu yerlerde bað olmaz,
Qara salkým að olmaz.
Gonþuda gýz sevenin
Üreyinde yað olmaz (4, s.248).
Bulgaristan Türkleri arasýnda
ise yukarýdaki mani þu þekilde
söylenmektedir:
Bahçelerde saz olmaz,
Ata binen aða olmaz.
Komþu kýzý sevenin
Yüreðinde yað olmaz (5, s.104).
Ýlk önce Anadolu, Kýbrýs ve
Balkanlarda ortak maniler üzerine
çalýþmalar yapmýþ Mehmet
Yardýmcýnýn bir makalesindeki þu
cümleleri dikkatinize sunmak
isterim. Maniler genellikle dört
dize üzerine kurulmakta ve
çoðunlukla yedili hece ölçüsü ile
yazýlmakta olup uyak düzeni aaba
biçimindedir(7, s.1).
Yu k a r ý d a k i d i k k a t i n i z e
sunulmuþ olan her iki maniyi iyice
inceleyelim. Nahçivan örneðinde
mani için tanýmlanmýþ fikirler
aynýsýyla kendini göstermektedir.
Bulgaristan Türklerinin söylediði
manide ise kafiye hatasý
bulunmaktadýr. Þöyle ki, maninin
birinci, ikinci ve dördüncü
dizelerinde kafiye þekli
bozulmuþtur. Mýsra sonlarýndaký
olmaz sözünün tekrarlandýðýný
bir taraf býrakýrsak ondan önce
gelen kelimeler kafiye deðildir. Saz,
aða, yað. Bu kelimelere açýk gözle
bakýldýðýnda da kafiyelenmediðini
hepimiz görüyoruz. Amma burda
söylenmek istenen önemli husus
her iki manide aynýdýr.
Bildiðimiz gibi manilerde asýl
söylenmek istenen fikir genellikle
s o n i k i m ý s r a d a v e r i l i y o r.
Karþýlaþtýrdýðýmýz Nahçivan ve
Bulgaristan Türklerinden derlenmiþ
manide de asýl söylenmek istenen
mana son iki mýsrada verilmiþtir.
Her ikisinde de komþudan kýz
sevenin yüreði yanýp eridiði için,
yüreðinde yað olmadýðýný söylüyor.
Bu iki farklý mekandan
derlenmiþ olan baþka bir mani ise
hemen-hemen aynýdýr:
Nahçivanda:
Ezizim bahtý yarým,
Bahtýmýn tahtý yarým.
12

Üzünde göz izi var,
Sene kim bahdý yarým (3, s.265).
Bulgaristanda:
A benim bahtý yarim,
Gönlümün tahti yarim,
Yüzündü göz izi var,
Sana kim baktý yarim (5, s.105).
Halk þiirinin en kýsa nazým
þekillerinden olup doða, sevgi,
ayrýlýk ve nefret gibi konular
yanýnda dinleyeni yürekten sarsan,
umulmadýk bir sürprizle
sonuçlanan küçük ve baðýmsýz bir
þiir türüdür(7, s.1) denilen
manilerde gerçekten de dinleyeni
yürekten sarsan makamlarý
görüyoruz. Sevdiðinden ayrýldýðý
için bir sebep arayan kýzlar
karþýlarýndakini güçle
yenemeyecekleri için sözlerle mani
gibi nazýmlarla kendi iç acýlarýný
belirtiyorlar. Bulgaristan Türklerinin
böyle bir manisi var:
Ak kapý, kara kapý,
Geçer mi gümüþ kapý;
Seni benden ayýran,
Dilensin kapý-kapý. (5, s.105).
Göründüðü gibi maniyi
söyleyen yardan ayrýldýðý için onu
yarýndan ayýrana nefret püskürüyor.
Kapý-kapý dilenmesini bile
çekinmeden söylüyor.
Nahçivanlý seven kimse de ayný
düþüncededir. O da yarinden
ayrýlmayý gururuna sindiremiyor,
buna hazýr deðil. Bunun için o da
Bulgaristan Türkü gibi yanýklýdýr.
Karþýsýndakine acýmasýzcasýna
kargýþ motifinin olduðu bir kaç tane
örneðe rastlýyoruz Nahçivan
manilerinde:
Ezizim iri-iri,
Hallarýn iri-iri.
Meni senden ayýran
Çürüsün diri-diri (3, s.136).
Ezizim iri-iri,
Hallarýn iri-iri.
Meni senden eliyeni
Dilensin diri-diri (3,

s.179).

Halçaný büke-büke,
Gatladým goydum yüke.
Meni senden eyleyen
Doðransýn tike-tike (3, s.211).

Gýzýl iynenin sapý,
Görükür bizim gapý.
Meni yardan eyleyen
Dilensin gapý-gapý (3, s.249).
Burda söylenmek istenen fikir,
amaç yarýndan ayrýlmasýna sebep
olanýn, onu yarýndan ayýranýn bir
husumete uðramasýný istemektir.
Bulgaristan Türkü kapý-kapý
dilenmesini arzularken, Nahçivan
Türkü diri-diri dilenmesini, qapýkapý dilenmesini, diri-diri
çürümesini, hatta tike-tike
doðranmasýný istiyor. Sonuç ise
aynýdýr, edilen kargýþla yardan
ayrýlmanýn karþýsýna geçmek,
karþýsýný almak.
Yine þu iki yörenin manilerinin
karþýlaþtýralým. Nahçivanda bir
mani þu þekilde söylenir:
Yana-yana kül oldum,
Bir esmere gul oldum.
Guþ dili bilmez idim,
Okudum, bülbül oldum (3, s.341).
Bulgaristanda ise ayný mani
þöyledir:
Bir haine kul oldum,
Yana-yana kül oldum.
Kuþ dili bilmez iken,
Þakýyan bülbül oldum (5, s.106).
Kafiye düzeni ayný. Fakat
kafiyelenen kelimelerin ikisinin yeri
deðiþik. Nahçivanda kül-kulbülbül, Bulgaristanda ise kul-külbülbül þeklinde sýralanmýþ. Mýsralar
da ayný. Yana-yana kül olmak, Kuþ
dili bilmediði halde okuyan (yahud
þakýyan) bülbül olmak.
Mýsralardaki tek fark kul olunan
kimsenin deðiþik olmasý. Birinde
bir esmere kul olunuyorken,
diðerinde bir haine kul olunuyor.
Sonuçda söylenmek istenen fikir
paralellik teþkil ediyor. Yanarken
ve kuþ dili bilmezken þakýyan
bülbül olmak. Dertlerden bülbül
gibi ötmek.
Bu gibi bir çok mani var ki,
Nahçivan ve Bulgaristanda ayný
manayý kendi içinde barýndýrýyor,
amma küçücük farklarla.
Nahçivanda:
Tut aðacý boyunca,
Tu t y e m e d i m d o y u n c a .
Yarý gizlinde gördüm,
Danýþmadým doyunca (3, s.318).
Tutuluq destesiyem,

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Yandýrram, ustasýyam.
Hekim yarama deyme,
Men sevda hestesiyem (3, s.319).
Bulgaristanda:
Dut fidaný boyunca,
Dut yemedim doyunca.
Aðzýn, dlin kurusun
Yar sevmedim doyunca (5, s.106).
.

Ak üzüm hastasýyým,
Fabrika basmasýyým;
Bana doktor kar etmez,
Ben sevda hastasýyým (5, s.102).
Balkan edebiyatýnýn önemli
kolunu teþkil eden Makedonyada,
Kosovada yaþayan Türklerin
manileri içerisinde de Nahçivan
manileri ile benzer bir hayli örneðe
rastladýk.
Nahçivanda söylenen:
Galadan yendim ancag,
Baþýmda sarý sancag.
Ne gýz oldum, ne gelin,
Odlara yandým ancag (3, s.230).
manisinde ayný manayý ifade eden
örneðe Makedonyada þu þekilde
rastlýyoruz:
Klise ardýna bunar,
Soksam elimi donar.
Ni kiz oldum ni gelin
Buna da caným yanar (4, s.110).
Her iki manide ne kýz, ne de
gelin olamamanýn yürekteki yangýsý
anlatýlýyor. Fakat söylediðimiz gibi
asýl söylenmek istenen son iki
mýsrada söylendiði için ilk iki
mýsranýn hazýrlýk mýsralarý olduðunu
da gözardý etmemek lazým. Ýlk iki
mýsra da bu bakýmdan farklýdýr.
Baþka bir numuneye bakalým.
Nahçivanda:
Ezizim çohdu yaram,
Yarama yohdu çaram.
Deseler yarýn gelir
Ölü olsam galkaram (3, s.168).
Kosovada:
Asma gülüm sarkarým,
Açýlmaya korkarým.
Derseler yarim gelmiþ
Üli olsam kalkarim (4,

s.109).

Bu örneklerin de ikisinde ayný
dert dile getiriliyor. Yani her iki Türk
yöresinde insanlar yarlarýnýn

gelmesini iþitdikleri anda ölü olsalar
bile kalkabileceklerini, kendilerinde
o gücü bulacaklarýna emindirler.
Burda da önemli bir husus var.
Türk insaný gönülden sever ve
sevdiði uðruna her þeyden geçer.
Þayet sevdiðinden ayrý düþmesi
onu yýpratýr ve eðer kavuþma aný
gelirse, kavuþma imkaný olursa
sevenler ölü olsalar bile kalkarlar,
hayata dönerler.
Araþtýrmalarýmýz sonucunda
Nahçivan ve Batý Trakya manileri
arasýnda da ayný olan, bazý
benzerlikleri bulunan maniler ortaya
çýkardýk. Bahsettiðimiz manilerden
bir kaç tanesine göz atalým.
Yukarýda karþýlaþtýrdýðýmýz
Nahçivan ve Kosova manilerinin
bir aynýsýna Batý Trakyada da rast
geldik:
Karanfilim sarkarým,
Açýlmaða korkarým.
Yar geliyor deseler,
Hasta olsam kalkarým (6, s.42).
Bununla yanýsýra bir baþka
maninin Nahçivandaki ile harfiyen
ayný olduðunu belirledik:
Nahçivanda:
Deryadan gemi geldi,
Könlümün gemi geldi
Aðla, gözelim, aðla,
Ayrýlýg demi geldi (3, s.243).
Batý Trakyada:
Deryadan gemi geldi,
Gönlümün gamý geldi.
Aðla güzelim aðla,
Ayrýlýk demi geldi (6, s.43).
Yahud bir baþka numuneye
bakalým:
Nahçivanda:
Tut aðacý deyilem
Her gapýya eyilem
Eyil üzünden öpüm
Men özgesi deyilem (3, s.317).
Batý Trakyada:
Dut aðacý deðilim,
Dut verici deðilim.
Gelsene yarim yanýma
Can alýcý deðilim (6, s.43).
Burda da her iki maninin kafiye
sistemi aynýdýr, derdini söylemek
için üz tutulan aðaç da. Daha
derinden incelersek mana da
aynýdýr. Nedir mana? Nahçivanlý
da Batý Trakyalý da yarýna

dokunmak istiyor. Biri bunun için
eðil üzünden öpüm, diðeri ise
gelsene yarim yanima diyor. Ýkisi
de yanýna yaklaþacaðý halde
kendilerini savunacak sebep
gösteriyor. Nahçivanlý özge biri
olmadýðýný, Batý Trakyalý ise can
alýcý olmadýðýný kendini koruma
sebebi olarak ileri sürüyor.
Makalemizde örnek olarak
sunduðumuz tüm manileri
incelediðimizde ortak bir sonuç
elde ediyoruz. Yüce Türkün var
olduðu, yaþadýðý, hatta zamanla
yaþayýp da terk ettiði yurtlarda
yaratdýðý söz hazinesi asýrlarý
aþarak günümüze kadar kendiliðini
korumuþtur. Bunun asýl sebepi ise
Türk sözünün, Türk kelamýnýn
deðerinde saklýdýr. Ergenekondan
çýkan bu ulu nesil; farklý bölgelere,
farklý ülkelere yayýlmýþ olmasýna
raðmen kökten kurulmuþ söz
düzenini hiç bir zaman bozmamýþ
ve bu gün bozulmayan halk
edebiyatýný yarýnlara kutsal emanet
gibi devredebilmek için severek
sahiplenmiþtir. Sahiplenilen halk
edebiyatý örnekleri de
makalemizde de karþýlaþtýrdýðýmýz
üzere ister Azerbaycanýn Nahçivan
yöresiyle Balkanlarda olduðu gibi,
Kerkükte, Orta Asyada,
Sibiryada, Uygurlarda ve pek çok
Türkün varlýðý hissedilen, nefesi
duyulan her yerde bazý deðiþikliðe
uðramasý halinde bile yaþamakta
ve yaþatýlmaktadýr.
Kaynakça:
(1) Azerbaycan bayatýlarý. Baký: XXIYeni Neþrler Evi, 2004, 304 s.
(2) Bayatýlar. Baký: Yazýçý, 1985, 199 s.
(3) Nahçývan bayatýlarý. Baký. Nurlan,
2009, 356 s.
(4) Türkiye dýþýndaký Türk edebiyatlarý
antolojisi (7-ci cilt)(Makedonya,
Yugoslavya(Kosova) Türk edebiyatý).
Ýstanbul. Özener matbaasý. 464 s.
(5) Türkiye dýþýndaký Türk edebiyatlarý
antolojisi(8-ci cilt)(Bulgaristan Türk
edebiyatý). Ýstanbul. Özener matbaasý. 446
s.
(6) Türkiye dýþýndaký Türk edebiyatlarý
antolojisi(9-cu cilt)(Batý Trakya ve Kýbrýs
Türk edebiyatý). Ýstanbul. Özener matbaasý.
464 s.
(7) http://www.balkanlar.net/forum/
index.php?topic=21340.msg180396.
Mehmet Yardýmcý. Anadolu, Kýbrýs ve
Balkanlarda ortak maniler
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Kosova'da Türkçe Eðitim ve
Basýn-Yayýn Etkinlikleri -1Önsöz
Bu çalýþmada Kosovada Türkçe
eðitim ve basýn-yayýn tarihi iki ana
bölümde ele alýnacaktýr. Osmanlý
öncesi dönemine uzanan Kosova
Türklüðü izleri bugüne kadar yapýlan
deðiþik bilimsel çalýþmalarla
kanýtlanmýþtýr. Kosovada Türkçe
öðretim Osmanlý Türklerinin 1455
yýlýnda Kosovayý fethederek,
bölgeye yerleþip yönetim birimlerini
kurmasýyla baþlamýþ, yaklaþýk 457
yýl sonra 1912 yýlýnda Osmanlý
yönetiminin bu topraklardan
ç e k i l m e s i y l e s o n a e r m i þ t i r.
Kosovada, Türkçe eðitim kültür
çalýþmalarýnýn yaklaþýk 555 yýlýn
üzerinde köklü bir geleneði
bulunmaktadýr.
Bölgede basýn-yayýn faaliyetleri
söz konusu olunca, Osmanlý Devleti
hâkimiyeti döneminde Balkanlarda
yayýnlanan ilk vilayet gazetesi Tuna
Gazetesi olmuþtur. Kosovada ise
Prizren adý altýnda Türkçe-Sýrpça
resmi bir gazete 1871 yýlýnda gün
yüzünü görmüþ, ardýndan çýkan
gazete ve dergiler Türkçe basým
geleneðini Prizren, Priþtine ve
Üsküpte devam ettirmiþlerdir.
Dolayýsýyla Kosovada Türkçe basým
yayýn tarihinin 139 yýllýk bir geçmiþi
bulunmaktadýr. Kosovada Osmanlý
dönemindeki Türkçe eðitim ve basýn
yayýn çalýþmalarý kurumsal olarak
1912 yýlýna kadar yürütülmüþtür.
Kosovada Yugoslavya ve Kosova
yönetimleri altýnda tekrar faaliyete
geçen Türkçe eðitim ve basýn-yayýn
çalýþmalarýnýn Ýkinci Dünya
Savaþýndan sonra 60 yýllýk çaðdaþ
ve kurumsal bir geleneði
bulunmaktadýr.
Bu çalýþmada, Kosova ve
Kosova Türklerinin tarihine, nüfus
ve eðitimdeki öðrenci istatistiklerine,
Kosovada Türkçe eðitim
tarihçesine, Türkçe eðitimle ilgili
yasal düzenlemeler ve kararlara, ilk,
orta ve yüksek okul düzeyindeki
Türkçe eðitim çalýþmalarýna,
eðitimdeki sorunlar ve çözüm
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önerilerine yer verilmiþtir. Ayrýca
Kosovada Türkçe basýn-yayýn
çalýþmalarýnýn tarihçesi, Türkçe
basýn-yayýnla ilgili yasal düzenleme
ve kararlara, yazýlý, görsel ve iþitsel
medya kuruluþlarýnýn eðitim, kültür
ve Türk milli kimlik-bilincin canlý
tutulmasýndaki iþlevselliðine, medya
alanýnda sorunlara ve çözüm
ö n e r i l e r i n e y e r v e r i l m i þ t i r.
Çalýþmamýz, inceleme, araþtýrma,
sorunlarýn tespiti, öneriler ve sonuç
ile sona ermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kosova,
Kosovada Türkçe, Kosovada
Türkçe Eðitim, Kosovada Türkçe
Basýn, Kosovada Türkçe Yayýn
Giriþ
17 Þubat 2008 tarihinde
baðýmsýzlýðýný ilan eden Avrupa ve
uluslararasý camianýn en genç üyesi
Kosovada(1) Türkler günümüzde
bu ülkenin Prizren, Mamuþa, Gilan,
Dobruçan, Priþtine, Yanova, Výçýtýrýn,
Mitroviça ve Ýpek þehirlerinde
yaþamaktadýr. Son yüzyýl içerisinde
Kosova Türklerinin nüfusu sürekli
manipüle edilmiþ, ya olduðundan
daha az gösterilmeye çalýþýlmýþ, ya
da gizli tutularak gerçek rakamlar
bir türlü netliðe kavuþturulamamýþtýr.
En son 1991 yýlýnda Yugoslavya
yönetimi altýnda gerçekleþtirilen
sayýmlara göre Kosova Türklerinin
sayýsý 10.838 olarak gösterilmiþtir.
Kosovada Türk nüfusunun oraný
büyük ölçüde azalma kaydetmiþtir.
Osmanlýnýn çekiliþi ardýndan 1921
yýlýnda yapýlan nüfus sayýmý

Taner GÜÇLÜTÜRK
Priþtine Üniversitesi
Filoloji Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý Öðretim Görevlisi

sýrasýnda vatandaþlarýn milliyetinden
ziyade milliyet özelliðini oluþturan
önemli unsurlardan biri, kiþilerin
konuþtuklarý ana dilleri
kaydedilmiþtir. 1921 yýlýnda
gerçekleþtirilen bu nüfus sayýmý
sonuçlarý Kosova'da 114.095 kiþinin
Türkçe, 439.010 kiþinin Arnavutça
ve 288.907 kiþinin ise Sýrpça
konuþtuðunu ortaya koymuþtur.
1948 yýlý nüfus sayýmýnda sadece
Goralýlarýn kendilerini Türk ifade
etmelerine izin verilmiþtir. 1953
yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýnda
Yugoslavya çapýnda 254.000 kiþi
kendini Türk bildirmiþtir. 1953
sayýmýnda Kosovada 34.583 kiþi
milliyetini Türk ifade etmiþtir(2). 19591967 yýllarý arasýnda yaþanan
baskýlar, toprak reformu, vakýf
mallarýna el konmasý, ekonomik
sýkýntýlar yüzünden Türkiye'ye
baþlayan yoðun göçleri, aþýrý
milliyetçi ve asimilasyon hareketleri
de izleyince 1971 yýlýnda Kosovada
sadece 12.244 kiþi kendine Türk
diyebilmiþtir. 1981 sayýmýnda bu
rakam 12.513, 1991 yýlýnda da
10.445tir.
Kosova savaþýndan sonra
Birleþmiþ Milletler Denetiminde,
Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý
(AGÝT) tarafýndan yapýlan nüfus
kayýtlarýnda Kosova vatandaþlarýnýn
milli mensubiyetinden ziyade
konuþtuklarý dilleri sorulmuþtur. Bu
verilere göre, Kosovada yaklaþýk
250.000 kiþinin Türkçe de konuþtuðu
kaydedilmiþtir. Kosova Demokratik
Türk Partisinin seçimlerde çýkardýðý
oy ortalamasý göz önünde

Sayým yýlý

Türkler

Yüzdelik

1921
1948
1953
1961
1971
1981
1991

1.315
34.583
25.764
12.244
12.513
10.445

0,2
4,3
2,7
1,0
0,7
0,5

Kosova Nüfusu
Toplamý
870.371
733.820
815.798
963.988
1.243.693
1.584.440
1.956.196
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bulundurulduðunda bu sayýnýn
ortalama 30  32 bin arasýnda
deðiþtiði tahmin edilmektedir. Yine
Kosovadaki Türk kuruluþlarýnýn
tahminlerine göre Kosova Türkleri
nüfusu sayýsýnýn yaklaþýk 50.000
civarýnda olduðu tahmin
edilmektedir. 2011 yýlýnda Kosovada
yapýlacak nüfus sayýmýnýn Kosova
Türklerinin nüfus sayýsýný net bir
þekilde ortaya koyacaðý umut
edilmektedir.
Osmanlýdan sonra Kosovadaki
Türk varlýðý 1951 yýlýndan itibaren
resmen tanýnmaya baþlamýþtýr. Türk
varlýðýnýn tanýnmasýyla birlikte eðitim
ve kültür faaliyetlerini bir süre sonra
Türkçe yayýn basýn faaliyetleri de
izlemiþtir. 1974 Anayasasý ve 1977
yýlý Dil Yasasý ile Kosovada Türk
Dilinin resmiyeti devlet dili düzeyine
çýkarýlmýþtýr. Türkler Kosova
toplumunda, eðitimiyle, kültürüyle,
diliyle, edebiyatýyla, gelenek ve
görenekleriyle kendini ifade etme
ve geliþtirme fýrsatýný yakalamýþlardýr.
Miloþeviç iktidarý sýrasýnda
Kosovanýn Özerkliðinin
kaldýrýlmasýyla 1990 yýlýnda
Türkçenin de resmiyetten alýnmasý,
Kosova Türkleri için ilk büyük hukuki
darbeyi oluþturmuþtur. Bunu diðer
topluluklarla birlikte Kosova
Türklerinin de iþ yerlerinden
uzaklaþtýrýlmasý ve son göç dalgasý
i z l e m i þ t i r. 1 9 9 0  l ý y ý l l a r d a
Yugoslavyanýn daðýlmýþ olmasý,
ardýndan etkisini gösteren ekonomik
krizler ve iç savaþlar Türkleri de
büyük ölçüde etkilemiþ, Yugoslavya
çapýnda bu topluluðu gerek siyasi,
gerekse toplumsal alanda
pasifleþtirmiþtir. Ancak tüm sýkýntýlar
içerisinde Kosovalý Türkler özellikle
kültürel ve sanatsal alanda dernekler
bazýnda örgütlemelerini sürdürmüþ,
bir süre sonra bu örgütlenmeye
siyasi teþkilatlanmayý da
eklemiþlerdir.
Bugün Kosova Türklerinin tek
siyasi temsilcisi olan Kosova
Demokratik Türk Partisi siyasi
arenada, yaný sýra 30un üzerindeki
Türk sivil toplum kuruluþu da sivil
toplum alanýnda etkinlik
yürütmektedir. Kosovada, bu
derneklerin büyük çoðunluðu kültür
sanat alanýnda etkinlik
gerçekleþtirmekte, diðer dernekler
eðitim, esnaf, gazeteciler, kadýnlar,
aydýnlar, araþtýrmacýlar, gençler ve

Türkiye mezunlarý gibi belli zümrelere
hitap eden etkinlikler
yürütmektedirler.
Yugoslavyada yaþanan iç
çatýþma ve savaþlar, 1999 yýlýnda
patlak veren Kosova savaþý ve
NATO Müdahalesiyle Kosova 1244
sayýlý kararla Birleþmiþ Milletler
yönetimi altýna girmiþtir. Dönemin
Birleþmiþ Milletler Kosova Valisi,
"Sýnýr Tanýmayan Doktorlar"
örgütünün kurucusu ve Fransanýn
þu anki Dýþ Ýþleri Bakaný Bernard
Kouchnerin(3), Kosova'da
yayýnladýðý "1" numaralý düzenleme
ile almýþ olduðu ilk karar, Türkçeyi
resmiyetten alarak devre dýþý
býrakmak ve onun yerine Ýngilizceyi
resmi dil olarak yürürlüðe koymak
olmuþtur.
Savaþta sonra kazanýlmýþ
haklarýnýn geri iadesi için yýllarca
mücadele veren Kosovalý Türklerin
talepleri, resmiyeti belediye
tüzüklerince garantilenen haklarla
susturulmaya çalýþýlmýþtýr. Anayasal
düzey ve eþit haklý kullanýmdan
belediye seviyesine indirgenen
Türkçenin resmiyetini kabul etmeyen
Kosova Türkleri mücadelelerini
sürdürmeye ve haklarýný aramaya
devam etmiþlerdir. 2006 yýlýnýn
Temmuz (4) ve Eylül aylarýnda
gündeme gelen resmi dillerin
kullaným yasasýyla Türkçenin
resmiyetine bu defa Kosova Meclisi
de hayýr demiþtir. Kosova Türk Sivil
Toplum Kuruluþlarýnýn tepkisi(5), ABD
Kosova Büyükelçiliði ile Temas
Gurubunun(6) baskýsý ve T.C. Dýþ
Ýþlerinin açýklamalarý sonucunda
Türkçenin resmiyeti geri iade
edilmiþtir.
Ancak bu iadeyle Türkçenin
sadece belediyeler çerçevesindeki
resmi kullanýmýna Prizrende yüzdelik
tanýnmamýþ, Türklerin yaþadýðý diðer
belediyelerde ise geleneksel bir dil
olduðu göz önünde bulundurularak
resmi kullanýlabilmesi için ancak
yüzde 5lik bir nüfus baraj oraný þartý
konmuþtur. Kosova meclisinden
çýkan karar ve þu an yürürlükteki
resmi dillerin kullaným yasasý Kosova
Türklerini ve Kosova Türk Sivil
Toplum kuruluþlarýný memnun
etmemiþtir (7). Bu karardan hem
Kosova Demokratik Türk Partisi
yöneticileri, hem de Ankaradaki
dönemin yönetimi memnun
olduklarýný açýklamýþlardýr (8).

Türkçenin Kosovadaki yasal
resmiyetiyle ilgili böyle bir tablo,
izlenen yetersiz bir diplomasi
sonucunun ürünü olarak ortaya
çýkmýþtýr. Yeni Kosova Anayasasý
hazýrlýklarý sýrasýnda mücadelelerini
sürdürme kararlýlýðýnda olan Kosova
Türkleri ve Türk Sivil Toplum
Kuruluþlarý, yeni Kosova
A n a y a s a s ý n d a Ko s o v a  d a k i
topluluklarýnýn eþit haklýlýðý,
dolayýsýyla Türk Toplumunun da yeni
Kosova devletinin kurucu
unsurlarýndan biri olarak yer almasý,
hatta bunun ismen zikredilmesi ve
(1974 anayasasý ile kazanýlmýþ
(mütteseb) bir hak olduðu göz
önünde bulundurularak)(9) Türkçenin
Anayasa ile eþit haklý resmiyetini
saðlayabilmek için tekrar giriþim
baþlatmaya çalýþtýlarsa da, Türk Sivil
Toplum Kuruluþlarýnýn mücadelesi
de maalesef durdurulmuþtur.
Peki Kosovada resmiyeti
anayasa ile garantilenmiþ Türkçenin
eþit haklý kullanýmý neden önemlidir?
Çünkü devlet düzeyinde resmiyetini
yitirmiþ ve anayasal garantisini
saðlayamamýþ Türkçesiz bir
Kosovada, Türkçe eðitim, kültür,
yayýn basýn ve Türk varlýðýnýn, milli
kimliðinin hayatiyetini uzun vadeli
ve kurumsal olarak düþünmek
mümkün deðildir. Bugün elde edilen
bu sonuç neticesinde bile resmiyeti
belediye tüzüklerine baðlanan
Türkçenin sahada pratik
kullanýmýnda bile ciddi sýkýntýlar
yaþanmaya baþlanmýþtýr. Belediye
iktidarlarýnýn merhametine ve
insafýna býrakýlan Türkçenin resmiyeti
de deðiþen belediye iktidarlarýyla
birlikte deðiþmektedir. Öyle ki
Kosova Türkleri ve Balkanlarda Türk
varlýðý açýsýndan önem arz eden bu
konuda, bilhassa yeni Kosova
Anayasa hazýrlýklarý ve onayý
sürecinde, Türkçenin kazanýlmýþ
haklarýnýn geri iadesinde izlenen
yetersiz politikalar bu sonucu
doðurmuþtur(10).
Bu sonuç Kosovada Kosova
Türklerinin siyasi, sosyokültürel ve
sosyoekonmik yaþamlarýna olduðu
gibi Türkçe eðitimde ve Türkçe yayýn
basýn hayatýna da birçok sorunu
beraberinde getirmiþtir.
Kosovada Türkçe Eðitim
Mevcut bilgi ve belgelere göre,
15
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Kosovada Türkçe eðitim tarihi
Osmanlý Ýmparatorluðu dönemine
ulaþmaktadýr. Osmanlý idaresinin
bölgeye yerleþmesiyle birlikte Türkçe
eðitim de bu bölgede kurumsal
olarak yürütülmeye baþlatýlmýþtýr.
Prizrenli Suzi Çelebi(11) 1513 tarihli
vakfiyesinde Akdere (Bistriça)
kýyýsýna cami ve mektep yaptýrdýðýný,
mektebin kütüphanesine eserler
vakfettiðini kaydetmektedir.
Prizrende eðitim çalýþmalarý Gazi
Mehmet Paþa (1573-74) ve Sinan
Paþa (1615) Camilerinin inþasý yaný
sýra bu camilerde medrese ve
kütüphanelerin kurulmasýyla
sürmüþtür.
Prof. Dr. Nimetullah Hafýza göre,
Bosna Hersek ve Türklerin yoðun

olarak yaþadýðý Kosova ve
Makedonyada Osmanlý
Ýmparatorluðu döneminde Türk
dilinde eðitim, sibyan (12) ve
medreselerde yapýlmýþtýr. 1839da
ilan edilen Tanzimat Fermanýyla
devlet yöneticileri ve aydýnlarý
tarafýndan modern ilk ve ortaokullar
kurulmaya baþlanmýþ, 1869 tarihli
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile
okullarýn yapýmý hýzlanmýþtýr.
Kosovada eðitim kurumlarý
hakkýnda geniþ bilgilerin baþlýca
kaynaklarý 19. yüzyýlda
yayýnlanmaya baþlayan
salnamelerdir. Bu salnamelere göre,
Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde
Kosovada Türk dilinde okullarla ilgili
1896 yýlýnda Okullar Yasasý
yayýnlanmýþtýr(13). Öyle ki 19. yüzyýlýn
sonlarýnda Türkçe eðitim dini
mekteplerden mada iptidai (14),
rüþtiye(15), idadiye(16)
ve
darülmuallim(17) düzeyinde
sürdürülmüþtür.
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Balkan devletlerinin Osmanlý
idaresinden çýkmasý ve 1912
yýlýndan itibaren yerine gelen Krallýk
yönetimi, Kosovada Türk halkýna
anadillerinde eðitim görmelerine izin
vermemiþtir(18). Bu dönemde ancak
din görevlisi yetiþtirilmesi için bazý
medreselerin çalýþmalarýna izin
verilmiþtir(19).
Sýrp idaresi altýnda geçen
Kosova'da ilkokul çaðýndaki Türk
çocuklarý, 1915 yýlýna kadar, Arnavut
çocuklarýyla birlikte, Sýrp Müslüman
okullarý adý verilen, ilkokul
düzeyindeki okullarda, Sýrp dilinde
okumak zorunda kalmýþlardýr. 19151918 yýllarý arasýndaki dönemde,
Kosova'nýn Avusturya-Macaristan
iþgali altýnda bulunan bölgelerinde
eðitimin Arnavutça yapýlmaya
baþlamasý nedeniyle Türk çocuklarý
bu sefer Arnavut dilinde öðrenim
görmek zorunda kalmýþlardýr. Balkan
Savaþlarýndan sonra olduðu gibi,
Birinci Dünya Savaþý yýllarýnda bütün
Kosova'da tekrar Sýrpça eðitime
geçilmiþtir. Kendi ana dillerinde
eðitim görme olanaðýndan mahrum
býrakýlan Türklere sergilenen bu
tavrýn amacý, eðitimi de baský unsuru
haline getirmek ve diðer baský
unsurlarýyla birlikte Türkleri bezdirip
göçe zorlamak ve eðitim düzeyini
düþük tutmaktýr(20).
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda
Kosova Alman ve Ýtalyan güçlerinin
kontrolü altýna girmiþ, yurdu düþman
iþgalinden kurtarmak seferberliði
sýrasýnda her ulusa eþit haklý bir
gelecek vaat edilmiþtir. Bu umutla
1943 yýlýnda diðer uluslarla birlikte
Yu g o s l a v y a H a l k K u r t u l u þ
Hareketine katýlan Kosova Türkleri,
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra
ayrýmcýlýða uðramýþtýr. Çünkü bu
hareket sonunda her ulusa eþitlik
vaadi sadece Makedonya
Türklerinin bir kýsmýna tanýnmýþtýr.
Batý Makedonyada olduðu gibi
Kosovada yaþayan Türklerin
Arnavutça eðitim görmeleri zorunlu
kýlýnmýþtýr. Öte yandan Kosovada
silah arama bahanesiyle yürütülen
baskýlar, toprak reformu, vakýf
mallarýnýn zorla alýnmasý, Türkiyeye
yoðun nüfus göçü gibi
huzursuzluðun hüküm sürdüðü
1944-51 yýllarýndaki olaylar Türkleri
de etkilemiþ, göç ve asimilasyon
hareketleri Kosovadaki Türklüðün
varlýðýný da önemli derecede

etkilemiþtir. Kosova Türklerinin varlýðý
ve haklarý gecikmeyle, ancak 1951
yýlýnda tanýnmýþtýr.
Yugoslavya Komünist Partisi
Merkez Komitesinin kararý üzerine
20 Mart 1951 tarihinde düzenlenen
Kosova Özerk Bölgesi Ulusal
Kurumunun 3. oturumunda Türk
halkýnýn anadilinde öðretim
yapabilmeleri ve Türk okullarýnýn
açýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 20 Mart
1951 tarihinde alýnan Türkçe eðitim
veren okullarýn açýlmasýna iliþkin
karar, ayný yýlýn 1 Nisan gününden
itibaren uygulanmaya konmuþtur.
Bu okullarda görev alacak
öðretmenler Üsküpte iki-üç aylýk
pedagoji kurslarýndan geçerek Türk
çocuklarýna Türkçe eðitim vermeye
baþlamýþlardýr. Türkçe eðitim veren
okullar büyük ilgi görmüþtür. Latin
harfli Türkçe alfabe kitaplarý, Kosova
Türk halkýnýn Ýkinci Dünya
Savaþýndan sonra resmi olarak
kullandýklarý ilk alfabe olmuþtur.
Böylece 1951 yýlýnda Kosova
Türklerinin yaþadýklarý yerlerde
(Prizren, Priþtine, Mitroviça, Gilan,
Ýpek, Výçýtýrýn, Mamuþa,
Dobruçanda) Türkçe eðitim
baþlatýlmýþ, Türk kültürünü
yaþatacak dernekler, bunlara baðlý
edebiyat kollarý ve tiyatrolar
kurulmuþ, daha geçlerde basýn
yayýn kuruluþlarý yayýn hayatýna
geçmiþtir. Yüksek öðretimde ise
1963/64 ders yýlýnda Prizrende
Yüksek Pedagoji Okulunda Türk Dili
ve Edebiyatý Bölümü(21), 1963/1964
öðretim yýlýnda Dimitriye Tusoviç
Öðretmen Okulunda da Türkçe sýnýf
açýlmýþtýr. Bu öðretmen okulundan
beþ nesilde 100 kadar ilkokul
öðretmeni yetiþmiþtir(22). Priþtine
Üniversitesinde Felsefe Fakültesi
Þarkiyat Bölümünde ise 1973
yýlýndan itibaren Türkçe dersleri
verilmeye baþlanmýþtýr.
Öte yandan 1953 yýlýnda
baþlayan büyük göç 1960lý yýllarýn
baþlarýna kadar sürmüþtür. O
dönem aþýrý Arnavut milliyetçiliðini
dile getirmeye çalýþan Tan
gazetesine Yugoslavya Komünistler
Birliði tarafýndan yasak konmuþtur.
Tan gazetesinin dile getirmeye
çalýþtýðý gerçeklerin ne denli yerinde
olduðunu 1971 nüfus sayýmý
sonuçlarý gözler önüne sermiþtir(23).
1971 yýlý nüfus sayýmýnda, Türk
nüfusunun sayýsý 12.244e

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

düþmüþtür. 1965 yýlýnda artan
Arnavut milliyetçiliðini izleyen
baskýlar neticesinde 1966 yýlýnda
Ýpekte, 1971-1981 yýllarýnda
Nobýrda, Bilaç, Yanova, Výçýtýrn(24);
ardýnda da Gilan ve Mitroviça gibi
yerlerde Türkçe eðitim veren okullar
tamamen kapatýlmýþ, Türk öðrenci
sayýsýnda büyük bir azalma
gözlenmiþtir. Örneðin, 1965/66 ders
yýlýnda 3.188 olan Türk öðrenci sayýsý
1969/70 ders yýlýnda 2.532'ye
düþmüþ, Türkçe eðitimde yaklaþýk
%21lik bir azalma kaydedilmiþtir(25).
1974 Yugoslavya Sosyalist
Federatif Cumhuriyeti Anayasasý
esas alýnarak hazýrlanan ve 28 Þubat
1974 yýlýnda düzenlenen Kosova
Sosyalist Özerk Bölgesi'nin ilk
anayasasý, Kosova'da yaþayan
Türklerin milli kimliðini, Türkçe dilinin
resmiyetini yaný sýra her düzeyde
Türkçe eðitim haklarýný anayasal
garanti altýna almýþtýr. 1981 yýlýnda
düzenlenen nüfus sayýmýnda
Kosovadaki Türk nüfusu
rakamlarýnda 2000 kiþilik bir artýþ
belirlenmiþtir. Artan koþul ve
imkanlara paralel olarak Mitroviça,
Gilan ve Výçýtýrýn'da tekrar Türkçe
eðitim veren okullar açýlmýþtýr. 1987
yýlýndan itibaren Türkçe ders
kitaplarýnýn yayýnlanmasýna
geçilmiþtir. 1980/81 öðretim yýlýnda
Prizren Yüksek Pedagoji Okulu çatýsý
altýnda anadili ve edebiyat
derslerinin Türkçe verilmesiyle tekrar
etkinliðe geçen Türkçe Sýnýf
Öðretmenliði Bölümünde, 1985/86
öðretim yýlýndan itibaren derslerin
çoðu Türkçe yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Öte yandan 1988 yýlýnda Filoloji
Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümü kurulmuþtur.
Fakat 1994 yýlýnda Yüksek Pedagoji
Okullarý Eðitim Fakültesine dahil
edilince Prizrendeki Türkçe Sýnýf

Öðretmenliði Bölümü kapatýlmýþtýr.
Türkçe Sýnýf Öðretmenliði Bölümü
Kosova savaþýndan sonra
eðitimdeki Türkçe sýnýf öðretmen
kadrosu ihtiyacýný gidermek için
2003/2004 öðretim yýlýndan itibaren
tekrar açýlmýþtýr.
1990'lý yýllara gelindiðinde
Yugoslavya Sosyalist Federatif
Cumhuriyeti daðýlma noktasýna
gelmiþtir. 2 Temmuz 1990 tarihinde
Kosova Meclisinin onayladýðý
Kosova Sosyalist Özerk Bölgesi'nin
Baðýmsýzlýk Deklarasyonu ile
Kosova'da gerilim had safhaya
ulaþmýþtýr. Bunun üzerine Sýrbistan
Sosyalist Cumhuriyeti Meclisi 5
Temmuz 1990 tarihinde düzenlediði
oturumda Kosova SÖB Meclisi ve
Yürütme Konseyi'ni feshetmiþ,
bununla 1974 Kosova Sosyalist
Özerk Bölgesi Anayasasý da
yürürlükten kaldýrýlmýþtýr ( 2 6 ) .
Miloþeviç, Arnavutçayla birlikte
Türkçeyi de resmiyetten kaldýrmýþtýr.
Öyle ki Kosova Türklüðünün milli
varlýðý açýsýndan önem arz eden bu
olay Kosova Türklerinin nüfusuna
etki etmiþ, 1991 sayýmýna göre
Kosova Türklerinin sayýsý 10.838e
düþmüþtür.
19 Temmuz 1990 tarihinde
Kosova Türk Demokratik Birliði adý
altýnda siyasi olarak örgütlenen
Kosova Türkleri, 1994 yýlýnda Türk
eðitimi ve öðretim görevlilerinin
sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla
merkezi Prizrende bulunan Kosova
Türk Öðretmenler Derneðini
kurmuþlardýr. 1951-1999 yýllarý
arasýnda Kosovada cereyan eden
siyasi sosyal dinamiklere paralel
olarak yaþanan geliþmeler Türkçe
eðitim gören öðrenci sayýsýna da
yansýmýþtýr. Resmi istatistik verileri
bu yýllar içerisinde Kosovada Türkçe
eðitime kaydýný yaptýran öðrenci
sayýsýnda düþüþ yaþandýðýný gözler
önüne sermiþtir.
1999
yýlýnda
NATO
müdahalesiyle Birleþmiþ Milletler
yönetiminin geçici idaresi altýna
geçen Kosovada, eðitimde yapýlan
yeni yasal düzenlemeler bütün
topluluklara ana okuldan üniversite
düzeyine kadar anadilinde,
dolayýsýyla Türklere de Türkçe eðitim
hakký tanýmýþtýr. Kosovanýn dört
þehir ve bir köyünde, toplam beþ
yerleþim yerinde 21 eðitim
kurumunda Türk dilinde eðitim-

öðretim gerçekleþtirilmektedir(27).
Mitroviça ve Výçýtýrýnda Türkçe eðitim
kapanmýþtýr. 2009/2010 eðitim
yýlýnda Gilanda Türkçe eðitime
kaydýný yaptýran öðrenci sayýsý 1e
ve Dobruçanda ise 5e düþmüþtür.
Günümüzde Kosovada Türkçe
eðitimin tüm düzeylerinde öðrenim
görenlerin toplam sayýsý yaklaþýk 3
bin kadardýr. Kosovada Türkçe
eðitim gören toplam öðrenci sayýsý
3153tür. Ana okul düzeyinde 120,
ilk okul seviyesinde 2173, liselerde
670 kadar öðrenci okumaktadýr.
Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü, Eðitim
Fakültesi Türkçe Sýnýf Öðretmenliði
ve Matematik Enformatik
Bölümünde 190 kadar Türk
öðrencisi öðrenim görmektedirler.
Kosova Türk gençleri 1990lý
yýllardan sonra, diðer Türk
Cumhuriyetleri ve akraba
topluluklarýyla birlikte Büyük Öðrenci
Projesi çerçevesinde 900ün
ü z e r i n d e Ko s o v a l ý ö ð r e n c i
Türkiyenin deðiþik üniversitelerinde
burslu olarak lisans, yüksek lisans
ve doktora-uzmanlýk çalýþmalarýný
sürdürmektedirler(28). Geri kalan
kýsmý Kosova ve diðer ülkelerde
yüksek öðrenimlerine devam

etmektedirler.
2002/2003 eðitim yýlýndan
itibaren Kosovada eðitimde
Bolonya sistemine göre düzenlenen
reformlara geçilmiþ, ilkokul eðitimi
5 yýl, ortaokul eðitimi 4 yýl, lise eðitimi
3/4 yýl þeklinde düzenlenmiþtir(29).
3 yýl lisans, 2 yýl yüksek lisans ve 3
yýl doktora eðitimi olmak üzere
yüksek öðretim yeniden
yapýlandýrýlmýþtýr(30).
Devam edecek...
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Bulgaristanda
Türkçe Basýn Hayatý (1865-2009) -1ulgaristan, Balkanlarda en
yüksek Türk nüfusunu
barýndýran bir ülkedir. 2001
yýlýnda yapýlan resmî sayým
sonuçlarýna göre ülke nüfusunun
7 974 000 olduðu açýklanmýþtýr.
750 000 Türk yaþadýðý ve toplam
nüfusun %9.5ini oluþturduðu
bildirilmiþtir. Gerçek rakamlarýn
bunun iki misli olduðu tahmin
edilmektedir.
Bulgarlardan sonra en büyük
nüfusa sahip olan Bulgaristan
Türklerinin oldukça zengin bir kültür
mirasý vardýr. Deðiþik dönemlerde
burada yayýmlanan gazeteler,
dergiler ve kitaplar, bu kültür
mirasýnýn önemli bir bölümünü
oluþturur.
Bu ülkedeki Türkçe basýn
çoktandýr dikkati çekmekte ve bazý
araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bugün
Türkçe basýn hakkýnda epey bilgiye
sahibiz. Bu konuda Adem Ruhi
Karagözün(1), Ýsmail Hakký Tevfik
Okdayýn(2), M. Türker
Acaroðlunun(3) deðerli çalýþmalarý
kitap olarak basýlmýþtýr. Bu üç kitap
bundan sonraki araþtýrmalarýn
e s a s ý n ý o l u þ t u r m a k t a d ý r.
Bulgaristan Türklerinin tarihi,
kültürü, edebiyatý konulu
eserlerde(4), derlemelerde(5),
dergi ve gazetelerde de(6) söz
konusu basýna iliþkin yazýlar
bulunuyor. Kuþkusuz bu alanda
yeni yeni araþtýrmalar da yapýlabilir.
Örneðin gazete ve dergilerin
ideolojik, politik yönü, dili ve
uslûbu, sanat deðeri, Türk
topluluðun eðitim ve kültürüne
katkýlarý; esaslý bir biçimde
incelenebilir.
Bu yazýmýzda günümüze kadar
yapýlan araþtýrmalarý esas alarak
Türkçe süreli basýnýn baþlýca
geliþme süreçleri, dikkati çeken
yönleri üzerinde kýsaca durularak
1990 yýlýndan bu yana Türkçe süreli
basýnýn durumu hakkýnda bilgi
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verilecektir.
Bulgaristan Türklerinin Türkçe
basýn tarihinde baþlýca þu
dönemlerden söz edilebilir:
I. Osmanlý Döneminde Türkçe
Basýn (1865-1877).
II. Prenslik Döneminde Türkçe
Basýn (1878-1908).
III. Çarlýk (Krallýk) Döneminde
Türkçe Basýn (1908-1944).
IV. Halk Cumhuriyeti Döneminde
Türkçe Basýn (1945-1985).
V. Cumhuriyet veya Demokrasiye
Geçiþ Döneminde Türkçe Basýn
(1990-2009).
Osmanlý Döneminde Türkçe
Basýn (1865-1877)
Bulgaristanda Türkçe süreli
basýnýn kökleri Osmanlý dönemine
kadar uzanýr. XIX. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda yapýlan bazý reformlar
sayesinde Osmanlý Devletinin belli
baþlý þehirlerinde basým evleri
kuruldu. Ýlk basým evi Rumelinin
Tuna vilâyet merkezi olan
Rusçukta bulunuyordu. Rusçuk
Valisi Mithat Paþa, 1864 yýlýnda
Viyanadan Kayzer marka bir
basým makinesi getirtti. Türkçe,
Bulgarca ve Fransýzca harfler
döktürdü. Yeni Osmanlýlar
hareketinin baþlattýðý ýslahat
reformlarýný kamuoyuna duyurmak
amacýyla 1865 tarihinde Tuna adlý
bir gazete çýkarmaya baþladý.
Baþyazarý Ýsmail Kemal, daha
sonra da Türk kültürüne büyük
hizmetlerde bulunmuþ Ahmet
Mithat Efendi gazetenin
baþyazarlýðýný yaptý. Bu gazetenin
birinci ve ikinci sayfalarý Türkçe,
üçüncü ve dördüncü sayfalarý da
Bulgarca olarak yayýmlanýyordu.
Eðitime ait yazýlara çok yer
ayrýlýyordu. Resmî bir yayýn organý
olan Tuna gazetesi 1877 yýlýna
kadar aralýksýz çýktý. Osmanlý-Rus
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Savaþýnda Rusçuk þehrinin
Ruslarca iþgali üzerine 13 Haziran
1877de gazete kapatýldý.
Yine Rusçukta TürkçeBulgarca olarak Mecra-i Efkâr
(1867) adlý bilimsel, edebî aylýk bir
dergi ile Güneþ (La Solei) adlý
Türkçe-Fransýzca bir de gazete
(1875) yayýmlandý. Adý geçen dergi
ile gazeteden baþka, Tuna
vilâyetindeki mekteplere (okullara)
ders kitaplarý Vilâyet Basým Evinde
basýlmýþtýr. Salname-i Tuna  Tuna
Vilâyeti Salnamesi (1867-1877) de
bu basým evinde yayýmlanmýþtýr.
O zamanlar Varna Rüþtiyesinde
müdür yardýmcýsý olan Muallim
Nacinin Terkib-i Bendi de burada
basýlmýþtýr.
Bulgarlara ait Bulgarca basýlan
dergiler, alfabeler, okuma kitaplarý,
gramerler ve sözlükler de Vilâyet
Basým Evinde basýlmýþtýr. 18711873 yýllarýnda ayda iki defa Slava
(Þan, Þöhret) adlý Bulgarca bir
dergi ile 1872-1874 yýllarýnda yine
ayda iki defa olmak üzere Uçiliþte
(Okul) adlý Bulgarca bir eðitim
dergisi yayýmlanmýþtýr. 1865te
Tuna Vilâyet Basým Evinin
açýlýþýnda Vali Mithat Paþanýn
baðýþý olarak Bulgar okullarýna bir
de kitap daðýtýlmýþtýr: Okumayý
Öðrenmeleri Ýçin Çocuklara
ALFABE veya Ýlk Kitap (BUKVAR
ili pýrva kniga za detsata da sa
uçat da çetat. Dar ot glavniya
upravitel na Dunavskata
p r o v i n s t i y a n . [ e g o v o ] p r.
[evýzhoditelstvo] Mitat Paþa na
býlgarskiti uçiliþta pod negovoto
upravlenie, v sluçaya na
otvaryanieto na pýrvata
knigopeçatnitsa v taya strana.
Rusi, v knigopeçatnitsata na
Dunavskata provintsiya, 1865-eski
imlâ uygulanarak yazýlmýþtýr)(7).
Prenslik Döneminde Türkçe
Basýn (1878-1908)
13 Temmuz 1878de imzalanan
Berlin Barýþ Antlaþmasýna göre,
Tuna Vilâyeti topraklarýnda özerk
bir Bulgar Prensliði kuruldu.
Savaþýn getirdiði yýkým yüzünden
basým hayatýnda bir duraklama
oldu. Savaþ aylarýnda ölen ölmüþ,

göçen göçmüþtü, kalan kalmýþtý.
Kalan Türkler, bundan böyle Bulgar
uyruklu etnik bir azýnlýk olarak
varlýðýný sürdürmeliydi. Türkçe
basýn da yeni koþullara ayak
uydurmalýydý.
Bulgar Prensliðinde devlet
tarafýndan çýkarýlan ilk Türkçe
gazete Bulgaristan Resmî Gazetesi
Tercümesidir. Bu haftalýk gazete,
1879 yýlýnda çýkmaya baþlar ve
Bulgaristan Hükümetinin Resmî
Gazetesinde Bulgarca
yayýmlandýðý yasalarý, kararlarý,
yönetmelikleri Türkçeye çevirerek
yayýmlar. Ancak bu gazetenin ömrü
bir buçuk yýl sürer.
Bulgar Prensliðinin baþkenti
Sofyada ilk çýkan Türkçe gazete
Tarla adýný taþýr. 1882 yýlýnýn ikinci
yarýsýnda haftalýk olarak
yayýmlanan bu gazete siyasî, edebî
bir gazetedir. Dört sayfasýndan üçü
Türkçe, biri de Bulgarcadýr.
Bundan sonraki yýllarda
Sofyada iki Türkçe gazete daha
çýkar: Dikkat (1883-1885) ve
Çaylak (1884-1885) gazeteleri.
Haftada bir çýkan bu gazetelerde
politikadan baþka, eðitimden de
söz edilmektedir.
1885te Doðu Rumeli Vilâyeti
de Prenslik Bulgaristanýna katýlýnca
bu ülkedeki Türklerin sayýsý çoðaldý.
Bunu izleyen yýllarda Filibe, Sofya,
Varna, Rusçuk vb. þehirlerde birkaç
Türkçe gazete daha yayýmlanýr.
Prenslik döneminde
Bulgaristanda Türkçe olarak
gazeteler, bazý kültür kitaplarý vb.
yayýmlanmýþtýr. Bu dönemde
Türkçe çýkmýþ süreli basýnýn sayýsý
hakkýnda farklý rakamlar
verilmektedir. Bazý kaynaklarda
bunlarýn sayýsý 40, bazýlarýnda 44,
baþka kaynaklarda da 48 olduðu
belirtilmektedir.
Bulgaristan Devletinin
kuruluþundan Ýkinci Meþrutiyetin
ilânýna kadar (1878-1908)
Bulgaristanda Türkçe çýkan
gazetelerin yarýsýndan çoðu Genç
(Jön) Türklerin yayýmýydý. Padiþah
II. Abdülhamidin istibdadýndan
kaçarak Bulgaristana sýðýnmýþ Jön
Türkler 25-30 dolayýnda Türkçe

gazete çýkarmýþ, bunlarýn birçoðu
Sultanýn istibdadýný eleþtirmiþlerdir.
Hilâl, Bedreka-i Selâmet, Ýttihad-ý
Ýslâmiye gazeteleri ise II.
Abdülhamit politikasýný
desteklemiþlerdir. Tüm bunlara
karþýn, Bulgaristanda gerçek Jön
Türk davasý uðuruna yayýn
yapanlar gayet samimî , idealist
kiþilerdi. Onlar Bulgaristan
Türklerinde ulusal benliðin, bilincin
ve gururun yükselmesi, okullarýn
ve dinî kuruluþlarýn ýslah olunup,
saðlam temellere oturtulmasý
uðurunda çaba harcamýþlardýr(8).
Jön Türklerin çýkarmýþ olduðu
gazetelerden birçoðu Filibede
basýlmýþtýr. Filibenin Ýstanbula
yakýn olmasý, süreli basýnýn da
baþkent Ýstanbula hýzlý bir biçimde
ulaþtýrýlmasý kolay olmuþtur. Bu
dönemde çýkan süreli basýnda
eðitim ve kültüre iliþkin konular,
çocuklara uygun yazýlar
bulunuyordu. Böyle yazýlarýn
birçoðu Jön Türklerin çýkarmýþ
olduklarý gazete sayfalarýnda
bulunmaktadýr. Jön Türkler,
çýkardýklarý süreli yayýmlarla, bazýlarý
da öðretmenlik yaparak
Bulgaristan Türklerinin eðitim ve
kültürel kalkýnmasýna büyük
k a t k ý d a b u l u n m u þ l a r d ý r.
Bulgaristanda Türk gazetecilik
sanatýnýn daha da yüksek bir
düzeye ulaþmasýný saðlamýþlardýr.
Özellikle, Balkan (1906-1916),
Uhuvvet (1904-1906) gazeteleri
Bulgaristan Türk gazetecilerine en
modern gazete örnekleri
olmuþlardýr. Uhuvvet gazetesinde
ayrýca edebiyat sayfasý, mizah
sayfasý, kadýn sayfasý gibi yenilikler
vardý. Türk, Bulgar ve dünya
edebiyatýndan örneklere yer verildi.
Bulgar
yazar
Aleko
Konstantinovun Deðiþik KiþilerDeðiþik Görüþler ve baþka
öykülerinin Türkçeye çevirisi yapýlýp
bu gazetede yayýmlanmýþtýr.
Balkan gazetesi Zaðra
Müftüsünün 93 Savaþýna ait
hatýralarýný kitap hâlinde
basýlmazdan önce Tarihçe-i Vakai Zaðra baþlýðýyla tefrika etmiþtir(9).
Ýttifak (1894-1895) gazetesi Balkan
federasyonu fikirlerini ilk yayan
gazete olmuþtur. Programýndaki
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þu noktalar ilgi çekicidir: Türk
topluluðuna tüm yasal önlemleri
duyurmak; saðlýk önlemlerini
yaygýnlaþtýrmak; her türlü saðlýk
bilgilerinin anlaþýlmasýný
kolaylaþtýrmak vb.
Jön Türkler basýný, Bulgaristan
Türklerinin istek ve ihtiyaçlarýnýn
tercümaný olmuþtur.
Çarlýk (Krallýk) Döneminde
Türkçe Basýn (1908-1944)
1908 yýlýnda Ýkinci Meþrutiyet
ilân edildi. Bulgaristan bu fýrsattan
yararlanarak tam baðýmsýzlýðýný
ilân etti ve böylelikle artýk Türkiyeye
hiçbir baðlýlýðý kalmadý. Bu tarihten
itibaren bu ülkedeki yönetim biçimi
çarlýk oldu ve bu monarþi rejim
Ýkinci Dünya Savaþýnýn sonuna
kadar sürdü. Bu dönemde önemli
tarihî geliþmeler oldu. Balkan
Savaþý Bulgaristanda Türklerin
hayatýný ve Türkçe basýný fena
hâlde etkiledi. Türk topluluða
yardým elini uzatan olmadý. Çok
geçmedi, Birinci Dünya Savaþý da
patlak verdi. Türkçe basýn iþleri
minimuma düþtü. Jön Türklerden
biri olan ve Bulgaristan Türklerinin
eðitim, kültürel kalkýnmasýna büyük
hizmetleri geçen Ethem Ruhi, her
türlü zorluklara karþýn Balkan
gazetesini (1906-1916) çýkarmaya
devam etti. Gazete kapatýldýktan
sonra Resimli Balkan (1916-1918)
adýnda bir dergi çýkardý.
Birinci Dünya Savaþýnýn son
bulmasýyla bazý deðiþiklikler oldu.
1919da Neuilly Barýþ Antlaþmasý
imzalandý ve azýnlýklarýn korunmasý
konusundaki hükümlerinin
uygulanmasý, Bulgaristan
Türklerinin eðitim ve kültür davasýný
bir ölçüde olumlu etkiledi.
Antlaþmanýn 53. maddesinde
Bulgaristanda yayýmlanan her
türlü basým ya da yayýmda her dil
serbest olacak, kýsýtlama ve
zorlama yapýlmayacaktýr 
deniyordu. Bundan dolayý da Türk
dili bu ülkedeki basýn ve
yayýmlarda rahatlýkla kullanýlmýþtýr.
Türkçe basýnda bir canlanma
baþladý. Bu dönemde çýkmaya
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baþlayan tarafsýz Türk gazeteleriyle
birlikte özel Türkçe parti gazeteleri
de görüldü. Baþta gelen siyasî
partiler Türk topluluðu arasýnda
mevzilerini saðlamak için Türkçe
gazete çýkarmaya baþladýlar.
Bulgaristan Çiftçi Halk Birliði
Partisinin organý olan Çiftçi Bilgisi
Gazetesi bunlardan biriydi. 1920
yýlýnda çýkmaya baþladý. Türk
azýnlýða oldukça geniþ haklar
tanýyan bir iktidar partisinin organý
olarak Çiftçi Bilgisi gazetesi Türk
aydýnlarýnýn sempatisini kazandý.
Genellikle kýrsal bölgelerde
yaþayan Türk topluluðu Çiftçi
Partisi lideri Al. Stamboliyskinin
azýnlýklar ve tarým politikasýný
olumlu karþýladý. Türklerin büyük
çoðunluðu bu partiyi destekledi.
Çiftçi Bilgisi, Türklerin sosyal,
ekonomik durumunu, kültürel
hayatýný özenle yansýtýyordu.
1923te 9 Haziran darbesinde Al.
Stamboliyski öldürüldü ve
gazetenin de çýkmasýna 10 yýl ara
verildi.
Yine bu dönemde Ziya (19201923) gazetesi çýktý ve Bulgar
Komünist Partisi organýydý. O
dönemde Komünist Partisi,
azýnlýklarýn etnik ve dinî sorunlarýna
saygýyla yanaþtýðý için Ziya
gazetesi ateizm propagandasýna
açýkça yer vermiyordu.
Çiftçi Bilgisi ve Ziya gazetesi
Türkiyede Ulusal Kurtuluþ
Hareketini sempatiyle izlediler ve
olaylarla ilgili devamlý haber
verdiler.
Tunca ve Dostluk gazeteleri ise
zaman zaman Demokrat Partiyi
desteklediler.
Bulgaristan Türklerinin Türkçe
basýnýndaki geliþmeler gerçek
anlamda Türkiyede cumhuriyetin
ilânýndan sonra baþladý. Çarlýk
döneminde çýkan toplam 80 (bazý
araþtýrmacýlara göre 82) gazete ve
derginin 50si 1923 yýlýndan sonra,
Atatürk devrimlerinin gerçekleþtiði
yýllarda çýkmýþtýr. Sayýsý giderek
artan Türkçe basýndan baþkent
Sofyada 26, Filibede 16,
Kýrcaalide 10, Þumnuda 9 gazete
ve dergi çýkýyordu.

Türkiye Cumhuriyetinden
kovulan veya kaçan 150likler,
firarîler, saltanatçýlar Bulgaristana
geldiler ve yeni Türkiye
Cumhuriyetine karþý ateþ
püskürten gazetelerini çýkardýlar.
Yarýn, Açýk Söz, Ýntibah gazeteleri,
hele Medeniyet gazetesi reformlarý
reddettiler ve Kemalizm davasýna
k a r þ ý ç ý k t ý l a r. B u k i þ i l e r
Baþmüftülükten ve Bulgar
makamlarýndan destek gördüler.
Halkýný candan seven usta
gazeteci Mehmet Behçetin Ahali
(1919-1921), Kocabalkan (1925),
ve Bulgaristan (1926) gazeteleri,
Mehmet Celilin Rehber (19281933) gazetesi, Mahmut
Necmeddinin Deliorman (19221933) gazetesi vb. gazeteler daha
baþlangýçta Atatürk devrimlerini
selâmladýlar, bunlarýn Bulgaristan
Türklerinin kültürel hayat düzeninde
de uygulanmasý için ýsrar ettiler,
yeni Türk alfabesini benimsediler.
Bu alanda Türk Öðretmenler
Birliðinin yayýn organý Terbiye
Ocaðý (1921-1933) (sonra
Muallimler Mecmuasý) büyük rol
oynadý. Atatürkçü cephe kendini
Türkçülükle savundu. Kemalizm
demek, Türk olmak demektir,
Her þeyden önce Türk olacaksýn
sloganýný yaydý(10). Halk Sesi
(1929-1934), Karadeniz (19321934), Özdilek (1931-1934),
Rodop (1924-1934), Turan (19281934) gazetesi ve daha bir dizi
ilerici gazeteler ile Atatürkçü basýn
giderek güçlendi ve çoðunluk
kazandý.
Bulgaristan Türkleri arasýnda
þiddetlenen ilericilik, gericilik
kavgalarý, 1929da toplanan Millî
Kongre havasý içinde biraz olsun
yumuþadý. Türk halký bu Kongrede
sesini duyurdu, ulusal varlýðýný
gösterdi.
Okullar, cemaatler, vakýflar,
müftülükler ve hayýr cemiyetleri
konusunda Türk azýnlýðýn dilekleri
karara baðlandý. Kongrenin organý
durumunda olan Deliorman
gazetesinin 1-22 sayýlý
nüshalarýnda Kongre tutanaklarý
yayýmlandý.
Devam edecek...
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Ýçimizden Biri:

Rafet KAHRAMAN

1931 yýlýnda
Bulgaristanýn Cebele
baðlý Nebipaþa (Nebiþeh)
köyünde doðan Rafet
Kahraman; ilkokulu,
ortaokulu, liseyi
Bulgaristanda bitirdi.
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Kasým 1951 tarihinde
Bulgaristandan uluslararasý
anlaþmalar gereði, annesi,
babasý ve 3 kardeþi ile göç eden
Rafet Kahraman, Edirnede yapýlan
daðýtým ile Kocaelinin Kandýra
ilçesine yerleþtirildi. Genç bir
delikanlý olarak geldiði Kandýra,
hayallerine küçük geldi ve hemen
bir arayýþ içerisine girdi. 15 günlük
bir Kandýra yaþamý sonrasý; daha
önce Yunanistandan Bursaya göç

2

etmiþ ablasýnýn yanýna gelmeyi,
Bursada bir hayat kurmayý en
akýlcý çözüm olarak gördü ve
hemen gerçekleþtirdi.
1950li yýllarda bile bir tekstil
þehri olan Bursa, Rafet Kahramaný
da tekstile doðru sürükledi ve
cezbetti. Ýlk kumaþ ile üretim
malzemesi olarak tanýþmasý ise
terzi Mehmet Zengi ustanýn eski
kapalý çarþýdaki dükkanýnda oldu.
1,5 yýl gibi bir süre burada çalýþan
Rafet Bey, artýk kumaþ üretmek
zamaný diyerek; 5-10 dokuma
tezgahýnda fason astarlýk kumaþ
dokutturarak, tekstil ticareti
hayatýna 1953lü yýllarda atýldý.
On yýlý geçen bir süreç
sonunda, 350 civarý dokuma
tezgahýna iþveren bir kumaþ
tüccarý konumuna geldi. 1965
yýlýnda, þu an günümüzde bile
tekstil soluyan Fidan Handa;
Sunteksin çekirdeði sayýlabilecek
Kahraman Tekstilin satýþ
dükkanýný açtý.
Kahraman Tekstil olarak, o
günlerde ürettiði kumaþlarý fason
dokutup, boyatýp mamul hale
getiriyordu. 1976 yýlýnda
arkadaþlarýna, fason iþlerde
gördüðü zahmeti azaltma, daha
teknik, daha kaliteli, daha az
zahmetli üretim yapmak
düþüncesini açarak; SUNTEKS
A.Þ. kuruluþ çabalarýna önderlik
etti. Ýlk hedef olarak, dokumanýn
temeli olan ankole (ankole: tursuz
ipliðin dokunabilmesi için gerekli
kimyasal iþlem) iþleminin, o zaman
ki teknik koþullarda dokuma
kalitesindeki, verimsizliðindeki en
büyük neden olduðu düþüncesi
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ve belirlemesi ile, bu konuda
yatýrým yapmaya karar verilmesini
ve de SUNTEKS olarak hayata
geçirilmesini saðladý. Bu ankole
tesisi; kurulduðu yýllarda, sentetik
elyaf dokumasýnda en teknolojik
yatýrýmlardan biri olmasýnýn yaný
sýra, Bursa dokuma sektörü için
en ileri adýmlardan biri oldu.
Ku r u l u þ y ý l l a r ý n d a k i b u
teknolojik adýmla 10 kiþilik kadroya
ulaþtý. Þirket, on yýla yakýn bir
süreçten sonra, jet boya ve o
günkü þartlardaki silindir apreleri
ile kumaþ üretmeye baþlayarak
1990 baþlarýnda 60-70 kiþilik bir
kadroya sahip olabildi. Ancak bu
geliþme hýzý, Rafet Kahramanýn
düþüncelerine göre yetersiz

geliyordu. Böyle olunca da 1990
yýlý baþlarýnda Kahraman ailesi,
þirketin tüm hisselerini ve de
yönetimini devir aldý.
Her zaman, bildiði iþi
yapmaktan yana, sanayiden yana,
üretimden yana taraf olan Rafet
Kahraman; diðer Kahraman ailesi
üyeleri birlikte, Suntekste dev
teknolojik yatýrýmlara önderlik
etmeye baþladý.
Rafet Kahramanýn, þirketin
yönetiminin baþýna geçmesinin,
çabalarýnýn, 20 yýllýk sonuçlarý ise;
800e yakýn çalýþan, yýllýk 40 milyon
metreden fazla kumaþ üretimi,
yýlda 5 milyon kilogramdan fazla
iplik boyama kapasitesine ulaþmak
oldu.

Bu baþarýlý çalýþmalarý ile, Bursa
tekstil sanayiine çok deðerli
katkýlarý bulunan Rafet
Kahramanýn, Türk Eðitimine de
katkýlarý azýmsanmayacak
ölçüdedir. 2000 yýlýnda Bursa
Beþevlerde yaptýrdýðý ve Türk Milli
Eðitiminin hizmetine verdiði lise
yanýnda, kurumlar(vakýflar) aracýlýðý
ile verdiði burslar ile her yýl yüzlerce
gencimize eðitim imkaný
saðlamaktadýr. Kazandýklarýný,
toplumla paylaþmayý, madden ve
manen amaç edinen Rafet
Kahramanýn Bursadaki pek çok
hastanede yaptýrdýðý bölümler,
odalar onun bu yönünü çok açýk
bir þekilde ortaya koymaktadýr.
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Faaliyetlerimiz

Resim Yarýþmamýza Katýlan Eserler Sergilendi

Geçmiþ yýllarda resim
yarýþmalarýmýzýn konularý Çocuk
ve Dostluk, Çocuk ve Göç,
Çocuk Gözüyle Gelenek ve
Göreneklerimiz ile Atatürk ve
Çocuk konularý idi.
Bu yýl Yönetim Kurulumuz; Türk
Milli Eðitiminin Genel

24

Amaçlarýndan, Atatürk Ýnkýlâp ve
Ýlkelerine ve Anayasada ifadesini
bulan Atatürk Milliyetçiliðine baðlý;
Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî,
manevî ve kültürel deðerlerini
benimseyen, koruyan ve geliþtiren;
ailesini, vatanýný, milletini seven ve
daima yüceltmeye çalýþan; insan
haklarýna ve Anayasa'nýn
baþlangýcýndaki temel ilkelere
dayanan demokratik, lâik ve sosyal
bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karþý görev ve
sorumluluklarýný bilen ve bunlarý
davranýþ haline getirmiþ yurttaþlar
olarak yetiþtirmek doðrultusunda
ilköðretim öðrencilerimizde "Vatan
ve Bayrak Sevgisini" pekiþtirmek
amacýyla resim yarýþmamýzýn
konusunu  Bayrak ve Vatan
Sevgisi olarak tespit etmiþti.
Yýldýrým Belediyesi Barýþ Manço
Kültür Merkezinde düzenlenen
törende; dereceye giren
öðrencilere ödülleri ve öðrencilerin
okul müdürü ile öðretmenlerine
teþekkür belgeleri verildi.
Ödül töreni ve resim sergimizin
açýlýþýna; Bursa Ýl Milli Eðitim
Müdürü Atilla Gülsar, Yýldýrým Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Sebahattin
Gençel, BGF ve BAL-GÖÇ Genel
Baþkaný Prof. Dr. Emin Balkan,
BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu üyeleri,
yarýþmaya katýlan okullarýn
öðretmen ve yöneticileri ile pek
çok vatandaþ katýldý.
Yarýþmamýza gönderilen

resimler; 03-07 Mayýs 2010 tarihleri
arasýnda, Yýldýrým Belediyesi Barýþ
Manço Kültür Merkezinde
sergilenmiþ olup, dereceye giren
eserler ise þu þekildedir:

4. ve 5. SINIFLAR :
* Birinci seçilen eser sahibi:
Ecenur ÖZTÜRK ( Fethiye Ýlköðretim
Okulu  5/A sýnýfý öðrencisi)
* Ýkinci seçilen eser sahibi:
Merve YILMAZ ( Süleyman Çelebi
Ýlköðretim Okulu  4/B sýnýfý öðrencisi)
* Üçüncü seçilen eser sahibi:
Burak DURMAZ ( Üstün Üründül
Ýlköðretim Okulu  5/B sýnýfý öðrencisi)
* Mansiyona deðer eserler:
Mansiyona deðer eser tespit
edilememiþtir.
6., 7. ve 8. SINIFLAR :
* Birinci seçilen eser sahibi:
Ayþegül AKDEMÝR ( Þehit Jandarma
Er Selahattin Çýrak Ýlköðretim Okulu 
7/D sýnýfý öðrencisi)
* Ýkinci seçilen eser sahibi:
Buse Aslý ÖZDEMÝR ( Bursa Kükürtlü
Ticaret Sanayi Odasý Ýlköðretim Okulu
 6/A sýnýfý öðrencisi)
* Üçüncü seçilen eser sahibi:
Ayþenur GENÇ ( Emek Ýlköðretim
Okulu  6/B sýnýfý öðrencisi)
* Mansiyona deðer eserler:
Elçin LEMAN ( Emek ilköðretim Okulu
 6/A sýnýfý öðrencisi)
Melike KAYMAZ ( Akýncýtürk Ýhsan
Dikmen Ýlköðretim Okulu  7/D sýnýfý
öðrencisi

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

5. BAL-GÖÇ Ali Durmaz Futbol Turnuvasý
Bursa BAL-GÖÇ'ün geleneksel hale getirdiði
5.Ali Durmaz Futbol Turnuvasý sona erdi.
Turnuva sonunda þampiyonluk kupasýný
kaldýran Koþukavak Yöresi Kültür ve Dayanýþma
Derneði Futbol Takýmý olurken; Filibe Yöresi
Kültür ve Dayanýþma Derneði Futbol Takýmý ikinci
sýrada yerini aldý. Ürpek-Yaðdere Futbol Takýmý
ise turnuva 3.sü oldu. Öte yandan Koþukavak
Yöresi Kültür ve Dayanýþma Derneði Futbol
Takýmýndan Hasan Kara turnuvanýn Gol Kralý
olurken; BAL-GÖÇ'ün Orhangazi Þubesi Futbol
Takýmý ise en centilmen takým ünvanýna sahip
oldu.
Þampiyon takýmýmýzý kutlar; turnuvamýza
katýlan bütün takýmlarýmýza Türk sporuna
katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz.

25

Balkanlarda Türk Kültürü

19 MAYIS; Batum, Doðu Karadeniz Gezisi
1.Gün: Ýstanbul > Trabzon > Sümela
Manastýrý > Torul > Karaca Maðarasý (1
Gece)
Gezi Programý: Atatürk Havalimanýndan Trabzona uçuldu. Maçkaya
yönelerek bir dünya harikasý olan Sümela
Manastýrýna çýkýldý. Manastýr ziyareti sonrasý
Zigana Daðýna týrmanýp, Zigana Tüneline
ulaþýldýðýnda; bir süre çevre izlenip
fotoðraflandý, ardýndan Gümüþhane Torul
ilçesine gidilip, bir doða harikasý olan
Karaca Maðarasý gezildi. Sonrasýnda
Hamsiköye gidildi. Konaklama, Zigana
Daðýndaki orman içerisindeki otelde
oldu.
2.Gün: Uzungöl > Rize > Ardeþen
(1 Gece)
Gezi Programý: Kahvaltý sonrasý
Çaykara'ya hareket edildi. Dumanlý
yamaçlarý, irili ufaklý çaðlayanlarý
ve zümrüt ovalarý aþarak 1090
m. yükseklikteki Uzungöl'e
ulaþýldý. Uzungölden hareket
ile Of kazasýnda bir çay
fabrikasý ziyaret edildi.
Buradan, yeþilin her
tonunu görebileceðimiz
Rizeye geçildi. Önce
Rize Kalesi görüldü
daha sonra
b o t a n i k
bahçesine
geçildi.
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Sonrasýnda Ardeþendeki otelimize
yerleþildi.
3.Gün: Batum > Kemalpaþa (1 Gece)
Gezi Programý: Otelimizden hareket
ile Fýndýklý, Arhavi, Hopa üzerinden Sarp
sýnýr kapýsýna varýldý. Sýnýr kapýsýndan
baþlayýp kilometrelerce uzayan plajlarý, pýrýl
pýrýl denizi ve Gonia kasabasýný görerek
gezimize baþlandý. Tarihi Gonia Kalesi
gezimiz sonrasý Batuma varýldý. Katedral,
sanat ve arkeoloji müzesi gezilerimizin
ardýndan Altýn Post Heykeli görüldü.
Gezimiz, Batum þehir merkezindeki
bulvarlarda yaptýðýmýz yürüyüþ ile devam
etti. Akþamüzeri Batumdan ayrýlýp, Sarp
sýnýr kapýsýndan geçerek Kemalpaþadaki
otelimize yerleþildi.
4.Gün: Borçka > Karagöl > Macahel
> Ayder Yaylasý (1 Gece)
Gezi Programý: Kývrým kývrým ve eðimi
yüksek yollardan Artvin yönünde ilerleyerek
Borçka'ya gelindi. Ardýndan yörenin cennet
köþelerinden biri olan Karagöle çýkýldý.
Buradan hareket ile son dönemlerde doða
düþkünlerinin ilgi odaklarýndan olan
Macahel' e ulaþýldý. Doða içinde hayal
edilebilecek daha doðrusu hayal bile
edilemeyecek bir renk cümbüþü içindeki
muhteþem ormanlarý, anýt aðaçlarý ile bir
flora hazinesi olan ve ender bulunan ballarý
ile övünen bu sýnýr köyümüzde çevreyi
elverdiðince tanýyýp çaylarýmýzý
yudumladýktan sonra Ayder Yaylasýna
hareket edildi. 1350 m. yükseklikteki Ayder
Yaylasýndaki otelimize yerleþildi.
5.Gün: Ayder Yaylasý > Zilkale >

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Akçaabat > Trabzon > Ýstanbul
Gezi Programý: Kahvaltý
sonrasý; yapýlaþmanýn yine de
özünü deðiþtiremediði, 3000 m.
doruklarý izlenen Kaçkar Daðlarýný
ve 2000 metrelere týrmanan
ormanlarý gördüðümüz bu yaylada
rehber eþliðinde Galer Düzüne
doðru yapýlan doða yürüyüþünün
ve Gelin Tülü Þelalesinin
görülmesinin ardýndan Ayder
Yaylasýndan ayrýlýndý. Sonrasýnda
Zilkaleye ulaþýldý. Denizden 750
metre, vadiden ise 100 metre
yüksekliðe sahip bu ilginç yapý ve
muhteþem manzara görüntülendi.
Zilkale gezimiz sonrasý yöresel
tatlardan oluþan öðle yemeðimiz
Fýrtýna Deresi kenarýnda yenildikten
sonra Trabzona hareket edildi.
Býçaklarý ile ünlü Sürmene'de kýsa
bir alýþveriþ molamýzýn ardýndan
Ulu Önder Atatürkün Trabzona
geldiðinde konakladýðý ve
sonrasýnda müze haline getirilerek
eþyalarýnýn sergilendiði Atatürk
Köþkü gezildi ve sonrasýnda da
Trabzon þehir merkezindeki
Ayasofya Kilisesi gezildi. Trabzon
þehir merkezine vardýðýmýzda
yörede yalnýzca üç aile tarafýndan
icra edilen Gümüþ Telkari ve
Kazaziye sanatýnýn incelikleri
ö ð r e n i l d i . Tr a b z o n þ e h i r
merkezindeki gezimizin ardýndan
Akçaabata gidildi. Yemek
sonrasýnda, uçaðýmýza binilerek
Ýstanbula varýldý.

Cebel Bayramý Töreni
19 Mayýs 2010 tarihinde Bulgaristanda yapýlan
Cebel Bayramý kutlamalarýna; BGF ve Bursa BALGÖÇ Genel Baþkaný Prof. Dr. Emin Balkan, Bursa
BAL-GÖÇ Genel Baþkan Yardýmcýlarý Veli Öztürk ve
Mümin Þentürk ile Genel Sekreter Yardýmcýlarý Sadýk
Yýlmaz ve Kader Özlem katýldýlar.
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BAL-GÖÇ
Karacabey Þubesinin
1.Genel Kurulu Yapýldý
Prof. Dr. Emin Balkan, Genel Baþkan Yardýmcýlarý
Doç.Dr.Yüksel Özkan ve Hüsamettin Çýnar ile Genel
Sekreter Yardýmcýlarý Kader Özlem ve Sadýk Yýlmazýn
da katýlýmlarýyla gerçekleþmiþtir.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma Derneði
Karacabey Þubesi ilk genel kurul toplantýsýný;
27.05.2010 Perþembe günü saat 20.30da Özcanlar
Düðün Salonunda, BGF ve BAL-GÖÇ Genel Baþkaný

Gündemi oluþturan; Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu ve Genel Merkez Delegeliði seçimleri maddeleri
ayrý ayrý oylanarak, tüzük gereði Yönetim Kurulu
Üyeliðine 15 asil ve 15 yedek, Denetim Kurulu
Üyeliðine 3 asil ve 3 yedek, Genel Merkez Delegeliðine
2 asil ve 2 yedek üye, dernek üyelerinin oybirliði ile
seçilmiþtir.

Mustafakemalpaþa BAL-GÖÇ,
Çalýþmalarýna Baþladý
Derneðine baðlý (BAL-GÖÇ) Mustafakemalpaþa
Þubesi yönetimini belirledi.
Mustafakemalpaþa Öðretmenevi Toplantý
Salonunda bir araya gelen üyeler, yönetim ve
denetim kurullarýný oluþturarak yeni dönem
çalýþmalarýna baþladý. Oy çokluðu ile Coþkun
Bayramoðlu BAL-GÖÇ Mustafakemalpaþa Þube
Baþkanlýðýna seçilirken, Baþkan Yardýmcýlýðýna
ise Hafize Eren getirildi.

Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma
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Açýlan temsilcilik ile ilçede ikamet eden
göçmenlerin sýkýntýlarýnýn daha kolay aþýlmasý,
birbiriyle tanýþmasý, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý için önemli bir görev üstlenildiðini
kaydeden Bayramoðlu, desteklerinden dolayý
Belediye Baþkaný Sadi Kurtulana teþekkür etti.
Baþkan Bayramoðlu, Köprübaþý Belediye Ýþ Haný
Kat 4te hizmet verecek olan BAL-GÖÇ
Mustafakemalpaþa Þubesinin resmi açýlýþ törenini
ise önümüzdeki günlerde yapacaklarýný söyledi.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

"Geçmiþten Günümüze Göçmenler,
Daha Ýyi Bir Entegrasyona Doðru" Konulu
Çalýþma Ýçin Bursa Polis Kolejine Gelen
Öðretmen ve Öðrencilerin BAL-GÖÇ Ziyareti
Bursa Polis Koleji tarafýndan yürütülen "Geçmiþten
Günümüze Göçmenler, Daha Ýyi Bir Entegrasyona
Doðru" konulu Avrupa Birliði Projesi çalýþmalarý
kapsamýnda; beþ ülkeden (Fransa, Almanya, Ýtalya,
Polonya ve Romanya) gelen 11 öðretmen ve 16
öðrenciden oluþan toplam 27 misafir aðýrlandý.
Bu çalýþmalar kapsamýnda gelen yabancý

misafirler; BAL-GÖÇ Genel Merkezini ziyaret ederek
derneðin faaliyetleri, amaçlarý, Bursa'da yaþayan
Balkan göçmenlerinin göç etme nedenleri, göç
esnasýnda ve sonrasýnda neler yaþadýklarý, vb. birçok
konuda önemli ve deðerli bilgilerin yer aldýðý bir sunu
ile bilgilendirildi.
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Göçmen Bursa, BAL-GÖÇ Panayýrýnda Buluþtu

Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanýþma Derneði (BAL-GÖÇ)
ile Bursa Büyükþehir Belediyesinin
iþbirliðinde organize edilen BALGÖÇ 2. Balkan Panayýrýnda
binlerce göçmen bir araya geldi.
Rumeli türküleri eþliðinde birlikte
halaylar çeken Balkan göçmenleri,
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keyif dolu bir gün yaþadýlar.
Hayli yoðun katýlým gözlenen
panayýrda, gün boyunca bir dizi
etkinlik gerçekleþtirildi. BAL-GÖÇ
Orhangazi ve Ýnegöl Þubelerinin
folklor ekiplerinin gösterileri
panayýra katýlanlarý büyülerken;
Mehmet-Nafi ve Orkestrasý ile THM

ses sanatçýsý Nilüfer Gölün
konserleri dinleyenlere doyumsuz
anlar yaþattý.
Protokol konuþmasýnda
hemþerilerini selamlayan BGF ve
Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkaný
Prof. Dr. Emin Balkan, Bulgaristanda yaþanan son geliþmeleri ele

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

aldý. Hayli sert açýklamalarda bulunan Baþkan Balkan,
Bulgaristandaki Baþmüftülük krizi için kimse bizim
sabrýmýzý ölçmeye kalkmasýn ifadesini kullandý. Mustafa
Kemal Atatürkü en yüce hemþerileri olarak niteleyen
Balkanýn sözleri, katýlýmcýlar tarafýndan uzun süre
alkýþlandý. Ziraat Parkýnda gerçekleþtirilen etkinliðe
siyasilerin yoðun ilgisi ise dikkat çekti.
Dýþ Türklerden Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Çelik
ile Bursa Valisi Þahabettin Harputun yaný sýra, Büyükþehir

Belediye Baþkaný Recep Altepe, Osmangazi Belediye
Baþkaný Mustafa Dündar, AKP Bursa Milletvekilleri
Mehmet Tunçak ve Sedat Kýzýlcýklý, CHP Bursa Milletvekili
Kemal Demirel ile Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu (BRGK) Baþkaný Turhan Gençoðlu
panayýra katýlanlar arasýndaydý.
Bu sene 25 yýlýný dolduran derneðin, kurucu üyelerine
ve eski genel baþkanlarýna plaket takdim edilirken;
5.BAL-GÖÇ Ali Durmaz Futbol Turnuvasýna katýlan
takýmlara da ödülleri verildi. Günün finalinde Türk pop
müziðinin güçlü sesi Burcu Güneþ sahnede yerini alýrken;
hayranlarýna doyumsuz bir konser verdi. Þarkýlarý ve
sahne þovuyla büyük beðeni toplayan Güneþin,
Bursasporun þampiyonluðunu kutlamasý ise Bursalýlarý
coþturdu. Panayýr alanýný renklendiren havai fiþek
gösterileri ise, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi.
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Yöresel Göçmen Dernekleri ve
BAL-GÖÇ Arasýnda Ýþbirliði Toplantýsý
Yöre dernekleri yöneticileri; pasaport iþlemleri, isim deðiþiklikleri ve güncel sorunlarý
görüþmek üzere BAL-GÖÇ öncülüðünde bir araya geldiler.

Bulgaristan
Cumhuriyeti Bursa
Müsteþar Konsolosu
Evgeni Vasilev Ziyareti
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkaný
Prof.Dr.Emin Balkan, Bulgaristan Cumhuriyeti Bursa
Müsteþar Konsolosu Evgeni Vasilev'i makamýnda
ziyaret ederek konsolosluk hizmetleri hakkýnda bilgi
aldý.
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Þiir Köþemiz
Hacý Nedim,
Ben Ne Dedim?
(Nedim GENÇEFe)
Hacý Nedim, ben ne dedim?
Kör þeytana uyma, dedim.
Öz halkýna kýyma dedim.
Böyle dedim ve ekledim:

Sana paye, unvan veren,
Asla olmaz bize yaren.
Aslý gayen bizi ruhen
Çökertmektir içeriden.

Seni yetiþtiren: Milis.
Aramýza sokan: Ýblis.
Baban mümin, kendin müfis.
Kuzu kürklü bir komünist.

Oturduðun koltuk çürük.
Seni orda tutmaz Türklük.
Gaspettiðin Baþmüftülük.
Baþ günahtýr, baþ kötülük.

Ne mescittir, ne medrese
Ders aldýðýn yer: KDS. (*)
Ýnanmazsýn sen hadise,
Hesabýna gelmez ise.

Yok mu sende hiç insanlýk?
Nerde kaldý Müslümanlýk?
Yeter artýk bu ajanlýk,
Nifakçýlýk ve düþmanlýk.

Halin gülünç ve de acý.
Polis taktý sana tacý.
Sen Sofya'da öptün Haç'ý
Ve Mekke'de oldun Hacý.

Hacý Nedim, ben ne dedim?
Din senden çok ýrak dedim.
Nedimliði býrak, dedim.
Soytarýlýk yasak, Nedim!

Varna, 07.08.1993
Kurtol KURTUL'un BULGARLIK - BARBARLIK þiir kitabýndan alýnmýþtýr.
(*) KDS-Bulgar Emniyeti
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Kitap Tanýtýmý

Balkanlarda Ýzlerimiz
Prof. Dr. Cemalettin TAÞKIRAN

" Balkanlar, en az bu bölgede bulunan diðer
milletler kadar Türklerin de öz topraklarýdýr. Balkanlar,
bölgede bugün yaþayan Arnavutlar, Makedonlar,
Sýrplar, Bulgarlar gibi birçok milletin atalarýnýn
Balkanlara yerleþmelerinden önce ve sonra da
Türklerin de yoðun olarak yaþadýðý bir bölgeydi.
Ayrýca, Balkanlarýn tarihine bakýnca, orada mutlaka
Türkleri görürsünüz. Ýsmi bile Türkçe olan;
"Müslümanlýk" ile " Türklüðün" eþ anlamlý kullanýldýðý
bu bölgenin her tarafý Türklerin, "Türk Barýþýnýn", "Türk
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Adaletinin" izleri ile doludur.
"BALKANLARDA ÝZLERÝMÝZ" de Prof.Dr.Cemalettin
TAÞKIRAN'ýn yerinde gözlemlerini ve bu gözlemlerden
hareketle tarihsel ve kültürel deðerlendirmelerini,
zevkli uslubu ile okuyacaksýnýz... Kah Mostar
Köprüsünde yürüyecek, kah Saraybosna'da bir Türk
kahvehanesinde soluklanacaksýnýz... Mamuþa'da
halay çekecek, Sultan Murat Camiinde dua
edeceksiniz... Kýsaca, izlerimizde bizi arayacak, bizi
bulacaksýnýz..."

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Yemek Köþesi

Dýzman (Dýzmana)

Kaynak Kiþi
Doðum Yeri
Derleyen

: Müzeyyen TORUN (59)
: Bulgaristan /Razgrad
: Ayten HACIOÐLU

Malzemeler:
 2 ekmek hamuru
 1,5 su bardaðý yoðurt
 1 yumurta
 1 çay bardaðý sývý yað
 2 yemek kaþýðý un
 3 yemek kaþýðý kaymak (isteðe göre)
 Tuz
 Ýç malzemesi olarak; isteðe göre lor, peynir,
patates ya da kýyma.
Yapýlýþý:
Tepsi yaðlanýr. Hamurdan ceviz büyüklüðünde
parçalar alýnýr. Ýster içi boþ olarak yuvarlanýp, yaða
batýrýlarak tepsiye dizilir; ister parçalar yað yardýmý
ile elde, el büyüklüðünde açýlýp, içine istenilen harç
malzemesi konularak bohçalanarak kapatýldýktan
sonra, ek kýsmý alta gelecek þekilde, üstü yaða
batýrýldýktan sonra tepsiye dizilir. Bu þekilde, yaklaþýk
yarým saat beklenerek; hamurun biraz daha
mayalanmasý ve kabarmasý saðlanýr. Yoðurt, yumurta,
un, tuz, yað ve isteðe göre kaymak karýþtýrýlarak
hamurun üstünü örtecek þekilde dökülür ve yayýlýr.
Üstü kýzarana kadar -börek piþirme ayarýnda- fýrýnda
piþirilir. Sýcak, sýcak servis yapýlýr. Afiyet olsun.
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Gençliðimiz ve Umutlarýmýz
BAL-GÖÇ Ailesinin Baþarýlý Gençlerinden

MELÝKE TUFAN
20.03.1987 tarihinde, ailesinin üçüncü
çocuðu olarak Bursa'da dünyaya gelen Melike
Tufanýn; annesi Þerife Tufan, 1952'de
Bulgaristan'ýn Kýrcaali ilinin Bölcek köyünde
dünyaya gelmiþ ve 1972 yýlýnda ailesiyle birlikte
anavatana göç etmiþlerdir. Babasý Mustafa
Turan ise 1955'de Balýkesir ilinin Kepsut ilçesine
baðlý Gökköy'de doðmuþ, ilkokulu burada
tamamladýktan sonra eðitim öðretimine
Bursa'da devam etmiþ ve Bursa'ya
yerleþmiþlerdir.
Melike Tufan, ilköðretimi Mithatpaþa
Ýlköðretim Okulunda tamamladýktan sonra,
Çýnar Lisesinde (Süper lise) eðitimini
sürdürmüþtür. 2006 -2007 eðitim öðretim
yýlýnda Bursa Uludað Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Matematik bölümüne
yerleþen Melike, 2010 yýlýnda üniversite
hayatýný bölüm birincisi olarak
tamamlamýþtýr.

2007 yýlýndan beri BAL-GÖÇ üyesi olan Melike ile gurur duyuyor, baþarýlý ve
mutlu bir yaþam geçirmesini diliyoruz.
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