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Modern Þark Meselesi ve
Balkanlarda Türk Kültürü
T

arih tekerrürden ibarettir sözüne
sýkça atýfta bulunanlar son
dönemde Türkiyede ve yakýn
çevremizde yaþanan olaylar
karþýsýnda kýs kýs gülüyorlardýr
herhalde Aktörler baþka olsa
da senaryolar hep ayný. Her
seferinde tongaya düþüyoruz
maalesef. Ama biz Türklerin
sorunu sanýrým daha baþka...
Þöyle ki, tarih olgusu bizim için
hep öðrenci olmuþtur. Biraz da
öðretmenimiz olsa en güzel
olurdu.
Bu konulara açýldýk mý,
boðuluruz maazallah. En iyisi mi,
gelin ben sizi Balkanlara
götüreyim

Kader ÖZLEM

Genel Koordinatör

Ýmparatorluk mirasý olan bu
coðrafyada günümüzde hatýrý
sayýlýr oranda Evlâd-ý Fâtihanýmýz
yaþýyor. Bu ne duyarsýzlýktýr ki; bu
bölge ulusal basýnýmýzda
genellikle krizler olunca kendisine
yer bulabiliyor. Onlar da haklý.
Magazin ve paparazzi
haberlerinden yer kalmýyordur.
Hâlbuki imparatorluðu
imparatorluk yapan bölgenin
adýydý, Balkanlar Tarihsel ve
güncel açýdan önemi son derece
yüksek olan bu bölgeyle haþýr
neþir olmamýz için birazcýk Dýþ
Türkler perspektifimiz olsa yeter,
sanýrým. Ýlla ki, neo-Osmanlýcý
olmamýz gerekmez
Þark Meselesi
Balkanlarda Türk ve
Müslüman kimliðine yönelik
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makro ölçekli; buna baðlý olarak
ülkeden ülkeye göre deðiþen
mikro boyutlu oyunlar oynanýyor.
Gene nedir alýp veremedikleri
diye sormayýn. Bildiðiniz tarihsel
oyunlar diyeceðim; ama tarih
biter, bunlarda oyun bitmez. Ali
Cengiz misali Bu sefer de Þark
meselesinin modifiye (!) edilmiþ
haliyle meþguller
Þark Meselesi neydi? Þöyle
bir hafýzalarýmýzý yoklayalým
Güncel anlamýyla Doðu Sorunu.
Kavram olarak ilk defa 1815
Viyana Kongresinde Rus
delegasyonu tarafýndan kullanýldý.
Ama içeriði biraz geniþ. Kimileri
Ýslam-Hýristiyan çatýþmasý diyor;
kimileri ise Türklerin Viyanaya
kadar ilerlemiþ olmasýna karþý
Batýlýlarýn Türk ve Müslüman
unsurlarý Avrupadan atma projesi
olarak ifade ediyor. Aslýnda her
iki tanýmlama da bunun ne kadar
büyük ölçekli olduðunu
göstermesi açýsýndan önemli.
Peki, Avrupa neresi? TürkiyeÝzlanda arasý! Projenin amacý,
Ý s t a n b u l -V i y a n a h a t t ý n ý
temizlemek Ýþte bu bölgenin
adý: Balkanlar Pardon, Brüksel
kaynaklarý artýk Güneydoðu
Avrupa diyor buraya.
Adamlar sadece proje olarak
býrakmamýþ uygulamaya da
geçirmiþ. Epey yol da kat etmiþler.
Bakýn 1815ten sonra neler
olmuþ
O tarihe kadar bölgede
Osmanlý Devletinin yönetim

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

anlayýþýndaki hümanizmi doyasýya
yaþayan Balkan milletleri ne
hikmetse isyanlara baþladýlar. 19.
yüzyýlý isyan bastýrmakla, toprak
kaybetmekle geçirmiþiz. 20.
yüzyýlýn ilk 15 yýlý da buna dâhil
tabii
Sonra Cumhuriyet Türkiyesi
Ama bölgede sorunlar bitmedi.
Kendi aralarýnda bile kavga etseler,
ana fatura hep Türklere ve
Müslümanlara çýktý. Balkan Türkleri,
20. yüzyýlý baskýya maruz kalarak,
asimilasyona uðrayarak,
anavatana göç ederek geçirmek
zorunda kaldý. Aslýnda bunlar 93
Harbinden beridir hep
yaþanagelen olgular... Ama þunu
da net bir biçimde söylemek
lazýmdýr: Dünyada göçün ve
göçmenin ne demek olduðunu
Balkan Türklerinden daha iyi bilen
bir nüfus kitlesi yoktur. 130 yýldýr
belli periyotlarla göç etmek Dile
kolay! Bir de buna milyonlarca can
kaybýmýzý eklersek, varýn gerisini
siz düþünün. Ne var ki, bizi
yapmadýðýmýz soykýrýmlarla itham
edenler, bu trajediler karþýsýnda
kör, saðýr ve dilsiz Daha düne
kadar bölgede yine ayný facialar
yaþandý.
Þark Meselesini Kurtuluþ
Savaþýyla bitirdik dedik ama biten
sadece Anadolu ve Doðu Trakya
bölgeleriydi. Yani, þimdiki Türkiye
sýnýrlarý... Sevrin yerine Lozaný
kabul ettirebilmek için ne bedeller
ödediðini bu halk iyi bilir! Ama
buradan bakýnca bir kýsmý
unutmuþ gibi gözüküyor. Ýþin
kötüsü Sevri yeniden hortlatmak
istiyorlar. Not al çocuk, ben de bu
durumu paranoya haline getirmiþ
bir ulusalcý oldum Düzeltiyorum:
Hayýr, hayýr olmadým. Daha yaþým
genç, hapse girmek istemiyorum...
Soðuk Savaþ döneminin

sonuna doðru Kýzýllarýn artýk tehlike
olmadýðýný gören dünyanýn gizli
ve gerçek efendileri (!)
kurumsallaþmýþ örgütleriyle yeni
ve uzun soluklu bir düþman
yaratmak zorunda kaldý: Yeþil
Düþman! Yani Ýslâm Geçmiþin
mirasýndan önemli ölçüde
beslenerek, 1990lý yýllarda bunun
fikirsel temellerini hayli saðlam
attýlar. Önce Demokratik Barýþ
sesleri duyuldu, sonra hayal
dünyasýnda medeniyetleri
çatýþtýrdýlar. 11 Eylül 2001den
sonra da fiilen çatýþtýrdýlar. Zaten
çatýþtýranlarýn o dönemki
Baþkumandaný(!) Ýslam ülkelerini
iþgallerinde Bu bir Haçlý
Savaþýdýr dememiþ miydi? Zaten
dünden hazýr olan Avrupalýlar da
buna karikatür kriziyle yeþil ýþýk
yakmýþlardý.
Modern Haçlý Savaþlarýnýn
önünde týpký geçmiþteki gibi bir
tehdit var: Türkiye! Nasýl ki,
geçmiþte Haçlý ordularý
Anadoludan geçemedilerse;
küreselleþen dünyada bölgesel bir
aktör olarak istikrarlý ve güçlü bir
Türkiye, bu gerçek efendilerin
oyunlarý önündeki yine en büyük
engel! Son 50 yýldýr içeride
yaþadýðýmýz kardeþ kavgasýný bir
de bu açýdan deðerlendirmek
lazým.
Dönelim Þark Meselesinin
Balkanlar boyutuna
Avrupanýn Türklere ve
Müslüman kültüre düþmanca bir
tavýr almasý kadar doðal bir þey
olmasa gerek. Sen git, onlar için
Tanrýnýn Kýrbacý ol, yüzyýllarca
Av r u p a  y ý y ö n e t ; a r d ý n d a n
Osmanlýyla Viyanaya kadar git,
500 yýl da böyle yönet Böylesi
bir geçmiþ, Avrupalýlar için onur
kýrýcý bir durumdur.

Ýmparatorluðun en uzun
yüzyýlýnda Balkanlarda tam bir
soykýrým yaþandý. Öteki gözüyle
bakýlan Türk ve Müslümanlara
yönelik insanlýk dýþý her türlü
muamele yapýldý.
Balkanlar, Avrupa için psikolojik
bir sýnýr yeridir. 18. yüzyýla kadar
Balkanlarýn adý, Goethenin
þiirlerinde de ifade ettiði gibi
Türkiye idi. 19. yüzyýlda Türk ve
Müslümanlarýn atýlmasý gereken
bir coðrafya iken; 20. yüzyýlda
Doðu Bloðu ülkelerinin bulunduðu
hasým bir coðrafya idi. Ama yüzyýlýn
baþýnda ve sonunda yaþanan
19131993 olaylarý, Türklerden
duyulan rahatsýzlýðýn somut bir
göstergesiydi. 21. yüzyýlda ise
Balkanlar artýk Avrupa kýtasýndadýr.
Ancak bu yüzyýlda Avrupalýlar
barbarca kýyýmlarla Türk kültürünü
içlerinden silemeyeceklerdir.
Dolayýsýyla, post-modernist
tedbirlere baþvurulmalýydý.
Balkanlardaki Türk-Ýslam
Kültürüne Yönelik Saldýrýlar
Ýnsan haklarý, barýþ, demokrasi
gibi kavramlarýn en popüler
söylemler haline geldiði bir
dünyada, Batýlýlar fiili temizlemelerle
veya bölge içi yaþanan þiddetle
içlerindeki
ötekiyi
atamayacaklarýný daha iyi
anlamýþlardýr. Bunun yerine, milli
hafýzalarý yok ederek ötekiyi
devþirmek daha cazip hale
gelmiþtir. Milli hafýzayý silmek içinse,
Türk ve Müslümanlarýn kültürel
deðerleriyle oynamak gerekliydi.
Kültür, bir milletin devamlýlýðý
için hayati önem taþýmaktadýr.
Kültür kavramýnýn tanýmý
üzerindeki görüþ farklýlýklarýna
girmenin anlamý yok. Þöyle bir
kültürün öðelerine bakalým: Dil, din
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ve ortak tarih bilinci Bu hususlar,
bir milleti oluþturan en etkin
araçlardýr. Ýþte Batýlýlar kendi
güvenliklerini saðlamak ve tarihsel
amaçlarýna ulaþmak için buradan
hareket edecekti.
Kýsacasý, Balkanlarda TürkÝslam kültürüne yönelik saldýrýlar
artýk bu boyutta yapýlýyor.
Balkanlardaki Türk diline ve
Müslümanlýða yönelik saldýrýlar yeni
bir husus deðil elbette Ama en
azýndan þekil deðiþtirdi. Nasýl mý?
Balkan ülkelerine AB üyelik
perspektifleri verilerek bu ülkelerin
demokratikleþmeleri saðlandý. Bu
demokratikleþme hareketi de
Balkanlardaki Türk azýnlýklara bazý
demokratik haklar olarak geri
döndü. Örneðin, Türkçe
Romanyadaki Türkler dýþýnda
bölgedeki hemen hemen bütün
Türkler bu konuda sorun yaþýyorlar.
Bulgaristan, Türk azýnlýða anadilde
eðitimi zorunlu seçmeli ders
statüsünde haftada 4 saat olarak
veriyor. Yani Ýngilizceyi seçen bir
Türk öðrenci, Türkçe ders alma
hakkýna
sahip
deðil.
Makedonyada anayasal olarak
anadilde eðitim öðretim serbest
ama pek çok yerde Türkçe eðitim
için yeterli araç ve materyal yok.
Batý Trakyadakiler, Yunanca eðitim
veren pedagoji okullarýndan
mezun olduktan sonra Türkçe
öðretmenliði yapýyorlar. Kosovada
ise, Türkçe anayasal olarak resmi
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dil deðil; ama belediyeler
boyutunda nüfus durumuna göre
resmî olabiliyor. Bütün bunlarýn
yanýnda, bölgedeki Türkçe basýnyayýn faaliyetleri olmasý gerekenin
çok altýnda Balkanlarda Türkçe
için özetle þu söylenebilir: okul var,
materyal yok; materyal var, öðrenci
yok; öðrenci var, öðretmen yok;
öðretmen olsa da diðer unsurlar
yok; sermaye var, gazete çýkaracak
adam yok; gazetecilik yapacak
yetkin kiþi varsa, bu sefer de
sermaye yok
Türkçe için
görünürde her þey var ama icraatta
pek bir þey yok! Ýyi ki, Türk dizileri
var da, soydaþlarýmýz uydudan
onlarý bari izleyebiliyorlar.
Dini açýdan da sorunlar almýþ
baþýný gitmiþ Katolik ve Ortodoks
misyonerler bölgede Müslümanýn
yaþadýðý her yerde cirit atýyorlar.
Sadece Hýristiyanlar deðil tabi
Kendi içimizden de darbe alýyoruz.
Vahabiler bölgede aktif olmaya
çalýþýrlarken; Ýran ise, farklý
yatýrýmlarýn peþinde Araplarla
ortak yönleri, Müslüman
öðrencilere hatýrý sayýlýr burslarla
yatýrým yapmalarý Nur cemaati
de Balkanlarda bulunuyor. Perde
arkasýnda sýký bir rekabet var.
Dedik ya, artýk gizli gizli yapýyorlar
bu iþleri
Cami inþaatlarýna
bürokratik engeller, müftü
seçimlerinde yaþanan sorunlar,
Osmanlýdan kalma vakýf mallarýnýn
teslim edilmemesi, dini eðitimde
yaþanan sorunlar, Ýslam dinini

bütün sadeliði ve güzelliðiyle
anlatacak din adamlarýnýn azlýðý,
Müslümanlara yönelik psikolojik
baskýlar ve þüpheli yaklaþýmlar
Bunlar yetmiyormuþ gibi, Türk
tarihiyle de oynuyorlar. Balkan
ülkelerinin okul kitaplarýnda
deðiþmeyen öcü: Türkler ve
Müslümanlar. Tarihimiz de bu kültür
erozyonundan nasibini almýþ.
Þöyle bir Balkan ülkelerine
bakýnýz Ekonomik olarak en geri
kalmýþ olan kýrsal yerleþim
yerlerinde genellikle Türkler ve
Müslümanlar var. Böylece Türkler
göç ettirmek isteniyor. Büyük
þehirlere göç edince de, entegre
olmak suretiyle asimile edilmek
i s t e n i y o r l a r. B e y i n y ý k a m a
operasyonlarý da bunlardan geri
kalmýyor. Avrupa kültürü ve
Avrupalýlýk en popüler söylemler
olarak vitrinde duruyor. Yakýnda
Evlâd-ý Fâtihanlar, Evlâd-ý
Avrupalýlar olarak karþýmýza
çýkarlarsa hiç þaþýrmamak gerek.
En baþýnda dedik ya, büyük bir
proje ve buna baðlý olarak, ülkeden
ülkeye göre deðiþen küçük oyunlar
var diye
Kendi içimizdeki
gereksiz bölünmeler ile bu
oyunlara fiili olarak ajanlýk yapan
aramýzdaki köstebekler de bu
denklemi içinden çýkýlmaz hale
getiriyorlar.
Bunlara karþý neler yapýlmasý
gerektiði de baþka bir yazýmýzýn
konusu olsun...

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Bulgaristan'da
Türkçe Basýn Hayatý (1865-2009) - 2 ürklerle Bulgarlar arasýnda
iyi komþuluk, dostluk
propagandasý Türkçe
basýnda hiçbir zaman eksik
olmamýþtýr. Bu görüþü ilk olarak
Sofyada Türkçe-Bulgarca çýkan
Efkârýumumiye gazetesi
baþlatmýþtýr. 1905te birkaç ay
ömür süren bu haftalýk gazetenin
amacý Türk-Bulgar dostluðunu
geliþtirmek olmuþtur. Onu izleyen
gazetelerin büyük bir çoðunluðu
Türklerle Bulgarlar arasýnda
dostluðu güncel plânda ele
aldýlarsa da, Mehmet Behçetin
Sofyada, sonralarý Rahvada
çýkardýðý Ahali gazetesi iki komþu
halk arasýnda dostluðu, bir gün
gelip mutlaka gerçekleþecek bir
ideal olarak görüyordu.
Bulgaristan Türk öðrenci
gençliðine yönelik bazý dergiler
de yayýmlandý. Yoldaþ (19211922), Genç Mektepli (1924)
çýkmaya baþlamýþtý. Bir grup
öðretmen, Çocuk Sevinci (1932)
dergisini çýkarmak istediler.
Bulgarca Detska Radost Çocuk
Sevinci dergisinden alýnan yazýlarý
Mustafa Oðuz (Peltek) Türkçeye
çeviriyordu. Vakýflar Genel
Müdürü usta gazeteci Mehmet
Celilin kýzý Fevziye Celil Kalgay
Çiçek (1929) adýnda bir çocuk ve
kadýn dergisi çýkardý. Sözü geçen
dergiler kýsa ömürlü oldular.
1920lerin baþýndan
baþlayarak 1930larýn ortasýna
kadar süren bir dönemde
Bulgaristan Türklerinin Türkçe
basýný en geliþmiþ yýllarýný yaþadý,
Türklerin toplumsal düþüncesinin
geliþme sürecini yansýttý. Türkçe

T

Prof. Dr.
Hayriye SÜLEYMANOÐLU YENÝSOY
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi E.Ö.Ü.

basýn, azýnlýk olarak yaþayan,
aslýnda büyük bir kalabalýðý
oluþturan Türk halkýnýn haykýran
sesi, gören gözü, iþiten kulaðý
oldu.
O yýllarda Türklerin Türkiyeye
göçe zorlanmasý konusu da
basýnda geniþ yer aldý. Türklere
hoþgörüsüyle bilinen Çiftçi Halk
Partisi lideri Aleksandýr
Stamboliyskinin 9 Haziran 1923
tarihinde öldürülmesiyle faþist
eðilimli bir hükümet kuruldu. Irkçý
Bulgar örgütleri Türklerin yoðun
yaþadýðý bölgelerde baský ve
zulüm eylemlerini arttýrdýlar. Kuzey
Bulgaristanda Yurt Korunmasý
(Rodna zaþtita) (1923-1936) ve
Güney Bulgaristanda Trakya
komiteleri masum Türkleri
yerlerinden söküp atmak için
saldýrýlar düzenliyorlardý. Bu iki
örgütün saldýrýlarý karþýsýnda
Türkler, Türkiyeye göç etmekten
baþka bir þey yapamýyordu.
Deliorman gazetesi bu
saldýrýlara þöyle deðindi:
Þimdi Bulgaryada Türklere
dayak atan, bunlarý yaralamaktan,
hatta öldürmekten zevk alan, köy
çeþmesine domuz yaðý süren,
müezzini taþlayan, bazen de cami
yakan, velhasýl saf halkýn dini
hissiyatýný galeyana getirmek,
gözünü yýldýrmak, üzerlerine
dehþet, korku salarak bu güzel
vataný terk ettirmeye çalýþan kara
bir teþkilât faaliyetine devam
ediyor.
Son zamanlarda þimal
taraflarýndaki bu belâya, cenup
taraflarýnda ikinci bir bela daha
5
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zammoldu. Kýrcaali ve havalisinde
de kahpece pusu kurarak namuslu
Bulgarya Türkünü öldürenler
belirdi. Orada da Türkün tarlasýný,
evini býrakýp hicret etmesini
isteyenler hissolunmaya
baþladý.Þimdiye kadar kalemle,
nutuklarla hareket eden bir
teþkilâtýn eline sopa ve silâh aldýðýný
Bulgarya Türkü hayretle, esefle,
lânetle hissediyor 
Tüm sýkýntýlara karþýn Türkçe
basýn göç etmeyi doðru
bulmuyordu ve halký göç etmek
kararýndan vazgeçirmeye
çalýþýyordu. Deliorman gazetesi:
Cennet gibi bu vatanýn içinde
asýrlarca yaþayan Türk köylüsü
muhacirliðe
kalkmayý
d ü þ ü n m e m e l i d i r, a k l ý n d a n
geçirmemelidir diyor ve göç
etmek zorunda kalanlara da
felâket bezirgâný denen
fýrsatçýlarýn, vurguncularýn tuzaðýna
düþmemeleri öðütünde
bulunuyordu. Gazete, Türk halkýnýn
göçünü Balkan Sýra Daðlarýndan
çýkýp Karadenize dökülen Kamçý
suyunun akýp gitmesine benzetiyor
ve halka þöyle sesleniyordu(11).
Kamçý gibi akýp gitme
Etrafýný yýkýp gitme
Ey Türk oðlu, dede ilin
Ellere býrakýp gitme
Dedelerin sürdü, ekti
Bu il için neler çekti
Yüzlerce yýl silâh elde
Ýl uðruna kanlar döktü
Rehber gazetesi de Hicret mi,
Felâket mi? diye soruyor ve halka
sesleniyor:
Irktaþ ve dindaþlar!...
Mal ve yurt kolay ele geçmez.
ecdadýndan kalan sevgili
yurdunuzun kýymetini biliniz. Bunlar
elden çýktýktan sonra tekrar ele
6

geçmez. Son piþmanlýk fayda
etmez
Hicret etmek düðüne gitmek
deðil, ateþten gömlektir, afettir.(12)
Ama acý gerçekler biliniyordu.
Aydýnlar, gazeteciler bu gerçeði
görüyordu: Deliorman Türkler
hicret etmiyorlar, ettiriliyorlar
diyordu(13):
Türkler buradan istemeye
istemeye, gözleri arkalarýnda
kalarak gidiyorlar, çünkü gitmeye
mecbur oluyorlar.
Bulgaryada
öyle vakalar
oluyor ki, insaný canýndan,
malýndan, namusundan ötürü
korkutuyor
Bir ay evvel Akderede
öldürülen Pehlivanoðlunun kanlarý
kurumadan Rodoplarda baþka
Türk kaný döküldü
Cebiroðullarý Nahiyesi Müdürü
Hasan Efendinin gün ortasýnda
katli keyfiyeti, Kýrcaali ve
havalisinde pek büyük korku tevlit
ettiðinden umum halk malýný,
mülkünü satarak Türkiyeye hicret
etme yoluna dökülmüþtür 
Bulgaristanda Türkçe basýn
karanlýk günler yaþamaya baþladý.
Mayýs 1934te askeri-sivil bir
darbeyle bu ülkede parlamenter
demokrasiye son verildi. Yeni
hükümet siyasî partileri ortadan
kaldýrdý, gazete ve dergileri kapattý,
þiddetli bir sansür koydu.
Yayýmlanan bütün Türkçe basýn
bundan en çok zarar gördü. Askerî
faþist eðilimli hükümet idareye gelir
gelmez on Türkçe gazeteyi birden
kapattý. Bunlar Halk Sesi,
Deliorman, Özdilek, Ýstikbal,
Rehber, Karadeniz, Turan, Çiftçi
Kurtuluþu, Yarýn, Yenigün gazeteleri
Pantürkist, Kemalist düþünceler
yayan gazeteler olarak gösterildi;
sahipleri, editörleri ve yazarlarý
zulme uðratýldý. Birçoklarý
hapisanelere gönderildi, bazýlarý

da öldürüldü. Kalanlar Türkiyeye
göçe zorlandý. 1935te Balkan
Postasý, Dostluk ve Yýldýrým
gazetelerinin yayýmýna da son
verildi. Muhafazakâr gazeteler
olarak bilinen dört-beþ Türkçe
gazete iki yýl daha yaþayabildi.
1937-39 yýllarýnda üçü kapatýldý,
Havadis adlý gazete eski harflerle
haftada iki defa yayýmlanýyordu,
Þubat 1941de bu Türkçe gazete
de Bulgar makamlarýnca kapatýldý.
Yine eski harflerle yayýmlanan
Medeniyet gazetesi ise son
kapatýlan gazeteydi, 19 Aðustos
1944 yýlýnda kapatýldý. Böylece
Türkçe süreli basýna son verilmiþ
oldu.
1908-1944 yýllarý döneminde
sanat eserleri de yayýmlanmýþtýr.
Ethem Ruhi, Balkan Savaþý konulu
Þehit Evlâtlarý öyküsünü 1913te
Balkan gazetesinde yayýmladý.

Yahya Kemal Beyatlýnýn Balkana
Seyahat gezi notlarý Rahvada Ahali
basým evinde 1923te kitap hâlinde
basýldý vb.
Çarlýk döneminde Türkçe çýkan
gazetelerin çoðunun sayfalarý iki
ile dört arasýnda deðiþmekte, adlarý
gazete olmasýna raðmen çoðu
günlük deðil, haftalýk veya aylýk
çýkmakta, tirajlarý da 500 ile 2000
arasýnda deðiþmektedir.
Gazete sayfalarýnda 1920lere
kadar, birinci sayfadan son sayfaya
kadar güncel haber, kültür sanat
faaliyetleri þeklinde yayýmlanmakta,
1920lerin ortalarýna doðru arka
sayfada mizah ve spora da yer
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verilmektedir. 1920li yýllarýn sonu
ve 1930lu yýllarýn baþýnda ise
gazetelerin içeriðinde olduðu gibi,
þeklinde de hissedilir ölçüde
deðiþme kaydedilmektedir.
Halk Cumhuriyeti Döneminde
Türkçe Basýn (1945-1985)
1944 komünist devriminden
sonra Bulgaristanda Türkçe
basýnda köklü deðiþiklikler oldu.
Yeni Bulgar rejiminde, yeni bir
Türkçe süreli basýn doðdu. Hepsi
Lâtin esasýna dayalý yeni harfli
olmak üzere, birçok gazete ve
dergi yayýmlandý. Bunlarýn sayýsý
39u buldu. Her türlü basýn faaliyeti
Bulgar Devletinin elindeydi.
Yayýmlanmaya baþlayan ilk Türkçe
gazete Vatan Cephesi Komitesinin
Sofyada yayýmladýðý Vatan
gazetesidir. Tek biricik sayýsý çýkan
bu gazete durdurulunca 1945 yýlý
Mayýs ayýndan baþlayarak Vatan
Cephesi Millî Þurasý Iþýk gazetesini
çýkarmaya baþladý.
1944 sonrasý yýllarda
Bulgaristanda Türkçe basýn
hayatýný anlatýrken her þeyden
önce bunun güdümlü bir basýn
olduðunu, komünistler tarafýndan
yönlendirildiðini belirtmeliyiz.
1947 yýlýnda 5 Nisan ile Kasým
aylarý arasýnda Dostluk adýnda bir
Türkçe gazete çýktý. Kýzýlordu
tarafýndan çýkarýlan Drujba
gazetesinin Türkçesiydi. Baþyazarý

Azerbaycanlý A. Kerim adýnda bir
gazeteciydi.
Yukarýda adý geçen Iþýk
gazetesi 1947den sonra Yeni Iþýk

adýný aldý ve haftada bir
yayýmlanmaya baþladý, Bulgar
Komünist Partisi Merkez
Komitesinin bir yayýn organý olarak
varlýðýný sürdürdü. Türkçe ve
Bulgarca olarak yayýmlanmaya
baþlayýnca adý da Yeni Iþýk-Nova
Svetlina olarak deðiþtirildi. Son
sayýsý 29 Ocak 1985 tarihinde çýktý.
31 Ocaktan itibaren de Nova
Svetlina adýyla çýktý. 1990 yýlýna
kadar bu adla Bulgarca olarak
yayýmlandý ve artýk Türkçe basýn
dýþýnda bir gazeteydi.
Yeni Iþýk gazetesinin bir eki
olarak Ajitatörün Klavuzu (Narýçnik

na agitatora) 1957-1969 yýllarýnda
Sofyada yayýmlanmýþtýr. Bundan
önceki
yýllarda
ise
Propagandacýnýn Kýlavuzu adýyla
yayýmlanýyordu.
Çaðdaþ, Yeni Iþýk gazetesinin
bir edebiyat ve sanat yapraðý idi.
Bu ekte Bulgar ve dünya
klasiklerine dair yazýlarla onlarýn
eserleri; Georgi Dimitrov ve
Leninin edebiyat hakkýnda
görüþleri; yerel Türk eleþtirmenlerin
Bulgaristan Türk yazarlarýnýn
kitaplarý üzerine deðerlendirmeleri
bulunuyordu.
Ýki haftada bir yayýmlanan bu

edebiyat ve sanat yapraðý 1970

yýlý ortalarýndan sonra çýkmaz oldu.
Halk Gençliði
Türkçe süreli basýnda uzun
ömürlü bir gençlik gazetesi olarak
kaldý. 1948de çýkmaya baþlayan
gazete, 1970 ortalarýnda Yeni Iþýk

ile birleþtiriliyor bahanesiyle
ortadan kaldýrýldý. Önce Dimitrovçu
Halk Gençler Birliðinin, daha sonra
da Dimitrovçu Komünist Gençler
Birliði (DKMS) Merkez Komitesinin
basýn organýydý, haftada bir
çýkýyordu.
Eylülcü Çocuk
Bulgaristan Türk topluluðuna
kendi ideolojisini kabul ettirmek
için Komünist Partisi her þeyden
önce yetiþmekte olan nesillere bel
baðlýyordu. Bundan dolayý da
iktidara geldiði ilk yýllarda çocuklar
7
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için bir gazete çýkarmayý uygun
buldu, Eylülcü Çocuk gazetesi

yayýmlandý (1946-1960). Bu gazete
de yetiþen nesillere Marksist
ideolojiyi kabul ettirmekte önemli
rol oynadý.
Piyoner
1959 yýlýnda Türk çocuklarýna
Piyoner (Pioner) adlý bir dergi
çýkmaya baþladý. Dimitrovçu
Komünist Gençler Birliði Maarif ve
Kültür Bakanlýðýnýn Çocuklara
mahsus Türkçe yayýný olduðu
bildirildi. Kýsa ömürlü bir dergiydi,
1960 yýlýnda kapatýldý. Bunun
baþlangýç ve kapatýlmasý ülkede
tüm Türk ana ve ilköðretim
okullarýnýn kapatýlmasýna rastladý.
Türk okullarý 1959/60 öðretim
yýlýnda, bundan önceki yýllarda da
Türk lise, öðretmen okul ve
enstitüleri kapatýlmýþtý.
Filiz
1960 yýlýnda Eylülcü Çocuk
gazetesi kapatýldýktan sonra, onun
fonksiyonlarýný Halk Gençliði
gazetesi üstlenecek, demiþlerdi.
Halk Gençliði gazetesi içinde bir
sayfa olarak Filiz çýkmaya baþladý.
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Yeni Iþýk gazetesinde olduðu
gibi, Yeni Hayat dergisinde de
aylarýn, kurum ve kuruluþlarýn adlarý
vb. Bulgarca olarak yazýldý: Eylül

1968in baþýnda baþlýbaþýna çýktý.
Ayda iki kere yayýmlanýyordu. Ayný
yýlýn sonunda kapatýldý.
Yeni Hayat
Yeni Hayat adlý aylýk Türkçe bir
dergi de Ocak 1954 yýlýnda
Sofyada çýkmaya baþladý. Sosyal,
siyasal, resimli bir edebiyat ve
sanat dergisiydi.
Derginin 1957 Þubat ayý
sayýsýnda Edebiyat Kürsüsü
ilâvesini buluyoruz. Yeni Hayat
mecmuasýnýn neþriyatý. Her üç
ayda bir çýkar diye bildiriyor. Ancak
Edebiyat Kürsüsü uzun ömürlü
olamadý. Daha sonraki yýllarda
Þafak diye bir edebiyat ve sanat
eki çýkarýlmasý ihtiyacý duyulmuþ,
bazý sanatçýlarýn Marksist ideolojiye
uygun eserleri yayýmlanmýþtýr.
Yeni Hayat dergisinde çocuk
sayfalarý da vardý. Bu sayfalar
önceleri sadece Türkçe olarak
yazýlýrken, 1970 yýlýnda Stranitsa
za Detsata (Çocuk Sayfasý,
Çocuklara Ait Sayfa) artýk sadece
Bulgarca öyküler, masallar,
bilmeceler ve þiirlerle
doldurulmuþtu. 1976da buna
Pçelitsa (Arýcýk) adý verilmiþ, bir
daha da sayfa Bulgarca olarak
çýkmaya devam etmiþtir.

yerine septemvri, binbaþý yerine
mayor, bakan yerine ministýr
vb(14). Yeni Hayat dergisinin adý
da deðiþtirilerek Yeni Hayat-Nov
Jivot oldu. Son yýllarda yazýlarýnýn
%70i Bulgarca, %30u da Türkçe
olmak üzere yayýmýný sürdürdü.
Zorla Bulgarlaþtýrma olaylarý
günlerinde adý sadece Bulgarca
olarak kaldý ve 1985in Ocak ayý
sonunda tamamen Bulgarca
çýkmaya devam etti. Artýk bu bir
Türkçe dergi deðildi çünkü
okurlarýna karþý bir cephe almýþ,
her sayýsýnda onlara Bulgar
olmanýn ne kadar büyük bir þeref
olduðunu anlatýyordu.
Emek (Trudovak) Davasý
1923 yýlýnda Aleksandýr
Stamboliyski hükümeti zamanýnda
kurulan Emek Ordusu, ülkenin
ekonomik hayatýnda önemli bir
faktör olmuþtur. Genel olarak Türk,
Pomak ve Roman (Çingene)
gençlerinin hizmet gördükleri
Bulgaristana özgü bir ordudur. Bu
orduya alýnan gençler, kýsa süre
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bir talimden, birer zanaat
kursundan geçirildikten sonra
ellerine kazma kürek verilerek
nerede ne yapýlacaksa o iþe
koþulmuþlardýr(15). Hizmet süreleri
boyunca da bu erler komünist
ruhta eðitilmiþlerdir. Emek Ordusu
Siyasî Komutanlýðý Ajitasyon ve
Propaganda Þubesi 1965ten
baþlayarak Trudovak Davasý adý
altýnda Türkçe olarak bir gazete
çýkarmayý kararlaþtýrýyor. Gazetenin
ilk sayýsýnda þunlar yazýlý Trudovak
Davasý þimdiden sonra ayrý olarak,
her iki haftada bir gazete hâlinde
çýkacaktýr.
Þimdiye kadar Trudovo Delo

gazetesinde birkaç sütundan
ibaret olan Türkçe sayfasýnýn ayrý
bir ilâve olarak çýkarýlmasý kararý
alýnmýþtýr.
1 Aðustos 1965 tarihinde baþlýk
olarak yine Trudovak Davasý
yazýlmýþ, 28 Kasým 1965 tarihinden
itibaren gazeteye Emek Davasý adý
verilmiþtir. Fakat çok geçmeden
komünizm propagandasýna hizmet
ettiði hâlde, Türkçe olduðu için
öteki Türkçe gazetelerle birlikte
Emek Davasý da 1969dan sonra
durdurulmuþtur.
Ýl Gazeteleri
Yukarýda adlarý geçen gazete
ve
dergiler
Sofyada
yayýmlanýyordu. Bununla birlikte
bazý il merkezlerinde Bulgarca
çýkan gazetelerde de Türkçe
sayfalar vardý. Zamanla bunlarýn

bazýlarý ayrý birer Türkçe gazeteye
dönüþtürüldü: Þumnuda (o
zamanlar þehrin adý Kolarovgrad
idi) Kolarovgrad Savaþý (19511956); Rusçukta Tuna Gerçeði
(1955-1959); Varnada (o zamanlar
þehrin adý Stalin idi) Stalin Bayraðý
(1956-1959); Hasköyde Rodop
Mücadelesi çýkmaya baþladýlar.
Kolarovgrad Savaþý 1955e kadar
Bulgarca il gazetesinin bir sayfasý
olarak; 1955te de Türkçe gazete
olarak çýkmaya baþladý. 1956dan
baþlayarak 1959a kadar Savaþ
adýyla basýldý. Kolarovgrad Savaþý,
Tu n a G e r ç e ð i v e R o d o p
Mücadelesi gazetelerinin Türkçe
olarak çýkmalarý kararý Bulgar
Komünist Partisi Merkez Komitesi
Politbürosu tarafýndan 25.XI.1954
tarihinde alýnýyor.
Stalin Bayraðý gazetesinin baþlý
baþýna Türkçe olarak çýkmasý kararý
da 27.03.1956da alýnýyor. Daha
sonraki yýllarda gazete Halk Davasý
adýný alarak ilk adýna (Varna)
dönüyor. 3 Mart 1950de Narodno
Delo gazetesinin adýnýn Stalinsko
Zname olmasý kararlaþtýrýlýyor.
Ancak bu gazeteler uzun
ömürlü olmadýlar. Türk okullarýnýn
kapatýlmasýyla bazý gazetelerin de
çýkmasýna son verildi: 1959da
Þumnuda çýkan Savaþ, Hasköyde
çýkan Rodop Mücadelesi, Varnada
çýkan Stalin Bayraðý, Rusçukta
çýkan Tuna Gerçeði ve Trudovo
Delo (Emek Davasý) gazetesinin
yayýmlanmasýna son verilmiþtir.
1960larýn baþlarýnda
Müslümanlarýn adlarýnýn
deðiþtirilmesi deneyiminde
bulunulmasý, Türk okullarýnýn da
kapatýlmasý Türklerin sert tepkisine
neden oldu. Yüzbinlerce Türk
Türkiye temsilciklerine dilekçe
göndererek göç isteðinde
bulundular. Bu durum Bulgar
komünist idarecilerin geri adým
atmalarýna sebep oldu. Basýna az

çok bir özgürlük verildi. Gazete ve
dergilerde birçok Bulgarca
kelimenin kullanýlmasý zorunluluðu
kaldýrýldý, Türkçe eðitime yeniden
önem verileceði vaadinde
bulunuldu. 1964-1965 yýlýndan
itibaren kapatýlan il gazetelerinden
bazýlarý yeniden yayýmlanmaya
baþladý. Yeni oluþturulan il
merkezlerinde de gazeteler
çýkmaya baþladý: Eskicumada
Komünizm Bayraðý (1964),
Silistrede Ziya (1965), Razgratta
Dostluk (1964) gazetesi, Varnada
Halk Davasý (1965), Kolarovgradta
(Þumnuda) Kolarovgrad Savaþý
(1966dan sonra) Ziya adýyla
çýkmaya baþlýyor. Ancak Rusçukta
yayýmlanan Tuna Gerçeði,
Hasköyde yayýmlanan Rodop
Mücadelesi gazeteleri yoktur.
Emek Davasý da yeniden yayýmýna
baþlar. Kýrcaalide yayýmlanmaya
baþlayan Yeni Hayat gazetesi 1974
yýlýna kadar varlýðýný sürdürdü.
Bu yumuþama dönemi çok az
sürdü ve komünist idareciler yine
harekete geçtiler. 1970lerin
baþýnda Müslümanlarýn adlarý
deðiþtirildi. Kanlý olaylar yaþandý.
Belene ölüm kampý, hapishaneler
Türklerle Müslümanlarla doldu
taþtý. %70i Bulgarca, %30u Türkçe
çýkan Yeni Iþýk-Nova Svetlina
gazetesi ve Yeni Hayat-Nov Jivot
dergileri dýþýnda, kalan Türkçe
basýn yasaklandý. Yeni Iþýk-Nova
Svetlina gazetesi ve Yeni HayatNov Jivot dergisi Ocak 1985ten
sonra Nova Svetlina ve Nov Jivot
adlarýyla Bulgarca olarak çýkmaya
devam etmiþlerdir.
Totaliter rejim yýllarýnda sanat
eserleri de yayýmlanmýþtýr.
Bulgaristan Türk sanatçýlarýn
eserleri derlemelerde veya ayrý
kitap olarak basýlmýþtýr(16). Son
basýlan eser 1969 tarihini
taþýmaktadýr.
Devam edecek...
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Acýlý ve Sancýlý Geçen 20 Yýl ve Ýzleri
Emrah BEKCÝ / Araþtýrmacý

1985 Yýlýnýn baþýnda
baþlayýp,1989-1990
yýllarýna kadar süren
acýlý günler hakkýnda bir
zaman yolculuðuna
çýkartmak isterim
sizleri. Dünyanýn hiçbir
yerinde olmayan bir
asimilasyon bir
aþaðýlama kampanyasý,
isimleri deðiþtirme,
iþten aþtan ekmekten
uzaklaþtýrma, kültürel
kimlikleri yok etme;
olmadý infaz etme, iþte
bundan 20 yýl önce
acýmasýzca yaþanan ve
bu zamana kadar da
peyderpey devam eden
bir, sýzýlý ve sancýlý
geçmiþ 20 yýl.

2006 yýlýnda gördüðüm bir
rüyayla baþladý her þey.
2007 yýlýnda Bulgaristanda
buldum kendimi, gördüðüm
rüyamýn puslu karelerini pek
hatýrlayamamýþtým uyandýðýmda,
ama daha sonra o kareleri tek tek
3 yýl boyunca anýmsayýp yaþadým.
Ýþte Bulgaristan Günlüðünün
bir kýsmý:
2007 yýlýnýn baþlarýnda
Bulgaristana gitmeye karar
verdim, içimdeki duygularý ve
sesleri dinleyerek. Gitmeden önce
Bulgaristan hakkýnda hiçbir bilgiye
sahip deðildim, hep kulaktan
dolma insanlarýn anlattýklarý
bilgilerdi.Bulgaristan için gerekli
vize iþlemlerini ayarlayýp,
Bulgaristanýn Türk nüfusunun
çokça yaþadýðý Deliorman dedikleri
Razgrad kasabasýna yerleþtim.
Ýnsanlarý ve toplumu iyi tanýmak
istiyor iseniz iyi bir gözlemci toplum
bilimci ve iyi bir tarih araþtýrmacýsý
olmalýsýnýz. Bende bu felsefe ile
hareket ettim, tam 6 ay boyunca
insanlarý dinleyip sadece
Bulgaristan uzak ve yakýn tarihi
hakkýnda, araþtýrmalar yapýp
okumaya baþladým.
Ta ki 1 Ekim 2008 yýlýna kadar.
Bilenler bilir, bilmeyenler de
öðrenmiþ olacak: Bulgaristanýn
Razgrad ilinin merkezinde, Largo
denen bir meydan vardýr.
Bu meydanda bir iþyeri açtým,
günlük rutin iþler, kontrolleri ve
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personelle ilgileniyordum. Bir ara
gözüme, iþ yerime yakýn bir yerde,
bir bankta oturan ve gözlerini
uzaklara dikmiþ, 60-65 yaþlarýnda
beyaz kasketli, artýk yýllarýn verdiði
yorgunluktan olacak, hafif kamburu
çýkmýþ ve yüzü 2 gündür traþsýz,
elleri nasýr tutmuþ, yaþlý ama o
kadar sevimli bir ihtiyar iliþti;tam
bir Anadolu insaný.Yanýna geldim,
mavi gözleri ve aðlamaklý
bakýþlarýyla bana baktý yaþlý adam.
Selam verdim, selamý alýr gibi,
baþýný salladý ama bir taraftan, o
mavi gözlerinden inciler gibi yaþlar
süzülüyordu. Konuþmuyor sadece
hýçkýrýyordu, koþarak gidip bir
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bardak su alýp geldim yanýna ve
tekrar selam verdim. Bana bakarak
yaþlý adam, Türkçe saðol oðlum
dedi .
Neden bu þekilde aðladýðýný
sordum kendisine, bir rahatsýzlýðý
olup olmadýðýný, birinin mi

üzdüðünü veya bir þeye mi ihtiyacý
olup olmadýðýný sordum. Çok
gururlu bir þekilde; yok evladým,
saðol dedi. Biraz yalnýz kalmak
istediðini söyledi. Ben de Razgrad
meydan da kendisini yalnýz
býraktým, gözlerini meydanda
bulunan tarihi camiye (Maktül
Ýbrahimpaþa Camii) dikmiþ,
aðlamaya devam ediyordu.
Uzaklaþsam bile gözlerimi
üzerinden geri alamýyordum,
aradan 30-45 dakika geçti yaþlý
adam biraz kendini toparlamýþ gibi
gözüküyordu ve tekrar yanýna
gittim. Elimde bir fincan çay ile
selam verdim ve selamýmý aldý,
adýný sordum; Abdullah dedi ,
nereli olduðunu, ne iþle uðraþtýðýný
sordum.
Abdullah amca biraz
rahatlamýþtý. 15-20 dakika
muhabbet ettik, sonra neden
aðladýðýný sordum ve bana

söylediði gerçektende çok
üzücüydü.
Abdullah amca her yýlýn 1 Ekim
günü bu meydana gelir ve camiye
bakarak aðlarmýþ. Çünkü 20 yýl
önce Razgrada yakýn bir
kasabada; tek oðlunu Razrad
Cumhuriyet Savcýsý ve
askerler tutuklayýp,
nezarethaneye atmýþlar
ve daha sonra Abdullah
amcayý 22 yaþýndaki
oðlunun cenazesini
almasý için çaðýrmýþlar.
Verdikleri rapor (otopsi
raporunda); kendisinin
bilinmeyen bir nedenden
dolayý gözlem altýnda iken
asý suretiyle intihar
ettiðiymiþ.
Ölen oðlunun
arkasýndan aðlayan yaþlý
gözlü bir baba yüreði.
Abdullah amcaya neden
askerlerin oðlunu tutukladýklarýný
sorduðumda, oðlum, dinine
milletine çok baðlýydý 1985-1989
arasý burada bizlere çok zulüm
yaptýlar ve oðlum ile arkadaþlarý
da bu zulümlere karþý direndiler,
ondan tutukladýlar götürdüler
dedi.
Ve her yýl 1 Ekimde Razgradýn
Largo Meydanýndaki tarihi caminin
karþýsýnda oturup, oðlunu düþünüp
aðlarmýþ ve oðlunu kendinden
alanlarý Ecdad-ý Fatihandan kalma
camiyi yaþananlara tanýk
göstererek Allaha havale edermiþ.
Abdullah amcanýn þehit verdiði
oðluna Allahtan rahmet dilerim,
kabri Cennet olsun.
1989 yýlýnda yaþananlar ile
ilgili çalýþmalarým:
Abdullah amcayla tanýþmam

bir tesadüf olamazdý, çünkü kader
denen bir þey vardý.1989 ve
öncesiyle ilgili olarak gerek
Türkiyede gerekse Bulgaristanda
yazýlý olarak çok az resmi belge
vardý arþivlerde.
Ama olaylarý çok yakýndan
yaþamýþ bilen ve gören þahitler
vardý ve karar verdim arý yuvasýna
çomak sokmaya, siz deyin üzüm
yediðiniz baðda baðcýyla kavga
etmek, ben diyeyim laz inadý.
Artýk zamanýmýn büyük bir
kýsmýný, 1989 yýlý ve öncesini
araþtýrmaya ayýrmaya baþladým
(Tabii ki bu arada, arýlar harekete
geçtiler (MVR (Polis)de beni
araþtýrýyordu, sadece tahminim).
6 ayda bir çok arkadaþ edindim,
bunlardan çoðu Bulgar olan
arkadaþlardý ama saðlam
insanlardý. Hatta içlerinde 1989da
polis olan bile vardý. Daha sonra
emekli olmuþtu,1989 göç olayý ile
ilgili olarak sorulara baþladýðýmda;
arkadaþlarýmýn birden çevremden
silindiðini gördüm. Sadece birkaç
arkadaþým kalmýþtý, hayretimi içime
atmýþtým, kimseye söyleyemedim.
Araþtýrmalarýma ne olursa olsun
devam edecektim ve ettim ama
yayýmlama fýrsatý bulamadým.1989
yýlýyla ilgili olarak Bulgaristanda
bir çok belediye baþkaný, dernek,
vakýf, sivil toplum örgütünün
kapýsýný çaldým; resim, fotoðraf
veya film ne varsa yardým
etmelerini istedim. Tüm kapýlar
yüzüme teker teker kapandý.
Ýnanýn hiçbir anlam veremiyordum
bu duruma. Ayný dili
konuþuyorsunuz, ayný dini
paylaþýyorsunuz; babalarýnýn ve
kendilerinin yaþadýklarý zulümü
anlatan bir konu hakkýnda
araþtýrma yapýp uluslar arasý
platformlarda gündeme getirmekti
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gayem ama yardým etmek
istemiyordu kimse. Bir elin parmaðý
kadar kiþi kaldý çevremde. 5 kiþi;
3 Bulgar, 2 Türk arkadaþým yardým
edeceklerini söylediler ve ettiler.
Beni, 1980 yýlýnda Bulgaristanýn
Belene Kampýnda hapse
mahkum edilmiþ yaþlý bir Bulgar
amcayla tanýþtýrdýlar, 1968 de
Sofya Üniversitesi Felsefe
Bölümünü bitirmiþ, 1980-1987de
Bulgaristan Belene Kampýnda 7
yýl mahkum olmuþ biri.
Kendisiyle Varna da görüþtüm,
hatta röportaj bile yaptýk ve bir çok
anýsýný paylaþtý. Sizlerle bunlarýn
hepsini deðil de, sadece bir kaçýný
paylaþacaðým, inanýn ki
anlatýlanlardan Oscarlýk bir film
bile çekilir. Çok acý günlermiþ,
anlattýklarýný dinlerken kendim
yaþýyor gibi hissettim.

olarak bize yardým eden, yurt
dýþýna devamlý giriþ çýkýþ yapan ve
bir generalin oðlu olan
arkadaþýmýzýn, sýnýrda yakalanmasý
ve üzerinde yazýlarýmýzýn çýkmasýna
kadar.
Arkadaþýmýz, babasý tarafýndan
sorgulandý; ben ve 7 arkadaþým
deþifre edildik. Hepimizi bir sabah
operasyonu ile toparlayýp ilk önce
sorgudan geçirip, kominist parti
mahkemesinde yargýlayýp, daha
sonra Bulgaristanýn Belene
kasabasýndaki, etrafý sularla çevrili
cezaevine attýlar.

sayfalarýný yýrtmadan 1 gün
boyunca suda tutmasýný ve daha
sonra özenle kurutup getirmesini
istedim. Amacým deftere izin
vermedikleri için yazýlarý azda olsa
silinmiþ bir kitabý defter olarak
kullanmaktý. Annem çok þaþýrmýþtý
isteðime ve çok güldü bana.
Bir sonraki görüþ günüydü. Yýl
1980 Nisan ayý. Yazýlarýnýn çoðu
okunmayan silinmiþ bir kitabý
annem getirdi, artýk bir defterim
vardý. Ýþin ilginç tarafý, annemin
getirdiði bu kitap bir Ýncildi. Daha
sonra Belenede muhafýz

1980-1989da yaþanan bu
olaylarýn bir kýsmýný canlý tanýðýn
aðzýndan aynen sizlerle
paylaþýyorum,
Tanýk 1980-1987 Belene
Mahkumu:
Ben 1968 Bulgaristan Sofya
Üniversitesi Felsefe Bölümü
mezunuyum. Bizler felsefeci olarak
mevcut düzen ve devlet
yönetimindeki haksýzlýklara
dayanamýyorduk. Kendi grubumuz
vardý; bu gruptaki arkadaþlarýmýn
çoðu aydýn kiþilerdi ve kurye
aracýlýðý ile yazdýðýmýz yazýlarý bazý
zamanlar rüþvet vererek, bazý
zamanlar risk alarak Bulgaristan
dýþýnda kominist rejimi sevmeyen
ülkelerdeki gazetelere ve dergilere
gönderiyorduk. Yazýlarýmýzý kod
ismiyle yazýyorduk, her þey
normaldi.
Ta ki 1980 yýlýnýn baþýnda, kurye
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Hepimizi ayrý hücrelere
daðýttýlar, ilk zamanlarda inanýn
delirecektim, çok kötüydüm ama
daha sonra çevreme baktýðýmda
hep benimle ayný düþüncede olan
düþünce suçlularýnýn mahkum
olarak aðýrlýkta olduðunu gördüm.
Bizim hücremiz 6 kiþilikti, 3 ranza
vardý. Türk yoktu, o zamanlar
annem yaþýyordu ve ziyaretime
gelirdi.
Beni görmeye geldiði bir ara
kendisinden defter ve kaðýt
getirmesini istedim, annem buna
izin vermezler, kitaba bile zor izin
veriyorlar dedi. Bende annemden,
sayfa sayýsý çok olan bir kitabý,

bölüðünde bulunan, adýný hiç
unutmam Bahri denilen Türk
kökenli bir asker vardý, kendisinden
kalem istedim. Neden diye bana
hiç sormadý, bana 2 kalemi çok
gizli olarak yemekhanede verdi.
Artýk bir günlük tutabilecektim ve
1980 yýlýndan 1987 yýlýna kadar
kimlerin Beleneye geldiðini her
þeyi ile not tuttum. Türklere yapýlan
kötülükleri halen kýnýyorum , bir
insanlýk suçudur bu yaþananlar.
Ben yaþananlarýn son 2 yýlýný
da 1987 den sonra, tahliye olunca
gördüm.
1980-1987 yýlý arasý Belenede
kaldýðým yýllarda; 1985den 1987
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yýlýna kadar çoðunluk Türkler
geliyordu mahkum olarak ve
yapýlan muamele çok kötüydü
inanýn. Bir örnek vereyim; ölen bir
Türk vardý, cenazesini Belene
Adasýnda bulunan domuz
çiftliðinde domuzlara verdiklerini
bilirim, gözlerimizle gördük, ibret
olsun diye izletirlerdi bize, kampta
asilik yapmayalým diye.Yani
kýsacasý insanlýk dýþýydý yaþananlar,
buna inanýn.
1989 yýlýydý. Razgrad Nazým
Hikmet Devlet ve Drama
Tiyatrosunda çalýþan ve dünyaca

anlayamýyorum halen inanýn.
2008 yýlýnda kendisiyle
görüþme yaptýðým Bulgar
beyefendi, olanlarýn bir kýsmýný
böyle anlatmýþtý. Size þu anda
sunduðum orijinal belgelerin
bulunduðu yasaklý kitabý da;
Belene de ölenlere, iþkencelere
uðramýþ hem Türk hem Bulgar
insanlarýn adýna yayýmlamam
þartýyla hediye etti.
1989 yýlýnda ve daha önceleri
yaþanmýþ olan olaylar
çerçevesinde kimi insanlar
atalarýndan miras kalan topraklarý

konusunda; bir gurup Türk, 150200 kiþiye yakýn kiþi, toplu halde
zamanýn hükümetine dilekçe yazýp
isimlerinin Bulgarca olmalarýný
istemiþlerdir. Bu konu pek
bilinmemekle birlikte o listede
isimleri olan kiþilere istedikleri her
þey tüm menfaatler saðlanmýþtýr.
O liste daha sonra diðer ülkelere
faks çekilmiþ, yayýn organlarýna
verilmiþ,1989 yýlýna kadar yapýlan
iþkenceler ve ölümlerle ilgili olarak
Bulgar devleti tarafýndan bakýn biz
iþkence yapmýyoruz isimleri
deðiþtirmiyoruz, iþte belgesi
insanlar gönüllü istiyorlar denilip
haklý çýkýlmaya çalýþýlmýþtýr, kýsmen
de baþarýlý olmuþlardýr.
Dikkatinizi çekmek açýsýndan
bu listede olan birinin adýný, deþifre
ediyorum, zaten bu þahýsta attýðý
imzaya yok diyemez.

ünlü koreogaf olan bayan
arkadaþýmý bir gün ziyaret ettim.
Kahve içiyorduk, tiyatro 2 katlý bir
tiyatrodur, biz ikinci katta idik ve
dýþarýdan sesler geliyor ve insanlar
bir saða bir sola koþuþturuyordu.
Polis ve askerler, tiyatroyu abluka
altýna almýþlardý. Tiyatroda çalýþan
tüm personeli dýþarýya çýkardýlar.
Daha sonra tiyatroda bulunan
oyunlarda kullanýlan Türk kýyafetleri
ve tüm materyallerin hepsini
tiyatronun bahçesinde üst üste
yýðýp ateþe verip, yaktýlar. Bulgar
olan bayan arkadaþým göz
yaþlarýný tutamadý ve hýçkýrarak
aðladý. Bu nasýl bir düþmanlýktý

uðruna, atalarýnýn kullandýklarý dilleri
kullanmak adýna, düðünlerinde
gelinlere kýna yakýlýp, küçük
çocuklarýn sünnet edilmeleri ve
Ezan-ý Mukaddessin sesinin
kesilmemesi uðruna hayatlarýný
feda ettiler, aziz ruhlarý nur olsun.
Ama bilinmeyen ve gündemde
tutulmayan bir gerçek daha var.
1989 yýlýyla ilgili olarak belki sizlerin
çoðu ilk defa okuyacak bu
konuyu. Bu konuyu bilenler ama
doðru bilenler, bilmeyenlere
þehitlerin hürmetine anlatmayý artýk
vazife bilsinler.
1985-1989 yýllarý arasý
Bulgaristanda isim deðiþtirme

2009 yýlýndaki genel
seçimlerde; Türkler Türkiyeye
gitsin, burasý Bulgarlarýn. Yeni
doðan Türk ailelerinin çocuklarýnýn
adý Bulgarca olacak, Türkiyede ki
seçmen artýk oyunu Bulgaristan a
kullanacak diyen aþýrý Bulgar ýrkçýsý
GERP PARTÝSÝnden Bulgaristan
Parlementosu Milletvekili seçilen
ve þuan ki Bulgaristan Kültür
Bakaný olan Vejdi Raþidov dur.
Artýk gerisini siz düþünün.
Kýsada olsa belgelerle
araþtýrmalarýmý sizlere sunmak, bir
devirde zaman yolculuðuna
çýkarmak istedim. Bir Türk genci
olarak, Balkanlarda 1980-1989
yýllarýnda milleti, dini, dili, namusu
uðruna þehit düþenlere Allahtan
rahmet diler, aydýnlýk Balkanlarda
yetiþen Alperenlere geçmiþi iyi
bilmelerini, dostlarýný ve
düþmanlarýný iyi tanýmalarýný
nasihat ederim.
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Kosovada Türkçe Eðitim ve
Basýn-Yayýn Etkinlikleri -2ünümüzde Kosovada Türkçe
eðitiminin karþýlaþtýðý
sorunlarýn baþýnda ders
kitaplarý, Türkçe eðitime özgü
yan literatürler, Türk edebiyatý
klasikleri, Türk tarih, kültür, sanatýna
ait ek literatürler, tarih, coðrafya ve
fen bilimleriyle ilgili yan araç
gereçler ve belirli branþlarda kalifiye
öðretim kadrosu eksiklikleri
oluþturmaktadýr. Benzeri sorunlar
Makedonyadaki Türkçe eðitimi
için de geçerli olmakla birlikte, þu
aþamada her iki ülkede çözümü
bekleyen öncelikli sorunlar
arasýnda eðitim problemleri
bulunmaktadýr (31). Son iki yýl
içerisinde Türkiye ve Kosova
Üniver-sitelerinden mezun olan
Kosovalý gençler Türkçe eðitimde
yerlerini almaya baþlamýþ, kimi
ders kitaplarý gün yüzünü gördüyse

G

de Türkçe eðitimdeki sorunlarý
hafifletmede yetersiz ve kýsýtlý
kalmýþtýr ( 3 2 ) . Kosova Eðitim
Bakanlýðý, uzun süredir Türkçe ders
kitaplarýnýn yayýnlanmamasýnýn
gerekçesi olarak bütçe
yetersizliðini ileri sürmektedir.
Diðer yandan basýlacak Türkçe
ders kitap adedinin az oluþu,
Eðitim Bakanlýðýnýn açtýðý ihalelere
özel basým evi ilgisini azaltmaktadýr.
Türkiyeden getirtilen ders kitaplarý
Kosovadaki ders müfredatýna
uymadýðý için bu kitaplardan
faydalanma imkaný da kýsýtlý
kalmaktadýr.
Yine
mevcut
yasal
düzenlemeler Kosovadaki tüm
topluluklara, yaný sýra Kosova Türk
Toplumuna; fen bilimleri hariç,
sosyal bilimlerdeki ders
müfredatýnýn topluluðun kendi tarihi

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

ve kültürel özelliklerine göre
hazýrlanmasý olanaðýný
sunmaktadýr. Türkçe dersi gibi,
tarih, resim, müzik kitaplarýnýn Türk
diline, edebiyatýna, tarihine ve
kültürüne göre hazýrlanmasýnda
özgün çalýþmalara önem
verilmekte; matematik, fizik, kimya,
coðrafya gibi ders kitaplarýnýn ise
tercüme edilmesi öngörülmektedir.
Bakanlýðýn özgün ders kitap
hazýrlanmasý için açtýðý kitap ilan
baþvurularý, bazen uzman
kadronun yetersizliði yüzünden
neticesiz kalmaktadýr.
Eðitim Bakanlýðýnýn resmi
istatistiklerine yansýyan verilere
göre, son 5 yýl içerisinde Türkçe
eðitime kaydýný yaptýran öðrenci
sayýsýnda %8lik bir düþüþ
kaydedilmiþtir.

Kosova Eðitim Bakanlýðýnýn Resmi Ýstatistik Verileri
Kosova genelinde son beþ yýl içerisinde Türkçe ilk okul eðitimine kaydýný yaptýran öðrenci sayýsý:
Yýl
Öðrenci Sayýsý
Toplam öðrenci sayýsýna göre
genelde Türk öðrencilerin yüzdelik oraný
2004 / 2005
2365
%0,75
2005 / 2006
2328
%0,72
2006 / 2007
2263
%0,70
2007 / 2008
2247
%0,69
2008 / 2009
2173 (33)
%0,67
Prizren ve Mamuþada toplam ilk okul öðrenci sayýsý:
Yýl
Öðrenci Sayýsý
2004 / 2005
2040
2005 / 2006
2024
2006 / 2007
1995
2007 / 2008
1959
2008 / 2009
1924 (34)
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Türkçe dilinin resmi olarak
kullanýlmamasý, eðitimde kalifiye
kadro ve ders kitaplarýnýn da
eksikliði son yýllarda Kosovadaki
Türkçe eðitimin nitelik açýsýndan
sürekli düþüþ yaþamasýna neden
olmaktadýr. Mevcut sorunlara kýsa
zamanda çözüm bulunmadýðý
takdirde Kosovada Türkçe eðitim
Ýpek, Mitroviça, Výçýtýrýn, Bilaç,
Yanovada olduðu gibi diðer
yerlerde de kapanma tehlikesiyle
k a r þ ý k a r þ ý y a d ý r. M i l l i y e t ç i
dinamiklerin faal olduðu, milliyetçi
politikalarýn hala hüküm sürdüðü
Balkanlarda Türkçe eðitimini
yitirmiþ bir Kosova Türk
Toplumunun hýzla asimilasyonu
kaçýnýlmazdýr. Öyle ki Kosovada
milli bilinç, kültür ve ana dilin
korunmasýnda eðitimin oynadýðý
rol büyüktür. Yüksek öðretimde
altyapý yaný sýra akademik literatür
eksikliði yaþanmakla birlikte,
2009/2010 akademik yýlýndan
itibaren Prizren Eðitim Fakültesinde
Türkçe dilinde açýlan MatematikEnformatik Bölümünde uzman
kadro sýkýntýsý yaþanmaktadýr.
Kosovada Türkçe eðitim görülen
kimi sýnýflarda çok sayýda altyapý
ve pedagojik eksiklikler
bulunmaktadýr. Kadro atamalarý
sýrasýnda, kalifiyeli ve gerekli
donanýma sahip kadrolar yerine
siyasi kriterler ön plana
çýkmaktadýr. Yeni çýkan ders
kitaplarýnýn nitelik ve metodolojik
açýsýndan gerekli yeterliliði
içermediðine dair uzmanlar,
öðretmenler, öðrenciler ve veliler
tarafýndan da deðiþik tepkiler
gelmektedir.
En son 2006 yýlýnda Prizrende
düzenlenen IV. Kosova Türk Eðitim
Kurultayýnda tespit edilen en
önemli sorunlar ve öne çýkan
çözüm önerileri þunlar olmuþtur:
- Kosovada Türk eðitim ve

öðretiminde kullanýlacak ders
kitaplarýnýn tercüme edilerek deðil
de, Kosovadaki müfredata uygun
Türkçe yazýlmasý ve basýlmasý,
diðer ortak ders kitaplarýnýn
Türkçeye tercüme edilmesi;
- Öðrenci sayýsýnýn artýrýlmasý
için çeþitli teþvik tedbirlerinin
alýnmasý,
- Kadro sorununun aþýlabilmesi
için yurt dýþýna doktora eðitimine
öðrenci gönderilmesi;
- Kosova Türk Eðitiminde
kalitenin artýrýlmasý ve sorunlarýn
planlý bir þekilde çözülmesi için
kýsa, orta ve uzun vadeli Kosovada
Türkçe Eðitim Stratejisinin
hazýrlanmasý;
- Kosova Eðitim Bakanlýðýnda
Türkçe eðitim masasýnýn
kurulmasý;
- Eðitimcilerin ve emekli
öðretmenlerin maddi durumlarýnýn
düzeltilmesi;
- Türk toplumumun daðýnýk
yerleþim yerlerinde yaþamalarý
nedeniyle mecburi ilk ve orta eðitim
okullarýnda Kosova Eðitim
Bakanlýðý tarafýndan sýnýflarýn
açýlmasýnda öðrenci sayýsý
sýnýrlandýrmasýnýn kaldýrýlmasý;
- Kosova ve Türkiye
Cumhuriyeti Eðitim Bakanlýklarý
arasýnda iþbirliðini geliþtirecek
protokolün imzalanmasý;
- Türkçe eðitim yapýlan
okullarýnda Türklerin okul
yönetimlerinde yer almasý;
- Alfabe, öðretmen ve öðrenci
elkitaplarý, Türk ve Dünya Edebiyatý
klasikleri, sözlükler, tarih ve
coðrafya atlaslarý, ansiklopediler,
kimya, fizik, biyoloji dersine özgün
araç, gereçlerin Türkiye
Cumhuriyetinden temin edilmesi;
- Öðretim kadrosunun
bilgilerinin yenilenmesi ve çaðdaþ

uzmansal geliþmeleri takip
edebilmeleri için yurt dýþý eðitim,
s e m i n e r, k o n f e r a n s v e
sempozyumlara katýlýmý;
- Türkçe eðitim görülen
okullarýndaki resmi yazýlarda
Türkçenin diðer dillerle eþit olarak
kullanýlmasý;
- Büyük Öðrenci Projesinin T.C.
kurumlarý ve Kosova yerel
kurumlarý koordinasyonu ile
yeniden gözden geçirilip
devamýnýn saðlanmasý;
- Priþtine Üniversitesi
çerçevesinde Türk Dili Edebiyatý
ve Sýnýf Öðretmenliði bölümleri
dýþýnda baþka branþlarda Türkçe
dilinde eðitim verilecek bölümlerin
açýlmasý;
- Asyada Ahmet Yesevi
Üniversitesi gibi Balkanlarda,
merkezi Kosova-Prizrende bir Türk
Üniversitesinin açýlmasý için T.C.
tarafýndan zeminin yaratýlmasý ve
giriþimlerde bulunulmasý;
- Bir Türk Öðretmen Evinin
oluþturulmasý;
- Okullarda Psikolojik Danýþma
ve Rehberlik birimlerinin kurulmasý
için acil giriþimlerde bulunulmasý;
- Çocuk yuvalarýnda Türkçe
eðitim almalarý ve bütün
ilkokullarda ana sýnýflarýnýn açýlmasý
için Prizren Belediyesi Meclisi
tarafýndan gerekli kararýn alýnmasý
ve bütçenin saðlanmasý;
- T.C. ve Kosova okullarý
arasýnda Kardeþ Okul ve
Kardeþ Aileler uygulamasýnýn
geliþtirilmesi(35).
Kosovada Türkçe Eðitim,
gelecek yýl Ýkinci Dünya
savaþýndan sonraki devamlýlýðýnýn
60. yýldönümünü kutlayacaktýr. Yeni
Kosova gerçeðinde sorunlarý
devam eden Kosova Türklerinin
milli kimliði ve dili, Türkçe
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eðitimdeki niteliðine, istihdamýna,
ülkenin yeni koþullarýna ve dünya
standartlarýna adaptasyonuna
baðlýdýr. Kosovadaki mevcut
imkan ve yasal düzenlemeler,
burada bir Türk Üniversitesinin
kurulmasýna uygun fýrsatlar
sunmaktadýr. Balkanlarda bir Türk
Üniversitesinin kurulmasý, sadece
Kosovada Türk varlýðý ve eðitimi
açýsýndan deðil, komþu ülkeler ile
oralardaki soydaþ ve akraba
topluluklarý için dönüm noktasýný
oluþturacaktýr. Yeniden yapýlanan
Kosovada Türkçe eðitimine
sunulacak maddi, manevi ve
uzmansal destek, bu ülkenin
stratejik yapý taþlarýndan birini
oluþturan Türk Toplumunun
varlýðýný da önemli derecede
etkileyecektir.
Kosovada Türkçe Basýn ve
Yayýn
Kosovada Türkçe Basýn
Tarihi
Osmanlý döneminde
Balkanlarda ilk Vilayet gazetesi,
Niþ, Silistre ve Vidinden oluþan
Tuna vilayetinde Türk ve Bulgar
dilinde 1865 yýlýnda yayýnlanan
Tuna Gazetesi olmuþtur (36) .
Tuna Gazetesi Balkanlarda ilk
Türkçe süreli yayýndýr. Bosna
Vilayetinin merkezi Sarayevoda
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1866 yýlýnda Bosna adý altýnda
Türkçe-Sýrpça
gazete
yayýnlanmýþtýr. Ýki yýl sonra ayný
vilayette Türkçe ve Sýrpça Gülþeni Saray adlý iki gazete
yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. 1878
yýlýnda baðýmsýz Hersek Vilayetinin
kuruluþu ile Bosna Vilayeti
matbaasýnýn yardýmý ve
malzemeleriyle Mostar þehrinde
yeni vilayetin de matbaasý
kurulmuþ ve Neretva adlý Türkçe
ve Sýrpça yeni bir gazete bir yýl
süreyle yayýnlanmýþtýr(37).
Kosova söz konusu olunca
1871 yýlýnda Prizren adý altýnda
Türkçe-Sýrpça resmi bir gazete ve
iki Vilayet salnamesi gün yüzünü
görmüþtür. 1877 yýlýnda Kosova
Vilayetinin kurulmasýyla Prizren
Vilayeti matbaasý, yeni vilayetin
merkezi Priþtineye taþýnmýþ ve
burada 1888 yýlýna kadar Kosova
isimli Türkçe ve Sýrpça resmi bir
gazete ve beþ salname
yayýnlanmýþtýr. Daha sonralarý
Kosova Vilayetinin merkezi ve
matbaasý Üsküpe taþýndýðý için
bu vilayette Kosova adlý Türkçe
gazete ve salnamelerin yayýný
s ü r d ü r ü l m ü þ t ü r. Ý k i n c i
Meþrutiyetten sonra Kosova
Vilayeti matbaasýnda resmi
gazetelerden mada Enva-i
Hürriyet, Þar ve Yýldýz
adlarýnda özel ve cemiyet
gazeteleri, Yeni Mektep adlý bir
mesleki dergi de yayýnlanmýþtýr.
Üsküpte Kosova için Hak,
Mücadele, Hak Yolu, Yýldýz,
Top, Sosyalist Fecri gibi
gazeteler(38) de yayýnlanmýþtýr. II.
Meþrutiyetin ilanýyla Balkan
vilayetlerinde kaldýrýlan basýn
sansüründen yararlanarak çeþitli
partiler, topluluklar, azýnlýk
kuruluþlarý, cemiyetler, kendi siyasi,
edebi, bilim ve mesleki etkinliklerini
artýrmýþ; Manastýrda,

Saraybosnada, Üsküpte ve
Kosovada deðiþik basýn birimleri
kurulmuþ ve basýn yayýncýlýðý
çalýþmalarý yürütmüþlerdir (39) .
Ýkinci Dünya Savaþýndan
Sonra Kosovada Türkçe Basýn
Yayýn
Osmanlý idaresinden çýkan
Kosovada Krallýk Yugoslavyasý
döneminde Türk dilinde basýn
yayýn hayatýnýn varlýðýna dair
herhangi bir bilgiye rastlanmamýþtýr.
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra
Kosova'da yaþayan Türkler, basýnyayýn alanýndaki ihtiyaçlarýný
karþýlayabilmek için, 1944 yýlýndan
itibaren Makedonya Türklerine
tanýnan Türkçe yayýn basýn
imkanlardan yararlanmak zorunda
kalmýþlardýr(40).
Kosovalý Türk çaðdaþ
edebiyatýnýn ilk kuþaðý Naim
Þaban, Nusret Diþo Ülkü,
Nimetullah Hafýz, Hasan Mercan,
Ýskender Muzbeg ve Bayram
Ýbrahim gibi isimler de ilk eserlerini
Üsküpün Nova Makedoniya
yayýnevi-Detska Radost yayýnlarý,
Birlik Gazetesi ve bu gazetenin
Sevinç ve Sesler yayýnlarýnýn
destekleriyle yayýnlamaya
b a þ l a m ý þ l a r d ý r. D o l a y ý s ý y l a
Üsküpteki Türk yayýn basýn
zümresinin gösterdiði bu anlayýþ
ve esirgemediði imkan desteði,
Kosova Türk Çaðdaþ Edebiyatýnýn
da canlanmasýnda tarihi bir rol
oynamýþtýr. 1951 yýlýnda Kosova
Türklerinin varlýðý ve eðitim
haklarýnýn tanýnmasýyla birlikte
1950li yýllarda Priþtine
Radyosunda Türkçe radyo yayýnlarý
baþlamýþtýr. Ayný yýl Priþtine
Radyosu Türk Orkestrasý da
kurulmuþ, günde 7 saat Türkçe
yayýn yapýlmýþtýr.
1968 yýlýnda diðer etnik
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unsurlardan arýndýrýlmýþ bir Kosova
yaratýlmasý fikri çerçevesinde aþýrý
milliyetçi akýmlarýn ortaya
çýkmasýyla 16 Temmuz 1968
tarihinde düzenlenen Kosova
Komünistler Birliði Yürütme
Komitesi'nin oturumunda,
Kosova'da yaþayan Türklerin
durumu görüþülmüþ, karþýlaþtýklarý
sorunlarýn aþýlmasý doðrultusunda
bir dizi karar alýnmýþtýr. Bu
kararlardan sadece biri, Kosova'da
ancak haftalýk Türkçe bir gazetenin
yayýnlanmasý kararý; bu aþýrý
milliyetçi engeli aþabilmiþtir.
Böylece 1 Mayýs 1969 tarihinden
i t i b a r e n  Ta n  g a z e t e s i
yayýnlanmaya baþlamýþtýr. Öte
yandan 1971 yýlýnda Prizrende
Doðru Yol kültür ve sanat dergisi,
ayný dergi 1977 yýlýndan itibaren
Esin adýyla gün yüzünü
görmüþtür. 1974-75 yýllarýnda
kurulan Priþtine Televizyonunda da
Türkçe haberlerle baþlayan Türkçe
yayýnlarýnýn süresi ileride günde 50
dakikaya çýkarýlmýþtýr. TAN yayýn
evi çerçevesinde 1973 yýlýnda
Çevren, 1975 yýlýnda Boncuk,
1979 yýlýnda Kuþ, 1990 yýlýnda
da Çýð, Yarýn gibi çocuk,
gençlik, kültür, sanat, toplum, fikir
dergileri çýkmýþtýr.
1990lý yýllardan sonra
Yugoslavyadaki siyasal ve kökten
deðiþen siyasi ve sosyal dengeler
Kosova Türk basýn yayýn hayatýna
da yansýmýþtýr. Bosna Savaþýnýn
baþlamasýyla,
Türkiye
Cumhuriyetinin Boþnaklarý
desteklemesi sonucu yeni
Yugoslavyada siyasi dengeler
d e ð i þ m i þ , h a f t a l ý k  Ta n 
Gazetesinin sayfa sayýsý yarýya
düþürülmüþ, Çevren ve diðer
çocuk dergileri çýkmamaya
baþlamýþ, kitap yayýncýlýðý eskiye
oranla duraksama dönemine
girmiþtir. Türkçe radyo ve
televizyon yayýnlarýnda da düþünce
özgürlüðü kýsýtlanmýþtýr.
Ortaya çýkan sýkýntýlara paralel

olarak seslerini özgürce
duyurabilmek ve bu edebi boþluðu
kapatabilmek için Eylül  1994
yýlýnda BAY (Balkan Aydýn ve
Yazarlarý) Dergisi (41) ve BAY
yayýnlarý çerçevesinde aylýk ÝNCÝ
çocuk, GENÇ BAY gibi gençlik
dergileri ve Kosova Türk yazarlarýn
kitaplarý da yayýnlanmaya
baþlamýþtýr. 1999 yýlýnýn Ocak
ayýnda Mamuþada SOFRA
Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi(42),
ayný tarihlerde Prizrende
Türkçem Çocuk Dergisi(43) de
kurulmuþtur. 1999 yýlýnda Kosova
çatýþmalarýnýn þiddetlenmesi ve
NATO müdahalesiyle Kosova
Savaþý sýrasýnda, yayýn hayatýnýn
30. yýlýnda TAN gazetesi de bir
daha açýlmamak üzere tarihe
gömülmüþtür.
Kosova Baðýmsýzlýðýndan
Sonra Türkçe Basýn Yayýn
Kosova Savaþýndan sonra
ülkenin yeniden yapýlandýrýlmasý
çalýþmalarý sýrasýnda, demokrasinin
geliþtirilmesi gereði baðýmsýz
demokratik medya kuruluþlarý da
desteklenmiþtir. Kýsa zamanda
eskiden yayýnlanan gazeteler tekrar
yayýn hayatýna baþlamýþ, bunlara
yeni gazeteler de ilave edilmiþtir.
Kosova Radyo Televizyonu elden
geçirilmiþ; yeni teknolojilerle
donatýlmýþ ve yayýn politikalarý ile
idaresi yabancýlar tarafýndan
yönlendirilmiþtir. Özel giriþime ait
medya kuruluþlarýnýn oluþumu
teþvik edilmiþ ve yeni radyo ile
televizyon frekanslarý verilmiþtir.
Öte yandan profesyonel gazeteci
sýkýntýsýný giderebilmek için kýsa
süreli gazetecilik eðitim programlarý
düzenlenmiþtir(44).
Kosova Savaþýndan sonra,
1999 yýlýnýn Temmuz ayýndan
itibaren Türkçe yayýn basýn hayatý
ilk olarak Prizren Radyosunun(45)
bir saatlik Türkçe yayýnlarýyla
baþlamýþtýr. Kýsa bir süre sonra

ayda bir olmak üzere Türkçe gece
yayýnlarý halkýn büyük ilgi ve
beðenisini toplamýþtýr. 1999 yýlýnýn
Kasým ayýnda Prizrende
yayýnlanmaya baþlayan Kosova
Türklerinin ilk özel baðýmsýz
gazetesi YENÝ DÖNEM,
haberleþme ihtiyacýný haftalýk
yayýnlarla kapatmaya çalýþmýþtýr.
DEMOKRASÝ UFUÐU ise 28
Þubat 2000 tarihinden itibaren
Priþtinede yayýnlanmýþtýr. Ýki
haftada bir toplam 9 sayý çýktýktan
sonra yayýn etkinliðine son
vermiþtir. YENÝ DÖNEM gazetesi,
2001 yýlýnda yayýn aðýna bir radyo,
2005 yýlýnda eklediði bir televizyon
kanalý katmýþ ve kitap yayýnlarýyla
Kosova Türklerinin Medyasý
statüsüne kavuþmuþtur.
2000 yýlýnýn Mart ayýnda
Prizrende kurulan Balkan
Türkoloji Araþtýrmalarý MerkeziBALTAM, bilimsel dergiciliðin yaný
sýra bugüne kadar kitap yayýncýlýðý

çalýþmalarýný sürdürmektedir.
TAN yayýnlarýnýn kapanmasýnýn
ardýndan Çevren dergisinin adýný
yaþatmak amacýyla Eylül 2001de
Çevrenin özel sayýsýný, Mart 2002
yýlýnda da 95-96. sayýlarýný
çýkarmýþtýr. BALTAM Merkezinin bu
giriþimi tartýþmalara sebebiyet
verdiði için yayýmcý bu yayýna son
verme kararý almýþ ve Çevren
yerine BALTAM Türklük Bilgisi
adýyla dergiyi yayýnlamaya
sürdürmüþtür. BALTAM Türklük
Bilgisi adlý bilim dergisinin bugüne
kadar 12 sayýsý gün yüzünü
görmüþtür(46).
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2002 yýlýnýn Mayýs ayýnda
Mamuþada Derya Kültür, Sanat
ve
Edebiyat
Dergisi
yayýnlanmýþtýr (47) . 2003 yýlýnda
Priþtineli Türk gençlerinin çýkardýðý
ÝLKE Dergisi sadece altý sayý
çýkabilmiþtir. Her iki dergi maddi
destek ve imkansýzlýklar yüzünden
kapanmýþtýr. En son Priþtinede
çýkan Bahar Çocuk ve Kültür
Dergisi, 23 Nisan 2007 tarihinden
bu yana yayýn hayatýný
sürdürmektedir(48).
(Yeni Dönem, Demokrasi
Ufuðu, BALTAM Türklük Bilgisi,
Bay Dergisi, Sofra, Derya,
Medeniyet, Türkçem, Ýlke,
Aydabir, Zübeyde Haným,
Bahar gibi haftalýk gazete, bilim,

çocuk ve edebiyat dergilerinin yer
aldýðý) yayýncýlýk açýsýndan oldukça
geniþ bir basýn yayýn hayatýna
sahip olan Kosova Türk toplumu,
bir süre sonra maddi sýkýntýlar
yüzünden bu yayýn birimlerinin
çoðunu kapatmak zorunda
kalmýþlardýr.
Günümüzde Kosova Türklerinin
Türkoloji ve yan disiplinlerini
kapsayan bilimsel unvanýna sahip
tek dergisi Balkan Türkoloji
Araþtýrmalarý Merkezinin
uluslararasý hakemli BALTAM
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Türklük Bilgisi Dergisi, Bay
Dergisi, Türkçem ve Bahar
çocuk dergileri dýþýnda yayýn yapan
herhangi bir yazýlý basýn birimi
bulunmamaktadýr. 1999 yýlýndan
itibaren Yeni Dönem Kosova Türk
Medyasý çerçevesindeki Kosova
Türklerinin ilk ve tek baðýmsýz
gazetesi Yeni Dönem, ayný
sýkýntýlar yüzünden 2008 yýlýnýn
Temmuz ayýnda, 9 yýllýk bir basým
hayatýndan sonra yayýnlarýna son
vermek zorunda kalmýþtýr. Yeni
Dönem KTMnin, yayýn aðýna
2001 yýlýnda kattýðý bir radyo ve
2005 yýlýnda eklediði bir televizyon
kanalý, 2009 yýlýndan bu yana Ali
Çankaya baþkanlýðýndaki yeni
yönetimle yeni bir medya
iþletmesinin idaresine geçmiþtir.
Bunun dýþýnda Prizrende Türk
KFORunun (49) 24 saat Türkçe
yayýn yapan Mehmetçik FM
Radyosu, günde 2 saat Türkçe
yayýn yapan Prizren Radyosu,
Priþtinede 2003 yýlýndan bu yana
24 saat Türkçe yayýn yapan Kent
FM Radyosu, kamu yayýn
kuruluþu Kosova Radyo
Televizyonunda haftada 70 dakika
Türkçe haber-magazin yayýný,
Kosova Radyosunda ve Blu Sky
Radyosunda günde toplam 2 saat
Türkçe radyo yayýnlarý
sunulmaktadýr. Gilan, Výçýtýrýn,
Mitroviça ve Ýpek Radyolarýndaki
Türkçe yayýnlar proje bazýnda
destek
gördükçe
sürdürülebilmektedir. Bilhassa
Gilan ve Mitroviça Radyolarýnda
Türkçe yayýnlar artýk yapýlamamaktadýr. Kosovahaber Entelektüel
ve Medya Derneðinin hizmeti olan
Kosovahaber, 2006 yýlýndan bu
yana Prizrende 10 sayý gazete ve
daha sonra internet gazetesi olarak
www.kosovahaber.net adresi
üzerinden sanal ortamda gündelik
habercilik etkinliðini devam ettiren
en genç yayýn birimidir.
Kosova Savaþýndan sonra
edebi yaratýcýlýk ve yayýncýlýk ise,

eskiye oranla duraksama
dönemine girmiþtir. Bunun baþlýca
sebebi yeni Kosova gerçeðinde,
kültürel politikalar Kosovadaki
topluluklarýn, bilhassa onlarýn
arasýnda Kosova Türklerinin
edebiyatlarýný ve edebi etkinliklerini
eskisi gibi bir süreklilik içerisinde
artýk desteklememiþ ve teþvik
etmemiþtir. Ýmkansýzlýklar içerisinde
çýrpýnan Kosova Türk Çaðdaþ
edebi yayýncýlýðý ve edebi sanat
yaratýcýlýðýnýn sürdürülebilmesi için
istikrarlý ve sürekli bir desteðe, yaný
sýra bu koþullarýn yaratýlabilmesi
için de ciddi bir ekip çalýþmasýna
ihtiyaç bulunmaktadýr. Çünkü
yazarlarýn, dergilerin, derneklerin
ve gazetelerin kendi kýsýtlý
imkanlarýyla edebi yayýncýlýk
geleneðini sürdürmeye yönelik
bireysel giriþimleri ve özel yayýncýlýk
eðilimi, bu geleneði sürdürmede
yetersiz kalýndýðýný gözler önüne
sermiþtir. Yeni Dönem gazetesi
çerçevesinde baþlatýlan kitap dizisi
yayýný Yeni Dönemin tamamen
kendi imkanlarý ve bu gazetenin
sahibi Mehmet Bütüçün
inisiyatifiyle gerçekleþtirilmiþtir.
BAY ve Türkçem yayýnlarý
çerçevesinde de bu yönde
giriþimlerde bulunulmuþ ve kimi
Kosovalý Türk yazarlarýnýn eserleri
bu yayýn evi çerçevesinde de ayný
anlayýþla gün yüzünü görmüþtür.
Bu giriþimler de tamamen BAYýn
ve TÜRKÇEMin bireysel inisiyatifi
ve imkanlarýyla sýnýrlý kalmýþtýr.
BALTAM, BAY ve TÜRKÇEM
dergilerinin edebi yayýncýlýðýn
sürdürülmesine yönelik teþvik
misyonu, kendi imkanlarýyla ve
proje bazýndaki destekler
saðlanabildikçe yayýn hayatlarýna
devam edebilmektedir(50).
Kosovada Türkçe basýn ve
yayýn, maalesef kamuoyunu tatmin
edecek nitelikte deðildir. Bu medya
ve yayýn-basýn kuruluþlarý kadro
ve maddi sýkýntýlar içerisinde
bulunmaktadýr. Kosova Türk
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Toplumu, her adýmda bu eksikliði
hissetmektedir. Kosova Türk
Gazeteciler Derneðinin 2009 yýlýnda
yayýnladýðý 3 Mayýs Uluslararasý
Basýn Özgürlüðü Günü
Açýklamasý, ayný zamanda
Kosovadaki Türk basýn yayýn
kuruluþlarýnýn da içerisinde
bulunduðu vahim durumu da
gözler önüne sermektedir:
Para kaynaklarýnýn yetersizliði
ve ekonomik koþullarýn doðru,
tarafsýz ve güvenilir gazeteciliði
zorladýðý ayrý bir gerçektir. Bu
durum kamuoyunu, Evrensel Ýnsan
Haklarý Bildirgesinin 19
Maddesinde belirtilen temel insan
haklarýndan biri sayýlan tam ve
doðru haberden yoksun
býrakmaktadýr... Özellikle çok etnikli
bir Kosovada etnik topluluklara ait
medyalarýn ayakta kalabilmeleri bu
anlamda Türkçe medya da,
toplumsal uzlaþma ve kalkýnmaya
katký sunmalarý için toplumsal ve
kurumsal desteðe daha fazla
ihtiyaç duyulmaktadýr. Öyle ki
ekonomik sýkýntý yüzünden önce
Kosova Haber gazetesinin,
geçen yýl ise yaklaþýk 10 yýl
yayýnlandýktan sonra Yeni Dönem
Gazetesinin kapanmasýyla,
Kosovada Türk okurlarý gazetesiz
kalmýþtýr. Prizren Radyosunda 30

yýldýr süren Türkçe yayýnlar da
parasýzlýk yüzünden kesilmek
üzeredir...
Türklerin Kosovada ekonomik
olarak güçlü, toplumunun bütün
kesimlerinin sesini duyurabileceði
özgür, baðýmsýz, bir medya
platformuna ihtiyacý bulunmaktadýr.
Bilginin ve haberleþmenin yarýþtýðý
iletiþim çaðýnda Kosova Türklerinin
günlük yazýlý, görsel, iþitsel nitelikli
basýn yayýn organlarýna sahip
olmamalarý, onlarý birçok açýdan
güncel toplumsal geliþmeleri
takibinden mahrum býrakmaktadýr.
Bugün saðlýklý ve geliþmiþ toplumlar
bilgiye herkesten önce eriþtikleri ve
düþüncelerini özgürce ifade
edebilme þansýna sahip olduklarý
takdirde iletiþimde saðlýklý hareket
edebilmekte ve saðlýklý toplumlar
inþa edebilmekteler.
SONUÇ:
Ekonomik kalkýnma, istihdam,
kurumsallaþma, hukukun
üstünlüðü ve AB entegrasyonu, þu
an Kosovanýn önceliklerini teþkil
etmesi yaný sýra Kosova Türklerini
de etkileyen önemli faktörlerdir. En
düþük eðitim düzeyi lise olan
Kosova Türklerinin çoðu
Yugoslavya döneminde, yönetimde
bürokrat, kamuda görev alan
memur ve kamu fabrikalarýnda
çalýþan iþçi kesimini oluþturmuþtur.
Kosova Savaþýndan sonra deðiþen
idare ve yeniden yapýlanma Kosova
Türklerinin siyasi, sosyoekonomik
ve sosyokültürel durumlarýný büyük
ölçüde etkilemiþtir. Ekonomik ve
istihdam
yaný
sýra
kurumsallaþmanýn girdabýnda
sýkýþan Kosova Türklerinin bu
pozisyonu, onlarýn eðitim, kültür,
yayýn basýn, sivil toplum, siyaset,
sosyal yaþantýlarýný oldukça
etkilemiþtir.
Özerkliðin kaldýrýlmasý ile
baþlayan Kosova baðýmsýzlýðý
sürecinde, Kosova meselesine

sadece Arnavut ve Sýrp odaklý
bakýlmýþtýr. Sorunun çözümünde
de Arnavut ve Sýrplar esas alýndýðý
için Türk, Boþnak ve diðer
topluluklarýn sorunlarý; ya göz ardý
edilmiþ yada ikinci planda
tutulmuþtur. Bunun en somut
göstergesi izlenen ve uygulanan
politikalar olmuþtur. Kosovada
insan haklarý ve topluluk haklarý
söz konusu olunca, Birleþmiþ
Milletlerin Geçici Yönetimi Kosova
Türklerine çifte standart
uygulamýþtýr.
Eðitim Bakanlýðýnýn son beþ
yýllýk istatistiklerine göre Türkçe ilk
okul eðitime kaydýný yaptýran
öðrenci sayýsýnda %8lik düþüþ,
Türkçe eðitimdeki sorunlarýn
ciddiyetini somut bir þekilde
kanýtlamaktadýr. Kosova Türk
Gazeteciler Derneðinin 3 Mayýs
Uluslararasý Basýn Özgürlüðü Günü
Açýklamasý da Türkçe yayýn basýn
camiasýnýn içerisinde bulunduðu
ciddi sýkýntýlarý da gözler önüne
serer niteliktedir. 2011 yýlý nüfus
sayýmlarý arifesinde diðer
alanlardaki benzeri sýkýntýlarla
mücadele eden Kosova Türklerini
yakýn zamanda asimilasyonla yüz
yüze býrakacaðýný gözler önüne
sermektedir.
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Yugoslavya'da Türkçe Basýn-Yayýn,
http://www.balkangunlugu.com, 04 Mayýs
2009
ENGÜLLÜ, Suat Türkiye Dýþýndaki Türk
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TÜRBEDAR, Mr. Erhan Tarihte Deðiþen
Siyasi ve Sosyal Dengeler Ýçinde Kosova
20

Türkleri, HÝKMET Ýlmi Araþtýrma Dergisi,
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DÝPNOTLAR:
(1)10 bin 800 kilometrekarelik bir ülke olan
Kosova, Arnavutluk, Karadað, Sýrbistan ve
Makedonya ile komþu ülkeleriyle sýnýrlarý
bulunmaktadýr. Ülkenin nüfusu etnik
daðýlýmýna göre Arnavutlar, Sýrplar, Boþnaklar,
Türkler, Romanlar, Aþkaliler, Mýsýrlýlar,
Goralýlar ve Karadaðlýlardan oluþturmaktadýr.
Coðrafi olarak Avrupanýn güney doðusunda
Balkanlarda yer alan Kosova, 41° 5058 ile
43° 1542 kuzey coðrafya enlemi, 20° 0130
ile 21° 4802 doðu coðrafya boylamý
arasýnda uzanmaktadýr. Kosova, Kosova ve
Dukacin (Metohija) ovalarýndan
oluþmaktadýr. Þardaðýnýn, Dinara Daðlarýnýn
ve Kopaonik Daðýnýn yamaçlarýna kadar
uzanan Kosova Bölgesi Ýbre, Lepenants,
Beyaz Drim, Ýpek Bistriçasý ve Kriva Reka
nehir geçitleriyle Adriyatik, Ege Denizi ve
Balkan Yarýmadasýnýn iç kýsýmlarýyla
baðlanmaktadýr. (Koro, 1999) Nüfusun
yaklaþýk 2.200.000 olduðu tahmin
edilmektedir.
(2)Statisticki kalendar FNRJ, 1957, Belgrad,
sayfa 33.
(3)ATAÇ, Kaan Kutlu  (Strateji) Kosova
'Genel Valiliði'nden, Kürt Parlamentosu'na
danýþmanlýða... Kouchner'in Türkiye'ye
bakýþý, 04.06.2007 tarihli Zaman gazetesi
(4)Kosova meclisi Türkçenin kullanýmýna
hayýr dedi, 02.08.2006 tarihli Yeni Dönem
Gazetesi, Prizren
(5)Haklarýmýzý almaya hazýrlanýyoruz,
04.09.2006 tarihli Yeni Dönem Gazetesi,
sayý 341, Prizren
(6)Temas Grubu Türk Dili Önergesinin
Reddedilmesinden Hayal Kýrýklýðýnda,
KosovaHaber, 15 Eylül 2006 - 21:09:23,
www.kosovaheber.com - Grupi i Kontaktit
i zhgënjyer me vendimin e Kuvendit të
Kosovës, KosovaLive Haber Ajansý,
15.09.2006, 17:13 ET Prishtinë
(7)Türk Dernekleri: Barajlar kalkmalý, Türkçe
sadece Prizrende resmi dil kalmamalý, 9
Aðustos 2006 tarihli Yeni Dönem Gazetesi
- Prizren'de resmi dil Türkçe oldu,
Samanyolu Haber, 21 Eylül, 2006
(8)Ankara, karardan memnun olduðunu
açýkladý, CNN Türk 21 Eylül, 2006
1 7 : 2 2 : 0 0
( T S I )
http://www.cnnturk.com/DUNYA/haber_d
etay.asp?PID=319&haberID=235160
(9)Prof. Dr. Mümtaz Soysal KosovadaydýSoysal: Türkçenin eþit haklý resmiyeti, yeni
Kosova devletinin kurucu unsuru ve topluluk
haklarý için mücadele etmelisiniz, Yeni
Dönem Gazetesi, sayý 372, Prizren

(10)
Kosovalý Türkler, Anayasasýnýn
5nci maddesinden þikayetçi, 6 Mart 2008
tarihli Yeni Dönem Gazetesi, sayý 417
(11)
1455-1465 yýllarý arasýnda
doðduðu tahmin edilen ünlü Gazavetname
þairi Zerrini Suzi, Pürzerini Suzi, Mevlana
Suzi, Suzi Çelebi, Molla Suzi, Müderis Suzi
gibi mahlaslarla anýlan þair Mahmutoðlu
Mehmedin ölüm tarihi 29 Ekim 1524dir.
Dahata detaylý bilgiler için bkz. Recepoðlu,
Altay Suroy, Prizrenli Suzinin 500. Yýlý,
(Bildiriler, bilgiler, belgeler), Türk Yazarlar
Derneði Yayýnlarý, Prizren, 2000
(12)
Dört yýllýk ilkokul
(13)
Prof. Dr. Nimetullah Hafýz,
Kosovada Türkçe eðitim tarihiyle ilgili
yayýnladýðý makalelere göre, bu yasayla ilk
olarak okullar belirli plan ve programla sýrf
dini okullardan ayrýlmýþtýr. Kýzlarýn da erkek
okullarý ayarýnda ayrý kýz okullarýna
k a y d o l m a l a r ý m ü m k ü n k ý l ý n m ý þ t ý r.
(14)
Ýlkokul
(15)
Orta okul
(16)
Lise
(17)
Öðretmen okulu
(18)
Bkz. HAFIZ, Prof. Dr. Nimetullah,
Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türkçenin
Öðretimi, BALTAM Türklük Bilgisi, Prizren,
sayý 4, s. 182
(19)
1943 yýlýna kadar Prizren
medresesinde müderris Nusret Efendi
tarafýndan Türkçe eðitim verilmiþtir. Nusret
Efendinin vefatýndan sonra bu göreve
Yakovalý Hasan Ýslami Efendinin atanmasýyla
dersler Arnavutça sürdürülmüþ, 1947-49
yýllarýnda diðer þehirlerde olduðu gibi
Prizrende kapatýlan medrese Priþtineye
taþýnmýþtýr.
(20)
ENGÜLLÜ, Suat  ÝSEN, Prof.
Dr. Mustafa, Türkiye Dýþýndaki Türk
Edebiyatlarý Antolojisi 7- Makedonya
Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatý, T.C.
Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara, 1997, s.
301
(21)
Prizren'de açýlan Yüksek
Pedagoji Okulu Türk Dili ve Edebiyatý
Bölümü, Kosova Türklerine oynanan sinsi
oyunlar neticesinde 1968 yýlýnda Priþtine'ye
taþýnmýþ, üç yýl sonra kapatýlmýþtýr.
(22)
LÝKA, Sailh, Kosovada Ýlkokul
ve Ortaokul Düzeyinde Türkçe Eðitim,
Medeniyet Araþtýrma Bilim Dergisi, Prizren,
sayý 2, s. 38
(23)
Bkz. ENGÜLLÜ, Suat  ÝSEN,
Prof. Dr. Mustafa, Türkiye Dýþýndaki Türk
Edebiyatlarý Antolojisi 7- Makedonya
Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatý, T.C.
Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara, 1997, s.
307
(24)
Výçýtýrýnda daha bir yýl önce,
1969/1970 eðitim yýlýnda, 21 Kasým
Ýlkokulunda yaklaþýk 50 öðrenci Türkçe
eðitim görmektedir. Bkz. TUNA, Mübera,
Výçýtýrýn Öðrencileriyle Baþbaþa, Salý, 28
Nisan 1970 tarihli TAN Gazetesi, s. 25
(25)
Bkz. ENGÜLLÜ, Suat  ÝSEN,
Prof. Dr. Mustafa, a.g.e., s. 306
(26)
Bu kararý boykot etmek için kamu
kuruluþlarýndaki iþlerinden istifa eden

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Kosovalý Arnavutlar, eðitim öðretim görülen
resmi kurumlardan da ayrýlmýþ, ev, camii,
medrese ve deðiþik yapýlarýn bodrum
katlarýnda eðitim etkinliklerine devam
etmiþlerdir. Nüfus sayýsý ancak 60 bini bulan
azýnlýk durumundaki Kosova Türkleri ise,
diðer azýnlýk topluluklarý gibi Sýrp yönetimine
baþ kaldýramamýþlardýr. Yükselen milliyetçilik
akýmlarýnda Türklere Türkleþmiþ Arnavutlar
gözüyle bakýldýðý için Türklerin kendi milli
çýkarlarý doðrultusunda mücadele etmelerine
sebep olmuþtur. 90lý yýllarýn baþýnda
Kosovalý Türkler iki seçenek ile karþý karþýya
kalmýþlardýr: Ya baþ kaldýrmayacaklardý, ya
da Kosovada hiç Türk kalmayacaktý. Türkiye
Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan gelen mesajlar,
Kosovalý Türklerin baþ kaldýrmamalarý, söz
konusu genel grevi desteklememeleri, yani
iþlerini ve okullarýný terk etmemeleri
doðrultusunda olmuþtur. Bu Kosova
Türklerinin resmi eðitim yapýlan eðitim
kurumlarýndan ayrýlmamalarýna etki eden
üçüncü ve çok önemli faktörlerden birisidir.
Daha detaylý bilgi için bakýnýz: UTKU, Sibel,
Kosovar Turks Fear Albanian Nationalism
and Oppresssion, Turkish Daily News, Cilt
I (43), 29 Haziran 1999 ve TÜRBEDAR, Mr.
Erhan, Tarihte Deðiþen Siyasi ve Sosyal
Dengeler Ýçinde Kosova Türkleri, HÝKMET
Ýlmi Araþtýrma Dergisi, Gostivar, Sayý 11,
Mayýs, 2008/1, s.62-64
(27)
Kosovada bu eðitim
kurumlarýndaki eðitim dili Türkçe, günümüz
Türkiye Türkçesidir.
(28)
Kosovadaki ekonomik
istikrarsýzlýk, istihdam yetersizliði ve resmi
ortam dillerine yeteri derecede hakim
olamayan Türkiye mezunlarýnýn Kosovaya
dönmek istemeyiþi, dönenlerinden istihdam
edilememelerinin baþlýca nedenlerini
oluþturmaktadýr. Kimi branþlarda diploma
denkliðinin Kosovada yapýlamamasý,
Kosova ile T.C. Eðitim Bakanlýðý arasýnda
iþbirliði protokolünün hala imzalanmamasý,
iki ülke arasýnda eðitim alanýnda resmi olarak
çözülmesi gereken sorunlarýn bürokratik
engelleri devam etmektedir.
(29)
Yeni eðitim sistemine göre
Türkçe eðitim için Türk Dili Edebiyatý, Tarih,
Müzik ve Resim derslerinin plan ve
programlarý Kosova Eðitim Bilim ve Teknoloji
Bakanlýðý himayesinde, Türk uzmanlarý
tarafýndan hazýrlanmasý hakký tanýnmýþtýr.
Fen bilimleri gibi ortak dersler ise Arnavutça
hazýrlanan plan ve programlardan tercüme
edilerek uygulanmaktadýr.
(30)
3 yýllýk sýkýþtýrýlmýþ-yoðunlaþtýrýlmýþ
lisans eðitim programýnýn beklenen verimliliði
ortaya koymamasý üzerine, kimi fakültelerde
yüksek öðretim 4 yýl lisans, 1 yýl yüksek
lisans ve 3 yýl doktora olmak üzere yeniden
düzenlemiþtir.
(31)
Gonca, Ayhan  Türk
Öðretmenler: "Balkanlar'daki En Büyük
S o r u n u m u z
E ð i t i m " ,
http://www.haberler.com/turk-ogretmenlerbalkanlar-daki-en-buyuk-sorunumuz-haberi/
Bkz. Yeni Dönem Gazetesi, sayý 384,
www.prizrenliler.org
(32)
Gündemden düþmeyen eðitim
sorunlarý ivedi çözümler bekliyor, Yeni
Dönem Gazetesi, Prizren, sayý 344

(33)
1958/59 okul yýlýnda ilkokul
düzeyinde 3.219 öðrenci Türkçe okurken,
bu sayý 1978/79 okul yýlýnda 1.418'e
düþmüþtür.
(34)
Daha detaylý bilgiler için Kosova
Eðitim Bakanlýðýnýn resmi sitesindeki
istatistiklere bakýnýz: http://www.mashtgov.net
(35)
T O P S A K A L , D r. C e m ,
Kosovada Türk Eðitim Kurultaylarý,
BALTAM Türklük Bilgisi Dergisi, Prizren,
Mart-2007, sayý 6, s. 94-97
(36)
Tuna'nýn ilk sayýsý 3 Mart 1865
(16 Þevval 1281) tarihlidir. Ý.H. Tevfik Okday
son sayýsýnýn 1 Haziran 1877 tarihini taþýdýðýný
bildirmektedir. Bkz. Ýsmail Hakký Tevfik
Okday, Bulgaristan'da Türk Basým, Ankara,
t.y., s. 160166.
(37)
BÜTÜÇ, Arif, Osmanlý
döneminde ve eski Yugoslavya'da Türkçe
B a s ý n - Y a y ý n  ,
http://www.balkangunlugu.com, 04 Mayýs
2009
(38)
Ayrýca Raif Výrmiçaya göre, 19191920 yýllarý arasýnda kýsa ömürlü olan
Rehber ve Uhuvet gazeteleri de
çýkarýlmýþtýr. Bkz. R. Výrmiça, Yugoslavyada
Yayýn Hayatý, Balkan Ülkelerinde Türkçe
Eðitim ve Yayýn Hayatý Bilgi Þöleni (20-24
Nisan 1998): Bildiriler, Ankara, Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksel Kurumu, Türk Dil Kurumu
Yayýnlarý: 715, 1999, s. 199
(39)
Makedonyada Manastýrda
(1873-1875, Rumeli resmi gazete ve bir
salname, daha sonra Rumeli gazetesi
yerine Manastýr adý altýnda 1884-1912
yýllarýnda bir gazete ve sekiz salname),
Bosnada (1876 yýlýnda Türkçe-Sýrpça
Hersek gazetesi, 1882-1892 yýllarýnda
Bosna ve Hersek Vilayeti Salnamesi adlý
11 Türkçe salname ve Vatan (1884-1897)
gazetesi, Rehber (1897-1902) gazetesi,
1908 yýlýnda Sýrpça ve Türkçe Behar
dergisi, 1906 yýlýnda Türkçe Salname-i
Gayret gazetesi, Osmanlýca harflerle SýrpHýrvatça Tarik (1908-1911), Muallim
(1910- 913), Misbah (1912-1914), 1911
yýlýnda Türkçe Boþnakça Zübdetül-Ferais,
Tecvid Ýdare-i Bosnavi, 1925 yýlýnda Din
Dersleri, Kuran-ý Kerim, Türkçe Dersleri gibi
Boþnakça ve Türkçe muallimi adlý eserler);
1908 yýlýnda II. Meþrutiyetin ilanýyla kaldýrýlan
basýn sansüründen yararlanarak Üsküpte
ve Manastýrda özel basým evleri kurulmaya
baþlamýþ, Neyyir-i Hakikat, 1910 yýlýnda
da Hukuk ve Ýbad, siyasi çatýþmalarýn
þiddetlenmesiyle Ýttihat ve Terakki cemiyeti
tarafýndan Üsküpte Top, Manastýrda
Kurþun, Süngü gibi gazeteler çýkmýþtýr.
Üsküpte Hüsün ve Þiir, Elhan ve Yeni
Mektup dergileri yayýnlanmýþtýr. Basýn
hürriyetinden yararlanan milliyetçi Sýrp
kuruluþlarý Üsküpte sadece Sýrpça olarak
birkaç gazete dýþýnda Arnavut Komite
Kulüpleri, kendi ahalisinin milli bilincini
uyandýrmak ve savunmak amacýyla Shkupi
ve Manastýrda Ýttihat-ý Milli-Bashkimi
Kombit adýnda Türkçe ve Arnavutça Latin
harfleriyle gazeteler yayýnlamýþlardýr.
(40)
Makedonyada 23 Aralýk 1944
tarihinde Üsküpte Birlik Gazetesi

yayýnlanmaya, beþ gün sonra da Üsküp
Radyosu yayýnlarýnda Türkçe haberler
verilmeye baþlamýþtýr. 1946 yýlýnda ders
kitaplarýnýn ilk kez Türkçe yayýnlanmasý, 1950
yýlýnda Pionir ve 1954 yýlýnda Tomurcuk
isimli çocuk dergileri, 1965 yýlýnda da
Sesler Toplum ve Sanat Dergisi gün
yüzünü görmüþtür.
(41)
Osman Baymakýn giriþimiyle
çýkan bu dergi periyodik dönemlerde
imkanlarý çerçevesinde çýkmaya devam
etmektedir. Bayýn edebi yayýncýlýk çalýþmalarý
da bulunmaktadýr.
(42)
Mamuþalý genç ve aydýnlarýn bir
araya gelerek çýkardýklarý bu dergi, 2002
yýlýnda dergideki yönetim deðiþikliði ardýndan
Reþit Hanadana devredildi. Fakat bu
deðiþiklik ardýndan bir iki sayýsý daha çýkan
Sofra Dergisi, 2002 yýlýnda kapanmýþtýr.
(43)
Zeynel Beksaçýn sahibi olduðu
dergi Kosova savaþýndan sonra Türkiye
Cumhuriyetinin, deðiþik yardým
kuruluþlarýnýn belirli dönemlerdeki destekleri
ve kendi imkanlarýyla yayýn mücadelesi
vermektedir.
(44)
Geçici Medya Komiserliðinin
verilerine göre, Kosova savaþýndan sonra
22 televizyon, 94 radyo kanalý olmak üzere
toplam 116 elektronik medya kuruluþu, 12
kadar ulusal ve yerel yazýlý basýn organý
kurulmuþtur. Yazýlý basýn söz konusu olunca
Kosova Basýn Konseyine hala üye olmayan
yerel gazete ve dergilerin olduðunu
vurgulayan Muzbeg, yazýlý basýn birimi
sayýsýnýn daha fazla olabileceðine dikkati
çekmektedir. Daha detaylý bilgiler için bkz.
MUZBEG, Esin, Kosovada Basýn Yayýn,
YEL Dergisi, Ýzmir, sayý 3, s. 34, 2006, s.
34-35
(45)
1974 yýlýnda kurulan Prizren
Radyosu, kuruluþundan bu yana 36 yýldýr
Türkçe yayýnlar yapmaktadýr.
(46)
BALTAM yayýn evine
yapýlan bu engellemeden sonra Çevren
Dergisinin herhangi bir sayýsý gün yüzünü
görmemiþtir. Daha detaylý bilgiler için bakýnýz:
Mr. Daver Krasniç, Çevren Dergisinin
Balkan Türkleri Edebiyatýndaki Yeri ve Edebi
Etkinlikleri (1973-1991), BALTAM Yayýnlarý,
Prizren, 2007, s. 37-40
(47)
Özel dergi statüsündeki Derya
Dergisinin sahibi Arif Bütüçtü. Dergi yayýn
hayatýný sürdürmemektedir.
(48)
Bahar Çocuk Dergisinin
baþkanlýðýný ve editörlüðünü Ýsa Sulçevsi
yapmaktadýr. Bu dönemde ayrýca
Medeniyet, Zübeyde Haným, Aydabir
gibi Türkçe dergiler yayým hayatýna
baþladýysa da, bunlardan bazýlarý birinci
sayýlarýndan sonra maddi imkansýzlýklar
yüzünden artýk yayýn hayatýna devam
edemez olmuþlardýr.
(49)
NATOnun Kosova Barýþ Gücü
(50)
Fakat her üç derginin bireysel
projeleri ve kýsýtlý imkanlarý yüzünden, edebi
yaratýcýlýk, edebi yayýncýlýk ve genç nesillerin
bu dergilerin etrafýnda yetiþmesini, savaþ
öncesi dönemine kýyasla silik ve yetersiz
býrakmaktadýr.
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Faaliyetlerimiz
Kosovadan Çok Özel Misafirlerimiz Vardý

Kosovadan Mamuþa,
Mitrovica, Vustri, Priþtina
Belediye Baþkanlarý ve
Kosova Ýþadamlarý
Derneði üyelerinin de
bulunduðu 17 kiþilik heyet;
çeþitli temaslarda
bulunmak üzere geldiði
Bursada, Balkan
Göçmenleri Kültür ve
Dayanýþma Derneðini
(BAL-GÖÇ) ziyaret etti.
Balkanlardan gelen misafirleri
aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný
dile getiren BGF ve Bursa BALGÖÇ Genel Baþkaný Prof. Dr. Emin
Balkan, Bursa'nýn Balkanlar'dan ve
Kosova'dan çok fazla göç alan bir
kent olduðunu kaydetti. Kosova
ile tarihsel ve akrabalýk baðlarýnýn
bugüne kadar devam etmesinden
büyük mutluluk duyduklarýný ifade
eden Balkan, þöyle konuþtu:
"Geçmiþten bugüne kadar,
Kosova ile Türkleri birbirinden
ayýrmak isteyen güçler, halen daha
çalýþýyorlar. Ama sizler Türk ve
Arnavut kardeþliðinin en güzel
örneklerini orada tüm dünyaya
gösteriyorsunuz. Bunu daha da iyi
hissettirmemiz gerekiyor. Biz
Türkiye'deki kardeþleriniz olarak
sizlere her zaman destek olmaya
hazýrýz."
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Mamuþa Belediye Baþkaný Arif
Bütüç ise Evlad-ý Fatihan'ýn
torunlarýndan selamlar, sevgiler
getirdiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin, Kosova'yý 24 saat
geçmeden tanýyan ilk ülke
olmasýndan gurur duyduklarýný
vurgulayan Bütüç, þunlarý kaydetti:
"Bizim vatanýmýz Kosova'dýr. Orada
doðduk, orada yaþýyoruz.
Vatanýmýzýn Avrupa Birliði içinde
olmasýný istiyoruz. Ama diðer
taraftan bizim ana ülkemiz
Türkiye'dir. Bizim atalarýmýz,
Türkiye'den oralara giderek vatan
edinmiþler. Sevgiyi, barýþý, huzuru
getirmiþler. O güzelim Kosova'da
bu deðerlerimizi yaþamaya

çalýþýyoruz. Orada çok güzel
çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye'den
çok iyi yatýrýmlar geliyor."
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova
Cumhuriyeti'ni bir elmaya benzeten
Bütüç, "Yarýsý burada, yarýsý orada.
Ama bizim gönüllerimiz birdir. El
ele vererek o güzelim Kosova'yý
en güzel konuma getirebiliriz.
Ýþadamlarýmýzý oraya davet
ediyoruz." diye konuþtu.
Vustri Belediye Baþkaný
Bayram Mulaku da Kosova ile
Türkiye'nin kader birliði etmiþ iki
ülke olduðunu ve benzer acýlar
yaþadýðýný belirterek, iliþkilerin daha
da güçlendirilmesi gerektiðini ifade
etti.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

AIESEC Bursa Þubesinin BAL-GÖÇ Ziyareti

AIESEC Bursa Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa BAL-GÖÇ
Gençlik Kollarýný ziyaret etti. Hayli samimi bir atmosferde
gerçekleþen ziyarette, üniversite öðrencileri arasýnda deðiþim ve
yurtdýþý staj programlarýný koordine eden AIESECin sunumu
yapýlýrken, AIESEC Bursa Þubesinin ileriki dönemlerde
gerçekleþtirmek istediði Balkanlarla ilgili projelere dair görüþ
alýþveriþinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden BAL-GÖÇ Genel Sekreter Yardýmcýsý Kader Özlem,
BAL-GÖÇü kýsaca tanýtarak, Derneðin ilke ve amaçlarýný aktardý.
Gençlik projeleri baþta olmak üzere çeþitli alanlarda iki kurum
arasýnda iþbirliði yapýlabileceðini söyleyen Özlem, AIESEC Bursa
Þubesinin Balkan ülkelerinde daha faal olmasýnýn Bursanýn
demografisinden kaynaklanan bir zaruret ve baþarý anahtarý
olduðunu kaydetti.

Mestanlý'da Yapýlan Dünya
Mestanlýlar Gününe ve Smolyan,
Çepintsi'de Yapýlan Hafýzlýk
Törenlerine Katýlýndý
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkaný Prof. Dr.Emin Balkan,
Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Öztürk, Genel Sekreter
Yardýmcýsý Sadýk Yýlmaz ve Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr.
Ýsmail Selimoðlu 24 Temmuz 2010 da Mestanlý'da yapýlan Dünya
Mestanlýlar Gününe katýldýlar. Ayný heyet, 25 Temmuz 2010 da
Smolyan, Çepintsi'de yapýlan hafýzlýk törenlerine katýldý.
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Cebel Özgürlük Parkýnýn Açýlýþýna BGRK, BGF ve BAL-GÖÇ Heyetleri de Katýldý
Bulgaristan´da demokratik hareketin baþladýðý
yer olan Kýrcaali´ye baðlý Cebel Ýlçesi´nde, Bursa
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan 19 Mayýs
Özgürlük Meydaný ve Anýtýnýn açýlýþý dualar eþliðinde
yapýldý. Açýlýþta konuþan Cebel Belediye Baþkaný
Bahri Ömer, 19 Mayýs´ýn hem Türkiye hem Bulgaristan
için takvim yapraðýndaki sýradan bir gün olmadýðýný

hatýrlattý. Ömer, 19 Mayýs 1919´da Atamýz Samsun´a
çýkarak Kurtuluþ Savaþýný baþlattýðý gibi, 19 Mayýs
1989´da da Cebel halký Bulgaristan´ýn ve tüm Doðu
Avrupa´nýn stanlinizmden kurtuluþ hareketini
baþlatmýþtýr. Cebel halký olarak bununla gurur
duyuyoruz. diyerek ilçeye yakýþacak pýrýl pýrýl bir park
yapýldýðýný sözlerine ekledi ve teþekkür etti.

HÖH Heyeti, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonunu (BGF) Ziyaret Etti
HÖH Genel Baþkan Yardýmcýsý Ruþen Rýza,
Parti Genel Sekreteri Mustafa Karadayý ve HÖH
Parti Yetkilisi Saliha Eminden oluþan HÖH
Heyeti, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci
Dernekleri Federasyonunu (BGF) ziyaret etti.

Yapýlan ziyarette; Federasyon
üyesi dernek ve þubeleriyle birlikte,
yöre derneklerinin baþkan ve
yöneticilerinin de bulunduðu bir
platformda HÖH Heyeti ile görüþ
alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda
Bulgaristan Türkleri ve
Müslümanlarýyla ilgili yaþanan
geliþmeler masaya yatýrýlýrken;
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dernek baþkan ve
yöneticilerinin soru ve
eleþtirileri de yer aldý.
BGFnin öncülüðünde
böylesi bir toplantýnýn
yapýlmasýndan duyduðu
memnuniyeti dile getiren Ruþen
Rýza, bundan sonraki süreçte
Türkiyede bulunan derneklerle
daha yakýn iþbirliði içinde
bulunmak istediklerini belirtti.
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel
Baþkaný Prof. Dr. Emin Balkan ise,
HÖH yetkilerinin bu ziyaretini

gecikmiþ bir adým olarak
nitelendirirken; HÖHün
Türkiyedeki derneklerle iliþkilerini
sýcak tutmasý gerektiðini söyledi.
Bulgaristan Türk ve
Müslümanlarýnýn sýkýntýlý günler
geçirdiðini vurgulayan Balkan,
soydaþlarýmýzýn yararýna olacak
her konuda gerek HÖH yetkilileriyle
gerekse ilgili kurum ve kuruluþlarla
diyalog halinde olacaðýz. Þu
günlerde her zamankinden daha
fazla birlik ve beraberliðe
ihtiyacýmýz var þeklinde konuþtu.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

24 / 31 Temmuz 2010 Tarihleri Arasýnda; BAL-GÖÇ Kültür, Sanat ve
Spor Komisyonunun Organizasyonu ile Benelüks + Paris Turundaydýk

Tur bünyesinde; Hollanda,
Belçika, Fransa, Lüksemburg ve
Almanyadaki tarihi, turistik ve
kültürel mekanlar gezilerek, farklý
kültürleri tanýma imkaný bulundu.

1. Gün: Ýstanbul - Amsterdam
Atatürk Havalimanýndan
Amsterdama uçuldu. Ardýndan
baþlayan panoramik þehir turunda
Dam Meydaný, Leidseplein ve
Rembrantplein Caddeleri, Kraliyet
Meydaný ve Sarayý görüldü.
Turumuz sonrasý Amsterdam
kanallarýnda tekne ile gezintiye
çýkýldý. Geceleme Amsterdam'da
oldu.
2. Gün: Amsterdam
Kahvaltýsý sonrasý tam gün süren
B ü y ü k H o l l a n d a Tu r u
gerçekleþtirildi.Tur kapsamýnda;
Vollendam, Markem, Lahey ve
Rotterdam gezildi.
3. Gün:
Amsterdam - Brüksel - Bruge
Kahvaltýsý sonrasý Brüksele
hareket edildi. Bruge Turu
gerçekleþtirildikten sonra Brüksele
varýldý; Kraliyet Sarayý, Çin ve
Japon evleri, Grand Place, Borsa
Binasý, Atomium ve Heysel
Stadyumu görüldü. Geceleme

Brükselde oldu.

4. Gün: Brüksel - Paris
Kahvaltýsý sonrasý Parise
hareket edildi. Parise varýldýðýnda
panoramik þehir turu baþladý. Bu
turumuzda Eyfel Kulesi, ünlü
alýþveriþ caddesi Champs Elysees,
Louvre Müzesi, Zafer Meydaný ve
Taký, Napolyonun mezarý görüldü.
Ardýndan otelimize yerleþildi.
5. Gün: Paris
Güne ilk olarak Napolyon dahil
bir çok Fransa kralýnýn taç giydiði,
gotik mimarinin en güzel
örneklerinden olan Notre Dame
Katedrali gezilerek baþlandý.
Sonrasýnda Napolyonun ebedi
istirahatgahý olan ünlü Dom Kilisesi
panoramik olarak görüldü. Dom
Kilisesinin ardýndan Paris'in dýþýna
çýkarak tarih yüklü, Kral 14.Louis'nin
yaptýrdýðý Versaillles Sarayý gezildi.
Fransa'nýn yýllarca yönetildiði bu
sarayda ayný zamanda Fransýz
sanat ve kültürünü; geçmiþten
günümüze izleme olanaðý
bulundu. Sarayýn içerisindeki ünlü
kraliyet þapeli, Birinci Dünya
Savaþýný bitiren Versailles
Antlaþmasýnýn yapýldýðý aynalý
salon görülen önemli yerlerden
sadece birkaçý. Ayrýca sarayýn

bahçelerinde muhteþem Fransýz
çevre düzenlemeciliðine de tanýk
olundu. Fransa'nýn simgesi haline
gelmiþ Eyfel Kulesinin ikinci katýna
çýkýp muhteþem Paris manzarasý
kuþbakýþý izlendi. Daha sonra hala
bohem yaþantýsýnýn devam ettiði
Ressamlar Tepesi ve buradaki
Adaklar Kilisesi (Sacre Coeur)
gezildi. Arkasýndan Defance semti
görüldü. Geceleme Paris'te oldu.
6. Gün: Paris - Disneyland
Dileyen misafirlerimiz için tam
günlük Disneyland Turu organize
edildi, dileyen konuklarýmýz da
Parisde gezdi.
7. Gün: Paris - Luksemburg
Sabah kahvaltýsýnýn ardýndan
Lüksemburga hareket edildi.
Lüxemburg'a varýnca panoramik
þehir turu gerçekleþtirilerek, gece
Luxemburg'da konaklandý.
8. Gün: Luksemburg - Köln Düsseldorf  Ýstanbul
Köln 'e hareket edildi.
Panoramik Köln þehir turundan
sonra þehir merkezine gidildi.
Merkezde ve Rhine Nehri
kenarýnda yapýlan gezintisi sonrasý
Düsseldorf Havalimanýndan
Ýstanbul'a dönüldü.
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Yalova Uluslararasý Balkan
Festivali Düzenlendi
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkaný Prof. Dr. Emin
Balkan, Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkan Yardýmcýsý Mümin
Þentürk ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Kader Özlemden
oluþan Heyet, Yalova BAL-GÖÇ ile Yalova Belediyesinin
ortaklaþa düzenlediði Uluslararasý Balkan Festivaline katýldý.
Hayli görkemli geçen etkinlikte, Yalovalý Balkan
göçmenlerinin yoðun ilgisiyle karþýlaþan Baþkan Balkan,
vatandaþlarýn sorunlarýný da dinledi. Yalova BAL-GÖÇ Genel
Baþkaný Lütfi Özgür tarafýndan Federasyon Baþkaný Balkana
bir de teþekkür plaketi takdim edildi. Etkinlikte, Yalova
Protokolünün yaný sýra Bulgaristandan gelen HÖH Heyeti
ile Bulgaristan Bursa Konsolosu Evgeni Vasilev de hazýr
bulundu.
Balkan ülkelerinden gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle
baþlayan festival, Rumeli türkülerini seslendiren Faruk
Yýlmazýn konseriyle devam etti.

Nuri Turgut ADALIyý Anma Töreni Görüklede Yapýldý
Ömrünü Bulgaristan Türklerinin hak ve özgürlük davasýna
adamýþ olan, 23 yýlýný hapis, sürgün ve de Belenede geçiren
abidevi þahsiyet Nuri Turgut ADALI ile dava arkadaþlarý; Bursa
Görükle Göçmen Konutlarýnda kendi adýna yapýlan parkta,
rahmet ve þükranla anýldý.
Törene AKP Bursa Milletvekili Mehmet Altan
KARAPAÞAOÐLU, Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa BOZBEY,
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Baþkaný Prof. Dr. Emin BALKAN,
Görükle Eski Belediye Baþkaný Mustafa BÝLTEKÝN, BGF ve
BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu Üyeleri, siyasi parti mensuplarý ile
ADALI nýn dava arkadaþlarý katýldý.
BAL-GÖÇ Görükle Þubesi tarafýndan düzenlenen törende;
konuþmalarýnýn ardýndan, park ve anýtýn yapýlmasýnda emeði
geçenlere plaketleri ile Nuri Turgut ADALI adýna düzenlenen
tenis ve satranç turnuvasýnda dereceye giren öðrencilere
belgeleri takdim edildi.
Törenin tamamlanmasýnýn ardýndan hep birlikte iftar yemeði
yenildi.
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Geleneksel BAL-GÖÇ Ýftarý,
14.08.2010 Tarihinde Yapýldý

Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma Derneði (BAL-GÖÇ) tarafýndan
Yýldýrým Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksinde düzenlenen geleneksel iftar
yemeði; siyasilerin, bürokratlarýn, sivil toplum örgütü yöneticilerinin ve üyelerin
yoðun katýlýmý ile gerçekleþti.
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Kitap Tanýtýmý

Yunanistanda
Osmanlý Mimarisi
Neval KONUK
Yunanistandaki Osmanlý
eserleri ile ilgili gerek yabancý
gerekse yerli araþtýrmacýlarýn
e s e r l e r i , o l d u k ç a e k s i k t i r.
Tarafýmdan gerçekleþtirilen
Yunanistandaki Osmanlý Mimari
Eserlerinin Envanteri Projesi
çerçevesinde, bu eserle, ilk defa
olarak ayrýntýlý bir envanter
çalýþmasý gerçekleþtirilmiþtir.
Yapýlan arazi çalýþmasýnda
daha önce arþiv kaynaklarýna ve
çeþitli açýk kaynaklara dayalý olmak
üzere tespit edilen Osmanlý mimari
eserleri, aranarak, bulunmuþ ve
daha çok sayýda eserin envanteri
çýkartýlmýþtýr. Bulunan her eserin
resmi çekilmiþ, ölçüleri
alýnabilenlerin ölçüleri alýnmýþ,
günümüze ulaþmayan eserlerden
tespit edilebilenlerin yerleri
bulunarak fotoðraflarý çekilmiþtir.
Baþbakanlýk Osmanlý Arþivinde
Yunanistanda yer alan yapýlarla
ilgili belgeler taranarak, tamir, inþa,
v.b. çok sayýda bilgiye ulaþýlmýþtýr.
Osmanlý Arþivinden aldýðýmýz
planlardaki Türkçe açýklamalar,
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tarafýmýzdan konuya açýklýk
getirmesi için konulmuþtur.
Baþbakanlýk Cumhuriyet Arþivinde
yer alan mübadele sýrasýnda
düzenlenen yapýlarýn tasfiye
talepnamelerinden de istifade
edilmiþtir. Vakýflar Genel Müdürlüðü
Arþivinde yer alan atik defter
kayýtlarýndan da ilk defa
yararlanýlarak, çok sayýda yapýnýn
ortaya çýkmasý saðlanmýþtýr. Vakfiye
bilgileri sayesinde de, çok sayýda
yapý hakkýnda ayrýntýlý bilgi elde
edilebilmiþtir. Türkçe kaynaklarýnýn
yani sýra, Osmanlý hâkimiyetinin
sona ermesinden sonra yapýlarýn
durumlarý ve kullanýmlarý hakkýnda
bilgi veren Yunanca literatürde,
kütüphane çalýþmalarý sonrasýnda
tespit edilmiþ ve sonrasýnda
Türkçeye çevrilerek faydalanýlmýþtýr.
Yunanistanýn günümüzdeki
þehir daðýlýmýna göre; eserler
alfabetik olarak verilmiþ, ayakta
olan yapýlarýn planlarý, fotoðraflarý,
-varsa arþiv fotoðraflarý- ile ayakta
olmayan
eserlerinde
bulunabilinenlerin fotoðraflarý yer

almýþtýr. Her bir þehirde önce
merkez, sonra ilçe ve köylerdeki
eserler alfabetik olarak ele
alýnmýþtýr. Ayakta olan yapýlarýn yer
ve adres bilgileri konulmuþ, Yunan
Hükümeti tarafýndan tescili yapýlan
eserlerin; tescil tarihi, numara ve
sayýlarý da yazýlmýþtýr. Köylerden,
Osmanlý dönemindeki isimleri
bulunabilenlerinde Türkçe isimleri
verilmiþtir. Ayrýca, çalýþmaya duygu
katmasý açýsýndan da Yazar Necati
Cumalinin babasýnýn Floridadan
ayrýlýþ öyküsüyle, Karaferyede
Son Ezan adlý hikâyeye yer
verilmiþtir.
Bu ayrýntýlý çalýþmanýn ilk cildi
olan bu eser yayýmlanmadan önce,
proje kapsamýnda; Neval Konuk,
Midilli, Rodos, Sakýz ve Ýstanköyde
Osmanlý Mimarisi/ Ottoman
Architecture in Lesvos, Rhodes,
Chios and Kos Islands, Dýþiþleri
Bakanlýðý, SAM Yay., Ankara, 2008,
256 s. yayýmlanmýþtýr.
2.ciltte, Kasým sonu gibi
baskýya girecektir. 2.cillttede
Selanik, Vodina, Yenicevardar ve
Kýlkýþ þehirleri bulunmaktadýr.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Özgeçmiþ
Neval KONUK

Marmara Üniversitesi-Öðretim Görevlisi
Neval Konuk, 1976 yýlýnda Ýstanbulda doðdu.
Ýlk, orta ve lise öðrenimini burada tamamladý.
1998 yýlýnda Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümünden mezun oldu. Baþbakanlýk Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür
Merkezi ile Avrasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi
(ASAM)da uzman olarak çalýþtý. 2006 yýlýnda
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümüne Öðretim Görevlisi olarak
girdi. Halen, Marmara Üniversitesi Turizm
Rehberliði Bölümünde görev yapmaktadýr.
Balkanlarda Türbe Mimarisi üzerine doktora
çalýþmasýnýn yaný sýra, Balkanlarda Türk Mimari
Eserleri üzerinde çeþitli araþtýrmalar yapmaktadýr.
Bu çerçevede Kosovada Osmanlý Mimari Eserleri
(Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006) adlý 2 ciltlik
müþterek bir yayýn ile Midilli, Rodos, Sakýz ve
Ýstanköyde Osmanlý Mimarisi -Ottoman
Architecture in Lesvos, Rhodes, Chios and Kos
(Dýþiþleri Bakanlýðý, Stratejik Araþtýrma Merkezi
(SAM), Ankara 2008) adlý bir eseri bulunmaktadýr.
Ayrýca, Romanya-Babadað Sarý Saltuk Türbesi
Restorasyonu kitapçýðýný hazýrlamýþ, baþta Kosova
Sultan Murad Hüdaverdigâr Türbesinin
Restorasyonu ile Makedonya, Kosova, Arnavutluk
ve Bulgaristanda gerçekleþtirilen restorasyon
heyetlerinde yer almýþtýr. Son olarak ise,
Yunanistanda Kültür varlýklarý envanter çalýþmalarý
çerçevesinde Selânik ve çevre þehirlerdeki
Osmanlý mimarisi üzerinde çalýþmalarýný devam
ettirmektedir.
29

Balkanlarda Türk Kültürü

Þiir Köþemiz

Üsküpün Ortasýnda Burmalý Cami

Avni ENGÜLLÜ
Üsküp - Makedonya

Yahya Paþa ile Serava arasý
Güllerle çepeçevreydi evimiz
Babamýn kitaplýðýnýn bulunduðu odaya
Girdim ufak ufak adýmlarla sessiz sessiz
Kitaplarýn arasýndan birini seçtim
Kitap o kadar aðýrdý ki o kadar aðýr
Çocuksu ellerimin arasýndan yere düþtü
Birikmiþ kartpostallar her yana daðýldý bir bir
Aralarýndan biri bir caminin resmiydi
Minaresi kývrým kývrým
Bir anda ürperdim
Sezince annemin saçýmý okþayan elini
Aðzýndan nazik nazik
Ýlk defa o gün iþittim
Burmalý Caminin adýný
Her zaman neþeliydi annem
Ancak ben
Böylesine mahzun hiç görmedim kadýný
Belliydi hýdrellezde
Söðüt yapraklarýnýn sallandýðý o yerde
Adý ile birlikte anamýn yüreðinde
Bir yara izi gibi kazýlýydý Burmalý Cami.

Baþýmda hala annemin eli tüm sýcaklýðýyla varken
Adým adým geçtim
Alacayý bitpazarý
Türk Çarþýsýnda selam verdim
Fesçi Hamdi Efendiye
Son kazandibi tatlýsýný yedim
Babamla Hacý Muratta
Bir baþkaydý dünü ve geçtim bugün baðrý ezik
Mihrabý yýkýk Taþköprüsünü.

Böyleydi iþte ilk tanýþýklýðýmýz
Anamýn Üskübünün o endamlý camisiyle
Evet böyle oldu ve ardýndan hep methini duydum
Sonra biraz daha büyüdüm
Kartpostallarda deðiþik deðiþik resmini gördüm
Birinde sonradan boyanmýþ
Bir kara beyaz resimde gök mavi zemin yeþildi
Bir baþka resimde
Bilmem bilemem
Kaç kurnalý þadýrvan
Þadýrvanýn ortasýnda
Her kurnanýn baþýnda
Abdest tazeleyen iki adam
Biri caminin yanýk sesli müezzini
Yanýnda imamý diðeri
Cemaat akýn akýn.
Hatýrlayanlar anlatýrdý
Her mevsim
Burmalý Cami etrafýnda ayný hareket
Ayný o resim
Üsküp güzelliðinde bir cami
Üskübün ortasýnda
Genç kýzýn saçlarý kadar lüle lüle
Kývrým kývrým katmer katmer
Kokulu bir güldü cami
Beyatlýnýn Üskübünün Bursayla baðlandýðý o yerde
Eskiden kalma sadece taþ köprü
Eski haliyle yüreðime yakýn
Benden Bursa kadar uzak.
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Çok farklýdýr bu saatlerde Üsküpte ezan sesleri;
Hatýrlatýr duygusallýðýyla o eski müezzinleri
Bir de müezzinler içinden
Burmalý Caminin müezzinini
Yürüdüm hýzlý adýmlarla az daha ileri
Kulaðýmda sadece þýrýltýsý Vardarýn
Belli o da üzgün
Sularý aðlamaklý bakýþlar bulanýk
Mevsimin rüzgarýyla hatýralar darmadaðýn
Gecenin bir vaktinde
Çok kýsa süren bir rüya sonrasý
Bir ses fýþkýrdý içimden
Bilir misin neredesin
Burmalýnýn müezzini kulaðýma fýsýldar gibi
Buradasýn sesin kýsýk ama Üsküptesin
Yardýma muhtaç Taþköprüdesin.
Elimde evimizden getirdiðim bir deste gül
Gül gül der
Oysa bir hayli mahzun gönüller
Bambaþka bir þeye hasret
Ve özlenen o noktada Burmalý Cami bir serap misali
Ýçinde acemden gelen halýlar
Ülviye Hanýmýn ince parmaklarýnýn ürünü
Ýpek seccadeler
Etrafta geri geri akan Vardarýn sularý
Su sesi þýrýl þýrýl yayýlýrken etrafa
Ayrýlýyordu içinden müezzinin sesi
Sabah makamý belli ediyordu bir baþka vakti.
Her þey geri geri döndü bir anlýðýna
Önümde göklere deðen o güzel minaresiyle
Burmalý Cami
Gene doluydu þadýrvan
Kurnalardan sular þýrýl þýrýl
Herkes namaza durdu
Üsküpün ortasýnda Burmalý Camide
Hala yaþayan o eski hisle.
Ve þimdi caminin yerinde
O kara beyaz resimde gibisinden
Ne gök mavi ne zemin yeþil
Ama gelin görün gene her mevsim
Yaþanan her günün içinden
Ayný anlamda eser doðudan meltem
Burmalý Caminin yokluðunu sezerekten.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Yemek Köþesi

Pirinçli
Yeþil Mercimek
Kaynak Kiþi : Naciye BALKAN (70)
Göç Edilen Yer : Bulgaristan
Cebel Kasabasý-Recepoðullarý Köyü
Derleyen
: Macide GÖNÜL
Malzemeler:
* 2 bardak yeþil mercimek
* 2 adet kuru soðan
* 1 kahve fincaný pirinç
* Yarým su bardaðý sývý yað
* 2 adet domates ya da 2 yemek kaþýðý salça
* Tuz
* Su
Yapýlýþý: Mercimekler bir gece öncesinden ýlýk, tuzlu
suda ýslatýlýr. Soyulup, yýkanmýþ kuru soðanlar ince
ince doðranarak sývý yað eklenmiþ tencereye konulur,
pembeleþene kadar kavrulur. Kabuðu soyulup, ince
ince kýyýlmýþ domatesler ya da salça ilave edilerek,
soðanlarla birlikte kavrulmaya devam edilir. Islatma
suyu süzülüp, birkaç kez yýkanan mercimekler
tencereye alýnýr ve üzerine sýcak su ilave edilir.
Mercimeklerin piþmesine yakýn, yýkanmýþ pirinçler
ilave edilerek, yemeðin tuzu da eklenerek bir taþým
da birlikte kaynatýlýr. Afiyet olsun.

31

Balkanlarda Türk Kültürü

Ýçimizden Biri:

Mustafa DÜNDAR

(Bursa Osmangazi Belediye Baþkaný)
smangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar,
1965 Gümülcine doðumlu. Ýlkokulu
Yunanistan'da bitirdi ve daha sonra orta-lise
tahsili için Türkiye'ye gelerek öðrenimini Türkiye'de
tamamladý. Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
mezun olarak serbest avukatlýk yaptý.
Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Bursa
Þubesi'nin Yönetim Kurulu üyeliðini ve 3 dönem de
baþkanlýðýný yaptý.
3 Kasým 2002 Milletvekili Genel Seçimleri sonucu
22. Dönem Bursa Milletvekili olarak Parlamentoya
girdi.

O
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz Parlamenter
Asamblesi Türk Delegasyonu Üyesi ve Türkiye Büyük
Millet Meclis Dýþiþleri Komisyonu Sözcülüðü görevini
üstlendi. Ayrýca Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye
Yunanistan Parlamentolar Arasý Dostluk Grubu
Baþkanlýðýný yaptý.
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi
Belediye Baþkaný seçilmiþ olup halen görevini icra
etmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasý olup, Ýngilizce ve Yunanca
bilmektedir.

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

BGFye Üye Dernekler
Yalova Balkan Göçmenleri Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði
Derneðimizin kuruluþu,
Bulgaristan' da 1984 yýlýnda
baþlayan asimilasyon politikalarýný,
Bulgaristan Türklerine uygulanan
zulmü dünyaya duyurmak ve
onlara destek olmak için baþlatýlan
çalýþmalarýn bir parçasý olarak,
1877-78 Osmanlý Rus Savaþýnýn
ardýndan baþlayan göçlerle birlikte
deðiþik dönemlerde Yalova'ya
göçmüþ
olan
Balkan
göçmenlerinin bir araya gelerek
1986 yýlýnda kurmuþ olduklarý
Balkan Türkleri Dayanýþma ve
Kültür Derneði ne kadar uzanýr.
O tarihte Yalova' nýn ilçe olmasý
nedeniyle dernek önce merkezi
Ýstanbul' da bulunan Balkan
Türkleri Dayanýþma ve Kültür
Derneði nin Yalova Þubesi olarak
faaliyete baþlamýþtýr. Ancak daha
sonraki yýllarda dernek merkez
yönetiminin Türkiye' deki ve
Ya l o v a ' d a k i
göçmen
politikalarýndan sapmasý,
göçmenlerin çýkarlarýyla
uyuþmayan politikalar izlemesi
üzerine, Yalova'da baðýmsýz bir
bir dernek oluþturma düþüncesi
tartýþýlmaya baþlamýþtýr. Bu
düþünceyi Yalova' nýn Ýstanbul'dan
ayrýlarak il olmasý da desteklemiþtir.
Geliþen bu durum üzerine 2006
yýlýnda baðýmsýz bir il derneði
olarak Yalova Balkan Göçmenleri
Eðitim, Kültür ve Dayanýþma
Derneði kurulmuþtur ve ilimizde
göçmenlerin yoðun olarak yaþadýðý
ilçelerde (Çiftlikköy-500 Evler,
Altýnova-Subaþý ve Taþköprü olmak
üzere) temsilcilikler açmýþtýr.
Dernek daha sonra 2008 yýlýnda
merkezi Bursa'da bulunan  Balkan
Türkleri Göçmen ve Mülteci

Dernekleri Federasyonu na  üye
olmuþtur.
1989 yýlýnda yaþanan zorunlu
göçten sonra derneðimizin
faaliyetleri yeniden yapýlandýrýlmýþ,
aðýrlýklý olarak Bulgaristan' dan
gelen vatandaþlarýmýzýn Türkiye'ye
uyum sürecinde sosyal ve kültürel
kimlik sorunlarýnýn çözümünün
yanýsýra onlarýn Bulgaristan' da
kalan akrabalarý ile baðlarýnýn
korunmasý ve güçlendirilmesi
konusunda önemli çalýþmalar
yapýlmýþtýr.
Derneðimiz 1990  2000 yýllarý
arasýnda yalnýzca üyelerimizin deðil
tüm göçmenlerin, örneðin
hizmetlerin birleþtirilmesi, emeklilik
ve benzeri türden sosyal güvenlikle
ilgili sorunlarýnýn yaný sýra, toplu
konut, çalýþma izni, ikamet
tezkeresi, vatandaþlýk iþlemleri,
vize sorunlarý ile ilgili olarak hem
Türkiye Cumhuriyeti hem de
Bulgaristan Cumhuriyeti yetkilileri
ile iliþkiler kurarak bu sorunlarýn
çözümü konusunda önemli
kazanýmlar elde etmiþtir; nitekim
bu yöndeki çalýþmalarýmýz devam
etmektedir.
2006 yýlýnda göreve gelen ve
halen dernek baþkanlýðý görevini
sürdüren Lütfü Özgür' ün
öncülüðünde çalýþmalarýný
sürdüren yönetimimiz kültürel
faaliyetlere de büyük önem
vermektedir. Bu baðlamda 2000
yýlýnda baþladýðýmýz geleneksel
Balkan Gecesi etkinliðimizin
onuncusu bu yýl yapýlmýþ ve bu
etkinliðimiz onuncu yýlýnda, 1.
Uluslararasý Balkan Festivali ne
dönüþtürülmüþtür. On yýllýk süreç
içerisinde Balkan ülkelerinden

davet ettiðimiz folklor guruplarýnýn,
halkýmýzýn her seferinde yoðun bir
katýlýmla izlediði gösterileri Balkan
kültürünün tanýtýmý konusunda
önemli açýlýmlar saðladýðý gibi bu
ülkelerle yakýn dostluk iliþkilerinin
kurulmasýna da katký sunmuþtur.
Derneðimiz, yerel yönetim
birimleri ile Balkan ülkeleri arasýnda
koordinasyon görevini de baþarýyla
sürdürmektedir. Bu çalýþmalar
sürecinde, Bulgaristan' ýn Burgaz
ve Smolen, Yunanistan' ýn
Gümülcine, Makedonya' nýn Ohrid,
Bosna Hersek' in Travnik,
Romanya' nýn Mecidiye, Kosova'
nýn Ýpek þehirleri ile Yalova arasýnda
Kardeþ Þehir iliþkileri kurulmuþ ve
bu þehirler ile yaptýðýmýz karþýlýklý
ziyaretler, birbirimizi tanýmamýzý ve
aramýzdaki dostluk iliþkilerinin
pekiþmesini saðlamýþtýr. Diðer
Balkan þehirleri ile de benzer
iliþkilerin kurulmasý için
çalýþmalarýmýz devam etmektedir.
Derneðimiz bu türden sosyal
ve kültürel çalýþmalarýn
kurumsallaþtýrýlmasý düþüncesiyle
Yalova Belediyesi bünyesinde
çalýþmalarýný sürdüren Balkan
Masasý adlý birimin çalýþmalarýna
destek verdiði gibi Yalova
Üniversitesi bünyesinde
oluþturulmasý düþünülen Balkan
Araþtýrmalarý Merkezi' nin kuruluþu
konusunda da katký sunmaya
hazýrlanmaktadýr.
Dernek yönetimimiz, bu
etkinlikler sürecinde kendi içinde
yakalamýþ olduðu uyumun verdiði
güven ile bundan sonraki sosyal
ve kültürel çalýþmalarýný da ayný
karalýlýk ve ayný tempoyla
sürdürecektir.
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Balkanlardan Haberler / Temmuz-Aðustos 2010
Bosnadan ABye Çaðrý

Bosna Dýþiþleri Bakaný Sven
Alkalay AB'yi taviz vermeye ve bazý

koþullar yerine getirilmemiþ olsa
da Bosna-Hersek'in (BH) AB üyelik
yolunda ilerlemesine izin vermeye
çaðýrýyor. Alkalay, aksi takdirde
BH'nin bölgenin geri kalanýnýn
gerisinde kalacaðýný söyledi.
Bakanýn yorumlarý, Sloven
mevkidaþý Samuel Zbogar'ýn yaný
sýra Cumhurbaþkaný Danilo Turk
ve Baþbakan Borut Pahor ile bir
araya geldiði Ljubljana ziyaretinde
geldi.

Tony Blair
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Blairden Kosova Çýkarmasý

Eski Ýngiltere Baþbakaný Tony
Blair 8 Temmuz Perþembe günü
yaptýðý açýklamada, Kosova'nýn
baðýmsýzlýðýnýn bitmiþ bir anlaþma
olduðunu ve ülkenin artýk yeni
güçlüklerle karþý karþýya olduðunu
söyledi. Priþtine'de üst düzey
yetkililerle yaptýðý görüþmeler
sonrasýnda konuþan Blair,
Kosova'nýn ekonomiye
odaklanmasý ve yaþam kalitesini
artýrmasý gerektiðini belirtti.
Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu,
Blair'e altýn Özgürlük Madalyasý
taktý. Cuma günü, eski baþbakan
parlamentoya seslendi.

Balkan Diplomasisinin
Merkezinde Yine Makedonya Vardý

Hýrvatistan Cumhurbaþkaný Ývo
Josipoviç resmi bir ziyaret için 12
Te m m u z P a z a r t e s i g ü n ü
Makedonya'ya geldi. Josipoviç
burada Cumhurbaþkaný Gjorge
Ývanov, Baþbakan Nikola Gruevski
ve Meclis Baþkaný Trayko
Veljanovski ile görüþtü. Josipoviç
Hýrvat
iþadamlarý
ve
Makedonya'daki Hýrvat azýnlýk
temsilcileriyle de biraraya geldi.
Bosna-Hersek (BH) Baþbakaný
Nikola Spiriç Makedon mevkidaþý
Nikola Gruevski ile 15 Temmuz
Perþembe günü Saraybosna'da
bir araya geldi ve sonrasýnda ikili
iliþkilerin mükemmel olduðunu
söyledi. Spiriç, Makedonya'nýn AB

üyeliðindeki deneyiminin BH'ye
son derece yararlý olabileceðini
vurgularken, Gruevski de Üsküp'ün
BH'nin nihai üyeliðine verdiði
desteði yineledi.
Öte yandan, Fransa'nýn Avrupa
Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakaný
Pierre Lellouche Makedonya'nýn
Avrupa Entegrasyon Bakaný Vasko
Naumovski ile 22 Temmuz
Perþembe günü Üsküp'teki
görüþmesinden sonra yaptýðý
açýklamada, ülkesinin
Makedonya'nýn AB üyelik sürecini
desteklediðini söyledi. Lellouche
Makedonya'yý reformlarý
sürdürmeye ve Yunanistan ile
arasýndaki isim anlaþmazlýðýna
çözüm arayýþýna devam etmeye
çaðýrdý. Naumovski de Fransýz
yetkiliye ülkesinin AB gündemi
kapsamýnda baþlattýðý reformlarý
hakkýnda bilgi verdi ve Fransa'ya
desteðinden ötürü teþekkür etti.
Fransýz bakan Cumhurbaþkaný
Gjorge Ývanov ve Baþbakaný Nikola
Gruevski ile de bir araya geldi.

Atina Yönetiminin Kosova ve
Sýrbistan Hamlesi
Yunanistan Alternatif Dýþiþleri
Bakaný Dimitris Droutsas 30
Temmuz Cuma günü Sýrbistan ve
Kosova'daydý. Belgrad'da
Droutsas, Cumhurbaþkaný Boris
Tadiç ve Dýþiþleri Bakaný Vuk
Jeremiç ile bir araya geldi. Ýki
diplomat Avrupa iþleriyle ilgili bir
mutabakat
anlaþmasý

Muhacirler kaybedilen topraklarýn aziz hatýralarýdýr. M. Kemal Atatürk

Tadiç 6 Aðustos Cuma günü

Ýskender Durmuþi, "Kosova ile

Bulgaristan Baþbakaný Boyko

Makedonya arasýndaki iþbirliðini

Borisov'a Sýrbistan'ýn AB üyelik

ilerletmek için her alanda

sürecini desteklediði için teþekkür

çalýþýyoruz. Vatandaþlarýn yararýna

etti. Ýki lider ekonomi ve enerji

olacak yeni bir sýnýr kapýsý açma

sektörleri, altyapý projeleri ve turizm

konusunda görüþüyoruz." dedi.

ve organize suçla mücadele
alanlarýnda iþbirliði konusunda
görüþmek üzere Bulgaristan'ýn
Varna kentinde bir araya geldi.
imzaladý.Droutsas Priþtine'de
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B a þ b a k a n H a þ i m Ta k i i l e

Kosovanýn Üsküp Büyükelçiliði
Çalýþmaya Baþladý

temaslarda bulundu. Ziyaret,

20 Aðustos Cuma günkü

Uluslararasý Adalet Divaný'nýn

basýnda çýkan haberlere göre,

Kosova'nýn baðýmsýzlýðýyla ilgili

Kosova'nýn Üsküp Büyükelçiliði

açýkladýðý ve bunun uluslararasý

Makedonya ile diplomatik iliþkilerin

hukuka aykýrý olmadýðý yönündeki

kurulmasýndan sekiz ay sonra

görüþü sonrasýnda geldi.

iþlemeye baþladýðýný açýkladý.

Yu n a n i s t a n ,

Kosova'nýn

Büyükelçilik ABD, Türkiye ve

baðýmsýzlýðýný tanýmamýþ olan beþ

Arnavutluk büyükelçiliklerinin

AB üye ülkesi arasýnda yer alýyor.

bulunduðu bölgede yer alýyor.

Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris

Büyükelçiliðin maslahatgüzarý

Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ve

Tiran Yönetimi, Çinle Ýliþkilerini
Geliþtirmek Ýstiyor
günü yaptýklarý açýklamada,
Arnavutluk'un ülkeye daha fazla
yatýrým getirerek Çin ile ekonomik
iþbirliðini güçlendirmek üstediðini
söylediler. Baþbakan Sali Beriþa
Tiran'da Çin Komünist Partisi
Merkez Komitesi Propaganda
Dairesi Müdürü Liu Yunshan ile bir
araya geldi. Beriþa, 2010 yýlýnýn ilk
altý ayýnda Çin'e yapýlan ihracatýn
%600 oranýnda arttýðýný doðruladý
ve Çin firmalarýný enerji, turizm ve
sanayi parklarýna yatýrým yapmaya
çaðýrdý. Yunshan da Arnavutluk ile
iliþkilere övgüde bulunarak, Çinli
liderlerin iþbirliðini ilerletmekle
ilgilendiðini belirtti. Yunshan
Beriþa'dan sonra Cumhurbaþkaný
Bamir Topi ile bir araya geldi. gerek
Beriþa gerekse Topi Kosova
konusunu gündeme getirerek Çin'i
tek taraflý baðýmsýzlýk ilan eden
ülkeyi tanýyan devlet sayýsýnýn
artýrýlmasýnda yardým etmeye ve
BM Güvenlik Konseyi'nde yapýcý
bir rol oynamaya çaðýrdý.
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Balkanlarda Türk Kültürü

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

içeren nitelikte olmamalýdýr.

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

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

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

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

reklam
gelecek

