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Türkiye’deki Siyasi Seçimler
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ürkiye, İmparatorluk mirasının halefi ve Türk Dünyası’nın en önemli
merkezi olma gibi özellikleriyle
farklı gerekçeler ve periyotlarda sistematik olarak ‘göç alan
bir ülke’ statüsünde olmuştur.
Bu statünün parametrelerini ise,
Balkanlar’dan Anadolu’ya yönelik
gerçekleşen ters istikametli göçler oluşturmaktadır.
Tarihsel Perspektiften Göç
Demografisi
Balkan
Yarımadası’ndan
Türkiye’ye
doğru
1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından, 20. yüzyılın da neredeyse
bütününü kapsayacak şekilde,
Evlâd-ı Fatihânlar ile ‘kardeş-akraba topluluk’ olarak değerlendirilen Müslüman grupların göç
dalgası yaşanmıştır. Göçlerde,
Türk-Müslüman gruplara tarihsel
husumetler, demografik dengeler, ulus kimlik oluşumları ve benzeri nedenlerle baskı, zulüm ve
asimilasyon politikalarının izlenmesi, katliamların uygulanması
etkili olmuştur. Balkan Türkleri sadece Osmanlı Devleti döneminde değil, 1923 sonrası süreçte
de ‘ulusal azınlık’ statüsünde
bulundukları topraklardan hukukî
ve manevi açıdan ‘ana devletleri’
olan Türkiye’ye göç etmişlerdir.
Diğer taraftan, ulus-devlet anlayışıyla tesis edilen Cumhuriyet
Türkiye’si, etnik anlamda Türk
olmamalarına rağmen, dinî kimlikleri nedeniyle bölgede Türklerle
aynı sıkıntıları yaşayan Arnavut
ve Boşnaklara da kapısını açık
tutmuştur. Bu gruplar da İmparatorluk mirası ve akrabalık bağları
nedeniyle Türkiye’yi sığınılabile-

cek bir ülke olarak görmüşlerdir.
Bu perspektiften şeklen bakıldığında, Balkan Türkleri açısından
Türkiye, hemşerileri olan M. Kemal Atatürk’ün kurduğu ‘ana devlet’ olarak görülürken; Arnavut ve
Boşnaklar için ‘sığınılabilecek bir
ülke’ olmuştur. Şekil açısından
durum böyle olsa da; Arnavutlar
ile Boşnaklar da Türk vatandaşlığına alınmışlar ve Balkan Türklerinden farklı bir muameleye tabi
tutulmamışlardır.
İstatistiksel veriler anlamında gerçekleşen göçler değerlendirildiğinde,
Balkanlar’dan
Anadolu’ya yönelik gerçekleşen
göçlerin kesintiye uğramadan
devam ettiği ve bunların sayısal
anlamda makro ölçekli olduğu
görülmektedir. Cumhuriyet öncesi dönemde yaşanan göçlere
dair kesin veriler elde edilemese
de; McCarthy’e göre, 93 Harbi
1.253.500 kişiyi muhacir durumuna düşürmüştür.[1] Balkan
Savaşları sonrasında ise, 24 Mart
1918 tarihli Meclis-i Ayan toplantısında dönemin Aşair ve Muhacirin
Müdüriyet-i Umumiyyesi Müdürü
Hamdi Bey, II. Meşrutiyet’ten ve
bilhassa Balkan Harbi’nden sonra Osmanlı topraklarına göç eden
muhacirlerin sayısını 450.000 olarak tespit ettiklerini belirtmiştir.
[2] Milli Mücadele döneminde,
Balkanlar’dan Anadolu’ya göçler
kısmen kesintiye uğrarken; göç
edenler daha ziyade Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’nda gönüllü
olarak yer almak için kayıt dışı
yollarla gelmişlerdir.
Cumhuriyet döneminde yaşanan Balkan göçlerinde ise, sayısal verilerin milyonlarla ifade edildiği görülmektedir. 1923-2005

yılları arasında, Bulgaristan’dan
1951 Göçü, 1968 Göç Anlaşmasıyla gelenler ve 1989 Zorunlu Göçü
de dâhil olmak üzere, 844.438
kişi Türkiye’ye yasal olarak göç
etmiştir. Aynı dönemde, Yugoslavya topraklarından 308.336 kişi,
Romanya’dan 126.028 kişi göç
ederken; Yunanistan ölçeğinde
bu sayı, 409.830 olarak gerçekleşmiştir.[3] Bu noktada ifade etmek gerekir ki; belirtilen rakamlara
Balkanlar’dan Anadolu’ya yönelik
aynı gerekçelerle gerçekleşen ‘gizli
göçler’ dâhil değildir. Bu gizli göçlerde en yaygın geliş biçimi, turist
vizesi ile Türkiye gelip, vize süresi
bittiğinde ülkesine geri dönmemek
olmaktadır.[4]
1878 yılından günümüze gelinen süreçte Balkanlar’dan 2,5 milyonun üzerinde bir nüfus kitlesinin
Türkiye topraklarına yönelik göç
hareketine katıldığı görülmektedir.
Söz konusu sayısal veri, bireyin
doğrudan kendi göç fonksiyonunu ifade etmekte olup, Türkiye’ye
göç ettikten sonra ailesine katılan
çocukları ve hatta onların da çocuklarını kapsamamaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye’deki Balkan
kökenlilerin sayısına ilişkin net bir
rakam ileri sürmek son derece
güçtür. Ancak, 19. yüzyıldan günümüze kadar bölgeden Türkiye’ye
yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliği sonucunda, Türkiye nüfusunun beşte birinin, bizzat kendisinin
ya da anne veya baba tarafından
‘Balkan kökenli’ olduğu tahmin
edilmektedir.[5] Bunun sayısal ifadesi, minimum 15 milyona ulaşmaktaysa da kanaatimizce 15-20
milyon arasında gezinen bir nüfus
kitlesinden bahsetmek mümkündür. Görüldüğü üzere, Türkiye’deki
Balkan kökenli nüfus, ülkedeki genel nüfus içerisinde göz ardı edilemeyecek stratejik bir yere sahiptir.
Balkan Göçmenlerinin Genel
Özellikleri
Türkiye’deki Balkan göçmenlerinin nüfus yapısı homojen özellikler göstermemektedir. Ayrıca
Cumhuriyet döneminde gelen
nüfus kitlesi, geldikleri ülke itibariyle de etnik kimlik anlamında

da değişkenlik göstermektedir.
Ülke farklılığı esas alındığında,
Balkanlar’da Türk ve Müslüman’ın
yaşadığı her ülkeden kitlesel göçlerin yaşandığı görülür. Etnik köken açısından ise, Balkanlar’daki
Türk ve Müslüman algılamasının
farkı ortaya çıkmaktadır. Bölgenin
Hıristiyan gruplarında, Müslüman
olan herkesin Türk olduğu şeklinde
tarihsel bir kanaat yaygındır. Öyle
ki, bu kanaatin en somut örneği,
yakın geçmişte Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Bosna Hersek’te
Sırpların Boşnaklara yönelik saldırılarında yaşanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin din eksenli
yönetim anlayışı temelinde, Cumhuriyet öncesi dönemdeki göçlerde sadece Türklerin değil; etnik
kimlik bağlamında Türk olmayıp
Müslüman olan grupların varlığı
da mevcuttu. Ancak Cumhuriyet
döneminde genel eğilim, Balkan
Türklerinin Anadolu’ya göçlerini
teşvik etmek olmuştur. Türkiye’nin
kriz dönemleri dışında bölgede
Türk ve Müslümanların yaşadığı
ülkelerle rutin göç anlaşmaları imzalaması stratejik çıkarları açısından tezatlık içerse de; Anadolu’da
homojen bir Türk kimliği yaratılması ve ulus-devlet yapısının güçlendirilmesi bağlamında Balkanlar’da
son iki yüzyıldır yaşananların da
etkisiyle milli şuurları üst seviyede
olan Balkan Türklerinin göçlerine
sıcak bakılmıştır. Bu açıdan Balkan
Türkleri, 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin İskân Politikası’yla
Balkanlar’ı Türkleştiren; İmparatorluğun dağılmasıyla yaşanan geri
göçlerde ise, Anadolu’daki milli
kimliğin güçlenmesini sağlayan
önemli bir vektör olmuştur. Özetle,
Cumhuriyet’in kurucusu M. Kemal
hemşerilerinin göçünü desteklemiş ve bu, zamanla devlet politikası haline gelmiştir.
Cumhuriyet
döneminde,
Balkanlar’dan Anadolu’ya gerçekleşen Türk göçlerinde, Türk
olmayan gruplar da ‘Türk olduklarını ispat ederek’ göç faaliyetine
iştirak etmişlerdir. Örneğin, 1952
yılında Tito Yugoslavyası ile Türkiye
arasında imzalanan Serbest Göç
Anlaşması’na istinaden Yugoslav-

ya’daki Türklerin Türkiye’ye göçleri karara bağlanmış ve Türkiye’ye
göç edecek olan soydaşların Türkçe bilmeleri ve Müslüman olmaları esas kabul edilmiştir. Bu kapsamda, Türkçe bilen çok sayıda
Müslüman Arnavut da Türkiye’ye
göç etmiştir. Ancak, bunların kesin sayısını saptamak güçtür. Söz
konusu durum, o zamanlar önemsenmemiştir ancak yaklaşık 50 yıl
önce ‘Türk ve Müslüman olduklarını’ ispat ederek Türkiye’ye gelen
göçmenlerin 2000’li yıllarla birlikte ‘Müslüman olduklarını ancak
Türk olmadıklarını’ yüksek sesle
ifade etmeleri hayretle ve pişmanlıkla izlenmektedir. Öte yandan,
etnik anlamda Türk olmasa da,
Yugoslavya’dan göçlerle gelmiş
olan ve Türk milletinin bir parçası
olmaktan gurur duyan insanların
da olduğunu belirtmek ve bu kapsamın dışında tutmak gerekir. Burada vurgulanmak istenen, 50 yıl
önce Türk olduklarını ifade ederek
Anadolu’ya gelmelerine rağmen
2000’li yılların başından itibaren
Türkiye’de Arnavut milliyetçiliği yapan grupların var olduğu, bu grupların faaliyetlerinin artarak devam
ettiği ve güncel anlamda ülkemizde hedef tahtasına konulan Türk
kimliğine karşı olumsuz yaklaşarak
‘Türkiyelilik’ söylemini destekledikleridir.
Bu tablo çerçevesinde, istisnalar ve kendi aralarındaki kısmî
farklılıklar da saklı kalmak kaydıyla,
Balkan göçmenlerinin her kesimin
üzerinde fikir birliğine vardığı bir takım genel geçer vatandaşlık özellikleri bulunmaktadır. Türkiye’deki
Balkan göçmenleri Türk Devleti’ne
karşı yurttaşlık görevlerini tam ve
eksiksiz yerine getirme eğiliminde
olan, devletine ve milletine karşı
‘sorun yaratan’ değil; ‘sorumluluk’ bilinci içinde hareket eden bir
nüfus kitlesidir. Bu kapsamda,
vatanseverlik duygularının son derece yüksek, millî ve dinî hassasiyetlerinin makro düzeyde oldukları
gözlemlenmektedir. Ülke meselelerine duyarlılık gösteren Balkan
göçmenleri, kendilerini Türkiye’de
sığıntı olarak değil, ülkenin gerçek
sahipleri ve asli unsurları olarak
görmektedirler.[6] Zira bu grup,
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Türk milletinin en doğal uzantısı ve
hatta kendisidir. Türkiye’nin kurtarıcısının ve kurucusunun kendilerinden biri olmasıyla övünürler;
Atatürk ilke ve inkılâplarına tamamen inanıp ve benimserler. Balkan
göçmenlerinin önemli genel özelliklerinden bir diğeri de bireysel
suç oranlarında az yer almaları ve
örgütlü suç eylemlerine yabancı olmalarıdır.
Balkan göçmenlerinin göç sonrasında Türkiye’ye uyum sıkıntısı
yaşamadıkları görülmüştür. Gerek
Türk halkının gerek Türk devletinin
göçmenleri ‘soydaş’ olarak kabul
edip, sahiplenmesi kısa sürede
tam entegrasyonu sağlamıştır. Bu
doğrultuda, kendi ortamlarında
Balkanlar’dan getirdikleri Türk kültürünü yaşatırlarken; çevrelerindeki
yerli nüfusla sosyo-kültürel anlamda pozitif bir etkileşim halinde
olmuşlardır. Dolayısıyla, bulundukları illerdeki kültürel yapıyı hem etkilemişler hem de yaşadıkları yerin
kent kültüründen etkilenmişlerdir.
Balkan kökenli olmalarını, kendilerini farklılaştıran bir unsur olarak
görmemişler aksine ülkenin bir
zenginliği olarak kabul etmişlerdir.
“Ne Mutlu Türk’üm Diyene” söylemini benimserler ve ülkede belirsiz
güç odaklarınca toplumu AleviSünni, Türk-Kürt gibi çeşitli nitelikteki gruplara ayırarak kutuplaştıran
oyunlara da olumsuz bakarlar. Bu
kapsamda, söz konusu kutuplaştırma eylemlerine ‘Anadolulu-Rumelili’ çatışması yaratarak yeni bir
boyut kazandırmak isteyenlere de
prim vermemektedirler.
Balkan göçmenlerinin siyasi
profilleri radikallikten ve fanatizmden uzak bir görüntü çizmektedir.
Bu noktada merkez sağ ve merkez
sol ekseninde politik tercihlerini yaparlar. Bölgesel kimlik üzerinden
siyaset yapılmasına sıcak bakmadıkları gibi, hemşericilik fanatizmine de karşı bir duruş sergilemektedirler.
Balkan göçmenlerinin ‘Rumelili’
veya ‘Balkanlı’ kimlikleri dernekleşme faaliyetleriyle sınırlı kalmıştır.
Bu kimlik üzerinden siyasallaşma/
siyasi parti kurma eğiliminde olmamışlar, onun yerine düşünce ve ta4

leplerini dernekleri vasıtasıyla mevcut siyasi partilere veya siyasiler
içindeki Balkan kökenli hemşerilerine aktarma yolunu izlemişlerdir.
Balkan göçmenlerinin Türkiye’deki
dernek sayıları 200’ün üzerinde
olmasına karşın dernekleşme konusunda gösterdikleri kimilerine
göre başarı, ancak kanaatimizce
başarısızlık olan bu ivmeyi, siyasette etkin olma konusunda tescil ettirememişlerdir. Dernek sayısındaki
fazlalığın yarattığı bölünmüşlüğü
federasyonlar ve konfederasyon
oluşumuyla gidermek isteseler
de bu bölünmüş yapıyı suistimal
ederek kullanan siyasiler üzerinde
etkin bir lobi gücü oluşturamamakta ve blok olarak hareket edebilme
kabiliyetine sahip olamamaktadırlar. Dernekleşerek bölünme eğiliminde olan Balkan göçmenlerini
birleştiren en önemli husus, ülkenin ve toplumun ilgilendiren makro
konulardaki millî hassasiyetlerdir.
Balkan Göçmenlerinin Siyasi
Eğilimleri
Balkan göçmenlerinin siyasi anlamda önemli bir özelliği de
Türkiye’ye göç ettikleri esnada
‘kendilerini Türkiye’ye kavuşturan’
hangi siyasi lider veya parti olmuşsa, Türk vatandaşlığını alıp seçimlerde oy kullanma hakkına sahip
olduklarında siyasi tercihlerini genellikle o parti lehinde yapmaları
olmuştur. 1950’li yıllarda Yugoslavya ve Bulgaristan göçlerindeki
Demokrat Parti iktidarı ile 1989 yılında Bulgaristan’dan gerçekleşen
zorunlu göç dönemindeki Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı bu kapsamda örnek olarak gösterilebilir.
Ne var ki, siyasilerin oy kaygısıyla
hareket ederek bu noktada stratejik bir hata yaptıklarını belirtmek
gerekir. Siyasi partiler Balkan göçmenlerini potansiyel oy deposu
olarak görmüşler ve seçimden seçime hatırlar olmuşlardır. Hâlbuki
Türkiye’nin Balkan göçmenleri
üzerindeki planı, bölgeye yönelik
uzun vadeli politikalar oluşturmak
ve bunda göçmenlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak olmalıydı. Ancak siyasilerin koltuk hırsları,
ülkenin makro çıkarlarının yerini al-

mıştır.
Balkan göçmenlerinin eğitim
düzeyleri, orta ve üst seviye olarak
ifade edilebilecek bir göstergededir. Bu durum, siyasi yönelimlerinde popülist söylemlere rağbet
etmemelerine yol açmaktadır. Ne
var ki, politik gelişmelere ilgi gösteren ve sorgulayan bu nüfus kitlesinin karar alma mekanizmalarında,
demografik değerleri oranında bilfiil yer almamaları en büyük handikaplarıdır.
Trakya, İzmir ve Bursa
Örnekleri
Türkiye’ye Balkanlar’dan gelen
göçmenler Batı Anadolu ağırlıklı
olmak üzere, ülkenin hemen hemen tamamına yerleşmişlerdir.
Batı Anadolu’da nüfus yığılmasını
önlemek amacıyla, ülkenin orta
ve doğu kesimlerinde iskânı teşvik
edici politikalar izlense de Balkan
göçmenlerinin genel tercihi Batı’daki iller olmuştur.
Trakya
Yoğun bir şekilde göç alan
Trakya bölgesindeki Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ise coğrafi anlamda kendiliğinden Balkan topraklarında bulunduğundan, yerli
nüfusun da Balkanlar’dan gerçekleşen göçler gibi temelden Balkan
kökenli oldukları ileri sürülebilir.
Diğer bir deyişle, Türkiye Trakya’sı,
demografik durumundan kentbölge kültürüne kadar pek çok
açıdan ‘Balkan’ ruhunu taşıyan bir
bölgedir.
Trakya bölgesindeki nüfusun
Türkiye’de seçimlerdeki politik tercihlerine bakıldığında, hâlihazırda
TBMM’de yer alan üç büyük siyasi partinin bölgedeki rekabetine
tanıklık edilmektedir. Son 10 yıllık
dönemdeki seçimlerde Trakyalı
seçmenin ulusalcı-milliyetçi çizgide siyaset yapan partilere çok
daha yakın oldukları; 2002 yılından
itibaren iktidarı elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi’ne
(AKP) uzak durdukları açıkça görülmüştür.[8] (devamı gelecek...)
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atı Trakya, doğuda Meriç Nehri
ile Türkiye’den, batıda Mesta-Karasu Nehri ile Yunanistan Makedonya’sından, kuzeyde Rodop
Dağları ile Bulgaristan’dan ayrılmakta, güneyde Ege Denizi ile
çevrili bulunmaktadır.
550 yıl boyunca Osmanlı
idaresinde kalan Batı Trakya’da
Türk hâkimiyeti, bölgenin 1363’te
fethedilmesiyle başlamış ve
1913’te Balkan Savaşları sırasında kaybedilmesiyle sona ermiştir. 10 Ağustos 1913 tarihinde
2. Balkan Savası sonrasında
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan tarafından Romanya’nın başkenti
Bükreş’de imzalanan anlaşma
ile bugün Batı Trakya olarak adlandırdığımız bölge kesin olarak
Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
Bulgaristan’a geçmiştir.(1)
1. Dünya Savaşı öncesinde
Batı Trakya’ya hukuken sahip
olan Bulgaristan, Ekim 1915 yılında 1. Dünya Savaşı’na Sırbistan’a
savaş açarak dâhil olmuştur. İtilaf
Devletlerini oluşturan İngiltere,
Fransa ve İtalya, Bulgaristan’a
savaş ilân etmişlerdir. Bulgaristan, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu
saflarında yer almıştır. ( 2 ) 29 Ey-

lül 1918’de Bulgaristan, Selanik
Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak, savaşın mağlup tarafında yer
aldığını kabul etmiştir.(3)
Yunanistan, ise Temmuz
1917 yılında İngiltere, Fransa,
İtalya’nın yanında İtilaf Devletleri
safında savaşa girmiş, kazanan
tarafta yer almıştır.(4)
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Bulgaristan ve Batı Trakya
29 Eylül 1918, Selanik Ateşkes Antlaşması sonrasında 18
Ekim 1919 tarihinde Bulgaristan
Batı Trakya’dan askeri ve idari olarak çekilmeye başlamış,
20 Ekim 1919 tarihinde Fransız
askerlerine, Batı Trakya’nın Bulgaristan tarafından devir işlemi
tamamlanmıştır.(5)
Paris Barış Konferansı ve
Bulgaristan
İtilâf Devletlerinin Bulgaristan
ile Selanik, Osmanlı İmparatorluğu ile Mondros, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Villa Giusti
ve Almanya ile Rethondes Ateşkes Antlaşmalarını imzalamaları
ve Birinci Dünya Savası’nda ça5

tışmaların sona ermesinden sonra
18 Ocak 1919 tarihinde Fransa’nın
başkenti Paris’de 32 ülkenin katılımı ile bir barış konferansı başlamıştır.(6)
Paris Barış Konferansı’nda Almanya, Avusturya, Macaristan,
Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanacak olan barış antlaşmalarının metinleri hazırlanmıştır, bunun sonucunda Almaya ile
28 Haziran 1919 tarihinde Versailles Barış Antlaşması, Avusturya ile
10 Eylül 1919 tarihinde St.Germain
en Laye Barış Antlaşması, Bulgaristan ile 27 Kasım 1919 tarihinde
Neuilly Sur Seine Barış Antlaşması,
Macaristan ile 4 Haziran 1919 tarihinde Trianon Barış Antlaşması
ve Osmanlı İmparatorluğu ile 10
Ağustos 1920 tarihinde Sevr Barış
Antlaşması imzalanmıştır.
Paris Barış Konferansı’nın en
önemli yaptırımı barış antlaşmalarının hazırlanmasının yanında bugünkü Birlemiş Milletler’in temelini
oluşturan ve hukuki olarak da devamı olduğu Milletler Cemiyeti’nin
Paris Barış Konferansın’da dünya
çapında bir örgüt olarak oluşturulmuş olmasıdır. Bunun sağlanması için Paris Barış Konferansı’nda
hazırlanan ve imzalanan 5 barış
antlaşmasının giriş kısmında yer
alan ilk 26 madde Milletler Cemiyeti Sözleşmesi ( Leage of the
Nations Convenant) yer almıştır.
Bu aynı zamanda imzalanan barış
antlaşmalarının uygulanmasının ve
denetiminin uluslararası bir örgüt
olarak yeni kurulan Milletler Cemiyeti’ ne verilmesini sağlamayı da
amaçlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Sevr Antlaşması da bu
kapsamda hazırlanmıştır, ama
onaylanmadığı için hukuki bir geçerliliği hiç bir zaman olmamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu temsilcisi
Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın
imzaladığı antlaşmanın da ilk 26
maddesini Milletler Cemiyeti Sözleşmesi oluşturmaktadır. ( Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı
Lozan Barış Antlaşması’nda ilk 26
madde olarak Milletler Cemiyeti
Sözleşmesi yer almamaktadır. )
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Sevr Antlaşması, ülkemizde Birinci Dünya Savası sonrasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de
imzalanan barış anlaşması olarak
bilinmektedir, diğer bir hafıza olarak İmparatorluğunun parçalanmasını belgeleyen uluslararası
metin olarak akla gelmektedir.
Oysa aynı yer Fransa’nın başkenti
Paris’in banliyösü olan Sevr’de ve
ayni tarihte 10 Ağustos 1920’de bir
değil, 9 adet Sevr Antlaşması’nın
imzalanması söz konusudur.
İtilaf Devletleri ile Sırp-HırvatSlovenya arasındaki antlaşma,
İtilaf Devletleri ile Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Sırp-HırvatSlovenya arasındaki sınır antlaşması, İtalya, Polonya, Romanya,
Sırp-Hırvat-Slovenya ve Çekoslovakya arasındaki antlaşma, Yunanistan ve İtalya arasındaki antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nu
parçalayan barış antlaşması, İtilaf
Devletlerinin Ermenistan ile yapmış
olduğu antlaşma, Batı Trakya’yı
Yunanistan’a resmen veren Trakya konusundaki antlaşma, İtilaf
Devletlerinin Anadolu’nun paylaşımı noktasında kendi arasında
yapmış olduğu antlaşma, yine İtilaf
Devletleri ile Yunanistan’dan arasında Yunanistan’da ki azınlıkların
korunmasıyla ilgili olarak yapılan
antlaşma ki, “Yunan Sevr’i” olarak
bilinmektedir.
Paris Barış Konferansında
3 Kasım 1919 tarihinde yapılan
57.oturumda alınan bir karar ile,
kazanan tarafda yer alan Yunanistan devletine Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanacak Barış
Antlaşmaları ile kendisine verilen
topraklar kesinleşene kadar herhangi bir antlaşma imzalamama
hakkı verilmiştir.(7) 10 Ağustos
1920 tarihinde Osmanlı İmparatorluk temsilcisi Sadrazam Damat
Ferit Paşa’nın Barış Antlaşmasını
imzalamasından sonra Yunanistan
adına Venizelos, Sevr’de imza
atmıştır.
Neuilly Sur Siene Barış
Antlaşması, Bulgaristan ve Batı
Trakya

27 Kasım 1919 tarihinde İngiltere, Fransa, İtalya ve Bulgaristan
arasında Paris’in banliyösü Neuilly
Sur Seine’de imzalanan Barış Antlaşmasının ilk 26 maddesini Paris
Barış Konferansı’nda oluşturulan
Milletler Cemiyeti Sözleşmesinin
26 maddesi oluşturmaktadır.(8)
Antlaşmanın 1.kısmı bu kısımdır.
Neuilly Sur Seine Barış
Antlaşması’nın 2. kısmı sınırlar
başlığı altında yer almaktadır ve
27. madde ile başlamaktadır.
Antlaşmanın 27 maddesinde Bulgaristan Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında Paris Barış
Konferansı’nda görüşmeler sonrasında belirlenen yeni sınırları tarif
edilmiştir.
27.Maddenin 2. fıkrası Yunanistan başlığı altındadır ve burada Yunanistan ile olan yeni sınırlar, diğer
bir deyişle Yunanistan’ın toprak kazancı, Bulgaristan’ın toprak kaybı
yazılmaktadır.(9) 1913 Yunanistan
Bulgaristan sınırının değişikliği belirtilmektedir, diğer bir deyişle Batı
Trakya burada söz konusudur.
Neuilly Sur Seine Antlaşması’nın 3.
kısmı politik kısımdır, bunun da 42.
ve 47. maddeleri arasındaki kısım
Yunanistan başlığı altında yer almaktadır.
Bulgaristan, 3. kısımda Yunanistan başlığı altındaki 42.
maddesinde Yunanistan lehine
Batı Trakya olarak adlandırılan
bölgeden feragat ettiğini belirtirken, 46. maddede Yunanistan’ın
Bulgaristan’dan alacağı topraklarda yaşayan insanların her türlü din,
dil ve ırk ( etnik ) kökenini garanti
altına alacağı bir antlaşma yapacağı belirtilmiştir. Yunanistan’ın burada antlaşmayı Bulgaristan ile değil,
İtilaf Devletlerini oluşturan merkezi
ülkelerle yapacağı yazılmıştır.(10)
Batı Trakya’yı Neuilly Sur Seine
Antlaşması ile kaybeden Bulgaristan, bu antlaşmada 1913 Bükreş
Antlaşması ile topraklarına kattığı
ve vatandaşı yaptığı Batı Trakya’da
yaşayan herkesi din, dil ve ırk olarak
kendilerini ifade edecekleri azınlık
haklarının Yunanistan tarafından
İtilaf Devletlerini oluşturan merkezi
devletler ile yapacakları bir sözleşmeyle verileceğini Barış Antlaşma-

sının 46. maddesinde belirtmiştir. Bu Yunanistan açısından Batı
Trakya’yı Bulgaristan’dan almanın
bir şartı, Bulgaristan açısından da
Batı Trakya’yı Yunanistan`a vermenin bir şartı olarak yer almıştır.
Ayrıca antlaşmanın ilk 26 maddesinin Milletler Cemiyeti Sözleşmesi olarak yer alması, bahsi geçen
46.maddede belirtilen din, dil ve ırk
olarak kendilerini ifade etmesi konusunda Batı Trakya’daki eski Bulgar vatandaşlarının azınlık hakları
konusunda Milletler Cemiyeti’ne
sorumluluk vermektedir.
Neuilly Sur Seine Antlaşması’nın
48. maddesi çok önemlidir. Zira
Trakya başlığı altındaki bu maddede antlaşmanın 27.maddesinde
belirtilen sınırlar herhangi bir ülkeye
yani Yunanistan’a verilene kadar
merkezi İtilaf Devletlerini oluşturan ülkelere, Fransa, İngiltere ve
İtalya’ya her türlü yönetim hakkını
vermektedir. Diğer bir deyişle de
sorumluluğunu vermektedir.
Milletler Cemiyeti, Azınlık
Hakları ve Batı Trakya
Polonya ile İtilaf Devletleri
arasında 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanan Versailles Barış
Anlaşması’nın azınlık hakları konusunda yer alan maddeleri, Paris
Barış Görüşmeleri sırasında savaşta yer alan İtilaf Devletleri, İngiltere,
Fransa, İtalya, ABD ve Japonya
kendilerinin yanında yer alan ülkelere de iletilerek benzer maddelerin kendi antlaşmalarında da olacağını belirtilmiştir. Yunanistan’ın
Venizelos başkanlığındaki heyeti
bu maddeleri tek tek görüşmüş ve
onaylamıştır. Unutmamak gerekir
ki Yunanistan savaşın kazanan
tarafında yer alan bir ülke olarak,
barış görüşmeleri sırasında toprak kazancı olan bir ülke olarak
antlaşmada imzacı devlet olarak
bulunmaktadır. Bu koşullar altında
Polonya Barış Antlaşmasında yer
alan azınlık hakları ile ilgili maddeleri örnek alarak kabul etmiştir.
Azınlık hakları ile ilgili maddeler
Paris Barış Konferansı sırasında imzalanan 8 adet antlaşmada
aynı metin içerisinde yer alan çok

ufak değişikliklerle aynı şekilde yer
almıştır. İtilaf Devletleri ile yapılan
azınlık hakları konusundaki 8 antlaşma sırası ile; 28 Haziran 1919
Polonya ile Versailles, 10 Eylül
1919 Saint Germain en Laye’de
Avusturya ile, 10 Eylül 1919 Saint
Germain en Laye de Sırp-Hırvat
Sloven Devleti ile, 10 Eylül 1919
Saint Germen en Laye’de Çekoslovakya ile, 27 Kasım 1919’da Neuilly sur Seine’de Bulgaristan ile, 9
Aralık 1919’da Paris’te Romanya
ile, 4 Haziran 1920’de Trianon’da
Macaristan ile ve en son 10 Ağustos 1920 tarihinde Yunanistan ile
Sevr Antlaşmasıdır. Bu antlaşmaların tamamı da 1919 yılında kurulan Milletler Cemiyeti’nin garantisi
altına verilmiştir. Tüm antlaşmaların
garantörlüğünü Milletler Cemiyet-i
almıştır. Tüm antlaşmalarda azınlıkların dinsel, dilsel ve etnik kimlikleri garanti altına alınmıştır.
Bu antlaşmalardan 5 âdeti kazanan tarafta bulunan ülkelerin İtilaf Devletleri ile savaş sonrası topraklarının genişlemesi karşılığında
kazanılan topraklardaki azınlıkların
haklarının korunması noktasında
yapılan antlaşmalar olarak geçmektedir. Bu ülkeler Yunanistan,
Polonya, Romanya, Çekoslovakya
ve Yugoslavya’dır.
Birinci Dünya Savaşı’nda kaybeden tarafta bulunan 3 ülke Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan,
barış antlaşmalarında bu maddeleri kabul etmişlerdir.
Savaşa Osmanlı İmparatorluğu
olarak giren ve barış antlaşmasını
Türkiye Cumhuriyeti olarak Lozan
ile yapan Türkiye’de bu kategoridedir.
Ayrıca
6
ülke
Milletler
Cemiyeti’ne ülkelerinde bulunan
azınlıkların korunması noktasında
deklarasyon vererek, kendi ülke
azınlıklarını Milletler Cemiyeti koruması garantörlüğünün altına sokmuşlardır. Bu ülkeler Arnavutluk,
Estonya, Finlandiya, Lituanya, Letonya ve Irak’tır.
Yunanistan’ın Sevr Antlaşmaları ve Batı Trakya

9 Ağustos 1920 tarihinde Bulgaristan Meclisi tarafından Neuilly
Sur Seine Antlaşması’nın onaylanması ve hukuki geçerlilik kazanmasından hemen bir gün sonra,
10 Ağustos 1920 tarihinde Paris’in
banliyösü olan Sevr`de yer alan
porselen fabrikasında Yunanistan,
İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya
ile 2 adet antlaşma imzalamıştır.
Birinci Sevr Antlaşması Batı
Trakya’nın Neuilly Sur Seine
Antlaşması’nın 48. Maddesi çerçevesinde merkezi İtilaf Devletlerine bırakılan yönetim hakkının
Yunanistan’a
devredilmesine
ilişkindir. Antlaşmanın 1. maddesi bu yetkinin devrini belirtir iken,
2. maddede, Neuilly Sur Seine
Antlaşması’nın 27. maddesine ve
43. maddesine gönderme yaparak sınırları belirtmiştir, bugünkü
Batı Trakya olarak adlandırdığımız
bölgenin Bulgaristan’dan Merkezi
İtilaf Devletlerine ve nihai olarak da
Yunanistan’a verilmesi bu antlaşma ile tamamlanmıştır.(11)
Bu antlaşmanın 3.maddesinin
2.paragrafında Neuilly Sur Seine
Antlaşması’nın 46. maddesine
direkt gönderme yer almaktadır.
Batı Trakya’yı Yunanistan’ın alma
şartı olarak din, dil ve ırk konusundaki azınlık hakları açık ve
net olarak yazılmıştır. Neuilly Sur
Seine Antlaşması’nın 46.maddesinde belirtilen Batı Trakya’nın
Bulgaristan’dan Yunanistan’a devri
konusunda, burada yaşayanlarındin, dil ve ırk konusundaki azınlık
hakları tüm Yunanistan’ı kapsayacak şekilde Sevr’de yine aynı tarihte 10 Ağustos 1920 tarihinde ayrı
bir antlaşma olarak imzalanmıştır.
(12)
2 kısım ve toplam 20 maddeden oluşan 2. Sevr Antlaşması’nın
1.kısmı Azınlık Hakları ile ilgilidir.
Antlaşmanın 1. maddesi, bu antlaşmada yer alan 2. ve 8. maddelerde dahil olmak üzere, 2. ve
8. maddeleri arasında yer alan
maddeleri Yunanistan’ın anayasal
maddeleri olarak belirtmiş ve hiç
bir yasanın bunların üzerine çıkamayacağı, hiçbir antlaşmanın bunları değiştiremeyeceği açıkça belirtilmiştir. ( 13 ) (devamı gelecek...)
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Makedonya Örneğinde Yeni Devlet Modeli
S

Gözde KILIÇ YAŞIN
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,
Kıbrıs ve Balkan Araştırmaları
Merkezi Başkanı

oğuk Savaş döneminin sona
erişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Siyasi, ekonomik
ve kültürel alanda yeni dönemle
birlikte hızlı bir dönüşüm başladı. Bu, dünyanın yeni koşullar ve
yeni anlayışlarla yeniden şekillen-diril-mesi anlamına geliyordu. Dönüşüm sürecinin anahtar
kelimeleri, “insan hakları”, “demokrasi”, “liberalizm”, “serbest
piyasa ekonomisi” oldu. Yeni
Dünya Düzeni, küreselleşme
ve yerelleşme gibi tezat görünen ancak nihayetinde birbirini
tamamlayan iki ayak üzerinde
temellendirilirken felsefi alt yapısı da postmodernizm akımıyla
oluşturuldu. Değişim, kapitalist
sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin hâkimiyetini arttırmasından, “insan hakları”nın daha
derin yorumlanmasından ya da
“demokrasi”nin yeniden tanımlanmasından ibaret olmadı. Bazen insan hakları ve demokrasi,
haritaların yeniden çizilmesinin
gerekçesi ya da görünürdeki hedefi de oldu. Dolayısıyla
Yeni Dünya Düzeni’ni oluşturan
değişim, devletlerin sınırlarının
yeniden çizilmesini de kapsadı.
“Devlet” artık klasik tanımından
uzaklaşarak yeni döneme uygun yeni bir çerçeveye oturtulurken, toplumsal doku gibi devletbirey ilişkisi, devletin egemenliği
ve erkleri de dönüşüm geçirdi.
Bugün dönüşüm sürecinin
tamamlandığından bahsetmek
mümkün olmasa da “Yeni Dünya Düzeni”nin model devletlerinin ve toplumlarının oluşturulduğu söylenebilir. Makedonya,
Bosna-Hersek ve Kosova modellerinin her biri, yapıcı belirsizlik formülüyle oluşturulmuş
çok dinli, çok etnikli, çok kültürlü toplum ve bir “vesayet altında devletçik” denemesidir.
Dünyanın tam ortasında yer almasından mıdır, yoksa Batı’nın
Doğu ile kendi arasında çizmek

istediği sınırın bitişiğinde yer
almasından mıdır, ya da eşsiz
bir etnik, din, mezhep, kültür
farklılıklarından oluşan bir mozaik olmasından mıdır bilinmez
ancak Balkanlar tarih boyunca
bir laboratuar görevi görmüştür.
Bu coğrafya, büyük çözülmelerin itici gücü olarak her zaman
kullanılmıştır. Balkan coğrafyası, yeni dönem devlet ve toplum
projesinin de uygulama ve deneme tahtası oldu. Balkanların
coğrafik, tarihi, etnik, dinsel ve
sosyal koşulları, şüphesiz ki
küreselleşmenin, yerelleşmenin
ve yeni dünya düzenine uygun
devlet modellerinin denenmesi
bakımından elverişli bir ortam
sağlamıştır. İnsan faktörü açısından ise bu topraklar, 8 Batılı
askerin hayatını kurtarmak için
8 bin Boşnak’ın feda edildiğine
dahi şahitlik etmiştir. Tamamı
“iyi olmayı”, “öldürmemeyi”,
“komşusuyla iyi geçinmeyi” emreden dinler de, bu coğrafyada
öldürme ve öldürülme sebebi
olabilmiştir. Yüzyıl önce aynı
anne babanın oğullarından biri
kendini Sırp diğeri Hırvat ya da
biri Bulgar diğeri Yunan asıllı kabul ediyorken “etnik kimlik” yok
etme ve yok edilmenin nedeni
olabilmiştir.
Balkanları bu kadar sıcak
kılan, kâğıt üzerinde çizilen sınırların ayırdığı Balkan halklarının aynı tarihi, kültürü, dili, dini
paylaştıkları kendi halkları ile bir
araya gelerek daha güçlü olma
istekleridir. Ancak etnik aidiyetlere uygun bir harita çizilmesi
de imkansızdır. Özellikle eski
Yugoslavya gibi etnik kimliklerin
iç sınırları belirlediği yani içerisinden gizli etnik sınırlar geçen
bir ülke, ortak idealleri de ortak
gelecek tasarımları da bulunmayan ve bir üst kimlik etrafında
bütünleşemeyen etnik grupların
milliyetçiliklerinin kışkırtılmasıyla
toprak paylaşımı adına bir kan
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gölüne dönebilmiştir. Her biri diğerini yok etmeye çalışırken, her
biri diğerinin yönetimdeki ağırlığına ve kendi üzerinde kurduğu
baskılara son vermeye çalışırken
her biri kendi ırkının egemenliğinde bir devlet kurma arzusundayken bugün yine bir arada yaşamayı deneyimliyorlar. Fakat bu
kez “vesayet altında” ve denetimli bağımsızlık formülleriyle…
1990’ların Yugoslavya’sından
bu yana değişmez bir biçimde
yeni devletlerin ortaya çıkışı, haritalarda yapılan değişiklikler ancak en çok da toprakların bölünmesi/bölüşülmesi tartışıldı. Her
bir yeni devlet aslında yeni bir
ayrılma, yeni bir parçalanmaydı.
2006’ya damgasını vuran olay
Karadağ’ın Sırbistan’dan ayrılması oldu. Savaş suçları bakımından 2006 yılının şüphesiz ki
en önemli olayı “Kasap” lakaplı
Slobodan Miloseviç’in yargılanması henüz bitmemişken vakitsizce yaşamını yitirmesiydi. Ne
mahkeme suçluluğunu, ne de Miloseviç olaylardaki Batılı liderlerin
etkisini ispatlayabilmişti. 2007
yılında ise Kosova’nın statüsü
meselesi en çok tartışılan konuydu. 2007 aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı’nın, BosnaHersek’in açtığı soykırım davasını
Srebrenitsa’da bir soykırım suçu
işlendiği, ancak Sırbistan’ın bu
suçtan ötürü sorumluluğu bulunmadığı kararını verdiği yıldı.
Mahkeme, aynı zamanda “etnik
temizlik” ile soykırım suçlarını
birbirinden ayırmış ve toprakları
örneğin Sırplaştırmak için yapılan
etnik temizliği cezasız bırakmıştı.
2008’e Kosova’nın bağımsızlık
ilanı ile başlanıldı, Sırbistan’ın
diplomatik yollardan gerçekleştirdiği karşı ataklarla sürdü. 2009
özellikle Kosova’nın bağımsızlığının da etkisiyle Bosna-Hersek’in
de parçalanması ihtimalinin en
fazla gündeme geldiği yıl oldu.
Siyasi krizin yeni bir etnik çatışma ve ardından da iç savaşa
dönme ihtimali konuşuldu. Bu
arada 1990’lardan 2010’a dek
Balkanların ekonomik sorunlarına
çözüm bulunmadı; işsizlik, fakirlik ve haliyle yolsuzluk, kaçakçılık
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arka planda bırakılan ana sorun
oldu. İnsanların yılgınlığı, milliyetçi propagandaları; bunlar da
radikal eğilimleri arttırdı. Bir yandan yoksulluk gibi ana sorunların
çözümlenememesi bir yandan
artan milliyetçilik Balkanlardaki
istikrarsızlığın sürmesinin temel
sebebi olmuştur.
2010, Türkiye’nin girişimiyle
Sırbistan, Bosna-Hersek ve Hırvatistan arasında bir diolog sürecinin başladığı ve göreceli istikrarın sağlandığı yıl oldu. Ancak aynı
yıl Uluslararası Adalet Divanı’nın
aldığı Kosova’nın bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka aykırı
olmadığı yönündeki kararı, sadece Bosna-Hersek ya da Balkanların genelinde değil, dünyanın
pek çok coğrafyasında haritaların
değişebileceği, sınırların yeniden
çizilebileceği, yeni devlet ve devletçiklerin ortaya çıkabileceği düşüncesini uyandırdı. Öyle ki, eski
Yugoslavya’nın özellikle etnik ve
dini köken çeşitliliği bakımından
zengin olan parçalarında kurulan
yeni devletler için dahi böylesi
ihtimaller gündeme geldi. Yani
parçalanmışların içerisinden yine
yeni parçalar çıkarılması ihtimali… Nitekim Bosna-Hersek’ten
ayrılmak isteyen Sırplar, aslında
Bosna topraklarının ikiye değil
Hırvatların da ayrılmasıyla birlikte
üçe bölünmesine sebep olabilirler. Kosova’nın Sırpların yaşadığı
kuzey bölgesi, Makedonya’nın
Arnavutların yoğun yaşadığı batı
bölgesi, Sırbistan’ın yine Arnavutların mukim olduğu Preşova
Vadisi ve belki yarısı Sırbistan’da
diğer yarısı Karadağ’da kalan
Boşnakların Sancak’ı da aynı çerçevede düşünülebilir.
Balkanların Düzeni
İlginçtir ki, “küreselleşme” ya
da “Yeni Dünya Düzeni” kelime
anlamının yarattığı izlenimden
farklı olarak dünya üzerindeki
tüm devletlerin kendi istek ve iradeleriyle bir araya gelerek eşit ve
adilane fedakârlıklar ve katkılarla
oluşturduğu ve bunun nimetlerinden de eşit şekilde faydalan-

dıkları bir sistem değil. Örneğin
terör faaliyetlerinin aldığı yeni
biçimden sonra kimi devletler,
dışarıdan gelebilecek -gerçek ya
da gerçek dışı- güvenliği sarsıcı askeri tehdide vurgu yaparak
meşruiyetlerini vatandaşları üzerinde tekrar oluştururken, diğer
ülkeler “Yeni Dünya Düzeni”nin
öngördüğü devlet yapılanmasına
itiliyorlar. Bu ülkeler, yerelleşme,
yerel özerklik, liberal demokrasi,
yönetişim tipi yapılanma, insan
hakları derken ‘devlet’lerinin hızlı
bir dönüşüme girdiğini fark etmişlerdir. Balkanlardaki bahsi geçen ülkelerin diğerlerinden farkı,
ekonomilerindeki dışa bağımlılık,
köklü devlet yapılarının bulunmayışı, güçlü bölgesel entegrasyonların parçası olmayışlarının
yanı sıra “öteki” kurgusundan da
kaynaklanmaktadır. Çünkü Balkan coğrafyasında kimliği oluşturmada kullanılan “düşman” ya
da “öteki” genellikle yan komşu
olmaktadır.
Yan komşu, hem sınırların diğer tarafındaki devlet/millet hem
de -Balkanlardaki hakların iç içe
geçmişliğinin bir sonucu olarak o
milletin bu devlet içerisinde azınlık olarak kalan unsurları yani yan
evdeki insan anlamında kullanılabilir. Dolayısıyla bir gün önce yan
yana yaşayan insanlar dün birden farklılıklarına yoğunlaşarak
birbirini öldürdü; bugün tekrar
komşu olmaya çalışıyorlar ancak
birbirlerinin “öteki”si olmaya sürdürdükleri müddetçe kalıcı barışın hüküm süreceği garanti değil.
“Yeni Dünya Düzeni”nin yeni
devlet modelinin protipini oluşturması bakımından Makedonya
Cumhuriyeti ve burada yaşanan
dönüşüm, özellikle de süreç
önemlidir. Aslında burada oluşturulan devlet modeli, bazı farklarla
Kosova’ya model oluşturmakta
ve Bosna-Hersek’teki devlet kurgusu ile de benzerlik taşımaktadır. Öte yandan, Kosova, Makedonya ve Bosna-Hersek’in ortak
özellikleri, eski Yugoslavya’nın birer parçaları olmalarının yanı sıra
etnik açıdan da diğer bölgelere
göre daha karışık olmaları iken

Kosova ve Makedonya’nın diğer
bir ortak özelliği bu topraklarda
yaşayan Arnavutlardır. Ortaya çıkan devlet modelleri bakımından
Sırplar hem Bosna’da hem de Kosova azınlık olmalarına rağmen
çok geniş haklarla donatılmış;
merkezi hükümete değil de direk
Sırbistan’a bağlı ve Sırbistan’ın
parçası gibi davranmalarına da
göz yumulmuştur. Kosova’da
nüfusun yüzde 90’ını oluşturan
Arnavutlar çoğunluk olmalarına
rağmen egemenliği hem Sırplarla hem de uluslararası toplumun
temsilcileri ile paylaşmış; azınlık
oldukları Makedonya’da ise çok
geniş haklara kavuşmuştur.
Sırplar, Bosna-Hersek’te her
anlamda misliyle kazanmışken
Kosova’da Arnavutlar karşısında
büyük ölçüde kaybetmiştir. Boşnaklar gerek Bosna-Hersek’te
gerekse de Sırbistan ve Karadağ arasında bölünen Sancak’ta
kaybeden taraf olmuştur. Arnavutlar ise hem Kosova’da hem
Makedonya’da kazanmış, büyük
ölçüde istediklerini almışlardır.
Her iki ülkede de Arnavutlar, hak
ihlalleri iddiaları ile önce sivil itaatsizlik sonra terörize faaliyetler
ardından iç savaşa dönüşen etnik çatışmalar yolunu kullanmış
ve büyük ölçüde Batı’nın –üstelikuluslararası hukukta kırılma yaratma pahasına verdiği destekten
faydalanmışlardır.
Makedonya Deneyi / Makedonların Deneyimi
Makedonya, 2000’li yılları yeni
bir devlet yapısı oluşturmakla
geçirdi. Avrupa Birliği’nin ya da
ABD’nin desteklediği, bazı ilişkilerin yürütülmesi için şart koştuğu, yerine getirilenler için ödüllendirdiği, gecikenler için ilişkileri
askıya aldığı kimi reformlarla idari
ve siyasi yapısını değiştirdi. Bir
yandan başta Arnavutlar olmak
üzere içerideki etnik azınlıkların
talepleri diğer yandan özellikle
ekonomik açmazlar nedeniyle
bağımlı kalınan Batılı ülkelerin diretmeleri Makedonya için değişimi zorunlu kılmıştı.

Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti, 1945-1991 döneminde
Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’ni oluşturan altı federe “Sosyalist Cumhuriyet”ten birisiydi. Slovenya ve Hırvatistan’ın
Haziran 1991’de bağımsızlıklarını ilan etmelerini takiben Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti
de “Makedonya Cumhuriyeti”
adıyla Eylül 1991’de bağımsızlığını resmen ilan ederek Yugoslav
Birliği’nden ayrıldı. Topraklarının
yüzölçümü 25 bin 713 kilometre
kare olan Makedonya’nın nüfusu
2010 yılı tahminlerine göre 2 milyon civarındadır. 2007 verilerine
göre GSMH’sı 17 milyar dolar,
kişi başına düşen milli geliri de
8 bin dolardır. Gündeme daha
çok Yunanistan’la yaşadığı “isim
sorunu” ile gelen Makedonya’nın
bir de Arnavut “azınlık” sorunu
bulunmaktadır.
Bağımsızlığını 1991 yılında
ilan eden Makedonya Cumhuriyeti, 2001 yılında, Arnavut
asıllı gerillaların ayrılıkçı isyanı
ile uğraştı, toprak bütünlüğünü
kaybetme riski yaşadı. Arnavutların, Yugoslavya’nın dağılıp
Makedonya Cumhuriyeti’nin ilan
edilmesinden sonra –tıpkı Türkler gibi- kurucu millet statüsünü
kaybederek ciddi ayrımcılığa uğraması, yaşanan kanlı olayların
temelini oluşturdu.
Makedonya hükümeti çatışmaları dindirebilecek olsa bile
ülkede sürekli bir istikrarı sağlayamayacağını anlayınca Batılı
güçlerden yardım talep etti. Hükümet güçleriyle etnik Arnavut
asiler arasında yedi ay süren
çarpışmalar, NATO aracılığındaki
barış görüşmeleri neticesinde imzalanan Ohri Anlaşması ile sona
erdi.
Arnavut azınlığın ayrılıkçı hareketi güçlükle engellenmiş oldu
ancak aslında Arnavutlar, taleplerinin büyük ölçüde karşılanması
suretiyle silah bırakmaya razı edilebildiler. NATO’nun arabuluculuğu ile ulaşılan Ohri Anlaşması,
Makedon hükümetini –bitmek

bilmeyen- ciddi bir reform yükü
altında bıraktı. Toprak bütünlüğünü kaybetme riski ortadan
kaldırılmak istenirken, sonuçları
öngörülemeyen bir sürece girildi.
Çatışmalar dinerken ülke, Ohri ile
yeni bir boyunduruk altına girdi.
Arnavutlar taleplerini büyük ölçüde karşılayan Ohri Anlaşması
ile Makedonya içinde yaşamaya
ikna edildi, ancak o taleplerin yerine getirilmesi dünya üzerinde
başkaca örneği bulunmayan bir
devlet sistemini ortaya çıkardı.
Arnavut İsyanı
Makedonya’yı bir iç savaşın
eşiğine getiren Arnavut isyanının nedenleri çeşitlidir. Ancak
genel bir tanımlamayla, Yugoslavya dönemindeki haklarını
1991’deki bağımsızlık ilanı sonrasında kaybetmiş olmaları ve
Makedonya Cumhuriyeti’nin bir
Makedon devleti haline dönüşmesini kabul etmemeleri isyanın
çıkış noktasıdır. Ancak aynı zamanda Kosova’daki gelişmelerin ve Yugoslavya’nın dağılması
sürecindeki milliyetçi çıkışların
tamamının da bir ürünüdür. Yani
NATO’nun müdahalesi ile Sırpların Kosova’dan çekilmesinin
ardından ön plana çıkan Arnavut
kimliği gibi politik ve kültürel faktörler de Arnavut isyanını tetiklemiştir. Dolayısıyla isyanın hedefi
de Büyük Arnavutluk’a ulaşmak;
Kosova ve Arnavutluk’la birleşmekti. Belirtmek gerekir ki, Balkanlardaki toplam Arnavut nüfusu 6 milyon civarında ve bunun
yarısı Arnavutluk dışında yaşıyor.
Aslında, Arnavutlar ile Makedonlar arasındaki gerginlik,
1991’de Makedonya’nın bağımsızlığını
kazanmasından
çok önce başlamıştı. Henüz
Yugoslavya’nın dağılma süreci
başlamamışken KosovaArnavut11

ları “cumhuriyet statüsü” talebiyle
Makedonya Arnavutları da Batı
Makedonya’nın müstakbel “Kosova Cumhuriyeti”ne bağlanmasını talebiyle gösteriler düzenliyordu.
Dolayısıyla
Makedonya
Cumhuriyeti’nin Makedonlarca
“Makedonların Devleti” olarak
ilan edilmesinin arka planında
Makedonya hükümetinin Arnavutların bu yaklaşımlarını tehdit
olarak algılaması yatmaktadır.
Sadece Arnavutlar değil ülkede
yaşayan bkz. Gözde Kılıç Yaşın,
Makedonya Terör Kıskacında,
Cumhuriyet Strateji, Sayı 64, 19
Eylül 2005.
Arnavutların henüz o dönemde
ayrılıkçı eylemlere girişmiş olmasını, Makedon yetkililerinin yine o
dönemde Arnavutları çok rahatsız eden pek çok “tedbir” alması
izlemiştir. Bunlar arasında bazı
halk şarkılarının yasaklanması
da, liselerde Arnavutça eğitime
sınırlama getirilmesi de, bazı Arnavutça isimlerin yasaklanması
da bulunmaktadır. (1985’de çıkarılan kanun eğitim dilinin, ancak sınıfta 30 Arnavut öğrenci ve
yeterli sayıda Arnavut öğretmen
olması durumunda Arnavutça
olabileceğini düzenlemekteydi.)
tüm diğer azınlıklar ve tıpkı Arnavutlar gibi Yugoslav
Anayasası’nda ülkenin “kurucu
halkı” kabul edilen diğer bir grup
yani Türkler de hiçe sayılmıştı.
2001’deki isyan ve terörize eylemlerin öncesinde, 1992’nin
Ocak ayında yani tam da Kosovalı Arnavutların düzenlediği bağımsızlık referandumundan üç
ay sonra, Makedonya Arnavutları
da özerklik referandumu düzenlemişti. Yine isyanların başlama
tarihinin de Kosova’daki savaşı
izlemesi önemlidir. Kosova’da
1998-1999 döneminde yaşanan
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savaşı, 2001’deki Makedonya
Arnavutlarının eylemleri izlemiştir.
Kosova savaşı nedeniyle Batılıların NATO aracılığıyla harekete
geçmesi ve Sırbistan’ı bombalayarak Kosova’nın yönetimini
BM’ye bırakması da, önemli bir
etken olarak değerlendirilmelidir.
Çünkü Arnavutlarda, etnik kaosların Batı desteğini ve bunun
da özgürlüğü getireceği algısını
oluşturmuştur. Makedonyalı Arnavutlarının isyanında Kosova’nın
modellendiğini gösteren diğer
bir nokta da, Kosova Kurtuluş
Ordusu’nun (UÇK) 2001’de Makedonya Milli Kurtuluş Ordusu
(UÇKM) olarak ortaya çıkması ve
Makedonya’da bir iç savaş başlatmasıdır. Dolayısıyla Makedonya’daki Arnavut isyanının zeminini aslında Kosova ile birleşme
ideali oluşturmuştu.
İsyanın görünürdeki gerekçelerini ayrıntılandırmak gerekirse,
Arnavutlar arasındaki yüksek işsizlik oranı, devlet kurumlarına
katılımlarının yetersizliği ve sosyal yardımların düşük seviyede
olması gibi sosyal faktörler ön
plana çıkar. Devlet kurumlarında
görevli etnik Arnavutların görevlerinden alınması ya da ilerlemelerinin önlenmesi neticesinde,
Arnavutlar arasında yüksek işsizlik baş göstermiştir. Bağımsızlık
sonrasında ülke genelindeki işsizlik oranı yüzde 30’lar civarındayken, etnik Arnavutlar arasında
bu oran yüzde 60’lara ulaşıyordu.
Öte yandan, Yugoslavya Federasyonu dağılmadan önce Makedonya Cumhuriyeti’nde kurucu
millet statüsünde olan Arnavutlar, Federasyonun dağılması ve
Makedonya’nın bağımsızlığı ile
birlikte bu haklarını kaybetmişlerdi. Bu anlamda oluşturulan yeni
anayasa düş kırıklığı yaratmıştı.
Bu nedenle de, yeni anayasanın

tekrar değiştirilmesini ve bölgenin federal bir yapıya kavuşturulmasını istiyorlardı. Makedonya
yönetimi ise Arnavutların aslında
konfederasyon olarak da değerlendirilebilecek federasyon taleplerini geri çeviriyordu.
Nüfus Yoğunluğu Sorunsalı
Problemin bir ayağını da
Makedonya’daki
Arnavutların
kendilerini bir azınlık olarak görmemeleri ve diğer azınlıklarla
bir tutulmalarına karşı çıkmaları
oluşturmaktadır. Gerçekten de,
yüksek doğum oranı nedeniyle,
10 – 15 yıl sonra Arnavutların,
ülke nüfusunda çoğunluk oluşturacağı ülke hakkında yapılan öngörülerden biri ve Arnavutların da
beklentisidir.
Çoğunluğu
yüzde
65
ile
Makedonlardan
oluşan
Makedonya’da, irili ufaklı 27 farklı azınlık grubu bulunmaktadır.
Ülkenin en büyük azınlık grubu
olan Arnavutların toplam nüfusa
oranı, AB ve NATO gözlemciliğinde Kasım 2002’de yapılan
nüfus sayımına göre yüzde 25.17
olarak gözükmektedir. Ancak
bu arada 2002’deki sayımlarda
yüksek oranda usulsüzlük yapıldığını, Makedonya’daki pek çok
Türkün bazen hileyle bazen de
elde edilecek haklardan faydalandırılacakları söylemiyle ve ortak yön olan Müslümanlık unsurunun kullanılarak ikna edilmesi
suretiyle sayımda Arnavut olarak
kaydedildikleri de not edilmelidir.
Bir ayrıntı gibi durmasına rağmen
aslında nüfus sayımı, Makedonya’daki işleyişi doğrudan etkilemektedir. Çünkü Makedonya’da
yaşayan etnik nüfuslar sayıları
oranında ülkedeki karar mekanizmasında söz sahibi olmaktadır.
(devamı gelecek...)

Dağılan Yugoslavya
Dönemi ve Sonrası
Kosova Türklerin Siyasi
Durumu
J

Taner KOTLE
Priştine Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Öğrencisi
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bas bağırıyorlardı.
Kosovalı Türkleri gözü kulağı Türkiye’deydi, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen
mesaj: Türklerin devlete baş kaldırmamaları
doğrultusundaydı
(2). Zaten Kosovalı Türkler baş
kaldırdıkları taktirde toplu olarak
yok edileceklerdi. 1990-1999
Yugoslavya’da çok partili sisteme geçildiğinde Kosova’lı Türkler TDB-Türk Demokratik Birliği
çatısı altında örgütlendiler. Kısa
sürede Prizren başta olmak üzere Priştine, Mitroviça, Gilan, Vıçıtırın, Mamuşa’da şubeleri açıldı,
ancak iç çekişmeler yüzünden
pek fazla başarılı oldukları da
söylenemezdi. Şubeler arasındaki çekişmeler, akabinde Genel Merkez’e de sıçradı. Böylece
parti işlevliğini yürütemediğinden
siyasi alanda başarılı olamadı.
1998-1999 Kosova’da patlak
veren savaş; kanlı olayların yaşanmasına neden oldu, çoğu sivil; Sırplar tarafından katledildi, bir
çoğu da yurtlarından sürgün edildi.
Birleşmiş Milletler-NATO Bosna’da
yaşananlara seyirci kalmış, göz
yummuş ve prestijleri sarsmıştı.
Kosova’da yaşananlar hem kendi prestijlerini yükseltecekti hatta geri kazanacaklardı, hem de
Kosova krizine müdahale edeceklerdi. Fransa’nın Rambuye
kentinde toplantı ve girişimlerin
yapılmasına rağmen Kosova sorununa siyasi olarak çözüm bulunamamıştı. 1999’da NATO Hava
14

Kuvvetleri’ninYugoslavya’ya düzenlemiş olduğu operasyonndan,
Kosova’da silahların susturulmasından, Yugoslav ve Sırp askerlerinin bölgeyi terk etmesinden
sonra, Kosova’ya konuşlanan
Birleşmiş Milletler ve NATO Barış
Gücü (KFOR) Kosova’da büyük
ölçüde istikrarın sağlanmasında
etkin rol oynamıştır. Ancak bölgede yaşayan 50.000’e yakın Kosovalı Türk; artık değişen dengeler yüzünden, belli bir çoğunlukla
Türkiye ve Batı Avrupa ülkelerine
sığınmacı olarak gitmiş ve kısa
süreliğine de olsa hayatlarını o
ülkelerde sürdürmüştür.
2001-2002 yılında ise tamamen Kosova’ya geri dönmüşlerdir.
Eski Yugoslavya Kosova Özerk
Bölgesi 1974 Anayasası 1.Maddesinde : Kosovalı Türklerin kurucu halk unsuru oldukları açık
bir şekilde beyan edilmiştir (3) .
Bölgeye yerleşen Birleşmiş Milletler Kosova Misionu (UNMİK)
esas amacı; barış içinde multi
etnik, çok kültürlü, çok dinli Arnavut, Sırp, Türk diğer etnik guruplar arasında siyasal, kültürel,
toplumsal hoşgörüye dayanan
ilişkiler kurulmasını sağlamaktı.
Bu böyle olmadı; tam tersi eskiden var olan Kosova Özerk
Bölgesi 1974 Anayasası’ndaki
Kosova’da yaşayan Türk haklarını tamamen ortadan kaldırarak; eğitim hariç, bütün anayasal
haklarını kullanımdan kaldırmıştır. 2000 yılında Kosova’da gerçekleşen ilk yerel seçimleri TDB

protesto edip katılmamıştır. Bunu
fırsat bilenler Türk Halk Partisi’ni
kurarak, Kosova’da siyasi olarak
Türkleri temsil etmeye kalkışmış
ve TDB’yi Sırp Rejimi destekçisi
olarak göstermeye çalışmışlardır.
Kosova Türk Toplumu KTHP’yi
desteklemeyip, TDB çatısı altında
birleşerek parti içinde reformlar
yaparak KDTP-Kosova Demokratik Türk Partisi’ni kurmuşlardır.
Mitroviça’da yaşayan ve bu durumda kendilerini yalnız hisseden
Türkler, kendi bölgelerinde örgütlenip Mitroviça Türk Toplumu
adı altında organize olmuşlar ve
Kosova’da yapılan 2000 yılı yerel seçimlerine MTT çatısı altında
katılmışlardır. Bazı aşırı milliyetçi
Arnavutlar’da Kosova Türklerine
Sırp işbirlikçisi olarak asılsız iftiralarda bulunmuşlardır. OSCEAvrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı
- 1998 tarafından yayınlanan bir
raporda : Yıllar boyu süren SırpArnavut meselesinde Kosovalı
Türkler tarafsız bir yaklaşım sergilemişlerdir(4) denmektedir.
Savaşın sona ermesinden
sonra otorite boşluğundan doğan Kosova’daki tehlikeli durum en çok Türkleri tedirgin
ediyordu. NATO’ya bağlı Türk
Barış Gücünün Prizren, Dragaş,
Mamuşa’ya yerleşmesi güneyde
yaşayan Türklerin garantisiydi.
Ancak Prizren dışında yaşayan
Türklerin; Priştine, Gilan, Vıçıtırın,
Dobruçan, Mitroviça, Yanova gibi
yerlerde bir taraftan haklarının
ne olacağıyla ilgili kaygıları var-

dı ve bir taraftan da can güven-

nu göstermiştir. MTT 2000 ye-

liklerinin gelecekleriyle ilgili pek

rel seçimlerinde 105 oy almıştır.

fazla umutlu oldukları da söyle-

KTHP-Kosova Türk Halk Partisi,

nemezdi.

Cumhuriyeti

KDTP-Kosova Demokratik Türk

Dışişleri Bakanlığı’nın devreye

Partisi’ne yönelik kirletme propa-

girmesiyle Kosova’da görev ya-

gandası güttüğünden, Kosova

pan Birleşmiş Milletler Misyonu

Türk Toplumunu birarada tuta-

UNMİK, Türklerin yaşadığı böl-

madığından Kosova genelinde

gelerde haklarını kullanabilecek-

sadece 567 oy alabilmişlerdir.

lerini açıkladı. Birleşmiş Milletler

Bundan sonrada KTHP siyasi

idaresindeki dönemde Kosova

sahneye çıkamamışlar partilerini

Türklerine verilen birçok sözler

kapatmak zorunda kalmışlardır.

Türkiye

yerine getirtilmedi. Kamu kuruluşlarında, kimlik kartlarında, en
önemlisi ders kitaplarının basılmasında Türkçe yer almadı.
Bütün bunlara rağmen Kosova
Türkleri yeni oluşan sisteme entegre olmuş, 2000 yılından sonraki bütün seçimlere katılmış, kimlik
kartlarını “Türkçe” siz almak zorunda bırakılmışlardır.
Kosova Türkleri mecburide
olsa Kosova’da yaşadıkları için
kimliklerini

Türkçe’siz!

almak

zorunda bırakıldılar. Kosova’da
yapılan ilk 2000 Yerel Seçimlerinde Kosova Türkleri bölünmüş ve
hazırlıksız olarak yerel seçimlere
katılmak zorunda kalmışlardır.
KDTP

Genel

Başkanı

KDTP-Kosova

Demokra-

tik Türk Partisi, Genel Başkanı
Mahir

YAĞCILAR

liderliğinde;

Kosova’da yapılan 2001 Genel
seçimlerine katılma kararı almış
ve seçimlerde 7879 oy almayı başarmıştır. 2002’de yapılan 2.nci
yerel seçimlerede KDTP-Kosova
Demokratik Türk Partisi katılmış
ve 7759 oy almış Kosova’nın
2.nci büyük kenti olan Prizren
Belediyesi’nde Arnavut Partilerle
beraber koalisyon yaparak Belediyeye ortak olmuşlardır. 2004
Kosova

Genel

Seçimlerinde

KDTP-Kosova Demokratik Türk
Partisi 8353 oy almıştır.

Mahir

YAĞCILAR yapılacak seçimlere
Kosova’da Türk haklarının geri
verildiği

zaman

katılacaklarını

ve bu seçimleri boykot ettiklerini
açıklamış, MTT-Mitroviça Türk
Toplumu ise yapılan yerel seçimlere katılmış ve Mitroviça’da
az da olsa Türkün var olduğu15

Faaliyetlerimiz
BGF’ de Bayram Zirvesi

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu (BGF) ve Bursa Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) yönetimi;
Kurban Bayramı Törenini, yoğun katılımla BGF Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi.
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Güncel sorunların siyasilerle paylaşıldığı bayramlaşma töreninde, üyelerde bayramı hep birlikte
kutlamanın ve birlikteliğin mutluluğunu yaşadı.

TRT - AVAZ’ da Her Perşembe
Yayınlanan “Balkan Atlası”
Programının Yapım Ekibi; 10- 11 Aralık
2010 Tarihlerinde Bursa’daydı.
TRT - AVAZ’ da her perşembe yayınlanan “Balkan Atlası” programının yapım ekibi; 10- 11 Aralık
2010 tarihlerinde Bursa’daydı.
Türkiye’de yaşayan, kökeni Balkanlar’a dayanan; işinde, yaşamında ün yapmış başarılı kişilerin
“Türkiye’den” bölümünde tanıtımları için; BAL-GÖÇ

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte program konuklarını kendi mekanlarında ziyaret eden ve çekimlerini
gerçekleştiren ekip, başarı ve keyifle tamamlanan
çekimlerin ardından Bursa’dan ayrıldı.
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Bulgaristan Müslümanlarının Güncel
Sorunları Tartışıldı
Bursa BAL-GÖÇ’ ün konuğu olarak, Osmangazi Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen “Bulgaristan
Müslümanlarının Güncel Sorunları” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Bursa’ya
gelen Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı,
Bulgaristan’da Müslümanların karşılaştığı sorunlar
hakkında açıklamalarda bulundu. 1909 yılında Osmanlı Devleti ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşma ile Bulgaristan’daki Başmüftü’nün seçimle göreve geldiğini kaydeden Başmüftü Hacı, şimdi gelinen
noktada devletin kendisini tanımadığını dile getirdi.
1997-2000 yılları arasında Başmüftülük görevini
üstlendiğini, ardından 2005 yılındaki seçimler ile yeniden göreve geldiğini hatırlatan Hacı, “Açılan dava
nedeniyle Bulgaristan yüksek mahkemesi yapılan
seçimi iptal etti. Fakat geçen yıl kongre ile yeniden
göreve seçildim. Müslümanlar bizi seçti ancak devlet tanımıyor. Kongre, mahkeme tarafından tescil
edilmediği için yürürlüğe girmedi.
Şu anda Bulgaristan’da başmüftü yasal olarak
yok. Başmüftülük binasındayız ve Müslümanlar bizi
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tanıyor. Görevimize devam ediyoruz. Bulgaristan
vatandaşı olarak haklarımızı arıyoruz. 1996’da yapılan kongrede seçildiğini iddia eden bir kişi, kendini
başmüftü sanıyor. Biz, bizi seçen Müslümanlara hizmete devam edeceğiz.” dedi.
Bulgaristan’da 1.5 ile 2 milyon arasında Müslüman nüfusun bulunduğunu belirten Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, tüm baskılara rağmen dinlerini yaşamaya çalıştıklarını söyledi. Bulgaristan’da 128 cami,
302 tanede mescit bulunduğunun altını çizen Hacı,
Osmanlı döneminden kalmış 12 camiye el konulduğunu ve alamadıklarını söyledi.
Hacı, “2 yıl önce ezan protestosu düzenlendi.
Ezanı susturmaya çalıştılar. Buna rağmen ezanımızı
susturmadık. Ezan okumaya devam ediyoruz. Bazı
şehirlerde ezana izin vermiyorlar. Sadece öğlen ve
ikindi vakitlerinde ezan okunabiliyor. Camilerin yenilenmesi gerekiyor ama büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
Tüm yapılanlar karşısında haklarımızı elde etmeye
çalışacağız.” diye konuştu.

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi
Krasimir Tulechki Bursa BAL-GÖÇ’ü
ziyaret etti

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile ilgili
açıklamalarda bulunan Bulgaristan Büyükelçisi Krasimir Tulechki, “ İmtiyazlı ortaklık diye bir durum söz
konusu değil. Müzakereler uzun sürebilir. Ancak bu
yolun sonu üyelik, farklı bir çözüm veya alternatif formül kesinlikle söz konusu değil” dedi.

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Krasimir Tulechki Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni (BAL-GÖÇ) ziyaret etti. Büyükelçiyi BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof.
Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Dernek olarak Türkiye ve Bulgaristan arasındaki
dostluk ve iş birliğinin gelişmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Balkan son
yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli
mesafe
kaydettiğini
söyledi. Bursa’da çok
sayıda Bulgaristan vatandaşı bulunduğunu
sözlerine ekleyen Balkan, “ Bulgaristan’ın
İstanbul Konsolosluğu
Bursa’da
temsilcilik
açarak soydaşlarımızın vize ve pasaport işlemlerini yapmasında
önemli kolaylık sağladı. Bundan dolayı Bulgaristan Devletine tekrar teşekkür ediyorum.
Türk ve Bulgar halkları arasındaki sosyo-ekonomik
kaynaşma artarak devam edecektir” diye konuşarak
göreve yeni başlayan Büyükelçi’ye başarılar diledi.
TÜRKİYE’NİN TUTUMUNA BAĞLI
Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Krasimir Tulechki, Türkiye’ye diğer
aday ülkelerden farklı bir prosedür uygulanmadığının altını çizdi. Üyelik sürecinin uzun sürmesinin
normal olduğunu ifade eden Tulechki, “ Türkiye’nin
tam üyeliği ile ilgili kesin bir tarih olmamakla birlikte
imtiyazlı ortaklık veya müzakerelere madde madde
ilerleme diye bir durum kesinlikle söz konusu değil.

Üyelikten başka bir çözüm veya farklı formül yok.
Tek yol tam üyelik. Ancak üyelik tarihi Türkiye’nin
tutumuna, yöneticilere bağlı” ifadelerini kullandı.
Bulgaristan’ın AB’ye üyelik sürecinin kısa sürdüğünü ve erken üye olduklarını dile getiren Büyükelçi Tulechki, Bulgaristan’ın Türkiye’nin AB üyeliğine engel
olacak son ülke olduğuna vurgu yaptı.
MÜSLÜMANLAR KARAR VERECEK
Bulgaristan’da yaşanan müftülük krizi ile ilgili de
açıklamalar yapan Tulechki, konunun çok hassas
olduğunun altını çizerek bundan dolayı devlet olarak bu duruma karışmamaya çalıştıklarını dile getirdi. Nedim Gencev’in
yasal müftü olduğunu bildiren Tulechki,
Müslümanların seçilmiş müftüsü Mustafa
Aliş Hacı arasındaki
mücadelenin ülkedeki
Müslümanları böldüğünü kaydetti.
Sorununun kısa sürede
çözülmesini beklediklerini aktaran Tulechki,
“ Bulgaristan Devlet
Televizyonu
(BNR)
sadece Mustafa Aliş
Hacı’nın beyanatlarına yer veriyor. Biz bu
sorunun bir an önce
çözülmesini arzuluyoruz. Ancak buna Müslümanlar karar verecek. Bir an
önce iki müftü bir araya gelerek bir orta yol bularak
çözüm bulmalı. Bu bizim için de çok önemli çünkü
biz bu belirsizliğin ülkede aşırı İslamcı akımların yerleşmesine zemin hazırlayabileceğinden ciddi endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Bulgaristan’ın Türkiye’de Edirne, İstanbul, Bursa
ve Ankara olmak üzere 4 diplomatik temsilciliği olduğunu ifade eden Büyükelçi, Bulgaristan’dan vize
almak isteyen iş adamlarına hiçbir zorluk çıkarmadıklarını vize alamayanlarının oranının sadece yüzde
0,01 olduğunu aktardı.
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2. BAL-GÖÇ Bowling Turnuvası Tamamlandı

2. BAL-GÖÇ Bowling turnuvası, geniş bir katılım
ve heyecanla Bursa’da tamamlandı.
İlk bölümde yarışan Türkiye Sakatlar Derneği
Bursa Şubesi Üyelerinin ödül töreninin ardından, 13
takımın yarıştığı asıl turnuva başladı.
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Turnuvanın birinciliğini Eğridereliler, ikinciliğini
Filibeliler ve üçüncülüğünü ise Kuzey Bulgaristan
takımları kazandı.
Dereceye giren takımları kutlar, turnuvaya katılan
ve katkı veren herkese teşekkür ederiz.

Yıldırım’dan Üsküp’e Uzanan Kardeşlik Köprüsü

2009 yılında Kardeş Okul
olan Yıldırım İlköğretim Okulu
ve Tefeyyüz İlköğretim Okulu
arasındaki bağ, BAL-GÖÇ’ ün
oluşturduğu köprü ile sıkı bir
şekilde devam etmekte.
Üsküp’ten belirtilen ihtiyaçlar
doğrultusunda, Yıldırım İlköğretim

Okulu
tarafından
yürütülen
kampanya ve BAL-GÖÇ’ ün
desteği ile hazırlanan; bilgisayar,
haritalar, Türk Büyükleri portreleri,
okuma
kitapları;
BAL-GÖÇ
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın
ve Gençlik Komisyonu üyeleri
tarafından Yıldırım İlköğretim

Okulu
Müdürü
Sayın Altan
ÖZGÜR ‘den teslim alındı.
BAL-GÖÇ Üyesi ve Kültür A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emir
Cemal Beşkardeş’ e teslim edilen
araç gereçler; kendisi tarafından
Üsküp
Tefeyyüz
İlköğretim
Okulu’na teslim edildi.

Balkan Göçmenlerinden Keyifli Gece
Bursa
Mustafakemalpaşa
Balkan
Göçmenleri
Kültür
ve
Dayanışma
Derneği
Şubesi’nin(BALGÖÇ)
düzenlediği gecede, göçmen
aileler gönüllerince eğlendi.
Bu yıl 5. si düzenlenen
geceye,
Mustafakemalpaşa
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan
ve Karacabey Belediye Başkanı
Ergun Koç eşleri ile birlikte katıldı.
Gecede konuşan BALGÖÇ
Mustafakemalpaşa Şube Başkanı
Coşkun Bayramoğlu, düzenlenen
programda; Balkan kültürünü
yaşatmak ve eskiden göç etmiş
aileler ile yeni göç eden aileleri bir

araya getirerek, göçmen ailelerin
birliğini ve beraberliğini sağlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Bu yıl düzenlenen Göçmen
Gecesi’ne
eski
ailelerin
katılmasından dolayı duyduğu
mutluluğu dile getiren Başkan
Bayramoğlu, dernek olarak Türk
Milleti’nin büyük bir parçası olan
Balkan ve Rumeli insanının gür
ve cesur sesi olacaklarını ifade
etti.
BALGÖÇ Mustafakemalpaşa
Şubesi’nin açılışına önemli katkı
sağlayan
Belediye
Başkanı
Sadi
Kurtulan,
babasının
Bulgaristan’ın Plevne şehrinden

Türkiye’ye göç etmesi sırasında
yaşadığı zorlukları paylaştı.
BALGÖÇ Derneği’nin Balkan
coğrafyasında ki Türkler ile
iletişimin kurulmasında önemli bir
görev üstlendiğine dikkat çeken
Başkan Kurtulan; Göçmenlerin
en temel özelliği çok çalışkan
olmalarıdır. Balkan Harbi ile
başlayan serüvende muhacirler
sadece adreslerini değiştirdiler,
kimliklerini ise kaybetmediler ve
en önemlisi de çalışkanlıklarını
üretme sevincini yitirmediler.
Yine
Anadolu
topraklarına
geldiklerinde, orada öğrendikleri
bütün güzellikleri bu coğrafyaya
getirdiler.
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Türkiy’nin
Balkanlar’daki
politikalarını en iyi anlatan
cemiyetlerden
biride
BALGÖÇ’tür. Bize düşen görev,
Balkan coğrafyası ile olan
yakınlığımızı unutmamak ve
genç nesle bunu hatırlatmaktır”
şeklinde konuştu.
Karacabay
BALGÖÇ
Derneği yönetim kurulu üyeleri
ile geceye katılan Karacabey

Belediye Başkanı Ergün Koç
ise Balkanlar’a gerçekleştirilen
tarihi göçü anlatarak; “ Aslını ve
neslini inkar etmeyen bir toplum
aranacaksa bunlar muhacirlerdir.
Ricat’ı aslı ve nesliyle benliğinden
hiçbir
şey
kaybetmeyerek
yaşayan ve yaşatan bizleriz.
Balkanlar’dan gelen atalarımız
bu ülkeye hiç bir zaman ihanet
etmemiştir” diyerek göçmenlerin

bu toplumun temel taşlarından
biri olduğuna dikkat çekti.
Konuşmaların ardından eşinin
söylediği şarkıyı keyifle dinleyen
Başkan Ergün Koç yine eşi ile
birlikte çiftetelli oynayarak geceye
ayrı bir renk kattı.
Balkan göçmenlerinin bir
araya geldiği eğlenceli geceye
katılanlar doyasıya eğlendi.

Bursa Bal-Göç Bandırma Şubesi Geleneksel
Hale Gelen Yeni Yıl Gecesini
Gerçekleştirdi
Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Bandırma
Şubesi;
24.12.2010
Cuma
gecesi,
Oda
Restaurant’ta;
geleneksel hale gelen yeni yıl
gecesini gerçekleştirdi.
Geceye; Bandırma Belediye
Başkanı Sayın Sedat Pekel,
Bandırma CHP İlçe Başkanı
Sayın Ömer Lütfü Kayalar,
Bandırma CHP İl Meclis Üyeleri,
SODEV Başkanı Sayın Mehmet
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Tüm, Odaman Grup Başkanı
Sayın Burhan Timur Odaman,
Bandırma İİBF Öğretim Görevlisi
Sayın Özlem Serpen, Bandırma
Serpen Gemi Acentası Başkanı
Sayın Tayyip Serpen, Bandırma
Deniz İşleri Ticareti Başkanı Sayın
Recep Selçuk Kaban, Bursa
BAL-GÖÇ Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Abdurahman
Ardahan ve BAL-GÖÇ üyeleri
katılmış bulunmaktadır.

Mestanlı’da Şehitlerimizi Andık

Mestanlı’da yapılan törende; şehitlerimiz rahmet
ve minnetle anıldı. BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da günün anlamına
istinaden bir konuşma yaptı.
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Türkan’ımızı Andık
Kirli Belediyesi’ne bağlı Kayaloba köyünde Bulgarlaştırma sürecinde
şehit düşen Türkan bebeği ve diğer şehitleri anma töreni düzenlendi.
Bu münasebetle insanlarımız Türkan Çeşme anıtında bir araya toplandı.
Bu acı olayları Türkan Çeşme’de
Kırcaali “Kadriye Latifova” Sahneli
“Dimitır Dimov” Tiyatrosu’nun eski
Türk tiyatrosu oyuncuları şiir, müzik
ve dans aracılığıyla mükemmel
performansla canlandırdılar ve
seyircilere duygulu anlar yaşattılar.
Küçük şehit Türkan’a hasredilmiş
şarkıyla yürekler doldu taştı ve
gözyaşlarının tutulması mümkün
olmadı.
Törene katılan BGF ve Bursa
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof.
Dr. Emin Balkan Bulgaristan
göçmenleri
adına
toplanmış
binlerce kişiyi selamlarken “Şehit
olan bu insanların tek suçları Türk
ve Müslüman olmaktı, devlete baş
kaldırmamışlardı. Kendi isimlerini
kullanmak, örf ve adetlerini
yaşamak, yani insanca yaşamak
istiyorlardı.” dedi.
Genel Başkanımız konuşmasına
“Biz o tarihi unutmayacağız
ama ileriye bakmamız gerekiyor.
Demokrasi döneminde ismimizi,
örf
ve
adetlerimizi,
kültürel
değerlerimizi kullanmamızda yasal
sıkıntı yok. O zaman onları neden
kullanmıyoruz! Oysa çocuklarımıza
dini ve Türkçe eğitimi vermek
boynumuzun borcudur. Çünkü
bunlar kültürümüzün temeli ve biz
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onları yaşatmazsak kaybederiz.
Akraba bağımız da kaybolur. Bu
konuda bizlere görevler düşüyor”,
diyerek devam etti. Prof. Balkan,
yakın tarihte yaşanılan sıkıntıları
hatırlatarak
göçmenlerin
sıla
topraklarına daha rahat gelip
gitmek istediklerini söyledi. “Bulgar
ve Pomak kardeşlerimizle yıllarca
dostluğu yaşattık ve yeniden
yaşatmak istiyoruz. Biz ayrıcalık
yapmıyoruz. Son günlerde bazı
siyasi partilerin etnik ayrımcılığın
yeniden gündeme getirmelerini
Türkiye’de endişe ve üzüntüyle
takip ediyoruz.” diyerek; bunlara,
baş gösteren başmüftülük sorunu,
yerel seçimlerle ilgili on aylık
ikamet süresi gibi Bulgaristan
vatandaşları önünde duran birçok
problemi örnek verdi. Bu durumun
ancak birlik, beraberlik içerisinde
çözülebileceğine vurguladı.
Tören, Şabanali Ahmed’in
yönetiminde şehitlerin ruhuna ve
Türk azınlığının varlığının koruması
için dua okumasıyla bitti. En
sonunda ise Türkan Çeşme anıtına
çelenk ve çiçekler konuldu.

Yeni Pazar Belediye Başkanı Aydın
Osman Makamında Ziyaret Edildi
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Prof. Dr. Emin
Balkan başkanlığında Bulgaristan’a giden
heyetimiz; Kırcaali Yeni Pazar Belediye
Başkanı Aydın Osman’ı

makamında

ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi
aldı. Görüşmede Yeni Pazarlı olan Şaban
Ali Ahmed de hazır bulundu.

Kırcaali İl Müftüsü Beyhan Mehmet
Makamında Ziyaret Edildi
Şehitleri anma törenlerine katılmak
üzere Bulgaristan’a giden heyetimiz,
Kırcaali İl Müftüsü Beyhan Mehmet’i
makamında ziyaret etti. Son gelişmelerin
değerlendirildiği görüşmede; Bulgaristan
Başmüftülüğünden Şaban Ali Ahmed
ve HÖH yöneticilerinden Saliha Emin’de
hazır bulundu.
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İçimizden Biri:

Zeynep ÖÇAL
Anne
tarafı
Bulgaristan
Eğridere
Hacımusalar’dan,
baba
tarafı
ise
Bulgaristan Eğridere Danacılar’dan olan
Zeynep Öçal; yedi çocuklu bir ailenin altıncı
çocuğu olarak, 1950 yılında Eğridere’nin
Danacılar köyünde dünyaya geldi. İlkokulu
doğduğu köyde bitirdikten sonra, ortaokul
ve liseyi Eğridere’de tamamladı. Daha
sonra yüksek öğrenimini de 1971 yılında
Eski Zağra’da tamamladı ve aynı yıl ailece
Türkiye’ye göç edildi.
1980 yılında Özel Zeynep Anaokulu adı altında bir
eğitim kurumu açtı. Açtığı bu anaokulu ve kendisi,
31 yıldır Bursa’ya hizmet vermeye devam etmekte.

1988 yılında evlenen Zeynep Öçal’ın, 1990
yılında doğan kızı Simay; halen Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde eğitimini sürdürmekte.

2000, 2004 ve 2010 yıllarında Bulgaristan’ı ve
doğduğu toprakları ziyaret etme fırsatı bulan Zeynep
Öçal; büyüklerinden öğrendiği yöresel yemeklerden
özellikle kapama, etli su böreği ve patates bidesini
yapmayı çok sevmekte.
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Kitap Tanıtımı
Sınırlar Ötesinde Türk Kalmak

İslam Beytullah ERDİ
“ Özgür olmanın mutluluğunu, özgürlüğü elinden alınmış insanlar bilir ancak.
Böyle hallerde insan gerçekleri bir yana bırakıp günlerini ilginç hayallerle
süsler. Biz burada sık ormanlarla kaplı, çakal seslerinin eksik olmadığı vahşi
adanın bilmediğimiz bir köşesindeki küçücük bir ceza kampında, otuz dört
arkadaş yalnızlığımızla baş başaydık. Hiçbir yerden haber alamadığımız için
kendimizi zırhlı bir kafesteymiş gibi hissediyor ve geleceğimizi tahminler üzere
kuruyorduk.”
İslam Beytullah Erdi; 25 Nisan l940 Bisertsi /
Razgrat / Bulgaristan doğumlu. Bulgaristan’da
İslâm Beytullah imzasını kullandı. Türkiye’de İslâm
Beytullah Erdi olarak tanınmaktadır. Razgrat Pedagoji Okulunu bitirerek, 1960’da öğretmenliğe başladı. Sliven’in Filaretovo İlköğretim Okulunda Türkçe
dersleri verdi. Daha sonra aynı ilin Sokolartsi İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yaptı. l968’de
gazeteciliğe geçti. On yedi yıl Sofya’da yayımlanan
Yeni Işık gazetesinin Sliven ve Burgas sancakları
kadrolu muhabiri olarak çalıştı. 1976-80 yılları arasında Bulgaristan Gazeteciler Cemiyeti Sliven Şubesi Genel Sekreteri oldu. 1985’te Türk adlarının SlavBulgar adlarıyla değiştirilmesine karşı koyduğu için
tutuklanarak Belene Ceza Kampına götürüldü. Bir yıl
sonra buradan Sofya Genel Tahkikat Müdürlüğü’ne
nakledildi. 1986 yazında Montana’nın Doktor Yosifovo köyüne sürgün edildi. l989 yılında sınır dışı edilin-

ce Türkiye’ye sığındı. Ankara’da İngilizce öğretmenliği yaparak emekli oldu.
Edebî çalışmalarına henüz ortaokul öğrencisiyken başladı. l954’ten itibaren yazıları, hikâyeleri ve
folklor araştırmaları Tuna Gerçeği (Ruse), Halk Gençliği, Yeni Işık,Yeni Hayat (Sofya), Slivensko Delo (Sliven) gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Memduh
Şevket Esendal’ın bazı hikâyelerini Bulgarcaya ve
Bulgar yazarlarının bazı hikâyelerini Türkçeye çevirdi. Türkiye’ye yerleşince sanat yazıları, hikâyeleri
ve çevirilerini Tarla, Haber 69, Balkanlar’da Türk
Kültürü, Esinti, Tuna, Evlâd-ı Fatihan, Bizim Anayurt,
Balkanlılar, Türk Edebiyatı,Türk Dili, Şeker Çocuk,
Damar, Diyanet Çocuk, Diyanet Avrupa, Diyanet Avrasya, Ayyıldız, Karınca, Balkan Türklerinin Sesi, Bizim Külliye, Karınca Kardeş, Bayburt’un Sesi, Yüce
Erek, Bayburt Postası, Kırıkkale İl Gazetesi, Yeni
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Ses, Sevgi Yolu, Alternatif Sanat, Güldalı, Safranbolu Ekspres; yurtdışında ise Şafak (Yunanistan), Birlik, Sesler (Makedonya), Bay, Genç Bay (Kosova),
Ümit, Kaynak, Gönül, Balon, Deliorman, Hoşgörü,
Jajda, Slivensko Delo, Avtograf (Bulgaristan), Oğuz
Yurdu, İstidad (Azerbaycan) adlı dergi ve gazetelerde yayımladı. İLESAM ve TÜRKSAV (Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) yönetim kurulları üyeliğinde bulundu. 4.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı,
Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı,
1. Avrasya Sanat Edebiyat Yıldızları Sempozyumu,
12. Hazar Şiir Akşamları, Ahmet Yesevi’den Hasan
Dede’ye Gönül Erleri Sempozyumu gibi daha birçok
kültür etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Halen,
KIBATEK’in Ankara temsilcisi ve İLESAM Yönetim
Kurulu Üyesidir.

ESERLERİ:

RÖPORTAJ:
Dünya Ufuklarında (Bulgarca, Po
Horizontite na Sveta,1982, Sliven).
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DENEME:

İnsanı Düşündüren İnsan (1997).

ANI-ARAŞTIRMA:
Güneşi Ararken (1996),
Bisertsi’ye Hiç Gittiniz mi (2006).

HİKÂYE:
Gelinuçtu (1998), Tutuklunun Sevgilisi (2003), Vicdanın İsyanı (2001, Bakü), Beleg
ot Roza (Bulgarca, 2004, Sofya), Yaşamak Hakkı
(2005, Bakü).

ROMAN:

Aşkı Arayanlar (2000).

ÇEVİRİ: 		
İslâm Mutluluk Yolu (Bulgarcaya, 2002), Özet Olarak İslâm (Bulgarcaya, 2002),
Kur’an Okumaya Giriş (Bulgarcaya, 2003), Balkan
Ülkelerinden Masallar (Türkçeye, 2003), Temel
Dinî Bilgiler (Bulgarcaya 2003), Özüne Dön Halkım
(Türkçeye, 2004). Anadolu ve Rumeliden Esintiler
(Almanak, Azerice, Bakü, 2006), Gümüş Kakmalı
Ağızlık (Hikâye ve Gezi Notları, Ankara, 2008).

Şiir Köşemiz
Bursa’da Alacakaranlık

Asil Bir Neslin Oğlusun

Bursa’m tatlı tatlı uyuyor

Varsın saatler hep aynı zamanda vursun

Ben ve anılarım uyanık

Varsın sevdiklerin o an gözünde dursun

Ilık poyraz esiyor sanki

Sözlerin her zaman gerçek dolu olsun

Rumeli’den Anadolu’ya

Sen gene hep asil bir neslin oğlusun.

Selam getiriyor göçmen kuşları
Gökyüzünde çığlık çığlığa
Anılarım canlanıyor
Aşk ve şiir kırıntıları edasında
Bursa’nın ulu çınarları el sallıyor
Yeni doğan günüme
Akıyorum zaman süzgecinden
Dilek tutarak tan yerinde
Hafize Beysim GÜN

Çiçek gibi narin, selvi gibi boylusun
Sanki ezelden gelen şanlı ve soylusun
Umut dolu arzun ufuklar olsun
Sevinci huzuru yurdunda bulursun.
Varsın tertemiz kalbin hep aynı vursun
Varsın seni andıran değerin olsun
Gururun içinde kimliğin bulunsun,
Kim bilir kimlere bazen sorunsun.
Ümitler sende, çareler bulursun
Gelecek uğruna sözünde durursun

Kuşların en güzel sesi, bülbülündür.
Bazı kulların yaşamı, günlüktür
Candan sevenlerin sevdası,

Ardından koşan halkın cesur bir kulusun
Sen hep gene asil bir neslin oğlusun.
Önünde yollar engelsiz olsun

ömürlüktür

Sayende millet mutluluk bulsun

Muradına eremeyenler, ömür

Ay’ın Yıldız’ın renkleriyle ulusun

boyu üzgündür.
Naim ÇALIŞKAN

Sen hep gene asil bir neslin oğlusun.
Sebile CUMALI - Ankara
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Yemek Köşesi

Baklava
Kaynak Kişi
Doğum Yeri
Derleyen

: Ayşe ELSEVEN (67)
: Makedonya / Pirlepe
: Elvan DEMİR

Malzemeler:
• 3 yumurta
• 1 su bardağı süt
• 1 su bardağı yoğurt
• 3/4 su bardağı çiçek yağ
• 1 paket kabartma tozu
• 1 fiske tuz
• 1 tatlı kaşığı sirke
• Un
• Buğday nişastası
• Yarım kilo tereyağ
• Dövülmüş ceviz
• 7 su bardağı şeker
• 6 su bardağı su
Yapılışı:
Bir bütün ve 2 yumurtanın sarısı, süt, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu, tuz ve sirke derin bir kapta karıştırılır.
Yavaş, yavaş un ilave edilerek oldukça yumuşak bir hamur tutulur. 1 saat dinlenmeye bırakıldıktan sonra
30 tane ceviz büyüklüğünde yumak hazırlanır. Bu yumaklar onarlı gruplar halinde önce ufak açılır; 10 ufak
yufka aralarına bolca nişasta serpilerek üst üste dizilir, merdane veya oklava yardımıyla tepsi büyüklüğünde
açılır. (Merdane yerine oklavayla ezmeden açıldığı takdirde daha katmerli olur.) Aynı şekilde 30 yumak
açılıp tepsiye yerleştirildikten sonra üzerine arzuya göre ceviz, fındık veya çamfıstığı serpilir. Daha sonra ilk
aşamada yaptığımız işlem gibi 30 kat açılıp üzeri döşendikten sonra baklava kesilir. Son olarak yarım kilo
tereyağı eritilip, kaynar haldeyken baklavamızın üzerine dökülür. Önce 200 derecede baklava kabarana
kadar takip edilir. Daha sonra fırının ısısı 150 dereceye düşürülüp, yaklaşık iki saat yavaş, yavaş pişirilir.
7 su bardağı toz şekere, 6 su bardağı su ilave edilerek koyu kıvamlı bir şerbet elde edilir. Soğumuş olan
baklavanın üzerine sıcak şerbet dökülür.
Afiyet olsun.
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Balkanlar’dan Haberler / Kasım-Aralık 2010
Başmüftülük Özel

nanın sürmeli demir korkuluğunu
Kasım-Aralık 2010’da Başmüftülükle ilgili yaşanan gelişmeler şöyleydi:

kırdılar ve binanın içinde nöbet
tutan görevlileri korkutarak ve polisi kullanarak dışarıya çıkarttılar.
Durumu polisler önünde protesto
eden Müslümanlar, nöbetçi poli-

Başmüftülük Binası Zorla Ele
Geçirildi
Gencev’in

gayri

Müslimleri

sin şok edici “Durumdan memnun değilseniz ülkeyi terk edin!”
sözlerine maruz kaldılar.

Başmüftülük binasını 7 saatliği-

Bu sayımızda, Balkan coğrafyasında meydana gelen diplomatik gelişmelere yer vermek
istediysek de Bulgaristan’daki
Türk ve Müslüman kardeşlerimi-

ne zorla ele geçirdiler. Cumar-

Olayın kısa sürede duyulması

tesi günü sabah 9.00’da söz-

sonucu önce yüzlerce Müslüman

de Yüksek Şura Başkanı (YŞB)

Başmüftülük binasını abluka al-

Gencev’in gayri Müslim kalem

tına aldılar. Ancak Çevik Kuvvet

müdürü Nikolay Pankov kirala-

ve Polis binaya girişlerini en-

nan özel koruma şirketi ve icra

gelledi. Aynı dakikalarda bütün
Bulgaristan’dan

ze Başmüftülük meselesi yoluy-

Müslümanlar

başkente doğru yola çıktılar…

la oynanan oyunlarda yaşanan
bazı önemli gelişmeleri sizlerle
paylaşmak

istedik.

Başmüftü Hacı Polisler Tarafından Binaya Alınmadı!

Başmüftü-

lüğümüzün 100. kuruluş yılını
kutladığı bir dönemde dinî idare

hakimi Marian Petkov ile beraber

merkezimizin kapısına vurulan

Basın yayın önünde açıklama

zor kullanarak Başmüftülük bina-

kilidin anlamı, olsa olsa ancak ta-

yapan Bulgaristan Müslümanları

sını ele geçirdiler. Kanundaki bazı

Başmüftüsü Mustafa Hacı şunları

rihsel emellerle açıklanabilir. Ya-

kapıcıklardan yararlanarak Baş-

söyledi: “Devletin bütün resmi ku-

şanan her olumsuzluğa rağmen,

müftülüğün çep telefonu opera-

rumları ve kuvvetleri yargı, yürüt-

direnişlerini ve hukuk mücade-

törleri ve devlete sözde 300 000

me gücü olan polisler ve yasama

lesini kararlılıkla devam ettiren

leva borcu olduğu gerekçesiyle,

Gencev’e yardımcı olmaktalar.

Başmüftümüz Dr. Sayın Mustafa

gerçekleri manipüle ederek, mal-

Tamamen Jivkov döneminde-

Hacı Aliş’in şahsında diğer bütün

varlığını tespit etmek için polisin

ki totaliter rejiminin karanlığına

din adamlarımıza ve Bulgaristan

de yardımıyla “Bratya Miladinovi”

döndürüldük. Sözün kısası, bazı

Müslümanlarına saygı, sevgi ve

27 adresindeki binaya kanun dışı

siyasiler Müslümanları totaliter

şükranlarımızı sunuyoruz.

girdiler. Bunu yapabilmek için bi-

döneme geri döndürmek gaye31

sindeler.”
Bunun yanı sıra Başmüftü
Hacı ne devlete, ne belediyelere,
ne operatörlere ne de herhangi
bir özel veya tüzel kişiye Başmüftülüğün bir leva dahi borçlarının
olmadığını söyledi.

şüphesi gerekçesiyle olayla yakından ilgilendi. Ancak ona da
hiç kimse mahkeme icra emrini
gösteremedi. Bunun üzerine binaya girip durum hakkında bilgi
alan Kokinov, binanın boşaltılmasına ve Pazartesiye kadar mühürlenmesi emrini verdi. Çetin Kazak

Başmüftü Hacı: Müslümanlar
Görünmez Bir 		
Rakiple Mücadele Ediyor
Bulgaristan

Müslümanları

Başmüftülüğü’nün

kuruluşunun

100’üncü yıldönümü Başmüftülük krizinin gölgesinde kutlandı.

ve Önal Lütfi de savcı ile birlikte
Gerilimin artmasını engelle-

binaya girdiler. Kokinov, telefon

Kuruluş yıldönümü dolayısıy-

mek için müftüler ve dini görev-

görüşmesi yaptığı icra hakimin-

la Sofya’da düzenlenen toplan-

lilerin yanı sıra Hak ve Özgürlük-

den Pazartesi günü hangi kanuni

tıda konuşan seçilmiş Başmüftü

ler Hareketi (HÖH) Milletvekilleri

gerekçe ve belge ile Başmüftü-

Mustafa Aliş Hacı, Sofya’daki

Önal Lütfi, Kasim Dal ve Çetin Ka-

lük binasına özel korumaları ve

zak da bölgelerindeki seçmenle-

Gencev’in

rinin telefonları üzerine olay ye-

konusunda yazılı açıklama yap-

rine geldiler. Ancak polis onlara

ması gerektiğini açıkladı. Olaya

da binaya almadı ve kanunen

karışan herkes savcılık tarafından

yardımcı olması gerektiği yerde

sorgulanacak.

adamlarını

aldırttığı

duyarsız ve soğuk davrandı.
Gerilimin artması an meselesiydi. O kıvılcımı sadece Müslümanların sağduyulu davranışı
engelledi. Bir de olan binanın
içinde kalan 3-5 çapulcuya değil
de polise ve 20 yıldır ateşe körükle giden Gencev ve adamlarının
kışkırttığı barışçıl Müslümanlara
olacaktı. Neredeyse devletin polisi ile Müslüman vatandaşları geri
dönüşümü olmayan bir duruma
gireceklerdi!

Eski 6. Daire Devlet İstihbarat Ajanı ve mahkeme tarafından
YŞB’na getirilen Gencev’in ka-

Başmüftülük binasının polis yardımıyla eski Başmüftü Nedim
Gencev’in adamları tarafından
işgal edildiğini belirterek, “Müslümanlar görünmez bir rakiple mücadele ediyor” dedi.

Komünizm döneminde siyasi polis ajanı olan emekli subay

lemi Nikolay korkudan dışarıya
çıkamadı. Pankov ve iki yandaşı
gizli bir biçimde polis tarafından
binanın arka kapısından çıkartıldılar. Savcılık olay hakkında keyfilik ve mülke zarar verme gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Gencev’in

Müslüman

cemaa-

İsmail Köseömer – Kırcaali Haber

tinin huzurunu kaçırdığını belir-

28 Kasım 2010

ten Mustafa Aliş Hacı, “Gerek
Bulgaristan’da gerekse yurtdı-
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Sofya Şehir Savcısı Nikolay

şında hiçbir mahkeme Gencev’i

Kokinov, Pankov ile icra hâkiminin

Bulgaristan MüslümanlarınınBaş-

kanun dışı girişimde bulundukları

müftüsü ya da Yüksek Dini Şura

Başkanı olarak ilan etmemiştir.

kötülük düşünmüyoruz. Herkese

müftülük sorunu 1990 yılından bu

Biz mücadelemizi sonuna kadar

iyilik düşündüğümüz gibi, her-

yana devam ediyor. Bu soruna

sürdüreceğiz. Müslümanlar ken-

kesten de iyilik bekliyoruz”

hiçbir çözüm bulunamadı. Bugü-

di devletine bağlıdır ve birlik içindedir” diye konuştu.

ne dek yaptığımız gibi, bugünden

Başmüftülük Binasının
Mühürlenmesine Tepki

“Haklı Davamızdan

sonra da hizmetlerimize devam
edeceğiz. Başmüftülük kurumu
hepimizin kurumudur. Bu kuru-

Müslümanları

mu herkes kendi mülkiyeti, kendi

Yüksek Dini Şura Başkanı Şaba-

vakfı olarak görmesi lazım” diye

“Kimsenin bizimle oyun oyna-

nali Ahmed de 100 yıllık bir kurum

konuştu.

masına müsaade etmeyeceğiz.

olan Bulgaristan Başmüftülüğü-

Haklı davamızdan vazgeçmeye-

nün ülkenin en köklü kurumların-

ceğiz” diyen Başmüftü Hacı ko-

dan biri olduğunu söyledi.

Bulgaristan

Vazgeçmeyeceğiz”

nuşmasını şöyle sürdürdü:

Bulgaristan Bölge Müftülerinin yanı sıra Parlamentonun Bulgaristan–Türkiye Dostluk Grubu

Böylesi bir kurumunun işgal

Başkanı Kasim Dal’ın da katıldığı

vatandaşı

edilmiş merkez binasının mü-

toplantıda Başmüftülüğün tarihi

olarak hiçbir zaman Bulgaristan

hürlü kalmasının kabul edilebilir

devletine karşı çalışmadık. Her

tanıtıldı.

bir olay olmadığını vurgulayan

zaman devletimize karşı saygılı

Ahmed, “Zor günler geçiriyoruz.

davrandık. Kanun önünde vatan-

Bulgaristan Müslümanlarını üze-

Toplantıda ayrıca “Tarihsel

daş olarak vazifemizi yapıyoruz.

rine belli pazarlıklar ve projeler

Anlamda Başmüftülüğün Çalış-

Bundan sonra da aynı şekilde

yapılıyor. Var olmamız gerekir ve

maları”, “Devlet ve Diyanet İşleri”

davranmaya devam edeceğiz.

var olacağız” dedi.

ve “Bulgaristan’daki Eğitim Sü-

“Biz

Bulgaristan

Ancak Müslümanlar olarak hakla-

recinde İslam Öğretiminin So-

rımızı da sonuna kadar savunma-

runları” başlıkları altında paneller

ya çalışacağız. Biz Müslümanız,

Bulgaristan Başmüftülüğü’nün

biz insanız ve her insanın şerefi

100. kuruluş yıldönümünün “bir

vardır. Şan şerefimizi kimseye

dönüm noktası olduğunu” kay-

çiğnetmeyeceğiz. Hiçkimse için

deden Şabanali Ahmed, “Baş-

düzenlendi.
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B. G. F.
BALKAN TÜRKLERİ, GÖÇMEN ve MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
1987 – BURSA
Birleşmiş

Milletlerin

(www.bgf.org.tr)

kuruluş

kuruluşlarla birlikte ve koordineli

amaçlarını ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesini,

Helsinki

olarak icra safhasına sokmak,

Nihai

g) Soydaşlarımızın bulundukları

Senedi, Irk Ayrımcılığı ve Azınlık
Hakları

Sözleşmelerini,

Parlamentosu

ile

ülkelerde

Avrupa

Uluslar

yararlanmalarını sağlamak ve BM,
AP ve AGİT nezdinde haklarını

barışını, insanlığın mutluluğunu ve

aramalarına yardımcı olmak,

özgürlüğünü hedef alan belgelerin
uygun

olarak

faaliyet

d) Söz konusu ülke ve bölge

Balkanlar’da) yaşayan insanların

yöneticileri ile sosyo – kültürel

(Türk

ilişkilerin

soylu

vatandaşların–

yoğunlaştırılarak,

bu

azınlıkların– soydaşlarımızın ) ; eğitim,

bölgelerde özellikle eğitim, ekonomi

kültürel haklar, söz ve yazı özgürlüğü,

ve kültürel alanlarda ve demokrasinin

demokratikleşme, inanç serbestliği

yerleşmesi

ve benzeri insani sorunlarını Türk

kurmak, ortak çalışmalar yapmak,

noktasında

işbirliği

ve Dünya kamuoyuna anlatmak,

e) Soydaşlarımız arasında yetişen

uluslar arası kurum ve kuruluşları

halk ozanı, hikayeci, roman yazarı

bilgilendirmek,

gibi kültür adamlarını ve yayınlarını
ve

desteklemek, bu şahısların çeşitli

bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları

TV ve radyo kanallarında ve basın-

ile temas kurmak, ortak çalışmalarda

yayın organlarında yer almalarını

bulunmak,

sağlamak,

c)

Söz

konusu

Yukarıdaki

ülke

sözü

edilen

demokratik
bölünüp
olmak,

sistem

içerisinde

parçalanmalarına
birlik

olmalarını

mani
teminle

uluslar arası yasalar çerçevesinde
bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,
i) Söz konusu ülke ve bölgelerde
mevcut veya olabilecek insan hakları
ihlalini takip etmek ve BM başta
olmak üzere İslam Konferansı,
Uluslar arası Af Örgütü, Avrupa
Parlamentosu gibi teşkilatlara ve ilgili
devletlere götürmek, bunun için her
türlü gayreti sarf etmek,
j) Söz konusu ülke ve bölgelerde

f) Söz konusu ülke ve bölgelerde

ülkelere

sığınan

oluşan dengeler karşısında, günün

insanların, sığındıkları yerlerde hayata

şartlarına ve gereklerine uygun

adaptasyonlarını

kolaylaştırmak,

stratejiler üretmek, bunun sonucu

vatandaşlık,

oluşan hareket tarzlarını buralardaki

k) Söz konusu ülke ve bölgelerde

mültecilik gibi meselelerin çözümüne

resmi ve gayri resmi kurum ve

yaşayan soydaşlarımıza ekonomik

çalışma,

barınma,

çevrede

karşısında önlemler almak, insan

olaylar,

Türkiye’ye

ve

ekolojik dengeyi bozan gelişmeler

bölgelerden göçmen olarak başka
ve

gelişmeler

h) Soydaşlarımızın bulundukları
ülke ve bölgelerde çok partili

a) Dünya ülkelerinde (özellikle

b)
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ve kendi aralarındaki dayanışmanın
artmasına yardımcı olmak,

göstermek.

tanınan

siyasi haklardan azami derecede

arası

Af Örgütü ve AGİT gibi dünya

ruhuna

kendilerine

sağlığı ve çevre konusunda duyarlı
olmak; konuyla ilgili araştırmalar
yapmak,

ve teknolojik yardım için uluslar

duygu

ortaya

c)

arası kuruluşları devreye sokmak

çıkarılmasına, özellikle eğitim ve

Kültür

amacıyla

dini vecibelerin yerine getirilmesi,

(BAL – TÜRK)

yapmak ve teknik, mali yardımda

ekonomi

alanlarında

yılında

kurulan

bulunulması için aracılık yapmak,

karşılıklı işbirliğinde bulunulmasına

Kartal

Balkanlılar

ve geliştirilmesine ve bu amaçlara

Dayanışma Derneği ile Yalova

uygun ilgili mercilerden izin almak

Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür

kaydıyla

kültür

ve Dayanışma Derneği’nin de üye

evleri, okullar ve ibadethanelerin

olması ile bağlı dernek sayısı 5’e

her

türlü

çalışmalar

l) İlgi ve alanımızı oluşturan
bölgelerden eğitim, çalışma ve
ziyaret

gibi

Türkiye’ye

geçici

nedenlerle

gelen

insanların

(soydaşlarımızın) ilgili şahıs, kurum
ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına,
ülkemizde
konularıyla

kaldıkları
ilgili

sürece

problemlerinin

Söz

bölgelerdeki
akraba

konusu

ülke

soydaşlarımız

toplulukları

ile

düşüncelerin

ve

spor

kültür

kulüpleri,

açılmasına gayret göstermek,
n)

Federasyonu

Derneklerin tüzüklerindeki amaçlarını
uygulamak

temel

amaçları

ve
ve

Türkiye

a)

Bursa Balkan Göçmenleri

Kocaeli
ve

Balkan

Dayanışma

Türleri
Derneği

tarafından 1987
Federasyona;
Kültür

ve

ulaşmıştır.

oluşturan

çerçevesinde ;

halledilmesine yardımcı olmak,
m)

ve

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik
ve

Sosyal

Konseyi

tarafından

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci
Dernekleri Federasyonu’na (BGF)
özel danışmanlık statüsü tanınmıştır.

Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL

23

- GÖÇ)

itibaren Birleşmiş Milletler Ekonomik

Temmuz

2004

tarihinden

İzmir Balkan Göçmenleri

Sosyal Konseyi’nin Sivil Toplum

yoğunlaştırılmasına, bu bölge ve

Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL

Kuruluşları’nın Özel Danışmanlık

ülkelerde Türkiye hakkında olumlu

– GÖÇ)

görevi üstlenilmiş bulunulmaktadır.

arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin

b)
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Balkanlar’da Türk Kültürü Dergisi
Genel Yayın İlkeleri
Değerli Okurlar,
Her geçen gün yayın kalitesini
daha kaliteli ve düzeyli bir seviyeye
getiren Balkanlar’da Türk Kültürü
Dergisi olarak gelişme çizgimizi
sürdürmeye devam ediyoruz.
Çalışmalarıyla bizlere katkıda
bulunan
isimlere
teşekkürü
bir borç bilirken; dergimize
gönderilecek yazıların aşağıda
belirtilen ilkeler çerçevesinde
olmasını beklemekteyiz.
1-Dergimiz iki ayda bir
yayınlanmaktadır. Gönderilecek
yazılar yılın çift aylarının en geç
15’ine kadar gönderilmelidir.
Bu tarihten sonra gönderilen
çalışmalar bir sonraki sayı
kapsamında değerlendirilecektir.
2-Tarafımıza
gönderilecek
yazıların
Balkanlar
temasını
içermesine
ve
Balkanlar’da
Türk
Kültürünü
inceleyentanıtıcı
nitelikte
olmasına
özen
gösterilmelidir.
Söz
konusu yazılar Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu’nun (BGF) amaç ve
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misyonuna hizmet edici nitelikte
olmalıdır.
3-Yazılar
5000
kelimeyi
geçmemelidir. Word
programında Times New Roman 12
karakteriyle
yazılmış
olarak,
CD’ye kayıtlı veya elektronik
posta (e-mail) yoluyla tarafımıza
gönderilmelidir.
4-Yazılarda Türkçe dilbilgisi
ve imla hatası olmamasına
özen gösterilmelidir. Anlatım
bozukluğuna neden olabilecek
uzun cümlelerden kaçınılmalı,
onun yerine kısa cümleler tercih
edilmelidir.
5-Yayın anlayışımız hoşgörü
ilkesi çerçevesinde şekillendiğinden yazı içerisinde yapılan
yanlışlık dergimiz editörlerince
düzeltilmektedir. Ancak çok
fazla yazım hatası ve anlatım
bozukluğu
içeren
yazıların
tamamı okunmaksızın yazarına
geri gönderilir. Ayrıca, metin
içerisinde
yabancı
dildeki
kelimeler kullanılmamalı, mutlak
suretle bunların yerine Türkçe
kelimeler tercih edilmelidir.
6-Yazılar; kişi, kurum ve

kuruluşları aşağılayıcı, hakaret
edici, suç ve şiddet unsurlarını da
içeren nitelikte olmamalıdır.
7-Dergimizde yayınlanacak
yazılar için yazarlara herhangi
bir telif ücreti ödenmemektedir.
Yayımlanmayan
yazılar
ise
yazarlarına iade edilmez.
8-Gönderilen
yazıların
hazırlanmasında faydalanılan
her türlü materyale (bilimsel
makale, derlem, kitap vs.) dipnot
veya kaynakçada yer verilmelidir.

BTK Yayın Kurulu
Balkanlar’da Türk Kültürü Dergisi
Adres: Ankara Cad. DSİ Karşısı
Okumuş Apt. 292/2 16330
Yıldırım / 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

