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öz konusu durum, 12 Eylül 2010
tarihinde yapılan referandumda
daha somut bir şekilde kendisini
göstermiştir. Trakyalıların ulusalcı-milliyetçi duruşunun ileriki dönemlerde de devam edeceğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
Zira Trakya’nın özelliği, Türkiye’nin
önemli sanayi ve tarım bölgelerinden birisini oluşturması ve 130 yılı
aşkın bir süredir Balkanlar’dan
göç almasıdır. Dolayısıyla, söz
konusu durum Trakyalı insanları
üretim ilişkileri açısından sol kesime; etnik ve dini kimlikleri nedeniyle ve tarihsel süreç içerisinde
yaşadıkları trajediler ise milliyetçimuhafazakâr kanada eğilim göstermelerine neden olmaktadır.
Özetle, Trakya’nın üç ilini ulusalcı-milliyetçi görüşe mensup siyasi
partilerin kalesi olarak değerlendirmek mümkündür. Asıl mesele,
bu eksende siyaset yapan partilerden hangisinin seçimi önde bitireceğidir. Son 10 yıllık dönemde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
önde olmuşsa da; Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) de ciddi bir
tabanın olduğu görülmektedir.
İzmir
İzmir de Balkan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca nüfusu açısından
Türkiye’nin en büyük 3. yerleşim
yeri olması nedeniyle, seçim
dengelerinde stratejik değeri yüksektir. İzmir, Balkanlar’dan gerçekleşen hemen hemen bütün
göç dalgalarından payına düşeni
fazlasıyla almış ve kent zamanla
kısmen de olsa bir Balkan kenti
görüntüsünü almıştır. Yunanistan
ve Bulgaristan’dan alınan göçlerin kent nüfusuna etkisi yüksektir.

Hâlihazırda İzmir’de 1 milyon 800
bin Balkan kökenli vatandaşın yaşadığına ilişkin sayısal değerler,
kentteki bazı Rumeli derneklerince telaffuz edilmektedir.[9]
Kentteki Balkan kökenli seçmenin politik seçimi kadar, ‘İzmirlilik’ kimliği de seçim sonuçlarını etkilemektedir. İzmir tarihsel
anlamda Yunan işgaline maruz
kalan ve işgali en uzun süreyle
yaşamış olan Türk kentidir. ‘Güzel İzmir’ Yunanlılar şehirden çekilirken çıkan yangından enkaza
dönerken; daha sonra küllerinden yeni doğmuş, hatta İzmir’in
yeniden inşası konusunda sağlanacak başarı Cumhuriyet’in
başarısıyla eşdeğer tutulmuştur. Bu açıdan, kent Cumhuriyet
Türkiyesi’nin en önemli şehirlerinden olmuştur. Öte yandan,
İzmir’de Meşrutiyet’in ilan edilme sürecindeki hareket merkezi/ana üssü olan ve Osmanlı
İmparatorluğu’nda aydınlanma
fikirlerinin merkezi durumunda bulunan Selanik ruhundan
da bahsetmek mümkündür. II.
Meşrutiyet’i ilan ettiren İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin Selanik,
Manastır ve Edirne’nin yanında
en kuvvetli bulunduğu yerlerden
biri olan İzmir,[10] daha sonra
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
ile Cumhuriyet’in ilanında etkili
olan aynı kadroların etkin nüfuz
sahasında yer almıştır. Bu genel
konjonktür çerçevesinde, İzmirlilerin seçmen davranışları ve
politik eğilimleri ulusalcı-milliyetçi
çizgide olmuştur. Önümüzdeki
dönemde de İzmir’in statik hale
gelen bu görüntüsünü muhafaza
edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda, ulusalcı-milliyetçi siyasi görüşe
mensup partilerin ‘hayır’ kampanyasına Balkan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı illerden destek
görülmüştür. Hatta bu doğrultuda,
iktidar partisine güven duymayan
ve Cumhuriyet, milli değerler ile
Atatürk ilkelerine bağlılık konusunda büyük bir hassasiyet taşıyan
Balkan göçmeni Türkler, ‘yandaş
medya’ olarak da nitelendirilen
gruplarca ‘kıyı milliyetçiliği’ yaptıklarından, aslında Türk olmadıklarına kadar bir dizi suçlamalara ve
karalama kampanyalarına maruz
bırakılmışlardır.[11] Bu durum, son
derece tehlikeli bir oyunun varlığını
işaret eder niteliktedir.
Bursa
Balkan göçmenlerinin yoğun
olarak yaşadığı yerlerden biri olarak Bursa’da ise, seçim sonuçları
göçmen nüfusun yaşadığı diğer
illere tezat bir görüntü çizmektedir. Bursa 1878 yılından itibaren
başta Balkanlar olmak üzere,
Kafkasya’dan ve Türkiye’nin diğer illerinden göç alan bir kenttir.
Bu özelliği nedeniyle, şehre ‘yeşil
Bursa’ ifadesinin yanı sıra, zaman
zaman ‘göçmen Bursa’ denildiği
de görülmüştür. Bu kapsamda,
Balkan göçmeni nüfusun kent nüfusuna oranı yüzde 65 olarak ifade
edilmektedir.[12]
Bursa’da demografik anlamda çoğunluğa sahip olan Balkan
göçmenlerinin, politik davranışları
genel anlamda Trakya ve İzmir’deki hemşerilerinin tercihlerine paralel
görüntü çizmemektedir. Örneğin,
Balkan göçmeni nüfusun yoğun
olarak yaşadığı diğer illerde, referandumda ‘hayır’ yönünde oy kullanılırken; Bursa’da yüzde 56 oranında ‘evet’ denmiştir. 2007’deki
parlamento seçimlerinde AKP 10
milletvekili çıkarmış; buna karşılık
CHP ve MHP 3’er milletvekiliyle
yetinmişlerdir. 2009 yerel seçimlerinde de kent genelindeki tablo,
iktidar partisinin lehinde olmuştur.
Bursa Balkanlar’ın hemen
her yerinden göç alsa da göçmen
nüfus içerisinde Bulgaristan ve
Yunanistan’dan gelenler sayıca

fazladır. Bununla birlikte, Bursa’daki Balkan göçmenlerinin içinde
Yugoslavya’dan gelenlerin de göz
ardı edilemeyecek sayıda olduğunu ve bunların içinde Türk olmayan
unsurların da bulunduğunu belirtmek gerekir. Aynı ülkeden gelen
göçmenlerin bile farklı dönemlerde
geldikleri göz önünde bulundurulduğunda, bunun politik eğilimlerde
farklılıklar yaratmasını doğal karşılamak gerekir. Her gelen göçmen
kitlesinin, geldikleri dönemdeki
iktidar partisine ilgi duymaları Bursa’daki Bulgaristan göçmenlerinde
daha net bir şekilde görülmektedir.
Örneğin, Bursa’da 1950-51 göçüyle gelen Bulgaristan göçmenlerinin geldikleri yıllarda Demokrat
Parti’ye yakın olmuşken; ardından
sırasıyla Adalet Partisi, ANAP ve
en son AKP’ye biraz daha yakın
durdukları genellemesinde bulunulabilir. 1968 Göç Anlaşması’yla
Bursa’ya gelen soydaşlar ise özellikle 1970’li yıllarda Ecevit iktidarı
ve Kıbrıs müdahalesiyle sol bir
seçmen profili çizmişler, bu geleneği de güncel anlamda CHP
ekseninde sürdürmüşlerdir. 1989
yılında gelen göçmenler ise öncelikle Turgut Özal ve Mesut Yılmaz’ın
göç sürecindeki etkin girişimleriyle
1990’lı yıllarda ANAP’a yönelik eğilim gösterirlerken; 1999 seçimlerinde DSP, MHP, ANAP, DYP ekseninde bölünmüşlerdir. Ne var ki,
2000’li yıllarda yapılan seçimlerde
1989 göçmenlerinde ulusalcı-milliyetçi görüşün daha baskın olduğu
görülmüş; bu kapsamda MHP ve
CHP ön plana çıkmıştır.
Bursa’daki Batı Trakya göçmenlerinde, AKP’nin ve MHP’nin
son 10 yıllık periyotta daha belirgin bir şekilde ortaya çıktıkları gözlemlenirken; Kosova ve
Makedonya’dan göç eden nüfus
kitlesinde ise, üç büyük parti de
kendisine taban bulabilmektedir.
Ancak Yugoslavya’dan göç eden
Arnavut kökenli vatandaşlar nezdinde genel anlamda AKP’nin
daha fazla taraftar bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Balkan
göçmenlerinin siyasi tercihleri bir
takım genellemeler dâhilinde aktarılmış olsa da; istisnaların mevcut
olduğunu ve şu anda parlamento-

da grubu bulunmayan diğer partilere de eğilim gösteren çok sayıda
Balkan göçmeninin bulunduğunu
ifade etmek gerekir.
Parlamento seçimlerinde Balkan göçmenleri Bursa’daki listelerde nüfusları oranında temsil
edilmemektedirler. Bu noktada, siyasi partiler Balkan göçmenlerinin
siyasi tercihlerindeki çeşitlilikten
faydalanmaktadırlar. Öte yandan,
böylesi bir tablonun oluşmasında
Balkan göçmenlerinin ‘siyasetten
anlayan ancak partilerin karar alma
mekanizmalarına iştirak etmeyen’
bir yapıya sahip olmalarının da
önemli bir etkisi vardır. Bursa’daki
genel seçim tablosu böyle iken,
yerel seçimlerde durum farklıdır.
Siyasi partiler göçmen oylarını kendilerine çekebilmek için Balkanlı
adayları özellikle vitrine çıkarmaktadırlar. Bu kapsamda, merkez 3
ilçe ve Büyükşehir’de göçmenler
4’te 3 yapmışlardır. Hatta Yıldırım’daki soydaş oylarının bölünmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınmasaydı; MHP’li göçmen
adayın kazanmasıyla yüzde 100
başarı elde edilebilirdi.
Bursa’daki kentlilik bilincinin
yüksek olması ve farklı faktörlerle
kentin dokusuna sinmiş olan geleneksel muhafazakâr yapı, siyasi
seçimlerde merkez sağ partilerine
yönelik eğilimin daha fazla olmasına neden olmaktadır. Bursa’daki
Balkan göçmenleri de Bursa’ya
yaptıkları katkıların yanı sıra, kentin
bu dokusundan etkilenmişlerdir.
Ancak, Bursa’daki Balkan kökenli
nüfusun da diğer illerde yaşayan
soydaş hemşerileriyle makro konularda aynı hassasiyeti taşıdıklarını belirtmek gerekir.
Öte yandan, gerek Bursa’daki
Balkan göçmenlerinin gerek diğer illerde yaşayan Balkan kökenli nüfusun temel sıkıntısı, ülkenin
tamamına yönelik siyaset yapan,
Balkanlı kimliğini özümsemiş ve
camialarının somut örneği olabilecek karizmatik bir lidere sahip
olamamalarıdır. Bu kapsamda,
Balkan Türkleri, Cumhuriyet’in kuruluşundaki kadronun ezici çoğunluğunu oluşturmuşlar ve yakın geçmişe kadar devletin stratejik karar
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alma mekanizmalarında söz sahibi
olmuşlarsa da; güncel anlamda bu
eski günlerine özlem duymaktadırlar. Atatürk temasına Balkan göçmenlerinin gösterdiği aşırı hassasiyette kısmen de olsa söz konusu
durumun da etkisi vardır.

hir olduğu için çalışmamız dışında
tutulmuştur. Bu noktada makro
öneme sahip olan Trakya bölgesi,
İzmir ve Bursa şehirleri örnek olarak
incelenmiştir.
[8] Türkiye’de yapılan seçimlerin sonuçları için bkz. Yüksek Se-
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Mehmet Şükrü GÜZEL

ntlaşmanın
2.maddesinde
Yunanistan’da yaşayan insanların doğumuna, milletine, dinine
ve ırkına bakılmaksızın özgürlük
ve eşitlik getirdiği yazılıdır. Antlaşmanın 8.maddesi Yunanistan’da
yaşayan azınlıkların Yunan vatandaşları ile dinsel, dilsel ve ırksal
olarak kendilerini ifade etme haklarını garantiye almıştır. Antlaşmanın 7.maddesinin 2.paragrafı
1914 sonrasında Yunanistan’ın
kazanmış olduğu topraklardaki
seçim ile ilgilidir.
Sadrazam Damat Ferit Paşa
tarafından imzalanan Osmanlı İmparatorluğu Sevr Antlaşması’nda
Edirne ilini alan Yunanistan, bu
antlaşmanın
15.maddesinde
Edirne için özel bir seçim sistemini kabul etmiştir.(14)
Antlaşmanın 16.maddesinde
Yunanistan ülkesinde yer alan
azınlıkların dinsel, dilsel ve ırksal
haklarının Milletler Cemiyeti garantörlüğü altına alınmasını kabul
etmiştir.
Antlaşmanın başlangıç bölümünde Yunanistan’ın bundan
sonra edinebileceği topraklar için
de geçerli olduğu açıkça belirtilmiştir.(15) Bu da Yunanistan’ın
2. Dünya Savaşı sonrasında elde

ettiği 12 Ada için de bu antlaşmanın geçerliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Yunanistan’ın Azınlık Haklarını Belirten Sevr Antlaşması, Lozan Antlaşması ve Batı   
Trakya
24 Temmuz 1924 tarihinde
imzalanan Lozan Antlaşması ile;
Osmanlı İmparatorluğu ile savaşa giren İtilaf Devletlerinin hiçbir
zaman onaylanmayan ve geçerliliği olmayan Osmanlı İmparatorluğu ile imzaladıkları Sevr Antlaşması tarihe karışmış, 1.Dünya
Savaşı Lozan Barış Antlaşması
ile Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan
antlaşmayla bitmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu ile
yapılan Sevr Antlaşması’nda
Çatalca’ya kadar toprak kazanımında olan Yunanistan, Lozan
Antlaşması ile bu kazanımlarını
kaybetmiş, sınır Meriç nehri olarak belirlenmiştir. Edirne ili Yunanistan sınırları dışında kalmıştır.
Bu durumda 10 Ağustos 1920
tarihinde merkezi İtilaf Devletleri ve Yunanistan arasında
yapılmış olan Azınlık Hakları
Sözleşmesi’nde 15.madde de
belirtilen Edirne ili için özel se5

çim sisteminin ve 7.maddenin 2.
paragrafında belirtilen seçimler
için tarih uygulamasının yürürlülüğü fiilen ortadan kalkmış bulunmaktadır. Bu sebeple Lozan
Antlaşması’na Ek 16 Nolu Protokol
olarak İngiltere, Fransa, İtalya ve
Japonya, Yunanistan ile 24 Temmuz 1924 tarihinde bir antlaşma
imzalamışlardır. Bu antlaşmanın
aslında 10 Ağustos 1924 Yunanistan Azınlık Hakları Antlaşmasın’ın
revize edilme antlaşması diye nitelendirilmesi en doğru tanımdır.
Lozan Antlaşması’na Ek 16 Nolu
Protokol ile Sevr Antlaşması’nın
7.maddesinin 2.paragrafı ve 15.
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(16)
Yunanistan, Lozan Antlaşması
imzalanana kadar onaylamadığı
Sevr Antlaşmaları’nı 29 Eylül 1923
ve 30 Ekim 1923 tasdik belgeleri ile
onaylamıştır.(17)
Milletler
Cemiyet’ini
10
Ağustos 1920 Sevr Yunanistan
Azınlık Hakları Antlaşması’na                  
Garantörlüğü
24 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Antlaşması sonrasında,
Yunan Meclisi tarafından onaylanan 10 Ağustos 1920 tarihli Yunan
Sevr Antlaşması ve Lozan’da 16
Nolu Ek Protokol Antlaşması’nın
yürürlüğe giriş tarihi 6 Ağustos
1924 olarak belirlenmiştir.
Lozan Barış Antlaşması’nın yürürlülüğe giriş tarihi de 6 Ağustos
1924’dür ve bu antlaşmada da
azınlık haklarının korunması ile ilgili
hususlar 37. ve 45. maddeler arasında yer almaktadır.
6 Ağustos 1924 tarihinde her
iki antlaşmanın yürürlülüğe girmesi
sonrasında, Milletler Cemiyeti toplanarak azınlık hakları konusunda
hangi antlaşmaları kendi garantörlüğüne alması gerektiği konusunda özel bir toplantı yapmıştır. Konuyu incelemesi için Brezilya’nın
Milletler Meclisi’ndeki temsilcisi
Mello Franco’dan Türkiye ve Yunanistan için Milletler Cemiyeti’nin
hangi antlaşmaları garantörlük
kapsamına alacağına ilişkin görüş
istemiştir.
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Mello Franco 26 Eylül 1924 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi’ne
sunduğu raporda Yunanistan için
Lozan’da imzalanmış Ek 16 Nolu
Protokol’de düzenlenmiş şekli
ile 10 Ağustus 1920 Yunan Sevr
Antlaşması’nı Milletler Cemiyeti
garantörlüğü kapsamına alınmasını istemiştir ve önerisi oybirliği ile
kabul edilerek 06 Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe giren Yunanistan
Sevr Antlaşması’nı azınlık hakları
konusunda Milletler Cemiyeti’nin
garantörlüğüne almıştır. Milletler Cemiyeti Genel Konseyi’nin
almış olduğu kararın numarası
C.484.1924 I’dır. Bu karar tekrar
1925 tarihinde Milletler Cemiyeti
6.Genel Kurulunda alınan bir karar
ile de teyit edilmiştir.(18) 1 9 2 5
yılında yapılan Milletler Cemiyeti
6.Genel Kurulu’nda alınan bu karar
tekrar teyit edilmiştir.(19)
Dikkat edilmesi gereken en
önemli husus, gerek Milletler
Cemiyeti’nin azınlık hakları konusunda garantörlüğü, gerek Türkiye
Cumhuriyeti açısından Lozan Barış
Antlaşması, gerekse de Yunanistan açısından Sevr Antlaşması’nın
yürürlüğe giriş tarihidir.
6 Ağustos 1924 tarihinde her
iki antlaşmada yürürlüğe girmiş
ve 26 Eylül 1924 tarihinde Milletler
Cemiyeti garantörlüğü kapsamına
alınmıştır.
Milletler Cemiyeti kendisini lav
edene kadar ve Birleşmiş Milletler
kurulana kadar, Yunanistan Milletler Cemiyeti’nin garantörlüğü altına almış olduğu 10 Ağustos 1920
Sevr Antlaşması ile ilgili herhangi
bir itiraz da bulunmamıştır. Milletler
Cemiyeti de bu konuda ek bir karar
almamıştır.
Birleşmiş Miletler Azınlık
Sözleşmeleri Garantörlüğü ve  
Milletler Cemiyet’ini 2 Hatası         
(Tarihin En Büyük Dizgi Hatası)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti’nin kendisini lağvetmesi sonrasında
kurulan Birleşmiş Milletler azınlık
hakları konusunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde bir madde
yer almamıştır, Milletler Cemiyeti

26 maddelik ana sözleşmesinde de azınlıklar ile ilgili bir madde
bulunmamaktaydı, antlaşmalar ve
deklârasyonlar (Bildirge) üzerinden
belirli ülkelerde yaşayan azınlıklar
için Milletler Cemiyeti garantörlük
vermişti.
Birleşmiş Milletler, 1. Dünya
Savaşı sonrasında yapılmış azınlık
hakları antlaşmalarına verilmiş garantörlük konumunu ve ülkelerin
sorumluluklarını kendi gündemine
almıştır. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Ekonomik ve
Sosyal Konsey, Milletler Cemiyeti
garantisi altına alınmış azınlık hakları konusunda 7 Nisan 1950 tarihinde E/CN.4/367 kararı ile 1919
yılı sonrasında oluşturulan azillik
hakları sözleşmeleri sistemini ve
Milletler Cemiyeti garantörlüğü
konusunda Birleşmiş Milletler’in
statüsünü değerlendirmiş ve her
ülkeyi tek tek incelemiştir, buna Yunanistan ve Türkiye’de dâhildir.(20)
Türkiye’yi Lozan Antlaşması
çerçevesinde incelerken azınlıkların korunması noktasında herhangi bir değişiklik olmadığını, Lozan
Antlaşması’nın Birleşmiş Milletler’in
garantisi altında olduğunu belirtmiştir. Ekonomik ve Sosyal Konsey,
Lozan Antlaşması’nın 45. maddesine özel bir gönderme yapmıştır.
45. maddeye gönderme yaparak
“İşbu fasıl ahkâm ile Türkiye’nin
gayrimüslim ekalliyetleri hakkında
tanınan hukuk, Yunanistan tarafından dahi kendi arazisinde bulunan
Müslüman ekalliyet hakkında tanınmıştır”, Lozan Antlaşması’nda
Yunanistan’da bulunan Batı Trakya’daki Türk azınlığı ve Türkiye’de
İstanbul’da bulunan Rum azınlığın
aynı rejim altında koruma altında
olduğunu belirtilmiştir.
Yunanistan’ı incelerken, Yunanistan başlığı altında giriş kısmının ilk cümlesi, 10 Ağustos
1920 Yunanistan’ın Merkezi İtilaf
Devletleri ile imzaladığı Sevr Antlaşması ile oluşturulan genel azınlık koruma rejimi ile verilen genel
azınlık hakları ile 24 Temmuz 1924
yılında Türkiye ile yapılan Lozan
Antlaşması ile Yunanistan’daki
Müslüman azınlık için oluşturulmuş
özel sistemin birbirinden ayrılması

gerektiği olarak yazılmıştır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi Yunanistan’ı azınlık hakları
konusunda bu çalışmada iki antlaşma başlığı altında incelemiştir.
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması
ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması.
Birleşmiş Milletler, Türkiye
Cumhuriyeti ile yapılmış Lozan
Antlaşması’nı kastedilerek eğer
komşu bir ülkeye bir ulusal azınlık
özel statü ile bağlanmış ise, genel
azınlık hakları antlaşması bahsedilen azınlık hakları, özel antlaşma ile
bağlanmış azınlık için geçerli değildir cümlesini yazmıştır.
Sonuç kısmında, genel azınlık hakları yani 10 Ağustos 1920
Sevr Antlaşması kastedilerek,
Yunanistan’ın sorumluluğunda değişikliğe neden olabilecek bir sebep olmadığı belirtilmiştir.
Lozan Antlaşması ile oluşturulmuş azınlık koruma rejimi başlığı altında da Birleşmiş Milletler,
Türkiye ve Yunanistan’ın ayrı ayrı
konumlarında bir değişiklik olmadığını belirtilmiş, sorumlulukların
devam ettiği belirtilmiştir.
Birleşmiş Milletler, Ekonomik
ve Sosyal Konseyi 7 Nisan 1950
tarihli E/CN.4/367 notu kararında,
Yunanistan’da Batı Trakya’daki
Türk azınlığın haklarını Lozan Antlaşması ile sınırlar duruma getirmiştir.
Birleşmiş
Milletler’in,
Yunanistan’ın azınlık hakları konusunda Milletler Cemiyeti’nden farklı
bir karar almasının sebebi, bu farklı
yorumun kökeni nedir, neden farklı
bir hukuki yorum getirilmiştir diye
araştırma yapınca şahsım olarak,
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Konseyi’nin bu çalışma
için referans aldığını belirttiği kitabı inceledim. Kitabın numarası
C.L.110. 1927 I ANNEX. 1927 yılında Milletler Cemiyeti tarafından
basılmış bir kitap.(21)
Kitap, Milletler Cemiyeti tarafından garantörlüğü altına alınan azınlık hakları sözleşmelerini
ihtiva ediyor. Bahsi geçen kitabı inceleyince Türkiye ve Yunanistan açısından Lozan ve Sevr

Antlaşmaları’nın yürürlülüğe giriş
tarihlerinin uyuşmadığı, Yunanistan açısından Sevr Antlaşması’nın
yürürlülüğe giriş tarihinin 30 Ağustos 1924 tarihi olarak basıldığını,
Lozan Antlaşması’nın yürürlülüğe
giriş tarihi olarak da 6 Ağustos
1924 tarihinin yazıldığını fark ettim. Milletler Cemiyeti tarafından
26 Eylül 1924 tarihinde Brezilya
temsilcisi Mello Franco tarafından
hazırlanıp, C.484.1924 I tarihli ile
kabul edilen, Yunanistan için Sevr
Antlaşması’nın azınlık hakları garantörlüğe alındığı kararda Yunanistan için Sevr Antlaşması’nın
yürürlülüğe giriş tarihi olarak 6
Ağustos 1924 yazılmaktaydı.
Aynı şekilde 1925 yılında Milletler Cemiyeti 6.Asamblesi’nin almış
olduğu kararda da Yunanistan açısından Sevr Antlaşması’nın yürürlülüğe giriş tarihi 6 Ağustos 1924
olarak yazılmaktaydı. Ayrıca diğer
incelediğim tüm Milletler Cemiyeti resmi evraklarında da yazılan
tarih 6 Ağustos 1924 olarak geçmektedir. Bu sebeple 1927 yılında
Milletler Cemiyeti tarafından basılmış kitapda Yunanistan için Sevr
Antlaşması’nın yürürlülüğe giriş
tarihi konusunda bir dizgi hatasının
yapıldığını fark ettim.(22)
10 Ağustos 1920 Yunanistan
Sevr Antlaşması’nın yürürlülüğe
giriş tarihi olarak 6 Ağustos 1924
tarihi yerine, 30 Ağustos 1924 tarihi
olarak kitapta basılmış. 1927 tarihli
Milletler Cemiyeti kitabında, burada tarih ile ilgili olarak bir dizgi hatası yapılmış. Lozan Antlaşması’nın
yürürlülüğe giriş tarihi ise doğru
olarak 6 Ağustos 1924 tarihi ile basılmış.(23)
Birleşmiş Milletler Ekonomik
ve Sosyal Konseyi referans aldığı
Milletler Cemiyeti basımı kitaptaki
Türkiye ve Yunanistan açısından
antlaşmaların yürürlülüğe giriş tarihlerine bakarak hukuki yorumda
bulunmuşlardır. Bu sebeple yürürlülüğe giriş tarihi daha önce olarak
yazılan Lozan Antlaşması’nı Batı
Trakya’daki Türk azınlık açısından
temel almışlardır. Genel Yunanistan Azınlık Hakları Antlaşması olan
Sevr’den onca yapıldığı var sayılmış, buna göre hukuki hüküm ve-

rilmiştir.
Milletler Cemiyeti C.L.110.
1927 I ANNEX 1927 tarihli kitabında bir hata daha yapmıştır.
Kitabin Yunanistan başlığı altında
antlaşmalar kısmına 10 Ağustos
1920 yılında Yunanistan’ın Merkezi İtilaf Devletleri ile yapmış olduğu
Trakya Antlaşması yer almamıştır. 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
yazılmış bulunmaktaydı, asıl bu
antlaşmada Yunanistan’ın Batı
Trakya’yı alma şartı olarak belirtilen
azınlık haklarının verileceği net olarak belirtilmiştir.
Birleşmiş
Milletler’in
Yunanistan’da Azınlık Hakları
Konusunda Karar Alırken Yaptığı
3 Hata ve Batı Trakya
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Konseyi 7 Nisan 1950 tarihinde E/CN.4/367 notu raporunun
Yunanistan başlığı altında azınlık
hakları konusunda karar alırken 3
hata yapmıştır,
1 – Yunanistan’daki azınlık
hakları antlaşmasının kökeni incelenmemiştir. Bulgaristan devletinin
azınlık antlaşması şartı ile devrettiği
Batı Trakya’nın Neuilly Sur Seine
Antlaşması’nda açıkça belirtilen
Batı Trakya’nın toprak teslim şartı
olan 46.maddesini gözden kaçırmıştır. Bu maddede açıkça Batı
Trakya’nın Yunanistan’a devredilmesinin şartı olarak din, dil ve ırk
konusundaki azınlık haklarının verileceği net olarak yazılıdır.
2 – Neuilly Sur Seine
Antlaşması’nın
48.maddesinde Bulgaristan Devleti Batı
Trakya’nın geçici olarak Merkezi
İtilaf Devletleri’ne bıraktığını ve bu
sebeple Yunanistan’ın merkezi
İtilaf Devletleri ile yapmış olduğu 10 Ağustos 1920 Sevr Trakya Antlaşması’nın 3.maddesinin
2.paragrafında bu şart açıkça
belirtildiği halde, bu antlaşma Milletler Cemiyeti tarafından basılan
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1927 tarihli bahsi geçen kitaba
alınmadığı için, Birleşmiş Milletler
bu antlaşmayı görmezden gelmiştir veya raportörler, Yunanistan ile Merkezi İtilaf Devletleri arasında yapılan bu antlaşmayı hiç
bilmemişlerdir. 10 Ağustos 1920
tarihinde Yunanistan`ın Sevr `de
Batı Trakya ile ilgili antlaşmanın
ve Yunanistan’daki Azınlık Hakları Antlaşması’nın Yunanistan’ın
Sevr`de imzaladığı 2 antlaşmanın
beraber incelenmesi gerekirken,
sadece yürürlüğe giriş tarihinde
dizgi hatası olan Sevr Azınlık Hakları Antlaşması incelenmiştir.
3 – Milletler Cemiyeti tarafından basılan C.L.110.1927 ANNEX
I kitabı referans alınarak 7 Nisan
1950 tarihli E/CN.4/367 tarihli rapor hazırlanırken, Yunanistan’ın
Azınlık Hakları konusunda yapmış
olduğu 10 Ağustos 1920 Sevr
Antlaşması’nın yürürlüğe giriş tarihinde ki 6 Ağustos 1924 tarihi
yerine, 30 Ağustos 1924 tarihindeki dizgi hatası sebebi ile Lozan
Antlaşması’nın yürürlülüğe giriş
tarihinin daha önce olmasına göre
hukuki yorumda bulunmuşlardır.
Yunanistan’ın Azınlık Hakları Antlaşmasında yer alan azınlık haklarını düzenleyen 2. ve 8.maddeler
anayasal madde hükmünde olduğu, hiç bir yasa, antlaşma veya
değişikliğin bu antlaşmanın üstüne
çıkamayacağı açıkça belirtilmiştir.
Batı Trakya’nın Hukuki Statüsü
		
Yunanistan Devleti Batı
Trakya’daki Türk azınlık hakları açısından yıllardır 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr’de imzalamış olduğu
2 antlaşmadan doğan yükümlülüklerini ret etmektedir. Bu durumda ortaya su sonuçlar çıkmaktadır.
1- 1. Dünya Savaşı sonrasında
yapılmış olan bir barış antlaşmasının, Bulgaristan ile yapılmış Neuilly Sur Seine Barış Antlaşması’nın
46.maddesinde belirtilen şartlar
yerine getirilmemiş bulunmaktadır,
2 – Merkezi İtilaf Devletleri’ni
oluşturan 3 ülke Fransa, İngiltere ve İtalya, Neuilly Sur Seine
Antlaşması’nın
48.maddesine
göre sorumlulukları, her ne kadar
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Yunanistan ile 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr’de 2 antlaşma yapmış
olsalar bile, Yunanistan bu antlaşmaları ret ettiği için, Batı Trakya için
devam etmektedir.
3 – Yunanistan, Merkezi İtilaf
Devletleri ile Batı Trakya’yı alma
koşulu olan anlaşmayı yok saydığı
için, başlangıçtan bugüne kadar
sadece Lozan Antlaşması’nı Batı
Trakya Türkleri için geçerli saydığını beyan ettiği için, hukuken Batı
Trakya’nın sahibi sayılamaz. Yunanistan fiili askeri işgal gücü statüsünde Batı Trakya’da bulunmaktadır.
4 – Yunanistan’ın bu çerçevede
bugüne kadar Batı Trakya için
yapmış olduğu her türlü tasarruf
hukuken geçersizdir. Hiçbir zaman
Bulgaristan vatandaşlığı kökenine sahip bir kişiyi hukuken kendi
vatandaşı olmadığı için vatandaşlıktan çıkaramaz. Bu sebeple
Yunanistan’ın vatandaşlıktan çıkararak ülkeye sokmadığı tüm Helen
olmayan Batı Trakya kökenliler
5 – Yunanistan Devleti, açıkça
Barış Antlaşması’nın şartlarını çiğnediği için askeri işgal gücü statüsünde bulunduğu Batı Trakya’da,
yerli halkı hukuk dışı, her türlü antlaşmaları hiçe sayarak, kendi
topraklarına sokmadığı için Birleşmiş Milletler belgelerinde geçen
RASIST REJIM tarifi içerisinde hareket ettiği kabul edilmelidir.
Ek Bilgi Notu;
3370/1955 Sayılı Yunanistan Vatandaşlık Kanunu’ndaki 19.madde
uyarınca Batı Trakya’ya sokmadığı
Türklerin Batı Trakya’ya geri dönüşünün Birleşmiş Milletler güvencesi ve koruması altında gerçekleştirilmesi sorun konusudur. Batı
Trakya Türklerinin geri dönüşleri
için Yunanistan vatandaşı olma yükümlülükleri bulunmamaktadır ve
bu geri dönüşten Birlemiş Milletler
olduğu kadar, İngiltere, Fransa,
İtalya ve Japonya’da maddî ve
manevî olarak sorumlu bulunmaktadırlar. İngiltere, İtalya, Fransa ve
Japonya’da sayıları 60 bini geçen
tüm Batı Trakya’ya girişleri engel-

lenmiş Türkler ve bu Türklerin aile
bireylerine, yeni doğan çocuklarına
ve torunlarına, Yunanistan devleti
ile eşit derecede tazminat ödeme
sorumluluğu bulunmaktadır.
Yunanistan Vatandaşlık Kanunu 19. Madde
“Geri dönme niyeti olmaksızın
Yunan toprağını terk eden başka soydan (Yunan vatandaşının),
Yunan vatandaşlığını (ithageneia)
kaybettiği ilan edilebilir. Bu durum,
yabancı ülkede doğan ve ikamet
eden başka soydan (Yunan vatandaşı) için de geçerlidir. Her iki
velinin veya bunlardan sağ olanın
Yunan vatandaşlığını (ithageneia)
kaybetmiş olması halinde, bunların/ bunun, yabancı ülkede yerleşmiş ve reşit olmayan çocuklarının
da Yunan vatandaşlığını (ithageneia) kaybettiği ilan edilebilir. Bunlar
hakkında, Vatandaşlık ( İthageneias ) Konseyi’nin uygun görüşü
üzerine İçişleri Bakanı karar vermeye yetkilidir.” (24)
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Makedonya Örneğinde Yeni Devlet Modeli
(devamı...) Ü
lkenin devlet sistemindeki değişimin temel sebebi Arnavutlar
olduğu için ve ülkenin demografik

yapısı politize edildiği için Arnavutların nüfus yoğunluğuna
ilişkin veriler aslında tartışmalıdır. Arnavutların 398.000
kişi ile toplam nüfusun yüzde
19.2’sini oluşturduğuna ilişkin
veriler olduğu gibi yüzde 30
rakamını verenler de bulunmaktadır. Nitekim Arnavutların
iddiası da yüksek doğum oranı
ve Kosova’dan alınan göç ile
nüfusun yüzde 40’ını oluşturdukları yönündedir. Arnavutların
en önemli talebi Makedonlar ile
birlikte “kurucu millet” statüsü
almak olduğu için söz konusu
nüfus tartışması da çok önem
kazanıyor. Zaten Arnavutlar
“azınlık” ya da “ülkenin en büyük azınlık grubu” tanımlamalarını da kabul etmiyorlar.

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

Daha çok Arnavutluk ve Kosova sınırı dahil Makedonya’nın
batı bölgesinde yaşayan Arnavutların en yoğun olduğu bölgeler Kumanovo, Üsküp, Tetovo, Gostivar, Debar, Kicevo
ve Struga’dır. Birkaç kasabada
Ortodoks Arnavut bulunmasına rağmen Makedonya Arnavutlarının büyük çoğunluğu
Müslüman’dır. Bunların yanı
sıra, Arnavutların geleneksel
aile yapısı, kültür ve dil farklılığı nedeniyle diğer toplumlara
duyduğu güvensizlik ve temasların azlığı gibi sosyolojik faktörler, Makedonya’da toplumsal
bütünleşmeyi büyük ölçüde
engellemiştir. Aşırı milliyetçi
Arnavutlar, toplumla entegre olmama konusunda büyük direnç

göstermiştir ki, çocuklarını Makedon okullarına göndermemeleri, şehirlerine ya da mahallelerine Makedon polis, öğretmen
ya da herhangi bir yetkilinin
girmesine izin vermemeleri bu
direncin sadece küçük bir kısmı sayılır. Geleneklerine bağlı
olarak niteleyebileceğimiz Arnavut ailelerin kız çocuklarını hiçbir
şekilde okula göndermemesi
de önemli bir not olarak kaydedilmelidir. Belirtilmeli ki, Arnavutların “sivil itaatsizliği” salt
itaatsizlik boyutunda kalmamış
bir anlamda paralel bir devlete
doğru da gidilmiştir. 1995’de
ülkenin kuzeybatısında yer alan
ve Makedonya’nın ikinci büyük
şehri olan Tetova’da kurdukları, -yasadışı- Tetovo Arnavut
Üniversitesi bunlara bir örnek
olarak verilebilir. Milli karakter
taşıyan Arnavut ayrılıkçılığı, dini
kimlikle beslenme ihtiyacı dahi
duymamıştır.
Batı’nın Rolü

Konunun ve ayrılıkçı taleplerin mahiyetinin tam olarak
ortaya konulabilmesi için belirtmek gerekir ki, Makedonya
hükümeti 1991-2001 sürecinde
Arnavutların pek çok talebini aslında yerine getirmiştir. Arnavut
partileri, Arnavut kimliği vurgusuyla hükümet koalisyonlarında bağımsızlıktan itibaren yer
alıyordu ve beş ayrı bakanlığı
da üstlenmişlerdi. 2001 yılında
Tetovo’da Makedonca, Arnavutça, İngilizce dillerinde olmak
üzere üç dilde eğitim veren bir
üniversitenin kurulması da Arnavutların “en önemli” sorun
olarak gösterdikleri “üniversi11

te sorunu”nu çözmüş olmalıydı.
Nitekim dini ve kültürel anlamda
Arnavutların her hangi bir sıkıntısı
zaten bulunmuyordu. Siyasi parti
ya da dernek kurmalarının önünde de herhangi bir engel yoktu.
Yine de 2001’deki isyan, iç savaş
ve ayrılık talebi önlenemedi.
2001’de Makedonya’yı bir “iç
savaşa” sürükleyen Arnavut gerillaların üzerinde ABD üniformalarının olması ise konunun özel
bir ayrıntısıdır. ABD gizli örgüt
raporlarında başlangıçta terörist
olarak nitelendirilen ve diğer terör
örgütleriyle bağlantıları ortaya konan ayrılıkçı Arnavutların sonradan basına ve dünyaya “kurtuluş
ordusu” olarak lanse edildiğini de
belirtmek gerekiyor. Öte yandan
ABD’nin Arnavutları eğittiği, silahlandırdığı ve davalarında desteklediği çok da gizli kalmayan bilgiler arasındadır. ABD’nin soruna
bakışını değiştirmesi, bir yandan
“toprak bütünlüğü”nü desteklediği yönünde beyanatlar verdiği
Makedonya’nın sonraki yıllarını
sonuçlarını bugün gösterir şekilde derinden etkilemişti.
Konunun diğer bir önemli
yönü de Makedonya ordusunun
isyanlar dönemindeki güçsüzlüğüdür. 1991’de Makedonya’dan
çekilen Yugoslavya ordusu geriye
fazla bir şey bırakmamıştı. İsyanların başladığı dönemde daha
güçlü bir ordu yapılanmasının
mevcudiyeti, hem isyanın bastırılmasını hem de istikrarı sağlayabilecekti. Dış güçlerden talep
edilen yardıma gerek kalmayacağı gibi çatışmaları dindiren
ama aynı zamanda devleti, farklı
bir boyunduruk altına sokan Ohri
Anlaşması zorunluluğu da kalmayacaktı. Merkezi devletin yeterince güçlü olmaması dış yardımları
mecbur kılarken, dış yardımlar da
merkezi devletin daha da zayıflatılması karşılığında verildi. Örne12

ğin AB, 2004 yılı için ayırdığı 47.4
milyon Euro’luk fonun büyük bölümünü, Ohri Anlaşması’nın uygulanışının tamamlanması, yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi, iki
dilli rejimin oluşturulması, azınlıkların kamuda daha iyi temsil edilmesi karşılığında vermişti. AB ve
NATO üyeliği hedefine kilitlenmiş
olan Makedonya yönetimi, aslında diğer tüm Balkan ülkeleri gibi
sınırlarını ve ülke refahını garanti
altına almak istiyor ancak aynı
zamanda kendi devletinin de ipini çekiyor.
Dünya’nın En Geniş Haklarına Sahip Azınlık: Makedonya
Arnavutları
Batılı devletlerin zorlaması
ile ortaya çıkan Ohri Anlaşması,
Arnavut azınlığın anayasal haklarının arttırılması, anadillerini
okullarında ve parlamentoda kullanabilmeleri gibi koşulların yerine getirilmesini gerektiriyordu.
Anlaşma, Arnavutların zamanla
sisteme entegre olacağı düşüncesinden hareketle kabul edilmiş
olsa da aşırı milliyetçi Arnavutların dirençleri nedeniyle beklenen
olmadı. Yeni ayrılıkçı terör eylemleri tehdidi de anlaşma koşullarının yerine getirilmesini zorunlu
kıldı. Ancak Batı’nın zorlamasının
ve her bir Anlaşma maddesinin
22 Mart 2004 tarihinde birliğe
tam üyelik başvurusu yapan Makedonya için AB’ye giriş koşulu
haline gelmesinin etkisi de tartışılmaz boyutta olmuştur.
Anayasal düzenlemelerin ardından yerel yönetimleri güçlendiren ve merkezi kontrolü azaltan
Bölgesel Örgütlenme Yasası,
yükselen itirazlara rağmen kabul
edilmişti. Muhaliflerin topladığı
imzalarla referanduma gidilmişse
de Makedonya halkı, yeni çatışmalardan korkması nedeniyle ve

ABD’nin kendisini anayasal ismi
ile tanımasının karşılığında referandumu boykot etmeyi tercih
etti. Böylece, merkezi hükümetin güç ve yetkileri büyük ölçüde
mahalli idarelere aktaran yasa 11
Ağustos 2004’de yürürlüğe girdi.
Yeniden çizilen bazı belediye sınırları, değişen nüfus yoğunluğu
nedeniyle içlerindeki Arnavut toplumunu çoğunluk yaptı. Bölgesel
yeniden yapılandırmanın yanı sıra
yerel yönetimlerin yetkilerinin ilköğretim, sağlık ve finansal planlama alanlarında arttırılması da,
bazı bölgelerin tamamen Arnavut
azınlığın kontrolüne geçmesine yol açtı. Arnavut azınlık, Ohri
Anlaşması’nın tanıdığı avantajla,
nüfusunun yüzde 20’ye ulaştığı belediyelerde Arnavutça’yı
Makedonca’nın yanında ikinci
resmi dil olarak ilan etti. Okullarda
kendi dillerini öğretme, oy pusulalarını, seçmen kayıtlarını, nüfus
kayıtlarını kendi dillerinde hazırlama ve yerel idarelerde temsil hakkını kazandılar. Böylece, zaten
ülkenin batısını kontrolü altında
bulunduran Arnavutlar, ülkenin
bazı diğer bölgelerinde de baskın hale gelme imkanına kavuştu.
Makedon çoğunluğun yaşadığı
bölgelerin, Arnavutların baskın olduğu idari birimlere bağlanması,
etnik Arnavut toplumunun oranını
bölgede baskın unsur olmaları
için gereken barajın üzerine çıkardı. Öyle ki, başkent Üsküp’te
dahi Arnavutlar, nüfus yoğunluğu
bakımından baskın hale geldiler.
Örneğin 2005 Mayıs’ındaki belediye seçimlerinde, seçilen 85 belediye başkanının 17’si Arnavut
azınlıktan gelmişti.
Azınlıkları Devletleştirmek/
Kabileleşen Devletler
Ohri Anlaşması’nın kalan
son maddelerinden birisi de et-

nik simgelerin kullanılmasına
ilişkindi. Makedonya’daki etnik
gruplar, nüfusun yüzde 50’sini
oluşturdukları belediyelerde kendi seçtikleri bayrak ve simgeleri
kullanma hakkını da elde ettiler.
Böylece 16 belediyede Arnavutlar, ikisinde Türkler, birinde
de Romanlar etnik bayraklarını
çekebiliyorlar. Dünya üzerinde
hiçbir azınlığın sahip olmadığı
böylesi bir ‘azınlık hakkı’nı düzenleyen yasa aslında Yeni Dünya Düzeni’nin orta çıkardığı ya
da dayattığı devlet modelinin en
önemli özeliğidir. Vatandaşlarının
devletle bağı açısından yeni bir
tür olan bu sistemle Makedonya,
klasik devlet egemenliğinin ciddi bir dönüşüme uğrayarak artık
tamamen ortadan kalktığı postmodern devletin prototipini oluşturmaktadır. Azınlıklara yaşadıkları devlet içinde yeni devletçikler
kurdurmak da bu yeni devle sisteminin gereği olarak karşımıza
çıkmaktadır.

federatif sistemin önünü keserek
topraklarını alanın devletten ayrılmayı talep etmesini engellemek
istiyorsa da aslında yaptığı her bir
reformla devleti aynı noktaya getiriyor. Yani federal sisteme geçmeye ayak direyen Makedonya
aslında zaten federal sistemin
tüm gereklerini yerine getirmiştir.
Makedonya Arnavutları arasında
elde ettikleri özerkliği, federasyona gidiş için bir adım olarak gören
ve bunu da bir bağımsızlığın izlemesi gerektiğini düşünenler bulunmaktadır. Ancak belki de asıl
tehlike, ülkenin başkentinde dahi
çoğunluğu elde eden Arnavutların hızla artan nüfus oranları ile bir
süre sonra ülkenin çoğunluğunu
ve elbette yönetimini elde etmesi
ihtimalinde gizlidir. Makedonya
Cumhuriyeti, ya artan nüfusu ve
kazandığı haklar neticesinde Arnavutların denetimine geçecektir
ya da Arnavutlar ayrılmayı tercih
ettiğinde topraklarının yarısını
kaybedecektir.

Makedonya’nın içinde bulunduğu durum, ‘azınlıklara bazı
kültürel haklar tanınmasının azınlık sorununu sona erdireceği’
tezini çürüten en güzel örnektir.
Makedonya’da Arnavut azınlığına
tanınan haklar, ‘kültürel haklar’ın
çok ötesinde olmasına rağmen
bu, yeni talepleri ve gerginlik
tehditlerini
engelleyememiştir. Verilen haklarla yetinmeyen
Arnavutlar, ‘Büyük Arnavutluk’
oluşturma talebini bir tehdit gibi
gündeme getirerek yeni yeni
taleplerde bulunuyorlar. Aslında
Makedonya’nın Arnavutlara verdiği geniş özerklik ve haklar, Kosova kararının Makedonya’ya etki
etmesini engelleyecek bir formül
gibi görünüyorsa da sonuçta
tüm yollar aynı rotada ilerliyor.
Makedonya’da hükümet, Arnavutlara tekrar ‘kurucu millet’ statüsü vermeye sıcak bakmasa da,

Makedonya’nın kriptoları:
Makedonya’nın bugünkü devlet modelinin oluşmasında etkili
olan noktaları özetlemek gerekirse:
• Arnavutlar,
Yugoslavya’nın
dağılması öncesinde zaten Yugoslavya Anayasası’ndan kaynaklanan bir “kurucu halk” olma
hakkına sahipti.
• Aynı anayasa Arnavutça’yı
Makedonya’nın üç resmi dilinden biri olarak tanıyordu. (Makedonca, Arnavutça ve Türkçe
Makedonya’nın resmi dilleriydi.)
• Yugoslavya’dan bağımsızlığın ilan edilmesi sonrasında Makedonya devlet kurumları etnik
Makedonların eline geçti, Arnavutlar yönetimden, polis ve silahlı
kuvvetler gibi devlet kurumlardan
dışlandı.

• Azınlık hakları anlamında verilebilecek hakların tümü verildiği
halde 2001 olayları önlenemedi.
Zaten Arnavutlar “azınlık” olarak anılmayı dahi kabul etmedi.
“Anayasal vatandaşlık” yani ülkenin “kurucu halkı” olarak tanınmak konusunda direttiler.
• Makedonya’nın 2001’de iç
çatışmaya dönen terör olaylarını
bastırabilecek güçte bir ordusu
bulunmuyordu.
• Batı’dan istenen yardım, ülke
sınırlarının korunmasını sağlasa
da ülke birliğini ve merkezi hükümeti zayıflattı.
• Ortaya çıkan devlet, şehirler
ve belediyeler düzeyinde devletçiklerden oluşan bir model oldu.
Bu bir federasyon değildi zira Arnavutlara tanınan haklar, sadece
yoğun olarak yaşadıkları ülkenin
batı bölgesi için verilmemişti.Yani
“Doğu bölgelerinde yaşayan Arnavutlar ne yapacak, onları batıya mı taşıyacağız?” türü bir sorun
hiç olmadı. Çünkü ülkenin tamamında geçerli olacak bir düzenleme getirildi. Kural sadece bir belediyede nüfusun yüzde 20’sine
ulaşmaktan ibaretti. Dolayısıyla
“Arnavutlara tanınacak haklar ülkenin diğer azınlıklarını da ayaklandırır.” türünden bir endişe de
yaşanmadı. Yüzde 20 kuralı sadece azınlıklar için değil Makedonlar için dahi geçerli oldu.
• Sürecin önemli bir özelliği,
belediye sınırlarının yeniden düzenlenmesi oldu. Çünkü yeni düzenleme sınırları, her nasılsa (!),
Arnavutların, normalde çoğunlukta olabilecekleri beldelerden çok
daha fazlasında çoğunluk olmalarını sağlayacak şekilde belirledi. Bu arada Türkler de normalde
yüzde 20 çoğunluğu sağlayabilecekleri bazı belediyelerin sınırlarının değiştirilmesi nedeniyle yeni
dönemin sağladığı olanaklardan
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faydalanamamıştır.
• İlginçtir ki, tüm süreç boyunca Arnavutlardan “Ülkenin ismi
neden Makedonya, bu ismi değiştirelim çünkü Makedon etnik
kökenine atıf yapıyor” türünden
bir itiraz hiçbir zaman gelmedi.
• Tüm bu süreçte azınlıklara ilişkin düzenlemelerde başta
Türkler olmak üzere Arnavutlar
haricindeki diğer etnik gruplar
kaybeden taraf olmuştur. Makedonya Türklerinin anayasal hakları olan (Yugoslavya Anayasası)
“kurucu millet” olma haklarını
kaybetmeleri gibi Türkçe de ülkenin her tarafında geçerli resmi dil
statüsünü kaybetmiştir. Bölgesel
Örgütlenme Yasası’nın belediye
sınırlarını yeniden çizmesi ile çoğunlukta oldukları belediyelerde
azınlıkta kalmış ve yüzde 20’ye
ulaşamamalarından dolayı dillerinin “resmi dil” olabildiği bölgeler
sınırlanmış, anadilde eğitim imkanlarını da kaybetmişlerdir.
• Yaşanan süreçte Arnavutların
Türklere karşı, tıpkı şikayetçi oldukları Makedonlar gibi davranmış, onlara aslında Arnavut olduklarını kabul etmeleri yönünde
baskı uygulamışlardır.
• Not olarak eklemelidir ki, 1
Nisan ile 15 Nisan 2011 arasında
yenilenecek Makedonya nüfus
sayımlarının Türklerin yeni düzenlemelerde elde etmesi gereken
hakları alabilmeleri için gerek nüfuslarını ortaya koymaları için bir
fırsat olacaktır.
• Ohri Anlaşması ve buna dayanılarak yapılan tüm reformlar
ülkeyi daha yaşanılır hale getirmedi. Ülkenin etnik grupları arasındaki farklılıklar ve ayrılıklar her
geçen gün arttı. Ülkede bugün
daha önce olmadığı kadar çok
“haç” figürü ülkenin her yerine di14

kildi, neredeyse ülkenin tüm tepelerinde bugün devasa büyüklükte
“haç” bulunmaktadır. Ülkenin
Müslümanlarının gittiği camiler
de etnik kökenlerine göre ayrıldı.
Artık Türkleri Arnavut camilerinde,
Arnavutları Türk camilerinde görmek mümkün değil. Dolayısıyla
“yeni devlet modeli”nin, ülkeyi
oluşturan etnik grupların dini ve
milli temelde daha da ayrışmasına yol açtığı kesindir.
Sonuç Yerine
Makedonya,
Makedonya,
klasik devlet egemenliğinin ciddi bir dönüşüme uğrayarak artık tamamen ortadan kalktığı
post-modern devletin prototipini
oluşturmaktadır. Bu, alışıldık devlet anlayışıyla bağdaşmasa da
Batı’nın kendi doğusunda gördüğü tüm topraklarda oluşturmaya
çalıştığı çok kültürlü / çok uluslu
/ çok etnikli ve mutlaka “demokratik” yeni devletçikler modelidir.
Uluslararası örgütler vesayetinde
“çok kültürlü”, yetkileri daraltılmış, küçültülmüş, güdük bırakılmış devlet modeli, aynı zamanda
Batı’nın dağılan Yugoslavya’da
savaşlara son verebilmek için
bulduğu çözümü göstermektedir.
Yugoslavya’nın dağılma süreci
hem kendi kaderini tayin ilkesinin
hem de azınlık haklarının yeniden
tanımlanmasını gerektirmişti. Avrupa Birliği’nin Yugoslavya’nın
yeni sınırlarının belirlenmesi için
kurduğu Badinter Tahkim Komitesi (The Badinter Arbitration
Committee), yeni bağımsız devletlerden etnik temelli kendi kaderini tayine dayalı ayrılmayı açık
bir biçimde yasaklamıştır. Dolayısıyla Yugoslavya’da kendi kaderini tayin, etnik ilkeye göre değil
toprağa dayalı kriterlere göre uygulanmıştır. Bunun anlamı, ayrılmaların cumhuriyetlerin sınırlarını

değiştirmemesidir. Azınlıklara ise
çok geniş özerklik verilmesi tasarlanmıştır.
Küreselleşme sürecinin çelişkili yapılanmasında bir yandan Batı tipi kültürel yapının tüm
dünyada yaygınlaştırılması, bir
yandan da farklılıklara yapılan
vurguyla dünya insanlarının etnik
kimlik, dini kimlik gibi yeni kimlikler çerçevesinde biçimlenerek
bölünmesi eğilimi görülmektedir.
Bu anlamda bir yandan batı tipi
kültürel yapının yaygınlaşması
ile “dünya vatandaşı” kavramı
çerçevesinde insanoğlunun bütünleştiğini öte yandan farklılıkların vurgulanması neticesinde
var olan toplumsal yapılanmanın
yeni kimliklerle bölündüğünü görülür. Sadece Makedonya değil,
Balkanların tamamı bunun açıkça
gözlemlenebildiği coğrafya olma
özelliği taşır.

Yaşanan, bireyi

yüceltme adı altında aşiret, etni,
din, kan bağına dayanan klan
gibi bireyi yok eden toplumsal birimleri güçlendirmektir. Ortaçağda varolan din olgusu, cemaatler
halinde ve kent birimlerinde yaşama olguları, postmodernizmin
savunduğu toplum düzeninde
yeniden geçerlilik kazanmaktadır. Etnik ve dinsel kimliklere inilerek alt kimlikler canlandırılmakta böylece ulusal kimlikler devre
dışı bırakılmaktadır. Ulusların bölünmesiyle bölgesel devletlerde
veya kentlerde toplanmış insan
topluluklarından ibaret bir dünya
yaratılması yolunda ilerleniyor.
Makedonya da herkesin kendi
kentinde küçük devlet yapıları
oluşturduğunun canlı örneğidir.

Faaliyetlerimiz
Kestel Şubemiz Tarafından
Organize Edilen Konutlarla İlgili Toplantı
Gerçekleşti
Bursa BAL-GÖÇ Kestel Şubesi tarafından, 09.01.2011 Pazar günü Kestel Belediye
Düğün Salonu’nda organize edilen konutlarla ilgili toplantı; geniş bir katılımla gerçekleşti.
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Üyemiz Sayın Hafize Gün’ün de Oynadığı
Özgürlük Oyunu’nu Hep Birlikte Seyrettik
Üyemiz Sayın Hafize Gün’ün de oynadığı Özgürlük Oyunu’nu; Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet
Tiyatrosu’nda hep birlikte seyrettik.
Oyun sonunda Bursa BAL-GÖÇ Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu Başkanı Abdurahman Ardahan tarafından; tüm üyeler adına, başarılı performansından dolayı Hafize Gün’e çiçek takdim edildi.
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Sömestr Tatilinde Bulgaristan’daydık

29 Ocak 2011 – 5 Şubat 2011 Tarihleri Arasında; Bursa BAL-GÖÇ Kültür,
Sanat ve Spor Komisyonu’nca düzenlenen kültürel ve sportif içerikli gezi çerçevesinde Bulgaristan’daydık.

17

Kurucu Genel Başkanımız Mümin
Gençoğlu’nu Andık
BGF ve BAL-GÖÇ Kurucu Genel Başkanımız
merhum Mümin Gençoğlu; aramızdan ayrılışının 18.
yılında 7.Şubat.2011 Pazartesi günü Emirsultan Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı.
Mümin Gençoğlu, Bulgaristan’ın Kırcaali bölgesinin Yiğitler köyünde 1932 yılında dünyaya geldi.
1950-51’de yaşanan göç sebebiyle ailesi ile birlikte
Bursa’ya yerleşti. Gençliğinde farklı işlerde çalışan
Gençoğlu, İnegöl Ticaret Odası’nda memur olarak
göreve başladıktan sonra, kısa sürede Genel Sekreterliğe terfi etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis
Başkanlığı ile Bursaspor Başkanlıklarında bulundu.
Bursa’ya gelişini takip eden yıllarda ticaret hayatına
atıldı.
1985 yılında Bulgaristan’da, o dönemin yönetimince başlatılan Türk aleyhtarı eylemler karşısında,
orada yaşayan soydaşlara destek olmak, seslerini
tüm dünyaya duyurmak için BAL-GÖÇ’ü kurdu. Ayrıca bu amaçla kurulan dernekleri Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu adı altında bir çatıda birleştirdi. 1991 yılında Milletvekili seçilerek parlamento hayatına girdi. 1993 yılında ise;
Ankara’ya giderken geçirdiği elim bir trafik kazası
sonucu aramızdan ayrıldı.
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“Dünden Bugüne Bulgaristan Türkleri”
Konulu Konferans Gerçekleştirildi
Bulgaristan Türklerinin meseleleri Bursa’da tartışıldı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) tarafından, Osmangazi Belediyesi
işbirliği ile düzenlenen “Dünden Bugüne Bulgaristan
Türkleri” isimli konferansta; Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin meseleleri masaya yatırıldı. BGF ve Bursa Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan,
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne girmesiyle birlikte
etkin ayrımcılık yapan kişilerin iş başına geldiğini ve
eski sıkıntıların tekrar başladığını söyledi.

sahnesine Osmanlı Türk’lerinin bir parçası olarak
çıktığını, Osmanlı’nın çekilmesinin ardından azınlık
durumuna düştüğünü kaydetti. Bulgaristan Türklerinin, haklarını kazanmak için çetin mücadeleler verdiğini anlatan Yalımov, “Bulgaristan Türkleri, haklarını
en geniş olarak 1919 yılında 1. Dünya Savaşı’nda
zafer kazanan devletler arasında imzalanan Nöyyi
(Neuilly) Antlaşmasıyla elde etmiştir. 1925 yılındaki
ek protokolle birlikte Bulgaristan Türklerine geniş
haklar tanınmıştır” dedi.

Ördekli Kültür Merkezi’ndeki konferansta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
Bursa’nın bugünkü nüfus yapısının oluşmasındaki en
büyük faktörün, Balkanlar’da yaşayan Türklerin çektiği cefalar olduğuna işaret etti. Dündar, Bursa’nın
bu sebeple bir göçmen şehri olduğunu ve nüfusunun yüzde 60’ının Balkanlar’dan gelen Türk’lerden
oluştuğunu ifade etti. Şu an Balkanlar’da durumun
süt liman olduğunu kaydeden Dündar, “1984 öncesi
yaşanan sıkıntılar belki unutuldu, bu demek değildir
ki oradaki sıkıntılar bitti, önemli olan tarihe bakarak
geleceği şekillendirmek. Bu yüzden BALGÖÇ’ü bu
faaliyetinden dolayı kutluyorum” dedi.

Prof. Dr.Emin Balkan ise, Bulgaristan Türklerinin,
tarihte yaşadıkları sıkıntılara rağmen yüzlerini güldüren gelişmeler olduğunu anlatarak, “89 öncesi
hayal bile edemediğimiz gelişmeler oldu. Türk kimliğiyle başbakan yardımcısı, milletvekilleri, belediye
başkanları gibi üst yönetimlerde görev almaya başladık. Bulgaristan Avrupa Birliği’ne girdikten sonra
ise etnik ayrımcılığı savunan kişileri iktidarda gördük
ve bunların uygulamalarıyla sıkıntılar tekrar başladı.
Toplantımızın asıl gayesi bu noktalara dikkat çekmektir” dedi.

Bulgaristan Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Doç.
Dr. İbrahim Yalımov ise, Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin şu anki statülerini nasıl elde ettikleri hakkında bilgi verdi. Bulgaristan Türklerin haklarını elde
etmelerinin tarihte verilmiş uzun mücadeleler sonunda olduğunu söyleyen Yalımov, Türklerin Balkan

Konuşmasının ardından Balkan tarafından
Yalımov’a plaket verildi. Konferansa Bulgaristan
Hak ve Özgürlükler Hareketi Razgrad Milletvekili Ramadan Atalay, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi
Sofya İl Başkanı Timur Halilov, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mustafa Karadağ ve AK Parti
Osmangazi İlçe Başkanı Refik Özen ve çok sayıda
BAL-GÖÇ üyesi katıldı.
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BAL–GÖÇ Kadın Komisyonu Tarafından,
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Nedeniyle Düzenlenen Kahvaltı; Coşku
İçinde Gerçekleşti

Bursa
BAL–GÖÇ
Kadın
Komisyonu tarafından Dünya
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle
geleneksel olarak düzenlenen
kahvaltı; bu yıl 5 Mart 2011
Cumartesi günü Kırcı Otel
Erguvan Salonu’nda büyük bir
katılımla gerçekleştirildi.
Balkan Kadınını, çalışma
yaşamında ve sosyal yaşamda
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başarıyla temsil eden kadınlar
adına; bu yıl İş Kadını Berna
Kırcı Aşıroğlu’na, Kardiyoloji
Uzmanı Dr. Fahriye Vatansever
Ağca’ya ve Gazeteci Gülşah
Cebelli’ye plaket takdim edildi.
Tüm bayanları temsilen de
Misliye Ardahan ve Remziye
Gazi’ye çiçek verildi. Devamında
kahvaltıya
katılan
bayanlar
kendilerine
vakit
ayırmanın

mutluluğu ile bolca eğlendiler.
Kahvaltıya;
AKP
Bursa
Milletvekili Canan Candemir Çelik,
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Sena Kaleli, BGF ve Bursa BALGÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr.
Emin Balkan, siyasi partilerin
ve sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri, bürokratlar ile çok
sayıda BAL-GÖÇ üyesi katıldı.

Bursa Gençlik Meclisi Üyelerinden BAL-GÖÇ’e Ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanı Kemal Yurtnaç Ziyaret Edildi
BGF ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof.Dr.Emin Balkan, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret
ederek, Başkanlığın yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarı
dileklerinde bulundu.
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Hak ve Özgürlükler Hareketi
Heyeti Bursa’daydı
HÖH Heyeti, BGF Genel Merkezi’nde; Bursa’daki göçmen dernekleri temsilcileriyle toplantı yaptı.

HÖH Gençlik Kolları’ndan
BAL-GÖÇ’e Ziyaret
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Merkez Gençlik Kolları, Bursa
BAL-GÖÇ’ü ziyaret etti.
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Balkanlar’da Pomak Türkleri Konusu
Ele Alındı
Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (BAL-GÖÇ) ile Osmangazi Belediyesi’nin
işbirliğinde yapılan “Balkanlar’da Pomak Türkleri”
isimli konferans Ördekli Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Hayli yoğun katılımın olduğu
konferansta açılış konuşmasını yapan BGF ve
Bursa BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin
Balkan, Pomakların Türk milletinin kendisi olduğunu
belirterek, yapılan konferansın ülkemizde konuyla
ilgili oluşan ilgisizliğin önüne geçmek ve bir nebze
olsun bu boşluğu doldurmak gayesi taşıdığını
vurguladı. BAL-GÖÇ’ün Balkanlar’da faaliyet
gösterirken sadece Oğuz Türkleriyle ilgilenmediğini
ifade eden Balkan, Derneğin Pomak Türkleri
konusuna özel önem verdiğini söyledi.

Balkanlar’daki Pomak Türkleri konusunu tarihsel
değerlendirmelerin ve istatistikî verilerin ışığı
altında çeşitli alıntılarla anlatan Prof. Dr. Hüseyin
Memişoğlu, Pomak Türklerinin Balkan Türklüğü’nün
bekası için büyük önem taşıdığını belirtti. BALGÖÇ’ün ev sahipliğinde, böylesi bir dost cemiyetle
hemşerileriyle bir arada olmaktan mutluluk
duyduğunu belirten akademisyen Memişoğlu,
Pomak Türkleri konusunun kısa süreli bir konferans
konusu olamayacak kadar derin bir konu olduğu
ifade ederek konuyla ilgili olarak araştırmaların
arttırılması gerekliliğinin altını çizdi.

Konferansta “Balkanlar’da Pomak Türkleri” isimli
yapıt da tanıtılırken, yazar Memişoğlu okurlarına
kitabı imzaladı. Yurtdışından katılan misafirlerin
yanı sıra, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH)
Paşmaklı İl Teşkilatı’ndan parti yetkilileri de salonda
yerlerini aldı. STK ve siyasi partilerin çok sayıda
yöneticisi ile bürokratlar ve BAL-GÖÇ üyeleri de
konferansa katıldı.
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Bulgaristan’da Başmüftülük
Kriziyle İlgili Gelinen
Son Duruma Dair Basın
Açıklaması
Bilindiği üzere 12 Mayıs 2010
tarihinde Bulgaristan Yüksek
Temyiz Mahkemesi’nin ülkedeki
Başmüftülük Kongresi’ni iptal
etmesi ve Müslümanların ortak
iradesi sonucu görev başına
gelmiş olan ‘seçilmiş’ Başmüftü
Dr. Mustafa Hacı Aliş’i ve
ekibini yasal olarak tanımaması
sonucu; Bulgaristan genelinde
ve
özellikle
Müslümanların
yoğun olarak yaşadığı illerde,
mahkeme kararını kınayan ve
seçilmiş Başmüftülük yönetimine
destek verici mahiyette protesto
gösterileri yapılmıştı.
Mahkeme kararının ardından
yasal Başmüftü olarak beliren
komünist
dönemin
karanlık
yüzü olan ve Bulgaristan
Müslümanlarının içinde “Truva
Atı” görevini gören Nedim
Gencev’in yeniden ön plana
çıkması
Müslüman
ahalinin
tepkilerini bir kat daha artırmıştır.
Bu
kapsamda,
demokratik
prensiplerden
ve
hukuka
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bağlılıklarından taviz vermeden
hak arayışlarını ısrarla sürdüren
Bulgaristan Müslümanları, ulusal
ve uluslararası platformlarda
sorunun
çözüm
sürecinde
katkı
koyan
girişimlerde
bulunmuşlardır.
Bununla
birlikte, seçilmiş Başmüftülük
yönetimi; başvurulan neredeyse
bütün uluslararası kurum ve
kuruluşlardan tam destek almıştır.
Söz konusu bütün destek
beyanlarına
karşın,
Yüksek
Temyiz Mahkemesi’nin kararı
sonucu ortaya çıkan hukukî
konjonktürün bütün imkan ve
kabiliyetlerini lehine kullanmaya
çalışan
Gencev
ve
ekibi,
seçilmiş
Başmüftülüğümüze
ve çeşitli illerdeki camilerimize
karşı saldırıya geçmişler, ibadet
yerlerimize baskın ve tecavüzlerde
bulunmuşlardır. Durum öyle bir
noktaya gelmiştir ki; Başmüftülük
kurumumuzun
100.
kuruluş
yılını kutladığımız bir dönemde,
Sofya’daki Başmüftülük binasının

kapısına Bulgar kolluk kuvvetleri
tarafından
kilit
vurulmuştur.
Belirtmek gerekir ki; Başmüftülük
binasının kapısına asılan kilit,
Bulgaristan
Müslümanlarının
şeref ve namusuna kasteden
çirkin girişimin simgesidir.
Yaşanan bütün bu olumsuz
gelişmelere ve azınlık grubumuza
karşı oynanan kirli oyunlara
rağmen, demokratik hak ve
isteklerini
yine
demokratik
yollarla elde etme yolundan
taviz vermeksizin hareket eden
Başmüftülük Yönetimi, 12 Şubat
2011 tarihinde Sofya’da geniş
katılımlı yeni bir Kongre tertip
etmiştir. Hatta bu Kongre’ye
Müslümanlığa yakışan gerçek bir
hoşgörü anlayışı çerçevesinde
Nedim Gencev de davet edilmiş
ve isteği halinde Başmüftü adayı
olabileceği dahi ifade edilmiştir.
12
Şubat’ta,
Bulgaristan
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın
selam ve tebrik mesajlarının
yanı sıra; Türkiye’den üst

düzey katılımlardan uluslararası
kuruluşlara,
Balkanlar’daki
diğer
Müslümanların
dinî
temsilcilerinden, Bulgaristan’da
görev
yapan
ABD
başta
olmak üzere çeşitli devletlerin
diplomatik temsilcilerine kadar
son derece geniş katılımlı ve
200 binden fazla Müslümanın
imza desteğiyle başarılı bir
Kongre tertip edilmiştir. Kongre
sonucunda
988
delegenin
oybirliğiyle Dr. Mustafa Hacı Aliş
ve ekibi yeniden Başmüftü olarak
bu göreve seçilmişlerdir.
Balkan Türkleri Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu
(B.G.F.)
olarak,
Bulgaristan
yargısının Müslümanların varlığını
ve demokratik iradelerini yok
sayarcasına,
Başmüftülük
yeni yönetimini hukuken tescil
etmemesini şiddetle kınıyoruz.
Bulgaristan
Müslümanlarına
bilhassa iktidarda olan Bulgar
siyasetçilerden verilen sözlü
desteğe karşın, halen böyle

sorunlarla uğraştırılmamızı etik
ilkelerle bağdaştırmak mümkün
değildir. Eğer ki; sorun, şekil
açısından halen yürürlükte olan
Din Yasası’nın sadece birkaç
maddesi ise, başta Bulgaristan
Başbakanı Sayın Boyko Borisov
ve partisi olmak üzere, Bulgaristan
Parlamentosu’nda
yasama
görevi yapan bütün milletvekilleri
Din
Yasası’nı
Müslüman
toplumun talep ve görüşlerini
dikkate alarak değiştirmelidirler.
Aksi
takdirde;
Kongre’ye
tebrik
mesajı
göndermenin
hiçbir anlamı kalmadığı gibi,
Bulgaristan’daki iktidar partisinin
Müslüman topluma doğrudan
doğruya ‘art niyetle’ yaklaştığı
sonucunun
doğmasına
yol
açacağı unutulmamalıdır.

bırakılmaktadır ve artık sabrımız
kalmamıştır.”
Teşkilatımız,
geçmişte olduğu gibi bugün
de
Bulgaristan
Türk
ve
Müslümanlarının
yanındadır;
onların
hak
mücadelesine
gönülden ortaktır. Bulgaristan
Müslümanlarının
demokratik
iradesi sonucu 988 delegenin
oybirliğiyle seçilen Başmüftü
Dr. Hacı Aliş ve yönetimine
‘tam destek’ verdiğimizi açıkça
deklare ederiz.

Gelinen
noktada,
Bulgaristan
Müslümanlarının
seçilmiş
Başmüftüsü
Dr.
Mustafa Hacı Aliş’in ifadesiyle,
“Müslümanlar görünmez bir
düşmanla savaşmak zorunda

Balkan Türkleri Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza
saygıyla duyurulur.
Prof. Dr. Emin BALKAN

Genel Başkanı
Bursa – 21 Mart 2011
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İçimizden Biri:

Kendi Ağzından
“ZÜLKEF YEŞİLBAHÇE ”
Bulgaristan Kırcaali, Eğridere kazasına bağlı
Topallar köyünde doğdum. Ruştiye mektebini
doğduğum köyde 1957 yılında bitirdim. 5758 ders yılında mezun olduğum okulumda
6 ay geçici öğretmenlik yaptım. 1962 yılına
kadar 2 sanat okulu bitirdim. 1971 yılına kadar
sinema operatörlüğü ve şoförlük yaptım.1971
yılında aile fertlerim Türkiye’ye göç ettiği için
Kırcaali’de işimden atıldım. 1954-1971 yılları
arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazılar
yazdım. 8 Haziran 1972 yılında eşim ve iki
çocuğum ile Türkiye’ye gelerek, Bursa’ya iltica
ettim. 1974 yılında bir kamu kuruluşunun açtığı
imtihanı yüksek puanla kazanarak işe girdim.
İş sahibi olduktan sonra, sürekli içimi
tırmalayan Bulgaristan Türklerinin durumlarına
Türkiye’den nasıl katkı koyabilirim sorusuna
cevap arıyordum. 1976 yılında, daha sonra
Bal-Göç kuruculuğunda buluşacağımız Sayın
Ali Öztürk beni Rodop Tuna Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Bursa Şubesi’ne yöneltti.
1980 yılı 12 Eylül ihtilaline kadar; İstanbul’dan
Sadık Naci, Murat Özrodop, Bursa’dan Halil
Uzunoğlu, Mümin Bilgiç, Abdurahman Efendi,
Mehmet Kocabaş, Ahmet Aydın gibi birçok
değerli şahısla birlikte çalıştık. Çalıştığım
kuruluşun gönderdiği teknik eleman ve idarecilik
kurslarını dereceyle bitirdim. Bulgaristan’da
son sınıfta bıraktığım lise tahsilime yeni baştan
başlayarak, 1978 yılında bitirdim. Çalıştığım
kuruluşun yardımlaşma teşkilatlarında ve işçi
sendikalarında görevler aldım. 1996 yılında
makine teknikeri olarak emekli oldum.
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1983 yılından beri sendikal dergilerde, yerel
gazetelerde ve rahmetli Ahmet Şerif Şerefli ile
Mümin Gençoğlu’nun katkıları ile BGF çatısı
altında yayın hayatını başlattığımız Balkanlar’da
Türk Kültürü Dergisi’nde yazılar yazdım. Halen
Bursa Haber ve Kırcali Haber gazetelerinin
birer köşesinde halkımla bir şeyler paylaşmaya
çalışıyorum.

1985 yılında yasal kuruluşu gerçekleşen
Bal-Göç derneğini merhum Mümin Gençoğlu
abimiz ve 8 arkadaş ile kurduk. 22 yıl
bir fil Bal-Göç ve BGF’nin Genel Başkan
Yardımcılığı, Genel Sekreter ve Sekreter
Yardımcılıklarında görev yaptım. Balkan
Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Denetim
Kurulu Başkanı olarak görev aldım buraya bu
notu düştüğüm 2011 aralık ayında söz konusu
kuruluşun genel sekreterlik görevindeyim.
2003 yılında 340 sayfalık belgelerle BalGöç ve BGF çalışmaları başlıklı kitabı; 2008
yılında da Ata Topraklarından Ana Vatana
Anılar başlıklı kitabımı yayınladım. 28 Mart
2004 yılında belediye seçimlerinde hasbel
kader Ak Parti’den Yıldırım Belediye Meclis
Üyeliğine kontenjandan seçildim. 2009 yılına
kadar süren bu hizmetimde Hukuk Komisyonu
Rapörtörlüğü, Encümen Üyeliği, Plan Bütçe
Komisyonu Başkanlığı ve Yıldırım Kent Konseyi
Kurucu Üyeliğinde bulundum. Şimdi severek
yaptığım bir iş var, o da; Bursa Haber ve Kırcali
Haber Gazeteleri vasıtası ile haftada bir de
olsa okuyucularımla buluşmaktır.

Kitap Tanıtımı
Bulgaristan’da Osmanlı Şehirleri

Niyazi KURT
Niyazi Kurt, 1932’de Rodopların Küçük Viran köyü, Recepoğulları mahallesinde doğdu.
İlkokulu Küçük Viran, ortaokulu
ise Cebel’de bitirdi.
1948-1949 eğitim-öğretim
yılında Eski Zağra’da “İlkokul
Öğretmenliği Enstitüsü’ne” yazıldı. Orada 2 yıl kadar okudu.
1950-1951

yıllarındaki

göç-

menlikten dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl Havazlı İlkokulu’na vekil öğretmen
olarak atandı.
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1951-1952 eğitim-öğretim yılında Kırcaali’de yeni
açılan “Türk Pedagoji Okulu’na” yazıldı. Orada bir yıl
öğrenim gördükten sonra ilkokul öğretmeni olarak
Mestanlı’ya atandı. Ertesi yıl (1953) İlçe Milli Eğitim
Şubesi’nde müfettişlik yaptı. 1954-1955 eğitim-öğretim yılında Mestanlı’da “Mustafa Suphi Lisesi’nde
öğretmenlik yaptı.

Nihayet Mart 1990’da Anavatan Türkiye’ye gel-

1955-1956 ders yılından 1964 yılına kadar sırasıyla;
Kangallar, Kiliseli ve Küçük Viran merkez okullarında
çalıştı.

Emekliliğe ayrıldıktan sonra başta Evlad-ı Fatihan ol-

1964-1965 eğitim-öğretim yılından, Ağustos 1983
yılına kadar kendi mahallesinde (Recepoğulları) açılan ilkokulda 19 yıl müdür ve sınıf öğretmeni olarak
çalıştı. 1983-1984 ders yılında öğrenci mevcudunun
azalmasından dolayı Recepoğulları’ndaki okul kapatıldı ve yine Küçük Viran’a atandı.

dı. Önce “Bursa’nın Kızıkları” adlı yazı dizisini hazır-

1983 yılında yapılan yerel seçimlerde Kangallar köyüne muhtar seçildi. Muhtar olarak çok iyi çalışıyor,
her şey çok iyi gidiyordu, fakat; Aralık 1984 ve Ocak
1985’de Türklerin adları değiştirilirken başarılı olamadığı(!) için görevden alındı.
1986-1987 ders yılında Softalar köyüne öğretmen
olarak atandı ve orada üç yıl kadar çalıştı. 1989 yılında başlayan Zorunlu Göç’te Türkiye’ye gelmek için
dilekçe verdiğinden dolayı tekrar görevden alındı.
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di. 9 Mayıs 1990’da Bursa Dumlupınar İlköğretim
Okulu’na öğretmen olarak atandı. Bu okulda 7 yıl
sınıf öğretmenliği yaptı. 7 Mart 1997’de yaş haddinden emekli oldu.

mak üzere çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başla-

ladı ve yayınladı. Aynı dergide 2002 yılından itibaren
“Bulgaristan’da Osmanlı Şehirleri” adlı araştırmasını
yayınlamaya başladı. Tanıtımını yaptığımız bu kitap,
bu yazılardan meydana geldi. Yazarın 2006 yılında
“Güney Bulgaristan’da Küçük Viran Köyü ve Çevresi” adlı kitabı yayınlandı.
Yazar, kitabına; “Bu kitabımı başta Rumeli olmak
üzere, tarih boyunca, tüm vatan sathında; din, vatan
ve bayrak uğuna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ithaf ediyorum” diye başlamaktadır.

Şiir Köşemiz
Rumelili Kızlar
Tuna boylusu,
Maya Dağı’ndan
Deliorman’dan
Rodoplar’dan
Taa Dobruca ovalarına uzanır da
Saçları olgun başak, başak.

Göz nuru doğanın cıvıltıları
Bir o yana, bir bu yana
Salına salına
Dövülür kalçalarında
Akıl bırakmaz
Delikanlıların başında.
Hıdrellez manilerinden

Sevgi seli oyalarında
Mavi, yeşil, pembe, mor
Krepli Rumeli kızları
On yedi, on sekiz yaşında
Sevdalı sevdalısına.

En güzel sözlerle süslenir
Sevda sevda sevgileri
Tir, tir titrer sesleri
Ne de güzel oturmuş
İnce beline kızların
Sırma telli yelekleri.

Beyaz gerdanında
Bürümcük gömleği
El emeği ipeği
Düğmeleri dar gelir de
Gül gül açar gülleri.

Nişan bohçasında
Kucaklaşan renklerde
Kıvrıla kıvrıla
Akar sular gibi
Duru yüzlü gök gözlü

Atlas bindallı şalvarları
Üstünde iğne nakış

Sevda sevda sevgilidir
Rumelili Kızlar.

Uçkur kenarları
Hafize Beysim GÜN
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Yemek Köşesi

Kaymaçina
Kaynak Kişi				
Ailesinin Göç Ettiği Yer
Derleyen				

: Cemile PADURLAR (merhume)
: Makedonya / Kumanova
: İpek PADURLAR

Malzemeler:
• 9 adet yumurta
• 1 kg süt
• 7 fincan şeker
• Yarım limon

Yapılışı:
1 kg süt, 5 fincan şekerle karıştırılır ve kaynamak
üzereyken, ayrı bir yerde çırpılıp köpürtülmüş 9 adet
yumurta süte eklenir. Birlikte de tekrar çırpılır. Ayrı
bir yerde 2 fincan şeker, yarım limonla yakılarak bir
pasta kalıbının dibine dökülür. Sütlü karışım da kalıba
dökülür. Dibine su koyulmuş tepsiye oturtulup, 170
derecelik fırında sertleşinceye dek pişirilir.
Afiyet olsun.
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Balkanlar’dan Haberler / Ocak-Şubat-Mart
2011
Hırvatistan Arnavutlara Seyehat
Vizesini Kaldırdı
Hırvatistan 1 Ocak Cumartesi

şülecek konular arasında Sudan

Tiran’da düzenlenen hükümet

ve iki Kore arasındaki gerginlikler

karşıtı bir gösteride, polisle bin-

yer alacak.

lerce muhalefet parti destekçisi
arasında çıkan çatışma sonucun-

günü topraklarına giren Arnavut
vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı. Daha önce, sadece yazın yapılan seyahatlere
vize uygulanmıyordu. Arnavutlar
Hırvatistan’da 90 güne kadar vizesiz kalabilecekler. Tiran’daki
dışişleri bakanlığı kararı memnuniyetle karşılayarak kültürel ve
ekonomik ilişkileri ilerleteceğini
söyledi.

Bulgaristan ve Romanya’nın
Schengen Vizesi Sıkıntısı
Macaristan

İçişleri

da üç kişinin ölmesi ve düzinelerce insanın yaralanması sonrasında geldi. Berişa, şiddetin tolere

Bakanı

edilmeyeceğini vurguladı ve ola-

Sandor Pinter 6 Ocak Perşembe

ğanüstü hal ilan etme olasılığını

günü yaptığı açıklamada, Bulga-

reddetti. Muhalefetteki Sosyalist

ristan ve Romanya’nın Mart ayı

Parti genel başkanı Edi Rama

sonunda gerçekleşmesi planla-

Berişa’nın suçlamalarını reddetti

nan Schengen bölgesine katılım-

ve ölümlerden hükümeti sorumlu

larının en erken Ekim ayına kadar

tuttu.

erteleneceğini söyledi. Pinter, iki
ülkenin sınırsız bölgeye katılabil-

Bosna Hersek BM Güvenlik
Konseyi’nin Dönem Başkanlığını
Devraldı
Bosna-Hersek 1 Ocak Cumartesi günü Birleşmiş Milletler

meleri için hala yerine getirmeleri
gereken bir takım kriterler olduğunu bellirtti. Söz konusu kriterler
büyük olasılıkla Haziran ayında
açıklığa kavuşacak.

Güvenlik Konseyi’nin bir aylık dönem başkanlığını devraldı. Konseyin daimi olmayan üyesi olan
ülke, görevde ABD’nin yerini aldı.
BH’nin başkanlığı sırasında görü-

Arnavutluk’ta Olaylar: İktidar
Muhalefeti Suçluyor
Başbakan

Sali

Berişa

22

Ocak Cumartesi günü muhalefe-

Öte yandan, savcılık Ulusal
Muhafız Birliği’nin üç üyesinin
ölümlerle ilgili olarak yetkilierini
aşmaktan tutuklanmasını emretti.

ti şiddet yoluyla ve Arnavutluk’ta

Gerek AB’nin dış politika so-

“Tunus tarzı” bir senaryo uygu-

rumlusu Catherine Ashton gerek-

lamaya

hükümetini

se Genişlemeden Sorumlu Ko-

devirmeye çalışmakla suçladı.

misyon Üyesi Stefan Füle şiddet

Berişa’nın sözleri, Cuma günü

olaylarını kınadı ve partileri pro-

çalışarak
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vokasyondan kaçınmaya çağır-

yaklaşık 150 traktör tarafından

temize çıkardı. Kurul, aynı mah-

dı. Arnavutluk, muhalefetin ciddi

kapatılmasını önleme çabalarına

kemeden bir komisyonun daha

hileler yapıldığını ileri sürdüğü

rağmen, bazı göstericiler barikatı

önceden verdiği kararı onadı ve

Haziran 2009 seçimlerinden bu

aşmayı başararak trafiği durdur-

bu karar itiraza tabi olmayacak.

yana siyasi çıkmazda bulunuyor.

dular. İşlerini kaybeden yaklaşık

Dava, bir meclis komisyonunun,

200 tekstil işçisi de aynı noktada

Doğan’ın partisinin koalisyon or-

gösteri yapıp trafiği aksattı.

tağı olarak iktidarda olduğu 2008

Makedonya NATO Üyeliğinde Kararlı

Diğer yandan yaklaşık 7 bin
doktor, parlamentoda Çarşamba
günü oylanacak olan sağlık sektörü reformlarına karşı Pazartesi
günü dört günlük bir grev başlattı. Reformlarda kısmen sağlık

Makedonya Cumhurbaşkanı

sektörünün

rekabete

açılması

rik projesinde danışmanlık yapma karşılığında yaklaşık 1 milyon
avro para alması nedeniyle olası
bir çıkar çatışmasını ortaya çıkarması sonrasında Eylül ayında
açılmıştı. Mahkeme, bu tür çatışmaların ifşasına ilişkin yasanın

Corce İvanov 1 Şubat Salı günü

ve hizmetlerin modernizasyonu

Doğan’ın sözleşmesini imzala-

Washington’da Atlantik Konse-

amaçlanıyor. Düzinelerce doktor,

masından sonra çıkmış olması

yi temsilcilerine hitaben yaptığı

Atina’daki Sağlık Bakanlığı binası

nedeniyle, Doğan’ın ne kamu

konuşmada, NATO üyelik umu-

önünde oturma eylemi düzenle-

çıkarını zedelediği ne de çıkar

dunun etnik, dini ve siyasi fark-

di.

çatışması kanununu çiğnediğine

lılıklar ne olursa olsun Makedon
toplumunu birleştirdiğini söyledi.
Ivanov, Üsküp’ün yakında Pakta

dair kanıt bulunmadığını ortaya

Ahmet Doğan Beraat Etti

koymuştu.

katılım daveti alacağı yönündeki

Yüksek İdare Mahkemesi’nin

umudunu da dile getirdi ve üyeli-

beş yargıçtan oluşan kurulu, 14

ğin Makedon toplumunun önceli-

Şubat Pazartesi günü ülkedeki en

Arnavutluk Dini Cemaatlere
Fon Ayırdı

ği olduğunu belirtti.

büyük etnik Türk partisi olan Hak-

Hükümet, turizm, kültür, genç-

lar ve Özgürlükler Hareketi’nin

lik ve spor bakanlığının önerisi
üzerine, 2 Mart Çarşamba günü

Yunan Polisi’nden Çiftçilere
Tutuklama
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ve 2009 yıllarındaki iki hidroelekt-

2011 bütçesinden dini cemaatlere kaynak ayırdı. 700 bin avroyu

Tasarruf tedbirlerini protesto

geçen özel fon daha çok Müslü-

etmek amacıyla Bulgaristan-Yu-

man cemaati, Ortodoks Kilisesi,

nanistan sınırında trafiği durdur-

Katolik Kilisesi ve Bektaşi cema-

maya çalışan altı çiftçi, 7 Şubat

atine gidecek. Paranın büyük kıs-

Pazartesi günü tutuklandı. Polisin

(HÖH) lideri Ahmet Doğan’ı, bü-

mı maaşlara ve dini mekanların

Kulata-Promahon sınır kapısının

yük çaplı bir yolsuzluk davasında

inşasına harcanacak.

Belgrad Diaspora Stratejisini
Değiştirdi
Hükümet, Sırbistan ile komşu
ülkelerde yaşayan etnik Sırplar
arasındaki ilişkileri koruma ve
güçlendirme amaçlı bir stratejiyi
konu alan tartışmalı bir maddeyi
11 Mart Cuma günü değiştirdi.
Değişikliğe, Karadağ’dan gelen
sert tepkiler neden oldu. Podgorica’daki yetkililer Belgrad’a

ris Tadiç 18 Mart Cuma günü,

Sırbistan tarafından çıkarılan tu-

Sırbistan’ın Kosova’nın bağım-

tuklama emri üzerine Mart ayı

sızlığını asla tanımayacağını söy-

başlarında Viyana havaalanında

ledi. Klan Kosova televizyonuna

tutuklanmıştı. Eski general, Mayıs

verdiği röportajda Tadiç, Koso-

1992’de Saraybosna’da Yugos-

va’daki sorunlara çözüm aranır-

lav Halk Ordusu’na ait bir birliğe

ken Kosovalı Sırpların çıkarla-

düzenlenen saldırıyla ilgili olarak

rının gözetilmesi ve korunması

aranıyordu.

gerektiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı, Belgrad ile Priştine arasında teknik konularda yürütülen
görüşmelerin başlangıç safhası

söz konusu maddeyi eleştiren bir

yaptığı açıklamada, hükümetin

konusu yasa maddesinin Bosna-

NATO’nun Libya kıyısı açıkların-

Hersek’teki Sırpları model alarak

daki silah ambargosu uygulama

Sırpları Karadağ’ın kurucu halkı

operasyonuna katılmak üzere bir

ilan ederek içişlerine müdahale

adet firkateyn gönderme kararı

ettiğini ileri sürdüler. Podgorica,
rinin temel prensiplerine aykırı
düştüğünü belirtti. Belgrad’daki
hükümet, Karadağ’daki Sırp top-

Savunma Bakanı Anyu Angelov 30 Mart Çarşamba günü

nota gönderdiler. Yetkililer, söz

stratejinin iki komşuluk ilişkile-

Bulgarlardan Sürpriz Libya
Hamlesi

aldığını söyledi. Druzki adlı firsonrasında, Sırplarla Arnavutlar

kateyn, 160 kişilik mürettebatla

arasındaki anlaşmazlığa çözüm

Akdeniz’de konuşlandırılacak.

aranmasını umduğunu belirtti.

lumunun siyasi kuruculuğunun
tanınmasını sağlayan maddeyle,
Hırvatistan’da yaşayan Sırp toplumunun kurucu niteliğinin oluşturulmasını gerektiren başka bir
maddeyi kaldırmaya karar verdi.

Tadiç: Kosova’yı Asla Tanımayacağız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Bo-

Belgrad Hem Suçlu Hem Güçlü
Sırbistan Adalet Bakanı Snezana Maloviç 26 Mart Cumartesi
günü yaptığı açıklamada, ülkesinin eski Bosna-Hersek (BiH)
Ordusu Generali Jovan Divjak
için Avusturya’dan iade talebin-

Kaynak: www.setimes.com
Derleyen: Kader Özlem

de bulunduğunu söyledi. Divjak,
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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.
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