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 üç ayda bir
yayınlanmaktadır.
Gönderilecek
yazılar yılın 3., 6., 9. ve 12 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 inceleyen-tanıtıcı nitelikte
olmasına özen gösterilmelidir.
Söz konusu yazılar Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu’nun (BGF) amaç ve

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
yanlışlıklar,
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, bunların yerine
mutlak suretle Türkçe kelimeler
tercih edilmelidir.
6- Yazılar kişi, kurum ve
kuruluşları aşağılayıcı, hakaret

edici, suç ve şiddet unsurları içeren
nitelikte olmamalıdır.    
7- Dergimizde yayınlanacak
yazılar için yazarlara herhangi
bir telif ücreti ödenmemektedir.
Yayımlanmayan
yazılar
ise
yazarlarına iade edilmez.
8- Gönderilen
yazıların
hazırlanmasına 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
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Makedonya Yörüklerinde Halk Mimarisi
Geleneği Üzerine Bir Araştırma -IIMahmut DAVULCU
4. Ortak Kullanım Yapıları
4.1. Cami/Mescit
Dini mimarlık yapıtları olan
cami ve mescitlerin ortak özelliği tek mekanlı, kareye yakın dikdörtgen ya da dikdörtgen planlı,
kadınlar mahfili bulunan, kimi zaman bir son cemaat yerine sahip,
kırma çatı ile örtülü basit ve tümüyle işlevsel yapılar olmalarıdır.

türde, esas işlevi misafir ağırlamak olan yapılar olmakla birlikte
bunun dışında köy hayatında bir
takım sosyal ve kültürel ihtiyaca
da cevap verebilen çok işlevli yapılardır. Bu binalar kırsal kesimde yaşayan insanların içerisinde
yaşadıkları yerleşme ve onun
meseleleri ile ilgili toplantılar yaptıkları, çeşitli oyunların oynanıp
eğlencelerin düzenlendiği sosyal ve toplumsal işlevlere sahip
yerlerdir. Yörük yerleşmelerinde
karşımıza çıkan köy odaları iki
katlı yapılardır. Köyün ortak malı
olması nedeniyle Yüksek Mahalle
köyünde köyodası yapısı vakuf
olarak adlandırır.
4.4. Değirmen:

Konce Kasabası-Cami (AEGM Arşivi)

4.2. Bunar/Çeşme:
Halk arasında bunar ya da
çeşma olarak da adlandırılan
çeşmeler köy halkının temiz su
ihtiyacını karşılayan ortak kullanım alanlardır. Bu yapılar su
kaynaklarından borularla taşınan
içme suyunun depolandığı taş
bir su haznesi ile suyu bu hazneden, haznenin önündeki yalağa
(ahır/ağır) akıtan bir musluk ya
da oluktan oluşur. Genellikle köy
halkı tarafından ortaklaşa olarak
yaptırılan çeşmeler kimi zamansa
hayrat olarak inşa ettirilmiştir.
4.3. Köyodası:
Köy odaları geleneksel kül2

Yerel olarak derman adı verilen değirmenler hububatın su gücüyle çalışan araçlarca öğütülüp
un haline getirildiği yapılardır. Genellikle yerleşim yerinden uzakta
akarsulara yakın mevkilerde kurulmuş olan su değirmenleri taş
malzeme ile inşa edilmiştir. Değirmenin çalışmasını sağlayan su
ark adı verilen büyük ahşap oluklarla getirilmiştir. Öğütme işlemi
üst üste konulmuş iki silindirik
taş arasında gerçekleşir. Alttaki
taş sabit, üstteki ise hareketlidir. Öğütülmek istenen buğday
taşların üzerinde yer alan tekne
içerisine alınır ve düzenli bir şekilde taşların üzerine bırakılır. Üstte
bulunan taşın ortasında yer alan
delikten geçen hububat iki taş
arasında sıkışarak ezilir, un ve
kepek haline gelir. Bunlar taşların
kenarından dışarıya atılır.
5. Yapı Gereçleri

Geleneksel yapıların inşasında yararlanılan başlıca yapı malzemeleri ahşap, kerpiç, taş, tuğla
ve kiremittir. Bunlar yakın çevreden kolaylıkla temin edilebilen,
içerisinde yer aldıkları coğrafya
şartları ve iklime uyumlu doğal
malzemelerdir.
5.1. Taş:
Taş, araştırma bölgesinde
tespit edilen en yaygın yapı malzemesidir. Özellikle dağ köylerinde birincil yapı malzemesidir.
Ova yerleşmelerinde taşın yerini
büyük ölçüde kerpiç, tuğla ve
ahşap malzeme alır. Karataş ve
aktaş olmak üzere iki ayrı taş türü
inşaat ustalarınca tanınmaktadır.
Bununla birlikte daha sıkı ve sağlam bir yapısı olan karataşın kullanımı daha yaygındır.
“Taşı Balkan’dan çıkarirler onları. Ordan demir topuzi, ştranga
derler, demir şeyi böyle demir
sopasi. Onilen söker orden çıkarırsın. Motorle, arabayle, evvelden arabayle taşınırdı. Orda
daha yerinde kırılır, ne kaa şey
lazim, çünkü kaldıramazsın gene
çok avır oldu mi. Kırılır orda getırılır yerine, inşaat yerine, orda dizılir peşin taş, çamurdan yapılır”
(K.K.:Süleyman İsmailov)
5.2. Toprak:
Toprak ve toprağın çeşitli türevleri, bölgedeki mimari faaliyetler içerisinde karşımıza çıkan
önemli bir yapı malzemesidir.
Yapı ustaları toprak ve topraktan
elde edilen çeşitli ürünleri duvar
örgüsünden örtü sistemine kadar
hemen her yerde yaygın bir şekil-

de kullanmıştır.
Kerpiç malzeme, özellikle ova
yerleşmelerinde karşımıza çıkan
oldukça ucuz ve yapımı zahmetsiz bir yapı gerecidir. Hemen her
tür toprak kerpiç yapımında kullanılmakla birlikte örneğin Konce kasabasında kerpiç kesmek
amacıyla kırmızı toprak adı verilen bir toprak çeşidi tercih edilir.
Kerpiç yapımı temel olarak toprağın saman ve su ile karıştırılıp
çiğnenmesi işlemine dayalıdır.
Samanın kerpiç hamuruna ilave
edilmesindeki temel amaç kerpiç
tuğlaların çatlaması ya da kırılmasını önleyici bir etki yaratmaktır. Bu samanın belli bir ölçüsü
yoktur, usta bunu göz kararı ilave
eder. Bir çukur içerisinde hazırlanan kerpiç hamuru mayalanması
amacıyla bir gece dinlendirilir,
ertesi gün tekrar su ilave edilerek
karılır ve düzlük bir alanda kesilmeye başlanır. Usta kerpicin toprağa yapışıp kalmaması için önce
toprağın üzerine bir parça saman
döker, sonra kalıbı bunun üzerine yerleştirir ve kürekle kerpiç
çamurunu kalıba döker, malayla
bastırır üzerini düzeltir, kalıbı hafifçe sallayarak kaldırır, böylece
bir kalıp (4 adet) kerpiç kesilmiş
olur. Kerpicin kuruması havanın
ve güneşin durumuna bağlı olarak birkaç gün sürebilir. Kuruma
işlemi sırasında kerpiçler alt yüz
edilir, böylece kerpiçlerin homojen bir şekilde kuruması sağlanır.
Kurumasının ardından kerpiçler
toplanır, üst üste yığılarak istiflenir ve üstü kapatılır.
“…Ona samanın, boyday samanın döküntüsünü yani armanda burada boydayları o zaman
döverlerdi… Onun toprağını kazarlarmış, er bi topraktan da olmaz öyle, sığa toprak, yani eline
bulaşan toprak ayağına bulaşan
toprak, ondan, o samanın döküntülerini de gatarlarmış dağulmasın diye…Sonra kalıpla kesiyor.”
(K.K.: Ahmet Abdül)

Çamur harcı kırsal yerleşmelerde bağlayıcı olarak kullanılmış
olan en yaygın malzemedir. Pahalı ve temini zor bir malzeme
olan kum-kireç harcının kullanımı
ise son derece sınırlıdır. Çamur
harcı içerisinde taş ihtiva etmeyen toprağın saman ve su ile
karılması yöntemiyle elde edilir.
Karışım bir gece bekletilerek mayalanması sağlanır ve daha sonra taş ya da kerpiç duvarlarda
uygulanır.
Toprak malzeme geleneksel
yapıların iç ve dış sıvasının yapımında da karşımıza çıkar. İnce
elenmiş toprağın kıyılmış saman
ve su ile karıştırılmasından ibaret
olan toprak sıva yapıların iç ve dış
sıvasında yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Kirece benzeyen beyaz
bir toprak türü ise ince sıva olarak
duvarlarda uygulanmıştır.
5.3. Ahşap:
Ahşap malzeme örtü sisteminde, iç döşemde ve duvarlarda hatıl olarak kullanılan bir malzemedir. Meşe ağacı ormanlık
alanlara sahip dağ köylerinde
yaygın bir şekilde kullanılmıştır.
Ova yerleşmelerinde yapı ustaları tarafından kullanılan en yaygın
ağaç türü ise kavak ağacıdır.
“Varise kavak ağacı kendının,
Balkan’dan keserler oni, el bıçkıleriyle parçelerler. Kiriş yapallar,
kirişleri… Dağdaki ağaçlari onu
ilk yez kesersen; ilkbaharda kesersen onun, çürümezmiş o. Kurt
ta yemez. Güzde kesersen kurt
yermiş, dayanmazmiş. Güzde kesersen kurt yer.” (.K.K.:Süleyman
İsmailov)
“O zamanın şeyleri onlar kormuş meşe ağacı da ama kaliteli
değil, kavağa fazla kaçarlar. Çam
da kullanırlarımış ama kavak, o
zamanın evlerinden fazla kavak
çıkar, güzel, yumuşak ağaç. Onu
kurt da yemiyor, Beyaz kavag…
Ağacı devamlı ilkyazın keserlerimiş. İlkbaharda ağaç yağlanma

yaparımış o zaman, onun kabuğun rahat soyarlarımış. Hem de
ağaç kurtları var ya, aç kurt derler ona ağaç kurdu onlar. Onlar
yeme yaparımış ağacı. (İlkbaharda kesilirse kurt) yemez. (Kabuğu
da) kolay soyulur.” (K.K.: Ahmet
Abdül)
5.4. Tuğla/Kiremit:
Yapılarda çatı kaplaması olarak karşımıza çıkan kiremit (kara
kiremit, oluklu kiremit) ile ahşap
karkas yapılarda dolgu amacıyla kullanılan tuğla, pişmiş toprak
kökenli bir malzemedir. Bu malzemeler yerel olarak kiremit ve
tuğla üretimi gerçekleştirilen çeşitli merkezlerden satın alınarak
kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse Konce kasabası ahalisi,
kiremit ihtiyacını Gabriş isimli bir
Makedon köyünden karşılamıştır.
Yerel halkın firenk kiremidi adını
verdiği fabrika mamulü kiremitler
kırsal kesimde 20. yüzyılda yaygınlaşmaya başlamıştır.
6. Yapı Tekniği
Geleneksel yapıların inşasında uygulanan inşaat teknikleri
üç ana başlık altında toplanabilir:
Yığma kerpiç tekniği, ahşap karkas/dolgu tekniği ve yığma taş
tekniği. Ayrıca bu tekniklerin çeşitli varyasyonları da mevcuttur.
Yığma kerpiç tekniğinde yapının taşıyıcı strüktürü ve bölme
duvarları kerpiç tuğlaların üst
üste istiflenmesi yöntemi ile oluşturulmaktadır. Kullanılan bağlayıcı, içerisine saman katılmış olan
çamurdur.
Ahşap karkas/dolgu tekniği
uygulanarak inşa edilen yapılarda, binaların taşıyıcı ve bölme
duvarları ahşap çatkı arasının
doldurulması yöntemi ile meydana getirilmiştir. Bir iskeleti andıran taşıyıcı unsurlar ve duvar
elemanları basınç ve çekme ile
çalışan bir karaktere sahiptir. İskeletin arası kerpiç veya tuğla ile
3

doldurularak iç ve dış duvarlar
oluşturulmaktadır. Bu yapı tekniği
özellikle ova yerleşmelerinde uygulanmıştır.
Ahşap karkas/dolgu tekniğinin bir çeşitlemesi olan dal örgü
tekniği genellikle ara bölmelerin
ya da müştemilat yapılarının yapımında uygulanmıştır. Bu teknikte ahşap çatkı ince dallarla
bir sepet gibi örülmekte ve daha
sonra toprak ya da çamurla doldurulmaktadır.
Yığma taş tekniği dağlık alanlarda yaygın bir şekilde karşımıza
çıkar. Bu teknikte taşlar taşıyıcı
olacak şekilde üst üste konularak
duvarlar oluşturulmaktadır. İnşa
edilen bu duvarlar hem taşıyıcı
hem de mekânları birbirinden
ayırıcı elemanlardır. Yığma taş
duvarlarda kullanılan bağlayıcı
madde içerisine saman katılmış
olan çamur harcıdır. Duvar örgüsünde kullanılan taş genellikle
moloz taştır ya da kabaca işlenmiş olan kaba yonu taştır. Yığma
taş duvarların dayanım gücünün
arttırılması için uygulanan en
önemli metot duvar örgüsü arasında sıklıkla atılan ve kuşak adı
verilen yatay ahşap hatıllardır.
Yapı ustaları taş duvarları çift cidarlı (çift yüzlü) olarak örerek iki
sıra arasında kalan boşluğu bol
çamur ve kırma taşlarla doldurmuşlardır.

geleneksel bir meslektir. Ancak
esasında ustalar da köyde ya da
kasabada yaşayan diğer insanlar
gibi toprak işleyen ve hayvancılık
yapan bir çiftçidir. Ustalık ancak
yılın uygun mevsiminde ve eğer
iş varsa yürütülür.
İnsan gücüne dayalı zor bir
meslek olması nedeniyle yapıcılık
işlerine ancak delikanlılığa adım
atmış, bünyesi sağlam gençler
dahil olabilir. Bir ustanın yanına
çamırcı olarak giren ve amelelik
yapmaya başlayan kişi bir yandan da ustadan yapıcılıkla ilgili
çeşitli teknik bilgileri öğrenmeye
başlar. Aynı zamanda yapıcılıkla
ilgili aletlerin kullanımını, maliyetle ilgili hususları da (bir binada
kullanılacak kerpiç sayısı, gerekli olacak taş, ahşap vs.) öğrenir.
Yeteneğine bağlı olarak birkaç yıl
içerisinde kalfa olarak çalışmaya
başlayan genç 20’li yaşların ortasına geldiğinde artık usta olarak
kendi başına iş alarak çalışmaya
başlayabilir. Hevesi ve kabiliyeti olan gençlerin usta tarafından
eğitilip yetiştirilmesi ile kuşaktan
kuşağa aktarılan meslek genellikle babadan oğula geçmiş ya da
hep aynı aileler tarafından sürdürülmüştür.

7. Yapı Ustalığı
Yapı faaliyetlerinde görev alan
ve bu işi bir meslek olarak icra
eden kişiler usta olarak adlandırılır. Bu kişiler bir binayı temelinden
çatısına kadar inşa edebilecek
kapasitede olan meslek erbaplarıdır. Ancak inşaat faaliyeti tüm
ailenin ve hatta akrabaların ve
komşuların da bizzat katıldığı;
ailenin büyüklüğünün, ekonomik
durumunun ve özel ihtiyaçlarının
da göz önünde bulundurulduğu
kolektif bir süreçtir. Ustalık genellikle babadan oğula aktarılan
4

Yüksek Mahalle Köyü-Ustalarca kullanılan aletler (AEGM Arşivi)

Ustalarca kullanılan başlıca
aletler keser, bıçkı, çekiç, şakül,
gönye, gırnap, terazi ve metredir.
İnşaat işlerinde yevmiyecilik ve
kutura adı verilen götürü usulü
karşımıza çıkar. Bununla birlikte en yaygın uygulama yevmiye
usulüdür. İnşaat mevsimi ilkbaharda başlar ve sonbahara kadar
devam eder. İnşaat ortamında
sabah erkenden başlayan çalışma akşam geç saatlere kadar
sürer.
“Sana lezim usta, çağırırsın,
anlaşma yaparsın, yovmiyesi ne
kaa, ona gore çalışır. Yemeği verirsin.” (K.K.:Süleyman İsmailov)
“Şimdi onu ustabaşı pazarlıyor, toplu yani hesab eder bu
gadar bu gadar, ona bir şey para
öder, bize bir günlük veridi.” (K.K.:
Ahmet Abdül)
“Biz, bayramlarda çalışmazdık, bayramlarda çalışmazdık
ama sabah yedi oldu mu başlardık, öğlende molamız saat 12
oldu mu mola veriidik bi iki saat.
Kış günü bi saat veriidik molayı,
yani dinlenme satımız varıdı. Yani
hemen şu aylara kadar (çalışılırdı). Kar yağdı mı, buz buz çıkıncaya(?) kadar, buz şey etti mi, kırağı düştü mi buzlaniyor, o zaman
bozuliyor nasıl olsa.” (K.K.: Ahmet
Abdül)
“Saat sekizde (başlarız), karanlık oluncaya ka (çalışırız). Akşam namazına kadar. Öğlen de
yazlarda bi saat yemekten sonra
dinlenme yaparız, sora akşam
namazına kadar çalışırız.” (K.K..
Osman Recepov)
“(Ustalar) sabah yedide işbaşı
yaparlar, akşama kaa. Öyle saat
yok.” (.K.K.:Süleyman İsmailov)

Dedeli Köyü- Ustalarca kullanılan
aletler (AEGM Arşivi)

Yapı faaliyetlerinde Türk ustaların yanı sıra Makedon ustalar
da –doğal olarak- yer almıştır.
Bununla birlikte Balkan Savaşlarından sonra başlayan ve günümüzde de süren göç olgusu Türk

ustaların etkinliğini bir hayli azaltmıştır.
“Makedon ustalar nası parladı burada? Eskiden varımış
burada Türk ustalar. ondan sora
1954 yılında ne zaman başlarlar
Türkiye’ye göç etmeye, usta şeyi
azalmış burada, Makedonlar zatı
varımış, Makedon ustalar da Makedon köylerde çalışırlarımış. Bizim eee, benim doğduğum evde
Makedon ustalar çalışmış yani
yukarı köyde Kızımdoğan’da… E
burada var bizim çalıştığımız yer
Furka, yakın bi köy var, Makedon
ustaları var, onlardan öğrendim.”
(K.K.: Ahmet Abdül)
8. Geleneksel İmar Hukuku
Yörüklerin yaşadığı köy ve
kasaba gibi yerleşim yerlerinde,
yerleşim yerinin gelişimini ve yapılaşma faaliyetlerini çok da katı
olmayan bir düzen içerisinde
tutmaya ve birlikte yaşamanın
getirdiği bir takım problem ya da
husumetleri önlemeye veya çözmeye yarayan bazı temel kural
ve kaidelerden müteşekkil olan
geleneksel bir imar hukuku mevcuttur.
Yapı ustalarınca nesilden nesile aktarılan ve köy ve kasabalarda belli ölçüde farklılaşan bu
sözlü hukukun özünü komşuya
zarar vermemek ve ortak mülk
ya da kullanım alanı olarak kabul edilen bazı sahaları (yol gibi)
işgal edecek ya da daraltacak
çeşitli müdahalelerden kaçınmak
oluşturur.
“(Pencere) eskiden açılmazdı. Açılmaz, komşuya, istedığın
yere yapamazsın, istedığın yere
pencere açamazsın. Benım evi
yaptım, komşuya sordum cam,
pencere bırakim mi o tarafa. Bırak
dedi bana, Makedon idi o.” (K.K.:
Süleyman İsmailov)
“(Komşunun yolunu kesecek
şekilde bina inşa) edemezdin,
eskiden de vermezlerdi. Onu ver-

miyorlar, ne bileyim onun var bir
şeyi eee kendi yerine suyu bile
evden akan su bile kendi yerine
damlasın. Senin eger şöyle gelmiş olsa bir metre, yarım metre
mecbur kendi tarafına kaçasın,
bir de suyu hesap edesin.” (K.K.:
Ahmet Abdül)
9. Yapı Gelenekleri
Alan araştırması sırasında
bölgede çeşitli yapı gelenekleri,
ritüel ve uygulamalar tespit edilmiştir. Bu uygulamalar özellikle
temel atılması ve çatının örtülmesi sırasında karşımıza çıkmaktadır.
En yaygın geleneklerden birisi
temel çukurunun kazılmasından
sonra bir kurban kesilmesidir.
Kanı temel çukuruna akıtılarak
kafası temele gömülen bu kurban, yapının felaket görmemesi
ve kaza bela olmaması amacıyla
kesilmektedir. Kurban, daha sonra parçalanarak eti pişirilerek ustalara yedirilir.
“…yalınız, kurban keseriz burda, usta ney işler, kendimizin bi
sahibi için bir temele yani kalmış
mı kesilir kurban…Kazadan beladan Cenabı Allah korusun deyi
yani…Sağ köşeye kafa konur.
Sağ köşeye, temele koyduk yani
başını kafasını. Yani yere, temele
koyarız gömeriz orda onu, kalır
orda işte… Temelin dört köşesine
onun kanını alır, yani kafayı, gezdiririz yani…(Etini) ustalara (yedirirz)… başını temele gömdük..
Kemiklerini yani toplayrız onları,
epten atmayız.” (KK.: Ramazan
İsmailov)

İsmailov)
“…(Kurban)var, kan mecbur
aksın. Koç kesen var, bazisi yetişmez, illa kan olsun diye oroz
kesiyor, en küçük orozu kesiyor.
Onun etini işte onun etini ustalar
yer. (Kurbanın başı) temele, onu
temele korlar. Sade başını korlar.
Kanını oraya akıtırlar. Başini temele kuyarlar. Ama oni kimse da bilmez niçin koymiş oni…(Kurban)
ev yıkılmasınımış, bir ata olmasınımış). Atası da şu, yani yüksek
kalktı mı usta falan düşmesin,
bacağı kolu falan kırılmasın! Eee
onların o zamanki anlattıklarına
göre böyle şey etmiş de kesilmedik yerden bi hata çıkarımış işte bi
sorun olurumuş. Temele mecbur,
temele başlayan epsi (Müslüman
Türk, Ortodoks Makedon) kesiyorlar.” (K.K.: Ahmet Abdül)

Kızıldoğan Köyü-Nazar amacıyla avlu
kapısına yerleştirilen hayvan boynuzu
(AEGM Arşivi)

(Devam edecek...)

“Temel kazıldi mi oyle bir bilmem ne niçin ney ama, adetti o...
kurban verilir yeni ev kurulur, kurban verılır, tabi o evın işi. Saybisi
uğramasın, onun için o; belaya,
kazaya uğramasın. Ondan… O
temelde peşin, temeller kazıldi
mi başlamadan önce kuzu, koyun kesilir temelde. Oni da ustalar hem yer…” (K.K.: Süleyman
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Balkanlar’ın En Kilitli Kapısından
İçeri - Kiril Alfabesi -IM

akedonya’da ziyaret ettiğimiz
Ohri şehrinin en önemli özelliği, “dünyanın en yaygın 3.
alfabesi durumunda olan Kiril
Alfabesi’nin doğduğu şehir” olmasıdır.
Ohri elbette pek çok önemli
özelliğe sahip bir şehir ve her
biri için ayrı ayrı makale yazılması gereken çok çeşitli boyutları var. Ancak Kiril Alfabesi’nin
bu şehirde doğmuş olmasını,
takdir edersiniz ki, şehrin en
önemli ve ayırt edici özelliği olarak görmemiz gerekmektedir.

İbrahim SEDİYANİ

Ohri (Ohrid), Kiril Alfabesi’nin
doğduğu yerdir... Her ikisi de
Ortodoks rahipler ve aynı zamanda misyoner olan Âziz
Kiril (827 Selanik – 14 Şubat
869 Roma) ve Âzîz Metodius (815 Selanik – 6 Nisan 885
Moravya) kardeşler tarafından
9. yy’da Ohri şehrinde üretilen
ve onların adını taşıyan Kiril Alfabesi, Slavlar’ın ve Ortodoks
Hristiyanlar’ın “kendilerine ait
bir alfabelerinin olmasına” vesile olduğundan oldukça önemlidir ve Slavlar / Ortodokslar nezdinde adetâ kutsal bir alfabedir.
Kiril Alfabesi Yunan Alfabesi’ne
benzemektedir.
Kiril (gerçek ismi Konstantin) ve Metodius (gerçek ismi
Michael) kardeşler, Selanik’lidirler. Babaları Leon adında
bir Bizanslı Yunan subayıydı.
Selanik’te doğan bu kardeşler-
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den Kiril, küçüğüdür. 815 doğumlu Metodius (Michael), 827
doğumlu Kiril (Konstantin)’den
12 yaş büyüktür. Toplam 7 kardeştirler ve Kiril en küçüğüdür.
Aile kökenleri hakkında Bulgarlar ile Yunanlar arasında
yüzyıllardır süregelen bir çekişme vardır. Yunanlar bu kardeşlerin babalarını Yunan annelerini
Bulgar kabul ederken, Bulgarlar
hem anne hem de babanın Bulgar olduğunu, dolayısıyla kardeşlerin öz be öz Bulgar olduklarını iddiâ etmekte, bu satırların
yazarı da keyifle kahvesini içip
bu kavgayı seyretmektedir.
841 tarihinde (Kiril 14 yaşındaydı) babaları ölünce, kardeşler amcaları Teoktistos’un vesayetine geçerler. Amcaları güçlü
bir Bizans devlet adamıdır; Bizans İmparatorluğu’ndaki posta
hizmetleri ve diplomatik ilişkilerden sorumludur. Aynı zamanda
imparatorluk dahilinde eğitimin
geliştirilmesiyle de ilgilendiği
için Magnaura Üniversitesi’nin
kurulmasından
sorumludur.
Yeni kurulan üniversitede yıllar
sonra Kiril ders verecektir.
Amcası 843 yılında Kiril’i
Bizans
İmparatorluğu’nun
başkenti Konstantinopolis (=
İstanbul)’a çağırır ve burada bir
üniversiteye gitmesine yardımcı olur. Amcası daha sonraları
da Metodius’u Konstantinopolis’teki Yunan manastırı olan

Polikron’a görevli olarak işe yerleştirecektir. Burada Kiril astronomi, geometri, hitabet ve müzik
eğitimi alacaktır. Ancak Kiril’in
en başarılı olduğu alan filoloji, yani dil bilimidir. Anadili olan
Yunanca’nın yanısıra Latince,
Arapça, İbranîce ve Slavca’yı iyi
konuşur. Kiril eğitimini tamamladıktan sonra “râhib” olur. Kilisedeki görevinin “patrik yardımcılığı” olduğu ve kendisine arşivlerin
sorumluluğunun verildiği bildirilir.
6 aylık inzivâdan sonra felsefe ve
teoloji öğretmeye başlayacaktır.

istediklerinden, Yahudîlik’i “devlet dîni” olarak kabul etmişlerdir)

Her iki kardeş de papaz ve
aynı zamanda misyoner idiler.
Hristiyan dünyasındaki önemleri,
Moravya ve Panonya coğrafyalarında yaşayan Slavlar arasında
Hristiyanlık dînini yaymalarından
gelmektedir. İki kardeş, Ortodoks
Kilisesi tarafından “Havarîler’e
denk” derecede büyük bir sıfatla “Âzîz” ilân edilmişlerdir. Kiril
ve Metodius kardeşler, Ortodoks dünyasında Hz. İsâ (as)’nın
havarîleri ile aynı derecede kutsanmış kişilerdirler.

862 yılında iki kardeş, onları
Hristiyanlık tarihinde önemli bir
yer almalarını sağlayacak görevle
görevlendirilirler. Moravya Prensi
Rastislav, İmparator III. Mihail ve
patriğe mesaj göndererek, yönetimindeki Slav halklarını Hristiyanlık dînine geçirecek misyonerler
isteyecektir. Bu isteğinin sebebinin dînî değil siyasî olduğu anlaşılmaktadır. Rastislav Franklar’ın
sayesinde başa geçmiş ancak
şimdi bağımsız hareket etmektedir. Roma’dan gelen misyonerleri
ülkesinden kovmuş, onun yerine Bizans’tan misyoner istemiş,
hem de siyasî destek talebinde
bulunmuştur. Bu istek bölgede
Bizans etkisinin genişlemesi için
bir fırsat olarak değerlendirilecek
ve göreve Kiril ve Metodius kardeşler gönderilecektir.

Kiril’in teoloji alanındaki yetkinliği ile birlikte Müslüman
ve Yahudî dillerini (Arapça ve
İbranîce) çok iyi konuşması, O’nu
Bizans İmparatorluğu’nun dış
ilişkilerinde “vazgeçilmez” kılmıştır. Abbasî Halifesi Mûtewekkîl
huzurunda Arap dîn bilginleriyle
beraber “Teslîs”i tartışmaya gidecek ve bu sayede halifelik ile
imparatorluk arasındaki diplomatik ilişkilerde olumlu rol oynayacaktır. Kiril ayrıca Yahudîlik’le ilgili
de yazılar yazmış, fakat daha çok
aleyhte bir dil kullanmıştır. Yazılarındaki Yahudî karşıtlığı, Hazar
Kağanlığı ziyaretinin sonucu olarak değerlendirilmektedir. (Bilindiği gibi Hazar Hanları, siyasî bir
tercih yapmış ve ne Müslüman
halifeliğinin ne de Hristiyan imparatorluğunun tabiyetine girmek

Kiril 860 yılında Bizans İmparatoru III. Mihail’in isteği üzerine
Hazar Hanlığı’na gidecektir. Görevi, yayılmakta olan Yahudîlik’i
engellemektir. Ancak bu görev
başarısız olacak ve Hazar halklarının “resmî dîni” Yahudîlik olacaktır. Görevden İstanbul’a döndüğünde üniversitede öğretim
üyesi olacak, kardeşi de bu süre
zarfında Bizans bürokrasisinde
yükselecektir.

Kardeşler öncelikle bu devâsâ
görevde kendilerine yardımcı olacak dîn adamlarını yetiştirirler. 863
yılında ise İncil’i Eski Slavca’ya
çevirirler ve dînlerini yaymak için
Slav halklarının arasına giderler.
Görevlerinde başarıya ulaşacaklardır. Ülkede Franklar’ın Alman
dîn adamlarını bulurlar. Bunlarla
dînî anlamda çatışmalar yaşanacaktır. Görevlerini daha iyi yerine
getirmek için Glagolitik Alfabe’yi
geliştirirler ki, alfabe, Slav el yazmalarında kullanılan ilk alfabedir.

Kiril ve Metodius kardeşler, Glagolitik Alfabe’yi geliştirerek bundan yeni bir alfabe icâd etmişlerdir. Bu alfabe, Eski Slav dilinin
yazılabilmesi için geliştirilen ilk
alfabedir. Kiril Alfabesi bu alfabeyi esas alarak şekillenmiş ve
günümüzde ağırlıklı olarak Slav
dillerinde kullanılmaktadır.
Kiril ve Metodius kardeşler,
Hristiyanlık için önemli metinleri
de Slav diline çevirerek ilk Slav
yasalarının oluşturulmasına öncülük etmişlerdir. Kardeşlerin
İncil’in hangi kısımlarını Slav diline çevirdiklerini tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca kaynak İncil
olarak Roma mı yoksa Constantinople İncili’ni mi aldıkları bilinmemektedir.
867 yılında Papa I. Nicholas, kardeşleri Roma’ya çağırır.
Slav halkları arasındaki misyonerlik faaliyeti bu sırada “Salzburg Başpiskoposu” ve “Passau Piskoposu” olan Teotmar’ı
rahatsız edecektir. Teotmar bu
bölgede Bizans etkisine karşıdır.
Clement’e ait dînî değeri olan
eserlerle Panonya (Blaton bölgesi) üzerinden 868 yılında Roma’ya
ulaşırlar. Beraberlerindeki değerli eserler yüzünden çok sıcak
karşılanırlar. Constantinople ile
Roma arasındaki çekişme yüzünden gelişlerine kuşkuyla bakılan
kardeşler, bilgileriyle de dikkat
çekince Slav halkları arasında
yaptıkları misyonerlik faaliyeti
Roma tarafından desteklenir. İkilinin yardımcıları olan Formosus
ve Gauderic de Roma’da bulundukları sırada kilise hiyerarşisinde yükselirler. Yolculuk sırasında
yorgun düşen Kiril hastalanır. 14
Şubat 869 günü hayatını kaybeder.
Kiril ve Metodius kardeşler,
misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde Slav halklarının kültürel
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gidişatını etkilemiş ve “Slavlar’ın
Önderleri” ünvânına layık görülmüşlerdir. Ölümlerinden sonra,
Slav halkları arasındaki çalışmalarını öğrencileri devam ettirmiştir.
Bizim Ohri şehrine gidip Kiril
ve Metodius kardeşleri ziyaret
ettiğimiz tarihten tam 130 sene
önce, 1880 yılında Papa XIII.
Leo kardeşlerin bayramını Roma
Katolik Kilisesi takvimine dahil
etmiş, bizim Ohri şehrine gidip
Kiril ve Metodius kardeşleri ziyaret ettiğimiz tarihten 30 sene
önce ise, 1980 yılında Papa II.
Jean Paul kardeşleri Benedict ile
birlikte “Avrupa’nın koruyucuları”
ilân etmiştir. Buradaki “Avrupa”
teriminin coğrafî değil dînî bir terim olduğunu ayrıca belirtmeye
gerek yok sanırım.
Kiril’in gerçek
ismi, yukarıda da belirttiğimiz üzere Konstantin’dir. “Kiril” ismi
Latince’de “tanrısal / ilahî” anlamına gelen bir sözcüktür ve
kendisine Roma tarafından ölümünden sonra verildiği tahmin
edilmektedir.
“Slavlar’ın Önderleri” olarak
tanımlanan kardeşler, hem Katolik hem de Ortodoks kiliseleri tarafından çok önemsenirler. Roma
Katolik Kilisesi’nin takvimine göre,
Kiril’in öldüğü gün olan 14 Şubat,
“Âzîz Kiril ve Metodius Günü”
olarak anılır. Ortodoks Kilisesi ise
kardeşler için 11 Mayıs gününü
anma etkinlikleri için belirlemiştir. Anma ve kutlama törenlerinde
aynı zamanda Slav halklarının
Hristiyanlık sayesinde okuma ve
yazmayı öğrenmeleri de kutlanmaktadır. Bu yüzden 11 Mayıs tarihi Bulgaristan’da aynı zamanda
“Aydınlanma ve Slav Edebiyâtı
Günü” olarak da kutlanmaktadır.
Makedonya Cumhuriyeti’nde ise
24 Mayıs günü “Âzîz Kiril ve Me8

todius Aydınlanma Günü” olarak
kutlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da 5 Temmuz
günü, Rusya Federasyonu’nda
ise yine 24 Mayıs günü âzîzler
anılmaktadır. Ayrıca Kiril ve Metodis adları Makedonya’daki
Üsküp Üniversitesi’ne, Bulgaristan’daki Tarnovoi Üniversitesi’ne,
ABD’deki Michigan Dînî Okulu’na
ve Antarktika buzul kıt’âsındaki
Güney Shetland Adaları’na verilmiştir. Kiril’in naaşı ise İtalya’nın
başkenti Roma’daki San Clemente Bazilikası’ndadır.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Bulgar Bilim Akademisi
[Bulgarskata Akademiya na Naukite]; İng. Bulgarian Academy
of Sciences) her yıl bilimsel çalışmalar alanında “Kiril ve Metodius Ödülü” adında bir ödül dağıtmaktadır.
Gelelim alfabeye...
Kiril Alfabesi, bugün dünya
üzerinde Latin Alfabesi ve Arap
Alfabesi’nden sonra en yaygın
olan 3. alfabe durumundadır ve
daha çok Slav halkları arasında, eski Doğu Bloku ülkelerinde
kullanılır. Bulgaristan’ın 1 Ocak
2007’de Avrupa Birliği (AB)’ne
girmesinden sonra Kiril Alfabesi,
Latin ve Yunan alfabelerinden
sonra “AB’nin 3. resmî alfabesi”
olarak kabul edilmiştir aynı zamanda.
Kiril Alfabesi bugün şu ülkelerde “resmî alfabe” olarak
kullanılmaktadır:
Makedonya,
Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna,
Belarus (Beyaz Rusya), Rusya
Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Moğolistan.
Bu ülkeler haricinde ise, bazı ülkelerde de resmî olarak başka
bir alfabe kabul edilmiş olmasına
rağmen Kiril Alfabesi halen halk
tarafından kullanılmaya devam
edilmektedir. Bu ülkeler de şun-

lardır: Kosova, Montenegro (Karadağ), Bosna – Hersek, Moldova, Özbekistan ve Türkmenistan.
Kiril Alfabesi, kısaca “Azbuka” diye de anılır. Bu isim, Kiril
Alfabesi’nin ilk iki harfi olan (as)
ve (buki) harflerinin isimlerinin birleştirilmesinden oluşmuş bir sözcüktür. Nasıl ki “Alfabe” ismi, Yunan Alfabesi’nin ilk iki harfi olan
(alfa) ve (vita) harflerinin isimlerinin birleştirilmesinden oluşmuş
bir sözcüktür, aynı şekilde, nasıl
ki “Elifba” ismi, Arap Alfabesi’nin
ilk iki harfi olan (elif) ve (be) harflerinin birleştirilmesinden oluşmuş
bir isimdir, “Azbuka” ismi de, Kiril
Alfabesi’nin ilk iki harfi olan (as)
ve (buki) harflerinin isimlerinin birleştirilmesinden oluşmuş bir sözcüktür.
Hazır Kiril Alfabesi’nin doğduğu yer olan Ohri şehrine gelmişken ve yazının altında da Kiril ve
Metodius kardeşlerin heykelleri
önünde çektiğimiz fotoğraflar
varken, yazının bu bölümünde,
sizlere Kiril Alfabesi’ni öğretmek
istiyorum. İstiyorum ki bu yazıyı
dikkatle takip eden herkes, bundan sonra Kiril Alfabesi’ni rahat
bir şekilde kullanabilsin.
Ancak tıpkı Latin ve Arap alfabelerini kullanan farklı diller arasında olduğu gibi, Kiril Alfabesi’ni
kullanan farklı diller arasında da
bazı harfler değişiklik göstermektedir. Bu da doğaldır; zirâ her
dilin ses ahengi farklı farklıdır.
Bir dil, dünyadaki her alfabeyle
yazılıp okunabilir ancak, bir dilde olan bir ses, başka bir dilde
bulunmayabilir. Bu da, aynı alfabeyi kullanan iki farklı dil arasında
farklı harflerin yer etmesine yol
açmıştır.
Latin Alfabesi’ni kullanan diller
arasından örnek verelim... Meselâ
İngilizce’deki “q”, “w”, “x” harfleri Türkçe’de yoktur. Türkçe’deki

“ı” ve “ğ” harfleri de Almanca’da
yoktur. Fransızca’daki “é” veya
İspanyolca’daki “ñ”, Danca’daki
“æ”, Çekçe’deki “ž” veyahut da
Lehçe’deki “ł” gibi harflerle bu örnekleri çoğaltmak mümkün.
Arap Alfabesi’ni kullanan diller arasından örnek verelim bir
de... Meselâ Arapça’daki “”ﻂ,
“”ﻈ, “”ﺺ, “ ”ﺽharfleri Farsça ve
Kürtçe’de kullanılmaz. Sadece
özel isimler olduğu zaman kullanılır. Tıpkı Türkçe’de sadece özel
isimler olduğu zaman “w” “q” kullanıldığı gibi. Öte yandan, Farsça
ve Kürtçe’deki “( ”ﮚg), “( ”ﭺç) ve
“( ”ﭗp) harfleri de Arapça’da bulunmaz.
Aynı ses veya harf farklılıkları
Kiril Alfabesi kullanan diller arasında da vardır. Dolayısıyla bazı
harfler dilden dile veya ülkeden
ülkeye farklılık göstermektedir.
Biz bu Kiril Alfabesi dersini Makedonya gezisinde işlediğimiz
için, burada sizinle birlikte Kiril
Alfabesi’ni Makedonca varyantıyla ele alacağız. Bu bir Bulgaristan
gezisi olsaydı Bulgarca, Rusya
gezisi olsaydı Rusça versiyonuyla işleyecektik konuyu. Fakat
Makedonya gezisi olduğu için,
versiyonumuz Makedonca.
İlk önce Kiril Alfabesi’ndeki
harfleri tanıyalım:

Gördüğünüz
gibi
Kiril
Alfabesi’nin Makedonca versiyonunda, toplam 31 harf vardır.
Fakat yukarıda da işaret ettiğimiz
gibi, tıpkı Latin ve Arap alfabelerini kullanan farklı diller arasında
olduğu gibi, Kiril Alfabesi’ni kullanan farklı diller arasında da bazı
harfler değişiklik göstermektedir.
Bu da doğaldır; zirâ her dilin ses
ahengi farklı farklıdır. Bir dil, dünyadaki her alfabeyle yazılıp okunabilir ancak, bir dilde olan bir
ses, başka bir dilde bulunmayabilir. Bu da, aynı alfabeyi kullanan
iki farklı dil arasında farklı harflerin
yer etmesine yol açmıştır. Örneğin Kiril Alfabesi’nin Makedonca
versiyonunda 31 harf varken,
Bulgarca versiyonunda 30, Uygurca versiyonunda 32, Rusça
ve Ukrayna dili versiyonlarında
33, Moğolca ve Biyelo Ruski (Beyaz Rusça) versiyonlarında 35,
Kırgızca, Buryatça ve Çukça versiyonlarında 36, Sırpça, Hırvatça,
Dunganca ve Marice versiyonlarında 38, Tacikçe versiyonunda
39, Montenegro (Karadağ) dili
versiyonunda 40, Romence versiyonunda 41, Kazakça ve Başkurtça versiyonlarında 42, Çeçence versiyonunda ise 52 harf
vardır.
Aşağıdaki tabloda Kiril Alfabesi’ndeki her harfin bir isminin
de olduğunu müşâhede ediyor-

sunuz; “as, buki, vıdı, glagoli,
dobro...” gibi. Bunlar öyle gelişigüzel verilmiş isimler değildirler.
Her harfe verilen ismin, Slav dilinde belli bir anlamı olan bir sözcük
olduğunu belirtirsek, sanırım bu
dersimiz de daha eğlenceli bir
hal alacaktır.
Kiril Alfabesi’ndeki harflere
verilen isimler, Slav dillerinde şu
anlamlara gelmektedirler:
as: ben (birinci tekil şahıs)
buki: harf
(“Azbuka”: Ben bu harfi tanıyorum)
vıdı: beyaz
glagoli: anlat! anlatsana!
dobro: iyi, kıymetli, hayırlı
esti: -dır, -dir, -dur, -dür
jivıte: hayat, yaşam
zemliya: toprak, yurt, vatan,
memleket
sılo: çok
ije: hangisi?
yey: ve
kako: nasıl? (kak dela?: nasılsın?)
ljudiye: halk, toplum
mıslite: siz ne düşünüyorsunuz?

Аа
(as)

Бб
(buki)

Вв
(vıdı)

Гг
(glagoli)

Дд
(dobro)

Ѓѓ
(ğı)

Ее
(estı)

Жж
(jivıte)

Зз
(zemliya)

Ѕѕ
(sılo)

Ии
(ije)

Јј
(yey)

Кк
(kako)

Лл
(ljudiye)

Љљ
(lıy)

Мм
(mıslite)

Нн
(iaşı)

Њњ
(nıy)

Оо
(onı)

Пп
(pokoi)

Рр
(rıçi)

Сс
(slovo)

Тт
(tvrıdo)

Ќќ
(kı)

Уу
(urıvı)

Фф
(frıtı)

Хх
(hırı)

Цц
(ci)

Чч
(çrıvı)

Џџ
(çi)

Шш
(ştı)
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iaşı: bizim, bizimkisi
onı: o (üçüncü tekil şahıs)
pokoi: barış, sulh
rıçi: konuş! konuşsana!
slovo: söz, cümle, kelâm
tvrıdo: sert, çetin
urıvı: solucan
frıtı: taşı! al bunu taşı!
hırı: el
çrıvı: sürüngen
ştı: şarkı, türkü, ır
Gördüğünüz
gibi
Kiril
Alfabesi’nde harflere verilen isimler öyle gelişigüzel verilmemiştir.
Bilakis her isim, Slav dilinde anlamı olan bir sözcüktür.
Dersimizin en başında da ifade ettiğimiz gibi, bir dil, dünyadaki her alfabeyle yazılıp okunabilir.
Çünkü dil başka şey, alfabe başka şeydir.
Nitekim bazı ülkeler bir yere
kadar kullandıkları alfabelerini
herhangi bir tarihten sonra değiştirebilir, başka bir alfabe kullanmaya başlayabilirler. Sadece
son yüz yıl içinde, hatta sadece
son otuz yıl içinde bile alfabesini değiştiren onlarca ülke vardır.
Yani, “Rusça illâ Kiril Alfabesi’yle,
Rumca illâ Yunan Alfabesi’yle,
Farsça illâ Arap Alfabesi’yle,
Türkçe illâ Latin Alfabesi’yle yazılacak” diye bir kural yoktur. Ancak şöyle bir kuraldan tabiî ki söz
edilebilir: Her dilin, kendi dil yapısına, gramerine, fonetik özelliğine, ses uyumuna en uygun olan
alfabeyle yazılması hem daha
doğru hem de daha şık bir davranış olur. Yani önemli olan “dil”
olmalıdır, “alfabe” değil. Alfabeler
dillerin hizmetinde olmalıdır, diller
alfabelerin hizmetinde değil.
Öyle bir dünyada ve öyle bir
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zamanda yaşıyoruz ki, değer verilip korunması gereken şeyler
rahatlıkla aşağılanabilirken, insan
ürünü olan sıradan, basit şeyler
ise kutsallaştırılıp yüceltiliyor. Örneğin bir ülkede insan hayatının
hiçbir değeri yokken, yüzlerce
binlerce insan öldürülürken kimsenin sesi çıkmaz ama bir taş
heykel için ortalığı velveleye verirler. Taştan yapılma bir heykel,
canlı bir insandan daha kıymetlidir. Allâh’ın âyeti olan canlı insanlar, insan ürünü olan taştan
heykellere secde ettirilir. Aynı çarpık durum, Allâh’ın âyeti olan diller ile insan ürünü olan alfabeler
arasında da müşahâde edilebilir.
Bugün insanların konuştukları diller rahatlıkla yasaklanabilmekte
veya baskı altına alınabilmekte,
öte yandan, bunu yapan aynı
çevreler alfabelere de adetâ bir
“kutsiyet” atfetmektedirler. Oysa
“kutsal” olan, değer verilip saygı
gösterilmesi, korunup yaşatılması gereken dillerdir, alfabeler değil. Diller Allâh’ın âyetleridir ancak
alfabeler beşer ürünü şeylerdir.
Dilleri yasaklayıp alfabeleri
kutsallaştırmayı ben neye benzetiyorum, biliyor musunuz? Bir
insanı gözünü kırpmadan öldürürken üstündeki elbiseye leke
gelmemesine azamî dikkat göstermek!
Allâh’ın âyetlerini ayak altında çiğneyip beşer ürünü şeylere
kutsallık atfederek baş üstünde
tutmak, sağlıklı bir davranış mıdır
hakikaten? İnsan onur ve haysiyeti, insanın yaşam hakkı ve özgürlüğü mü daha kutsaldır yoksa
taştan yapılma heykel mi? Bunun
gibi, Allâh’ın âyeti olan diller mi
daha kutsaldır yoksa beşer ürünü
olan alfabeler mi?
Konuya ideolojik yaklaşmayı ise gülünç bir durum olarak
görüyorum açıkçası. Bir alfabe-

yi belli bir “dünya görüşü” veya
“medeniyet” ile özdeşleştirmek
ne derece doğru bir davranıştır;
bunun tartışmasının sağlıklı bir
zihin yapısıyla yapılamadığını düşünüyorum. Zirâ, bugün dünya
üzerinde kullanılan tüm alfabeler,
Lübnan ve Filistin’deki Fenike
Alfabesi’ne, Fenike Alfabesi de
Mezopotamya’daki çivi yazılarına
(piktogram) dayanır. Yani bütün
alfabeler “aynı kaynaktan” doğmuşlardır zaten.
Dedik ki, bir dil, dünyadaki her
alfabeyle yazılıp okunabilir. Çünkü dil başka şey, alfabe başka
şeydir.
Gelin biz de, hazır konumuz
Kiril Alfabesi iken, sizlerle birlikte,
Kiril Alfabesi’nin Türkçe versiyonunu oluşturalım. Ben şöyle bir
düzenleme yaptım, bakalım beğenecek misiniz?

Kiril Alfabesi’nin Türkçe versiyonu:
Аа
Аллах
Allah

Бб
Балканлар’ын Ен Килитли
Капысындан Ичери
Balkanlar’ın En Kilitli Kapısından İçeri

Цц
Цејланпынар
Ceylanpınar

Чч
Чевре Билинци
Çevre Bilinci

Дд
Дицле
Dicle

Ее
Елиф Јарен Ипек
Elif Yaren İpek

Фф
Фырат
Fırat

Гг
Газзе
Gazze

Хх
Хаккари
Hakkari

Ыы
Ыспарта Гўлбирлик
Isparta Gülbirlik

Ии
Ислам
İslam

Жж
Жапонја
Japonya

Кк
Каракочан
Karakoçan

Мм
Лл
Мелкылм
Ла Илахе Иллах – Мухаммедун Ресулуллах Ипек
La İlahe İllallah – Muhammedun Resulullah
Malcolm İpek

Нн
Нехирлери Деғил, Баражлары
Дурдурун!
Nehirleri Değil, Barajları Durdurun!

Оо
Охри Гѳлў
Ohri Gölü

Ѳѳ
Ѳзгўр Јазарлар Бирлиғи
Özgür Yazarlar Birliği

Пп
Пери Чајы
Peri Çayı

Ќќ
Ќур’ан
Qur’an

Рр
Рамазан
Сс
Берекеттир Сиирт
Ramazan
Siirt
Berekettir

Щщ
Щерефнаме
Şerefname

Тт
Тиран
Tiran

Уу
Уфкумуз
Ufkumuz

Ўў
Ўскўдар
Üsküdar

Вв
Ван Гѳлў
Van Gölü

Ѣѣ
Ѣелат
Welat

Xx
Xантхи
Xanthi

Јј
Јазмак не хобидир не ищ; бир јащам
тарзыдыр
Yazmak ne hobidir ne iş; bir yaşam tarzıdır

Зз
Зап Сују
Zap Suyu

Gördüğünüz gibi Kiril Alfabesi
ile okuyup yazabilmek, o kadar
da zor bir şey değildir. Burada
önemli olan, harfleri tanımaktır.
Nitekim
belirttiğimiz

yukarıda
üzere, bir

da
dil,

dünyadaki her alfabeyle yazılıp
okunabilir. Çünkü dil başka şey,
alfabe başka şeydir. Ayrıca Kiril
Alfabesi de tıpkı Latin Alfabesi
gibi soldan sağa doğru okunur.
Bazı

yazılar

sağdan

sola

(Arap Alfabesi ve İbranî Alfabesi),
bazı yazılar yukarıdan aşağıya
(Çin Yazısı) okunur ancak Kiril
Alfabesi, soldan sağa okunan bir
yazı çeşididir. (Devam edecek...)
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1989 Yılında Bulgaristan’ın (Deliorman)
Bölgesinden Ankara-Pursaklar “Göçmen
Konutları”na Yerleştirilen Muhacirlerin Göç
Anılarının İncelenmesi (Ön Çalışma) -IVildan AKAN - İsrafil GÜLER

Öz:
Bu çalışma, 1989 yılında
Bulgaristan’ın (Deliorman) bölgesinden
Ankara-Pursaklar
“Göçmen Konutları’na yerleştirilen muhacirlerin göç anılarının
irdelenmesini amaçlamaktadır.
Bunun yanı sıra, göç anılarından
hareketle söz konusu göçün nedenlerine ulaşmaktır.
Diğer bir hedef de siyasal
göçlerin nedenlerini, ortaya çıkış
sebeplerini çatışma kuramı ve
işlevselci kuramın temsilcilerinden R. Merton’un bozuk işlevsel
kavramı çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmada ilgili 20 kişiye anket uygulanmış ve 5 kişi ile
mülakat yapılmıştır.
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Göç anılarından hareketle;
siyasal göçün insanlarda korku
oluşturduğu ve güvenlik endişesi
yaşattığını söyleyebiliriz. Bunun
yanı sıra “baskının” ve “anavatan
özleminin” göçe karar alma sürecinde etkili olduğunu yine göç
anılarından hareketle söyleyebiliriz.
Bu göçte, beklentinin aksine
dini vecibelerini yerine getirmekte
güçlük çekilmesi veya zorluklarla karşılaşılması göçe etki eden
kuvvetler arasında etkisi çok azdır.
İnsanların etnik kökenlerini
korumak istemeleri hususunda,
gelenek-göreneklerini yerine getirmede baskıların ve asimilasyon

politikalarının çok etkili olmadığı,
insanların bu konuda göçü göze
aldıklarını göstermektedir.
Ayrıca, araştırma insanların
isim değişikliğine karşı direnç
gösterdikleri ve bu noktada duygusal duyarlılığa sahip olduklarını
göstermektedir.
1989 yılında Bulgaristan’dan
yaklaşık 340.000 Bulgaristan
Türk’ü Türkiye’ye göç etmiş ve
yaklaşık 45-50 bin kişi “gerideki mallarına kavuşmak” ve
“Türkiye’de umduklarını bulamama” yüzünden geri dönmüşlerdir.
Anahtar Sözcükler: Bulgaristan Türkleri, siyasal göç, göç anıları.

Giriş:
Tamamıyla siyasi nedenlere
dayanan göçleri, milli devletlerin
ve bilhassa milliyetçiliğin ortaya
çıkmasıyla 19. ve 20. yüzyıllarda
görmek mümkündür. Bu tür göçün ana nedeni, belirli bir toprak
parçasını ülke olarak seçen ve
siyasi gücü elinde tutan çoğunluğun, orada yaşayan farklı etnik kökenden insanlara ve din
gruplarına aralarında yaşama
hakkı tanımamasıdır. Buna örnek
1878’den sonra Sırp, Bulgar, ve
Yunan devletlerinin Müslümanlara uyguladıkları muamele gösterilebilir.
Göçlerin tarih boyunca ana
nedeni ekonomik olarak görülmektedir. Günümüzde ekonomik
nedenler, hem köyden şehre hem
de bir ülkeden diğer ülkeye olan
göç nedenlerinin başında yer
alır. Nüfus artışı ile besin üretimi
aynı oranda olmayınca, insanlar,
besi ihtiyaçlarını temin edecek
daha verimli başka yerlere göçe
zorlanmakta ve bir göçler zinciri
meydana getirmektedir.
Bunun yanı sıra, 19. yüzyıldaki
göçlerin ikinci ana nedeni din ve
milliyet ayrımlarıdır. Din nedeni ile
göç, Müslüman dünyasında çok
sık görülen bir olaydır. Müslümanların ve Yahudilerin 1492’de
İspanya’dan çıkarılmaları da din
farklılıklarına dayanan bir göçtür.
Hristiyanlık, her ne kadar çeşitli başka etkenler olsa da milliyetçiliğin temelini oluşturdu.
Avrupa’daki Hristiyan Osmanlıların çoğunluğu Ortodoks kilisesine bağlı olduklarından Slav
dillerini konuşuyordu ve bağımsızlık hedeflerini gerçekleştirmede Rusya’ya güvendiklerinden,
milliyetçilikleri ancak ilerde reforma örnek alınacak olan Liberal
Batı’nın milliyetçiliğinden çok,
Panistlavist Rusların tutucu, dine

dönük siyasal görüşlerini yansıtıyordu.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 harbi) etnik-dini sorunun tümüyle çözülmesi için bir
fırsat yarattı. Tuna’ya geçen ve
Rusçuk’tan güneydoğuya, Balkanlar üzerinden doğu Rumeli’ye
doğru ilerleyen Rus orduları, başta Türkler olmak üzere sivil Müslüman nüfusa karşı gelişigüzel
saldırılarını arttırdılar. Türkleri, ilerde Bulgaristan’ı oluşturacak olan
topraklardan sürmeyi amaçlıyorlardı.
Balkanlar’dan son büyük
göçmen dalgası 1877-1878’deki
Osmanlı-Rus Savaşı ve 19121913’teki Balkan Savaşı’ndan
sonra geldi. Balkanlar’ın pek çok
bölgesinde çoğunluğu oluşturan
Müslüman nüfus, bölgede imparatorluktan kopmuş olan çeşitli
yeni gayrimüslim ulus devletleri arasında bölünmüştü ve her
birinde Müslümanları ya derhal
göçe teşvik ediyorlar ya da buna
mecbur bırakıyorlardı. Sırbistan,
1815 yılında bir dereceye kadar
özerklik kazandıktan sonra Müslümanları ülkeden sürmeye başladı; bunu 1878, 1892, ve 1913
yıllarında sırasıyla Yunanistan,
Bulgaristan ve Romanya izledi.
(Karpat, 2010)
Hipotez:
-Etnik köken, göçün önemli
nedenlerinden biridir. Din farklılığı, inanç farklılığı, etnik köken
ayrılığı toplumlarda çatışma yaratmakta ve olumsuz sonuçlara
neden olmaktadır, göç gibi.
-Göç trajik olayların yaşanmasına yol açar
-Göç, göç eden aileleri ve
grupları birbirine yakınlaştırır, da-

yanışmaya sokar.
Kuramsal Çerçeve :
Coser, yapısal işlevselci kuram ile çatışma kuramını birbirinden çok farklı perspektifler –yapısal işlevselciliğe karşı
çatışmacı kuram- olarak gören
sosyologlardan farklı olarak bu
kuramların birleştirilebileceği yargısını belirtir. Coser, bazı yapısal
düzenlemelerin, yapısal işlevselcilerin vurguladığı gibi, anlaşma
ve uzlaşma sonucu olduğunu
kabul eder, fakat aynı zamanda,
toplumda grubun kurulabileceği
ya da korunabileceği diğer bir
sürece; toplumsal çatışmaya da
değinir. Çatışma yoluyla grubun
korunmasını sağlayacak mekanizmalardan biri emniyet-supabı
kurumu olabilir. Emniyet-supabı
aracılığıyla, düşmanlık akımları,
yapıyı patlatmadan dışarı atılır
ve böylece çatışma çalkantılı bir
gruptaki “havanın temizlenmesini” mümkün kılar. Çatışma grubu
güçlendirdiği oranda pozitif işlevsel ve yapıya karşı işlediği oranda
negatif işlevsel olabilir. En uygun
biçimde, Coser’ın çatışma üzerine çalışması çatışmacı işevselcilik olarak tanımlanabilir. Coser
için bütünleşme ve çatışma bakış
açıları, birbirleriyle rakip açıklayıcı
şemalar değildir. (Poloma, 1979)
Dahrendorf çatışmayı görmezlikten gelmenin ya da bastırmaya çalışmanın kısır bir çaba
olacağını söylemektedir. Çağdaş
toplumlarda çatışma, tanınmalı
ve çatışan çıkarların kurumlaşmasıyla düzene kavuşturulmalıdır.
İşlevselci kurama göre topluma uyum sağlamayan bir yapı
toplumun çözülmesi, bozulması
yönünde etki yapar. ( R. Merton,
ters işlevselcilik)
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Yukarıdaki kuramsal açıklamalar çerçevesinde Bulgaristan
Türkleri’nin göçlerini 2 neden altında toplayabiliriz.
1- Bulgaristan Devletinin, etnik kökeni Türk olan Bulgaristan
Türklerine ana dilde eğitimini
yasaklaması, isimlerini değiştirmeye zorlaması (Bulgar isimleri
almaya zorlama), ibadetlerini kısıtlaması (Kur-an okumanın yasaklanması), gelenek göreneklerini yapmalarını engellemesi (son
zaman sünnetlerin gizli yapılması) Bulgaristan Türkleri ile Bulgar
Devleti arasında çatışmaya neden olmuştur. Çatışma ortak bir
uzlaşma noktasında çözülememiştir ve göçün nedenlerinden
birincisini oluşturmuştur.
2- Bulgaristan Türkleri, Bulgar
kültürü içinde erimemişler, kültürlerini, inançlarını korumuşlardır.
Şehirlerde daha çok zanaatkarlık
ve esnaflık işlerinde bulunmuşlar,
devlet içinde yer almamışlardır.
Köylerde ise daha çok işçi olarak
çalışmışlardır. Dolayısı ile Bulgar
kültürü ve bürokrasinin içinde yer
almamışlardır. Bulgar kültürüne
ve toplumuna entegre olmayan
etnik yapının toplumdan ayrılmasına neden olmuştur. Bu da göç
ile olmuştur.
Veri toplama yolu ve araçları:

Bu araştırmada derinlemesine yapılmış mülakat uygulanmıştır. 5 kişi ile yapılan mülakatların
video kaydı yapılmıştır. Ankete
katılanlar; göç öncesi, göç sırası
ve sonrası anılarını yazılı olarak
vermişlerdir.
Bulgaristan’ın Etnik Yapısı
ve Türkler:
Bulgaristan yaklaşık 8.5 milyon nüfuslu küçük bir Balkan
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ülkesidir. Nüfusunun ekseriyetini Bulgar, Türk, Pomak Türkü,
Makedon, Sırp, Gagavuz, Ulah,
Rum, Tatar, Çingene, Yahudi,
Ermeni, Rus v.s. etnik grupları
oluşturmaktadır. Bu genel nüfus
içinde Türk nüfusunun önemli
yeri vardır. Türk kavimleri bu ülkeye IV. yüzyıldan başlayarak XIX.
yüzyılın ikinci yarısına kadar akın
etmişler ve buraya yerleşmişlerdir. Bu göçler neticesinde Bulgaristan her milletten ziyade Türk
milletine bağlı kavimlerin ve boyların uğrağı ve yurdu olmuştur.
Osmanlı Türkleri Bulgaristan topraklarını fethettikleri sırada Trakya
ve Rodop’da olduğu gibi, Dobruca, Deliorman, Gerlova, Tozluk,
Aydos yöresi ve Tuna boyunda
Türkler ve Türkçe yerleşim adları
taşıyan şehir ve köylerle beraber,
mahalle ve bucaklar bulmuşlardır. Bu yörelere ilk yerleşen Türk
kavimi Hunlar olmuştur. Hun
Türklerinden sonra Karadeniz’in
kuzeyinden Balkanlar’a çeşitli
Türk soy ve boylarının (Avar, Peçenek, Oğuz, Kuman, v.b.) akını
başlamış, bunu güneyden Babeki, Çepni ve Osmanlı Türklerinin
akınları izlemiştir. (http://www.rumeliturk.net/)
Komşu Bulgaristan’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma büyük bir Türk azınlığı
vardır. Türkiye sınırları dışında,
İmparatorluktan miras, en büyük
Türk kitlesi bugün Bulgaristan’da
yaşar. Bu kitle, asla küçümsenemeyecek, ihmal edilmeyecek ve
vazgeçilmeyecek bir Türk varlığıdır.
Bulgaristan’daki soydaşlarımız, dünkü Rumeli Türklüğünün
son ve en önemli temsilcileridir. Anadolu Türklüğü ile Rumeli
Türklüğü, Osmanlı İmparatorluğunun kurucu unsurunu, özünü
oluşturuyordu. Osmanlı devleti,
ondan önceki Türk devletle-

rinden farklı olarak, sadece bir
Asya devleti değildi. Hem Asya,
hem Avrupa devletiydi. Marmara Denizi kıyısında kuruldu. Çok
geçmeden Marmara’nın batısına, Balkanlar’a veya Rumeli’ye
sıçradı. Ondan sonra Marmara
mihverinin iki yakasında, simetrik
olarak serpilip büyüdü. Devletin
ilk başkenti Anadolu’da Bursa,
ikinci başkenti Rumeli’de Edirne
oldu. İstanbul’un fethiyle devlet,
tabii başkentine ve jeopolitik dengesine kavuştu: Doğu’da Anadolu kanadı, batıda Rumeli kanadı
ve orta yerde başkent İstanbul.
Osmanlı İmparatorluğu’nun asıl
anavatanı veya metropol toprakları işte bu bölgelerdi.
Tuna nehrine kadar olan Rumeli toprakları, İmparatorluk
için her zaman Anadolu kadar
önem taşıdı. Hatta zaman zaman Anadolu’nun da önüne
geçti. İmparatorluk için birinci
derecede önem taşıyan, başkent
İstanbul’un adeta hinterlandı ve
koruyucu kalkanı durumunda
olan Rumeli, daha ilk fetih günlerinden başlanarak yoğun biçimde Türk nüfusuyla dolduruldu.
İmparatorluğun jeopolitik dengesi ve başkent İstanbul’un Batıdan
gelebilecek saldırılara karşı koruyucu kalkanı olması bakımından
hayati önemde bir bölge olan
Rumeli’nin Türkleştirilmesi gerekli
görülmüştü. Bu yüzden ilk fetih
yıllarından başlanarak bu önemli
yöreye İmparatorluğun kurucu ve
güvenilir unsuru olan Türk kitlelerinin yerleştirilmesi bir devlet politikası yapıldı.
Osmanlı-Rus Harbi ve Fiziki
Durum:
Yıl 1877. Ilık bir yaz günü.
Günlerden 26 Haziran… Doğuya,
Karadeniz’e doğru sakin ve mağrur akan Tuna Nehri kıyılarından

atılan Rus toplarının boğuk sesleri, Kocabalkan dağlarının tepelerine aksediyor, etrafı çınlatıyordu.
Bir karınca öbeği gibi kaynayan
Moskof orduları, Ziştevi üzerinden Tuna Nehri’ni geçmişler, üç
kol halinde Osmanlı toprakları
içerisinde, hızla güneye doğru
ilerliyorlardı. (Kılıç, 2002)
Güney Dobruca’dan daha
güneye inildiğinde, Karadeniz ile
Tuna nehri arasında kalan topraklara Deliorman bölgesi denir. Deliorman güneyde, Doğu Kocabalkan dağlarının kuzey eteklerine
doğru devam eder ve Şumnu dolaylarında son bulur. Şumnu şehri
Deliorman’ın merkezi sayılmakla birlikte aslında, Deliorman’ın
merkezi Razgrad şehridir. Yani
araştırmamız göç anılarına konu
olan göçmenlerin geldiği yer.
Deliorman bölgesinde bulunan
Şumnu ve Razgrad şehirlerinden başka Balpınar(Kubrat),
Kemaller(Isperih), Yenipazar(Novi
Pazar), Ağababa(Pliska) ve Provadı gibi küçük kaza merkezleri
bulunmaktadır.
Göç Öncesi Durum:

1989 yılının Mayıs ayında,
Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Türk köylerinde gerçekleşen
iki gösteri, 50.000’den fazla Müs-

lüman Türk’ün aynı bölgedeki
Şumnu şehrine toplanmasına yol
açtı. Çevre köylerden ve kasabalardan Türkler, Şumnu’ya dönemin mutlak lideri Todor Zhivkov
hükümetinin dayattığı Bulgarlaştırma ve zorla isim değiştirme politikalarını protesto etmek
amacıyla gelmişlerdi. Gösteriler,
Bulgaristan’ın alışıldık sert yöntemleriyle bastırıldı, yaklaşık yirmi, yirmi beş gösterici öldürüldü
ve yüzlercesi yaralandı. Ancak
Türkler tavırlarını açıkça ortaya
koymuşlardı; resmi terör ne kadar şiddetli olursa olsun İslami
kimlik ve kültürlerinden vazgeçmeyeceklerdi. (Karpat, 2010)

dığı şehirlerde dergi ve gazeteler
basılmaya başlandı ve Türk okullarının sayısı hızla arttı. Bulgaristan’daki Türklerin dil ve kültürleri
üzerine yapılan çalışmaların çoğalmasının yanı sıra yerel Türk
edebiyatı ortaya çıkmaya başladı. 1984 yılına gelindiğinde, tarihsel çalışmaların hepsi yeniden
gözden geçirildi ve Türklerden
bahseden her türlü yazı, kitaplardan ve makalelerden çıkarıldı.

Bulgaristan’ın 1878 yılında
bağımsızlığını kazanmasının ardından Bulgaristan Türkleri, Berlin Anlaşması’nda ve Osmanlı
Devletiyle Cumhuriyet dönemindeki Bulgar hükümetleri arasında imzalanan birçok anlaşmada
ulusal ve dinsel hakları güvence
altına alınmış olmasına rağmen
sürekli baskı altında tutuldu ve
siyasal hakları reddedildi. Buna
karşın 1944’ten hemen sonra,

Dünya kamuoyu, Türklerin
Bulgaristan’da, Birleşmiş Milletler şartı, Helsinki Anlaşması
ve Bulgar Anayasası tarafından
güvence altına alınmış haklarını
korumak için düzenledikleri gösterilerin ne anlama geldiğini kavrayamadı. Rejimin politikalarına
açıkça meydan okuması bakımından bu gösteriler Bulgaristan’da
hakim olan feodal-komünist rejime meydan okumaya cesaret
eden ilk vatandaşlar olduğunu
fark etmek önemlidir. Türkler haklarını koruma mücadelesinde hayatlarını kaybederken, Bulgarlar
her zaman olduğu gibi hükümeti yöneten her kimse ona boyun

Sovyet birlikleri Bulgaristan’ı işgal ederek sosyalist bir rejim kurduktan sonra Türklerin durumu
önemli ölçüde iyileşti. Bu dönemde Türklerin yoğun olarak yaşa-

eğdiler. Beklenmeyen bu muhalefet karşısında Todor Zhivkov ve
Politbürosu, Türklerin kendilerini
feda ederek ortaya attıkları rejime muhalefet fikri, Bulgar kökenli
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vatandaşlara da bulaşmadan,
Türk direnişini kalıcı biçimde bastırmaya karar verdi. Bulgaristan
yöneticeleri, uygulamanın “isteğe bağlı” olduğu gibi inandırıcı
olmayan bir açıklamayla Türkleri
ülkeden kovmaya karar verdiler.
(İsim değiştirme uygulamaları da
“isteğe bağlı” olarak nitelendirilmişti.) Bu karar, Zhivkov iktidarını
daha da zayıflatarak nihayetinde
1989’un Kasım ayında hükümetin
düşmesine yol açtı. Bunun sonucunda uzun yıllar Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı görevini yapmış
olan, titizlikle seçilmiş halefi Peter
Mladenov iş başına geldi. Bulgar kökenli vatandaşların çok az
bir bölümü bunu kabul etse de,
Bulgaristan Türkleri, belki de farkında olmadan, Bulgaristan’da
hükümetin düşmesine ön ayak
oldular. Türkleri sınır dışı etme
kararının sonrasında, Haziran
ayının ortasından, Türk hükümetinin Bulgar hükümetini göç eden
Türklerin mal varlıklarının bir bölümünü muhafaza edebilmeleri
için uzlaşmaya zorlamak amacıyla sınırı kapatma kararı aldığı 20
Ağustos 1989’a kadar geçen sürede yaklaşık 340.000 kişi ülkeyi
terk etti. (Karpat, 2010)
Bulgaristan’dan göç eden
Türkler arkalarında evlerini, arsalarını, menkul mallarını, banka hesaplarını ve hatta bazı aile
fertlerini bırakmışlardı. Binlerce
mültecinin beyanatına göre, Bulgar polisi ve askeri birlikleri onları
çeşitli hükümet makamlarına çağırmış, kendilerine önceden hazırlanmış pasaportlar vermiş ve
ülkeyi bir an önce terk etmelerini
söylemişti. Bulgar hükümeti bu
göçün “isteğe bağlı” olduğunu,
Türklerin “seyahat özgürlüğünden” yararlandıklarını ve arzu
ederlerse Bulgaristan’daki evlerine geri dönebileceklerini iddia
etti. Sözde “yurtdışına seyahat
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özgürlüğü” (yani Türkiye’ye),
yalnızca Türkler için geçerliydi-Bulgar kökenliler ya da diğer
azınlıklar için değil. Ayrıca sözü
edilen eve dönüş hakkı bazı mali
cezalarla kısıtlanmıştı. Üç ay içinde evlerine dönmeyen Türkler
ağır cezalar ödemek zorunda
kalırken, altı ay yurt dışında (yani
Türkiye’de) kalmış olmak, emeklilik hakkının ve diğer hakların
otomatik olarak kaybına yol açıyordu.
Bulgaristan
Sosyal Hayat:

Türkleri’nde

Bulgaristan Türkleri; Deliorman, Dobruca, Kırcaali ve
Rodop havalisi olmak üzere üç
bölgede yaşamaktadırlar. Türklerin şehirlerde başlıca meşgul
oldukları zanaatlar; kunduracılık,
demircilik, kavaflık, arabacılık, saraçlık, terzilik, terlikçilik, berberlik,
dülgerlik, tabakçılık, doğramacılıktır. (Kılıç, 2002)
Sünnet Düğünleri :
Bulgaristan Türkünün, öncelikle Deliorman Türkü’nün örf ve
adetleri arasında bir de sünnet
düğünleri vardır. Vakti hali yerinde
olanlar, erkek çocuklarına sünnet
düğünü yaparlar. Bu adetler, Türkün geçmiş parlak devirlerinden
kalmıştır. İki gün süren bu düğünlerde, pehlivan güreşleri ve at koşuları yapılır. (Kılıç, 2002)
1989 yılında Bulgaristan’dan
gelen serbest göçmenlerin büyük
bir bölümü daha önce Türkiye’ye
göç eden akraba veya komşularının yoğun olduğu bölgelere
kendi imkanları ile yerleşirken, bir
bölümü de devlet tarafından 14
il merkezi ile 23 ilçe ve beldede
göçmen ailelerin parasal katkısı
ve borçlandırılması esasına dayalı bir yöntemle yapılan toplam

21.438 konuta 5 yıllık süreç içinde yerleşmişlerdir. Söz konusu
konutlar kentlerin dışında siteler
olarak planlanmıştır.
Bulgaristan’da ve Türkiye’de
Sosyal ve Siyasal Durumlar:
İkinci     Sosyalist     Dönem
(1970 - 1989)
1980’li yıllarda Bulgaristan
nüfusunun %40 dolayında bir
kısmını teşkil eden Türkler, diğer azınlıklarla birlikte ülkede
çoğunluktaydı. Yani Bulgarlar,
azınlık durumundan kurtulmak
için Türkleri asimile etme ve/veya
Türkiye’ye göçe zorlamaktaydı. Ayrıca Türklerin milli ve dini
benliklerini korumaları, komünist
ideoloji ve diğer benzeri propagandalardan etkilenmemeleri de
Bulgar yönetimini telaşa ve kendi
açılarından acil çözümler aramaya sevk etti. Türklerin bu özelliği
güçlü aile yapısına sahip olmalarına dayanmaktadır.
1960-84 arası yapılan her türlü psikolojik baskı, propaganda
ve teşvike rağmen hiç bir Türk,
kendiliğinden ad değiştirmeyi
düşünmedi. Zorla ad değiştirme
işlemine önce Pomaklardan başlandı ve bunların adları 1972-74
arası zorla değiştirildi (bu esnada
200 bin Türk’te aynı kaderi paylaştı). Arkasından Türk-Bulgar
ilişkilerinin en iyi seyrettiği 198183 arası dönemde aynı işlemler
Müslüman Çingenelere tatbik
edildi (bu esnada 100 bin Türk’te
benzer kaderi paylaştı). Bu çağdışı uygulamalara uluslararası
kamuoyunun tepki göstermemesi üzerine Bulgar yönetimi, aynı
işlemi tüm Bulgaristan’ı kapsayacak şekilde genişletmiştir.
(Devam edecek...)

Faaliyetlerimiz
Şehitlerimizi Anma Töreni Görükle’de Yapıldı

Bursa BAL-GÖÇ Görükle Şubesi ve Nilüfer Belediyesi işbirliği ile düzenlenen, Bulgaristan’da
Asimilasyon Sürecinde Kırcaali Bölgesinde Hayatını Kaybeden Şehitlerimizi Anma Töreni;
Görükle’de yapıldı.
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Bulgaristan’daki Başmüftülük Krizinin
Çözülmesine Dair Basın Açıklaması
20 Nisan 2011 tarihinde Sofya
İstinaf Mahkemesi’nin tesis ettiği
karar doğrultusunda; 12 Şubat
2011 tarihinde Bulgaristan Müslümanlarının ‘seçilmiş’ Başmüftülüğü tarafından gerçekleştirilen
Olağanüstü Kongre onaylanarak,
ülkedeki Başmüftülük krizi sona
ermiştir. Mahkemenin kararı kapsamında; Bulgaristan Müslümanlarının seçilmiş Başmüftüsü konumundaki Sayın Mustafa Hacı
Aliş’i görevden alan Sofya Şehir
Mahkemesi’nin kararı bozulmuş
olup, İstinaf Mahkemesi’nce temyiz yolu kapalı olan bir karar verilmiştir.
Mahkeme kararının açıklanmasının ardından; uzun yıllardır
süregelen ancak özellikle son 1
yıllık süre zarfında şiddetlenerek
daha net bir biçimde kamuoyunun gündeminde yer bulan Bulgaristan Müslümanlarının Başmüftülük sorununa dair kesin bir
statü tesis edilmiştir.
Her şeyden önce, Bulgaristan
Müslümanları olarak bugün ulaşılan noktaya kolay gelinmediği
aşikârdır. Seçilmiş Başmüftümüzü görevden alan 12 Mayıs 2010
tarihli Yüksek Mahkeme kararının
ardından Bulgaristan Müslümanları tek bir vücut olarak hareket
etmişler ve hak mücadelelerine
başlamışlardır. Bu kapsamda;
Bulgaristan’da çeşitli illerde kitlesel ölçekli protesto gösterileri
yapılırken; bunun yanı sıra imza
kampanyalarının tertip edilmesi, ibadet yerlerimize yapılan
baskınlara karşı savunmaların
gerçekleştirilmesi, Başmüftülük
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Yönetimince konunun ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşların gündemine taşınması, Bulgaristan Müslümanlarının sorunlarına dair bilimsel ve akademik
nitelikte toplantıların düzenlemesi
gibi benzeri nitelikte bir dizi girişim gerçekleştirilmiştir. Böylece
Başmüftülük kurumumuzun 100.
kuruluş yılını kutladığımız bir dönemde, Bulgaristan Müslümanlarının hayatiyetine kasteden
çirkin bir suikasta karşı, azınlığımız direncini ve tepkisini ortaya
koymuştur. Dolayısıyla, güncel
anlamda ortaya çıkan tablo,
Bulgaristan yargısının ülkedeki
Müslümanlara bir jesti sonucu
oluşmamış; bilakis Bulgaristan
Müslümanlarının haklı ve onurlu mücadelelerinin neticesi vuku
bulmuştur. Ancak yine de geç
tecelli eden adaletin adalet olmadığını vurgulamak gerekir.
Bu noktada belirtmek gerekir
ki, bundan sonraki süreçte Başmüftülük kurumunun kendi içsel
işleyişine azınlık tarafından seçilen yöneticiler karar vermelidir.
Zira Başmüftünün kimin olacağına son tahlilde Sofya’daki bir yargıç karar verecekse; Bulgaristan
Müslümanlarınca yapılan kongrelerin hiçbir anlamı kalmamaktadır.
Dolayısıyla, Bulgaristan Müslümanlarının olağan ve olağanüstü
nitelikteki kongrelerinin sonuçlarını doğrudan karara bağlayan ve
kuruma bu kapsamda önemli ölçüde hareket serbestiyeti sağlayan yasal düzenlemeler ivedilikle
yapılmalı; hâlihazırda yürürlükte
bulunan Din Yasası, son 1 yılda
yaşadıklarımızı bir daha yaşat-

mayacak şekilde gerekli tedbirler
alınarak yeniden düzenlenmelidir.
Yaşanan bütün bu olumsuz
gelişmelere ve azınlık grubumuza karşı oynanan kirli oyunlara
rağmen, demokratik hak ve isteklerini yine demokratik yollarla
elde etme yolunda taviz vermeksizin hareket eden Başmüftülük
Yönetimi’ni can-ı gönülden kutluyoruz. Bu kapsamda, Başmüftümüz Sayın Mustafa Hacı Aliş ve
Yüksek İslam Şurası Başkanı Sayın Şabanali Ahmed başta olmak
üzere, değerli Başmüftülük yöneticilerine yeni dönemde başarılar diliyoruz. Verilen mücadele
Bulgaristan Türk ve Müslümanları
tarihindeki haklı yerini almıştır.
Balkan Türkleri Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu
(B.G.F.) olarak, krizin en başından itibaren seçilmiş yöneticilerimizin yanında yer alarak tarafımızı belli ettik, sürece elimizden
geldiğince katkı koymaya çalıştık. Bugün Bulgaristan Türk ve
Müslümanları olarak ulaştığımız
neticenin haklı sevincini ve gururunu yaşamaktayız. Yeni dönem
Bulgaristan Türk ve Müslümanları
açısından hayırlı ve uğurlu olsun.
Kamuoyuna ve soydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Prof. Dr. Emin BALKAN
Balkan Türkleri Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu

Genel Başkanı
BURSA–  30 Nisan 2011

1 Mayıs 2011 Günü, BAL-GÖÇ Kültür, Sanat
ve Spor Komisyonu’nca Düzenlenen Gezi
Çerçevesinde Maşukiye’deydik
Günübirlik gezi bünyesinde; Bursa BAL-GÖÇ
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Komisyonu Üyeleri,
BAL-GÖÇ Türk Halk Müziği Korosu Üyeleri ve BALGÖÇ Üyelerinin oluşturduğu 62 kişilik grup ile Maşukiye, Kartepe ve Sapanca gezildi.
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Çanakkale Gezisi
1 Mayıs 2011 günü; Bursa BAL-GÖÇ Gençlik Kolları tarafından organize edilen
Çanakkale Gezisi, geniş katılımla gerçekleştirildi.
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“Unutulmaya Yüz Tutan Geleneksel Sokak
Oyunlarımız” Konulu Resim Sergisi
Bursa BAL-GÖÇ tarafından, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında; ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencileri
arasında ayrı iki kategoride düzenlenen “ UNUTULMAYA YÜZ TUTAN GELENEKSEL SOKAK OYUNLARIMIZ ” konulu resim yarışması sonuçlanmış
olup, dereceye giren eserler tespit edilmiştir;
4. ve 5. SINIFLAR :
* Birinci seçilen eser sahibi: Kağan KÖYMEN ( Namazgah İhsan Dikmen İlköğretim Okulu – 5/B sınıfı
öğrencisi)
* İkinci seçilen eser sahibi: Feyza AHSEN KAMAZ
( Emek İlköğretim Okulu – 4/C sınıfı öğrencisi)
* Üçüncü seçilen eser sahibi: Betül ERKEN ( Yahya
Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu – 5/A sınıfı öğrencisi)
* Mansiyona değer eserler:
Seray ATANAK ( Emek İlköğretim Okulu – 4/C
sınıfı öğrencisi)
Sinem ORHAN (Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim
Okulu – 4/B sınıfı öğrencisi)

6., 7. ve 8. SINIFLAR :
* Birinci seçilen eser sahibi: Ceyhun BUĞRA (Emek
İlköğretim Okulu – 6/F sınıfı öğrencisi)
* İkinci seçilen eser sahibi: Canan ADALI (Emek
İlköğretim Okulu – 6/H sınıfı öğrencisi)
* Üçüncü seçilen eser sahibi: Ayşegül İKİZOĞLU
( Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu – 6 /B sınıfı
öğrencisi)
* Mansiyona değer eserler:
Sinem YILMAZ ( Nedim Öztan İlköğretim Okulu –
6/B sınıfı öğrencisi)
Müge GEZER ( Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası
İlköğretim Okulu – 6/F sınıfı öğrencisi)
02 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 18:30’da
Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde
Ödül Töreni düzenlenerek; dereceye giren öğrencilere ödülleri ve öğrencilerin okul müdürleri ile öğretmenlerine teşekkür belgeleri verildi. Yarışmaya
gönderilen resimler; 02 - 06 Mayıs 2011 tarihleri
arasında, Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür
Merkezi’nde sergilendi.

21

Balkan Ülkeleri Medya Forumu’ndaydık
Bursa BAL-GÖÇ, Başbakanlık Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)
Başkanlığınca Bursa’da düzenlenen ‘Balkan Ülkeleri Medya Forumu’ bünyesindeki etkinliklere; bir
stant açarak katıldı.
2 güren süren etkinlikler kapsamında, Balkanlar’daki Türk kültürü motifleri tanıtılırken, tanıtılan
yöresel kıyafetlere ziyaretçilerin ilgisi ise büyüktü.
Etkinliklerde, Balkanlar’da Türk Kültürü Dergisi’nin
yanı sıra, Balkanlar’la ilgili kitaplar ve yöresel Balkan yemekleri de Bursalıların beğenisine sunuldu.
Ayrıca BAL-GÖÇ Türk Halk Müziği Korosu koristlerinden Elvan Demir’in verdiği Balkan Türkülerinden
oluşan konser de büyük beğeni topladı.
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Olay TV’de Canlı Yayınlanan Memleket
Sevdası Programında Faaliyetlerimizi
Anlattık
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6.BAL-GÖÇ Ali Durmaz Futbol Turnuvası Sona Erdi
Bursa BAL-GÖÇ’ün geleneksel hale
getirdiği Ali Durmaz Futbol Turnuvası
sona erdi. Turnuva sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Filibe Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği Futbol Takımı
olurken; BAL-GÖÇ Kestel Şubesi Futbol Takımı ikinci sırada yerini aldı. Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği
Futbol Takımı ise turnuva 3.sü oldu. Öte
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yandan Filibe Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Futbol Takımı’ndan Dinçer
Kasapoğlu turnuvanın Gol Kralı olurken;
Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma
Derneği Futbol Takımı ise en centilmen
takım ünvanına sahip oldu. Şampiyon
takımımızı kutlar; turnuvamıza katılan
bütün takımlarımıza Türk sporuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

HÖH Genel Başkanı Ahmet Doğan’ın Daveti
Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Dr. Ahmet Doğan’ın Türkiye’deki
Balkan-Göçmen Derneklerine verdiği davete; BGF ve Bursa BALGÖÇ Genel Başkanı Prof.Dr.Emin Balkan, Bursa BAL-GÖÇ Genel Başkan Yardımcıları Veli Öztürk, Mümin Şentürk, Doç.Dr.Yüksel Özkan ve Hüsamettin Çınar, Genel Sekreter
Yardımcısı Sadık Yılmaz, Yönetim Kurulu üyesi Yard.Doç.Dr. İsmail Selimoğlu ile
Bursa BAL-GÖÇ Bandırma Şube Başkanı Bülent Aygün katıldılar.
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Cebel’de On Binlerce Türk Bir Araya Geldi
Cebelliler, her yıl 19 Mayıs’ı kurtuluş bayramı olarak kutluyorlar. Çünkü, 19 Mayıs
1989’da meydanda toplanan binlerce Türk, zulmü protesto etmiş ve bu direniş; dalga dalga
Bulgaristan’ın geneline yayılmıştı.
Türklere yapılan zulüm ve soykırım politikalarına karşı ilk direniş ateşinin yakıldığı Bulgaristan Cebel’de bu yıl da on binlerce Türk bir araya geldi. Türk direnişinin sembolü olarak bilinen
Cebel Meydanı’nda duygulu anlar yaşandı.
Bulgaristan Türklerinin 21 yıldır geleneksel
olarak kutladığı Cebel Bayramı etkinliklerine bu
yıl Bulgaristan Halk ve Özgürlük Partisi Genel
Başkanı Ahmet Doğan, BGF ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bur-
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sa BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin
Balkan’ın yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinde
bulunan derneklerin yönetim kurulu başkanları
ve üyeleri katıldı.
Cebel’deki kutlamalar; meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren ve yaralananlar anısına
Cebel Camii’nde mevlit okunmasının ardından
başladı. Yerel folklor ekipleri gösterilerinden
sonra, törene gelen misafirler sahnede yerlerini
aldı.
Türkiye’nin İstanbul ve Bursa şehirlerinden
17 otobüs dolusu Türk vatandaşının katıldığı
kutlamalarda; davetliler için 8 dana, 67 kuzu
kesildi ve 30 kazan pilav yapıldı.

BAL-GÖÇ Türk Halk Müziği Korosundan
Coşkulu Konser
Şef Turgay Paksoy’un yönetiminde, 23 Haziran 2011 tarihinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen konserde; Bursa BAL-GÖÇ Türk Halk Müziği Korosu dinleyenleri mest ederken, salondan büyük alkış aldı.
Konserin ikinci bölümü Konuk Sanatçı Suat Ayan’ın yorumuyla devam etti.
Pek çok üyemizin katıldığı çoşkulu konser; birlikte çekilen halaylar ile son buldu.
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Bursa, BAL-GÖÇ Panayırı’nda Buluştu
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde ve Osmangazi
Belediyesi’nin katkıları ile organize edilen BALGÖÇ 3. Balkan Panayırı’nda binlerce göçmen
bir araya geldi. Rumeli türküleri eşliğinde birlikte halaylar çeken Balkan göçmenleri, keyif dolu
bir gün yaşadılar.
Yoğun katılım gözlenen panayırda, gün boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Yıldırım
Belediyesi ve BAL-GÖÇ Orhangazi Şubesi
folklor ekiplerinin gösterileri panayıra katılanları
büyülerken; Özgür Bahtiyar-Ali Mutlu ve Grup
Ezgi-Kara Ferdi Orkestraları ile THM ses sanat-
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çıları Nilüfer Göl ve Bahtiyar Özdemir’in konserleri dinleyenlere doyumsuz anlar yaşattı.
Protokol
konuşmalarının
ardından
Bulgaristan’ın Smolyan (Paşmaklı) ilinden gelen folklor ekibi ve solistleri, Rodop türküleri ve
folkloru ile gönülleri fethetti. Ardından 6.BALGÖÇ Ali Durmaz Futbol Turnuvası’na katılan
takımlara ödülleri verildi. Günün finalinde Türk
pop müziği sanatçısı BERKSAN sahnede yerini alırken; hayranlarına doyumsuz bir konser
verdi. Şarkıları ve sahne şovuyla büyük beğeni
toplayan BERKSAN Bursalıları coşturdu. Panayır alanını renklendiren renkli balon gösterisi
ise, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
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İçimizden Biri:

Av. Hasan ALTINSOY
1944 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali ili, Cebel
kasabası, Çakallar köyünde dünyaya geldi.
3’ü kız, 1’i erkek olan 4 kardeşten ikincisi.
Anne tarafından akrabalarının Türkiye’ye
göç etmeleri üzerine, 1948 yılında ailece
Mestanlı’ya taşındılar. Cebelli Ahmet Efendi
olarak tanınan rahmetli babası Ahmet Altınsoy,
Cebel ve Mestanlı yörelerinde 28 yıl öğretmenlik
yapmıştır.
İlkokul
1.sınıfı
öğretmen
olan
babasının
yanında
bitirdikten sonra; ilk,
orta ve lise eğitimini
Mestanlı’da tamamladı.
Askerlik
görevini
tamamladıktan sonra,
1965 – 1967 yıllarında
Sofya
Birleşik
Tıp
Okulu
Röntgen
Laborantı Bölümü’nde
okudu.
Kırcaali
Eğridere
(Ardino)
Bölge Hastanesi’ne tayini çıktı ve bu hastanede
4 yıl Röntgen Laborantı olarak olarak görev
yaptı. Ayrıca “Bana dünyada cenneti yaşatan
kadın “olarak tanımladığı eşi Muzaffer Ebe ile
de bu hastanede görev yaptığı sırada tanıştı.
1971
yılında;
eşi,
anne-baba
ve
kardeşleriyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Bursa
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SSK Hastanesi’nde Röntgen Laborantı olarak
göreve başladı. Bursa SSK Hastanesi’nde
çalışmakta iken Ankara Hukuk Fakültesi’nde
okumaya başladı ve 4 yıl sonra mezun oldu.
Hastanedeki görevinden ayrıldıktan sonra;
1978’de avukatlık stajını tamamlayarak,
1979’da Bursa Barosu’na kayıtlı olarak Serbest
Avukatlık yapmaya başladı. 32 yıldır mesleğini
severek sürdürüyor.
Göz Hastalıkları
Uzmanı olan bir kız
çocuk
ile
İngilizce
İşletme eğitimi alan bir
oğlan çocuk babası
olan Hasan Altınsoy;
kızından da bir toruna
sahip.
Zeki Kahraman
ve
Mümin
Yılmaz
gibi
çok
değerli
meslektaşlarının
stajerliklerini yanında
tamamlamasından
büyük mutluluk duyduğunu, özellikle belirtiyor
Hasan Altınsoy.
Yöresel yemeklerimizden kabak bidesi,
yufka üstüne dökme et (Islama) ve çevirme;
en sevdiği yemekler arasında yer alıyor.
Sivil toplum kuruluşlarındaki hizmetlerine
gelince;
1985
yılında
merhum
Mümin

Gençoğlu’nun başkanlığında kurulan BALGÖÇ Derneği’ne üye oldu ve Yönetim Kurulu
Üyeliğine
getirildi. 1987 yılında Genel
Sekreterliğe seçildi. Yine 1987’de kurulan
BGF (Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci
Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreterliğine
getirildi. Bu görevi merhum Başkan Mümin
Gençoğlu’nun vefatı (7.2.1993) tarihine kadar
sürdürdü. Bundan sonra vekaleten BAL-GÖÇ
ve Federasyon Genel Başkanlığı görevlerini
üstlendi. 14 Kasım 1993 tarihinde BAL-GÖÇ
Genel Kurulu’nda oybirliği ile Genel Başkanlığa
seçildi. 26 Haziran 1994’te de Bursa, İzmir
ve Kocaeli delegelerinin katılımıyla yapılan
kongrede BGF Genel Başkanlığına seçildi.
1995 yılına kadar BAL-GÖÇ Genel Başkanlığı,
1996 yılına kadar da BGF Genel Başkanlığı
görevlerini yürüttü.

Görev taptığı dönemde BAL-GÖÇ Türk
Halk Müziği Korosu’nun ve Balkanlar’da Türk
Kültürü Dergisi’nin çıkarılmasının devamında
özellikle ısrarcı oldu ve bu aktivite ve yayınların
devamından büyük mutluluk duydu.
1994 yılında Rauf Denktaş’ın Bursa’ya
gelmesi, kendisi ile tanışılması ve camiaya
“Bizim halimizden en iyi sizler anlarsınız” diye
hitap etmesi ile 1995 yılında Jivkof’un davetlisi
olarak Süleyman Demirel ile birlikte Balkan
Göçmenlerini temsilen Bulgaristan’daki davete
katılması unutamadığı anıları arasında.
Bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için
kendisine şükranlarımızı sunarken; kişiliği,
tecrübesi ve bilgi donanımı ile camiamıza daha
uzun süre örnek olmasını ve yol göstermesini
dileriz.
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Kitap Tanıtımı
93 Harbi
Tuna’da Son Osmanlı Yahudileri

Erol HAKER
Arka kapak tanıtım metni;

Osmanlı’nın Balkanlar’daki hâkimiyeti boyunca, yönetenler ile tebaaları arasında karşılıklı uyum hâkim olmuştur. Osmanlı idaresi altındaki Yarımada, yine bir siyasi yapıya dâhil
edilmiştir. Rumeli, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu düzensiz, çalkantılı bölgeye hükmetme
hakkını elinde tuttuğunu kanıtladığı bir laboratuvar işlevi görmüştür.
Bulgar Tarihçisi
Prof. Dr. Rossitsa Gradeva
93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı hakkında birçok kitap ve makale yazılmasına rağmen, savaş sırasında ve sonrasında Osmanlı
bünyesinde birleşen milletlerin bu savaştan nasıl
etkilendikleri ve devamında hayatlarını ne şekilde
devam ettirdikleri hususunda çok az birincil kaynak
bulunmaktadır. Araştırmacı yazar Erol Haker, Prof.
Dr. Kemal Karpat’ın danışmanlığında, mensup olduğu cemaatin bu serüvenini, Balkanlar’da birçok
eziyete, kırıma maruz kalmış Osmanlı İmparatorluğu tebaasının bugüne kadar gözardı edilmiş tarihini, ailesinden, arşiv belgelerinden ve bu konuda
yazılmış bütün kaynaklardan derleyerek emsaline
ender rastlayacağımız 93 Harbi kitabını yazmıştır.
“Millet Sistemi” Osmanlı İmparatorluğu’nun
devamı ve bekasının en önemli unsuru olarak kabul edilir. Erol Haker, bu kitabında belirli bir coğrafî,
etnografik ve dönemsel sınır içinde, bu sistemin
işleyişini Tuna Vilayeti’ne yerleştirilmiş İspanya Yahudileri örneğiyle çok güzel sunmuş ve literatüre
kazandırmıştır. Bu kitap, yarı biyografi, yarı “bir dinî
ya da etnik cemaatin yaşam hikâyesi”dir.
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Şiir Köşemiz
İçimde Kavrulan
Yol kıyısında sarı dikenlerin

Ben Buyum
Ülkeden ülkeye

Tarlada katran dolu tütünlerin

Kentten kente gittim geldim

Kuş otu, labada, semizotların

Bir ülkü, bir sevda,

Buruk özlemidir içimde kavrulan.
Hep yolduğumuz ayrık otlarının
Çayırlarda çimen ve yoncaların
Yamaçların gri yosunlu taşlarının
Buruk özlemidir içimde kavrulan.

Bir ekmek peşinde;
Kimi fırtınaya kara, kimi sele tutuldum
Direndim onurumla.
Kaya oldum, bazen çeliktim
Yalan- dolana, uzaktım haram lokmaya,
Soylu-soysuz huzurunda hiç eğilmedim.

Daracık dağ başı patikaların
Ekin dövülen düz harman yerinin
Ocakta saçağı ve çerpeneyin
Buruk özlemidir içimde kavrulan.

Yad ellerde doğduğumdan mı ki?
Türk olmak Türk kalmaktı hep
Tercihim.
Üzerine titrediğim

Gölette kurbağa konserlerinin
Kırsalda zıplayan çekirgelerin
Dırdırı Ağustos böceklerinin
Buruk özlemidir içimde kavrulan.
Yaz sıcağından kavrulmuş yüzleri
Akşam serinliğinde, köy meydanında
O koyu muhabbetleri köylümün
Buruk özlemidir içimde kavrulan.

Türkiyem güzel ülkem,
Yıllar yılı hasretini çektiğim ve
Uğruna çok bedeller ödediğim,
O benim cömert,
Şirin, cennet Anadolum;
Onda,
Suyu hep buldum,
Ekmeğimi kimi tuza,
Kimi bala bandım yedim,

Recep USLU

Çok da keyifliyim,
Kaplıkaya’sında Bursa’nın.
Kısaca ben buyum…

Şükrü ESEN
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Balkanlar’dan Haberler /
Nisan-Mayıs-Haziran 2011
Konu: Bulgaristan’da Nüfus
Sayımı 2011
Bulgaristan,

nüfus

sayımı

sonuçlarını geçtiğimiz günlerde
açıklayarak, ülkedeki Bulgar ve
diğer etnik kökenli vatandaşların
sayısının yanı sıra diğer demografik özelliklerle ilgili bir tartışmayı
yeniden alevlendirdi.
Nüfus

sayımına

göre,

Bulgaristan’da 2001 yılındakinden yarım milyon daha az, 7,3
milyon kişi yaşıyor.
Bulgaristan Bilim Akademisi
demografi uzmanı Elitsa Dimit-

oranı yüzünden on yıllardır devam

ları 2001 yılına kıyasla %0,2’den

eden bir eğilim olduğu, ancak va-

%4,9’a çıkmasına rağmen, Ro-

kaların üçte birinde dış göçün de

man sayısının azalmasına şaşır-

bir faktör olduğu görüşündeler.

dı.

Mevcut hızda, ülke nüfusu 2060
yılına kadar 5,4 milyondan daha
az olacak.

ninin etnik kökenle ilgili soruyu
yanıtlamanın isteğe bağlı olması

Bu eğilimi geri çevirmek için

olduğunu söyledi; pek çok Ro-

daha fazla kaynağa ihtiyaç olma-

man büyük olasılıkla kendilerini

sına karşın, Dimitrova “ekonomik

Bulgar veya diğer etnik grupların

açıdan aktif insan sayısı azala-

mensubu olarak beyan etti. Ro-

cağı için bunun şiddetlenmeye

manlar, en kalabalık üçüncü etnik

devam edeceğini” savunuyor.

toplum olmaya devam ediyorlar.

Nüfüsun neredeyse dörtte biri,
veya 1,7 milyonu, “çalışma yaşının” üzerinde.

rova SETimes’e verdiği demeç-

Birleşik Roman Birliği Başkanı
Zarko Chankov SETimes’a verdiği demeçte, “Romanların sayısının azaldığı doğru değildir.” dedi.

te, “Yaşlanma konusunda Avrupa’daki en kötü durumlardan

Chankov, “Pek çok Roman,

birine sahibiz ve halkın çok ciddi

başta daha iyi eğitimli ve topluma

bir bölümü üçüncü [ileri yaşlılık]

entegre olmayı başarmış olanlar

çağında bulunuyor. Sonuç ola-

olmak üzere, ayrımcılıktan kork-

rak da, doğum oranları azalıyor.”

tukları için etnik kökenini gizliyor.”

dedi.

Nüfus sayımının etnik kökenle

dedi.

Nüfus sayımı verileri, en büyük

ilgili bölümü en tartışmalı bölüm

Chankov, Romanların nüfus

büyümenin 65 yaş üstü insan-

oldu ve farklı siyasi gruplar so-

sayımına internet üzerinden ka-

larda olduğunu -2001 yılındaki

nuçların gerçeği yansıtıp yansıt-

tılabilmesi nedeniyle, yurtdışına

%16,8’den bugün %18,5’e- gös-

madığını sorguladılar.

göçün -uzmanların öne sürdüğü

teriyor.
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Dimitrova, bunun olası nede-

Pek çok kişi, geleneksel ola-

Uzmanlar, nüfus azalmasının

rak yüksek doğum oranları dik-

büyük oranda negatif doğum

kate alındığında ve bağıl oran-

diğer olası neden- büyük bir etki
yaratmadığında ısrar ediyor. Her
Roman ailesi, yetkililer vatan-

daşların evlerini ziyaret ettiğin-

bir sivil toplum temsilcisi, nüfus

oranda düşük gösterildiğini iddia

de kendilerini kaydetmek üzere

sayımı verilerine katılmadı.

ederek, toplumun sonuçları tanı-

Bulgaristan’da kalan en az bir
ferde sahipti.

SETimes’a konuşan temsilci,

madığını da eklediler.

“Böyle bir eğilim varsa, büyük

Nüfus sayımı, Bulgarların beş-

Sosyolog Tzvetozar Tomov

olasılıkla göç ve çifte vatandaşlık

te birinin yüksek öğrenim gördü-

da resmi rakamlardan şüphe edi-

sahibi insanlar gibi faktörlerden

ğünü ortaya koydu. Dimitrova,

yor. SETimes’a konuşan Tomov,

kaynaklanıyordur. Belediyemizde

“Bu olumlu bir eğilim.” demekle

“Çeşitli değerlendirmeler var ve

bu tür pek çok insan var ve bunla-

birlikte, eğitim kalitesinin farklı bir

bunların bazılarında Roman sa-

rın bazıları büyük olasılıkla nüfus

konu olduğunu da kaydetti. Çe-

yısının aslında bildirilenin iki katı

sayımı sırasında Bulgaristan’da

şitli anketlerde, eğitim standardı-

olduğunu ileri sürülüyor.” dedi.

değildi.” dedi.

nın son 20 yılda belirgin şekilde
düştüğü ileri sürülüyor.

sonuçları,

Temsilci, “Bir diğer faktör de

ikinci büyük etnik grup olan Türk-

yaşlanma. Kırcali’de, çoğunlukla

İlk defa, sayımda okula adım

lerin sayısının, %0,6 azalarak nü-

yaşlı insanların yaşadığı pek çok

atmamış bir insan kategorisi -nü-

fusun %8,8’ine düştüğünü gös-

köy var.” diye de ekledi.

fusun %1,2’si veya 81 bin kişi- yer

Nüfus

sayımının

terdi.

Makedon toplum temsilcileri

“Umut İçin Birlikte” adlı örgüt-

yayınladıkları bildiride, Makedon-

ten isminin gizli kalmasını isteyen

ların sayısının 1.600 kişi ile büyük

aldı
Kaynak: Tzvetina Borisova /
Setimes
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Yemek Köşesi
Beze Kesmesi
Kaynak Kişi				
Yaşı				
Yemeği Öğrendiği Kişi
Göç Edilen Yer				
Derleyen				

:
:
:
:
:

Nebahat BALKAN
64
Selver BALKAN (Merhume)
Bulgaristan / Cebel Kasabası - Recepoğlulları Köyü
Nilüfer BALKAN

Hamur İçin Gerekli Malzemeler:
• 3 su bardağı un
• 2 su bardağı su
• 1 yumurta
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı tuz
Hamurun Hazırlanması:
Bütün malzemeler karıştırılır ve katı bir hamur haline
gelene dek yoğrulur. Yoğurma işlemi bittikten sonra
bu hamur 5 parçaya bölünür ve çok inceltmeden
oklava ile açılır. Açılan bu bezeler, havalanması için
bir bezin üzerinde 1 saat kadar bekletilir. Bekletilen
bezeler, daha sonra kare şeklinde kesilir.
Diğer Malzemeler:
• Yarım tencere su
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•
•
•
•
•

1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağ
Yoğurt
Sarımsak

Yapılışı:
Bir tencerenin yarısını su ile doldurulur. İçine 1
çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ konularak
kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başladıktan
sonra kesilen bezeler tencerenin içine atılarak
pişirilir. Bezeler piştikten sonra suyu süzülür.
Servis tabağına alınır ve üzerine sarımsaklı yoğurt
eklenerek, karıştırılır. Ayrı bir tavada tereyağ eritilir.
Sarımsaklı yoğurtlu bezenin üzerine gezdirilir. Afiyet
olsun.

