




	 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.		
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16330		Yıldırım	/	BURSA
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Unutulan Balkan Türklerinin 
Sorunlar Grafiği Üzerine Bir 
Değerlendirme 

Kader ÖZLEM
Genel Koordinatör

lkemizin son dönemde iç ve dış 
politikadaki yoğun gündemi, 
artan terör, malum çevrelerin 
‘özerklik’ (!) açıklamaları ve ya-
pay azınlık çalışmaları son hızla 
devam ederken; yanı başımız-
da Türkiye’nin ‘garantör devlet’ 
olarak teminatı altında bulunan, 
Osmanlı Devleti’nin yıkılışından 
sonra bölgedeki şanlı ama bir o 
kadar da hüzün dolu bir geçmişin 
mirası olan ve günümüzde ‘ger-
çek azınlıklar’ olarak bölgede var-
lığını sürdürmeye çalışan Balkan 
Türklerinin ülkemizde pasif bir 
tepki ve unutkanlık psikoloji için-
de  izlendiği görülmektedir. 
 Son birkaç aylık dönemde 
Balkan Türkleriyle ilgili gelişmeler, 
ülkemizde yine bu alana heves 
duyan küçük bir grup tarafından 
takip edilmekle birlikte; kümüla-
tif olmayan, tekil konu başlıkları 
altında ele alınmıştır. Kanaati-
mizce, konuların tekil incelense 
de; bütüncül bir çerçeveye otur-
tulması gereklidir. Ancak bunu 
Balkan topluluklarında görülen 
(ki özellikle Balkanlı Ortodoks 
Hristiyanlar’da oldukça yaygındır) 
‘düşman yaratma’ hastalığı ve ta-
rihsel paranoyaya kapılmaksızın 
gerçekleştirmek sağlıklı sonuçlar 
verir. 
 Genel bir yaklaşımla, Balkan 
Türklerinin sorunlarına bakıldı-
ğında; görülen husus hemen 
hemen bütün Balkan Türklerinin 
kimliksel anlamda sıkıntılarla kar-
şı karşıya bırakılmak istendiğidir. 
Bir milleti ayakta tutan kültürün en 
önemli öğelerinin dil ve din oldu-
ğu yadsınamaz bir realite iken; 

bu noktada, özellikle Batı Trak-
ya’daki ve Bulgaristan’daki Türk-
lerin her ikisinden de muzdarip 
oldukları görülmektedir. Türkçe 
eğitim, müftülük sorunu, yoğun 
misyoner çalışmaları, ekonomik 
geri kalmışlık, din görevlileri ve 
Türkçe öğretmen konusundaki 
yetersizlik, hâkim kimliğin uyum 
ve bütünleştirme adı altında asi-
milasyon faaliyetleri, ılımlı milliyet-
çi çoğunluğun mesaj veremediği  
noktalarda LAOS, ATAKA, VMRO 
gibi aşırı milliyetçi grupların dev-
reye girmesi ve bunların prova-
kasyon amaçlı eylemleri,  Müs-
lüman Türk nüfus kitlesini, Türk, 
Pomak, Roman diye etnik grupla-
ra ayırarak Müslüman adı altında 
birleştirme gayretleriyle sonra bu 
grupları yine etnik gruplara böl-
mek suretiyle farklı bir stratejinin 
uygulanması, kısıtlı kaynaklar 
nedeniyle mevcut Türkçe yayın 
organlarının kapanma tehlikesi, 
ekonomik açıdan sorun yaşa-
mayan neşriyatların ise tazminat 
cezalarına boğulması gibi, bir dizi 
husus iki azınlık grubumuzun or-
tak sorunlarını içermektedir. Kaldı 
ki;  Bulgaristan Türkleri açısından 
mesele daha trajiktir. Ortak sorun 
yaşayan iki kitlenin farklı tepkiler 
vermesi Batı Trakyalıların ‘iradî 
azınlık’ olmasından; Bulgaristan 
Türklerinin ise ‘kültürel azınlık’ ol-
masından ileri gelmektedir. Diğer 
bir deyişle, Batı Trakyalılar her dö-
nemde teyakkuz halinde olmaya 
meyilli iken; Bulgaristan Türkleri 
kriz oldukça sertleşme eğilimin-
dedir. Başmüftülük krizi ve Mayıs 
ayındaki cami saldırısı bu nokta-

Ü
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da önemli örneklerdir. Ancak bü-
tün Balkan Türklerinin görmediği 
bir husus vardır: Katı asimilasyon 
dönemleri bitmiştir; artık modern 
asimilasyon dönemleri yaşan-
maktadır. Diğer bir ifadeyle, askeri 
araçlarla asimilasyon yerini İngiliz 
metotlarına, Ali Cengiz oyunlarına 
bırakmıştır.  
 Bulgaristan’da son dönemde 
yaşanan bir iki hususa dikkat çek-
mek lazımdır. Bulgaristan Türkleri 
nüfus itibariyle diğer Balkan Türk-
lerinin toplamının iki katından daha 
fazladır. Bu açıdan, Balkan Türkle-
rinin en önemli mihenk taşı olarak 
da nitelendirilebilir. Ancak, ülkedeki 
2011 yılı nüfus sayımına göre, Bul-
garistan Türklerinin sayısının 588 
bin 313’e  gerilemesi tarihsel süreç 
içerisinde görülen en alt düzeyi 
ifade etmektedir. Bunda, ülkedeki 
Türklerin ekonomik sorunlar nede-
niyle yurtdışına yoğun göçlerinin 
etkisi büyüktür. Ayrıca, nüfus sayım 
metotları, yurtdışındaki pek çok 
Bulgaristan Türkünün demografik 
istatistiklerde yer alamamasına yol 
açmıştır. Kanaatimizce Bulgaristan 
Türklerinin sayısı 800.000 sınırının 
biraz daha üzerinde; Müslüman-
lar ise 1,5 milyon dolayındadır. 
Ancak, burada dikkat çeken, Bul-
gar Devleti’nin sayım sonuçlarıyla 
eriyen Bulgar nüfusunu gizleme 
çabasıyla, bununla birlikte Türk ve 
Müslüman grup üzerindeki psi-
kolojik harekâtıdır. Öte yandan,  
Bulgaristan’da Başmüftülük krizi 
büyük ölçüde çözülse de; küçük 
çaplı hukuk sorunları hâlâ devam 
etmektedir.  Güncel farklı bir so-
run ise, ülkede yeni yürürlüğe gi-
ren ikamet yasasıyla oy kullanmak 
için yerel seçimlerden önce 4 ay 
ülkede oturma zorunluluğunun 
getirilmesidir.  Aslında söz konusu 
seçim yasası, Bulgar Devleti’nin 
Türkiye’den her seçimde gerçek-
leşen göçmen akınını engelleme 
isteğiyle Türklerin ezici çoğunlukta 
olmadığı ancak yerel yönetimleri 
elinde bulundurduğu yerleri ‘de-
virme’ arzusunun bütünleşmiş 
ifadesidir. Yerel seçimler için ‘seç-
men turizmine’ çözüm bulan Sofya 
Yönetimi’nin genel seçimler için 
de paralel bir alternatif üretece-
ğini tahmin etmek güç olmasa 

gerek. Diğer taraftan, kurumsal 
açıdan Bulgaristan Türklerinin ge-
rek siyasi temsil anlamında gerek 
Türkiye’deki sivil toplum örgütleri 
bazında hiç olmadığı kadar büyük 
bir kimlik krizi yaşadığı ve açmaz-
da bulundukları görülmektedir. Ni-
tekim bu durum kendi içinde ‘anti’ 
hareketleri doğurmakta ve azınlık 
yapılanmalarının yıpranmasına yol 
açmaktadır. 
 Makedonya ve Kosova Türk-
lerinde de kimliksel tehditlerin ya-
şandığı gözlenirken; Batı Trakya 
ve Bulgaristan’dan temel farkları, 
tehdidin kaynak noktasının Müslü-
man bir topluluk olmasıdır. Nüfus 
sayımlarında Türklerin Arnavutlar 
tarafından farklı bir kimlik beyanına 
zorlanmaları bu noktada temel ola-
bilecek bir örnektir.  
 Makedonya ve Türkiye arasın-
daki olumlu ikili ilişkiler Türk azınlı-
ğın durumunda göreli bir iyileşme 
yaratsa da; Türkçe’nin resmi dil 
olma sorunu (yüzde 20’lik nüfus 
sınırlaması),  Türkçe eğitim ve 
hassas olan etnik ve dinî dengeler 
(Şubat 2011’de Üsküp’teki çatış-
ma örneği) önemli konu başlıkla-
rıdır. Makedonya Türkleri için esas 
tehlike ise azınlık grubu içerisin-
deki görüş farklılıkları ve kurumsal 
bölünmüşlüktür. Yaklaşık 70 bin 
kişilik bir azınlık grubunun 3 siyasi 
partiye ve 50’nin üzerinde sivil top-
lum örgütüne bölünüp,  bütüncül 
hareket edememesi izahı zor bir 
durumu ifade etmektedir. Özellik-
le, Haziran 2011’deki seçimler bu 
bölünmüş yapıyı çok daha belirgin 
hale getirmiştir. Ne var ki, azınlığın 
içsel sorunuymuş gibi gözüken 
bu statükonun devamını isteyen 
ülke, bölge ve kıta geneline yayılan 
odakların var olduğu bilinegelmek-
tedir.  
 Kosova Türklerinin bölünmüş-
lük sorunu Makedonya Türklerine 
nazaran çok daha minimize edil-
miş bir durumdayken; Türkçe ko-
nusunda yaşanan sıkıntılar kaygı 
verici boyutlara ulaşmıştır. Örneğin, 
1974 Yugoslavya Anayasası’nda 
Türkçe resmi dil statüsündeyken, 
Türkler de kurucu unsurlardan bi-
risiydi. 2008 yılında bağımsız olan 
Kosova Anayasası’nda ise, Türkler 

azınlık bir grup haline getirilerek, 
Türkçe resmi dil olmaktan çıka-
rılmış, yerel yönetimler düzeyine 
indirgenmiştir.  Kurucu unsur kap-
samına ise nüfus açısından ezici 
çoğunluğu oluşturan Arnavutların 
yanı sıra, bugünlerde Mitroviça’da 
Müslüman Kosovalılara kurşun 
sıkan sadece Sırpların dâhil edil-
mesi düşündürücü olmuştur. 
Kosova’da 2005 yılından itibaren 
Resmi Gazete Türkçe olarak da 
yayınlanmaktayken; 2010 yılında 
baskısı kaldırılmak istenmişti. Ney-
se ki, görünürde KDTP’nin, arka 
planda ise Türkiye’nin etkin giri-
şimleri bu süreci lehte sonuçlan-
dırmıştır. Geçmiş dönemlerde ka-
patılan/kapanmak zorunda kalan 
Yeni Dönem Gazetesi ile Temmuz 
2011’de Mehmetçik FM’in alınan 
bir kararla yayın hayatına son ver-
mesi  (Kosova’daki Türk askeri bu 
kararı almıştır) Türkçe’nin akıbetini 
düşündürür olmuştur. Kosova’da 
Türkçe olarak yayın hayatına baş-
layan yeni neşriyatlar olsa da; 
istenilen düzeyde değildir. Yine 
aynı şekilde, Makedonya’daki res-
mi için yüzde 20’lik nüfus kotası, 
Kosova’da yüzde 5 olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Ne var ki, yasal 
mevzuat bunu emretse de, Prizren 
Belediye ambleminde olduğu gibi 
uygulama hataları görülmektedir. 
Kazanılan hukuk mücadelelerine 
rağmen, Kosova’da üstünlerin 
hukukunun egemen olduğu görül-
mektedir. Okullarda Türkçe eğitim 
görenlerin sayısındaki azalma ile 
üniversitelerdeki Türk akademis-
yenlere yapılan baskılar işin farklı 
bir boyutunu oluşturmaktadır. Bü-
tün bunlarla birlikte, Kosovalı Türk-
lere hâkim grubun etnik baskıları 
dâhil edildiğinde, sanılandan daha 
çetrefilli bir görüntü ortaya çıkmak-
tadır. Kosova ve Makedonya’daki 
etnik baskı konusunun arka pla-
nında Türkiye’den bölgeye giden 
gerek kamu, gerek yerel yönetim 
görevlilerinin göz yummasının etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Kanaati-
mizce Ankara’nın genel olarak bu 
faaliyetlere kayıtsız kalması, ‘Kato-
likleştirilme tehdidi altında bulunan 
Kosova’nın Müslüman kalabilme-
sini sağlamak için, dindaş Arnavut-
ları üzmemek, bilakis kazanmak ve 
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Priştina’yı Ankara ekseninden fazla 
uzaklaştırmamak’ stratejisine da-
yanmaktadır. 
 Balkan Türklerinin ifade edil-
meye çalışılan bu sorunlu grafi-
ğinin arka planında, tarihsel Şark 
Meselesi bulunmaktadır. Kon-
jonktür itibariyle modernize edi-
len söz konusu tarihsel kavram, 
ilk ortaya çıkışı itibariyle, Türkleri 
Avrupa’dan atmak ve daha son-
ra geldikleri yere geri göndermek 
olsa da; yapılmak istenen bu su-
ikast Lozan’la durdurulmuştu. 
Daha sonra farklı formatlara bürü-
nen proje, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde modern haliyle ortaya 
çıkmış; ilk denemesini Bosna 
Hersek’te yapmıştır. 11 Eylül 2001 
sonrası süreçte ise, Avrupa’da iyi-
ce kendini hissettiren İslamofobia, 
sıradan muhafazakârları bile etki 
altına alırken; aşırılık yanlılarını ise 
daha da sertleştirmiştir. Avrupa 
Birliği belgelerinde adını Türkle-
rin verdiği Balkanlar ifadesi yerine 
‘Güneydoğu Avrupa’ kullanılması 
konusunda ısrardan, Norveçli cani 
Anders Breivik’in manifestosun-

daki ilgili ifadelere; Balkanlar’da 
Yugoslavya’nın kanlı dağılma sü-
recinden, bölgedeki Türklerin birbi-
rinden bağımsızmış gibi gözüken 
ama aynı bütünün parçaları olan 
sorunlarına kadar geniş bir yelpa-
ze Modern Şark Meselesi’nin görü-
nen yüzünü işaret etmektedir. 

 Avrupa’nın İstanbul’dan, 
Türkiye’nin ise Bosna’dan başla-
yan güvenlik eksenleri Balkanlar 
coğrafyasında çakışmaktadır. İki 
aktörün farklı güvenlik algılamaları-
nın uzun vadede taban tabana te-
zat olduğu görülmektedir. Balkan 
Türklerinin sorunları zamanla iyice 
kemikleşen bir görünüme bürü-
nürken; Ankara Yönetimi’nin uzun 
vadeli politikalar izleyerek daha 
sistematik ve profesyonel kurum-
larıyla hareket etme zarureti ortaya 
çıkmaktadır. 
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 Binanın örtü sisteminin yapıl-
ması sırasında ustaların çatıya bir 
bayrak asmaları ve çeşitli tekerle-
meler söyleyerek bahşiş isteme-
leri de oldukça yaygın bir yapı ge-
leneğidir. Bu bahşiş ev sahibi ve 
komşular tarafından verilen çeşitli 
dokumalar ya da bir miktar para-
dan ibarettir.  Gelen her bahşiş 
sonrasında ustalar tekerlemeler 
söyler:  

	 “…Evin	 çatısını	 kapatırken	
işte	 usta	 kuyar	 diker	 urda	 usta,	
belki	bahşişler	gelir	söyler	una	iki	
(mani)…	 usta	 kuyar	 onu,	 bir	 de	
konu	komşu	bahşiş	götürür,	usta	
da	 o…	 Para,	 kimiler	 para	 verir,	
kimiler	 verir	 birengi	 (havlu),	 pırtı,	
basma	 gibi…	 Onları	 sora	 süy-
ler	 kimden	 gelmiş	 demek,	 kimin	
adına	 gelmiş	 onları	 usta	 süyler	
orda…”	(KK.:	Ramazan	İsmailov)

	 “…Bahşiş	 ben	 istemiyorum	
ki!	 Komşular	 getiriyo	 kendileri.	
Çatıyı	 kurduktan	 sonra,	 sora	 ki-
remitler	 …	 dizilir,	 letva	 deriz	 biz	
ona,	 kiremitleri	 yerleştirmek	 için,	
o	zaman.	(Bahşiş	gelince)	bağırı-
yoz	 o	 zaman;	Çantmayı	 çanttııık,	
üstünden	şey	bıraktııık,	Ramazan	
beyden	bahşiş	geldiiiii,	ustayı	se-
vindirdiiii,	Allah	onu	da	sevindirsii-
in	Gazdarın	saygısını	saymııış	-	evi	
yaptırana	gazda	deriz	biz-	Sonra,	
tarlalara	 berekeeet,	 ustalara	 kuv-
veeet,	verene	de	bereket	verme-
yene	de	bereket,	ille	verene	daha	
çok	bereket.	Bu	sözü	söleriz	biz.	
Çatmakta,	 bahşiş	 geldiği	 za-
man…”	(K.K.:	Osman	Recepov)

	 “…(Bahşiş)	istenir.	Eee	kuydu	
mi	 bu	 papazlari,	 maya	 o,	 maya-
lari	 koydu	mi,	 o	 zaman	 yakınlari,	
dostlari	bahşiş	götürür.	İki	havlicik	
götürürler.	 Havlicik	 derler	 bizim	

burada,	 bez,	 kumaş,	 silinmek	
için.	 Kimisi	 havlu	 götürür.	 Kimisi	
para	 verir	 ne	 kaa	gönlünden	 ko-
par!	 (Ustalar)	 asar	 onlari.	 Takilir	
çiçekler	orda,	yeşil	dallar.	E	ordan	
çağırır,	kimden	götürür	aber	eder	
filanca	kişi,	bahşiş	geldi,	bu	ismiy-
ce	konuşur	kim	verir,	diyiverir	oni,	
-Ey	 köylüler	bahşişler	geldi	 Asan	
Agadan,	 Asan	 ağadan,	 e	 peşkir	
mi	 ne	 verır	 diiverır,	 yahut	 bu	 kaa	
para	verdi,	böyle	bu…	Okalır	us-
talara,	o	sahibina	gitmez	ustalara	
kalır	burada.”	(K.K.:	Süleyman	İs-
mailov)

	 “İpi	 gerdi	mi,	 em	de	 bağlıyor	
oraya	 bir	 şey,	 başlar	 aykırmaya.	
Ev	 sahibi,	 önce	 ev	 sahibi	 çıkarı-
yor	şeyi,	bahşişini	ustaların.	Şim-
di	o	zaman	verirler	ne?	O	zaman	
bizde	 elde	 dokurlardı,	 biz	 deriz	
burda	 Türkiyede	 de	 diyorlar	 yani	
don-gomlek	 verirler,	 ama	 onlar	
yani	 İndistan	 ipliğinden	dokunur-
duki	İnt	ipliği	derlerdi	ona,	çok	gü-
zel	yani,	dokunuk.	Ondan	verirler,	
taktılar	mı	 oraya	 bu	 başlar	 sonra	
aykırmağa:	Der;	eee	ustalara	kuv-
vet	çift,	çiftçilere,	çiftçilere	bereket	
filan	kişiden	işte	bahşiş	geldi	onu	
getirdi	bunu	getirdi	deyip	 isminle	
şeyediir	 işte	 ustalara	 kuvvet	 diye	
başlayıp.	Hiç	şey	etmez	usta,	nor-
mal	 şeyine	 bakar,	 işine	 bakiyor.	
Zati	 ustayi	 da	 onun	 zamani	 yok,	
o	 zaman	 ustayi	 da	 ötekisi	 uyarir,	
uyariyor	yani.	Eee	der	adam	seni	
bekliyor,	 ade	 konuş	 bakalım.	 E	
der	 felan	 kişiden	 bahşiş	 getir-
di	 ustalari	 sevidirdi	 bilmem	 ne,	
e	 çiftçilere	 bereket,	 o	 çiftçilere	
kuvvet	ovalara	bereket	falan	fıstık	
onları	konuşur	yani.”		(K.K.:	Ahmet	
Abdül)

 Yörük yerleşmelerinde nazara 
karşı uygulanan pek çok pratik 

mevcuttur. Bunların en yaygın 
olanları evin saçağına ya da kapı 
üstüne hayvan kafası ve at nalı 
asılmasıdır.

Yüksek	Mahalle	Köyü-Nazarlık	olarak	
kullanılan	at	nalı	(AEGM	Arşivi)

 10. Sonuç

 Mimari açıdan Makedonya 
Yörük köylerinin Türkiye (özellikle 
Batı, İçbatı ve Güney Anadolu) 
ile büyük benzerlikler gösterdi-
ği gözlemlenmiştir. Yapı tekniği, 
mekânsal organizasyon, fonksi-
yon, iç donanım ve geleneksel 
mimarlık terminolojisi büyük öl-
çüde benzeşmektedir. Yörükle-
rin Anadolu’dan Rumeli’ye göç 
ettirilmiş bir topluluk olmasının 
yanı sıra 500 yıl süren ve her açı-
dan olduğu gibi kültürel açıdan 
da Balkanları etkileyen Osmanlı 
hâkimiyeti bu benzerliğin altında 
yatan en önemli nedendir.

 Yapı terminolojisindeki ben-
zerlikler Makedonya’da yaşayan 
Yörük gruplarının en azından bir 
kısmının henüz Anadolu’da iken 
yerleşik hayatı seçtiğini, daha 
sonra bir takım nedenlerle göç 
ettirilerek Balkanlar’da iskân edil-
diğini ve bu yolla Anadolu’da 
edindikleri yapı bilgisi ve termi-
nolojisini Balkanlar’a taşıdıklarını 
düşündürmektedir.

Makedonya Yörüklerinde Halk Mimarisi 
Geleneği Üzerine Bir Araştırma -III-
Mahmut DAVULCU
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 XX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yöreye has halk mimarisi 
geleneği büyük ölçüde değişi-
me uğramıştır. Bunun en büyük 
nedeni modern yapı teknikleri ve 
malzemelerinin yaygınlaşması 
ile sosyo-ekonomik gelişmeler-
dir. Yaşanan bu süreç içerisinde 
konutlar kırsal niteliklerini yitire-
rek mekansal organizasyonları 
(helanın konutun iç bünyesine 
alınması, ayat veya anay adı veri-
len sofanın işlevini yitirerek yerini 
salon olarak nitelendirebilece-
ğimiz mekana bırakması, zemin 
katların yaşama alanı olarak kul-
lanılmaya başlanması, odaların 
çok işlevli mahiyetini yitirmesi, 
modern manada banyo ve mut-
fak mekanının konut planlaması-
na dahil edilmesi vb.) büyük öl-
çüde değişikliğe uğramış ayrıca 
bazı yapı türleri fonksiyonlarını 
yitirerek yok olmuştur. Ancak bu-
gün dahi inşa faaliyetleri büyük 
ölçüde yerel yapı ustaları eliyle 
gerçekleştirilmekte ve ustalık ge-
leneği modern çağa ayak uydu-
rarak bir şekilde kendisini devam 
ettirmektedir.

 YEREL MİMARİ TERİMLER: 

 Ağır/Ahır: 1. Hayvana yem 
verilen ağaç yalak. (Valondova 
İli Kızıldoğan Köyü) 2. Çeşme 
yalağı. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Amamlık: Banyo yapmaya 
mahsus yer. (Valondova İli Kızıl-
doğan Köyü, Usturumca İli Vasi-
leva Belediyesi Yüksek Mahalle 
Köyü, Radoviş İli Konce Kasaba-
sı, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Anay: 1. İki katlı evlerde 
dış sofa şeklinde düzenlenmiş 
mekân. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü, Usturumca İli Vasileva Be-
lediyesi Yüksek Mahalle Köyü, 
Valondova İli Dedeli Köyü) 2. İki 
kat ev. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü, Usturumca İli Vasileva Be-
lediyesi Yüksek Mahalle Köyü, 
Valondova İli Dedeli Köyü)

 Anayaltı: İki katlı konutlarda 
hayvanların beslendiği zemin kat. 

(Valondova İli Dedeli Köyü)

 Anay odası: Evin ikinci katın-
da yer alan oda. (Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Avır/Avur: Hayvan bakılan 
mekân. (Usturumca İli Vasileva 
Belediyesi Yüksek Mahalle Köyü, 
Radoviş İli Konce Kasabası)

 Avli: Avlu. (Valondova İli De-
deli Köyü)

 Ayat: Konutların üst katında, 
odalar arasında yer alan ve sofa 
görevi gören mekân. (Radoviş İli 
Konce Kasabası, Valondova İli 
Kızıldoğan Köyü, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Baca: Ocak. (Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Bel ağacı: Çatı konstrüksiyo-
nunun yapımında kullanılan ağaç 
kiriş. (Makedonya Cumhuriyeti 
Valondova İli Dedeli Köyü)

 Besleme: Taş duvarların 
muhkemliğini arttırmak amacıyla 
duvar arasına yerleştirilen ahşap 
eleman. (Valondova İli Dedeli 
Köyü)

 Bıçkı: İnşaat işlerinde kulla-
nılan büyük testere. (Usturumca 
İli Vasileva Belediyesi Yüksek 
Mahalle Köyü, Radoviş İli Konce 
Kasabası, Valondova İli Dedeli 
Köyü)

 Bunar: Çeşme. (Valondova İli 
Kızıldoğan Köyü) 

 Çamırcı: İnşaat sırasında us-
taların yanında amelelik yapan 
kişi. (Valondova İli Dedeli Köyü)

 Çamır/Çamur: İnşaatlarda 
harç olarak kullanılan su, toprak 
ve saman karışımı. (Usturumca 
İli Vasileva Belediyesi Yüksek 
Mahalle Köyü, Radoviş İli Konce 
Kasabası, Valondova İli Dedeli 
Köyü)

 Çantma: Ağaç elemanları 
geçmelerle birbirine bağlamak. 
(Usturumca İli Vasileva Belediye-
si Yüksek Mahalle Köyü)

 Çeşma: Çeşme. (Valondova 

İli Kızıldoğan Köyü)

 Dermen: Değirmen. (Radoviş 
İli Konce Kasabası, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Dil tahta: Uygun boyutlarda 
biçilerek hazırlanmış olan keres-
te. (Radoviş İli Konce Kasabası)

 Dört su: Kırma çatı. (Ustu-
rumca İli Vasileva Belediyesi Yük-
sek Mahalle Köyü, Valondova İli 
Kızıldoğan Köyü, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Döşeme ağacı: Zemin katla 
üst kat arasında taban oluştur-
mak amacıyla kullanılan ağaç 
kirişler. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Eğrek: Küçükbaş hayvanların 
bakıldığı yer. (Valondova İli Kızıl-
doğan Köyü, Usturumca İli Vasi-
leva Belediyesi Yüksek Mahalle 
Köyü, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Fener: Gaz lambası. (Valon-
dova İli Kızıldoğan Köyü, Valon-
dova İli Dedeli Köyü)

 Firenk kiremidi: Fabrika ma-
mulü kiremit. (Valondova İli De-
deli Köyü)

 Fuga: Yapı taşlarının derz 
kısmı. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü)

 Gazda: Ev yaptıran kişi. (Us-
turumca İli Vasileva Belediyesi 
Yüksek Mahalle Köyü)

 Gırnap: Yapı ustalarınca inşa-
at sırasında kullanılan ip. (Valon-
dova İli Dedeli Köyü)

 Hizbe: Büyükbaş hayvanların 
bakıldığı yer. (Valondova İli Kızıl-
doğan Köyü)

 İki su: Beşik çatı. (Valondova 
İli Kızıldoğan Köyü, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 İşpora: Kuzine tarzı soba. 
(Usturumca İli Vasileva Belediye-
si Yüksek Mahalle Köyü)

 İşbarat: Kuzine tarzı soba. 
(Valondova İli Kızıldoğan Köyü, 
Valondova İli Dedeli Köyü)
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 İvritza: Yapı ustalarınca inşa-
atlarda kullanılan gönye. (Ustu-
rumca İli Vasileva Belediyesi Yük-
sek Mahalle Köyü)

 Kalıp: Kerpiç kesmek ama-
cıyla kullanılan ahşap gereç. 
(Radoviş İli Konce Kasabası, Va-
londova İli Kızıldoğan Köyü, Va-
londova İli Dedeli Köyü)

 Kapaklık: Ocakta ekmek ya-
pılan sac. (Valondova İli Kızıldo-
ğan Köyü)

 Kara kiremit: Geleneksel tek-
nik, yöntem ve malzemelerle imal 
edilmiş olan alaturka kiremit. (Va-
londova İli Dedeli Köyü)

 Kenev: Tuvalet. (Usturumca İli 
Vasileva Belediyesi Yüksek Ma-
halle Köyü, Radoviş İli Konce Ka-
sabası, Valondova İli Kızıldoğan 
Köy, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Kınap: Yapı ustalarınca inşaat 
sırasında kullanılan ip. (Usturum-
ca İli Vasileva Belediyesi Yüksek 
Mahalle Köyü, Valondova İli De-
deli Köyü)

 Kırevet: Ağaçtan yapma se-
dir. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Kırmızı toprak: Kerpiç yap-
mak amacıyla kullanılan bir tür 
toprak. (Radoviş İli Konce Kasa-
bası)

 Kışla: Hayvan bakmaya mah-
sus yapı. (Usturumca İli Vasileva 
Belediyesi Yüksek Mahalle Köyü)

 Kiriş: Büyük taban ağacı. 
(Usturumca İli Vasileva Belediye-
si Yüksek Mahalle Köyü, Radoviş 
İli Konce Kasabası)

 Koca ev/Koca içeri: Tek katlı 
konutlarda içerisinde büyük bir 
ocak bulunan ayrıca hububat 
sandığını da ihtiva eden geniş 
mekân. (Valondova İli Kızıldoğan 
Köyü, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Kolba/Koliba: Kulübe. Bunlar 
hayvan bakmak için kullanılır. Sa-
manlığı ve ağılı vardır. (Usturum-
ca İli Vasileva Belediyesi Yüksek 
Mahalle Köyü, Valondova İli De-

deli Köyü)

 Kuma: Dört su adı verilen kır-
ma çatılarda, çatının üst bölümü. 
(Valondova İli Kızıldoğan Köyü, 
Valondova İli Dedeli Köyü)

 Kuma ağacı: Çatıyı ayakta 
tutmaya yarayan ağaç dikme. 
(Valondova İli Dedeli Köyü)

 Kuru taş: Harç kullanılma-
dan örülen taş duvar. (Radoviş 
İli Konce Kasabası, Valondova 
İli Kızıldoğan Köyü, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Kuşak: Taş duvarların muh-
kemliğini arttırmak amacıyla du-
var arasına yerleştirilen ahşap 
eleman. (Usturumca İli Vasileva 
Belediyesi Yüksek Mahalle Köyü, 
Radoviş İli Konce Kasabası, Va-
londova İli Dedeli Köyü)

 Kutura: İnşaatlarda uygula-
nan götürü usulü ihale biçimi. 
(Usturumca İli Vasileva Belediye-
si Yüksek Mahalle Köyü)

 Kümbet: Soba. (Usturumca 
İli Vasileva Belediyesi Yüksek 
Mahalle Köyü, Radoviş İli Konce 
Kasabası)

 Lamba: Gazayağı yakılan ay-
dınlatma aracı. (Usturumca İli Va-
sileva Belediyesi Yüksek Mahalle 
Köyü, Radoviş İli Konce Kasaba-
sı, Valondova İli Dedeli Köyü)

 Letva: Kiremitaltı tahtası. (Us-
turumca İli Vasileva Belediyesi 
Yüksek Mahalle Köyü)

 Los: Kapı arkasına verilen da-
yak sistemi. (Valondova İli Dedeli 
Köyü)

 Mancılık: Büyük taşları kaldır-
mak amacıyla kurulan düzenek. 
(Valondova İli Kızıldoğan Köyü, 
Valondova İli Dedeli Köyü)

 Mayiya: Mahya ağacı. (Rado-
viş İli Konce Kasabası)

 Merteg: (Valondova İli Dedeli 
Köyü)

 Metro: Metre. (Radoviş İli 
Konce Kasabası)

 Mıh: İnşaatlarda da kullanılan 
demirci yapması büyük çivi. (Ra-
doviş İli Konce Kasabası)

 Mistire: Mala. (Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Moloz: Yapı taşı olarak kulla-
nılan işlenmemiş taş. (Valondova 
İli Kızıldoğan Köyü, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Ocaklık: Ocak. (Valondova İli 
Kızıldoğan Köyü)

 Oluklu: Alaturka kiremit. (Us-
turumca İli Vasileva Belediyesi 
Yüksek Mahalle Köyü)

 Papaz: Çatı konstrüksiyonu-
nu ayakta tutması amacıyla kul-
lanılan büyük ağaç dikme. (Us-
turumca İli Vasileva Belediyesi 
Yüksek Mahalle Köyü, Radoviş 
İli Konce Kasabası, Valondova İli 
Dedeli Köyü)

 Pardı: 1. Tavan. (Valondova 
İli Kızıldoğan Köyü) 2) Çatı yapı-
mında kullanılan ağaç kabukları.  
(Radoviş İli Konce Kasabası, Va-
londova İli Kızıldoğan Köyü, Va-
londova İli Dedeli Köyü)

 Payvanta: Ahşap çatkılı yapı-
larda, çapraz bağlantı elemanı. 
(Radoviş İli Konce Kasabası)

 Pençere: Pencere. (Valondo-
va İli Dedeli Köyü)

 Pileve: Harç olarak kullanılan 
çamur yapılırken içerisine katılan 
saman. (Usturumca İli Vasileva 
Belediyesi Yüksek Mahalle Köyü)

 Poniçsa/Ponitza: Ekmek ya-
pılan bir tür fırın. (Usturumca İli 
Vasileva Belediyesi Yüksek Ma-
halle Köyü, Radoviş İli Konce Ka-
sabası)

 Porta: Çift kanatlı büyük avlu 
kapısı. (Usturumca İli Vasileva 
Belediyesi Yüksek Mahalle Köyü, 
Radoviş İli Konce Kasabası, Va-
londova İli Kızıldoğan Köyü, Va-
londova İli Dedeli Köyü)

 Reze: Madeni kapı kilidi. (Us-
turumca İli Vasileva Belediyesi 
Yüksek Mahalle Köyü, Radoviş İli 
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Konce Kasabası)

 Sacak: Üçayak, sacayak. 
(Valondova İli Kızıldoğan Köyü)

 Sergen: Evin iç duvarlarında 
yer alan raf. (Valondova İli Kızıl-
doğan Köyü, Valondova İli Dedeli 
Köyü)

 Sıtol: Ağaç oturak. (Usturum-
ca İli Vasileva Belediyesi Yüksek 
Mahalle Köyü)

 Su: Çatının eğimli yüzeylerini 
belirtmek amacıyla kullanılan te-
rim. (Usturumca İli Vasileva Be-
lediyesi Yüksek Mahalle Köyü, 
Valondova İli Kızıldoğan Köyü, 
Valondova İli Dedeli Köyü)

 Şevk: Gazyağı yakılan, küçük 
boyutlu aydınlatma aracı. (Us-
turumca İli Vasileva Belediyesi 
Yüksek Mahalle Köyü, Radoviş İli 
Konce Kasabası)

 Şipori: Ekmek pişirmeye 
mahsus fırın yapısı. (Radoviş İli 
Konce Kasabası)

 Ştranga: Taş kırmak amacıy-
la kullanılan büyük demir balyoz. 
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İbrahim SEDİYANİ

FOTOĞRAFLAR:

Her	ikisi	de	Ortodoks	rahipler	ve	aynı	zamanda	misyoner	olan	Âziz	Kiril	ve	Âzîz	
Metodius	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	/	Orto-
dokslar	nezdinde	adetâ	kutsal	bir	alfabedir	(MAKEDONYA)	

Balkanlar’ın En Kilitli Kapısından 
İçeri - Kiril Alfabesi -II-
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Kiril	 ve	 Metodius	 kardeşler,	 misyonerlik	 faaliyetleri	 çer-
çevesinde	 Slav	 halklarının	 kültürel	 gidişatını	 etkilemiş	 ve	
“Slavlar’ın	Önderleri”	ünvânına	layık	görülmüşlerdir.	Ölüm-
lerinden	sonra,	Slav	halkları	arasındaki	çalışmalarını	öğren-
cileri	devam	ettirmiştir.	(MAKEDONYA)	

Soyadını	Ohri	şehrinden	alan	Kliment	Ohridski		 	
(MAKEDONYA)	

Ohri	 şehrinin	 en	 önemli	 özelliği,	 “dünyanın	 en	 yaygın	 3.	
alfabesi	durumunda	olan	Kiril	Alfabesi’nin	doğduğu	şehir”	
olmasıdır	(MAKEDONYA)	

Ohri	şehrindeki	Kliment	Ohridski	heykeli...	863	 tarihinden	
itibaren	Ohrid,	Preslaw	şehri	 ile	birlikte	Bulgar	Devleti’nin	
iki	önemli	“dîn	ve	kültür	merkezi”nden	biri	olur.	İsmi	şehirle	
özdeşleştiği	 ve	 şehir	 tarihinin	 en	 önemli	 şahsiyetlerinden	
biri	 olduğu	 için	 soyismi	 “Ohridski”	 (Ohrili)	 olan	 ünlü	 âzîz	
ve	piskopos	Kliment	Ohridski	 (840	–	916),	893	 tarihinde,	
Bulgar	ve	Balkan	tarihinde	çok	çok	ünlü	ve	önemli	bir	yer	
tutan	meşhur	“Ohrid	Okulu”	adlı	okulu	açar.	“Ohrid	Okulu”,	
“Preslaw	Okulu”	ve	“Tranowo	Okulu”,	bu	üç	okul,	9.	–	10.	
yy’larda	Bulgar	kültür	dünyasının	en	önemli	3	dînî	–	ruhbanî	
okullarıdırlar.	(MAKEDONYA)	
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Kiril	 (gerçek	 ismi	 Konstantin)	 ve	 Metodius	 (gerçek	 ismi	
Michael)	 kardeşler,	 Selanik’lidirler.	 Babaları	 Leon	 adında	
bir	Bizanslı	Yunan	subayıydı.	Selanik’te	doğan	bu	kardeş-
lerden	Kiril,	küçüğüdür...	Kiril	ve	Metodius	kardeşler,	Gla-
golitik	 Alfabe’yi	 geliştirerek	 bundan	 yeni	 bir	 alfabe	 icâd	
etmişlerdir.	 Bu	 alfabe,	 Eski	 Slav	 dilinin	 yazılabilmesi	 için	
geliştirilen	ilk	alfabedir.	Kiril	Alfabesi	bu	alfabeyi	esas	ala-
rak	şekillenmiş	ve	günümüzde	ağırlıklı	olarak	Slav	dillerinde	
kullanılmaktadır...	 “Slavlar’ın	Önderleri”	 olarak	 tanımlanan	
kardeşler,	hem	Katolik	hem	de	Ortodoks	kiliseleri	 tarafın-
dan	çok	önemsenirler.	Roma	Katolik	Kilisesi’nin	takvimine	
göre,	Kiril’in	öldüğü	gün	olan	14	Şubat,	“Âzîz	Kiril	ve	Meto-
dius	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”	ola-
rak	 kutlanmaktadır.	 Makedonya	 Cumhuriyeti’nde	 ise	 24	
Mayıs	 günü	 “Âzîz	 Kiril	 ve	 Metodius	 Aydınlanma	 Günü”	
olarak	kutlanmaktadır.	Çek	Cumhuriyeti	 ve	Slovakya’da	5	
Temmuz	günü,	Rusya	 Federasyonu’nda	 ise	 yine	 24	Ma-
yıs	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.	(MAKEDONYA)	

KİRİL	ALFABESİ’NİN	DÜNYA	HARİTASI...	Yukarıdaki	harita,	
dünyada	Kiril	Alfabesi’nin	kullanıldığı	 yerleri	göstermekte-
dir.	Koyu	yeşil	renkteki	ülkeler,	Kiril	Alfabesi’nin	resmî	alfa-
be	olarak	kullanıldığı	ülkelerdir.	Açık	yeşil	 renkteki	ülkeler	
ise,	 resmî	olarak	başka	bir	alfabeye	sahip	olmasına	 rağ-
men,	Kiril	Alfabesi’nin	de	günlük	hayatta	halen	kullanılma-
ya	devam	edildiği	ülkelerdir.

Kiril	Alfabesi,	bugün	dünya	üzerinde	Latin	Alfabesi	ve	Arap	
Alfabesi’nden	sonra	en	yaygın	olan	3.	alfabe	durumunda-
dır	 ve	 daha	 çok	 Slav	 halkları	 arasında,	 eski	 Doğu	 Bloku	
ülkelerinde	kullanılır...	Kiril	 Alfabesi,	 kısaca	 “Azbuka”	diye	
de	 anılır.	 Bu	 isim,	 Kiril	 Alfabesi’nin	 ilk	 iki	 harfi	 olan	 “Аа”	
(as)	ve	“Бб”	(buki)	harflerinin	isimlerinin	birleştirilmesinden	
oluşmuş	bir	sözcüktür...	“Azbuka”	sözcüğü	ise	Slav	dilinde	
“Ben	bu	harfi	tanıyorum”	anlamına	gelmektedir.	

KİRİL	ALFABESİ’NİN	AVRUPA	HARİTASI...	Yukarıdaki	harita,	
Avrupa	 kıt’âsında	Kiril	 Alfabesi’nin	 kullanıldığı	 yerleri	 gös-
termektedir.	Kırmızı	renkteki	ülkeler,	Kiril	Alfabesi’nin	resmî	
alfabe	olarak	kullanıldığı	ülkelerdir.	Pembe	–	gri	çizgili	renk-
teki	ülkeler	 ise,	 resmî	olarak	başka	bir	alfabeye	sahip	ol-
masına	rağmen,	Kiril	Alfabesi’nin	de	günlük	hayatta	halen	
kullanılmaya	devam	edildiği	ülkelerdir.
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 Bulgarlar, 1984 sonbaharın-
da büyük Türk kitleleri üzerine 
yürüyerek zorla ve kanlı bir şe-
kilde onların adlarını değiştirme-
ye başladılar. 1985 başlarında 
Bulgaristan’dan gelen haberlerle 
Türk ve dünya kamuoyu sarsıldı. 
Bu ülkede yaşayan Türklere kar-
şı, ad değiştirme, baskı, zulüm 
ve katliamlar doruk noktasına 
çıkmıştı. 1984-85 kışının çok ağır 
geçmesi tüm yerleşim birimleri-
nin dışarı ile bağlantılarının kesil-
mesini sağlamış; Türk bölgeleri, 
yabancılara kapatılmış ve mü-
hürlenmişti. Daha sonra asker ve 
milisler, Türk bölgelerine girerek 
zorla ad değiştirme başlatmışlar, 
kabul etmeyenler veya karşı ge-
lenler ise, katliamlara maruz bıra-
kılmıştır. 1985 Martına kadar 3.5 
ay içinde katledilen Türk sayısı 
800-2500 arasında olmuştur. Bu 
kanlı ad değiştirme operasyonu, 
önce Güney Bulgaristan’da baş-
latılmış, Kasım-Aralık 1984 döne-
minde bu bölgede yaşayan yarım 
milyon civarında Türkün adları 
değiştirilmiştir. Türkiye’nin tepkisi 
en yetkili makam Cumhurbaşka-
nı tarafından Ocak 85’te Bulgar 
Cumhurbaşkanına gönderilen 
bir mesajla dile getirildi ve konu-
ya bir çözüm bulunması önerildi. 
Ancak buna cevap alınamadığı 
gibi kuzey bölgelerdeki kanlı ope-

rasyonlar da tankların desteği ile 
Şubat’ta tamamlandı. Aslında bu 
kanlı olaylar, yüz yıldır oynanan 
ve Bulgaristan’da başka milletle-
re hayat hakkı tanımayan Bulgar 
oyununun son sahnesiydi. Daha 
önce eğitim müfredatları ve Türk-
çe eğitim yasaklanmış, Türkler 
sürekli Türkiye’ye göçe zorlanmış 
ve resmi teşviklerle ad değiştir-
meye zorlanmış ama yine Türk 
varlığı ortadan kaldırılamamıştı. 
Bu durum, kanlı da olsa sonuç-
landırılmalı ve kapatılmalıydı. 
1960’dan itibaren Bulgaristan’da-
ki Türkler, Müslümanlaşmış Bul-
garlar şeklinde tarih saptırılarak 
inkar edilmeye çalışılıyordu. 

 Ad değiştirme işlemi, Türk-
ler arasında büyük bir tepki ile 
karşılanmış ve Jivkof yönetimini 
şaşırtmıştır.  Aslında bu durum, 
Sovyetlerin izni ve oluru olmak-
sızın mümkün değildi ve hatta 
Bulgaristan, Sovyetler tarafından 
bir deney laboratuvarı olarak kul-
lanılmıştır. O dönemde 4 milyon 
dolayında olduğu tahmin edilen 
Bulgaristan Türkleri, kendilerine 
uygulanan her türlü baskı ve yok 
etme planlarına rağmen milli kül-
tür ve benliklerini korumaya çalış-
mışlardır.

 Türk basını ve kamuoyu soy-
daşlarımıza sahip çıktı. Büyük 

kentler ve üniversitelerde düzen-
lenen çeşitli toplantılarla Bulgar-
lar protesto edildi ve kınandı. An-
kara Üniversitesi Senatosu’nun 
yayınladığı 8 Şubat 1985 tarihli 
bildiri ile Bulgaristan Türklerine 
karşı yapılan zulüm, baskı ve 
soykırım sert bir dille kınanmıştır. 
Daha sonra bunu Üniversitelera-
rası Kurul’un ve diğer üniversite-
lerin benzer bildirileri izlemiştir. 
19 Şubat 1985’te KKTC Kurucu 
Meclisi, Bulgaristan Türklerine 
uygulanan terör ve baskı politi-
kasını kınamıştır. Ocak ve Şubat 
aylarında bazı hükümet yetkili-
leri konuyla ilgili, basına çeşitli 
demeçler verdiler. Daha sonra 
Şubat ortasından itibaren Baş-
bakan Özal, soruna görüşmeler 
yoluyla barışçı bir çözüm önerdi. 
Yine aynı kapsamda; Milli Eğitim 
Bakanı Metin Emiroğlu Sofya’da 
yapılan bir BM toplantısında Bul-
garların ayıbını yüzlerine vurmuş, 
Başbakan Özal, BM’lerin 40. ku-
ruluş yıldönümü münasebeti ile 
genel kurulda yaptığı konuşmada 
Bulgarları kınamıştır. Ayrıca San 
Fransisco’da yapılan NATO Ge-
nel Kurul toplantısında da bu in-
sanlık dışı muameleler kınanmış-
tır. 22 Şubat’ta Bulgaristan’a bir 
nota veren Türkiye, “geniş kap-
samlı bir göç anlaşması da dahil 
olmak üzere sorunların görüşme-

1989 Yılında Bulgaristan’ın (Deliorman) 
Bölgesinden Ankara-Pursaklar “Göçmen 
Konutları”na Yerleştirilen Muhacirlerin Göç 
Anılarının İncelenmesi (Ön Çalışma) -II-
Vildan AKAN - İsrafil GÜLER
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ler yoluyla çözülmesini” önerdi. 
Bu notaya 28 Şubat’ta karşılık 
veren Bulgaristan, Türk teklifini 
reddetmiştir. Müteakip günlerde 
iki ülke arasında karşılıklı bir nota 
düellosu başladı ve 24 Ağustos’a 
gelindiğinde  Türkiye 4. notasını 
vermişti.

 1989 yılında dünya hafif siklet 
halter şampiyonu Naim Süleyma-
noğlu, isminin Bulgarcaya çev-
rilmesi üzerine Türkiye’ye iltica 
etti. Aynı yıllarda Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göçen parçalanmış 
aile dramları Türk televizyon 
programlarına dahi konu olmuştu 
(Aysel adlı kız çocuğunun dramı-
nı anlatan Yeniden Doğmak filmi 
ile). Bulgaristan Türklerinin çile ve 
ızdırapları, aynı yılın mayıs ayında 
Türkiye’ye büyük bir göç dalgası 
yaratıyor ve kısa sürede göçmen 
sayısı 313 bini ulaşıyordu. Bu in-
sanlık dramı dünya gündeminde 
sahipsiz kalırken sadece Türk ka-
muoyu ve basını  konuya özel bir 
önemle eğilmiştir. Türklerin ma-
ruz kaldığı bu insanlık dışı tutum 
karşısında ünlü Bulgar yazar ve 
şairi Blaga Dimitrova dahi isyan 
ederek Bulgar yönetimini kına-
mıştır. Bu soydaşların bir kısmı, 
bir süre sonra yeni bir anlaşma 
ile hak ve birikimlerini alma ümidi 
belirince Bulgaristan’a geri dön-
düler.

 Bulgular (Verilerin Değer-
lendirilmesi): 

 Bu araştırmada bütün araştır-
malarda olduğu gibi birçok sınır-
lılıklar vardır. Biz bu araştırmada 
Bulgaristan Türklerinin politik-di-
ni, etnik köken yüzünden göçe 
zorlanmalarını ele alarak göçle 
ilgili eğilimleri açıklamada küçük 
de olsa bir katkıda bulunmak is-
tedik.

 Bilindiği üzere göç hareketle-

ri ile ilgili araştırmalar, kimler, ne 
kadar, neden, nereye gibi soru-
lara cevap aramak durumunda-
dır. Yine bu türden temel sorular 
göçün varılan ve terk edilen yö-
redeki sosyo-ekonomik, politik, 
kültürel yapılar üzerindeki etkileri 
nelerdir gibi öteki sorulara yol aç-
maktadır.

 Göç aynı zamanda insan dav-
ranışının bir yönüdür ve bütün 
demografik faktörlerin yanında 
çok çeşitli ve birbiri içine geçmiş 
nedenlerden dolayı meydana 
gelmektedir. Bu araştırma bize 
başta Bulgaristan Türkleri olmak 
üzere, bir ülkedeki etnik grupla-
rın kültürel ve dini yaşayışlarının 
siyasal nedenlerle değiştirilme-
ye zorlanmasının (asimilasyon) 
çatışma yarattığını ve çatışma-
nın çözümlenmemesi halinde 
göçlere yol açtığı ve hem terk 
edilen hem de varılan ülkede 
sosyo-ekonomik-kültürel hatta 
politik değişmelere yol açtığını 
göstermiştir. Ayrıca göç anılarının 
trajik, duygusal yönleriyle bireyler 
ve toplumlar üzerinde iz bıraktığı 
gerçeğine ulaşılmıştır.

 1989 yılında 314.000 Bul-
garistan Türkü Türkiye’ye göç 
etmiştir. Göç edenlerin çoğun-
luğunda Bulgar rejiminden kur-
tulma isteği, vatan aşkı ağır 
basmaktadır. Bunları anılarında 
dile getirmektedirler. Daha son-
raki yıllarda 50.000 civarında 
soydaş Bulgaristan’a geri dön-
müştür. Geri dönüş nedenlerinin 
en önemlisi Bulgaristan’daki mal 
varlıklarına kavuşmak olmuştur. 

 Bulgaristan Türkleri’nin 
(Balkan Göçmenleri Daya-
nışma ve Kültür Derneği’ne 
göre “Türkiye’de Bulgar Tür-
kü veya Bulgar Göçmeni yok; 
Bulgaristan’dan Göç Eden Türk-
ler vardır. (http://www.balgoc.
org.tr/)) anavatana göç etmele-

rinin nedenleri arasında Bulgar 
hükümetinin isim değiştirme ve 
benzeri yasaklarına uymayanları 
cezalandırması, hapishanelere 
göndermesi gibi durumlarla olu-
şan güven korkusu da bulun-
maktadır. Yapılan araştırma ile 
ilgili istatistiki bilgi aşağıdaki tab-
loda verilmiştir. 
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alkanlar’daki Müslümanlar için 
Hıristiyanların genel anlayışı “siz-
ler Slav’sınız, ancak Türkler gele-
rek sizi Müslüman yaptı. Tekrar 
aslınıza dönmeniz gerekiyor” tezi 
üzerine kuruludur. Bu bağlamda 
Makedonya’da İslam ve Hıristi-
yanlık üzerinden yapılan kültü-
rel bir mücadelenin yaşandığını 
neredeyse her alanda görmek 
mümkündür. Mesela Üsküp’te 
bir dağın en yüksek yerine altmış 
metre yüksekliğinde devasa bir 
hac yapılmış.

 Balkanlar’da Türk izlerini araş-
tırırken elbette İslam kültürü ve 
Osmanlı devleti önemlidir. An-
cak Türklerin Osmanlı’dan önce 
Balkanlar’daki varlığını ortaya 
koymak, ayrıca Hıristiyanların yu-
karıdaki iddialarına cevap verebil-
mek için İslam öncesi Türk izlerini 
araştırmak gerekiyor. Bu süreçte 
Balkanlar’daki Türk maddi kültür 
unsurları son derece önemlidir.

 Bundan dolayı bu makalede 
Üsküp ve Kumanova müzele-
rindeki balballardan hareketle, 
Makedonya’da Türk varlığı hak-
kında farklı bir yaklaşımda bulu-
nacağız.

 Üsküp merkezinde Türkçe 
neredeyse Müslümanların ortak 
dilidir. Ancak Türk ve Müslüman 
olup da Türkçe bilmeyen ya da 
çok az bilenler de var. Mesela 
Kumanova yolculuğumda be-
nimle seyahat eden bir arkadaş 
ben Türküm ama Türkçe bilmiyo-
rum derken, Arnavut asıllı şoförle 
Türkçe sohbet etmek mümkün 
olmuştu.

 Aslında Makedonya’da siya-
sal kimliğin belirlenmesinde din 
birinci derecede önemli görülü-

yor. Çünkü mezarlar ve ibadet 
haneler ortak olduğu için cami ve 
mezar etrafında buluşan insanlar 
süreç içerisinde ortak bir kimlik 
meydana getirmiş. Bu bağlam-
da Müslüman mezarlarında Türk 
bayrağındaki ay yıldız arması ve 
Arnavutların milli sembolü çift 
başlı kartal işaretlerini bolca gör-
mek mümkündür. Ancak Make-
donya kültürünü anlamak için din 
faktörü tek başına yeterli olmuyor. 
Aslında sosyo-kültürel bir konuyu 
tek faktörle ya da tek bir bilimin 
bakış açısıyla açıklamak yetersiz 
ve eksik kalmaya mahkûmdur.

 Bu nedenle Makedonya gibi 
ülke ya da bölgelerde kültür tarihi, 
kültür sosyolojisi, tarih vb. araştır-
ma yapanların yer adları, etnog-
rafya ve arkeoloji gibi alanların 
bulgularından faydalanmaları ve 
onları dikkate almaları gerekiyor. 

 Konu hakkında aşağıdaki iki 
örnek ilgililere yardımcı olacak 
özelliktedir:

 Kumanova şehrinin adının 
nereden geldiğini bazı insanlara 
sorduğumda ne Üsküp ne de 
Kumanova’da bir bilgiye ula-
şamadım. Kumanova’da bana 
rehberlik yapan arkadaşlara Ku-
manlar hakkında bilgi verdikten 
ve şehir mezarlığında araştırma 
yaptıktan sonra araştırmalarımızı 
derinleştirmek üzere Kumanova 
Arkeoloji Müzesi’ne vardık.

 Kumanlar hakkında verdiğim 
bilgiden tatmin olmayan veya 
daha fazla bilgi almak ya da bil-
gimi doğrulamak için, Arnavut 
olduğunu ifade eden rehber ar-
kadaş, müzedeki görevliye Ku-
manova adının nereden geldiğini 
sordu. Müze görevlisi, anlattık-

B
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larıma Peçenek, Avar ve Hunları 
da ekleyerek Kumanova ismi ve 
bölge hakkında detaylı bilgi verdi, 
bunu şaşkınlıkla dinleyen rehber 
arkadaş, mahcup bir ifade ile bana 
teşekkür edip, bilgilendiği için mut-
lu olduğunu ifade etti.  

     Avrupa’da Türkler ve Balballar  

     Türkiye’de yazılan ve çeviri yapı-
lan bazı önemli eserlerde Türklerin 
ne zamandan beri ya da ilk defa ne 
zaman Avrupa’da görüldüklerine 
dair fikirler beyan edilirken, balbal-
lar, dokuma örnekleri ve dokuma-
larda kullanılan damgalar, askeri 
araç-gereçler, takılar, at kuşamları 
gibi maddi kültür unsurları tarihi 
belge olarak değerlendirilmemiştir. 

 Oysa bu eserler tarih ve kültür 
incelemelerinde tarihi bilgileri de-
ğiştirecek kadar önemlidir. Üstelik 
bu belgelerin yapıcıları ve taşıyıcı-
ları, geleneksel kültürün temsilcisi 
olan insanlar olduğundan, sosyal 
etkileşimden en az etkilenen ve içe 
dönük bir savunma anlayışıyla ko-
runan tarihin altın sayfalarını ifade 
ederler [1]. 

 Yazılı bir eserde Türklerin 
Tuna’yı geçişleri 378, Trakya’ya ve 
Balkanlar’a girişleri 395 [2], olarak 
ifade edilmiştir. Bir başka eserde 
ise Türklerin Avrupa’da ilk defa gö-
rülmeleri hakkında özetle şöyle ya-
zılmıştır: 370 yılında ilk defa Avrupa 
önlerinde görülen Hunlar, 395’de 
donan Tuna’yı geçerler ve 422’de 
de Makedonya ve Trakya’yı istila 
ederler. Bir sempozyumda sunulan 
“Türklerin Rumeli’ye İlk Geçişleri ve 
İskan Faaliyetleri” adlı bildirideyse 
sadece Osmanlılardan bahsedil-
miştir. Oysa bu isimli bir bildiride 
Osmanlıdan en son bahsedilmesi 
gerekirdi. Çeviri bir eserde ise Hun-
ların 360-370’lerde gruplar halinde 
Güney Kafkasya’ya akın yaptıkları-
na dair bilgilere yer verildikten son-
ra, Attila’dan (D. 395- Ö. 453; tahta 
çıkış tarihi 434) önceki Avrupa’daki 
Türk varlığı hakkındaki kaynakları-
mız yeterli değildir ifadesi kullanıl-
mıştır [3]. 

 Yukarıdaki görüşlerin aksine 
Macar Türkolog Rasonyi, “Ro-
malıların Hunlardan çok eskiden 
beri, yardımcı taburlar sağlamak 
istemelerini, tabii görmek gere-
kir. Hunlar 380 sıralarında Pan-
nonia’dadırlar*. Viyana civarında 
mesela Simmering ve Carnuntum 
harabeleri arasında yapılan kazılar-
da, Hunlara ait olması gereken ka-
fatasları ve silahlar ile Doğu Asya 
yay tipleri bulunmuştur” [4] der. 
Rasonyi,  Macar arkeolog Abdras 
Alföldi’ye atıf yaparak da  “Batı 
Roma İmparatorluğu’nun tekmil 
sevkulceyş* kavrayışı 400 den 
sonra daha çok Hun yardımcı ta-
burları esasına göre kurulmuştur” 
[5] ifadesini kullanır. 

 Kumanova Müzesi’nde in-
san şeklinde yapılmış bir, Üsküp 
Müzesi’nde ise üç mezar taşı 
bulunmaktadır. Kumanova Mü-
zesi’ndekinin tarihi belirtilmemiş. 
Üsküp Müzesi’ndekiler ise Vardar 
bölgesinden getirilmiş olup tanı-
tım yazılarında “insan biçiminde 
mezar taşı” (yani çok bilinen adıyla 
balbal ya da stel-stela yazılmamış-
tır) ve M. S. 3. yy. yazıyor. Bunlar-
dan ikisi Prilep şehrinin Dunje ve 
Kalen köyünde diğeri ise Tikveş 
gölünün kuzeyindeki Kavadarci 
şehrinin Gorna Boshava köyünde 
bulunmuş. Mezar taşlarını tanıtan 
yazıda, mezar taşlarının hangi hal-
ka ait olduğu belirtilmemiş. Ancak 
konu hakkında araştırma yapan 
uzmanlara göre bu tip mezar taş-
larının M. Ö. IV. bin yıldan beri bilin-
diği, coğrafi kaynağının Altaylar ile 
Kuzey Moğolistan olduğu ve ilk ör-
neklerinden günümüze kadar Türk 
kültür coğrafyasında görüldüğü bi-
linmekte ve yazılmaktadır [6]. Do-
layısıyla Üsküp ve Kumanova’daki 
balbal tarzı mezar taşları Türklerin 
İslam öncesinden hatta Hunlardan 
önce Avrupa’da olduklarının ha-
bercisidirler. 

 Çünkü tarih araştırmaları Hun-
lardan önce İskitleri belirttiği ayrı-
ca her iki halkın da aynı kültürün 
taşıyıcıları ve meydana getiricileri 
olduğu için Üsküp Müzesi’ndeki 
balbalların İskitlerden kalma oldu-

ğunu söylemek yanlış olmaz. Ay-
rıca yapılan araştırmalarda Hunlar 
ile İskitler arasında başka bir hal-
kın varlığı ifade edilemediğinden 
hareketle, söz konusu balbalların, 
balbal kültürünü de dikkate alarak 
İskitlere ait olduğunu söylemek ge-
rekir. 

 Yani balballar Orta Asya kay-
naklı olduğu, Hunlar da 380’li yıl-
larda Balkanlar’da göründüğü için; 
Üsküp Müzesi’ndeki M. S 3.yy ait 
balballar Hunlardan daha önce 
Avrupa’ya gelmiş olan atlı-bozkırlı 
halklara aittir. Bu halk ise tarihi kay-
nakların ifade ettiği İskitlerdir.

 İskitler, Kumanlar,  Farslar 
ve Türkler

 “Macaristan’da ilk defa tanılan 
atlı halk İskitlerdir. Milattan önce 
VII. asırdan itibaren Karadeniz 
sahillerinde ve ondan sonra 
Macar ovasında da görülür” [ 7]. 
Bilindiği gibi İskitler atlı göçebe 
halkaların önemli temsilcileridir. 
Ayrıca bazı eserlerde İskitler İranî 
yani Fars kavimlerinden kabul 
edilmektedir. Oysa İskit maddi 
kültürü, yaşadıkları coğrafya ile 
gelenek ve görenekleri Farslarla 
örtüşmemektedir. Mesela İskitler 
Türkler gibi kımız [8] içerken 
Farslar içmez. Farslar maddi 
eserlerinde asimetrik, İskitler 
ise Türkler gibi simetrik şekiller 
kullanırlar.

  Rasonyi’ye göre “atlı 
göçebe halklar malzemesinin 
en çok bulunduğu yerler, Karpat 
havzası, Karadeniz’in kuzey ve 
kuzeydoğu sahil yönü ve komşu 
çevresi, bilhassa Kırım yarım 
adası, Kuban’ın aşağı merası, 
kuzeye uzanmış Perm çevresi, 
Minusinsk havzası, ayrıca Kuzey 
Moğolistan’dır”  [9]. Bu görüşün 
doğruluğunu test edebilmek 
için saha araştırmaları yaparak 
hazırladığım ve çok sayıda görsel 
malzeme olan internet adresinde 
araştırma yaparak, İskit, Fars 
ve Türk maddi kültür unsurlarını 
karşılaştırmanın mümkün 
olduğunu belirtmek isterim.
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 Aşağıda görüşlerine yer 
verdiğimiz Grankov’un eser-
inden aldığım ve altta görülen 
balbal tarzındaki mezar taşını 
Balkanlar’dan Sibirya’ya kadar 
olan Türk kültür coğrafyasında 
görmek mümkün. Oysa İran yani 
Fars kültür dairesinde hatta daha 
genel ifade edersek Hint-Avru-
pa dil grubuna mensup kadim 
halklarda ise görmek mümkün 
değildir [10]. Dolayısıyla kül-
tür tarihinde son derece önemli 
olan ölüm, doğum ve evlilik 
geleneğinin kültürlerde belirleyici 
özelliği olduğunu dikkate alarak, 
İskit-Türk geleneği olan balbal 
mezar taşlarının kültür tarihindeki 
belirleyici özelliğini görmezden 
gelmek mümkün değildir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 
bazı araştırmacılar “İskit-Saka, 
yani İranî halklarla ilişkilendirilir… 
Sakalar Orta Asya bozkırlarıyla 
sınırlı değillerdi. Henüz tam kes-
tirilemeyen bir tarihte, belki MÖ 
ilk yüzyıllarda İran’a girdiler ve 
Eski Farsça’da Zranka denilen 
bölgeye yerleştiler… Bunlar 
Karadeniz bozkır bölgesinden 
Altaylar’a ve Doğu Türkistan’a 
kadar yayılmışlardır… İranî, yani 

İskit-Saka bozkır göçebe top- 
lumunda Türk göçerlerinkine 
çok benzeyen yapısal kalıplar 
görmemize rağmen farkların da 
olduğu akıldan çıkarılmamalıdır” 
[11]. Şüphesiz her kültürde 
bir takım ortak özellikler ve 
farklılıkların olması doğaldır. An-
cak bu farklılıklar ve ortaklıklar 
kültürün belirleyici yapısında 
varsa, kültür tarihi çalışmalarında 
bunların değerlendirilmesi gere- 
kir. Çünkü hiçbir sosyal yapı 
tesadüflere ya da sık sık değişen 
sosyo-kültürel yapıya göre tarih 
sahnesinde uzun süre var olama-
zlar. Özellikle iletişim imkânlarının 
son derece kısıtlı olduğu kadim 
haklar için bu durumun şartları 
çok daha ağırdır.

 Yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi Fars kültürü ile İskit kültürü 
arasında çok belirgin temel farklar 
vardır. Mesela balbal ve koç başlı 
mezar taşları Farsların kültür 
coğrafyasında yokken Türklerin 
ve İskitlerin kültür coğrafyalarında 
vardır. Ayrıca neden İskit sanat 
üslubu ile Fars sanat üslubu 
arasında çok belirgin farklar var? 
Bu farklılıklar nasıl izah edilir?  
Bu ve benzeri soruları İskitleri, 
Farslarla ilişkilendirenlerin önce-
likle cevaplandırması gerekir.

 İskitleri Farslarla ilişkilendiren 
Grakov’da “İskitya, ta başından 
itibaren, coğrafi yerleşim alanı 
olarak, Ukrayna’nın Tuna ile 
Don arasındaki bozkır şeridine 
yerleştirilmektedir… İskitlerin 
göçebe kolları M.Ö. IX-VIII. 
Yüzyılında Kuzey Karadeniz 
bozkırlarında yaşıyorlardı… 
İskitler’in dilinde onların İran 
kökenli olduğunu gösteren bir-
çok iz göze çarpmaktadır… Dil-
ciler İskitçeyi İranî bir dil olarak in-
celedikleri için, İranî dil grubu adı 
bu şekilde ortaya çıktı. Bu köke 
mensup tüm diller, göründüğü 
kadarıyla, Orta Asya’dan ve özel-
likle Horazim’den yani bugünkü 
Harezm’den neşet etmiştir… 
İskitler, Darius’un* istilasına 
kadar Traklarla, özellikle de 
onların Tuna boyu civarında 

yaşayan kabileleriyle çatışmalara 
girmişlerdi” [12] der. Görüldüğü 
gibi, Grakov’da Golden gibi aynı 
tarihi hatalar içindedir. Çünkü 
günümüz, özellikle de kadim 
hakları din ya da dile göre tas-
nif etmek mümkün değildir. Bu 
konuda seyyahların gözlem ve 
notlarına bakıldığında aynı klana 
bağlı insanların farklı dine men-
sup olduğunu ya da farklı dili 
kullandığını görmek mümkündür.  
Yakın bir tarihte Makedonya’ya 
yaptığımız ve bu makaleyi 
yazmamıza vesile olan kısa bir 
gezide de bu tür örnekleri hiçbir 
araştırma yapmadan sokaklarda 
gezerek görme imkânımız oldu. 

 Mesela Arnavut olduğunu 
söyleyenlerden bazıları Türkçe 
bildikleri halde, Türk olduğunu 
söyleyenlerden bazılarının Türkçe 
bilmediğini, Arnavut ya da Make-
don olup da Hıristiyan veya Müs-
lüman olduğunu söyleyenlere 
şahit olduk. Dolayısıyla özellikle 
kadim hakları araştırırken tek bir 
faktör üzerinden giderek isim-
lendirmek, sınıflandırmak ve yo-
rumlamak son derece sakıncalı 
ve maksatlıdır.

 İskitlerin önemi Herodot’un 
eserinde M.Ö. Anadolu’da var 
olmalarından ve tarihi kayıtlara 
göre Karadeniz’in kuzeyinden 
Avrupa’ya geçen ilk Asyalı kavim-
lerden olmaları ile bıraktıkları 
çok zengin kültürel mirastan 
kaynaklanmaktadır. Bugün 
Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere, genelde yurtdışındaki 
bilim dünyasında Türklerin 
“medeniyet”in çok gerisinde 
olduğu düşünülmekte ve 
yazılmaktadır. Dolayısıyla İskit 
kültürel birikimine, Türkler sahip 
olamazlar! Olsa olsa İskitler İranî 
yani Farisi’dir.  Başka bir tabirle 
Batılı ve Rus araştırmacılardan 
bazılarının İskitleri Türk değil de 
İranî yani Fars halklarından kabul 
etmeleri “Hint-Avrupa dil” ve “Ar-
yan” yani “Hint-Avrupa Kavimleri” 
teorilerinin bir sonucudur.

 Sonuç olarak, her ne kadar 
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bazı araştırmacılar İskitleri, Farisi 
gösterseler de aslında İskitlerin 
Farslardan çok Türklere yakın 
olduklarını, hatta doğrudan Türk 
olduklarını ya da atlı-bozkırlı 
olduklarını gösteren çok sayıda 
açık deliller vardır. 

 Zaten Batı kayıtlarında 
İskitlerden sonra doğudan batıya 
gelen atlı-bozkırlılar için İskit 
ifadesi kullanılmıştır. Hatta Hun-
lara için bile İskit denilmiştir. Yani 
Batı literatüründeki İskit ifadesi, 
atlı-bozkırlı, konar-göçer halkın 
karşılığıdır. 

 Makedonya’daki Kumanlar 
konusu ise kısaca şöyledir. Mac-
ar Türkolog, Nemeth’e göre “Ku-
man” kavramı sarımtırak anlamına 
gelen “ku” ve “kuba” sözlerinden 
meydana gelmiştir. 1050’den iti-
baren Kumanlar Doğu Avrupa 
için tehlike olmaya başladı ve 30 
yıl içinde Mançurya’dan Kief’e* 
kadar geniş bir alanda görüldüler 
[13]. 

 Rasonyi’ye göre de Slav ve 
Latin kaynaklarında XV. yüzyılda 
Kuman halk adı olarak, şahıs 
adı olarak da Balkanlar'da 
yaygın olarak kullanılmakta, 
Macaristan’da ise yer adları 
olarak vardır. Ayrıca Kumanlar 
Macaristan, Bulgaristan, Gür-
cistan, Romanya ve Rusya dev-
letinde önemli roller oynamışlardır 
[14]. Zamanla Kuman kavramı 
çok defa Kıpçak kavramıyla ifade 
edilmiş ya da Kuman-Kıpçak 
tabiri kullanılmıştır. Aslında 
Kıpçak tabiri, boy adı olmayıp, 
güney Türklerinin genel olarak 
Oğuz adıyla isimlendirilmesi gibi 
kuzey Türklerinin de belirli bir 
dönemde Kıpçak adıyla isim-
lendirilmesi sonucu oluşmuş bir 
kavramlaştırmadır.
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Gençliğimiz ve Umutlarımız

 29.09.1992 tarihinde Bursa’da doğan Elif 
Kazanlık’ın annesi Nevin Kazanlık ve babası Tezcan 
Kazanlık; 1992 yılının mart ayında, Bulgaristan’dan 
Bursa’ya göç etmişlerdir. 

 İlköğretime Kestel Yenimahalle İlköğretim 
Okulu’nda başlayan Elif, dördüncü sınıfa kadar olan 
eğitimini burada sürdürmüş ve beşinci sınıftan iti-
baren eğitimine Peyami Safa İlköğretim Okulu’nda 
devam etmiştir. Peyami Safa İlköğretim Okulu’nda 
bulunduğu süreçte, folklor eğitimi almış ve ekibi ile 
katıldıkları yarışmalarda “ilçe birinciliği, il birinciliği, 
Marmara bölgesi ikinciliği” gibi sonuçlar elde 
etmişlerdir. Atatürk’ün izinde giden her evladımız 
gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” diyen 
Kazanlık ailesi kızlarına DSİ tesislerinde tenis kort 

eğitimi aldırmış ve onun bu konuda da başarılı 
olduğunu görerek gururlanmıştır. Elif, 5 yıllık lisanslı 
tenisçidir. Özel okullar sınavında gösterdiği başarı 
sonucu TED Bursa Koleji’ne %100 burs ile alınan 
Elif, lise hayatı boyunca sayısız etkinlikte etkin rol 
oynamıştır. TED Bursa Koleji’ndeki ilk senesinde 
gösterdiği başarıyla okulu tarafından İngiltere’de yaz 
okuluna ve ardından da Fransa’ya gönderilmiştir. 
Okulunun “Model Birleşmiş Milletler” kulübünde 
faal olarak çalışmış ve aynı zamanda bu topluluğun 
başkanlığını yapmış olan Elif, bu kapsamda yurtiçi 
ve yurtdışında birçok konferansa ve toplantıya 
katılmıştır. Balkan ülkelerinden Bosna-Hersek’te 
gerçekleşmiş olan bu toplantılardan birinde, 
Balkanlar’dan göç etmiş biri olarak ülkesini ve oku-
lunu temsil etmiş olmanın haklı gururunu yaşamıştır. 

BAL-GÖÇ Ailesinin Başarılı Gençlerinden
Biri: Elif KAZANLIK
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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Lise-
ler Arası Tiyatro Yarışması’nda başrol oyuncusunun 
eşini canlandıran Elif’in de bünyesinde bulunduğu 
tiyatro kulübü “Dalga” oyunu ile “En Başarılı Oyun” 
ödülünü almıştır. BAL-GÖÇ Korosu’nda koronun en 
genç üyesi olarak yer alan Elif, “Atatürk’ün Sevdiği 
Türküler” konserinde hem solist hem de korist 
olarak sahne almıştır. Okulunun önerisi ile “Özgür 
Pencere” öykü yarışmasına katılan Elif, yazarlık 
konusunda da yetenekli olduğunu aldığı ödül ile 
kanıtlamıştır. Öğrenci temelli olarak düzenlenen 
TBYF (TED Bursa Yerel Forumu)’de etkin rol oyna-
yarak forum yönetiminde ve komite başkanlığında 
görev almıştır. A’dan Z’ye öğrenciler tarafından 
düzenlenen TED Bursa Bahar Şenliği’nde baş or-

ganizatör olarak çalışan Elif, gençlerimizin nasıl da 
her zorluğun üstesinden gelebildiğini bir kez daha 
kanıtlamıştır. Eğitim hayatı kadar sosyal hayatı ile 
de ailesini gururlandıran Elif, büyük başarı ile girdiği 
TED Bursa Koleji’nden okul birincisi olarak me-
zun olmuştur. Mezuniyet konuşmasında en büyük 
teşekkürü, onu bugünlere getiren ve her daim 
destek olan ailesine olmuştur. Üniversite hazırlık 
sürecinin sonucunda çocukluk hayaline kavuşan 
Elif, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. 
Şu an Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Elif, 
başarısıyla hem ailesini hem de biz hemşerilerini 
gururlandırmaya devam edecektir.

 BAL-GÖÇ üyesi olan Elif ile gurur duyuyor, 
başarılı ve mutlu bir yaşam geçirmesini diliyoruz.
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Soydaşlarda Cumhurbaşkanı Gül Sevinci

 Üç günlük resmî bir ziyaret için Bulgaristan’a giden Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün  
heyetinde; B.G.F. ve Bursa BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan’da  yer aldı.

Faaliyetlerimiz
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Evgeni Vasilev’in Veda Ziyareti
 Bulgaristan Cumhuriyeti Bursa Konsolosluk Ofisi Müsteşar Konsolosu Sayın Evgeni Vasilev; 31 
Temmuz’da görev süresini tamamlayıp Sofya’ya dönmeden önce BGF Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
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 1.Gün / İstanbul - Stokholm: 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali’nden hareket edilerek, 
Stokholm’e varıldı. Varışımızı taki-
ben bizi bekleyen otobüsümüzle 
yapılan panoramik şehir turunda; 
Gamla Stan Adası, Kraliyet Sara-
yı, Tiyatro Binası, Belediye Sarayı, 
Parlemento Binası, Skepsholmen 
Adası, Kunqsrad Parkı ve Fjallgatan 
Tepesi görüldü.

 2.Gün / Stokholm: Otelde alı-
nan kahvaltı sonrasında tam gün 
serbest zamandı. Arzu edenler, 
ekstra Stockholm Vasaa Müzesi ve 
Skansen Turu’na katıldılar.

 3.Gün / Stokholm - Karlstad 
- Lillehammer: Kahvaltı sonrası 
dağ-göl manzaraları eşliğinde 1994 
Yılı Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği 

yapmış Lillehammer’a hareket edil-
di. Öğle yemeği molası Karlstad’da 
verildikten sonra yola devam edildi. 
Varışta Olimpik Park ve kayak atla-
ma merkezi görüldü.

 4.Gün / Lillehammer - Otta - 
Lom - Laerdal: Sabah kahvaltısı 
ardından Sogndal’a hareket edildi. 
Norveç’in fyord bölgesindeki ina-
nılmaz fyordları ve güzellikleri sey-
rederek, Otta ve Lom kasabalarını 
görerek Sogndal’a ulaşıldı. Feribot-
la Fodnes’e geçilerek yola devam 
edildi ve Laerdal’a ulaşıldı.

 5.Gün / Laerdal - Sognefjord 
- Flam - Bergen: Sabah kahvaltı-
sından sonra Bergen merkezli dü-
zenlenen fyord turunun ardından, 
Bergen’e varışta yapılan şehir tu-
runda; UNESCO tarafından koru-

ma altına alınan Bergen evleri, balık 
pazarı ve Bergen Limanı görüldü. 

 6.Gün / Bergen - Flam - Gol 
- Oslo: Sabah kahvaltı sonrası 
Flam Dağ Treni turunun ardından 
Oslo’ya hareket edildi. Muhteşem 
doğa manzaraları arasında akşa-
müstü Oslo’ya varıldı.

 7.Gün / Oslo - Göteborg: Pa-
noramik Oslo turunda; Kraliyet Sa-
rayı, Meclis Binası, Belediye Sarayı, 
Ulusal Tiyatro, Oslo Katedrali, Karl 
Johans Caddesi, Vigeland Park, 
Royal Sarayı, Frogner Parkı görül-
dü. Tur bitiminde Göteborg’a hare-
ket edildi. Göteburg şehir turunda; 
konser ve opera salonları, Sport 
Avenue Caddesi, Poseidon Heyke-
li, Ullevi Stadı ve Nordstan merkezi 
görüldü. 

19/07/2011-28/07/2011 Tarihleri 
Arasında; Bursa BAL-GÖÇ Kültür, Sanat ve 
Spor Komisyonu Tarafından Organize Edilen 

İskandinavya + Fyordlar Turu’ndaydık
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 8.Gün / Göteborg - Malmö 
- Kopenhag: Kahvaltı sonrası 
Malmö’ye hareket edildi. Malmö şe-
hir turumuzda Stortoget Meydanı, 
Belediye Binası, Lejonet Eczanesi, 
Malmöhaus Kalesi ve Turning Tör-
so binası görüldü. Öğleden sonra 
Malmö’den Kopenhag şehrine ha-
reket edildi. Dünyanın en uzun köp-
rülerinden biri ve mühendislik hari-
kası olan Oresund Köprüsü’nden 
geçerek Kopenhag’a varıldı. Varışın 

ardından yapılan panoramik şehir 
turumuzda Christianborg Kalesi, 
Amelienborg Sarayı, Black Dia-
mond, Langelinie Limanı ve Küçük 
Deniz Kızı Heykeli görüldü.

 9.Gün / Kopenhag: Sabah 
kahvaltısı sonrasında tam gün ser-
best zaman tanındı. Arzu edenler, 
ekstra olarak düzenlenen Danimar-
ka Şatoları (Frederiksborg ve Ham-
let Şatoları) ve Riviereası Turu’na 
katıldılar.

 10.Gün / Kopenhag - İstanbul: 
Sabah kahvaltısı sonrasında saat 
12:10da İstanbul’a hareket edildi. 
Türkiye saati ile 16:30’da; güzel 
dostluklar edinme, yeni kültürler 
tanıma, pek çok tarihi, kültürel ve 
tabii eseri/mekanı gezmenin hazzı 
ile İstanbul Atatürk Havalimanı’na 
varıldı.
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 Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği (BAL-GÖÇ) tarafından düzenlenen iftar, 
toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdi. 

 Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor 
Kompleksi’nde gerçekleşen ve Suat Ayan’ın tasav-
vuf müziği konseriyle renklenen iftar yemeğine; AK 
Parti Milletvekilleri Mustafa Öztürk, Hakan Çavuşoğ-
lu ve Mustafa Şerbetçioğlu, CHP Milletvekili Turhan 
Tayan, eski dönem Milletvekili Mehmet Tunçak, 
HÖH Genel Başkan Yardımcısı Ruşen Rıza, Hasko-
va Milletvekili Güner Serbest, eski dönem Milletvekili 

Ahmet Hüseyin, HÖH Dış İlişkiler Sorumlusu İsmet 
Kahraman ve Saliha Emin’den oluşan Bulgaristan 
heyeti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ab-
dullah Karadağ, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Yıldırım, 
AKP Yıldırım İlçe Başkanı Hüdai Yazıcı, Balkan Ru-
meli Göçmenleri Konfederasyonu Başkanı Turhan 
Gençoğlu, GÖÇTÜRK Federasyonu Başkanı Gür-
çay Cem, DOSAB Başkanı Feridun Kahraman, yöre 
dernekleri başkanları ve bürokratların yanı sıra çok 
sayıda BAL-GÖÇ üyesi katıldı.

Geleneksel BAL-GÖÇ İftarı Geniş Katılımla Yapıldı
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Milli Kahramanımız Nuri Turgut Adalı ve Dava 
Arkadaşlarını Andık
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Bulgaristan Cumhuriyeti Bursa Konsolosluk
 Ofisine Ziyaret

 Bursa BAL-GÖÇ Başkanlık heyeti tarafından, Bulgaristan Bursa Konsolosluk 
Ofisinde yeni göreve başlayan Konsoloslar Dimitır Haciev ve Valeri Petrov  ma-
kamlarında ziyaret edilerek kendilerine başarı dileklerinde bulunuldu.
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Hak ve Özgürlükler Hareketi Heyeti, BGF 
Genel Merkezi’nde

Derneklerle Bir Araya Geldi
 HÖH Genel Başkan Yardımcısı Ruşen 
Rıza, Haskova (Hasköy) Milletvekili Güner Ser-
best ve Saliha Emin, Ahmet Hüseyin ve İsmet 
Kahraman’dan oluşan HÖH ekibi; BGF Genel 
Merkezi’nde, BAL-GÖÇ Genel Merkez ve Şu-
beleriyle, Bursa’daki Bulgaristan ile ilgili der-
neklerin yöneticileriyle toplantı yaptılar. 

 23 Ekim’de yapılacak olan Cumhurbaşkan-
lığı ve yerel yönetimler seçimleriyle ilgili bilgiler 
veren ekip, Türkiye’deki seçmenlerin seçimler-
de oy kullanabilmesi için dilekçe doldurup Bul-
gar yetkililerine ulaştırmaları gerektiğini hatırlat-
tılar.
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İçimizden Biri:
Dr. Fevzi YILMAZTEPE

 11.02.1942 tarihinde Bulgaristan/Eğridere’de doğdu. 1950 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye 
göç edildi ve Bursa’ya yerleşildi.

 İlk ve orta tahsilini Bursa’da tamamladıktan sonra Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 
Sonrasında da üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Mecburi 
hizmetini Van ilinde yaptı.

 Askerlik hizmeti sonrası kısa bir 
süre Bursa Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü’nde çalıştı. 1976 yılında 
Almanya’ya ihtisasa gitti. Hannover Tıp 
Fakültesi bünyesinde Hildesheim Städt 
Krankenhaus’da ihtisasını tamamladı 
ve çalıştı. 1985 yılında Bursa’ya döndü 
ve Özel Hürriyet Tıp Merkezi’ni kurdu. 
Halen bu merkezde çalışmaya devam 
etmektedir.

 Evli ve ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere 
dört çocuk sahibidir.

 Yer aldığı sosyal çalışmalar ve üyesi 
olduğu dernekler;

 -1987-1998; Hürriyet İlköğretim Okulu 
Koruma Derneği Başkanlığı,

 -2002’den günümüze; Bursa Özel 
Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanlığı,

 -Eğridere Kültür ve Dayanışma Derneği 
Kurucu Üyeliği,

 -BAL-GÖÇ Üyeliği,

 -19.Dönem Bursa İl Genel Meclisi 
Üyeliği.
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Ezerçe’den Çıktım Yola

Havva PEHLİVAN ÖZGÜR

Kitap Tanıtımı

 Bulgaristan doğumlu şair ve yazar Havva Pehli-
van Özgür, Bulgar hükümeti ismini değiştirdiğinde 
“Bulgar adı ve diliyle yazı yazmam” diyerek yemin 
etmiş.

 Yıllar sonra Türk adına yeniden kavuşan yazarın 
3. Kitabı “Ezerçe’den Çıktım Yola” doğup büyüdüğü 
toprakları anlatan bir derleme niteliğinde.

 1989’daki zorunlu göçte, doğup büyüdüğü Bul-
garistan topraklarından koparılarak Türkiye’ye göç 
etmeye zorlanan şair ve yazar Havva Pehlivan Öz-
gür, doğup büyüdüğü Razgrat iline bağlı Ezerçe kö-
yünün tarihini, folklorunu, önemli şahsiyetlerini, mani 
ve türkülerini; yazdığı son kitap olan ‘Ezerçe’den Çık-
tım Yola’da topladı. Daha önce de Yaşamın Ebem-
kuşağı ve Mavi Rüzgar adlı iki şiir kitabı yayınlanan 
Özgür’ün son kitabı ‘Ezerçe’den Çıktım Yola’, yıllar 
süren bir araştırma ve incelemenin ürünü.

 Havva Pehlivan Özgür, 1949 yılında Bulgaristan’ın 
Deliorman bölgesindeki Razgrat iline bağlı Ezerçe 
köyünde doğmuş. İlkokulu köyünde bitiren Özgür, 
lise ve üniversite tahsilini Sofya’da tamamlayarak 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden birincilikle mezun 
olmuş. Bulgar yasalarına göre, okul birincisi olduğu 
için üniversitede asistanlık yapma hakkı olduğu hal-
de, Türk olduğu için kendisine bu izin verilmemiş. 
Henüz 16-17 yaşındayken şiirleri Bulgaristan’daki 
antolojilerde yer alan; dergi ve gazetelerde öyküleri 
yayınlanan Özgür, kısa zamanda Bulgaristan’ın ede-
biyat çevrelerinde tanınan bir şair ve yazar olmuş. 

 Okulu bittikten sonra uzun yıllar Rodoplar ve 
Deliorman bölgelerinde Türkçe öğretmenliği yapan 

Özgür, okullardan Türkçe dersi kaldırılınca, yaban-
cı dil öğretmenliği yapmaya başlamış. Türkçe der-
sinin kaldırılmasından sonra Bulgaristan’daki Türk 
bölgelerinde, Türk çocuklarına eğitim vermeye de-
vam eden Havva Pehlivan Özgür, 1984-85 yıllarında 
Türk isimleri de zorla Bulgar isimleriyle değiştirilince, 
“Bana ait olmayan bir ad ve dille yazmam” demiş 
ve hem şiir hem de yazı yazmamaya yemin etmiş. 
1984 yılında, birincilik ödülünün kimseye verilmediği 
‘En Güzel Öykü Yarışması’nda, ikincilik ödülü alan 
öyküsü, son eseri olmuş.

 Bulgar hükümetinin Bulgar adı ve diliyle yazı yaz-
masını istediği Havva Pehlivan Özgür, ‘Bulgar hü-
kümeti, uyguladığı asimilasyon politikasına ve soy-
kırıma Türk edebiyatçıları arasından destekçi arıyor. 
Bunu kabul etmem mümkün değil, ben Bulgar adı 
ve diliyle yazı yazmam” demiş ve teklifleri reddetmiş. 
Hükümete verdiği ret cevabı sonrası, hem Havva 
Hanım hem de kendisi gibi asimilasyona karşı bir 
olan eşi görevden alınmış ve ikisi de işsiz kalmış. Bu 
sıkıntılı dönemde, Havva Hanım’ın öğretmen olan 
eşi, ailesini geçindirebilmek için bekçilik bile yapmış.

 1989 yılının Mayıs ayında, Bulgar hükümetinin 
soykırımına karşı gösteriler başlamış ve ilk tepki 
Havva Hanım’ın köyü olan Ezerçe’den gelmiş. Ezer-
çe’deki ilk eylemde yaşanan üzücü olayların ardın-
dan, tam 3 bin kişi yerinden yurdundan edilerek, aile-
leri ve yakınlarıyla birlikte Türkiye’ye sürgün edilmiş. 
O günden 2 ay sonra da, zaten Bulgar hükümeti ta-
rafından mimlenmiş olan Havva Pehlivan Özgür’den 
24 saat içinde Bulgar topraklarını terk etmesi isten-
miş. Başka çaresi olmayan Havva Hanım, iki çocu-
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ğunu yanına alıp, eşini ardında bırakarak Türkiye’ye 
gelmiş.

 İki çocuğuyla birlikte, ‘Atalarımın kurduğu köy’ 
dediği Sarımeşe’ye yerleşen Havva Hanım’a bu köy-
deki yakınları sahip çıkıp, kol kanat germiş. Bir süre 
çocuklarını elindeki birikimle geçindiren Havva Peh-
livan Özgür‘ün eşi de yanlarına gelince, aile tekrar 
tamamlanmış ama iş bulmak pek de kolay değilmiş. 
Havva Hanım’ın eşi ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek için bahçe işlerinde ve inşaatlarda çalışmaya 
başlamış. Havva Hanım Türkiye’ye geldikten 6 ay 
sonra, tam 16 yıllık öğretmenken, ülkemizde mesle-
ğine stajyer olarak yeni baştan başlamış.

 Önce Namık Kemal Lisesi’nde, sonra da eşiyle 
birlikte Arslanbey İ.Ö.O.’nda öğretmenlik ve idare-
cilik yapan, çok sevdiği öğrencilerine şiiri ve edebi-
yat sevgisi aşılayan Havva Hanım’ın öğrencileri bu 
alanda başarılara imza atmış. Bulgaristan’daki nüfus 
kütüğünde hala Bulgar adıyla kayıtlı olan Havva Peh-
livan Özgür, şiir ve öykü yazmaya yeminli olduğu için 
öğrencilerine şair olduğunu hiçbir zaman söyleme-
miş ve 2010 yılında öğretmenlikten emekli olmuş.   

 2007 yılı, Havva Hanım’ın hayatı için dönüm nok-
tası olmuş. Havva Hanım o yıl, İstanbul’da Bulgaris-
tan asıllı şair ve yazarların buluştuğu bir toplantıya 
davet edilmiş. Bu toplantıda şair-eleştirmen Mehmet 
Çavuş ve ünlü Bulgar yazar-romancı Sabri Tata ile 
görüşen Havva Pehlivan Özgür’e sorulan ilk soru 
“Şiirlerini yayınladın mı?” olmuş. Yeminini hatırla-
tan Havva Hanım’a zamanın değiştiğini söyleyerek, 
Bulgaristan-Türk edebiyatına hizmet etmesi konu-
sunda ısrar eden meslektaşları, “Yemininin kefareti, 
yazacağın kitaplardır” diyerek, onu yeniden yazmaya 
ikna etmiş.

 Senelerce, ‘Şiirimi öldürdü’ dediği Bulgaristan’a 
gitmek istemeyen Havva Hanım bu görüşme-
nin üzerine, Türkiye’ye geldikten tam 17 yıl sonra 
Bulgaristan’a gitme kararı almış ve doğduğu toprak-
lara geri dönmüş. Havva Hanım, Bulgaristan’da ilk 
iş olarak Türk adını geri almış ve aynı gece, içinde 
biriktirdiği tüm duyguların dışa vurumu olan ‘Ezerçe 
Destanı’nı yazmış. Senelerce yaşadığı duyguları bu 
destanla ölümsüzleştiren şair, o geceden sonra şiir 
yazmaya yeniden başlamış.

 Havva Pehlivan Özgür’ün ilk şiir kitabı, 2008 yılın-
da yayınlanan ve hayatın çeşitliliğini, renklerini anla-
tan; aynı zamanda yaşantısının bir özeti olan ‘Yaşa-
mın Ebemkuşağı’ olmuş. Yazmaya duyduğu özlemle 

şiirlerine devam eden şair, hemen bir yıl sonra insan 
ve çocuk sevgisini konu alan ‘Mavi Rüzgar’ adlı 2. 
Şiir kitabını yayınlamış. Bu kitapların yayınlanmasın-
dan sonra ‘Ezerçe’yi ne zaman yazacaksın?’ diyen 
köydeşlerinin sesine kulak veren Havva Hanım, kö-
yünün öyküsünün şiirden daha önemli olduğunu dü-
şünerek, Ezerçe’nin tarihini ve folklorunu araştırmaya 
başlamış.

 Daha önce de yıllarca bu konuda araştırmalar 
yapan Havva Hanım’ın en önemli kaynakları aile bü-
yükleri olmuş. Bulabildiği tüm kaynaklardan faydala-
nan, Bursa ve Yalova’da yaşayan göçmen ailelerle 
de görüşen Havva Hanım’a herkes yardımcı olmuş 
ve ‘Ezerçe’den Çıktım Yola’ 2 yıllık bir araştırmanın 
sonunda tamamlanmış. “Ezerçe’deki doku ve zen-
ginliği yok ediyorlardı. Yazmazsam, bunların yok 
olacağını düşünüp bu değerleri kaleme aldım” diyen 
Havva Hanım’ın kitabı hem Bulgarca hem de Türkçe 
olarak yayınlanmış.

http://bizimkocaeli.com/42298-haberyazdir.html
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Jivkof denen diktatör

Türklere baskı yaptı,

Buna direnenleri

Belene’ye attırdı.

Birlikte direndiler 

Zalimin baskısına,

Zorunlu göç ettiler 

Edirne kapısına.

İslam’ın beldesiydi 

Balkan coğrafyası,

İnsana huzur verir

İnsanının hayâsı.

Çok  zulme uğradılar 

Geçtiğimiz yüzyılda,

Bir daha yaşanmasın 

Böyle zulüm altında.

Muhacir, göçmen, soydaş 

Birbirinin aynısı,

Çektikleri zulüm 

O tarihin aynası.

Anayurda gelse de  

Soydaşların yarısı,

Yine Balkanlar’dadır 

Kardeşlerin yarısı.

Şiir Köşemiz
Çeyrek asır geçti aradan

Anılar hala taptaze.

Sanki dündü,

Unutulması güç

Büyük mücadele verdik;

Var olmak, yok olmak,

Kimlik adına,

Türklük adına.

Asi dediler

Yükseltenlere sesini,

Bir gecede sessizce

Sürgün edildiler

Temerküz kamplarına.

Kimileri aniden

Akıl almaz kazada

Şehit gittiler.

Yıldıramadılar bizleri,

Çünkü yıkmıştı sel

Artık bendini,

Akıyordu içimizde

Dolup taşan nehir.

Kızıl zihniyetin

Yoktu tahammülü,

Çıldırdılar;

Askeriyle, polisiyle

Saldırdılar insafsızca.

Yetmedi güçleri,

Duramadılar önüne

Akan nehirin.

Yeni tuzaklar kazdılar,

Kazdıkları kuyuya

Hayallerini astılar.

Recep USLU

Necat YARDIMCI

Unutulmayan

Balkanlar
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Yemek Köşesi

Kaynak Kişi    : Vijdan KURTULDU
Yaşı    : 54
Göç Edilen Yer    : Bulgaristan / Kırcali-Eğridere-Susuzburun Köyü
Derleyen    : Macide GÖNÜL

Peynirli Börek

Malzemeler:
• Un
• 1 yumurta
• ½ çay bardağı çiçek yağı
• ½ paket sanayağ
• İç olarak konulmak üzere peynir
• 1 tutam tuz
• 1 tutam şeker
• Kuru maya 
• Su

Yapılışı:

Kuru maya şeker ile ıslanır. Sonra un,  yumurta, tuz 

ve su ile karıştırılarak kulak memesi yumuşaklığında 

bir hamur elde edilir. Hamur 4 parçaya bölünür. Her 

bir parça açılır, sıvı yağ ile güzelce yağlanır. Sonra 

eşit olarak peynir serpilerek kol böreği şeklinde 

dolanarak tepsiye yerleştirilir. Yarım paket margarin 

eritilerek üzerine dökülür. Ayrılan 1 tatlı kaşığı un, 

tuz ile kavrularak; börek pişirmek üzere tam fırına 

sürülürken, üzerine sürülür. Üzeri kızarıncaya dek 

iyice pişirilen böreğimiz sıcak sıcak servis yapılır. 

Afiyet olsun.
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Balkanlar’dan Haberler /
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011
 Yunanistan’da Rehin Tutulan 
Bulgaristan Türkü, Bulgarlara 
Teslim Edildi
 Yunanistan’da, Türk kökenli 
bir Bulgaristan vatandaşının, kim-
liği belirsiz kişilerce 4 ay boyunca 
rehin tutulup aç bırakıldığı iddia 
edildi. 

 Bulgaristan’ın en büyük özel 
televizyon kanalı BTV, 34 yaşın-
daki Kadir Mehmed’in, Yunan 
güvenlik makamları tarafından 
Blagoevgrad kentine yakın sınır 
kapısında Bulgar yetkililere teslim 
edildiğini duyurdu. 

 Açlıktan konuşamaz hale ge-
len Mehmed’in, Blagoevgrad 
Merkez Hastanesi’ne kaldırıldı-
ğı ve 40 kilo olduğu kaydedildi. 
Mehmed’i muayene eden doktor 
Vangel Rabaciyiski, “Aylarca aç-
lık çeken hasta, sadece mimik-
leri ile sorulara yanıt verebiliyor. 
Vücudundaki tüm kasların işlevi 
yok olmuş. Normal yaşama ve 
beslenmeye döndürmeye çalışı-
yoruz” dedi.

 BTV, Bulgaristan’ın kuzeydo-
ğusunda bulunan Razgrad ken-
ti bölgesindeki Büyük Su köyü 
doğumlu Kadir Mehmed’in, ay-
lar önce gittiği Yunanistan’da, 
kimliği belirlenemeyen üç Bulgar 
vatandaşı ile birlikte rehin tutuldu-
ğunun tahmin edildiğini aktardı. 
Ancak, Kadir Mehmed’i kimlerin 

ve nerede rehin tutuğu, olayın 
neden kaynaklandığı konularında 
henüz bilgi verilmedi.

 Bulgaristan ve Romanya Tuna 
Nehri’nde Hidroelektrik Santrali 
Kuracak 
 Bulgaristan Ekonomi, Enerji 
ve Turizm Bakanı Traycho Tray-
kov ve Romen meslektaşı İon Ari-
ton, 18 Temmuz pazartesi günü 
bir araya gelerek, Tuna nehri üze-
rinde iki adet yüksek kapasiteli 
hidroelektrik santrali kurulmasına 
karar verdi. İki Bakan, Bükreş’te 
düzenlenen toplantıda, projelerin 
hazırlık ve uygulanmasıyla ilgili 
olarak Eylül ayında bir mutabakat 
anlaşmayı imzalamayı planladık-
larını açıkladı. 

 Avro Bölgesi Üyeleri Sürdü-
rülebilir Kalkınma İstiyor 

 Yunanistan’ın uzun vadeli yeni 
kurtarma finansmanının sağlan-
ması, ülkenin 340 milyar avroluk 
borcunun yarattığı maliyetin azal-
tılması ve ekonomik sürdürüle-

bilirliğin iyileştirilmesi için çare 
arayışına giren Avro bölgesi ülke-
lerinin Maliye Bakanları, bir çalış-
ma grubu oluşturdu. 11 Temmuz 
pazartesi günü Brüksel’de yapı-
lan görüşmelerin ardından ko-
nuşan Eurogroup başkanı Jean-
Claude Juncker, yeni kurtarma 
planına özel sektörün de kesinlik-
le dâhil olacağını söyledi.  

 Arnavutluk KEİPM’nin Dönem 
Başkanlığını Alıyor

 
 
 
 
 
 

     
 Arnavutluk, 3 Temmuz Pazar 
günü Kiev’de yapılan bir törenle, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Par-
lamenterler Meclisi’nin (KEİPM) 
dönem başkanlığını devraldı. 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulga-
ristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Yunanistan, Moldova, Roman-
ya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve 
Ukrayna’dan oluşan KEİPM’ne 
önümüzdeki altı ay boyunca Ar-
navutluk Parlamento Sözcüsü 
Jozefina Topalli başkanlık ede-
cek.
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 Arnavutluk’a Turist Akını 
 Arnavutluk Başbakanı Sali 
Berişa, 10 Ağustos’ta yaptığı 
yazılı bir açıklamada, bu sezon 
ülke olarak turizm patlaması ya-
şadıklarını ve bu sayede turizmin 
en önemli sektörlerden biri haline 
geldiğini söyledi. Berişa, 8 Ağus-
tos itibariyle ülkeyi 2,15 milyon 
turistin ziyaret ettiğini ve bunun 
geçtiğimiz yıla ait rakamın 400 
katından fazla olduğunu söyledi.  

 Kosova’nın Ticareti’nde Arna-
vutluk Patı Artıyor 

 Kosova’nın Sırp ürünlerine 
ambargo koymasının ardından 
Arnavutluk, bu genç ülkenin en 
büyük üçüncü ticaret ortağı ha-
line geldi. Kosova Ticaret İttifakı 
Başkanı Agim Şahini’nin konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
Arnavutluk’un daha önce yedinci 
ve sekizinci sıralarda bulunduğu-
na dikkat çekti. Arnavutların iki 
bağımsız devleti olan Kosova ve 
Arnavutluk arasındaki işbirliğinin 
farklı platformlarda artarak de-
vam ettiği gözlemleniyor. 

 Borisov’dan İddialı ve Gülünç 
Açıklama: ABD ve AB Bizi Örnek 
Alsın
 Bulgaristan’ın “son derece 
başarılı bir hükümet tarafından 
yönetildiğini” ve “istikrarlı bir ülke 
olduğunu” öne süren Başbakan 
Boyko Borisov, “ABD ve Avrupa 
ülkeleri Bulgaristan’ın finansal 
modelini örnek alsınlar” dedi. 

 Ülkenin en büyük TV kanalı 
BTV’ye konuşan Borisov, hü-
kümetinin ülkenin finansal sis-
teminin mükemmel yönettiğini 
belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Mali anlamda ABD, İtalya ve 
İspanya’nın başına gelenlere 
gerçekten üzülüyorum. Tavsiyem 
şöyle olacak: Bu ülkelerin yöne-
timi Bulgaristan modelini benim-
semelidir. Bu ülkeler finansal di-
siplin ve finansal istikrar paktına 
ihtiyaç duyuyorlar.”

 “Hiç kimse devletin kazan-
dığının fazlasını harcama lüksü-
ne sahip değil” diyen Borisov, 
Bulgaristan’ın finansal sarsıntıları 
“ılımlı bir iyimserlik” ile karşıladı-
ğını vurguladı.

 Bulgaristan’ın sahip olduğu 
kredi reytinginin eylülde yüksele-
ceğini, ülkenin tüm finansal para-
metrelere uygun hareket ettiğini 
de belirten Borisov, “2007 yılında 
Avrupa Birliği’ne katılan Bulgaris-
tan, avroya geçmeden önce, bu 
para biriminin geçerli olduğu alan 
bizim kriterlerimize uymak zorun-
da” dedi.

 Başbakan Borisov, “Avroyu 
kullanan ülkeler daha disiplinli 
olup, Bulgaristan’ın yaptığına ba-

karak bütçe açıklarını kapatmala-
rı gerekiyor. Böyle olursa biz de 
avroya geçeriz. İki yıldır iktidarda-
yız ve ağır bir mali kriz ortamında 
ülkeyi iyi yönetiyoruz” diye ko-
nuştu.

 Avrupa Birliği’nin en yoksul 
ülkesi olan Bulgaristan’ın Baş-
bakanı Boyko Borisov’un, kur-
duğu GERB partisi 2009 yılında 
parlamento seçimleri kazanmıştı. 
Eski itfaiyeci olan Borisov siya-
sete soyunmadan önce ülke-
nin eski komünist diktatörü To-
dor Jivkov ve eski kralı Simeon 
Sakskoburgotski’nin özel koruma 
görevlisi olarak kariyer yapmıştı.

	 Kaynak:	 Kırcaali	 Haber,	 Seti-
mes,	AA
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Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve Yerel Seçimleri 23 Ekim 2011 tarihinde yapılacaktır. Türkiye’de yaşayan 
Bulgaristan vatandaşları; Yerel Seçimlere sadece Bulgaristan’a giderek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise 
talep edilirse Türkiye’de açılacak sandıklarda katılabileceklerdir.

Türkiye’de yaşayan seçmenlerin yerel seçimlere katılabilmesi için; ya seçimlerden en az 4 ay öncesinden 
seçimlere kadar süreli Bulgaristan’da ikamet etmiş olmaları, ya da daimi adreslerinin (postoyanen adres) 
Bulgaristan’da olması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye’den katılabilmek için;
 1. Seçmenlerin dilekçe (zayavleniye)ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sayısına göre, bölge ve 
sandık sayısı tespit edilecektir.
 a) Dilekçeler eksiksiz ve Kiril harfleriyle doldurulacaktır.
 b) Dilekçe sahibinin mutlaka kendi imzasını atması gerekmektedir.
 c) Dilekçelerin 27 Eylül 2011 tarihine kadar; Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği, İstanbul, Edirne ve 
Bursa Konsolosluklarına elden, taahhütlü veya APS posta ile veya e-mail ile ulaştırılması gerekmektedir. 
E-posta ile gönderilecek dilekçelerin; bilgisayar tarayıcısından örnek alındıktan sonra her bir kişi için ayrı 
e-mail adresinden aşağıdaki e-mail adreslerine ulaştırılması gerekmektedir.
 Ankara Büyükelçiliği   - bulankemb@ttnet.com
 İstanbul Başkonsolosluğu  - bulgconsul@superonline.com
 Edirne Konsolosluğu   - bulkonsedn@ttnet.net.tr

 2. Oylarını Bulgaristan’da kullanmak isteyenlerin dilekçe doldurmaları gerekir. Aksi halde  
Bulgaristan’da oy kullanamayacaklardır.

 3. Seçmen listelerinin oluşturulması ve seçimlerin akıcılığı için, dilekçe verilmesi önem arz etmektedir.

 4. Seçim tarihinde 18 yaşını dolduranlar dilekçe verecekler ve oy kullanabileceklerdir.

 5. Seçim tarihinde ellerinde süresi geçmemiş pasaport veya kimlik (liçna karta) olanlar oy 
kullanabileceklerdir.

 6. Dilekçe veremeyenler, seçim günü her hangi bir sandıkta gerekli formu doldurarak oy  
kullanabileceklerdir.

Dilekçe örnekleri; BAL-GÖÇ web sayfası, Genel Merkez ve Şubelerden temin edilebilir. Dilekçelerin 
doldurulması hususunda da yardımcı olunacaktır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Emin BALKAN
BAL-GÖÇ Genel Başkanı
BURSA

23 Ekim 2011 Bulgaristan 
Cumhurbaşkanlığı ve Yerel Seçimleri 

Hakkında Basın Duyurusu




