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“Üçüncü Hemşeriler 
Buluşması” Gerçekleşti

Kuzey ve Doğu 
Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri ve 
Gönüllüleri
Buluşması yapıldı. 
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Elbette geçmişe takılıp kalmayacağız, elbette geleceğe bakacağız ancak biz-
lerin öyle acı hatıraları var ki. Balkanlar muhteşem güzellikte bir coğrafya par-
çası. Yemyeşil ormanları, tertemiz havası olan güzel topraklar. O topraklardan 
anavatana olan akış ise 100 yılı aşkın süredir süren bir akış. Her adımında ve 
her damlasında gözyaşının olduğu bir akış.

Balkanlar deyince benim aklıma iki şey geliyor, harikulade güzellikte bir coğ-
rafya ve o coğrafyadan zorla sürülenlerin acıları. 

Balkan Savaşları deyince; 

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere genç ve idealist subaylar gönüllü ola-
rak Trablusgarp’ı kurtarmak için mücadele içindeyken;  Balkanlar’daki askeri 
birliklerimiz arasında yönetim anlamında yaşanan zaaflar, siyasi ayrışmalar ve 
Osmanlı Hükümeti’nin başta Dışişleri olmak üzere içinde bulunduğu aymazlık 
sonucunda Selanik’in tek kurşun atılmadan terk edilmek zorunda kalınması, 

Diğer şehirlerdeki cephelerden çekilen askerlerimizin açlıktan ağaç kabuk-
larını yerken resmedilmiş görüntüleri  gözümde canlanıyor.

Balkan Ülkelerinin resmi kayıtlarından derlenen bilgilere göre 4.515.465 ki-
şinin göç etmek zorunda kalması, bu göçler sırasında yaklaşık 600 bin kişinin 
yollarda ölmesi, kıyıma uğraması  ve 400 bin kişinin ise akıbetinin bilinmemesi 
geliyor aklıma.

Ve bir panelde duyduğum şu sözler:

Balkan Türkleri’nin  sığınacak bir anavatanı oldu ama bu ülkeye bir şey olur-
sa ne sizin ne de bizim sığınacak başka yerimiz yok; bu yüzden Türkiye’ye sahip 
çıkalım”

Belki de o yüzden yıllarca Bal-Göç ve BGF’nin ana sloganı “TÜRKİYE İÇİN 
BİRLEŞELİM, BAŞKA TÜRKİYE YOK” oldu. 

Türkiye’ye de sahip çıkacağız, Balkanlardaki insanlarımıza da. Bu bizlerin 
misyonudur.

Biz geçmişi unutmadan geleceğe bakıyoruz ve o gelecekte de şu var: “Yurtta 
Barış, Dünyada Barış”.

Bu ise vazgeçmediğimiz vizyonumuzdur.

Balkanlar Kelimesinin Bende 
Çağrıştırdıkları

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
Bursa BAL-GÖÇ Genel 
Başkanı

Balkan Türkleri Göçmen 
ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu (BGF) 
Genel Başkanı
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Makedonya’nın 1991’deki bağım-
sızlık ilanının ardından ülkedeki 
Türk toplumu partileşme yoluna 
giderek bu kapsamda Türk Demok-
ratik Birliği’ni (TDB) önemli bir 
görev üstlenmiştir. Başlangıçta te-
kil bir görünümde olan Makedonya 
Türklerinin siyasal hareketleri za-
manla çeşitlenmeye başlamış ve bu 
kapsamda farklı siyasal partiler de 
kurulmuştur.

  TDB’nin 1992’de Birlik’ten 
Parti’ye geçiş süreciyle beraber 
ülkedeki Türkler siyasal bir partiye 
sahip olmuşlarsa da Makedonya’nın 
ülkeyi 6 farklı bölgeye ayıran seçim 
sistemindeki adaletsizlik nedeniyle 
1990’lı yıllarda temsil noktasında 
sorunlar yaşanmıştır. Zira nüfusu 
resmi veriler itibariyle 80.000 ci-
varında olan Türk nüfusun ülkenin 
genelinde dağınık bir şekilde ya-
şaması seçim sisteminin Türklerin 
aleyhinde işlemesine yol açmıştır. 
Öyle ki 1990’lı yıllarda Makedonya 
Türk toplumunun Meclis’e gönder-
diği bir milletvekilinden bahsetmek 
mümkün değildir. Bu dönemde ik-
tidar partilerinin Türkiye’yle iliş-
kileri gösterilen hassasiyet nede-
niyle Makedonya Türklerine 1994 

ve 1998 yıllarında birer bakanlık 
görevi1 verilmiştir.  TDP’nin yanı 
sıra 1992 yılında Güven Türk Par-
tisi kurulmuşsa da bu parti kısa bir 
süre için faaliyet gösterebilmiş, 
Makedonya Türkleri arasında taban 
bulamamıştır. 

Siyasi temsil noktasında 
ortaya çıkan bu kötü tablo, ülke-
deki Türklerin memnuniyetsizliği-
ne yol açmıştır. Yaşanan sorunlarla 
ilgili TDP’nin Türkiye nezdinde 
bilgilendirmelerde bulunması, Üs-
küp’ün Ankara’ya çeşitli taahhüt-
lerde bulunmasına yol açmışsa da 
1990’lı yıllarda Türklerin siyasi 
temsil sorunu dışarıdan bakan ata-
ma formülüyle aşılmak istenmiştir. 

1999’da dönemin Bakanı 
olan Adnan Kahil’in Türk Hareket 
Partisi’ni (THP) kurmasıyla Make-
donya’daki Türklerin parti sayısı 
ikiye çıkarken bu bağlamda aktörel 
çoğulluk ortaya çıkmıştır. Adnan 
Kahil’in 1990’lı yıllarda bir dönem 
genel başkanlık yaptığını belirtmek 
gerekir. TDP ile THP arasında ideo-
lojik bir ayrılık olmamasına rağmen 
siyasi platformda iki Türk partisi 
yer almıştır. 

2001 yılında Makedonya’da 
yaşanan etnik çatışmalar ve ardın-
dan 13 Ağustos 2001 tarihli Ohri 
Çerçeve Anlaşması ülkede etnik 
dengeler anlamında yeni bir statü 
tesis etmiştir.2 Anlaşma’nın düzen-
lemeleri kapsamında Arnavutların 
sorunlarına çözüm üretilmekle bir-
likte, ülkenin en büyük üçüncü et-
nik grubu olan Türklerin Ohri diya-
log sürecinde masada yer almaması 
nedeniyle arka planda bırakıldığı 
görülmüştür. Diğer bir deyişle, Ohri 
Çerçeve Anlaşması’nın imzalanma-
sı sürecinde Makedonya Türklerinin 
varlığının görmezden gelindiği ve 
bunun Anlaşma düzenlenmelerine 
yansıdığı anlaşılmaktadır. Çerçeve 
Anlaşması Türklerin siyasi haya-
tında değişiklikler yaratırken Ohri 
sürecinde TDP genel başkanı olarak 
bulunan Erdoğan Saraç’ın yerine 
Kenan Hasip getirilmiştir. 

2002’de yapılan genel se-
çimler Türklerin parlamentoda 
temsili noktasında dönüm nokta-
sı olmuştur. 2002 sonrasında bü-
tün genel seçimlerde Makedonya 
Türkleri parlamentoda temsilci 
bulundurabilmiştir. 2002 yılında 

Makedonya Türklerinin Siyasi Durumuna
İlişkin Bir Değerlendirme

Kader ÖZLEM
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TDP’den 2, THP’den 1 milletvekili 
Makedonya Meclisi’nde yer almış, 
2006’da ise TDP 2 milletvekiline 
karşılık THP’den kabinede bir ba-
kan (Adnan Kahil) bulunmuştur. 
2006 sonrasında ise Makedonya 
kabinelerinde mutlaka bir Türk 
bakana yer verildiği görülmek-
tedir. Zira 2006 yılında iktidara 
gelen Başbakan ve VMRO-DP-
MNE lideri Nikola Gruevski Ara-
lık 2007’deki Türkiye ziyaretinde 
Başbakan Erdoğan’a kendisinin 
mensubu olduğu partinin iktidarı 
süresince Makedonya kabinesinde 
mutlaka bir Türk bulunacağı temi-
natını vermiştir.3 2008 yılıyla birlik-
te kabinedeki bakan seçimi TDP’li 
adaylar arasında yapıldığı belirtmek 
gerekir. Bu bağlamda, 2014’te Enes 
İbrahim’in milletvekili seçilmesi-
ne kadar THP’nin parlamentoda 
temsilcisi olmadığı görülmektedir. 
Dolayısıyla 2000’li yıllarda Make-
donya Türklerinin TDP ağırlıklı bir 
temsil gücü olmuştur. 

Öte yandan, TDP’den ayrı-
lan bir diğer genel başkan olan Er-
doğan Saraç’ın 2006 yılında Türk 
Milli Birlik Hareketi’ni (TMBH) 
kurmasıyla Makedonya Türklerinin 
parti sayısı 3’e çıkmıştır. TMBH 
sadece 2011’de 1 milletvekiliyle 
Meclis’te yer alırken 2008 ve 2014 
seçimlerinde varlık gösterememiş-
tir. Esasen, TMBH’nin de ideolo-
jik anlamda TDP’den ve THP’den 
radikal bir şekilde ayrılmadığını 
vurgulamak gerekir. Bu durum, bir-
birinin türevi olan üç siyasi partinin 
varlığını ve siyasi bölünmüşlük so-
rununu işaret etmektedir. 

Makedonya Türklerinin 
2000’li yıllarda seçimlerdeki stra-
tejilerinin geniş koalisyonlar içinde 
yer alarak hareket etmekte olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda bu 
bölünmüşlük kısmen anlaşılabilir. 
Ancak denklemi yine de tam anla-
mıyla açıklamaya yetmemektedir. 
Zira Makedonya’da seçimler öncesi 
ülkede iki makro ölçekli geniş koa-
lisyon platformu (VMRO-DPMNE 
ile SDSM) kurulmakta ve seçimde 
en fazla oya sahip olan koalisyon 
genelde Arnavut partisi DUİ’nin de 
desteğini alarak hükümeti kurmak-
tadır. Türklerin siyasi bölünmüşlü-
ğü, koalisyonlarda uygun yerlerden 
aday gösterilmelerini engellemekte 
ve pazarlık güçlerini zayıflatmakta-
dır. Dolayısıyla üç partinin de nü-
fusu ülke genelinde dağınık bir şe-
kilde yaşayan 80.000’nn üzerindeki 
Makedonya Türklerini aynı oranda 
temsil edebilme imkânına sahip ol-
mamalarının yanı sıra  bu durum oy 
bölünmesine de yol açmaktadır. Üç 
partinin varlığının yarattığı sorunlar 
yerel seçimlerde de kendisini gös-
terirken Türklerin çoğunluk olduğu 
belediyelerde bile Türk adayların 
kazanamaması gibi bir sonuçla kar-
şılaşılmaktadır.  

Bu çerçevede ortaya çıkan 
sonuç, Makedonya’daki Türklerin 
parti sayısı fazlalığının seçimlerde 
Türk toplumunun yeterince temsil 
edilememesine neden olduğudur. 
Sorunun çözümü noktasında, ortak 
aklın hâkim kılınabilmesi, her üç 
siyasi partinin de kişisel küskünlük-
leri bir tarafa bırakıp Makedonya 
Türkleri için ortak paydada buluş-

maları kaçınılmaz görünmektedir. 
Bu anlamda, yerel ve genel seçim-
lerde tarafların ortak seçim stra-
tejisi belirlemeleri ve ortak seçim 
bildirisine imza atmaları önemli 
olacaktır. Ülke genelinde geniş iki 
koalisyonun bulunması Türklerin 
parti sayısının birleşme yoluyla 
en azından ikiye düşürülmesini 
gündeme getirilebilir. Ne var ki esas 
olan siyasilerin zihinlerinde temsil 
ettikleri Türk toplumunun menfaat-
leri doğrultusunda birlik ve beraber-
lik içinde hareket edebilmeleridir. 
Genel seçimlerde ortak bildiriyle 
farklı koalisyonların çatısı altında 
Türklerin seçilebilecek yerlerden 
aday gösterilmeleri temin edilerek 
seçime gidilebilir, ancak yerel se-
çimlerde Türklerin yoğun olarak 
yaşadıkları yerlerde tek ve ortak 
adaylarla varlık gösterilmelidir. En 
azından Makedonya’da Türklerin 
aleyhine olan mevcut seçim sistemi 
değiştirilene kadar Türklerin siyasi 
temsil noktasında denklemi birim 
alandan makro verim elde etmek 
üzerine kurgulamak gerekmektedir.

1 1994’te Güner İsmail ve 1998’de Adnan Kahil dışarıdan 
kabineye bakan olarak alınmışlardır. 

2 Ohri Çerçeve Anlaşması düzenlemeleri için bkz. http://
www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20
Agreement.pdf, (02.12.2014).

3 “Gereği Yapılıyor”, Yeni Şafak, 19 Aralık 2007, http://
www.yenisafak.com.tr/politika/geregi-yapiliyor-88452, 
(02.12. 2014).
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Bulgaristan’da Todor Jivkov rejimi 
ile başlayan ulus inşa etme çabaları,  
özellikle 1984 yılından itibaren 
‘soya dönüş’ projesi ülkedeki Türk 
azınlığı hedef almaya başladı.  Türk 
isimlerinin silah zoru ve baskıyla 
Slav isimleriyle değiştirilmesiyle 
hızlanan süreç; Türkçe konuşma 
yasağı, Müslümanların 
ibadetlerinin engellenmesi, 
geleneksel kıyafetlerin giyilmesinin 
yasaklanması gibi kısıtlamalarla 
devam etmiş, Türklerin bu 
yasaklara karşı gösterdiği direniş ile 
tırmanan gerilim,  1989 yılında yüz 
binlerce insanın sınır dışı edilmesi 
ile neticelendi.

1 YILDA 345 BİN 960 KİŞİ

Avrupa’da 20. yüzyılın son büyük 
sürgünü olan bu olay neticesinde 
ellerine birer bavul tutuşturulan 
soydaşlar soluğu Türk sınır kapısı 
Kapıkule’de aldı. Türkiye’nin 
sınır kapısını açması ile canlarını 
kurtarmak için anavatana akın 
eden Bulgaristan Türkleri, İstanbul, 
Bursa, İzmir, Kocaeli, Ankara gibi 
şehirlerde iskân edilmeye başladı. 
Mayıs 1989’da başlayan bu göç 
hareketi bir yıl boyunca devam 
etti. Bu süre içerisinde 345 bin 960 

kişi Türkiye’ye göç etti. Bu göç 
hareketinin en yoğun yaşandığı 
dönem ise dönem ise Temmuz 1989 
oldu. Anavatan’a gelen soydaşların 
135 bin 237’si bu bir aylık sürede 
Türkiye’ye sığındı.

BURSA’NIN NÜFUSU BİR 
YILDA YÜZDE 10 ARTTI

Soydaşlara kucak açan şehirlerin 
başında ise balkan şehri, 
göçmen kenti diye anılan Bursa 
yer aldı.  Yüzyılın başlarından 
beri Yunanistan, Yugoslavya ve 
Bulgaristan’dan göç eden Türklerin 
ikamet etmek için ilk tercihleri olan 
Bursa’ya 1989 zorunlu göçünden 
öncede 1951-1988 arasında 46 
bin 301 Bulgaristan Türkü gelerek 
yerleşmişti. Yeni göç hareketinin 
de merkezi olan Bursa’ya 1989’da 
başlayan göç dalgası ile birlikte 
süreçte 133 bin 56 soydaşımız 
yerleşti. 1985’te yapılan sayıma 
göre nüfusunun 1 milyon 324 bin 
15 (merkez nüfusu 612 bin 510) 
olduğu göz önüne alındığında kent, 
bir yıl gibi kısa bir sürede yüzde 
10 büyüdü. Tabi bu kısa sürede ve 
yoğun bir şekilde yaşanan nüfus 
hareketliliği birçok zorluğu da 
beraberinde getirdi.

AÇLIK GREVİ BAŞLATTILAR

Bulgaristan’daki baskıların hat 
safhaya ulaştığı ve direnişlerin 
başladığı Mayıs 1989’dan itibaren 
Bursa’nın gündemi de bir an da 
soydaşlara odaklandı.  Olayların 
kırılma noktası olarak kabul edilen 
19 Mayıs ve devam eden süreçte 
komşuda yaşanlar Bursa kamuoyu 
tarafından yakından taklip edilmeye 
başlandı. Türklere yapılan baskılar 
gazetelerin sayfalarında geniş 
yer bulurken,  ansızın başlayan 
göç dalgasının varış noktası da 
Bursa oldu.  Bulgarlara ilk tepki 
de yine Bursa’dan yükseldi. 
Bulgar zulmünü protesto 
ederek, kamuoyunun dikkatini 
yaşananlara çekmek için 9 
soydaşımız Orhangazi Parkı’nda 
çadır kurarak açlık grevine başladı. 
Demokratik İnsan Hakları Derneği 
Başkanı Mustafa Ömeroğlu’unun 
öncülüğünde başlatılan eylem kısa 
sürede büyük yankı uyandırdı. 
Dönemin Osmangazi Belediye 
Başkanı Erhan Keleşoğlu, Yıldırım 
Belediye Başkanı Zeki Eke, Nilüfer 
Belediye Başkanı Ziya Güney ve 
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu (BGF) 

Avrupa’dakı ̇Son Büyük Göç

Rıdvan TÜMENOĞLU
Gazeteci
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Başkanı Mümin Gençoğlu, eylemin 
ilk saatlerinde çadırı ziyaret ederek 
soydaşların mücadelesine destek 
oldu.

TOPRAĞI ÖPTÜLER

Türklerin direnişi karşısında büyük 
bir şaşkınlık yaşayan Jivkov rejimi 
ani bir kararla Türkleri sınır dışı 
kararı alınca ilk hedef ise direnişi 
örgütleyerek dalga dalga yayılan 
açlık grevlerini örgütleyen aydınlar 
oldu. Ülkedeki Türklere önderlik 
eden 167 Türk aydını ve aileleri ilk 
olarak Yugoslavya ve Avusturya’ya 
gönderildi. Bu gelişme üzerine 
hemen harekete geçen Türk 
Hükümeti 26 Mayıs 1989’da 
Belgrad’a gönderdiği Diyarbakır 
uçağı ile aralarında hamile 
kadınların ve 70’lik dedelerin 
de bulunduğu soydaşlarımızı 
İstanbul’a getirdi. ‘Yaşasın Türkiye, 
Kahrolsun Bulgaristan’ ve  ‘Ne 
Mutlu Türküm Diyene’ sloganları 
ile uçaktan inen soydaşlar yere 
kapanıp dakikalarca toprağı öperek 
vatan hasretlerini gidermeye çalıştı. 
Soydaşları, Atatürk Havaalanı’nda 
karşılayanların arasında bulunan 
dönemin Başbakanı Turgut Özal, 
bu işin peşini bırakmayacaklarını 
söylerken, BGF Başkanı Gençoğlu 
ise “Bulgarlar soydaşlarımızın 
haklarını iade etmedikleri sürece 
iki elimiz Bulgar’ın olacak” 
diyerek başlatılacak mücadelenin 
sinyallerini veriyordu. Özgürlüğüne 
kavuşan soydaşlardan 112’si 
Bursa’ya getirilirken bir kısmı 
akrabalarının yanına yerleştirilirken 
bazıları ise otellerde misafir edildi.

Ülkedeki Türklerinin direnişini 

kıramayan ve sadece Türk 
aydınlarını sınır dışı etmekle 
soydaşları yıldıramayacağını 
anlayan Bulgar hükümeti, sürgünü 
kitleselleştirme yoluna gitti. 
Haziran ayının ortalarına doğru 
göçün ivmesinin artması sonucu, 
soydaşların yerleşmek için ilk 
tercihleri olan Bursa’da, bu duruma 
hazırlıksız yakalanmamak adına 
çalışmalar başlatıldı. Valilikte 
14 Haziran’da gerçekleştirenle 
toplantıda şehre gelen göçmenlerin 
sayısının 2 bini aştığı belirtilerek, 
akrabası olmayan soydaşların, 
kamu misafirhanelerinde, öğrenci 
yurtlarında misafir edileceği 
açıklandı. Bu tarihten sadece bir 
hafta sonra göreve başlayan Vali 
Erdoğan Şahinoğlu ise 23 Haziran 
tarihi itibariyle kendilerine müracaat 
eden göçmen sayısının 4 bin 167 
soydaşın vatandaşlık için müracaat 
ettiğini açıkladı. Soydaşların akını 
ile birlikte Bulgaristan’da yaşanan 
mezalimin detayları da ortaya 
çıkmaya başladı. Bu dönemde 
Bursa’ya yaralı olarak gelen ve Vatan 
Hastanesi’nde tedavi altına alınan 
Mümin Müminoğlu’nun anlattıkları 
yaşanan zulmü gözler önüne serdi. 
Sessiz yürüyüşe katıldığı için üç 
gün boyunca işkence gördüğünü 
aktaran Müminoğlu, “12 asker 
günlerce işkence etti. Kendime 
geldiğimde evimin bahçesinde yarı 
baygın halde yatıyordum. Ailem 
beni tedavi etmeye çalışırken 3 
gün sonra geri dönen askerler 
bana düşerek yaralandığıma dair 
bir belge imza etmeye çalıştılar. 
Kabul etmeyince işkence yeniden 
başladı.  Silah dipçikleri ile göğüs 
kemiklerimi kırdılar, dizlerime 
elektrik verdiler. Daha sonra ağır 

yaralı olarak sınır dışı edildim” 
diye anlatıyor yaşadıklarını…

ESRARENGİZ İĞNE PANİĞİ

Bu dönemde Bulgar Hükümeti’nin 
sınır dışı ettiği soydaşlara yaptığı 
aşılar Bursa’da da panik yarattı. 
Ne olduğu bilinmeyen aşıların 
akıbetinin tespit edilmesi için 
İl sağlık Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan ‘Göçmen Sağlık Bürosu’ 
soydaşlardan kan örnekleri almaya 
başladı. Bursa’dan Ankara’ya 
gönderilen kan örneklerinin ne 
oldu tam olarak tespit edilemezken 
Türkiye’nin girişimleri ile Dünya 
Sağlık Örgütü konuyla ilgili çalışma 
başlattı. Bursa’da aşı yapılan 
soydaşlarla görüşerek bilgi alan 
yetkililer daha sonra Bulgaristan’a 
giderek incelemelerde bulundu. Bu 
gelişmeler üzerine Bulgar yetkililer 
soydaşlara iğne vurulmasının önüne 
geçti.

 SOYDAŞLAR İÇİN ÇADIR-
KENT

Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren BİSAŞ fabrikası, 
soydaşlar için 100 ailelik çadır 
kent kurdu. Fabrika tarafından 
Edirne’ye gönderilen 12 otobüs ve 
8 kamyondan oluşan konvoy, 26 
Haziran’da 250 soydaş Bursa’ya 
getirilerek oluşturulan çadır kente 
yerleştirildi. 20 tuvaleti, 8 duşu, 
32 banyo ve 200 metrekarelik 
yemekhanesi bulunan çadır kenti 
bakanlar, siyasiler ve yetkililer 
ziyaret ederek göçmenlere destek 
olmaya çalıştılar. Soydaşların 
gelmesinin hemen ardından 
çadırkenti ziyaret eden Vali Erdoğan 
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Şahinoğlu ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Teoman Özlap, göçmenlerin 
her türlü sorunun çözüleceğine ve 
tüm ihtiyaçların karşılanacağına 
dair söz vererek çalışmalar başladı. 
Kısa süre içerisinde devlet tüm 
imkânları seferber ederek yaraları 
sarmak için kolları sıvadı. Çadır 
kentte kalan soydaşlara bir taraftan 
yardımlar yapılırken diğer taraftan 
iş bulmaları sağlandı. Çocuklara 
ise intibak kursları verildi. Her 
ne kadar tüm önemleler alınsa da 
ilerleyen dönemlerde, soydaşlar 
gıda yetersizliği, salgın hastalık gibi 
problemlerle karşı karşıya kaldı.
BULGAR’A LANET MİTİNGİ
Göçmen sayısının 20 Temmuz’da 
25 bini aştığı Bursa’da, Bulgar 
mezalimini protesto etmek için 
Marmara Gazetesi tarafından 22 
Temmuz’da o zamanki adı Yıldırım 
Beyazıt Meydanı olan, Gökdere 
Meydanı’nda ‘Bulgar Zulmünü 
Tel’in mitingi düzenlendi. Mitinge, 
Refah Partisi Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, BGF Genel 
Başkanı Mümin Gençoğlu, 
10 binin üzerinde vatandaş 
katıldı. İslam Dünya’sının çeşitli 
bölgelerinden temsilcilerin yanı sıra 
Bulgaristan’dan kaçan soydaşlar 
da katıldı. Bulgar hükümetine 
lanet yağdırılan mitingde konuşan 
Gençoğlu, “Bulgaristan’da kalan 
soydaşlarımızın haklarını korumak 
boynumuzun borcu. Bunu Jivkov 
ve yandaşlarının dişlerini söke 
söke yapacağız” diyerek soydaşlara 
destek oldu.

BURSA YASAK BÖLGE

Temmuz ayının sonuna doğru ise 
Bursa’ya ulaşan göçmen sayısı 

40 bin kapısına dayandı.  Artarak 
devam eden bir göç, beraberinde 
bazı sorunları da beraberinde 
getirdi. Soydaşlardan Bursa’da 
akrabaları olanlar onların yanlarına 
yerleşirken, gidecek kapısı 
olmayanlar ise kamu kurumlarında 
iskân edildi. Ağustos ayı sonralına 
doğru ise Edirne’den Erzurum, 
Niğde, Adana, Uşak, gibi şehirlere 
gönderilen soydaşların buraya 
gitmek yerine Bursa’yı tercih 
etmeleri üzerine şehre gelen göçmen 
sayısı 90 bini geçti. Bursa’ya 
kaldırabileceği yükten fazlasının 
geldiğini belirten Vali Şahinoğlu, 
“Bursa’da sosyo-ekonomik bir 
sıkıntı doğmuştur. Akrabası 
olanlara Bursa’ya giriş için izin 
veriyoruz. Ancak akrabası olmayan 
soydaşlarımız gönderildikleri 
illere gitmelidir” diyerek bir süre 
soydaşların Bursa’ya girişini 
yasakladı.

OKULLARDA YAŞAM MÜCA-
DELESİ

Okullarda yerleştirilen soydaşlar, 
derslikleri odalara çevirerek 
günlerce buralarda hayatlarını 
ikame ettiler. Yine bu süreçte 
soydaşlara 58 milyon liralık gıda 
yardımı yapıldı. Yine bir aylık 
sürece Bursalı fırıncılar okullarda 
barınan göçmenlerin ekmek 
ihtiyacını karşıladılar. Okullarda 
yaşayan soydaşlara bir taraftan 
sıcak yemek verilirken diğer 
taraftan çocuklara yönelik intibak 
kursları düzenlendi. Ancak ağustos 
ile birlikte okullarda kayıtların ve 
bütünleme sınavlarının başlayacak 
olması yetkilileri yeni önemleler 
almaya sevk etti. Okulların 

boşaltılarak soydaşların konutlara 
taşınmalarını teşvik etmek için kira 
yardımları gündeme geldi.

‘BABA’ MORALİ

Soydaşlara destek olmak için 
herkesin elinden geleni yaptığı 
dönemde siyasiler de üzerine düşeni 
yapmaya çalıştı. Bursa’ya gelen her 
bakan, her milletvekili veya üst 
düzey bürokrat göçmenlerin kaldığı 
çadırkenti veya okulları ziyaret 
ederek onarla moral vermeye 
çalıştı. Bu ziyaretlerinden en 
önemlilerinden Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Süleyman Demirel’in 
ziyaretidir. 29 Temmuz’da Bursa’ya 
gelen Demirel, çadır kentin ardından 
Hürriyet Meslek Lisesi ve Çınar 
Lisesi’nde kalan soydaşları ziyaret 
eder, “Siz burada misafir değilsiniz. 
Memleketinize, anavatanınıza 
geldiniz. Tüm sorunlarınınız en 
kısa sürede çözülecek” diyerek 
göçmenlere morla verdi.

BİR MUTLULUK BİR HÜZÜN

İskân sorunu, farklı şekilde çözülen 
soydaşların karşılaştı diğer bir 
önemli bir problem de iş bulma 
meselesidir. Soydaşlara iş imkânı 
sağlanması için ilk seferberlik İş ve 
İşçi Bulma Kurumu seferber edildi. 
Bir taraftan devlet soydaşlara iş 
imkânı sağlamaya çalışırken, diğer 
taraftan sanayici ve iş adamaları 
göçmenlere kucak açtı. Bu konuyla 
yakından ilgilenen dönemin Devlet 
Bakanı Ercüment Konukman,  
sanayicilere, “İmkânlar dâhilinde 
her aileden bir kişiyi işe alın” çağrısı 
yapıyordu. Bu çağrı sanayiciler 
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tarafından karşılık bulurken bazı 
tartışmaları da beraberinde getirdi. 
Göçmenler istihdam edilirken 
sendika temsilcileri bazı işverenleri 
fırsatçılıkla itham etti. Ucuz istihdam 
için tecrübeli elemanların işten 
çıkarılarak yerlerine soydaşların 
alındığı ile ilgili tartışımlar kısa 
sürede Bursa sınırlarını da aştı. 
Dönemin Türk-İş Genel Başkanı 
Şevket Yılmaz’ın “Soydaşları 
işe almak için işçi çıkartıyorlar” 
iddialarına bizzat Başbakan Turgut 
Özal cevap vererek bu durumu 
yalanlıyordu. Ancak, binlerce 
göçmenin geldiği Bursa’da, bu 
olayların yaşandığı, soydaşlara 
destek gerekçesiyle bazı insanların 
işlerinden edildiği de biliniyor. 
Burada özellikle unutulmaması 
gereken konu ise bunun kaynağının 
göçmenler olmadığıdır.

EŞYALARINI SATTILAR

Kalıcı bir iş bulamayan soydaşların 
başvurduğu yöntemlerden birisi 
de Meyve Sebze Hali’nde kurulan 
işçi pazarıydı. Tarla işleri, ev 
temizliği, inşaat ameliliği gibi 
günlük işler için soydaşların bu 
pazara akın etmesi yine sorunları 
beraberinde getirdi. Devamlı 
burada çalışarak geçimini sağlayan 
işçiler, soydaşların yevmiyeleri 
düşündüğünden yakınırken, 
bazı fırsatçılar da çok düşük 
ücretlere göçmenleri çalıştırıyor, 
hatta kandırıyordu. Özellikle 
Türk Lirası’ndaki bol sıfırlar 
soydaşların kafasını karıştırıyor, 
çalışmasının karşılığında 
hakkını aldığını düşünenler, bu 
parayla sadece iki veya üç ekmek 
alınabileceğini öğrenince büyük 

bir hayal kırıklığına uğruyordu. 
Hiçbir şekilde iş bulmayan 
soydaşların son başvurduğu yöntem 
ise gelirken beraberinde getirdikleri 
eşyaların bir kısmını satarak 
geçimini sağlamaktı. Bunun için 
bu gün Osmangazi Belediyesi’nin 
bulunduğu bölgede kurulan soydaş 
pazarında tezgâh açan vatandaşlar, 
burada; kendilerine kullanmak için 
getirdikleri kıyafetlerini, televizyon, 
fırın gibi ev aletlerini satarak para 
kazanmaya çalışıyorlardı.

BODRUMLAR, GARAJLAR EV 
OLDU

Soydaşların gelişi ve özellikle 
eğitim öğretim yılının başlayacak 
olması Bursa’yı başka bir sorunla 
karşı karşıya bıraktı. Birkaç ay gibi 
kısa sürede on binlerce göçmenin 
Bursa’ya akın etmesi konut 
problemini ortaya çıkarıyordu. Bir 
taraftan Bulgaristan’dan akrabaları 
gelen vatandaşlar, kiracılarını 
evden çıkarmak zorunda kalıyor 
diğer taraftan talebin aşırı derecede 
olması ev kiralarını yüzde 200’lere 
varan oranlarda artıyordu. Bu hem 
Bursalıları hem de soydaşları zor 
durumda bırakırken, bazı fırsatçılar 
ise bu durumdan yararlanmaya 
çalışıyordu.
Devlet aldığı kararla soydaşlara bir 
yılı geçmemek kaydıyla 300 bin 
liraya kadar kira yardımı yapıyor, 
bu da ev sahiplerinin iştahını daha 
da artıyor, ‘Nasılsa parasını devlet 
veriyor’ diye evlerden daha fazla 
kira istenmesine sebep oluyordu. 
Ev bulmakta zorlanan soydaşlar 
iki üç aile birleşerek bir ev tutuyor, 
binaların bodrumları, garajlar konut 
haline getirilerek barınma sorunu 

çözülmeye çalışıyordu.

Kısa sürede yaşanan göç 
dalgasının, yarattığı bunalım tüm 
olumsuzluklara rağmen devletin 
ve Bursalıların desteği kısa 
sürede aşıldı. Aradan geçen 25 
yıllık süreçte göçmenler üretime 
dâhil olarak, Anadolu’nun farklı 
coğrafyalarından göç eden birçok 
vatandaşa göre kent ile entegrasyonu 
daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde 
sağlayarak Bursa’nın önemli 
değerlerinden birisi haline geldi. 
O dönem yaşanan acılar, çekilen 
sıkıntılar ise hatıra olarak kaldı…
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Stratejik açıdan, Asya, Afrika 
ve Avrupa’nın kavşak noktasında 
bulunan Balkan Yarımadası pek çok 
bölgeye ulaşmada bir geçit olması 
sebebiyle tarih boyunca büyük güçlerin 
kontrollerinde tutmak istedikleri bir 
coğrafya olmuştur. Bu önemli stratejik 
konumu dolayısıyla Avrupa’nın en çok 
müdahaleye uğramış bölgesi olmaktan 
kurtulamamıştır. Ayrıca Balkanlar 
kavimler göçünden de en çok etkilenen 
coğrafyalardan biridir. Avrupa 
Hunları’nın bölgeye gelişi ve onunla 
birlikte başlayan göçlerle Balkanların 
bugünkü sakinleri yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 

Balkanlar’ın en eski sakinleri 
Traklar15 ve bugünkü Arnavutların 
ataları olarak kabul edilen İlirlerdir16. 
Eski devirlerden itibaren Doğu 
Avrupa ve Balkanlar çok sayıda 
Türk Boyu’nun da yerleşim sahası 
olmuştur17. Türk oldukları henüz 
kesin olarak ispatlanamayan Sakalar 
(İskitler)18 ile menşeleri tartışılan 
Kimmerlerin milattan önceki göçleri 
göz önüne alınmazsa, Doğu Avrupa’ya 
ilk Türk göçü Hunlar ile başlamıştır.19 
Hunların 378 yılında Tuna’yı 
geçerek Trakya’ya kadar ilerledikleri 
bilinmektedir20. Hunlardan sonra 
Balkanlar ve Bulgaristan’da varlığı 
görülen diğer Türk kavimleri, Avarlar, 

Ogurlar (Bulgarlar), Peçenekler, Uzlar 
(Oğuzlar) ve Kumanlar’dır21. Turanî 
halkların Balkanlardaki etkinliği 
coğrafyanın isminde de görülmektedir. 
Balkanlar sahasında çalışan yerli 
ve yabancı bütün bilim insanları, 
günümüzde Balkan coğrafyasında 
konuşulan tüm dillerde kullanılan 
“Balkan” kelimesinin sıra-dağ veya 
ormanla kaplı dağlık alan anlamına 
gelen Türkçe bir kelime olduğunda 
hemfikirdir22.

Avrupa Hunlarının bölgede 
etkin olmaya başlamasından sonra 
bölgeye yerleşen ve günümüzde 
de Balkanların önemli bir kısmını 
oluşturan Slavlar V. Yüzyıldan itibaren 
bölgeye gelmiştir. Slavlar Balkanların 
doğusunda koloniler kurarak bölgeye 
yerleşmeye başlamışlardır. VII. 
Yüzyılda diğer Slav kabileleri de 
Balkanlar içlerine doğru yeni akınlar 
düzenlemek amacıyla Han Asparuh 
liderliğindeki Bulgar Türkleri23 ile 
beraber hareket etmişlerdir. Bulgar 
Türklerini Slavlardan ayıran en önemli 
özellik yüksek askerî kabiliyetleri 
dışında, sahip oldukları çok gelişmiş 
siyasi örgütlenme ve birlik kurma 
yeteneğidir24. Kuzey Yunanistan’a 
yerleşen kalabalık Slav kabileleri IX. 
Yüzyıldan itibaren dinî ve kültürel bir 
Yunanlılaştırma sonucu asimile olarak 
varlıklarını koruyamamışlardır25.

Balkanlar dinî bakımdan 
da renkli bir coğrafyadır. M.S. 
395’te Roma İmparatorluğu’nun 
ikiye ayrılmasından sonra Balkanlar 
Katolik ve Ortodoks mezheplerinin 
sınır alanı olmuş Doğu Roma Bizans 
Ortodoksların hamisi olurken Roma 
Katoliklerin hamiliğini üstlenmiştir. 
Bizans’ın Türkler tarafından fethinden 
sonra Osmanlı Devletinin Fener-Rum 
Patrikhanesini himayesine alması 
Balkanlarda Ortodoksluğun günümüze 
kadar ulaşmasını sağlamıştır26. 
İslam’ın Balkanlara ilk gelişi de 
Osmanlı’dan öncedir. Güneyden, 
Anadolu’dan İslamiyet’i benimsemiş 
olan Türklerin Balkanlara gelip 
yerleşmesi 1260’lara kadar iner. 
1261’de Moğol idaresinden kaçan 30-
40 Türkmen obası Sarı Saltuk Baba 
önderliğinde Bizansa sığınmış olan 
İzzeddin Keykavus’un yanına gelmiş 
ve Bizans İmparatoru’da onları Kuzey 
Dobruca bölgesine yerleştirmiştir27. 
XIV. yüzyıldan itibaren Balkanlar 
tamamen Osmanlı Devleti’nin 
idaresi altına girmiş, bölgeye 
Anadolu’dan çok sayıda Müslüman 
Türk yerleşirken Balkanlarda yaşayan 
Arnavutlar, Pomaklar ve Boşnaklar 
toplu halde ihtida ederek İslamiyet’i 
benimsemişlerdir. 

Beş asırlık Osmanlı hâkimiyeti 

Küresel Aktörlerıṅ Mücadele 
Sahası Balkanlar

Yrd. Doç. Dr. Bülent YILDIRIM

13



BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

döneminde Balkanlarda yaşayan 
tüm halklar kendi kültürlerini ve 
dinlerini muhafaza ederek yaşamlarını 
sürdürebilmişler ve bölge Osmanlı 
Devleti’nin en çok yatırım yaptığı 
ekonomik ve sosyal olarak canlandığı 
bir dönem geçirmiştir. Osmanlı 
Devleti’nin dağılma sürecine girdiği 
19. Yüzyıla kadar herhangi bir 
istilaya uğramadan rahat bir devir 
geçiren Balkanlar bu tarihten itibaren 
günümüze kadar ardı arkası kesilmeyen 
dış müdahalelere maruz kalmıştır. 
Her iki dünya savaşında da en önemli 
çatışma sahası olan Balkanlar bu 
savaşlarda büyük yıkımlara uğramıştır.

Varşova Paktının ve Sovyetlerin 
çöküşü ile Balkanlar Avrupa 
Birliği’nin genişleme sahası olmuş ve 
özellikle Almanya bölgede etkinliğini 
arttırmıştır. Ayrıca Amerika’da 
bu önemli stratejik bölgede Nato 
vasıtasıyla yerini almaya başlamıştır. 
Bunların dışında İsrail’inde özellikle 
Romanya ve Bulgaristan’da çok 
verimli tarım arazilerine ilgi gösterdiği 
ve yatırım yaptığı gözlemlenmektedir.

Osmanlı Devleti’nden 
ayrılarak bağımsızlığını kazanarak 
ulus devletler haline gelen Bulgaristan, 
Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ gibi 
Balkan ülkelerinde Türklerin tehdit 
olarak algılanması veya düşman 
olarak görülmesi gibi olgulara hala 
rastlanmaktadır. Gerçekte bu durumun 
sebebi bahsi geçen milletlerin Osmanlı 
Devleti’nden kopuş süreçlerinde 
onları destekleyen ve kullanan büyük 
devletlerin menfi propagandalarıdır. 
Balkanların tarihî geçmişine objektif 
bir gözle bakıldığında buradaki Türk-
İslam kültürünün bölgenin öteki değil, 
kadim ve kalıcı bir unsuru olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Günümüzde de zaman 

zaman Türkiye ve Türk aleyhtarlığının 
bu topluluklarda daha kuvvetli 
harekete geçirildiği görülmektedir. Bu 
hususun en önemli sebebi soğuk savaş 
döneminin sona ermesiyle Türkiye’nin 
Balkanlar, Kafkasya, Türkistan ve 
Ortadoğu’daki tarihî, kültürel ve 
demografik bağlarının ön plana çıkması 
ve dolayısıyla bu bağlarını kullanarak 
bölgesinde ve dünyada büyük güç 
olma potansiyelinin bulunmasıdır. 
Türkiye’nin bu potansiyelini 
kullanabilme ihtimalini değerlendiren 
mevcut küresel aktörlerin Türkiye’nin 
komşuları olan bu ülkeler ile 
ilişkilerini güçlendirmesini engellemek 
ve Türkiye’nin jeostratejik ve 
jeopolitik konumunu sınırlandırmak 
maksadıyla sürekli ihtilaflar çıkarması 
ve Türk aleyhtarlığını sözkonusu 
ülke kamuoylarında canlı tutmaya 
çalışması gayet doğaldır. Yakın dönem 
cumhuriyet tarihine bakıldığında da 
Türkiye’nin Bulgaristan, Yunanistan, 
Ermenistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
sık sık sorunlar yaşadığı görülmektedir. 

Bulgaristan, Sırbistan ve 
Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerinin 
ve işbirliğinin karşılıklı olarak daha iyi 
bir noktaya getirilmesi her ülkenin daha 
kolay zenginleşmesi ve kalkınmasını 
sağlayacaktır. Türklerin ve Türkiye’nin 
tehdit olarak algılanması silahlanma 
yarışını arttıracağından bu durum 
sadece silah üreticisi ülkelerin 
menfaatine olacak, kaynakların 
kalkınmaya değil silahlanmaya 
harcanmasına sebep olacaktır. Haçlı 
seferlerinden itibaren Hıristiyan batı 
kamuoyunda Antisemitizm benzeri 
bir Türk düşmanlığının ortaya çıktığı 
gerçektir. Günümüzde de küresel 
aktörler siyasî konjoktöre göre 
bunu canlandırma yönünde adımlar 
atabilmektedirler. 

Bugüne kadar Balkanlara 
yapılan hiçbir dış müdahale bölgeye 
huzur getirmemiştir. Balkan ülkeleri 
ancak birbirleriyle ticarî ve kültürel 
münasebetlerini arttırdıkları ölçüde 
sorunsuz ve istikrarlı bir büyüme 
gerçekleştirebilecekler bölgede barışı 
koruyabileceklerdir.

1Trakya bölgesinin İlkçağdaki sakinleri Traklar hakkında 
detaylı bilgi için bkz. Arif Müfit Mansel, Trakya’nın 
Kültür ve Tarihi, İstanbul 1938, s. 21-46; Arif Müfit 
Mansel, “İlkçağda Edirne” Edirne’nin 600. Fethi 
Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara 1993, s. 21-37.

2Kemal H. Karpat, “Balkanlar”, DİA., C. 5, İstanbul 1992, 
s. 28

3Türk kavimlerinin Doğu Avrupa ve Balkanlar istikametine 
göçleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Károly Czeg-
lédy, Bozkır Kavimlerinin Doğu’dan Batıya Göçleri, 
(Çev. Erdal Çoban), Özne Yay., İstanbul 1998.

4İskitler hakkında geniş bilgi için bkz. B. N. Grakov, İskit-
ler, (terc. Ahsen Batur), Selenge Yay. İstanbul 2006.

5Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, TTK. Yay. 
Ankara 2001, s. 21–59.

6Ali Ahmetbeyoğlu, “Türkistan’dan (Orta Asya) Doğu 
Avrupa’ya Yapılan Türk Göçleri”, Türkler, (Editörler, 
Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), C. 2, 
Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 523.

7Ahmetbeyoğlu, a.g.m., s. 523-527.

8Georges Castellan, Balkanların Tarihi, (Çeviren; Ayşegül 
Yaraman Başbuğu), İstanbul 1993, s. 15; Halil inalcık, 
“Türkler ve Balkanlar”, Bal-Tam Türklük Bilgisi, S. 3, 
Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Prizren Eylül 
2005, s. 20; Barbara Jelavich, Balkan Tarihi, C.I, 
İstanbul 2006, s. 1.

9Attilla’nın oğlu İrnek’le birlikte Orta Avrupa’yı terk edip 
doğuya gelen Hunların Karadeniz sahillerinde kar-
şılaştıkları diğer bir Türk boyu olan Ogurlarla karış-
maları sonucu ortaya çıkan Bulgar Türkleri hakkında 
ayrıntılı bigi için bkz. Géza Fehér, Bulgar Türkleri 
Tarihi, (Çev. Bir heyet tarafından Macarca’dan Türk-
çe’ye çevirisi yapılmıştır.) TTK. Yay., Ankara 1999; 
Kazi T. Layponov, İsmail M. Miziyev, Türk Halkları-
nın Kökeni, (Çev. Hatice Bağcı), Selenge Yay., İstan-
bul 2008, s.124-129. 

10 R. J. Crampton, Bulgaristan Tarihi, Jeopolitika Yay., 
İstanbul 2007., s. 3-4

11Castellan, a.g.e., s. 21.

12Muazzam bir tarihi önem kazanan Batı Roma ve Doğu 
Roma hududu Adriyatik sahilinden itibaren Drina 
nehri boyunca devam etmekte oradan Sava ve Tu-
na’ya ulaşmaktaydı. Gelecekte, Katolik ve Ortodoks 
kiliseleri ile batı ve doğu kültürel kuşakları arasındaki 
hududu aşağı yukarı bu sınır teşkil etmiştir ( Jelavich, 
a.g.e., s. 11).

13İnalcık, a.g.m., s. 21.

14





BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Lozan Antlaşması’ndaki “mütekabili-
yet” ilkesi, Yunanistan ve Türkiye’nin 
tanınacak haklar bakımından karşılıklı-
lık gözetilecek azınlıklarının sorunları-
nın da nitelik ve nicelik yönünden kar-
şılıklı olduğu izlenimi yaratır. Devlet-
lerin kendi vatandaşlarının haklarını ve 
statüsünü düzenlerken bir başka dev-
letteki soydaşlarının durumunu pusula 
gibi kullanması yakışık almayacaksa 
da “devlet”in ortaya çıktığı dönemden 
itibaren aksi yöndeki ideal ortamın 
yaygınlaştırılamadığını not düşmek ge-
rekir. 1648 Vestefalya Anlaşması’nda 
devletlerin, dindaşlarını onların kendi 
devletleriyle olan çatışmalarında des-
teklememeyi taahhüt etmesinde olduğu 
gibi çağlar boyunca dindaş ve özellikle 
de soydaşlar bakımından “karşılıklı-
lık” yapılan anlaşmalarda aranmıştır. 
Bu ilkenin özellikle kriz dönemlerinde 
kullanılması da doğası gereğidir.  Kar-
şılıklılık ibaresinin o ülkedeki diğer 
vatandaşlardan ayrı tutulması sonucu-
nu doğurması bakımından azınlıkların 
durumunu kimi zaman güçleştirdiği 
ve o azınlığa has sorunların bütünlük-
lü olarak ele alınmasını engellediği bir 
gerçekse de aksi durumun azınlığı asi-
milasyon politikalarına karşı savunma-
sız bıraktığı yine yerinde bir tespittir.1 
Azınlıklar, özellikle “öteki”nin uzantısı 
olarak görüldüğü pek çok durumda yok 
edilme tehdidi algılarlar ve çoğunlukla 
da bu algılama doğrudur. Azınlık hak-

ları konusunda uluslararası koruyu-
cu anlaşmaların varlığı,  bunlar ilgili 
devletlere mümkün olduğunca yüksek 
sesle hatırlatılmadıkça tek başına koru-
ma sağlayamamaktadır. Anlaşılıyor ki 
azınlıkların haklarını korumak ve çağ-
daş uluslararası anlaşmalara uyulması-
nı sağlamak için anahtar kelime bunu 
sürekli gündemde tutacak bir “koruyu-
cu”dur.   

Yunanistan’daki Türk azınlık ile Tür-
kiye’deki Rum azınlık söz konusu 
olduğunda, bu iki azınlık grubunun 
haklarının savunulması bakımından 
çok ciddi eşitsizlik yaşandığı gözlen-
mektedir.2 Bu eşitsizlik, sorunların 
çeşitliliği ve bunların kapsamı dikkate 
alındığında daha da açığa çıkmaktadır. 
Bu anlamda karşılıklılık ilkesi teme-
linde bakıldığında, Yunanistan ve Tür-
kiye’nin azınlıklarının kimisi benzer 
görünen sorunlar bakımından dahi Yu-
nanistan’daki Türklerin tartışmasız çok 
daha ağır şartları göğüslediği anlaşılı-
yor. Hâlbuki çeyrek asırdır AB üyesi 
olan ve hatta AB kültür ve kimliğinin 
temelini oluşturduğu kabul edilen He-
len mirasına sahip çıkan Yunanistan’ın 
Avrupalı vatandaşlarına, sürekli olarak 
AB’den uyarı alan Türkiye’ye göre çok 
daha iyi şartlar sunmuş olması bekle-
nirdi. Türkiye hiç değilse kendisini 
bağlı saydığı uluslararası antlaşmaya 
uygun davranırken, Yunanistan’ın im-

zaladığı ikili antlaşmaları ve katıldığı 
uluslararası antlaşmaları tamamen ih-
lal etmesi ve kimisini ise yok sayma-
sı, birisi AB içinde diğeri yıllardır AB 
kapısında olan iki ülkenin Avrupa kül-
türüne uyumu konusunu tartışılır kılar. 
Yunanistan’ın varlığını bile kabul et-
mediği ancak uluslararası kuruluşlarca 
da “azınlık” addedilen topluluklar bir 
yana “Müslüman Azınlık” olarak nite-
lendirdiği Batı Trakya Türkleri en te-
mel insan haklarından dahi yoksun ya-
şamışlardı. Şimdi de durum çok farklı 
değil.

Vakıflar

Türkiye’deki azınlıkların öne çıkan 
en önemli sıkıntıları 1974 yılında Yar-
gıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1936 
beyannamesini esas alarak bu tarihten 
sonra cemaat vakıflarının taşınmaz mal 
edinemeyeceklerine karar vermesi ve 
bundan sonraki uygulamalara ilişkin-
dir. Konu, geçmiş AB ilerleme rapor-
larında, azınlıkların kendi vakıflarını 
yönetmede müdahale ile karşılaşmala-
rı nedeniyle Türkiye’nin eleştirilmesi 
şeklinde yer almaktaydı. Yunanistan da 
ise 1967’de askeri rejimin yöneticileri 
tayin etmesinden bu yana Türk azınlı-
ğın kendi vakıflarını idare etme gibi bir 
şansları dahi bulunmuyor. Hâlbuki ba-
zıları asırlardır var olan vakıflar, azın-
lığın şahsi hayır kurumudur ve Atina 
Antlaşması’nın 12. maddesi, vakıfların 

Mütekabiliyet İlkesi Çerçevesinde 
Batı Trakya Türklerinin Hakları

Gözde Kılıç YAŞİN

16



BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Müslüman cemaati tarafından yönetil-
mesi ve vakıf mütevellileri ile bu va-
kıflardan yararlanan kimselerin hakla-
rının tanınmasını öngörmektedir. Bu 
hüküm 2345 sayılı kanunla da geçerli 
kılınmıştı. 1967 müdahalesi, Gümül-
cine ve İskeçe Türk Cemaati Vakıfları 
İdare Heyetlerini azledip bu heyetlere 
kendi belirlediği kişileri tayin etmekle 
Atine Antlaşması gibi Lozan Antlaşma-
sı’nın 40. maddesini de ihlal etmiştir.  
1980’de kabul edilen 1091/1980 sayılı 
“Batı Trakya’daki Müslüman Azınlığa 
Ait Vakıfların ve Bunların Servetleri-
nin İdaresi ve Kullanılmasına İlişkin” 
Yasa, Azınlık vakıfları üzerinde Yunan 
yönetiminin denetiminin kurulmasını 
getirmiştir.  Şubat 2008 tarihli 3647 
sayılı yasa da gerek vakıf yöneticileri-
nin seçimi gerekse mülkiyet sorunları-
na çözüm getirememiştir. Bugün Türk 
vakıfları valilerin atadıkları tarafından 
yönetiliyor. 

Yunanistan’daki azınlık vakıflarının 
taşınmaz mal edinmeleri de imkânsız. 
Öte yandan, Türkiye vakıf gelirlerin-
den stopaj dışında vergi almazken Yu-
nanistan’da vakıflar anayasal eşitliğe 
aykırı olarak farklı oranlarda vergi-
ye tabi ve bu oran Türk vakıfları için 
yüzde 413 olarak uygulanıyor. Lozan 
Anlaşması’na göre azınlık vakıfların-
dan sadece mahalli idareler tarafından 
emlak vergisi tahsil edilebiliyorken 
Yunanistan artı yüzde 20 de gelir ver-
gisi alıyor. Türkiye ise kendi azınlık 
vakıfları açısından sorunu 5737 sayılı 
Vakıflar Kanunu ile tamamen çözmüş 
görünüyor. Bilhassa bu kanunda müte-
kabiliyet ilkesine atıf yapılmadığı için 
Rum azınlığa ait vakıf malları teker 
teker iade edilebiliyor. Yunanistan ise 
Batı Trakya’daki Türk vakıflarına ait 
bazı gayrimenkulleri geri vermediği 
gibi, mevcut olanlara da tekrar tescil 
şartı getirerek milyon avroyu bulan 

tescil vergisi talep ediyor. Gelir vergi-
sini ise en yüksek oranda tahsil edip, 
ödeme imkânı olamadığı takdirde vakıf 
mallarını ipotek altına alıyor. Vakıfla-
rın yönetiminin azınlığa devri gibi bir 
gelişme ise mümkün görünmüyor.

Ruhban Okulu ve Din Görevlisi İh-
tiyacı

Doğrudan Rum azınlığın değilse bile 
Lozan’a göre “azınlığın dini vazifele-
rini yerine getirebilmesi için” Türki-
ye’de kalmasına izin verilmiş herhangi 
bir ibadet yeri statüsünde olan Patrik-
hane’nin en önemli sorunlarından birisi 
de Heybeliada Ruhban Okulu’nun açıl-
masına ilişkindir.4 Burada sorunu ya-
ratan ise okulun açılıp açılmaması ko-
nusu değil açılması durumunda okulun 
tabi olacağı kurallara ilişkindir. Devlet, 
düzenleyici kurum olma vasfından ha-
reketle eğitim–öğretim faaliyetlerinin 
devlet gözetiminde ve denetiminde ya-
pılmasına karar vermişse de Patrikhane 
bu şartı kabule yanaşmadığı için, Hey-
beliada’daki okul açılamamıştı. Patrik-
hane’nin sadece dini eğitim vermesi 
gereken bir kurumun, devletin deneti-
mi altında faaliyet göstermesini kabul 
etmemesi ve okula yabancı uyruklu 
öğrenci ve öğretmen5 alınmasını ön 
koşul olarak diretmesi nedeniyle Ruh-
ban okulunu açabilecek uygun yasal 
prosedür bulunamamaktaydı. Bu nok-
tadaki en önemli tespit, 1950-1969 yıl-
ları arasında eğitimini tamamlayan 225 
öğrencinin sadece 38’inin Rum asıllı 
Türk vatandaşı olması ve 162’si Yunan 
uyruklu olmak üzere 187’sinin yabancı 
uyruklu olmasıdır.6 Bu arada, 1952’de 
okulda eğitim veren 20 öğretmenin 
12’side Yunanistan vatandaşıydı. Türk 
vatandaşı Rum öğrenci ve öğretmenle-
rin sayısının, yabancı öğrencilere olan 
oranı, amacı “sadece azınlığın ihtiyaç-
larına cevap vermek” olması gereken 
(Lozan hükümleri) Ruhban Okulu’nun 

kısa sürede amacını aşan bir kurum ha-
line dönüşebileceğini göstermektedir. 
Patrikhanenin istekleri, azınlık hakla-
rını aşan, vatandaşlar arasında eşitlik 
dengesini bozan ve azınlıklar lehine 
eşitsizlik yaratan bir siyasi imtiyaz ta-
lebidir.7 Bu talepler, her halükarda Yu-
nan asıllı ancak TC vatandaşı olmaya-
cak ruhbanlara ve bunların doğuracağı 
sonu gelmez sorunlara neden olacak 
mahiyettedir. Bu anlamda ruhban oku-
lunun açılması, Rum azınlığa yapılacak 
hizmetten öte dünya Ortodoksluğuna 
verilen bir hediye olacaktır. 

Batı Trakya’da bulunan 300 kadar ca-
mii için de din görevlisi ihtiyacı var 
ancak bunları yetiştirecek medreseler 
1967’de yine azınlığın denetiminden 
alındı. Müslümanlığın lideri olmak ya 
da hilafeti canlandırmak gibi bir niye-
ti ya da evrensellik iddiası bulunma-
yan Batı Trakya Türklerinin ek ya da 
ön şart ileri sürmeksizin sadece kendi 
din adamı ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için dile getirdikleri talepleri gerçek bir 
sosyal ihtiyaca karşılık geliyor fakat 
muhatap bulamıyor. Batı Trakya Türk-
lerinin sorunu sadece Yunanistan’daki 
bu azınlığı ilgilendiren ve birtakım ek 
ya da ön şartlarla ileri sürülmeyen basit 
bir taleptir. 

Kimlik Sorunu

Konu başlıkları itibariyle Yunanistan 
ve Türkiye’deki azınlıkların benzerlik 
gösteren bu iki ana sorunu haricinde 
Batı Trakya Türklerinin çok daha ve 
ciddi yaşamsal önem taşıyan bir dizi 
sıkıntısı daha var. Sorunların tamamı 
aynı sonuca götürüyorsa da en önemli-
si “kimlik” sorunu. Batı Trakya, Türk-
leri Yunan resmi makamlarınca “Müs-
lüman Yunanlılar” olarak tanımlanıyor. 
Bu konudaki ısrar, Lozan Antlaşma-
sında geçen ifadeye dayandırılıyorsa 
da 1950’lere kadar böylesi bir politika 
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uygulamıyordu ve Yunan belgelerinde 
de Türk azınlık kavramı kullanılıyor-
du. En başına gidilirse Türk - Yunan 
karma komisyonları tarafından dağı-
tılan etabli belgelerinde “Müslüman” 
değil ”Türk” ibaresi bulunuyordu. Öte 
yandan 30 Ocak 1923 tarihli mübade-
le anlaşmasının “Türk-Rum Ahalinin 
Mübadelesi Ahitnamesi” adını taşıma-
sı da esasında bu konuda tartışmaya 
yer bırakmamaktadır. Albaylar Cuntası 
döneminde başlayan yoğunlaştırılmış 
sindirme politikaları, 1974’den itibaren 
isminde “Türk” kelimesi geçen bütün 
dernekler kapatılması, okul tabelala-
rından da kimliğin ifadesi olan “Türk” 
kelimesinin kazınmasıyla8  devam etti. 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, 
Gümülcine Türk Gençler Birliği, İske-
çe Türk Birliği gibi dernekler “Türk” 
ibaresinin azınlık yaratma amaçlı kul-
lanıldığı gerekçesiyle kapatıldı. Yine, 
adında “Türk” ibaresi yer aldığı için 
Rodop İli Türk Kadınlar Kültür Der-
neğinin kuruluşuna da izin verilmedi. 
Bu konudaki en yeni ve en ilginç karar 
Evros (Meriç) Azınlık Gençler Derne-
ğinin tanınma talebinin reddedilmesi 
üzerine 2003’ten bu yana Yargıtay’da 
görülen temyiz davasıydı.9 Yargıtay, 
“Trakya’da dinleri Müslüman olan Yu-
nan vatandaşlarının bulunduğu” şek-
lindeki resmi devlet söylemini tekrar 
ettikten sonra “Azınlık Gençleri” adı-
nın belirli ve kuşkuya yer vermeyecek 
şekilde ifade edilmediğini belirterek 
dini azınlığı mı yoksa etnik azınlığı 
mı temsil ettiğine dair ortaya çıkan ka-
rışıklığın kamu düzenine aykırı ve bu 
nedenle de yasa dışı bularak temyiz ta-
lebini reddetti.10 Yargıtay, sadece tescil 
talebini reddetmiş olmadı aynı zaman-
da herhangi bir tanımlama içermeyen 
azınlık teriminin bir derneğin adında 
yer almasının da “suçları gizleyebile-
ceği” yönünde azınlıklar aleyhine bir 

içtihat yaratmış oldu. 

Yunanistan isminde “Türk” kelimesi 
bulunan azınlık dernekleri hakkında11 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’n-
de açılan davalardan da Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ge-
rekçesiyle mahkumiyet aldı. AİHM’nin 
İskeçe Türk Birliği davası için 27 Mart 
2008’de açıklanan kararında derneğin 
yarım asırdır faaliyet gösterdiğine ve 
Yunan Mahkemeleri’nin bu derneğin 
faaliyetleriyle ilgili kamu düzenini 
bozan herhangi bir olayı tespit etme-
diğine dikkat çekti. AİHM’in kararın-
daki şu ifadeler önemlidir:  “Derneğin 
kamu düzeni açısından tehlikeli ol-
duğuna ilişkin gerekçelerin, gerçek 
ve hedefin, Yunanistan’da bir etnik 
azınlığın var olduğu fikrini savunmak 
olması halinde bile, bunun kendi ba-
şına demokratik bir toplum için teh-
dit oluşturmayacaktır”. Yunanistan’da 
süre gelen “kimlik sorunu” bakımın-
dan Mahkemenin şu ifadesi de önem-
lidir: “Bir ülkede farklı azınlıkların ve 
kültürlerin varlığı demokratik bir top-
lumun uluslararası hukukun kuralları-
na göre hoşgörülü davranmasını hatta 
korumasını ve desteklemesini zorunlu 
kılan tarihi bir gerçektir”

Yunanistan uluslararası hukuktan do-
ğan yükümlülüklerini yerine getirme-
diği gibi uluslararası bir mahkemenin 
aldığı karara da uymamakta direnmek-
tedir. 

Dini Liderini Seçebilme

Yunanistan’da 1913 Atina Anlaşması 
ile idari anlamda dini özerklik olarak 
bırakılan Türklerin en yüksek temsil 
makamı müftülük olduğu için Yunan 
hükümetlerinin bu konudaki uygula-
maları Türk azınlık açısından büyük 
hayal kırıklığı yaratıyor. Müftülük ma-
kamının görev ve yetkileri12 bir yana 

bütün azınlığı temsil eden bir kurum 
olması nedeniyle seçimle işbaşına ge-
liyor olması gerekirken Yunanistan 
seçilen müftüleri tanımıyor ve makam 
gaspıyla suçluyor.13 1913 tarihli Atina 
Anlaşmasının 11. maddesi ve 1920 ta-
rihli 2345 sayılı yasanın 6. maddesi Yu-
nanistan’da görev yapacak müftülerin, 
görev bölgesinde yaşayan Müslüman-
lar tarafından seçilmesini öngörüyor. 
Yunanistan’ın kendisini bağlı saydığı 
Lozan Antlaşması da, Türk azınlığa 
kendi din işlerini Yunan Yönetimi’nden 
bağımsız olarak organize etme ve yö-
netme hakkını açıkça tanıyor. 74’deki 
Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde ol-
duğu gibi görülebilen ve nispeten an-
laşılabilen, karşılıklılık oluşturabilecek 
bir gerekçe de olmaksızın Yunanistan, 
90’lı yıllarla birlikte Batı Trakya Türk-
lerinin haklarını daha açık bir şekilde 
kısıtlamaya başladı. 24 Aralık 1990 
tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile müftülerin tayinleri valilerin yet-
kilerine bırakılırken 9. maddesi ile de 
2345/1920 sayılı kanun yürürlükten 
kaldırıldı.14 Aslında bundan çok evvel 
henüz yasal değişiklik de yapılmamış-
ken Gümülcine Müftüsü Hüseyin Mus-
tafa Efendi’nin vefatı üzerine 1985’de 
hukuka aykırı olarak seçim ilanı iste-
yen Türk azınlığa danışmadan makama 
atama yapmıştı. Atamaya rağmen halk 
1990’da Gümülcine’de Mehmet Emin 
Aga’yı, İskeçe’de seçilen İbrahim Şe-
rif’i müftü olarak seçti. 9 Eylül 2006 
tarihinde vefat eden İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga’nın yerine de Batı 
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kuru-
lu tarafından alınan karar uyarınca 31 
Aralık 2006 günü bayram namazı ön-
cesinde camilerde yapılan seçimlerle 
Ahmet Mete İskeçe müftülüğüne seçil-
di. 

Yunan hükümetleri o günden bu yana 
seçilmiş iki müftüyü tanımadığı gibi 
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kutsal günler vesilesiyle yayınladıkla-
rı mesajları başlıca dayanak yaparak 
atanmış resmi müftülere rağmen gö-
rev gaspı yaptıkları ve otoriteye karşı 
çıktıkları gerekçesiyle açılan davalarla 
azınlığı ve müftüleri yıldırma politika-
sı izledi. Yunanistan’ın bu uygulaması 
Batı Trakya Türklerini atanmış müftü-
leri protesto etme ile kendi öz makam-
larını işlevsizleştirme ve önemsizleştir-
me arasında bırakmaktadır. Öte yandan 
Dimotaka ve Rodos’ta bulunan müf-
tülük makamları için halk tarafından 
seçime gidilmediği için bu makamların 
da “işgal” altında kabul edildiğini ve 
bu nedenle de “baş müftülük” makamı-
nın işletilemediğini de belirtmek gere-
kir. İskeçe Seçilmiş Müftüsü İbrahim 
Şerif, 38178/97 numaralı şikâyet baş-
vurusuyla yürütülen davasında AHİM 
tarafından 14 Aralık 1999 tarihli karar-
la haklı bulunmuştur. Uluslararası in-
san hakları adına faaliyet gösteren grup 
ya da kurumların raporlarında da Yuna-
nistan’daki Müslüman toplumun kendi 
dini liderini seçebilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. Ancak Yunanistan seçil-
miş Müftüleri tanımak, makamlarına 
iadesini sağlamak yerine Türkiye ile 
yeni bir müftülük seçimi için pazarlık 
yürütmekte; devlet tarafından atanan 
imamlar -240 İmam Yasası- vasıtasıyla 
adayları belirleyebileceği bir seçim sü-
reci planlamaktadır. 

Bıçak Sırtında “Vatan”

Batı Trakya Türkleri vatandaşı olduk-
ları Yunanistan tarafından çok daha 
ağır uygulamalara da maruz kaldılar. 
Dolaşım hakkını kısıtlayan ve azınlı-
ğı bölme amacı güden “yasak bölge” 
uygulaması yıllarca yürürlükte kaldı. 
Yine aynı dönemin ürünü olan Yunan 
Vatandaşlık Yasası’nın 19. maddesi 
gereğince “etnik köken olarak Yunan 
olmamaları” gerekçesiyle vatandaşlık-

tan atılan 60 bin Türkün vatandaşlığı-
nın iadesi konusunda, yasa yürürlükten 
kalkalı 14 yıl olmasına rağmen Yuna-
nistan hala köklü bir çözüm getirmedi. 
Seçme ve seçilme hakkını engelleyen 
“süper valilik” sistemi ve bağımsız 
adaylar için getirilen yüzde 3’lük ba-
raj uygulaması çok daha yeni tarihli 
sayılabilecek düzenlemelerdir. Eğitim 
konusunda ise, Türkiye’den öğretmen 
ve Türkçe kitap getirilmesinde uygu-
lanan kısıtlamalar, kalitesiz eğitim ve-
rilmesi, üniversitelere girişte Türklere 
binde 5’lik baraj uygulaması ve buna 
rağmen Türkiye’den alınan diplomala-
rın denkliliğinin tanınmaması, anaoku-
lun zorunlu hale getirilmesine rağmen 
Türklere anaokulu açma izni verilme-
mesi şeklinde hayati önemdeki sıkıntı-
lar bugün canlı biçimde yaşanıyor. 

Batı Trakya Türklerinin daha yüksek 
sesle haklarını arayacak bir hamiye 
duyduğu ihtiyaç da ABD’nin diplomat-
ları vasıtasıyla yaptığı “Türk azınlık” 
tanımlı açıklamalara rağmen henüz 
giderilebilmiş değil. Türkiye’nin Batı 
Trakya Türklerinin doğrudan insan 
haklarından kaynaklanan sorunlarını 
dünya gündemine taşıyamaması büyük 
eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

(DİPNOT)
1 Mütekabiliyet ilkesinin önemi, Yunanistan’ın Ma-
kedon, Arnavut, Ulah gibi diğer azınlıkları uluslara-
rası anlaşma ve sözleşmelere rağmen yok sayılmasın-
dan da anlaşılıyor. 
2 Gözde Kılıç Yaşın, Batı Trakya’da Bizans Oyun-
ları, 2023 Dergisi, S. 105, Ocak 2010
3 Fikret Bila, Rodos’taki Türk Okulu Niye Kapalı, 
Milliyet, 26.10.2006 
4 Heybeliada Ruhban Okulu 1965 tarih ve 625 sayılı 
‘Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun bazı maddele-
rinin (1., 14., 48. m. ile 8.m/2-4 f.) 1971’de Anayasa 
Mahkemesince iptali üzerine kapanmıştı. Devletin 
‘genel’ bir düzenlemesinden etkilenen de sadece 
Ruhban Okulu olmamıştı. Yüksek Öğretim Kurum-
larının sadece devlet tarafından açılıp işletilebileceği 
kararıyla mevcut özel yüksek öğretim kurumları ya 
kapanmaya ya da bir devlet üniversitesine bağlan-
maya karar vermişlerdir. Ruhban Okulu’nun Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir üniversitesine bağlanmasını ka-
bul etmeyen Patrikhane ise okulun teoloji bölümünü 

kapatmayı tercih etmiştir. Okul, 1971-1972 öğretim 
yılından itibaren Heybeliada Rum Erkek Lisesi olarak 
faaliyetini sürdürmüştür. 6 Salim Gökçen, “Heybelia-
da Ruhban Okulu Yansımaları”, 2023, Aralık 2003, 
S. 32, s.5
7 Ruhban Okulu’nun özellikle de Teoloji Bölümü’nün 
Patrikhanenin istekleri doğrultusunda açılması isteği, 
aynı zamanda TC Anayasası (2. ve 24. m) ve yasala-
rına olduğu gibi Lozan Antlaşması’na, AB Anayasası 
Taslağı’na ve diğer uluslararası sözleşmelere de aykırı 
bir imtiyaz talebidir. T.C. Anayasası, Anayasa Mah-
kemesi Kararı, Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu 
ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenen ve uy-
gulanan devlet politikasına göre Türkiye’de din eğiti-
mi veren kurumların hepsi devletin denetiminde yer 
alıyor. Ayrıca, 403 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 
Türkiye’de dini tedrisatı, cemaatlerden ve özel kişi-
lerden alıp, devlet görevi olarak Milli Eğitim Bakan-
lığı’na veriyor. Aynı kanunun 28. maddesi, ‘Bir özel 
okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısının, 
okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğren-
cilerin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla Milli Eğitim 
Bakanlığınca tayin olunur’ hükmünü getiriyor.  625 
Sayılı Kanunun 3. maddesinin 3. paragrafı da ‘Aske-
ri okullar, dini eğitim ve öğretim yapan özel öğretim 
kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı okulların aynı 
veya benzeri özel öğretim kurumu açılamaz’ hükmü-
nü düzenliyor. Anayasa’nın 132. maddesindeki “Ka-
nunda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacı-
na yönelik olmak şartı ile vakıflar tarafından devletin 
gözetim ve denetimine tabi yüksek öğretim kurumları 
kurulabilir” hükmü ile de sadece vakıflar üniversite 
açabiliyor. Patrikhane ise bir vakıf değildir. 
8 1972 tarihli ve 1109 sayılı kanun-kararname ile 
“Türk Okulları” ismi, “Azınlık Okulları” olarak de-
ğiştirilmiştir. 
9 Talep sırasıyla Dedeağaç Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nin 58/1996 sayılı kararıyla ardından Trakya 
Temyiz Mahkemesi tarafından 423/1998 sayılı karar-
la ve nihayet Yargıtay’ın mahkeme kararını onayan 
58/2006 sayılı kararıyla reddedildi.   
10 Stamatis Sakellion, Yunanistan, Avgi gazetesi, 5 
Kasim 2006, çev. Erol Bekir
11 İskeçe Türk Birliği ve Rodop İli Türk Kadınları 
Kültür Derneği, AHİM’de haklı bulunmuştur. İseke-
çe Türk Birliği 22 yıl süren bir üç hukuk mücadelesi 
vermiş 2005 yılında AİHM’e başvurmuştur. Her iki 
dernek hakkındaki AİHM kararı 27 Mart 2008’de 
açıklanmıştır. 
12 Müftülük sadece din görevlisi tayin etmek değil, 
aynı zamanda şer’i hükümler vermek; nikah, boşan-
ma velayet ve dini konulardaki her türlü fetva ve şer’i 
kararlar almakla yükümlü ve yetkili en üst makamdır.
13 Burada da bir karşılaştırma yapmak gerekirse 
Türkiye, Patrik seçimine karışmıyor, geçerli sayılan 
nizamnamelere uyuyor ve seçilmiş Patriğin görevini 
yerine getirmesini engellemiyor. Patrikhane’nin pat-
rik seçilmek için gereken Türk vatandaşlığını şartının 
kaldırılması yönündeki talebi de not düşülmeli. 
14 Kararname ile vakıfların mal varlığını yönetme 
yetkisi de müftülerin elinden alındı.
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Türk kültürünün uluslararası 
düzeyde tanınması, tanıtılması Kar-
tal ve Ardino halkı arasında kültürel 
bağların geliştirilmesi, Türk ve Bul-
gar halkları arasında sosyal ve kül-
türel diyalogun arttırılması amacıy-
la 13-15 Temmuz tarihleri arasında 
“Üçüncü Hemşeriler Buluşması” 
düzenlendi. Bu sene üçüncüsü ya-
pılan Ardinolular Buluşması kültü-
rel etkinliği, Kartal Belediyesi tara-
fından üstlenildi.

Op. Dr. Altınok Öz, belediye mec-
lis üyeleri, birim müdürlerinden ve 
Kartal Balkanlılar Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Olcay Öz-
gön’den oluşan heyetin gerçekleş-
tirdiği Bulgaristan Ardino (Eğridere,) 
Kırcaali programında, Gazi Kırcaali 
Mezarı, Camii ziyareti ve Kırcaa-

li Baraj Gölü gezisi yer aldı. Kartal 
Belediyesi meclis üyelerinden Ley-
lifer Yıldırım, Metin Bektaş, Niza-
mettin Altıntaş ve Birim müdürleri-
nin katıldığı program kapsamında, 
ilk olarak Bulgaristan Cumhuriyeti 
Yüksek İslam Şurası Başkanı Şaban 
Ali Ahmet ardından Kırcaali Ömer 
Lütfi Derneği Müdürü Müzekki Ah-
met ziyaret edildi. Sonrasında Baş-
kan Öz, Ardino (Eğridere) Belediye 
Başkanı Resmi Murad’ı makamında 
ziyaret ederek, karşılıklı görüş alış-

verişinde bulundu.

Ziyaretin ikinci gününde Bulga-
ristan’da soykırım zamanında şe-
hit edilenlerin anısına geleneksel 
olarak edilen mevlüt duasını ger-
çekleştiren, Kartal Belediye Baş-
kan Danışmanı E.Müezzin Vedat 
ÖZBAŞ’a Dr. Arif Şanlı ve İbrahim 
Tanrıverdi eşlik etti. Mevlüt duasının 
ardından 2000 kişiye mevlüt yemeği 
verildi.

Mevlüt duasının ardından 2000 
kişiye mevlüt yemeği verildi. Kar-
tal Musiki Derneği Başkanı Dr. Arif 
Şanlı başkanlığında Tasavvuf Musi-
kisi heyeti de, tasavvuf musikisin-
den çeşitli eserler seslendirdi.

“Üçüncü Hemşeriler Buluşması” 
Gerçekleşti

Bulgaristan Silistre-İskra Köyü 
Muhtarlık Ziyaretimiz

Yaptığımız toplantıda 
Sitovo Belediyesi Meclis 
Başkanı sayın Muazzez 
CEVDET, İskra Köyü 
muhtarı sayın Turhan 
İBRAHİM ve meclis 
üyeleri ile Sitovo ve Kartal 
arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesi konusunda 
fikir alış verişinde 
bulunduk. Ardından 
İskra ile Tutrakan Futbol 
Takımlarının oynadıkları lig 
maçını izledik.

Dernek Yönetim Kurulu olarak İskra Köyü muhtarlığını ziyaret ettik. 
Ziyaretimizin Kurban Bayramına denk gelmesiyle bayramlaşma merasimi 
sonrası İskra’ lı üyelerimizin selamlarını ilettik.
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Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri ve Gönüllüleri
Buluşması yapıldı. 

 BAL-GÖÇ’ten Edirne Çıkarması

Tarihinde  Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenle-
ri ve Gönüllüleri Buluşması yapıldı. 

Genel Başkanımız Doç. Dr. Yüksel Özkan’da bu buluşmaya 
katılarak bir konuşma yaptı.

Türkçe eğitiminin önemini vurgulayıp, bu konuda öğret-
menlerimize her türlü katkıyı yapacağımız beyan etti. 
 
Ayrıca yine Şumnu’da “Kuzey Doğu Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenler Derneği” Başkanı Sayın Emine Halil ve “Biz 

Derneği” Başkanı Sayın Menent Şükrüeva BAL-GÖÇ heyeti 
tarafından ziyaret edildiler. 

 Genel Başkan Yüksel Özkan kendilerine çalışmalarında 
başarılar dilendi 
ve ortak çalışma 
projeleri üzerinde 
karşılıklı görüş 
alışverişinde bulu-
nuldu.

Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Top-
luluğu’nun düzenlediği “Balkanlar ve Ortadoğu – Tarihsel 

ve Güncel Bakış” 
konulu Kongreye 
davet edilen BAL-
GÖÇ, Genel Başka-
nı Doç. Dr. Yüksel 
Özkan ve Genel 
Başkan Yardımcısı 
işadamı Abdurah-
man Ardahan nez-
dinde temsil edildi.  

Kongrenin ilk gü-
nünde yaptığı açılış 
konuşmasında 
Balkanlar’da Türk 
azınlıkların güncel 
durumlarıyla ilgili 
bilgi veren Başkan 

Özkan, bölgedeki Türkçe eğitimle ilgili sorunlara değinerek, 
konuyla ilgili acil eylemde bulunulması gerektiğini vurgu-
ladı. Balkan Türklerine sistematik asimilasyon politikasının 
uygulandığı bildiren Özkan, BAL-GÖÇ’ün ve BGF’nin bu ko-
nuda kilit çalışmalar yaptığını belirterek, ulusal ve uluslara-
rası düzlemde bunları gündeme getirdiklerinin altını çizdi.    

Kongreye Bursa’dan katılımın son derece yüksek olduğu 
gözlemlenirken; Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Özdal da Tarihsel Sü-
reç İçerisinde Balkanlar’da Türk Göçleri isimli sunumunu 
gerçekleştirdi. Göçlerle ilgili sayısal istatistikleri aktaran 
Özdal, günün 24 Nisan’a denk gelmesine atıf yaparak; ya-
pılmayan soykırımları gündeme taşıyanların politikalarına 
karşın; Balkan Türklerinin trajedisinin uluslararası platform-
da görmezden gelindiğine dikkat çekti.  

Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Hayati Aktaş, Prof. Dr. Tü-
rel Yılmaz, Prof. Dr. Nevin Ateş, Prof. Dr. Mohammed Arafat 
gibi duayen isimlerin katıldığı Kongre 2 gün sürdü.





BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

BİLMEM YİNE SEVER MİYDİM BU ŞEHRİ ? 

Senin doğduğun yerler olmasaydı
Bilmem yine delice sever miydim

Şu Deliorman’ı , şu Rodoplar’ı
Daha dönüşümün ilk gününde

Böyle özler miydim o toprakları.

İçinde seni barındırmasaydı.
Bilmem yine sever miydim bu şehri

Bu köhne sokakları,
Bu viran evleri.

Sonunda sana kavuşmak olmasa
Böyle hızlı geçer miydim her akşam

Bu uzun, bu dar kaldırımları.

ERDİNÇ KAHRAMAN

BURSA Şi
ir 

Kö
şe

si
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Bulgaristan Cebel Yöresine ait, taze soğanların bol 
olduğu zamanlarda yapılan kolay ve lezzetli bir tarif. 

Tarifi veren:Fahriye ŞENEL

Hamur Bidesi (Soğan Bidesi)
Malzemeler:
2 yumurta
2 kaşık yoğurt
Un karara göre
Tuz 
2 yufka (kendi açma veya hazır yufka)
3 demet taze soğan

Yapılışı:

1. Taze soğan ince, ince kıyılıp tuzla ovulur. 

2. Yumurta, yoğurt, tuz ve un ile akıtma hamuru kıvamında (akışkan) bir hamur  yapılır.

3. Tepsi yağlanıp, bir yufka serilir kenarları tepsinin dışına bırakılır.  Soğanın yarısı 

yufkanın üzerine serpilir, üzerine hamurun tamamı kaşık ile yayılır ve üste kalan 

soğan serpilir. Daha güzel olması için isteğe göre soğanla birlikte peynir veya lor da 

konulabilir. Tepsinin dışında kalan yufka içe kıvrılır ve diğer yufka üzerine serilir. 

4. Ocak üzerinde çevirerek bir tarafı kızartılır ve ters çevirip diğer tarafı da kızartılır. Afiyet 

olsun. 

Ye
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İngiliz misyon örgütleri ile işbirliği içinde ve İngiliz ve 

Amerikan diplomatlarının korumasında yürütülen Amerikan mis-
yoner faaliyetlerinin 1840’’lı yıllardan sonra Bulgarlar ve Erme-
niler arasında yoğunluk kazandığı görülmüştür. Diğer devletlere 
mensup misyon örgütleri gibi, Amerikan misyon örgütlerinin faa-
liyetleri de dini olmaktan çok siyasi yönüyle Osmanlı devleti için 
bir tehlike ve tehdit unsuru olarak gelişmiş ve çoğu zaman Os-
manlı-Amerikan diplomatik ilişkilerinin belirleyici bir unsuru ol-
muştur. Osmanlı arşiv belgeleri Amerikan misyonerlerinin Bulgar 
ve Ermeni ayaklanmalarında hazırlayıcı, koruyucu ve müdahaleci 
bir rol üstlenmiş olduklarını ve aynı zamanda bu ayaklanmaların 
abartılı ve Türk aleyhtarı bir tonda Amerika ve Avrupa kamuoyu-
na aktarılmasında büyük bir görev üstlenmiş olduklarını ortaya 
koymaktadır. Bu kitapta, Osmanlı topraklarında yürütülen Ame-
rikan misyoner faaliyetlerinin özellikle siyasi yönünü ele alınarak, 
Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ve Türk-Amerikan ilişkilerine 
yansımaları ortaya konulmuştur. 

Kitabın İçinden..... 

-Misyonerlik nasıl ortaya çıktı? 

-Osmanlı Topraklarında Katolik Misyoner faaliyetleri 

-Balkanlar’’da Amerikan Misyoner faaliyetleri ve Cyrus Hamlin 

-American Board’’ın Bulgarlar arsında eğitim faaliyetleri 

-Balkanlar’’da Osmanlı aleyhtarlığı 

-Robert Koleji ve misyonerler 

-Bulgar milliyetçiliğinin gelişmesinde Robert Koleji’’nin katkıları 

-Bulgaristan isyanları ve Robert Koleji 

-Anadolu’’daki Ermeniler arasında Amerikan Misyonerleri 

-Ermeni Olayları ve Amerikan Misyonerleri 

-Merzifon Amerikan Koleji ve Anadolu’’daki diğer misyoner okullarının ayak-
lanmalardaki katkıları
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