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BGF’nin Kuruluş ve
Geleceğe Dönük Vizyonu
1980’li yıllar Balkanlardaki en büyük Türk ve Müslüman topluluğunu
oluşturan Bulgaristan’daki Türkler için çok acı ve zor yıllardı.
Yüzyıllardır yaşadıkları topraklarda dönem dönem yok etme, eritme, göç
ettirme kampanyalarına maruz kalan Bulgaristan’daki Türkler için o dönem
adlarının, dillerinin ve dinlerinin yasaklandığı, adeta yok edilmek istendiği bir
dönemdi.
İşte böyle bir ortamda 1985 yılında Bursa’da Mümin Gençoğlu ve bir
avuç fedakar dava adamı tarafından kurulan Bal-Göç’ün ilk misyonu
bu acı ortama son vermek ve soydaşlarına yapılan zulmü Türk ve
Dünya kamuoyuna duyurmak oldu. Bursa’yı İzmir ve Kocaeli izledi.
Zamanla bu derneklerin bir federasyona dönüşmesi gündeme geldi ve 1987
yılında Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF)
kuruldu.
Bu davayı kendine misyon edinen; insan haklarına saygı, uluslararası
hukuki değerlere uygun biçimde hür yaşamak gibi ulvi idealler ile yola çıkan
derneklerimiz hiçbir zaman bir hemşehri derneği olmadı.
İnsanlarının haklarını savunan, onlardan aldığı güçle onların sesi olan
bir hizmet ve dava örgütleri olan derneklerimiz; değişen şartlara göre vizyonunu
sürekli yeniledi ancak bu temel misyonundan hiç vazgeçmedi.
Kişilere değil, “kurumsal değerlere”; günlük olaylara değil “milli ve evrensel
değerlere” sadık kalmayı kendine yol olarak seçti.
“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesini rehber edindi.
İşte bu prensiplere sahip olan Bursa, İzmir, Kocaeli, Yalova ve İstanbul
(Kartal)’daki üye ve taban anlamında en güçlü dernekleri bünyesinde bulunduran
BGF; bundan sonra geniş tabana sahip olma başta olmak üzere gereken
kriterleri yerine getirebilen yeni derneklerin de katılımıyla daha da büyümelidir.
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ÖZET
Bu
makale,
Bulgar
Devleti’nin kuruluşundan itibaren
tarih ders kitaplarındaki millet
fikrini takip ederek bir azınlık
topluluğu
olan
Bulgaristan
Türklerinin eğitimdeki yerini tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Bu yer
az veya çok 1878’de sona eren
Osmanlı hakimiyetinin tarihî bir
devamı olarak görülmektedir. Bu
bakış açısı, bütün Balkan ülkelerinin
millet anlayışlarında olduğu gibi
Bulgar millet anlayışında da kolektif
kimliğin ve devlet meşruiyetinin
Osmanlı mirasına karşı tepki olarak
geliştiğini göstermektedir.
Anahtar
Kelimeler:
Bulgaristan
Türkleri,
Bulgar
Milliyetçiliği, Milliyetçilik Fikri,
Kolektif Kimlik, Tarih Ders
Kitapları.
***
Millet
ve
milliyetçilik
kuramcılarından biri olan Ernest
Gellner’e göre: “İki kişi ancak
birbirini aynı milletin ferdi olarak
kabul ederlerse aynı millete ait
6

olabilirler”.3

hatta temel bir rol oynamaktadır.
Bu
özellik,
sadece
Bulgar
Ernest Gellner’in bu kuralını milliyetçiliğine has olmayıp diğer
Bulgar toplumuna uyguladığımızda, Balkan milliyetçiliklerinde de
birçok önemli soruyu da akla getirir: görülmektedir.4
Acaba çoğunluğun temsilcileri
Anthony
Smith’e
göre:
ülkedeki
azınlıkları
milletin
ayrılmaz bir parçası olarak kabul “Milliyetçilik, bir bukalemun gibi
ediyorlar mı? Türkler, Çingeneler, çevresindeki renklerle boyanır.”5
Yahudiler, Ermeniler ve sair azınlık Benedict Anderson da benzer
mantıkla
milliyetçiliğin6
grupların üyeleri de Bulgarları nasıl bir
kabul ediyorlar? Bunlar birbirlerini kendi gelişim sürecinde siyasî
aynı milletin mensupları olarak rejimler, tarihî şartlar, ekonomik
ve sosyal yapıların etkisi altında
görüyorlar mı?
kalarak çeşitli dönüşüm ve
İşte bu çalışmamızın amacı, adaptasyon evrelerinden geçtiğini
Bulgar Devleti’nin kuruluşundan belirtmektedir.7
itibaren tarih ders kitaplarındaki
Bulgar milliyetçiliği de tarihî
millet tasavvurunu genel hatlarıyla
takip ederek, bu süreç içerisinde süreç içerisinde geçirdiği dönemlerin
Bulgaristan
Türklerinin
bir izlerini taşımaktadır. İmparatorluk
azınlık topluluğu olarak millî sistemi ile temelinde özerkliğin,
eğitimdeki yerini ortaya koymayı etnik ve dinî homojenliğin üzerine
amaçlamaktadır.
1878’den inşa edilen ulus-devlet modeli
sonra kurulan Bulgar devletinin arasında birtakım uyuşmazlıklar söz
millet
anlayışında
Türkler, konusudur. Bu nedenle, milleti inşa
Osmanlı’nın bir devamı olarak edenler, milletin sınırlarını belirgin
nitelendirilmektedirler.
Osmanlı bir şekilde çizmek için Osmanlılara
mirası da bütün boyutlarıyla millî karşı şiddetli bir “ötekileştirme”
propagandada -Bulgar toplumsal sürecini başlatmışlardır. Kimlik
Osmanlı/Türklük
kimliğin inşasında ve devletin arayışlarında,
meşrulaştırılmasında- önemli ve konusunda oluşan zıtlık8, Bulgar
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milliyetçiliğinin organik bir unsuru yaklaşık 600.000 Türk Bulgaristan’ı
haline gelmektedir.9
terketmiştir. Periyodik göç dalgaları
esas olarak kentsel nüfusu -memur
Berlin
Antlaşmasından kesimini, mülkiyet sahiplerini ve
sonra Bulgar millî kimliğini inşa aydınları- etkilemiştir. Bu göç
etme sürecinin son aşamasına eğilimi Türk toplumunun sosyal
gelinmiştir. Millî şuur oluşturma yapısı üzerinde son derece olumsuz
sürecindeki kadar güçlü olmasa etkiler yaratmıştır: Bulgar istatistik
da millî ve devlete ait semboller, verilerine göre 93 Harbi’nden XIX.
eğitim sistemi, ordu ve millî yüzyılın sonuna kadar Bulgarlar,
propagandanın çoğunluğu oluşturan Türklerin sahip olduğu 4 ilâ 7
Bulgarlar üzerindeki etkisi devam milyon dönümlük arazisini ele
Bulgaristan’da
etmektedir.10 XIX. yüzyılda gelişen geçirmişlerdir.13
“etnik köken”, “kan”, “inanç”, kalan Türklerin %80’i ailelerini
“dil” gibi unsurlara dayanan zorla
geçindirebilen
küçük
kaderci millet anlayışı, Bulgar çiftçilerdir; şehirlerde yaşayanlar ise
devletinin çoğunluğunu oluşturan ağırlıklı olarak küçük esnaflardır;
kitlede Bulgar kökenli ve Ortodoks Türklerin sadece %1’i sanayici,
olmayan
vatandaşlara
karşı tüccar ve girişimcidirler. Özel
şiddetli bir dışlama düşüncesini Türk okullarının varlığına rağmen
yaratmaktadır.11
Türk azınlığının eğitim seviyesi
çoğunluktaki Bulgar kesimine
Bulgaristan
Devleti’nin, nazaran çok daha düşüktür.14
ülkedeki Türk azınlığı genel olarak
Bulgaristan’da
devlet,
toplumsal gelişme süreçlerinden
dışlaması,
1878-1944
yılları kimin “düşman”, kimin “dost”
karar
vermektedir.
arasında reel bir politikaya olduğuna
dönüşmüştür. Bu yüzden Bulgar Düşmanın resmini çizmenin en
devleti oldukça uzun bir dönem kolay yolu onun “bizden” farklı
içerisinde Türk halkının geçim olduğunu göstermektir.15 Bulgar
ve refahının düzelmesi için hiçbir tarihinin öğretim müfredatlarına
Osmanlıların
adım atmamış, yaşadığı bölgelerin bakıldığında,
ekonomik bakımdan kalkınması ve düşman olarak gösterildiği açıkça
altyapı sorunlarının çözülmesi için görülmektedir.16 Bu programlara
hiçbir girişimde bulunmamıştır. göre yazılan ders kitaplarının
Bulgar
makamları
ülkedeki içeriği o kadar çok duygusaldır ki,
Türk toplumunun eğitimiyle de Bulgaristan Prensliği/Krallığı’nda
ilgilenmemekte, mevcut olan özel artakalan Türk azınlığına da
Türk okullarını ise sırf uluslar arası “yabancı nüfus”17 veya “düşman”
faktörlere karşı azınlık hakları ve gözüyle bakılmıştır. Yahya
riayet
ediyor Kemal Beyatlı’nın Birinci Dünya
antlaşmalarına12
gözükmek için propaganda aracı Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği
olarak kullanmaktadır. Bu dönemde Bulgaristan
gezisinde
yaptığı
göç süreci hızla devam etmiştir ve gözlem ve tespitleri, bu siyasetin

Bulgar
kamuoyunun
millet
anlayışını nasıl beslediğini ve
Türklere karşı olumsuz ve dışlayıcı
bir bakışa sahip olduğunun adeta
canlı
tanığı
niteliğindedir.18
Oldukça uzun bir süre için kendi
elit tabakası tarafından kasten inkâr
edilen; özellikle siyasî, kültürel
ve eğitim düzeyi düşük seviyede
tutulan; sonunda siyasî atalete ve
içine kapanmaya itilen Bulgaristan
Türkleri ülke hayatında marjinal
topluluk durumuna düşürülmüştür.
Komünist rejim yıllarında
milliyetçilik düşüncesi etnosantrik
geleneğini
devam
ettirmiştir.
Milliyetçilik,
dayatılan
yeni
ideoloji
şemaları
açısından
değerlendirilmesine rağmen (ve
bazı dönemlerde Osmanlı/Türk
karşıtlığının yumuşaması)19, kanakrabalık, etnik ve dinî ayrımlar
henüz aşılabilmiş değildir.20 Tarih
araştırma alanında bunun kanıtı
ise, tarihçilerin sadece Bulgar
tarihini araştırıyor olmaları21 ve
bunun bir neticesi olarak uzun
bir tarihî süreçte Bulgaristan’daki
Türklerin geçmişlerinin tarihsel
açıdan incelenmemiş olmasıdır.22
Dolayısıyla bu paradigma etnik
millet anlayışının sürdürülmesinde
etkili olmuştur.23
Okul tarih anlatıları da
Bulgaristan Türklerine yeterince
ilgi göstermemektedir24. Bundan
dolayı Bulgar öğrencilerin, onları
Bulgaristan
vatandaşı
olarak
algılamaları mümkün olmamıştır.25
Aynı şekilde Osmanlı dönemiyle
ilgili
konuların
propaganda
oyunlarına alet edilmesi, önyargıları
7
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daha da güçlendirmektedir. Bu
gibi durumlar, Osmanlılara karşı
olumsuz bir bakışın oluşmasına
katkı
sağlamakta,
dahası
çoğunluk konumunda olan Bulgar
öğrencilerin Bulgaristan Türklerine
“öteki” gözüyle bakmalarına da
sebebiyet vermektedir26. Artık isim
değiştirme döneminde eğitim tarihi,
Bulgar milletinin homojenliğine
dair spekülatif bir tarih modeli
sunmaya başlamaktadır27.
1989’dan
sonra
etnik
kökene
dayalı
millet
fikri,
Bulgar kamuoyunda yeniden hız
kazanmaktadır.28 Buna rağmen,
gelişen yeni koşullarda geleneksel
Bulgar millet anlayışının modern
siyaset ve vatandaşlık tanımlı
millet anlayışına dönüştürülme
fikirleri ortaya çıkmaktadır. Bu
anlayış, asimilasyon politikasına
karşı çıkıp çoğunluktan farklı olan
azınlık gruplarının etnik, dinî ve
kültürel özelliklerini koruyarak
Bulgar milletinin içinde entegre
olmasını öngören bir anlayıştır.
Söz konusu anlayış son yirmiyirmi beş yıl içinde ise yeterli güç
Dolayısıyla
kazanamamıştır.29
yeni bir toplumsal ideolojiye
dönüşemeyip gerçek bir devlet
politikası halini alamamıştır.30
Bahsettiğimiz durum, millet
fikrini oldukça doğru bir şekilde
ortaya koyan tarih ders kitaplarında
görülebilir. Çünkü XX. yüzyılın son
on yıllarında yayınlanan tarih ders
kitapları, Bulgar millet profilini
etnik çerçeve içerisinde sunmaya
devam etmektedir. Ders kitaplarında
Bulgaristan
Türkleriyle
ilgili
8

birtakım bilgilere yer verilmekle
birlikte, söz konusu bilgiler
değerlendirildiğinde bahsi geçen
modern millet anlayışını yansıtacak
yeterliliğe sahip değildir. Tabii ki
kimi okul kitapları Bulgaristan
Türkleriyle ilgili daha kapsamlı
ve zengin bilgiler vermektedir.31
Fakat bu bilgileri veren dersler
zorunlu olmadığı için onlar
“perde arkasında” kalmaktadır.32
Bunların yanında, Türklerle ilgili
bilgi veren başka ders kitapları
da mevcuttur. Fakat bu kitaplarda
Bulgaristan Türkleri, düşman ve
sadakatsiz topluluk olarak takdim
edilmektedirler33. Okul öğretiminde
bu
iddialar,
asimilasyon
politikasının etkisiyle ve 1990’lı
yılların başlarında aşırı milliyetçi
propagandanın telkinleriyle daha
abartılmıştır.34
2001 yılında ve günümüzde
eğitimde kullanılan lise tarih
ders kitaplarında da Bulgaristan
Türklerinin geçmişiyle ilgili bilgiler
yer almamaktadır. Kendi görevi
olarak sadece ders kitaplarının
müfredatını hazırlamayı kabul eden
Bulgar Millî Eğitim Bakanlığı,
eğitim içeriğinde ve öğretiminde
güçlü
bir
etnosantrizmin
varolduğunu
tespit
etmiştir.35
İstatistik açıdan zorunlu eğitim ders
kitaplarında Bulgaristan Türkleriyle
ilgili bilgilerin oranı %0,12-%1,56
arasında değişmektedir.36 Bu aşırı
düşük bilgi oranının 2001’den bu
yana Bulgaristan Türklerinin de
içinde yer aldığı modern millet
anlayışını inşa etmesi mümkün
olmamıştır37. Millet profilinin
çizilmesinde sadece eğitim tek

başına yeterli değildir. Bu süreçte
kamu bilgi akışı da önemli bir rol
oynar. Son yıllarda karşılaşılan
çeşitli problemler üzerine (ve
etnik kimlik kozunun kötüye
kullanılmasıyla) Türklerle ilgili
olumsuz imaj yeniden gündeme
taşınmaktadır.38 Bunun neticesinde
çoğunluk
kesimin
hafızasına
kazınmış etnik millet anlayışı39
yeniden sahneye çıkmaktadır ve
bazı uzmanlara göre bu durum,
etnik gerginliğe, sosyal mesafelerin
büyümesine, etnik ve dinî bir
“öteki”den korkuların artmasına yol
açmaktadır40.
SONUÇ
Bulgar
millet
fikrini
incelemek, ne bir entellektüel
hevestir, ne de marjinal bir soruna
fazla önem vermektir. Modern
Bulgar milliyetçilik anlayışını
açıklığa kavuşturmak, devlet eğitim
sistemi tarafından inşa edilen
toplumsal kimlik üzerinde olumlu
anlamda büyük bir etki yaratabilir.
Millet fikrini vatandaşlık ve siyaset
esasına dayandırmak (Bulgaristan
Anayasasında
millet
anlayışı
zaten bu şekilde tanımlanmıştır)
Bulgar ulusal ve kültür alanında
Bulgaristan Türklerinin niteliğinin
olumlu yönde değişmesine yardım
edecektir. Ötekiye karşı olumlu bir
bakışla edebiyat, eğitim, medya,
sinema, spor, siyasî söylemler
vasıtasıyla olduğu kadar objektif
kriterlerle tarih ders kitaplarında
ayrılacak yer ile de Bulgaristan
Türkleri mevcut olumsuz imajdan
kurtulup sahip oldukları etnik, dinî
ve kültürel farklılıklarıyla birlikte
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modern Bulgaristan milletinin bir
unsuru olması mümkün olabilir.
Bu
“katılım”
mevcut
önyargıların
ve
basmakalıp
düşüncelerin ortadan kalkmasını,
etnik ve dinî “ötekiye” karşı
tepkilerin azalmasını sağlayacaktır.
Böylece daha yüksek ortak bir
yaşam
standardına
ulaşılması
mümkün olacaktır.
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Zorunlu göçün perde Arkası
Zülkef YEŞİLBAHÇE
Değerli okuyucularım; 17.1.2013
tarihinde Bursa Çelik palas otelinde bir
etkinlik vardı.Bu etkinliğinden hayli
bir zaman geçmiş olmasına rağmen
dergimizin bu sayısında o günleri
bir kez daha hatırlayalım dedim.
BAL-GÖÇ derneğinin 28. kuruluş
yıl dönümü anılacak ve kutlanacak.
Bulgaristan’da 1984–85 yıllarında
soydaşlarımıza uygulanan insanlık
dışı muamele ve acıları dindirmek için
kurduğumuz bu derneğin çalışmaları
ve yüce Türk milletinin desteği ile bir
sonuca ulaştık. Elbette ki bu sonuç
insanlarımızı doğup büyüdükleri ata
topraklarından koparıp göç ettirmek
olmamalı idi. Merhum kurucu
başkanımız Mümin Gençoğlu 17 Şubat
1985 tarihinde TBMM ziyaretimizde
Sayın Meclis Başkanı Necmettin
Karaduman ile görüşürken söylediği şu
cümleler hala kulaklarımda çınlıyor.”
Sayın başkan; Göç son çare olmalı,
ancak bu gün için kapıları açmaktan
başka bir çözüm yolu göremiyoruz.
Bulgarlar SSCB güveniyor. Bulgaristan
Türkleri üzerinde başarılı olunursa,
sıra Kafkaslara gelecek.”Mümin beyin
bu sözlerinin bir kehanet olmayıp,
istihbaratının veya öngörüsünün ne
kadar güçlü olduğunu Todor Jivkof
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n SSCB lideri Mihail Gorbaçov a.
23 Haziran 1989 tarihinde Moskova
da Kremlin de yaptığı görüşmeler
doğruluyor.19 Şubat 2003 tarihli
sayısında. Bulgaristan Trut gazetesi
bu görüşmenin tutanağını yayınlamış.
Hürriyet gazetesi de 14 Mayıs 1989 da
tutanağı okuyucuları ile paylaşmıştı.
9 Ana maddeden oluşan tutanağın
köşemizi
zorlamamak
için
bazılarını BAL-GÖÇ n kuruluşunun
yıldönümü münasebeti ile siz değerli
okuyucularımla bu ilginç dia loğu ve
toplantı tutanağını paylaşmak istedim.
   4-     Jivkof: ülkemizde iki büyük sorun
var. birincisi ekonomi. bunu halletme
şansımız var. ikinci sorunumuz ise
Müslümanlar (dikkat ederseniz Türkler
demiyor)
elimizdeki verilere göre bunların sayısı
800-850 bin civarında. yıllık nüfus
artışları ise 15-16 bin. eğer bir tedbir
almazsak 20 yıl sonra Bulgaristan
ikinci bir Kıbrıs’a dönüşecek. bizim
hesaplarımıza göre, 500 bin kişiyi
göç ettirmemiz gerek.Bu görüşmeden
sonra Prestroika(yeniden yapılanma)
yanlısı olan Gorbaçof n Jivkofa verdiği
cevap tutanaklara geçmemiş. Gorbaçov

n verdiği cevap Türk basınına
yansıdığı kadarı ile şöyle;Türkiye ile
bir sorununuz var ise kendi aranızda
hal edin! Jivkof bu cevaptan sonra
sudan çıkmış balık gibi Bulgaristan a
dönmüştü.
     6-6 haziran 1989’da dönemin devlet
başkanı olan Todor jivkov’un başkanlık
ettiği bir politbüro toplantısında şu
konuşmalar geçiyor;
Todor Jivkof: Ülkenin mevcut durumu
ile ilgili bu toplantının yapılmasını
uygun buluyorum. yine ‘’yeniden
doğuş’’ sürecine değineceğiz. Bundan
sonra nelerin yapılacağını tespit etmek
için bugüne kadar yapılanları bir
gözden geçirelim. isyan eylemlerini
durdurduk. Artık ortada isyan yok.
Bu insanlara pasaport başvurularını
kolaylaştırmalıyız. Meseleyi dramatik
hale getirmeyelim. Maksimum sayıda
insanı göç ettirmek için elimizden
geleni yapmak durumundayız. Ancak
en az 200 bin kişiyi göçe zorlamalıyız.
Veriler gösteriyor ki eğer bunu
yapmazsak birkaç yıl sonra er veya geç
bir Kıbrıs’a dönüşebiliriz. Bu halkın
yıllık nüfus artışı ne kadar?
Georgi tanev: 15 bin civarında.
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̇ ṅ ‘Kalanlar’ /
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’ni
̇
̇ Batı Trakya Türkleri ̇
‘Bırakılanlar’ Boyutu: Yunanistan’daki
̇
ve Geçmişten
Günümüze Azınlık Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU
Abstract

Western Thrace.

Survival of historical, national and
imperial minorities has been one of
the fundamental topics in various disciplines of Social Sciences since the
beginning of the post-World War I regime in Europe. In the process of state
formation, masses of people had to
flow across the countries’ newly-drawn
borders in Europe while some others
remained in situ and started to be governed by regimes that were ‘alien’ to
them.

Giriş

In the growing literature on Turkish-Greek Population Exchange after
the World War I, studies generally deal
with different matters regarding those
who had to flee their lands while issues
regarding those communities who were
left behind by their kin states are generally ignored. In this respect, this paper aims to contribute to the discipline
of migration studies through dealing
with educational rights of the Muslim
Turkish minority of Western Thrace in
Greece whose members were exempted from the compulsory population
exchange between Turkey and Greece.
Similar to the Western Thrace Turks,
endurance of historical minorities on
their lands have generally been associated with the type and level of education provided for members of these
groups. This constitutes one of the
main aims why this paper focuses on
continuities and changes regarding the
educational liberties of the Minority in

Batı Trakya, Yunanistan’ın kuzey doğusunda yer almaktadır. Meriç ve Karasu nehirleri arasında 8578 km2 alana
yayılmış olan bu bölge Rodop (Gümülcine), Meriç (Dedeağaç) ve İskeçe
illerinden oluşmaktadır. Rodop İl merkezi Gümülcine iken – ki bölgede Batı
Trakya’nın kalbi olarak da anılmaktadır – İskeçe İli’nin İskeçe ve Meriç İl’inin de Dedeağaç’tır. Günümüz itibariyle Yunanistan’ın nüfusu 11 milyonu
bulurken Batı Trakya’daki Müslüman
Türk nüfus son resmi tahmini rakamlara göre 140.000-145.000 civarındadır
(Doğu Makedonya ve Trakya Bölge
Genel Sekreterliği 2010). Bu nüfusun
en fazla yaşadığı iller sırasıyla Rodop,
İskeçe ve Meriç’tir. Geçmişte olduğu
gibi günümüzde de bölgedeki Türk nüfus, tarım ve hayvancılıkla hayatlarını
sürdürmektedir.
1920’li yılların başındaki Türk-Yunan
Nüfus Mübadelesi’nden hariç tutulan
Batı Trakya Türkleri, 1923 Lozan Barış Antlaşmasıyla birlikte Yunanistan’a
bırakılmıştır. O yıllardan günümüze
Yunan devletinin tek tanıdığı resmi
azınlıktır. Bölgedeki Müslüman Türk
nüfusun azınlık olarak başlangıç tarihi
her ne kadar 1923 olarak kabul edilse
de, Avrupa’nın tarihi ve milli azınlıkları arasında kabul edilen Batı Trakya
Türkleri’nin bölgeye gelişi yüzlerce yıl
öncesine dayanmaktadır. 14. Yüzyılın

sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun
Batı’ya açılması sonucu, Batı Trakya
bölgesi Osmanlı topraklarına katılmıştır. Gümülcine ve İskeçe 1360 yılında
Gazi Evrenos Bey tarafından fethedilirken Dedeağaç ve İskeçe’nin Şahin
İlçesi 1361 yılında Lala Şahin Paşa
tarafından Osmanlı topraklarına dahil
edilmiştir (Delibalta 2002: 123-137).
31 Ağustos 1913, özelde Batı Trakya
Türkleri ve genelde Türk Dünyası adına önemli bir tarih olarak kabul edilmektedir çünkü dünya tarihindeki ilk
Türk cumhuriyeti olan “Garbî Trakya
Hükûmet-i Müstakilesi [Batı Trakya Türk Cumhuriyeti]” kurulmuştur.
Fakat, ömrü 60 günü geçmeyen bu
cumhuriyet 25 Ekim 1913 tarihinde
feshedilmiştir (Batıbey 1979). Bundan
sonraki süreçte Batı Trakya 1913’te
Bulgarlar tarafından işgal edilmiş ve
14 Mayıs 1919 yılında Yunan kuvvetlerinin himayesine geçmiştir (Delibalta 2002: 221-222). 1. Dünya Savaşı
sonrası Avrupa’daki imparatorluklar
son bulmuş, yeni ulus devletlerin kurulmasıyla sınırlar yeniden çizilmiştir.
Bu bağlamda, Lozan Görüşmeleri sonucunda imzalanan 1923 Lozan Barış
Antlaşmasıyla birlikte Yunanistan ve
Türkiye arasındaki devlet sınırları da
resmi olarak belirlenmiştir. Böylelikle
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinden
hariç tutulan Batı Trakya Türkleri ve
İstanbul Rumları yerlerini yurtlarını
terk etmeksizin asırlardır yaşadıkları
topraklarda Yunan vatandaşı ve Türk
vatandaşı olarak yaşamaya devam et-
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mişlerdir. Türkiye-Yunanistan sınırlarını belirleyen 1923 Lozan Antlaşması,
aynı zamanda Batı Trakya’daki Müslüman Türk toplumunun da azınlık statüsünde yaşamının başlangıcını oluşturmaktadır. Göç çalışmaları literatürüne
bakacak olursak Türkiye ile Yunanistan
arasında gerçekleşmiş nüfus değişiminin sadece zorunlu göçe tabi tutulanlar
boyutu tartışılmakta, kalanları oluşturan Batı Trakya Türkleri ve İstanbul
Rumları ile ilgili konular gerek Yunan
gerekse Türk literatüründe mübadele
ile ilgili analizlerden hariç tutulmaktadır.
Bu çalışma, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi tartışmalarında göçenler kadar
kalanların da analiz edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda
çalışmanın temel amacı, 1923 sonrası
dönemde Azınlık eğitimindeki gelişmeleri irdelemek, o günlerden günümüze bu alandaki gelişmeleri ve bu
gelişmelerin sebep ve sonuçlarını okuyucuya sunmaktadır. Batı Trakya’da
sunulan ilk ve orta dereceli Azınlık
eğitimi’nin tarihsel gelişimi sonucu
ortaya çıkan tablo ve çalışmanın temel sorunsalı şudur: Batı Trakya’da
1923’ten günümüze kadar olan süreçte,
eğitim alanında Türk Azınlığa sağlanan ve Azınlık kimliğinin korunmasında hayati önem taşıyan pozitif azınlık
hakları zaman içerisinde kısıtlanmıştır.
Geçmişte Azınlık eğitimini ilgilendiren
konularda büyük oranda Müslüman
Türk Azınlık üyeleri söz sahibi iken,
çıkartılan birçok kanun, bakanlık kararı ve düzenleme sonucu günümüzde bu
haklar Yunan devlet mekanizmalarına
verilmiştir. Mesela, geçmişte Türkçe
öğretmenini dahi kendisi belirleyen
Azınlık okullarındaki encümen heyetleri, günümüz itibariyle en ufak teknik
konularda dahi Yunan yerel mercilerinden izin almak zorundadırlar. Bu çalışmada da vurgulanacağı üzere, geçmişe
nazaran günümüz Batı Trakya’sında
Türklere sağlanan eğitim otonomisi
Yunanistan tarafından kısıtlanmaya devam edilmekte ve bu alandaki pozitif
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haklar Azınlık eğitiminin farklı evrelerinde tam anlamıyla uygulanmamaktadır.

Lozan Sonrası Dönem (1923-1949)
Batı Trakya’da Azınlık eğitimi,
1923’te bölgenin Yunanistan’a bırakılması ile başlayan bir süreçtir. 1923
öncesi dönemde çift dilli Azınlık okullarının yerine birçok yerleşim birimde
oluşturulan Mahalle Mektepleri, Rüşdiyeler, İdadiyeler ve Sultaniyeler ve
Medreseler mevcuttu.1920-1922 arası dönemde Gümülcine’de 1 idadiye,
1 Rüşdiye ve 6 Medrese, İskeçe’de 1
Rüşdiye ve 2 Medrese ve Dedeağaç’ta
3 Medrese mevcuttu (Akın, 16.2.1984).
1923 Lozan Barış Antlaşması, aynı zamanda bölgedeki çift dilli eğitimin de
başlangıcını oluşturmaktadır. Antlaşmasının 40. Maddesi’ne göre:
... Azınlık üyeleri, masrafları kendilerine ait olmak üzere, hayırseverlik, dini ve toplumsal kurumlar,
okullar ve eğitim ve öğretim amaçlı
sair kurumlar kurma, yönetme ve kontrol etme konusunda eşit haklara sahip
olacaklar, buralarda kendi dillerini
serbestçe kullanma ve kendi dinlerinin
gereklerini serbestçe yapma hakkına
sahip olacaklardır. (Meray 1973:1114)
Böylelikle, 1923 Lozan Antlaşması
aynı zamanda Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’na sağlanan çiftdilli eğitim özerkliğinin de başlangıcı olarak
kabul edilmektedir.
1930’lu yılların ortalarından 1949
yılında Yunan İç Savaşı’nın sona ermesine kadar olan dönemde Yunan
hükümetleri zor dönemler atlatmış,
Yunanistan 2. Dünya Savaşına katılmış, Nazi Almanya’sı tarafından işgal
edilmiş ve devamında ülke İç Savaş’a
sürüklenmiştir. Bu süreçte Yunan hükümetleri ülke sınırları içerisinde yaşa-

yan Türkler, Ulahlar, Makedonlar gibi
farklı azınlık gruplarının sorunlarıyla
ilgilenme hususunda yeterli zaman ve
enerji harcayamayarak, Yunan çoğunluk toplumundan gerek anadil gerekse
kültür ve etnik kimlik olarak farklı bu
grupları adeta kendi kaderlerine terk
etmiştir.
Batı Trakya bağlamında söylemek
gerekirse, Yunanlı yetkililerin Azınlığın eğitim özerkliği ile ilgili konulara
yaptıkları müdahaleler 1950 sonrası
döneme göre çok azdır. Türk müfredatı bir yana, yaşadıkları ülkenin resmi
dili olan Yunancanın öğretilmesi konusunda dahi Yunan hükümet yetkilileri
isteksiz ve yetersiz kalmış, böylelikle
Yunan vatandaşı olmalarından yaklaşık 30 sene geçmesine rağmen 300’den
fazla Azınlık okulunun çok azında Yunanca dil dersi yapılabilmiştir. Mesela,
1929 yılı itibariyle 241 Azınlık okulundan sadece 20 tanesinde Yunanca dersi
mevcuttu. Ayrıca, aynı yıl itibariyle bu
okullarda hizmet veren 277 Azınlık öğretmeninden sadece 24’ü öğretmenlik
mesleği eğitimini almıştı. Diğer tüm
Azınlık öğretmenleri medrese veya
ilkokul mezunuydu (E.Venizelos Arşivi 1928: 32-42). Bunun yanında tüm
Azınlık okullarında uygulanan ortak
bir Türkçe veya Yunanca okul müfredatı mevcut değildi. Türkçe derslerin bir
kısmı Latin harfleriyle işlenirken diğer
kısmı da Osmanlı Türkçesi harfleriyle
işleniyordu. Aynı yıllarda Azınlık okulları ile bu konulardan sorumlu Azınlık
Okulları Koordinatörlüğü gibi Yunan
yerel makamları arasındaki resmi yazışmaların büyük bir kısmı Türkçe ve
Yunanca yapılmakta, bu kurumlar tarafından kullanılan mühürlerin bazıları
da Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki
dilliydi (Huseyinoglu 2012a: 279).
1923-1949 arası dönemle ilgili olarak Azınlık okullarında ülke dilinin
öğretilmesi konusundaki en önemli
istisnayı 1936-1939 Metaksas Cuntası dönemi oluşturmaktadır. Yönetim,
Kuzey’den gelebilecek ‘Komünist
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Tehlike’ye karşın ülke birliği ve bütünlüğünü sağlamak konusunda anadilleri
Yunanca olmayan ve özellikle Kuzey
Yunanistan’da yaşayan azınlık mensubu vatandaşlarına uyguladığı gibi Batı
Trakya Türkleri için de ülke resmi dilinin daha fazla Azınlık okulunda öğretilmesini amaçlamış, böylelikle Yunan
milli bilincinin ülke çapında gelişmesini sağlamaya çalışmıştır. Bu bağlamda,
1930 yılında sadece 20 Yunanlı öğretmen Azınlık okullarında Türk öğrencilere Yunanca öğretirken, 1930’ların
sonu itibariyle bu rakam 172’ye çıkmıştır. Ayrıca, ilk kez 1939 yılında
Türkçe müfredatından sorumlu Azınlık öğretmenleri Yunanca dil yeterlilik
sınavına tabi tutulmuşlardır (Trakya,
21.9.1953). Ülke dilini bilmelerine ve/
veya öğrenmelerine yönelik bu ve benzeri uygulamalar ileriki dönemlerde de
devam etmiştir.
1946 yılında başlayan Yunan İç Savaşı’nın 1949 yılında sona ermesi ve
Yunan devlet mekanizmalarının etkin
bir şekilde tekrar çalışmaya başlaması, Batı Trakya, Atina ve Selanik’te yer
alan Azınlık eğitimi ile ilgili yetkili
mercilerin Azınlık iç meselesi dahilinde kabul edilen eğitim özgürlüğü ile ilgili konulara direk ve dolaylı müdahale
etmelerini sağlamıştır. Aşağıda değineceğim alt başlıklarda açıkça görüleceği gibi, 1950’lerden günümüze kadar
süregelen resmi müdahaleler sonucunda yaklaşık 90 yıllık mazisi olan Batı
Trakya’daki Azınlık eğitim sisteminin
ikili ve çoklu antlaşmalarla korunan
“özel” ve “özerk” yapısı son bulmuştur. 2013 yılı itibariyle Batı Trakya’da
bir azınlık hakkı olarak sunulan eğitim
otonomisi, anaokuldan üniversiteye
Batı Trakya Türkleri’nin herhangi bir
konuda söz söyleme hakkının en alt
seviyeye indirgendiği, buna mukabil
Yunanlı yetkililerin aynı konulardaki
kontrol hakkının en üst seviyeye çıkartıldığı nevi şahsına münhasır bir eğitim
sistemi olarak devam etmektedir.
Türk-Yunan İlişkilerinin ‘Altın Yıl-
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lar’ı ve Batı Trakya (1949-1954)
İç Savaş’ın sona ermesiyle Yunanistan, komşusu Türkiye ile ikili ilişkilerini arttırmaya yönelik yol izlemiştir.
Ege’nin her iki yakası arasında gelişen
karşılıklı işbirliği, iki ülkede de bırakılan Türk ve Rum azınlıkların eğitimi
ile ilgili konularda kendisini göstermiştir. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul
Rumları’nın eğitim ve sosyo-kültürel
varlıklarını korumaya yönelik - her iki
ülkenin akademisyenleri arasında etkileşimin arttırılması ve kültürel-bilimsel
araştırma projelerinin geliştirilmesi
gibi atılan adımlardan en önemlisi 1951
Türk-Yunan Kültür Antlaşması’dır. O
yıllarda Türk ve Yunan hükümet yetkililer arasında karşılıklı ziyaretler de
artmıştır. Bunun en belirgin örneklerinden biri Azınlık eğitimi ile ilgili alanda
yaşanmıştır. Yunanistan Kral’ı Pavlos
ve Türkiye Başbakan’ı Celal Bayar
arasında en üst düzeyde yaşanan karşılıklı ziyaretler sonuç vermiş ve Batı
Trakya’da ilk çiftdilli Azınlık ortaokul
ve lisesi 1954 yılında açılmıştır.
Celal Bayar Ortaokulu ve Lisesi’nin
açılması ve o yıllarda ortaokul ve lise
eğitimi verecek Azınlık üyelerinin
yok denecek kadar az olmasının yanında, çiftdilli Azınlık ilkokullarında
süregelen Türkçe derslerinin öğretimi
yönündeki Türkçe öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere her iki ülke yetkilileri anlaşmış, ve karşılıklı öğretmen
yollama ile ilgili bir uygulama başlatmışlardır. 1952 yılında Yunan Dışişleri
Bakanı S.Venizelos’un Ankara ziyareti
sonrası varılan mutabakat sonucu, her
yıl 25 Türkiye vatandaşı Türkçe öğretmeni Türkiye’den Batı Trakya’ya gelecek ve bu kişilerin maaşları da Türkiye
tarafından ödenecektir (Mavrommatis
2008:385). Bu öğretmenlerin sayısı bir
ara 35’e çıkmasına karşın, geçtiğimiz
yıllarda bu rakam 16’ya inmiştir. Yıllardır Azınlık temsilcileri tarafından
ulusal ve uluslararası zeminlerde tekrar edilegelen bu öğretmen sayılarının
tekrardan otuzlu rakamlara ulaşması

yönündeki talep, Yunan yetkililer tarafından herhangi bir karşılık bulmaktan
çok uzaktır.
Çiftdilli Azınlık okullarındaki Türkçe
müfredat öğretmeni yetersizliğine bir
nebze çare olabilecek bu uygulamanın
cevap verememesi her iki ülkenin bir
konuda daha işbirliği yapmasının yolunu açmıştır: Karşılıklı görüşmeler sonucu Azınlık öğrencileri Türkiye’deki
Öğretmen okullarında eğitimlerini alması, eğitimleri bitirir bitirmez de Batı
Trakya’daki Azınlık okullarında Türkçe derslerine öğretmen olarak atanmaları yönünde mutabakat sağlanmıştır.
Bu bağlamda uygulamanın ilk yılı olan
1955 yılında 20 kişi sınavı kazanabilmiş, ve bunlardan 14’ü 1960-1961 eğitim yılında Azınlık okullarında göreve başlamışlardır (Trakya, 28.3.1961;
Hurşit 2006:163)
İki dilliliğin var olduğu bir diğer eğitim kurumlarını medreseler oluşturmaktadır. Batı Trakya’daki medreseler,
Osmanlı döneminden kalma eğitim kurumlarıdır. Bölgedeki din adamı ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulmuş ve
din temelli eğitim veren bu kurumların
Batı Trakya çapındaki toplam sayısı
1925 yılında 16 iken 1950’li yıllarla
birlikte bu rakam ikiye düşmüştür;
Gümülcine şehir merkezinde yer alan
Medrese-i Hayriye ve İskeçe İli’nin
Şahin ilçesinde faaliyet gösteren Şahin
Medresesi.
İki ülke arasında 1950’lerin ortalarında Kıbrıs konusunda yaşanmaya
başlanan sorunlar, Yunanistan’ın Batı
Trakya Türk Azınlığı ile ilgili konularda -Azınlık eğitimi de dahil- politikasını etkilemiş ve Yunan devletinin
Azınlığın milli, dini, dilsel ve kültürel
özgürlüklerini kısıtlayıcı politikalarını
arttırmasına zemin oluşturmuştur. 1991
yılında ilan edilen resmi azınlık politikası değişimine kadar olan dönemde,
bölgede asırlardır süregelen Türk ve
Müslüman kimliklerini zaman zaman
kısıtlayan zaman zaman da kontrol
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altında tutmayı amaçlayan uygulamaların önemli bir kısmı aşağıda değineceğim Batı Trakya’daki Azınlık eğitimi
alanında yaşanmıştır.
Azınlık Eğitimindeki Özerkliğin Kısıtlanmaya Başlanması ve ‘Yunan
Devleti’ Faktörü (1955-1991)
Ege’nin iki yakası arasında yaşanan
gerilim ve ikili ilişkilerin bozulması
Yunan makamlarının Azınlığa karşı
takındıkları tavır ve bakış açılarının da
değişmesinin yolunu açmıştır. O yıllara
kadar Batı Trakya’da Azınlığın otonomisi dahilindeki özgürlükleri Türklere
ait azınlık hakları dahilinde yorumlayıp bu kapsamda Azınlık eğitimi ile
ilgili meselelere fazla karışmayan Yunanlı yetkililer, hükümet fark etmeksizin çıkartılan kanunlar ve bölgedeki
uygulamaları sonucu Yunan devlet
mekanizmaları, Batı Trakya’da Azınlık
hakları kapsamına giren tüm konulardan sorumlu temel birimler haline gelmişlerdir. Bu etki milli ve dini konularda olduğu kadar Azınlık eğitiminde
de kendisini hissettirmiştir. 1955-1991
arası dönemde bölgedeki ikinci çift
dilli Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin
açılması gibi bazı olumlu gelişmeler
de yaşanmıştır. Fakat aşağıda da açıkça görüleceği gibi, Azınlık eğitimine
olumlu yönde katkı sağlayan bu ve
benzeri gelişmeler yok denecek azdır.
Türkiye’deki öğretmen okullarından
mezun olmuş Azınlık mensubu kişilerin Batı Trakya’daki iki dilli Azınlık
ilkokullarına öğretmen olarak atanmamaları, Batı Trakya’da eğitim özerkliği
adına Yunan devletinin attığı en önemli
adımlarından birisidir. 1960’lı yıllarda Türkiye’den dönen 300 civarında
Azınlık öğretmen adaylarının yarısının
atamalarının yapılmaması nedeniyle
Azınlık okullarındaki Türkçe derslerin
eğitimi büyük çoğunluğu formasyonsuz öğretmenler tarafından yapılmıştır
(Haliloglu 1978). Türkiye’de yetişmiş
olmalarını adeta ülke bütünlüğü zedeleyecek bir tehdit unsuru olarak algıla-

yan Yunanistan, 1968 yılında Selanik
Özel Pedagoji Akademisi’ni (SÖPA)
kurmuştur. Sadece Türk Azınlık bireylerinin alındığı ve derslerin büyük bir
kısmının Yunanca olarak işlendiği bu
eğitim kurumu Batı Trakya’da Türkçe
müfredatı alanında öğretmenlik yapmak isteyen Azınlık bireylerine yeni
bir imkan sunmuş, böylelikle onların
Türkiye’ye öğretmen olmak amaçlı
gitmelerinin de önünü kesmiştir. “Kendi öğretmenimi kendim yetiştiririm”
prensibiyle de bağdaşan bu uygulama
ve devamında SÖPA mezunlarına öncelik tanıyan kanunlar sonucu Türkiye
öğretmen okullarına kayıtlar kısa bir
süre içerisinde sona ermiştir.
SÖPA’nın açılması sonrası Azınlığın
etnik kimliğini inkar etme politikasının geniş kapsamlı ilk örneği Azınlık
eğitiminde yaşanmıştır. Bölgedeki üç
Türk derneğinin resmi olarak kapatılmasından yaklaşık yirmi yıl önceki yıllarda 1967 Askeri Rejimi’nin çıkartmış
olduğu uygulamalar sonucu, Azınlık
okullarının resmi isimlerindeki Türk
kelimesi yasaklanmış ve tüm tabelalar
‘Müslüman’ veya ‘Azınlık’ anlamına
gelen “M/KON” ifadesiyle değiştirilmiştir (Oran 1991:298).
Bu yeni düzenlemeye paralel olarak
Azınlık okullarındaki otonominin belkemiğini oluşturan, okulun işleyişi ile
ilgili birçok konuda söz sahibi olan,
öğrenci velileri tarafından oluşturulan
seçimle işbaşına gelen, ve gönüllülük
esaslı çalışan okul encümen heyetlerinin yetkileri de kısıtlanmaya başlanmıştır. Bu heyet üyelerinin okulların
işleyişi ile ilgili konularda öteden beri
kullanageldikleri önemli yetkilerin bölge valileri ve Azınlık Eğitim Müfettişi
gibi Yunan yerel mercilere verilmesiyle birlikte encümen heyetlerinin görev,
yetki ve sorumlulukları ciddi anlamda
kısıtlamıştır (Huseyinoglu 2012:198).
Bu alanda yaşanan gelişmeler sonucu
günümüz Azınlık okullarındaki encümen heyetleri, yetkilerinden büyük
oranda arındırılmış sembolik komiteler

olarak varlıklarını sürdürmektedirler.
Bunun doğal bir sonucu olarak da, çocuğunu Azınlık okullarına yollayan ailelerin encümen heyetlerine üye olma
hevesi kırılmıştır. Böylelikle, 1980’lerden günümüze kadar olan süreçte
birçok Azınlık okulunda aday eksikliğinden ötürü encümen heyeti seçimleri yapılamamakta, Yunan yetkili makamları da çocuğunu Azınlık okuluna
yollayanlar arasından belirleyerek bu
boş pozisyonları doldurmaktadır. Bir
zamanlar Türkçe müfredat öğretmenlerini dahi belirleyen okul encümen
heyetleri, günümüzde sorumlu oldukları okullarla ilgili hemen hemen hiçbir
kararı tek başına alamamakta, Yunan
devlet mercilerinin tam kontrolü altında Azınlık okullarındaki fonksiyonlarını devam ettirmektedirler.
Türkçe müfredatı ile ilgili Türkçe ders
kitapları 1923 sonrası dönemde Türkiye tarafından sağlanmaktaydı. Bu kitaplar Azınlık Okulları Koordinatörlüğü tarafından yapılan kontroller sonucu
Türk Azınlık öğrencilerine dağıtılmaktaydı. Kontrol aşamasında en sık uygulanan sansürleme yöntemi dahilinde,
Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi gibi
Türk milleti ve Türkiye hakkındaki kısımların yer aldığı sayfalar yırtılarak
kitaptan çıkarılmaktaydı (Huseyinoglu
2012:134 dipnot 58).
Türkçe ders kitapları hakkındaki en
önemli gelişme 1951 Türk-Yunan
Kültür Antlaşması dahilinde kurulan
Türk-Yunan Daimi Karma Komisyon’un 1955 yılında Türk ve Rum
Azınlıkların eğitimine yönelik yaptıkları toplantıda yaşanmıştır. Karşılıklı
varılan mutabakata göre Türkiye, Batı
Trakya’daki Türkler için yeni Türkçe
ders kitapları hazırlayacak ve bu kitaplar Yunanistan’ın kabul etmediği Türk
sembol ve içeriklerinden arındırılmış
olacaktı. Aynı şekilde, Yunanistan da
Rum Azınlığı için özel ders kitapları
hazırlayacaktı. Bu kapsamda, hazırlanan yeni kitaplar 1950’lerin sonunda
Batı Trakya’daki Azınlık okullarında
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dağıtılmıştı (Trakya, 17.1.1955).

devleti tarafından ödenmektedir.

Fakat, bu çözüm geçici olmuş, Yunanlı
yetkililerin 1960 sonrası dönemde hazırlanan Türkçe ders kitaplarını farklı
sebepler öne sürerek 2000’li yılların
başına kadar sürekli reddetmesiyle
birlikte, Azınlık okullarında eğitim gören öğrenciler yaklaşık 40 yıl boyunca
1950’li ve 1960’lı yıllardan kalma ders
kitaplarını veya o kitapların fotokopilerini kullanmak zorunda bırakılmışlardır (BTS Haber Merkezi 1991:13).
Aynı dönemde Türkçe ders kitaplarıyla ilgili yukarıda değinilen problemler
yaşanırken, çift dilli Azınlık okullarının Yunanca müfredatı ile ilgili kitaplar
sorunsuz bir şekilde her eğitim öğretim
yılının başında Azınlık öğrencilerine
dağıtılmıştır.

1980’li Yıllar

Azınlık eğitimini ilgilendiren konularda Yunan devleti tarafından atanan ve
Yunan çoğunluğuna mensup kişilerin
başında Azınlık Okulları Koordinatörü,
Bölge Valileri ve Azınlık okullarındaki
Yunan okul müdür yardımcıları gelmektedir. 1960’lı yıllardan günümüze
çıkartılan yeni kanun ve bakanlık kararları sonucu önceki yıllarda okulun
işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda
herhangi bir karar alma yetkisi olmayan Yunan okul müdür yardımcılarının
görev ve yetkileri zaman içerisinde
arttırılırken, buna karşın aynı okulda
görev yapan Türk Azınlık müdürlerinin yetkileri azaltılmıştır. Bu da, encümen heyetleri tarafından belirlenen ve
maaşlarının da bu heyetler tarafından
ödendiği Türk okul müdürlerine karşı
Yunan makamlarının güvensizliklerinin başka bir yansıması olarak da yorumlanabilir. 1980’lerle birlikte devlet
tarafından memur statüsü verilerek
okullara atanan ve Türkçe müfredatından sorumlu SÖPA mezunu öğretmenlerin sayısı zaman içerisinde ciddi
oranda artmıştır. Günümüz itibariyle
Azınlık okullarında görev yapan gerek
Türkçe gerekse Yunanca müfredat öğretmenlerinin tümü, Yunan devleti tarafından atanmakta ve maaşları Yunan
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1981 yılında Yunanistan’ın Avrupa
Birliği (AB) üyeliği bölgedeki Müslüman Türk Azınlık tarafından da olumlu
karşılanmış, 1974 sonrası Yunanistan
genelindeki demokratikleşme sürecinin artık Batı Trakya’da da hissedilmesini tetikleyeceği öngörülmüştü.
Fakat 1980’lerdeki insan ve azınlık
hakları ihlallerinin 1981 öncesi döneme göre artarak devam etmesi, Azınlık toplumunda AB üyeliği yönündeki
beklentilerin sona ermesini sağlamıştır. 1980’lerin Batı Trakya’sında, Türk
azınlık üyelerinin gayrimenkul satın
almalarına, imar ve tadilat izni çıkarmalarına izin verilmemiş, Türk arazilerinin bir kısmı kamulaştırılmış, sürücü ehliyeti almaları reddedilmiş, TRT
karasal yayını sinyalleri ‘jammer’lar
tarafından engellenerek Batı Trakya
Türklerinin bir süre TRT’yi izlemeleri kısıtlanmış, 1930’lardan beri Yunan
yönetimleriyle herhangi bir sorun yaşamayan Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği gibi Türk dernekleri adlarındaki
“Türk” ibaresinden dolayı Yunan Yargıtay’ı tarafından resmen kapatılmıştı
(Chousein 2005:81-117) Bu ve buna
benzer hak ihlalleri 1980’lerle birlikte
ilk kez Türk Azınlık üyeleri tarafından
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi
uluslararası alanlarda dile getirilmeye
başlanmıştır.
Yukarıda verdiğim birkaç örnekle vurguladığım gibi, en temel insan haklarının dahi sağlanmadığı 1980’li yıllarda
Azınlık eğitimi ile ilgili sorunlar artarak devam etmiştir. Bu alanda yaşanan gelişmelerin başında hiç şüphesiz
bölgeden Türkiye’ye artan beyin göçü
gelmektedir. Yaşanan temel hak ihlallerinin sıradanlaşması ve günlük hayatın
vazgeçilmez temel unsurları haline gelmesiyle birlikte, Batı Trakya’da günlük
yaşam ve geleceğe yönelik beklentiler
azalmıştır. Bu bağlamda, Azınlık ai-

leleri kendi geleceklerinden ziyade
çocuklarının geleceklerini her zamankinden daha fazla Türkiye’de görmüş
ve onların hayatlarına Batı Trakya’dan
ziyade Türkiye’de devam etmelerini
arzu etmişlerdir. Bunun yanında, hemen yanı başlarındaki Jivkov yönetimi
tarafından Bulgaristan’daki Türklerin
adlarının değiştirilmesine kadar varan
hak ihlalleri de Batı Trakya Türkleri’ni
tedirgin etmiş, sıranın her an kendilerine gelebileceği duygusunu perçinleştirmiş ve bölgeden özellikle Türkiye ve
Almanya’ya göç olgusunu kuvvetlendirmiştir.
Yunan İç Savaş döneminden sonra Batı
Trakya Türk Azınlık tarihinin en zor
dönemi olarak da kabul edeceğimiz
1980’li yıllarda, yukarıda bir kısmına
kısaca değindiğim bölgede yaşanan
temel insan ve azınlık hakları ihlalleri,
aynı zamanda Batı Trakya Türkleri’nin
kolektif hak arama mücadelesinde tarihî önem taşımaktadır. Adında “Türk”
olan tarihi derneklerin 1987’de resmen kapatılmaları ve ardından yaşanan Türk kimliğinin inkarı yönündeki
Yunanlı yetkililerin resmi açıklamaları
yıllardır bölgede yaşanan ayrımcılık
ve hak ihlalleriyle birleşmiş, ve Azınlık tarihinde ilk kez 10.000’in üzerinde
Batı Trakya Türkü’nün Gümülcine sokaklarında topluca yürümesinin temel
zeminini oluşturmuştur. 29 Ocak 1988
tarihinde yaşanan bu protesto yürüyüşü, tarihe Batı Trakya Türkleri’nin
“Toplumsal Dayanışma ve Direniş
Günü” olarak geçmiştir. (Baltalı 2006).
29 Ocak 1988’in bir de Batı Trakya’daki Azınlık eğitimine bakan yönünün
altını çizmek gerekmektedir. Bu protesto kapsamında 29 Ocak’ta herkesin
Gümülcine’de toplanması kararlaştırılmış, ayrıca 1-3 Şubat tarihlerinde de
tüm Türk velilerin çocuklarını Azınlık
okullarına yollamamaları kararı alınmıştı (Hakka Davet 1988). Alınan kararlara Batı Trakya Türkleri’nin ezici
çoğunluğunun uymasından ötürü üç
gün boyunca hemen hemen tüm Azın-
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lık okullarında eğitim yapılamamıştır.
1-3 Şubat 1988 Protestosu, 1923’ten
günümüze Azınlık eğitim tarihinde en
geniş katılımlı boykotların başında gelmektedir.
1991 Sonrası Dönem: Değişen ve değişmeyen yönleriyle Batı Trakya Azınlık Eğitimi
29 Ocak 1988’in ikinci yıldönümünde
Yunanlı gruplar Yeni Camii’de düzenlenen Mevlid etkinliğine katılan Türklere
saldırmış ve şehir merkezinde Türklere
ait 400’den fazla dükkanı yağmalaması ve talan etmesi ve dükkanların yan
yana olmasına karşın Yunanlılara ait işyerleri hiçbir zarar görmemesi 29 Ocak
1990 olayların aslında organize bir şekilde yapıldığı yönündeki argümanları
kuvvetlendirmektedir (Bkz. Sakellion
2006; Psarras and Giannopoulos 1990).
“Mini Yunan 6-7 Eylül’ü” (Oran
1999:27) olarak da değerlendirilen 29
Ocak 1990 saldırıları, Batı Trakya’da
azınlık ve çoğunluk toplumları arasında tansiyonu iyice arttırmış ve Yunan
devlet mekanizmalarının Batı Trakya’ya yönelik uygulayageldikleri hak
ihlalleri temelli resmi azınlık politikasının değişmesinde kilit rol oynamıştır.
Mayıs 1991 yılında dönemin Başbakanı Kostas Mitsotakis’in Batı Trakya
ziyaretinde ilk kez açıkladığı yeni devlet politikasına göre geçmişte yaşanan
haksızlıklar sona erecek ve Batı Trakya
Türklerinin Yunan toplumuna entegrasyonu yönünde yeni adımlar atılacaktı.
“Kanun önünde eşitlik” ve “sivil hakların eşitliği” ilkelerine dayanan bu yeni
azınlık politikası kapsamında yıllardır
yaşanan temel insan hakları ihlalleri
2000’lerle birlikte son bulmuş, fakat
azınlıkların çoğunluk içinde asimile
olmalarını engelleyen kolektif azınlık
hakları kapsamında yıllardır yaşanan
temel sorunların büyük bir kısmı aradan geçen yıllara rağmen hala devam
etmektedir. Bu bağlamda anaokuldan
üniversiteye eğitim alanındaki ilgili ge-
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lişmelere bakacak olursak ortaya çıkan
tablo şudur.
Okul öncesi eğitimi, uzun yıllar Yunanistan’da var olmasına karşın 1980’li
ve 1990’lı yıllarda gelişmiş bir olgudur. Zaman içerisinde sayıları artmasına ve daha çok öğrencinin bu okullara yollanmasına karşın anaokullarına
zorunlu temel eğitime dahil edilmesi
2000’li yılların ortalarında gerçekleşmiştir. 3518/2006 Numaralı Kanun’un
(FEK [Yunan Resmi Gazetesi] A’ 272,
21.12.2006) yürürlüğe girmesiyle birlikte Yunanistan çapında uygulanan
zorunlu eğitim 9 yıldan 10 yıla çıkartılmış ve ilkokula kayıt yapmanın ön
koşulu olarak anaokulu eğitimi almış
olması resmen yürürlüğe konmuştur.
Anaokulları devlet ve özel olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Devlet anaokullarında kullanılan dil sadece Yunanca
iken özel okullarda İngilizce gibi ikinci
bir dil kullanılmaktadır.
1990’lı yıllarla birlikte Batı Trakya’da
da anaokul ve bu okullara devam eden
Türk öğrencilerin sayısı artmıştır. Bu
artış özellikle 2006 sonrası dönemde
gerçekleşmiştir. Fakat okul öncesi eğitim ile ilgili temel sorunlar aradan yaklaşık yedi yıl geçmesine rağmen devam
etmektedir. İlk olarak, Batı Trakya’da
okul öncesi eğitim Azınlık eğitiminin
belkemiğini oluşturan iki dilli temel
eğitim sisteminden hariç tutulmaktadır.
Bu bağlamda ne Türk Azınlık çocuklarının devam ettikleri devlet anaokulları Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki
dilli okullara dönüştürülmekte, ne Yunanistan tarafından sadece Azınlık öğrencilerine yönelik yeni iki dilli eğitim
veren devlet anaokulları kurulmakta,
ne de iki dilli eğitim veren özel anaokullarının kurulmasına izin verilmektedir.
Devlet tarafından kurulan anaokullarının sadece devlet resmi dilini kullanması itibariyle, İskeçe merkezli Batı
Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) geçtiğimiz yıllarda ge-

rekli devlet mercilerine iki dilli bir özel
anaokul kurması konusunda başvuruda
bulunmuş olmasına karşın (BTAYTD
2012: 13) hala olumlu veya olumsuz
herhangi bir cevap alamamıştır. Özellikle 2007 sonrası Türk Azınlıktan yükselen iki dilli Azınlık anaokulları talepleri şu ana kadar Yunanlı yetkililerden
herhangi bir cevap bulmaması, Türk ailelerin çocuklarını sadece Yunanca’nın
konuşulduğu devlet anaokullarına göndermelerine sebebiyet vermektedir.
İkincisi, Batı Trakya’daki Türklerin yaşadıkları yerleşim birimlerinin tümünde (bazı yerlerde kapalı olmalarına rağmen) iki dilli Azınlık ilkokulu mevcut
iken Yunan dilinde eğitim veren devlet anaokulu yoktur. Böylelikle, Türk
aileler çocuklarını civar köylerdeki
anaokullarına göndermek zorunda kalmakta veya hiç göndermemektedirler.
Üçüncü olarak da, Türk çocuklarının
ilk kez Yunanca ile tanıştığı bu ortamlarda anaokul öğretmeninin sadece Yunanca konuşması ve Türkçe bilgisinin
olmayışı birçok devlet anaokulunda
öğrenci-öğretmen iletişimde problem
yaşanmasına sebep olmaktadır. 2000’lı
yılların sonunda Batı Trakya’da yapmış olduğum doktora saha çalışmasında ailelerin bana söyledikleri her ne
kadar genel tabloyu yansıtmayıp münferit olaylar olarak değerlendirilse de,
Yunanlı ve Türk öğrencilerden oluşan
bazı anaokullarda Yunanlı öğretmenin
hassasiyet göstermemesi sonucu Türk
öğrencilerine de yemeğe başlamadan
önce nasıl haç çıkartılacağı öğretilmiş,
bazı Azınlık çocukları da Türkçe kurdukları cümlelerde Yunanlı öğretmenlerinin öğrettiği Yunanca kelimeleri
(code-switch) kullanmışlardır.
Eğitimin temelini oluşturan ilkokul
eğitimi alanında yaşanılan gelişmelere
bakacak olursak 1930’lu yıllarda sayıları 300’leri bulan bu okullar günümüz
itibariyle 170’lere kadar inmiştir. Halihazırdaki Azınlık ilkokullarının büyük
bir kısmının iki derslikli okul olarak
faaliyet göstermektedir. 2012-2013
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eğitim ve öğretim yılı başlangıcı itibariyle toplam 174 iki dilli Azınlık ilkokulunda 6100 Türk öğrenciye eğitim
sağlanmaktadır. (Birlik Gazetesi Web,
14.9.2012). 2013 yılı başında Milli
Eğitim, Din İşleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda
12 Azınlık okulunda öğrenci yetersizliğinden ötürü eğitimin geçici olarak
askıya alınmasıyla birlikte (FEK B’
305, 15.2.2013) Azınlık ilkokullarının
rakamsal düşüşü günümüzde hala devam etmektedir.
2013 yılı olmasına karşın bu okullarda
yıllardır yaşanan temel sorunlar hala
devam etmektedir. Gerek öğretmen ve
gerekse öğrenciler açısından birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretimin zorluğu, bu okulların altyapı ve araç gerek
eksiklikleri, 2000’lerin başında Türkiye’de hazırlanıp her yıl öğrencilere dağıtılan yeni Türkçe ders kitaplarını kullanmada Türk Azınlık öğretmenlerinin
yaşadıkları sorunlar, bütçesinin büyük
bir kısmı Avrupa Birliğinden sağlanan
ve 1997 yılından beri uygulanan Müslüman Çocukları Eğitimi adlı programın sadece Yunanca müfredatı geliştirmeyi hedeflemesi, Azınlık okullarının
işleyişinden sorumlu ve bu okullara
devam eden çocukların ailelerinden
müteşekkil encümen heyetlerine ait
yetki ve sorumluluklarının minimuma
indirgenmesi gibi uzun yıllardır çözüm
bekleyen sorunlar (Bkz. Huseyinoglu
2012; Abdurrahman 2012), Azınlık ilkokullarında verilen Türkçe ve Yunanca eğitim kalitesinin düşük olmasının
altındaki sebeplerin başında gelmektedir. Böylelikle, günümüz itibariyle çift
dilli temel ilkokul eğitimi almış olmalarına karşın, altı yılın sonunda Türk
Azınlık öğrencilerinin ezici çoğunluğu ne Türkçe’yi ne de Yunanca’yı tam
anlamıyla konuşamamakta ve her iki
dilde yazma konusunda ciddi sıkıntılar
yaşamaktadırlar. Bu da, Batı Trakya
Türkleri’ne azınlıkların eğitim özerkliği prensibi altında sağlanan çift dilli
eğitim ile ilgili sorunların devam edegeldiğinin bir diğer göstergesidir.

Yunan yetkili makamlarının, yukarıda
bahse konu temel sorunlara çözüm aramaması ve/veya bu sorunların çözümüne yönelik yıllardır yaptığı gibi Türk
Azınlık üyeleriyle diyalog kurmadan
tek taraflı hareket ederek Azınlık eğitimini ilgilendiren konularında kararlar
alması, Batı Trakya’daki Azınlık okullarında verilen eğitimin kalitesini günden güne azalmasına ve Azınlık eğitimi
alanındaki otonominin sona ermesine
sebebiyet vermesinin yanında, Azınlık
mensubu ailelerin çocuklarını sadece
Yunanca eğitim veren Yunan devlet
ilkokul ve ortaokullarına yollamalarına da teşvik etmektedir. Türk Azınlık
ailelerin bu tercihi, son yıllarda Azınlık ilkokullarının kapanmasının arkasındaki temel sebeplerden birini teşkil
ettiği gibi, aynı zamanda önümüzdeki
yıllarda öğrenci yetersizliğinden ötürü
iki dilli Azınlık ilkokullarının kapanmasına da sebebiyet verecektir.
Ortaokul ve Lise boyutundaki gelişmeler ele alındığında ortaya çıkan tablo
şudur.1991 sonrası dönemde çocuklarını ortaokul ve liseye gönderen Türk
Azınlık ailelerin sayısında önemli bir
artış yaşanmaktadır. 1954 yılından beri
faaliyette olan Gümülcine’de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi ve 1965
yılında İskeçe’de kurulan Muzaffer
Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi
zaman içerisinde iki dilli eğitime artan
Azınlık talebini karşılayamamaktadır. Bu bağlamda Yunan hükümetleri,
1990’lı yılların başından günümüze kadar olan süreçte var olan her iki
okulun kapasiteleri az da olsa ek binalar yapmakla yetinmiş ve yeni iki dilli
Azınlık ortaokul ve liselerinin açılmasına izin vermemiştir. Bunun yanında
özel girişimlerin iki dilli ortaokul ve
lise açma taleplerini de reddetmeye devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğim
özel anaokul açma teşebbüsüne paralel
olarak, yine Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Aralık
2011 tarihinde Rodop İline bağlı Türk
nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sirkeli
ilçesine iki dilli bir Azınlık ortaokulu

açma konusunda Milli Eğitim, Ömür
Boyu Öğrenim ve Dinişleri Bakanlığına başvuruda bulunmuştu (BTAYTD
2012:12). Aradan geçen süreye rağmen, BAKEŞ’in dilekçesine ilgili bakanlık hala olumlu veya olumsuz herhangi bir yanıt vermemiştir.
Bu iki çift dilli eğitim veren Azınlık
ortaokul ve lisesi haricinde Gümülcine ve Şahin’de birer medrese bulunmaktadır. İki dilli Azınlık ortaokulların
çocuğunu yollamayan veya kapasite sınırlılığından ötürü yollayamayan Azınlık aileleri, ya sadece Yunanca dilinde
eğitim veren devlet ortaokullarını tercih etmekte veya Türkçe ve din derslerinin müfredatında yer aldığı medreselere çocuklarını yollamaktadırlar.
2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılı
İtibariyle her iki okulda okuyan toplam Türk öğrenci sayısı 423’tü. Bunda
2001 yılında Medrese-i Hayriye’ye ilk
kız öğrencinin alınması ve zaman içerisinde medreseye devam eden kız öğrencilerin sayısındaki artışın da etkisi
oldukça fazladır (Askouni 2006:229;
Huseyinoglu 2012:253-254). Geçmişte
temel amacı imam veya vaiz gibi din
adamı yetiştirmek olan medreselerde zaman içerisinde çıkan kanun ve
bakanlık kararlarının uygulanmaları
sonucu Yunanca derslerin sayısı arttırılmasına mukabil Türk dilinde verilen
derslerin sayısı azaltılmıştır. Bir zamanlar bu okullardan mezun olmanın
bölgedeki camilere imam veya hatip
olma anlamına gelmesine karşın günümüz itibariyle bu okullar diğer ortaokul
ve liselerinden pek farkı olmaksızın
yükseköğretim kurumlarına üniversite
adayı yetiştirmekten öteye geçmeyerek dini bir okul olma ve bölgedeki din
adamı ihtiyacını karşılama özelliğini
tamamen yitirmiştir.
Batı Trakya’daki Azınlık eğitimi ile ilgili en önemli değişim, yükseköğretim
alanında yaşanmıştır. 1990’lı yılların
ortalarına kadar olan süreçte üniversite
okumak isteyen Türk Azınlık öğrencilerinin ezici çoğunluğu Türkiye’deki
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yükseköğretim kurumlarına devam
etmişlerdir. Bu öğrenci trendi 1995
yılında yapılan bir düzenleme sonucu
değişime uğramıştır. 2341/1995 No’lu
Kanuna göre (FEK A’ 208, 6.10.1995)
sadece Batı Trakya’daki belediyelere
kayıtlı Azınlık öğrencilerine yönelik
‘0.5% Kontenjanı’ sonucu, Azınlık
öğrencileri Yunan öğrencileriyle aynı
üniversite sınavına girmelerine rağmen
kendi aralarında yarışmalarına imkan
tanımıştır. Böylelikle herhangi bir bölümü kazanmak için – ki buna Yunanlı
öğrenciler tarafından en çok tercih edilen yüksek puanlı bölümlere de dahildir – Azınlık öğrencileri taban puanların altında bir puan ile o bölümlere
girmektedirler. Azınlık öğrencilerinin
Yunan üniversitelerine devam etmelerini destekler nitelikte bu kontenjana
uygulandığı ilk yıllarda oldukça mesafeli yaklaşan Azınlık aileleri, özellikle
son yıllarda bu uygulamayı desteklemeleri sonucu Yunan üniversitelerindeki Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı üyesi öğrencilerin sayısında ciddi
bir artış gözlemlenmektedir; 1997’den
2010 yılına kadar Yunan üniversitelerini kazanmış Türk Azınlık öğrenci sayısı yaklaşık 4500’ü bulmaktadır (Hüseyinoğlu 2012b).
Her ne kadar Yunan üniversitelerinde
karşılaştıkları çeşitli sorunlardan ötürü
okullarını bitirmeyen Türk öğrencilerin
sayısı oldukça fazla olsa da, okullarının bitirip Batı Trakya’ya dönen Türk
gençlerin sayısında son yıllarda ciddi
bir artış yaşanmaktadır. Yunanistan’daki ekonomik kriz dolayısıyla bu kişilerin büyük bir kısmı kendi mesleklerini
icra edemeseler de, 1950’li yıllardan
1990’ların ortalarına kadar Yunan
üniversite sınavını kazanabilip Yunan
üniversitesinden mezun Türk Azınlık
öğrencilerinin toplam rakamı bir iki
elin toplam parmaklarını geçmediği
düşünüldüğünde, 0.5% kontenjanı direkt olarak daha fazla Azınlık gencinin
üniversite eğitimi almalarını sağlarken,
dolaylı olarak da Azınlık ailelerini çocuklarını ortaokul, lise ve üniversite

22

eğitimi verdirmeleri yönünde teşvik
edici bir rol oynamıştır. Bazı Yunanlılar tarafından ‘vatandaşların eşitliği’
ilkesini bozduğu gerekçesiyle derhal
bu uygulamanın sonlandırılması gerektiğine yönelik argümanlara rağmen Yunanlı yetkililerin Azınlığa yönelik bir
‘pozitif azınlık hakkı’ olarak yorumladıkları 0.5% kota uygulaması, hala
Türk Azınlık mensubu öğrencilerin
Yunan üniversitelerini kazanmalarında
çok önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.
Sonuç
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin ‘bırakılanlar’ boyutu kapsamında geçmiş
yıllara nazaran günümüz Batı Trakya’sına bakıldığında, Azınlık okur-yazar oranında ve gerek Türkiye gerekse
Yunanistan’da yükseköğrenime devam
eden Türk Azınlık öğrencilerinin sayısında önemli artışlar olduğu gözlemlenmektedir. Nicelik açısından olumlu
olarak yorumlanabilecek bu ve benzeri
gelişmelere bir de nitelik açıdan bakıldığında ortaya çıkan tablo oldukça
farklıdır. Buna göre Azınlık eğitimini
ilgilendiren konularda temel sorunların büyük bir kısmı 2013 itibariyle
hala devam etmektedir. Bu bağlamda,
çift dilli Azınlık anaokullarının açılmasına Yunan devlet mekanizmaları
tarafından izin verilmemekte, Azınlık
ilkokullarında altyapı ve öğretmenler
ile ilgili sorunlar hala devam etmekte, yıllardır talep olmasına karşın yeni
çift dilli Azınlık ortaokul ve liselerinin
açılması engellenmekte, Yunan üniversitelerinde Türk Azınlık öğrencilerinin
yaşadığı sorunlar devam etmekte ve
1923 yılından günümüze kadar olan süreçte Yunan hükümetlerinin Azınlık ile
diyalog kurmadan çıkarttıkları birçok
kanun, kararname ve düzenleme sonucu iki dilli Azınlık eğitiminin ‘özel’
ve ‘özerk’ yapısı yok edilmeye devam
edilmektedir. Bu da, 1991 yılında ilan
edilen yeni resmi azınlık politikasının,
Azınlık eğitimi ile ilgili konularda yıllardır yaşanan temel sorunların çok bü-

yük bir kısmına çözüm getirmediğinin
açık bir göstergesidir.
Azınlık eğitimi de dahil olmak üzere
1923 Lozan Antlaşması’nın ve Yunanistan’ın sonraki yıllarda taraf olduğu
ikili ve çoklu antlaşmaların garanti
altına aldığı ‘pozitif azınlık haklarının
tam anlamıyla Batı Trakya’da uygulanmasındaki en önemli eksiklik, Yunan
devlet mekanizmalarının Türk Azınlık
ile herhangi bir diyalog kurmaksızın
ve Azınlık ile ilgili konularda Azınlığa
sormaksızın – adeta “Azınlık adına fakat Azınlık sürece dahil edilmeden” –
tek başına karar almaya etmeye devam
etmesidir. Bu tutum devam ettiği sürece Batı Trakya’daki Türk Azınlığın yıllardır beklediği eğitim, etnik kimlik ve
dini özgürlükler gibi azınlık haklarını
ilgilendiren temel sorunların herhangi
bir çözüme kavuşması ve Türk Azınlığın çoğunluk Yunan toplumuna asimile
olmadan entegre olması oldukça zor
görünmektedir. Türk Azınlık ile Yunan
devleti arasında oluşacak bir diyalog
ortamı, bölgedeki kökleşmiş sorunların
çözümüne yönelik fayda sağlamanın
yanında bölgedeki çokkültürlülük ve
birlikte yaşamın gelişmesi olgularına
da ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.
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Üsküp ve Civarındaki
Evlenme Adetleri
Necati ÇAYIRLI
Evlilik; gelenek, görenek, türe, çevre
ve ekonomik yönüyle geniş kapsamlı
bir olaydır. Toplumun dini inanışları,
aile ilişkileri, ekonomik durumları
gibi değerler eş seçiminden evlenme
törenlerine kadar uzanan evlenme
olayını belirleyen başlıca faktörlerdir.
Bilindiği üzere her ulusun yüzyıllar
boyunca oluşan, gelişen, değişen,
gerçekte yaşamına bir anlam, bir değer
katan kendi gelenek ve görenekleri
vardır. Her ulus kendi gelenek ve
göreneklerini değerlendirebilmelidir
ki kültürel zenginliğini koruyabilsin,
Ancak
yaşam
koşullarının
değişmesinin sonucu olarak bugün eski
gelenek ve göreneklerin büyük ölçüde
aşındığı görülür. Unutulmaya yüz tutan
bu gelenek ve göreneklere, düğün
adetlerim de dahil edebiliriz.
Bati toplumlarda kız ve erkeklerin
çocuk yaşta evlendirildiği görülür.
“Beşik Kertliği Evlilik”, “Kız kaçırma
yoluyla evlilik”, “değiş evlilik” gibi
hem geleneksel yaşam gereği, hem de
ekonomik nedenlerle yapılan evlilik
türlerine rastlanır. Mirasın dağılmasını
önlemeye yönelik olan “akraba
evliliği” gibi.
Evlenmenin bir özelliği de; toplumun
dayanışma ve düğün sahibine yardım
gibi
konularda
yakınlaşmanın
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artmasıdır. Bu yazımda, Üsküp ve
çevresindeki Türk halkının düğün
adetlerinden saptayabildiklerimi diğer
bazı çalışmalarında yardımıyla kaleme
almaya çalıştım.

bir gün, “stroynik” kız, evine giderek
biraz sohbet ellikten sonra asıl konuya
girer. “Allah’ın emriyle, Peygamber’in
kavliyle diye söz başlayarak, kızı kime
istemeğe geldiğini açıklar.

Üsküp’te, her delikanlı, her genç
kız evlenme çağına gelince, gönül
bağladıkları kimseyle evlenmek ister
ya da ana ve babalarının girişimleriyle
evlendirilmelerine gidilir.

Ardından erkeğin hangi aileye mensup
olduğunu, ne gibi özelliklen olduğunu
ayrıntılarıyla açıklar, “Stroynik” kız
evinde bulunduğu süre içinde kız ayrı
bir yerde oturur.

Genellikle, Üsküp’te, bir erkek
evlenme çağma geldi mi, ona uygun bir
kızın bulunması için harekete geçilir.
Kız hususunda bir karara varıldıktan
sonra kız istenmeye gidilir. Kızı
islemeye giden kişiye “stroynik” denir.
“Stroyrrik” (dönür) olacak kişi genelde
hem erkeğin hem de kızın ortak tanıdık
ya da akrabalarından biri olur. Ancak
hu kız istetme işinden önce kızla ilgili
bir ön araştırma yapılır.

Bundan sonra kızın ailesi erkeği
tanıyanlara başvurarak onun nasıl bir
aileden yetiştiğini, nasıl biri olduğunu
soruşturmaya başlar. Eğer erkek
hakkında olumsuz bir intibah edinilirse
“Stroynik” in ikinci gelişinde bir sebep
ortaya atılarak kendisine kızı henüz
vermeye niyetleri olmadığı söylenir.
Eğer erkek hakkında iyi bir intibah
edinilirse, “stroynik” ten biraz daha
zaman islenir.

Kız istemeğe genellikle pazartesi ya
da perşembe günü gidilir. “Stroynik”
ten önce, kız görmeğe, erkeğin
annesi, varsa kız kardeşi, ya da yakın
akrabalarından biri gider. Eğer kız ile
erkek önceden birbirini tanımıyorsa
yani bugünkü tabirle kız ile erkek
sevgili değilse bu işe aracılık eden kişi
de erkek tarafıyla birlikte gider.

“Stroynik” üçüncü sefer geldiğinde
artık söz kesilir. Sözün kesildiğini kesin
bir biçimde kanıtlamak için “Stroynik’’
kızın vermiş olduğu “söz mendilini”
erkek evine götürür. “Söz mendili”
kızın kendi işlediği bir mendildir.
Sözün kesildiği haberinin gelmesi ile
erkek evinde “cümbüş” başlar.

Pazartesi ya da perşembe günlerinden

Yakın zamana kadar erkek ile kız düğün
gününe kadar birbirini hiç görmezlerdi.
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Fakat önceden birbirlerini sevmiş
olanlar gizliden gizliye görüşmelerini
sürdürürlerdi. “Söz kesme” aile
içerisinde gerçekleşir. Söz kesmeğe
bazı hediyeleri içeren süslü tepsilerle
kız evine gidilir ve söz kesilir. Dönüşte
kız evinin verdiği hediyeler alınır.
Bir süre sonra nişan günü tespit edilir.
Ardından nişan hazırlıkları başlar ve
her iki tarafta karşılıklı olarak hediyeler
hazırlar. Nişan hediyeleri olarak erkek
tarafından kıza elbise, iç çamaşır, terlik
ve yüzük alınır. Kız tarafı da erkeğe iç
çamaşırı, takım elbise, terlik, kravat,
gömlek ve yüzük alır. Tüm bu hediyeler
nişan tepsisine dizilir, Erkeğe gidecek
hediye tepsisini kız, kıza gidecek olanı
da erkek alır. Bu hediyeler dışında
kız erkeğin yakınlarına bohçalıklar
hazırlar. Bohçalıklar erkeğin babasına,
annesine, kardeşlerine gönderilir.
Bohçalara iç çamaşır, çorap, gömlek,
kumaş gibi şeyler konulur.
Aynı şekilde erkek de kızın yakınlarına
bir şeyler gönderir. Tepsiler genelde
kuşluk vaktinde götürülür (Saat 14:00
gibi). Her iki ev ahalisi o gün sohbet ve
eğlence içinde bir kaç saat geçirirler. Bu
esnada çay, pasta, lokma, limonata vs.
dağıtılır. Erkeğin yakınlarından kızlar
def çalıp, türkü söylerken Kadınlar da
halay çekerler. Bu arada erkeğin ablası
ya da yengesi kıza getirmiş oldukları
hediyeleri gösterirler. Bu arada
kızın hazırlamış olduğu hediyeler de
gösterilip erkeğin evine gönderilir.
Bir süre nişanlı (l, 2, 3, 5 ay gibi)
kalındıktan sonra düğün gününün
tespiti için erkeğin ailesi kız evine gider
ve düğün günü kararlaştırılır. Böylece
düğün hazırlıkları başlamış olur. Kızın
elbiseleri terziye götürülür. Terzi,
erkeğin kız kardeşi ve kimi yakınları

eşliğinde kız evine gidip kızın ölçüsünü
alır. Kızın elbiseleri biçilmeğe başlanır.
Bu elbiseler, aslında “ilk katlar” diye
adlandırılan gelinliktir. Bundan başka
sabahlık ve şalvar hazırlanır. Ancak
bugün bu elbiseleri hazır olarak alanlar
da vardır. Elbiseler genelde Bit Pazarı
denen çarşıdaki dükkanlardan alınır.
Hatta durumu iyi olanlar elbiselerini
(gelinlik vs.) İstanbul’dan getirtirler
veya alırlar.
Düğüne bir hafta kala hu elbiseler
kız evine götürülür. O gün kız kendi
evinde arkadaşlarının yardımıyla
çeyizini serer. Çeyiz; danteller,
çarşaflar, peçeteler, yatak örtüleri ve
değerli el işleriyle yapılmış takımlarla
diğer bazı eşyalardan oluşur. Bu
çeyizler serilmeden önce gelin adayı
ve yakınlarınca yıkanarak ütülenir.
Burada yine erkeğin yakınlarına olmak
üzere bohçalıklar hazırlanır. Çeyiz üç
gün kız evinde serili durur. Bu arada
kadınlar ve kızlar çeyizi görmeğe gelir.
Görmeğe komşular, akrabalar gelir
ve gelenlere lokum ya da şeker ikram
edilir.
Pazartesi günü serilen çeyiz çarşamba
günü toplanarak düzenli bir şekilde
sandık ve bavula yerleştirilir, Erkek
evinden bir grup adam çeyizi almak
üzere kız evine gelir. Adamlar çıkarken
kızın kardeşi sandık üzerine oturur
ve çeyizi almaya gelenlerden para
almadan da kalkmaz. Parayı alan
kalkınca, çeyiz sandığı kız evinden
erkek evine- götürülür. Çeyizi almaya
gelenlerin herbirine çorap ya da mendil
hediye edilir.
Aynı gün öğleden sonra, kızın
yakınlarından bir kaç kadın çeyizi
sermek üzere erkek evine gider.
Cuma akşamı kına gecesi yapılır. Kına

kızın evinde yakılır. Fakat eğlence her
iki evde de olur, Kına, bir çömlek kab
içinde çay ile karıştırılıp hazırlanır.
O akşam kızlara yemek verilir. Hatta
gelin adayının yakın arkadaşları o
gece orada kalabilir. Kına yakılırken
türkü söylenir. Bu söylenen türkülerle
kızı ağlatırlar, çünkü bu, kızın baba
evinde geçirdiği son gecedir. Kızın başı
kırınızı başörtü ile örtülür.
O akşam şenlik (şalvar gecesi) bittikten
sonra herkes dağılır. Cumartesi akşamı
erkeğin evinde şenlik devam eder.
Pazar günü ise “Koçi halkı” gelini
almaya gider (Gelinin evi yakınsa
gelini almaya gece geç saatte gidenler
de vardır). “Koçi halkı” (gelin alayı)
gelin evine vardığında kadınlar gelinin
evine, erkekler de “Konak”adı verilen
eve girerler. “Konak” en yakın komşu
(bu akrabası da olabilir) tarafından
düğün nedeniyle boşaltılan evdir.
Kadınlar eğlenip, türkü söylerler. Bu
arada gelin yakınlarından biri şerbet
dağıtır. Fakat bu şerbeti kimse içmez,
çünkü gelin şerbete tükürmüştür. Bu
adet gelinin evlendirilirinden dolayı
küskünlüğünü belirtmek üzere yapılır.
Daha sonra gelini çıkarmaları için
“koçi halkı” “emaneti isteriz” deyince
gelin çıkarılır. Gelini “koçi halkı”
alkışla karşılar. Gelinin duvağını ilk
önce erkek çocuğu açar ve çocuk gelin
duvağına bir avuç çerez (leblebi, şeker)
koyar. Davetli olan tüm kadınların
üzerine bu çerezden atılır.
Gelin bu arada yakınlarıyla görüşüp
ağlamaya başlar. Gelinle görüşenler
geline para verir. Bu arada “koçi
halkı” arabalara biner. Bu arabaların
hepsi çiçeklerle süslüdür. Eskiden
ise gelin almaya faytonla gidilirmiş.
Faytonu çeken atlar çiçeklerle süslenip
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üzerlerine kumaş atılırmış. Bugün
sadece daha kırsal yerleşim yerlerinde
atlar kullanılır. Atlar da süslenir ve
köyün etrafı davul zurna eşliğinde
gezilir (Stvetova köyünde olduğu gibi).
Gelini de arabaya alan “koçi halkı”
erkeğin evine doğru yol alır. “Koçi
halkı” arasından bir araba erkeğin evine
daha çabuk varır ye diğer arabaların
yola çıktığını haber verir. Bu haberi
getirene “müjdeci” denir. Müjdeciye
gelinin çeyizinden bir takım dantel
hediye edilir.
“Koçi halkı” güvey tarafından kapıda
beklenir. Gelin arabası evin önüne
varınca, güvey arabanın üzerine tabakla
çerez atar ve tabağı elinden fırlatır. Bu
tabağı yakalayan, kaynanadan para
almadan geri vermez.
Güvey, arabaya binip gelinin yanına
oturur. Gelinin koltuk altında Kur’an
vardır. Gelin arabadan İndirilirken
arabanın kapısı önünde bakır bir
tepsinin içine su dökülür ve bu tepsi içine
gelin basar. Bunun anlamı, evliliğin
su gibi tertemiz, doğrusu sorunsuz
geçmesidir. Arabadan inen gelin kapı
eşiğini şerbete batırdığı parmaklarıyla
üç defa dokunur. Bunun anlamı da
hayatlarının tatlılık içinde geçmesidir.
Gelin eve ilk adımını atarken sağ
ayağıyla atmaya dikkat eder. Gelin ile
güvey birkaç dakikalığına odalarına
girerler. Kadınlar ise kapı önünde türkü
söyleyip kapıyı yumruklarlar. Odadan
çıktıklarında damat erkeklerin, gelin
de kadınların arasına alınır ve eğlence
devam eder.
Pazar akşamı yemek verilir. Bu
yemeye hoca da davet edilir. Hocanın
oturduğu sofraya damadın da oturması
gerekir ve buna “hoca sofrası” denir.
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Ancak bu adet günümüzde herkes
tarafından
uygulanmamaktadır.
Yemek yenildikten sonra güveyin
gerdeğe girme sırası gelir. Güvey
gerdeğe girdiği sırada arkasına yumruk
yememek için halk arasından koşarak
ayrılır.
Güvey odaya girince gelin odada tek
başına bekler. Güvey odaya girdikten
sonra birbirlerine, “hoş geldin” derler.
Gelin damadın elini öper. Güvey
gerdeğe girmeden önce gelinin
duvağında namaz kılar. Bu namazla
ilgili bilgiler düğünden önce aileleri
tarafından çocuklarına verilir. Gerdek
öncesi yatakta küçük bir erkek çocuğa
takla attırılır ki çocukları tez ve erkek
olsun.
Ertesi gün sabah erkenden kızlar türkü
söyleyip def çalarlar, gelinin dışarı
çıkmasını beklerler. Gelin odadan
çıkınca kaynana odaya girip “nişan”
ister. Bu nişan gelinin hakire olup
olmadığını kanıtlar, Üsküp’teki Türk
halkı için bu çok önemlidir. Fakat
damat gelinin bakire olmadığını
önceden biliyorsa o zaman gelinin
gönderilmesi söz konusu değildir. Kimi
zaman da erkeğin gerdeğe girememesi
olayı görülür ve gerdeğe girmesi ertesi
akşama ya da ondan sonraki akşamlara
ertelenir.
Gelin odadan çıkınca kadınlara ve
kıllara başörtü ya da çorap dağıtılır. O
sabah, gelinin annesine, kadınlardan
biri tarafından “simit poğaça” (bazı
yerlerde o gece kullanılan çarşaf)
götürülür. Bu gelinin bakire olduğunu
kanıtlar.
Kaynata ile kaynana ise geline o sabah
altın “takı” takarlar (bilezik, yüzük,
kolye, küpe vb,). İki gün sonra sah günü

dernek denilen toplantı yapılır. O gün
gelinin yakınları olan kadınlar gelir.
Dernek’e gelenler içinde yeni gelin
var ise o da gelinliğiyle, gelir. Gelinin
annesi baklava getirir. Kadınları kapıda
damat karşılar ve baklava getirenlere
para verir. Damadın yakınlarının da
katıldığı bu günde lokum, çay, pasta,
boğaca, baklava, limonata ikram edilir.
Gelinin annesi geline takı takar. Gelin
herkesin elini öper.
Cuma günü yine erkek evine gelinin
kız arkadaşları gelir. Eğer kız kardeşi
varsa kız kardeşi de takı takar.
Pazartesi günü ise gelinin yakınları
toplanır, gelin de getirdiği bohçaları
onlara dağıtır. Bohçaları dağıtırken
önce kaynanaya, eltiye, görümceye ve
sırasıyla diğerlerine verirken önce el
öper, bohçayı ellerine verir ve yine el
öper.
Pazar günü, damat kaynananın evine
yemeğe davet edilir. Buna “kaynananın
elinin öpülmesi” denir. Yemek
yenildikten sonra çaylar içilir ve sohbet
edilir.
Haftaya, pazar günü, gelinin babası
damat evine bazı yakınlarıyla birlikte
yemeğe davet edilir.
Düğün gününden üç hafta sonra gelini
üç akşam annesi evine misafir eder.
Buna “pırviçe” denir. Beş hafta geçince,
gelin baba evine beş geceliğine misafir
götürülür,
Üsküp ve çevresindeki bu evlenme
adetlerini Türkiye’ye göç etmiş
olanlarda görmek mümkün olmakla
birlikte bazı adetlerin uygulanmadığı
görülür.
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Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han Diyarıdır
Dr. Bayram ÇOLAKOĞLU
Üsküp o kadar Türk o kadar
Müslüman’dır ki kokusu sinmiştir
toprağına. Benim için o yalnız bir
şehir değildir; o Yahya Kemal’dir
aynı zamanda. Zira Üsküp’e
geldiğim gibi onu aradım adeta…
“O yaşlarımda ben, Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak, içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Ezan-ı Muhammedi başladığı
zaman evimizde ruhanî bir sessizlik
olurdu. Galiba Üsküp’ün sokaklarında
da böyle bir rüzgâr dolaşır, bütün şehri
bir mabet sükûnu kaplardı. Annemin
dudakları ism-i celâlle kımıldardı.
1300 sene evvel, Hazret-i Muhammed
’in Bilâl-i Habeşî’den dinlediği ezan,
asırlarca sonra hem dinî hem millî
sedamız olmuştu. O anda semamızın
mağfiret âleminden gelen ledünnî bir
sesle dolduğunu hissederdim.
Lâkin bu sesler, beni bütün ömrümde bırakmış değildir. Müslüman Türk
çocuklarının dinî ve millî terbiyesinde
ezan seslerinin büyük tesiri olduğuna
inanırım. Paris’te iken bile, hiç münasebeti olmadığı hâlde, kulaklarımda
Üsküp’teki ezan seslerinin akseddiği
anlar olmuştur.”
İşte milli şairimiz Yahya Kemal
Beyatlı böyle anlatıyor doğduğu şehir
Üsküp’ü…
2004 yılında Bosna Hersek’e gittiğimde dağların üzerinden Saraybosna’yı görünce, zaman tünelinden geçip
de Osmanlı’nın bir şehrine gelmiş gibi
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hissetmiştim. Şehir o kadar Osmanlı
idi ki …
Üsküp’e gelince de buna benzer
duygular yaşadım. Türkiye dışında bir
ülkede değil de Eminönü Sultanahmet
civarındaydım ya da Bursa’daymış
gibi hissettim kendimi.
Vardar Nehri’nin böldüğü şehrin bir
yakası Makedon diğer yakası Müslüman, yani Türk, Arnavut ve Boşnak.
Buram buram her karışı tarih olan
kısım Müslümanların yaşadığı bölüm.
Ancak bu bölümün yeterince canlı
olmadığı rahatlıkla izlenebilir. Zira
şehrin bu kısmı fakir… Türkiye’de bir
şehir merkezinde bulunsa paha biçilemeyecek hanlar değerlendirilemiyor
yeterince, hamam çok ama maalesef
hamam olarak kullanılanı yok, restorasyon büyük problem. Aslını bozan
restorasyon örnekleri insanın içini acıtıyor. Vahhabilerin katlettiği tarihi eser
örneklerinden mi yoksa bizim yaptığımız restorasyonlarda cami temelindeki
havalandırma tünellerinin kapatılmasından mı bahsedeyim.
Vardar Nehrinin Müslüman tarafında Makedonların verdiği büyük,
çirkin görüntülü Osmanlı silüetini
gölgeleyen garip binalar… “kasıtlı
yapıyorlar” diyor, halk. Resmi olarak
bir, fiili olarak 350 kadar Musevinin
yaşadığı Üsküp’te yapılan sinagog,
üçbin beşyüz kişi rahat sığar herhalde.
Makedonlar genellikle tarihi eserlerin
kitabelerini yok etmişler. Sanki bu
eserler 500 yıl önce yoktu. Yine de

şükrediyoruz ki ayakta kalmışlar…
Yukarıdaki durum aslında Balkan ülkelerindeki genel problemin farklı bir
versiyonu, zira genelde bu ülkeler…
Ülkelerinde milli bir şuur oluşturmanın yolunu Türk düşmanlığında bulmuşlar. Bizim izlerimizi de o yüzden
yok etme çabası var, hala… Halbuki
Yahya Kemal’in Üsküp’ü bir açık
hava müzesi olur adeta ve işsizlikten
kıvranan Makedona’yı da ihya etmeye
yeter.
Beni en çok sevindiren Üsküp’teki
sivil toplum kuruluşları idi. Her biri
gayret içinde; hayata tutunmak, haklarını savunmak ve Makedonlarla eşit
statüde vatandaş olmak için… bilinçlenmek için… özüne sahip çıkmak ve
sürdürmek için… var olmak için…
Orası remiyette “Skopye” de olsa
bizim için Üsküp. Tabelada böyle yazabilir, ama ağızlarda “Üsküp”, Yahya
Kemal’in Üsküp’ü..
Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyarıdır
Evlad-ı Fatihana onun yadigârıdır
Üsküp ki Şar Dağında devamıydı
Bursa’nın
Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz
kanın
Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan
şehir
Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir
Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok
sene
Biz sende olmasak bile sen bizdesin
gene
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Tarihinde Kuzey ve Doğu Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri ve Gönüllüleri
Buluşması yapıldı.
Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM),
BALGÖÇ’ün organizasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Bulgaristan’daki Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla eğitim
vermeye devam ediyor.
Kuzey Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ile Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği’nin talebi üzerine geçen yıl
başlayan eğitimler, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim
üyeleri tarafından veriliyor.
BAL-GÖÇ ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün işbirliği ile Güney
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği ile Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği’nin geçen yıl başlayan eğitimleri
bu yıl davam ederek, toplam 35 öğretmen hizmet içi eğitimlerine bu
senede devam etmek üzere Bursa’da idiler.

İki haftalık yoğun bir eğitim
programına tabi tutulan öğretmenlere, BALGÖÇ tarafından düzenlenen gezi programı dahilinde tarihi
ve turistik yerler gezdirildi.

eğitim kurumlarındaki öğrencilere
aktarmalarının faydalı olacağını belirterek, kendilerine teşekkür etti ve
önümüzdeki eğitim dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.

02.07.2013 tarihinde derneğimizi
de ziyaret eden öğretmenlere BALGÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel
Özkan, Türkiye’deki eğitim ile ilgili
edindikleri bilgileri görevli oldukları

Eğitime katılan öğretmenler
Başkanımız Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN’a teşekkür plaketi takdim
ederek teşekkürlerini sundular.
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“TÜRKİYE BURSLUSU “ ULUSLAR
ARASI ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTUK
Bornova Kaymakamı Dr. Kadri CANAN , ülkemizi okumak için tercih eden
Bulgaristanlı öğrencileri tanımak,onları
birbirleriyle kaynaştırmak,eğitim ve öğretim hayatlarında karşılaşabilecekleri
maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne
ortak olmak ve ülkemizde edindikleri
birikimleri Bulgaristan’a taşıyabilecek
vasıflı insanlar olabilmelerine katkı
sağlayabilmek amacıyla Bornova Koleji’nde bir toplantı düzenledi. Toplantıya
Bornova Kaymakamlığı daire amirlerinin yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı İzmir Koordinatörü Dr. Fırat YALDIZ,YTB temsilcileri,
İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı Fahriye ERSOY,HÖH Ege Bölge Temsilcisi
İsmail VATANSEVER ve Bulgaristan’a
yönelik faaliyetleri bulunan bazı STK
temsilcileri katıldı.
Bornova Kaymakamı Dr.Kadri CANAN,hem Bulgaristan’a yönelik çalışmalar yapan STK temsilcilerine hem
de uluslar arası öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti,bu tür buluşmaların mesafeleri ortadan kaldıran
ve insanları birbiriyle kaynaştıran toplantılar olduğunu belirtti.Öğrencilere
yönelik konuşmasında başka bir ülkede
yaşamanın hayat tecrübesi kazandırdığını vurguladı.” Hayatınız boyunca size
özgüveniniz ve Türkiye’de kazandığınız
bilgi birikimi yardımcı olacak. Sizler geleceğin aydınlarısınız.Sizlerin sunacağı
öneri ve eylemler hepimiz için önem
arz ediyor.Sizler karar mekanizmalarının önemli bir parçası olacaksınız.Her
şeyden önce Türk ve müslümansınız.
Sizden beklentimiz, ülkenize dönüp
Bulgaristan için çalışarak ülkenize faydanızın dokunması ve Türkiye ile olan
bağınızı da koparmamanızdır.Türk milletinin ayrılmaya değil,birleşmeye ihtiyaç vardır “dedi.
YTB İzmir Koordinatörü Dr.Fırat
YALDIZ,hazırladığı sunumla YTB’nin
kapsam alanını anlattı.Sorumluluk
alanlarının 3 ana başlıkta toplandığını
belirtti:
“YTB olarak Yurt dışında yaşayan TC
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Vatandaşları,Soydaş ve Akraba Topluluklar,Türkiye Bursluları (Uluslar ara-

sı öğrenciler) çalışma alanımızdadır.
Bulgaristan,öz evlatlarımızın yaşadığı
bir ülke,oradan ülkemize gelen uluslar arası öğrenciler de o ölçüde bizim
için değerli.Gerek halihazırdaki gerekse mezun olduktan sonraki durumunuz
bizin için önem taşıyor.Öğrencilerimizin
sivil toplum kuruluşlarıyla,devlet kurumlarıyla aralarındaki iletişimi sağlamak, eğitim,sağlık, emniyet konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu
sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla,STK’larla işbirliği yapmak bizim
görevlerimiz arasında.
Burada bulunan STK’lardan beklentimiz özellikle YTB’nin bütçe kapsamında verilen destek fonlarını takip etmeleri ve Bulgaristan Türklerine yönelik
proje üretmeleridir.”dedi.
İzmir BALGÖÇ adına söz alan Genel
Başkan Fahriye ERSOY,öğrencilerimizle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz,bu organizasyonu düzenleyen kaymakamımıza teşekkür ediyorum.Bizi
misafir eden Bornova Koleji’ne ayrıca
teşekkür ederim.Öğrencilerimize-daha
önceki yıllarda olduğu gibi-kapılarımız
sonuna kadar açıktır” dedi.
İzmir BAL-GÖÇ Genel Sekreteri
İhsan ŞENTÜRK,”Üyelerimizin büyük
bir bölümünün göç ettiği Bulgaristan
sadece sınırlarımız kesiştiği için değil
sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin de kesiştiği için gerçekten
komşu ülkedir.Bu bağlamda iki komşu
ülkenin ilişkilerinin daha da iyi noktaya taşınması için, Türkiye dostu olarak

yetişen siz değerli gençlerimize, gelecekte kariyer anlamında alacağınız pozisyonlarda önemli görevler düşeceğini
düşünmekteyim. Biz,sizlerin mezun
olduktan sonra her birinizin Bulgaristan’da birer İşletme sahibi olmasını, zor
ekonomik şartlarda olan Bulgaristan
ekonomisine istihdam ve yatırım katkısı
sağlamanızı, iş arayan değil işini kuran
bir gençlik olmanızı arzuluyoruz.
Sizler başarılı gençlersiniz bir takım
zorlukları aşarak bu günlere geldiniz,
ana dilinizde hiç eğitim görmeden Türkiye’de üniversite eğitimi görüyorsunuz,sizler başarılı olduğunuz sürece
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum
ve kuruluşlarının ve biz sivil toplum kuruluşlarının desteğini her zaman yanınızda hissedeceğinize inancım tamdır.
Türkiye’de olduğunuz süreçte kalan
boş zamanlarınızda sosyal olmanızı,
Balkanlar’dan ve Türk Dünyasından
gelen öğrencilerle tanışmanızı ve iyi
ilişkiler kurmanızı, Bornova’da ve İzmir’deki Sivil Toplum Örgütlerini,Esnaf
Odalarını,Sanayi ve Ticaret Odalarını
iyi tanımanızı isteriz.Bal-Göç Yönetimi
olarak bu konuda da katkı koymaya hazırız.”diye konuştu.
Uluslar arası öğrenciler adına söz
alan Gülsüm İBRAHİM,uluslar arası
mezun derneği kurma çabaları ve istekleri olduğunu anlattı.İzmir BAL-GÖÇ
Proje Kurulu Başkanı Gülseren BİLGİÇ,”Bu düşüncenizi vakit kaybetmeden projelendirip YTB Mali destek programına sunmak için en kısa zamanda
buluşmak isteğindeyiz”dedi.
Bulgaristan’dan İzmir’e gelen
öğrencilerin evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dinî bilgiler açısından
donanımlı, modern dünyayı ve dünya
sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve
ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve
tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü
medeniyet elçisi” olarak Bulgaristan›a
dönmeleri hususunda gereken adımların atılması temennisiyle toplantı sona
erdi.
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BALKANLILAR
DERNEĞİ
BÜYÜKADA
TESİSLERİNDE
BULUŞTU

Balkanlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği yöneticileri ve üyeleri, Kartal Belediyesi’nin Büyükada Sosyal
Tesisleri’nde “Yaza Veda Buluşması”nda biraraya geldi. Kartal Belediye Başkanı Sağlık Danışmanı
Vasfiye Yılmaz’ın öncülüğünde Balkanlılar Derneği Kadın Kolları’nın
düzenlediği buluşmada 60 dernek
üyesi önce Büyükada turu yaptı.
Dernek üyeleri daha sonra Kartal
Belediyesi’nin Büyükada Tesisleri’nde yemek yediler, keyifli sohbetlerle geçen yemeğin ardından
akşam da müzik eşliğinde doyasıya
eğlendiler.
Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Kartal Belediyesi’nin Büyükada Tesisleri’ni çok
beğendiklerini ifade ederken eğlenmek ve dinlenmenin yanı sıra
dernek toplantıları ve her türlü organizasyon için alternatif bir mekân
olarak hizmet vermesinden çok
memnun olduklarını belirttiler. Böyle muhteşem bir tesisi Kartallıların
hizmetine sunduğu ve tüm sivil toplum örgütlerine göreve geldiğinden
beri destek verdiği için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e
teşekkür ettiler.
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Uluslararası
Dernekler Birliği
Brüksel-Belçika
Merkezi Brüksel/ Belçika’da bulunan ve 1907’de kurulan Uluslararası Dernekler Birliği 2013 Avrupa
Yuvarlak Masa Toplantısı 12 Kasım
2013 tarihinde Belçika’nın başkenti
Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu Toplantıya Balkan Türkleri
Göçmen ve Mültecileri Dernekleri
Federasyonu’nu temsilen İstanbul
Kartal
B a l kanlılar
K ü l tür ve
Dayanışma
Derneği
Yönetim
Kurulu
üyesi
Semiha
AHMET
katılm ı ş t ı r.
Katılımcıların çoğunluğunu Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri ağırlıklı
Sivil Toplum Kurulusu STK temsilcilerinin oluşturduğu Toplantı sırasında Amerika Washington merkezli Amerikan Dernek Yöneticileri
Topluluğu ASAE ve İngiltere Londra
merkezli Dünya Genç Kadın Rehberlik ve Araştırma Derneği WAGGGS yetkilileri Sivil Toplum Örgütlerinde üye sayısını - üye bağlılığını
ve bütçe gelirlerini artırmak ile ilgili
kendi tecrübelerini aktarmışlardır.
Söz konusu toplantı sırasında yapı-

lan iyi örnek ve deneyim paylaşımı
çalışmaları sırasında Federasyonumuz ve Derneğimiz çalışmaları
hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Ayrıca toplantı sırasında diğer katılımcı STK temsilcileri
ile tanışma ve işbirliği fırsatlarını tartışma fırsatı bulunmuştur.
Toplantıya
katılımımla
ilgili
desteklerinden dolayı başta
İstanbul
Kartal
Balkanlılar Kültür
ve
Dayanışma
Derneği Genel
Başkanı
Olcay ÖZGÖN’E ve Balkan Türkleri
Göçmen ve Mültecileri Dernekleri
Federasyonu Genel Başkanı Dr. Yüksel ÖZKAN’A çok teşekkür ederim.
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HATIRLAR MISIN ONU ?
Bilirsin işte sen neredeysen
Senin hemen arka sıranda olurdu.

Şiir Köşesi

Enler listesi yapmıştınız da
Hani O en utangaç olmuştu.
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Seni sevdiğini sana söylemeyi
Bir türlü beceremediğinden işte
İki de bir sana dönüp dönüpte:
“Ben bütün insanları çok severim” der dururdu.

ERDİNÇ KAHRAMAN
İpekböceği Mırıldanması
BURSA
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CİĞER BİDESİ
Malzemeler:
-500 gr kuzu karaciğeri
-2 su bardağı pirinç
-2 yumurta
-2 adet yufka
-tuz
-karabiber
-sıvı yağ
Yapılışı:

SÜTLÜ ÇORBA
Malzemeler:
-Yarım su bardağı pirinç
-1 kg süt.
-tuz

Yapılışı:
Pirinç tencerede 2 su bardağı su ile suyu bitinceye
kadar iyice pişirilir. Pişen pirinçlerin üzerine 1 kg süt
ilave edilir ve süt kaynamaya başlayınca 2 dakika kadar kaynatılır ve ocak kapatılır. Altı kapatıldıktan sonra
tuzu ilave edilir. Sütün kesilmemesi için bu önemlidir.
Afiyet olsun.

Yemek Köşesi

Karaciğer suda 45 dakika haşlanır. Pişen ciğer küçük küçük küp küp doğranır. Başka bir
kapta da pirinçler pilav gibi çok az yağ ile pişirilir. Pilav ve ciğerler birbirine karıştırılır ve
üzerine biraz karabiber ve 2 yumurta kırılıp harmanlanır. Tepsinin dibi sıvı yağ ile yağlanır
ve bir yufka alta yayılır. Hazırlanan pirinçli ciğerli malzeme yufkanın üzerine yayılır . Alta
yayılan yufkanın uçları tepsinin içine doğru alınır ve diğer yufka da tepsi büyüklüğünde
kesilir ve en üste kapatılır. Hazırlanan bide ocak üstünde önce altı kızartılır daha sonra
ters çevrilip tepsiye tekrar sıvı yağ ilave edilerek üstüde kızartılır. Afiyet olsun.
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Kitap Tanıtımı

İki dillilik farklı dil toplulukları arasındaki iletişimin en önemli sonuçlarından biridir. İki dilliliğin milletlerarası, dinler arası, kültürler arası sınırların kaybolmasında etkisi vardır. İki dillilik farklılıkları tanıma
ve tanıtma, bunları anlama ve anlatma fırsatı verir. İki
dilliliğin etkisini çevremizde sık sık görebiliriz. Hemen
herkes başka bir dilden en az birkaç kelime bilir veya
öğrenmeye çalışır. Dünyaya bu gözle bakınca görülecektir ki tek dillilerin sayısı gittikçe azalmaktadır.
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Ancak iki dilliliğin yarattığı sorunlar da vardır.
Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim vb. sebepler
yüzünden bazı ülke ve toplumlardaki iki dilliler her iki
dilde aynı bilgi ve beceriye sahip olamamaktadırlar. Bu
durum dillerden birinde iletişimin tam ve sağlam kurulmasını engellemektedir.
Bu kitapta, Romanya Türkleri örneğinde iki dillilik konusu araştırılmıştır. Hem Romanya Türklerinde
iki dillilik konusunun henüz araştırılmamış olması, hem
de yazarın Romanya Türklerinden biri olması bu konuyu seçmesinde etkili olmuştur.
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde iki dillik kavramı açıklanırken ikinci bölümde
Romanya’daki iki dilli topluluklar tanıtılmıştır. Bununla
birlikte üçüncü ve son bölümde Romanya Türkleri özelinde iki dilliliğin etkisi tespit edilmiştir.
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Mektuplar
Konu: 15.12.2013 tarihinde Varna Belediyesi’nde Alınan Karara İlişkin Protesto
Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rosen PLEVNELİEV;
15 Aralık 2013 tarihinde Varna Belediye Meclisi’nde kabul edilen kararda belediyenin
sınırları dâhilindeki 215 yer isminin Türkçe’den Bulgarca’ya çevrileceği kamuoyuna
yansımış ve gerek Bulgaristan’da gerek Türkiye’de gündemde yer almıştır.
Bu karar, yerel bir uygulama olmasına rağmen, ülke geneline emsal teşkil
edebilme potansiyelindedir. Üzülerek görmekteyiz ki, söz konusu potansiyel iki
ülke arasındaki dostluk, kardeşlik, komşuluk paydasına zarar verebilecek ve
bu ortak duyguların ruhuyla uyuşmayacak nitelik taşımaktadır. Bilindiği üzere,
yüzyıllardır bir arada yaşayan ve birbirini yakından tanıyan Türk ve Bulgar halkları
karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada yaşayarak uluslararası literatürde yer
edinen “Bulgaristan modelini” ortaya çıkarmışlardır. Bu sebeple, aşırı grupların
önerisiyle gündeme getirilen Türkçe yer isimleriyle ilgili değişiklik, Bulgaristan’daki
azınlıkların dışlandığı, etnik hoşgörünün ortadan kaldırılmak istendiği,
zenginlik unsuru olan grupların ötekileştirildiği şeklinde yorumlanabilecektir.
Bulgaristan’daki bütün vatandaşların temsilcisi olduğunuzu daha önce göstermiş
olduğunuz gibi, Bulgaristan’ın etnik ruhuna zarar verebilecek olan söz konusu
Belediye Meclisi kararının Bulgaristan’la doğrudan bağları bulunan Türkiye’deki
Bulgaristan göçmenlerini ve doğrudan Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan
hemşehrilerimizi kaygılandırmıştır. Zira söz konusu karar 1934 Bulgaristan’ında
yaşanan benzer bir uygulamanın güncel yansımasını çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla,
günümüzde demokrasiyle yönetilen ve demokrasiyi elde etmek için hayli bedel
ödemiş olan günümüz Bulgaristan’ını nasıl ki 1934 döneminin yönetimiyle
karşılaştırmak haksızlıksa, Bulgaristan’ın aslî unsuru ve zenginlik kaynağı olan
Türklerin manevi varlığına yönelik böylesi bir karar da demokrasinin özüne
haksızlık demektir.
Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerinin önde gelen sivil toplum örgütü olan Balkan
Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.) olarak bizler, Varna
Belediyesi’nde kabul edilen bu kararı derin bir üzüntü ve kaygı içinde karşıladığımızı
belirtmek isteriz. Bütün Bulgaristan vatandaşlarının temsilcisi olarak sizin, ülkedeki
etnik barışı zedeleyici bu karar karşısında gerekli duyarlılığı göstereceğinizi umut
ediyor ve yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği inancını taşıyoruz.
Unutulmamalıdır ki demokrasi çoğunluğun egemenliğinde değil; bütün katmanların
ortak bir akılda buluşması ve bu ortak paydadan hareket edebilmesinde gizlidir.
Bu vesileyle, şahsınızın ve bütün Bulgaristan halkının yeni yılını tebrik eder;
mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim.

Saygılarımla…
Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.)
Genel Başkanı
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PENGUEN

