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Kültür ve Dayanışma
Balkanlardaki Türk ve Müslüman varlığının haklarını savunmada ve anavatanda yaşayan Balkan kökenlilerinde işbirliğini sağlayıp sesini duyurma da en
etkin bir sivil toplum kuruluşları olan ve Bursa-İzmir-Kocaeli-Yalova-İstanbul
(Anadolu Yakası) kurulu üye sayısı bakımından en büyük göçmen derneklerini
bünyesinde bulunduran Federasyonumuzun (BGF) başkanlığını yürüten birisi
olarak, üyelerimizce en sık iletilen konulardan birisi de siyasi temsiliyet konusudur.
İçinde yaşadığımız bölgelerde demografik anlamda büyük bir kitleyi oluşturuyor olmamıza rağmen siyasi temsiliyet sahalarında bugüne kadar yeterince
temsil edilemedik.
Gerek Balkanlardaki Türk ve Müslüman topluluğunun gerekse anavatanda
yaşayan biz göçmenlerin sorunlarını ve çözüm yollarını iyi bilen kişileri bugüne
kadar siyaset alanında önemli pozisyonlarda yeterince göremedik.
Biz dernek yöneticileri de siz üyelerimizin bu konudaki düşüncelerine aynen
katılıyoruz. Artık yerelde ve genelde siyasi temsiliyet anlamında hak ettiğimiz
yerlerde olmamız gerekiyor. Bunun için sizlere ve bizlere düşen; sivil toplum
kuruluşlarına üye olduğumuz kadar kendi dünya görüşümüzü yansıtan siyasi
partilere üye olup bunlar içinde aktif faaliyet göstermemiz önemlidir.
Bizlere listelerinde yeterince yer verenlere de gereken teveccühü göstererek
bu konuda yol alabiliriz.
Bizler birer “kültür” derneği olduğumuz kadar aynı zamanda birer “dayanışma” derneğiyiz. Bugüne kadar milli kültürümüzün Balkanlarda ve anavatanda
yaşatılması en büyük önceliğimiz oldu. Bu hayati önceliğimizden vazgeçmeden
artık “dayanışma” boyutunu daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
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̇
̇
Güney Akım Bilmecesi
nde
̇
Bulgaristan’ın
Stratejik̇ Kayıpları
Kader ÖZLEM

Aralık ayı başında Ankara’yı ziyaret eden Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin
ardından yapılan basın açıklamasında Güney Akım projesine ilişkin
sözleri Sofya’da büyük yankı uyandırmıştır: Güney Akım projesine
mevcut şartlarla devam edilemeyeceğini söyleyen Putin, basın mensuplarının Güney Akım’la ilgili soruları üzerine “…Bulgaristan’dan
izin almadan projeye devam etmek
mantıksız, ve makul değil. Yani biz
yüzlerce milyar doları bu projeye
yatıracağız ve Bulgaristan sınırında duracak mıyız? Demek ki biz bu
projeyi
gerçekleştiremeyeceğiz...
Bu arada Bulgar dostlarımız devamlı bize Güney Akım projesinde
yardımcı olacaklarını beyan ediyorlardı. Ama ne yazık ki bu böyle olmadı. Tabii ki Bulgaristan egemen
bir ülke (devlet). Ama egemen bir
ülkeyse (devletse) Avrupa Komisyonu’ndan elde etmedikleri kâr için
bir telafi istesinler. Çünkü Bulgaristan’ın doğrudan elde edeceği kâr,
senede 400 milyon Avro gibi bir gelir teşkil edecekti. Ama tabii ki bu
bizim ortaklarımızın bağımsız seçimi. Mutlaka bazı sorumlulukları
ve taahhütleri var. Ama bu da bizim
işimiz değil” ifadelerini kullanmıştır.1 Putin, Bulgaristan güzergâhına
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alternatif olarak Türkiye’ye yeni
bir hat yapılabileceğini vurgularken
Türkiye topraklarının Yunanistan
sınırında kurulacak bir doğalgaz
dağıtım merkezinden de Güney
Avrupalı müşterilerin ihtiyaçlarının
karşılanabileceğini belirtmiştir.2
Bu çalışmada, yorumsamacı
(hermeneutic) söylem analizi metoduyla 1-10 Aralık 2014 tarihleri aralığında Putin’in Güney Akım projesine ilişkin açıklamalarının Sofya
üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
Bu nedenle analiz birimi Putin’in
açıklamaları, analiz düzeyi ise Bulgaristan’dır. Söylem analizinin ayrılmaz bir parçası olarak ifadelerin
“bağlamına” bakıldığında, Putin’in
ele aldığı konular itibariyle enerji
başlığında Türkiye’ye gönderilen
doğalgazda yapılacak indirimi, Akkuyu nükleer enerji santralindeki
işbirliğini ve “Güney Akım” projelerini dile getirdiği görülmektedir.

çirmek için Bulgaristan ana dağıtım
noktası olmak üzere Rus gazının
Yunanistan üzerinden İtalya’ya ve
Sırbistan üzerinden Orta Avrupa’ya
gönderilmesi planlanmıştır. Bu
noktada, süreç içerisinde projede
yer alacak olan devletlerle görüşülerek müzakerelerde bulunulmuş
ve proje çerçevesi oluşturulmuştur.
Ancak Moskova’nın Ukrayna’ya
askeri müdahaleyi öngören yetkiyi
parlamentodan alması ve ülke içi
dengelerde ayrılıkçı Rus yanlılarını desteklemesi Avrupa Birliği’nin
(AB) Rusya’ya yaptırım kararı almasına neden olurken bu bağlamda
Rus doğalgazına olan enerji bağımlılığı azaltılmak istenmiştir.

Putin’in “Bulgaristan’dan
izin almadan projeye devam etmek
mantıksız, ve makul değil. Yani biz
yüzlerce milyar doları bu projeye
yatıracağız ve Bulgaristan sınırında duracak mıyız? Demek ki biz
bu projeyi gerçekleştiremeyecePutin’in Güney Akım ğiz...” ifadesinden Güney Akım ile
Açıklamasının Analizi
ilgili henüz Sofya’dan nihai iznin
Putin’in Güney Akım proje- alınamadığı ve bu sebeple projeye
anlaşılmaktadır.
sine yönelik açıklamasını anlamlan- başlanılamadığı
dırma noktasında projenin gelişimi- Yüzlerce milyar doları riske atarak
ne bakmak gerekir. Kasım 2007’de projeyi ölü bir yatırım haline getirRus Gazprom ile İtalyan Eni mek istemediğine atıf yapan Putin,
firmalarının anlaşmaları sonucu3 Bulgaristan’ın izni olmaksızın bu
Güney Akım projesini hayata ge- yatırımın yapılmasını “mantıksız”
olarak tanımlanmaktadır. Dola-
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yısıyla projede ana dağıtım üssü
olan Bulgaristan’ın projedeki pozisyonunda radikal bir değişiklik
olacağı öngörülmektedir. Esasen,
Sofya yönetimi bu projenin en başından beri içinde yer alan bir aktör
olarak Güney Akım’ın kendi ülke
toprakları üzerinden geçmesini hedeflemiş ve bunun enerji güvenliği
ile getireceği kazanımlar doğrultusunda ülkenin stratejik konumunu
kuvvetlendiren bir unsur olarak
görmüştür.4 Ancak Rusya’nın 2014
yılının başlarından itibaren izlediği Ukrayna politikası nedeniyle
AB’nin yaptırımlarına maruz kaldığı göz önünde bulundurulursa, Bulgaristan’ın AB üyesi bir ülke olarak
Brüksel’de alınan yaptırım kararına
uymak zorunda kalmıştır. Sofya, bu
noktada AB’li yetkilileri ikna etmeye çalışmışsa da Rusya’nın Bulgaristan seçeneğinden vazgeçtiğine
yönelik açıklamasına kadar sonuç
alamamıştır. Yaptırımların sürmesi
ve buna bağlı olarak Sofya’nın bağımsız karar alamaması nedeniyle
Moskova’yı alternatif güzergâh arayışlarına girişmiştir.
Putin’in basın toplantısındaki sözlerinin devamında “Bulgar
dostlarının” projeyle ilgili “yardımcı olma” beyanatlarının eyleme
geçmediğini söyleyerek Sofya’nın
proje kapsamında söylem-eylem
uyuşması kapsamında hareket etmediğine atıfta bulunmaktadır.
Buna karşın, “egemen bir devlet”
olarak Bulgaristan’ın kararına saygı duyduğu anlaşılmaktadır. Rusya
“Bulgar dostlarının” neden karar
alamadığını ve projenin hayata geçirilemediğini gayet iyi bilmektedir.
Bu bağlamda, Putin bu açıklamalarının öncesindeki cümlelerde projenin engellenmesi noktasında Brük-

sel’i itham etmekte ve asıl sorumlu
olarak Avrupa Komisyonu’nu (AK)
görmektedir. Egemen bir devlet olarak Bulgaristan’ın Güney Akım projesinden elde edeceği kârı AK’den
telafisini istemesini ileri sürmektedir. Zira Putin “Bulgar dostlarının”
kaybını yılda 400 milyon Avro olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle Bulgaristan’a projede devre
dışı kalmasına neden olan güzergâh
değişiminin ve buna bağlı olarak
Sofya’nın maddi kaybının birincil
sorumlusunun AK olduğunu işaret
etmektedir.
Esasen Ukrayna’yı devre
dışı bırakma amacıyla Güney Akım
projesinde Bulgaristan’ın ana dağıtım üssü olarak seçilmesi ve buradan
dağıtımın bir kolunun Sırbistan’a
bağlanması Moskova’nın “Slav
kardeşlerine” jesti olarak değerlendirilmiş5 ve kardeşlerine ekonomik,
politik, stratejik bir takım avantajlar
sağlama amacı da gütmüştür. Dolayısıyla Bulgaristan’ın karar alamaması Sırbistan’a gidecek olan hattı
da etkilemiş ve Belgrad yönetimini
güç durumda bırakmıştır. Rusya’nın
Belgrad’ı proje dâhil etme planı
Kosova’nın 17 Şubat 2008’deki tek
taraflı bağımsızlık ilanından kısa bir
süre sonra olduğu göz önünde bulundurulursa, Rusya’nın Sırbistan’a
sağlamak istediği çok yönlü destek
daha iyi anlaşılır.

getirmiştir. Bulgar ekonomisi batık
bankalar krizi, artış kaydeden işsizlik, yolsuzluk, rüşvet, suç ve çıkar
gruplarının faaliyet alanlarının genişlemesi gibi yapısal sorunlarla
daha kırılgan bir görünüme sahip
olmuştur. Dolayısıyla Bulgaristan’ın acil likit sermayeye ihtiyacı
bulunmaktadır. Putin’in işaret ettiği nokta, geçiş ve dağıtım payları
nedeniyle elde edilecek gelir Bulgaristan ekonomisine kısmî bir rahatlama yaratabilme potansiyelindeyken Sofya yönetimi Brüksel’in
Rusya politikası nedeniyle bundan
yoksun bırakıldığıdır. Putin’in ifadelerinin altında Euro bölgesinde
yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle AB’nin Bulgaristan’a çare
olamayacağı da gizlidir. Zira birkaç
yıl öncesinde Yunanistan ekonomisinin kurtarılması sürecinde Yunanlılara sunulan acı reçete toplumsal
olaylara da neden olmuştu. Bulgaristan’ın da böyle bir duruma düşme ihtimali bulunduğundan, Rusya
AB’ye alternatif bir aktör olarak
kendisini ön plana çıkarmaktadır.
Zira Rusya, AB’nin Bulgaristan’ın
Güney Akım’ın iptali nedeniyle yaşayacağı ekonomik kaybı tazmin
etmeye yanaşmayacağını tahmin
etmektedir. Basın açıklamasında
Bulgaristan’ın AB’ye taahhüt ve
sorumlulukları bulunduğu ifade
edilirken bunun Rusya’nın işi olmadığı belirtilmiştir. Farklı bir ifadeyle Bulgaristan’ın kararına saygı duyulsa da sonuçların da ortada
olduğu gösterilmiştir. Özetle Rus
Devlet Başkanı, AB üyeliğinin Bulgar kamuoyunda sorgulanmasını
amaçlamıştır.

Putin’in “yıllık 400 milyon
Avro” vurgusunda Bulgaristan’a
kaybını hatırlattığı kadar, Bulgaristan’ın içinde bulunduğu siyasi ve
ekonomik problemlere de gönderme bulunmaktadır. Ülkede son iki
yılda yaşanan iki erken genel seçim
Öte yandan, Türkiye’nin
siyasi istikrarsızlığın yanı sıra kro- alternatif
güzergâh
olarak
nik hale gelen ekonomik sorunla- belirlenmesine yönelik açıklamada
rı daha güçlü bir şekilde gündeme
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Erdoğan-Putin zirvesinde tarafların konuyla ilgili mutabık kaldıkları ifade edilmiş6 ve Putin Türkiye
topraklarının Yunanistan sınırında
kurulacak bir dağıtım merkeziyle
Güney Avrupalı müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabileceğini de
sözlerine eklemiştir. Bu haliyle
Rusya meselenin ticari yönünü düşünmesinin yanı sıra “Bulgar dostlarının” enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da açık kapı bırakmakta
ve ara bir formül ileri sürmektedir.
Ancak Bulgaristan’ın gazı bu ara
formülle tedarik etmesinin maliyetiyle Güney Akım’ın eski halinde
sahip olacağı bedel arasında oldukça fark olacağını tahmin etmek çok
güç değildir.

senaryonun eyleme dönüşebilme tiğini bildirmişlerdir. Bulgaristan
ihtimali olduğu görülmektedir.
boyutunda Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, Güney Akım projesinin
Bulgaristan’daki Yankılar sadece Rusya ile Bulgaristan araBulgar medyası Güney sında olmadığını, aksine bu proAkım’ın geleceğine ilişkin Putin jenin kararının AB ile Rusya’nın
bağlanabileceğini dile
tarafından yapılan açıklamaya yo- elinde karara
8
ğun ilgi göstermiş ve açıklama getirmiştir. Dolayısıyla Plevneliev,
ajanslara son dakika haber olarak konuyu Sofya-Moskova hattından
düşmüştür.7 İlk bakışta Bulgaris- alıp Brüksel-Moskova hattına yertan’da 5 Ekim erken genel seçimi leştirmek istemiştir. Plevneliev’in
sonrası uzun bir müzakere süreci bu açıklaması Bulgaristan ölçeğinsonucunda oluşturulan Batı yanlısı deki bir ülkenin Rusya gibi bir dev
demokrat bir hükümet, Rusya’nın karşısında karmaşık bir bilmeceye
projeden vazgeçmesiyle Batıcıların dönüşmüş olan Güney Akım progalip geldiği düşünülebilir. Ancak jesinde ikna edemeyeceği mantıülkenin stratejik çıkarları Rus ga- ğından hareketle Brüksel’i yardıma
zına duyulan ihtiyacı işaret etmesi çağırma girişimi olarak değerlenkonunun partiler üstü bir ‘memle- dirilebilir. Zira Plevneliev Kasım
2014’te Güney Akım’ın Bulgaristan
Rusya’nın güzergâh deği- ket meselesi’ haline geldiği şeklinde için önemli bir proje olduğunu vurşimiyle ilgili bir diğer hedefi ise anlaşılmaktadır. Zira Bulgaristan gulamıştı.9
yeni Bulgar hükümetini zor durum- Rus gazına tamamen bağımlı duda bırakmak olabilir. Moskova’nın rumdadır. Esasen sürecin BulgarisBaşbakan Borisov da Plevtan’ın
aleyhine
sonuçlanmak
üzere
komünizm döneminden gelen işbirneliev’in ifadelerine koşut olarak
olmasında
iki
yıldır
ülkede
yaşanan
liği nedeniyle Bulgaristan SosyaGüney Akım projesinin inşa edillist Partisi (BSP) ile iyi ilişkilerine siyasi krizlerin de payı bulunmak- mesini talep etmiş ancak bunun AB
karşın, Batı yanlısı GERB ve Re- tadır. Bulgaristan bu süre zarfından kurallarıyla gerçekleştirilmesi geformcu Blok koalisyon hükümeti- iç politikada enerjisini fazlasıyla rektiğini savunmuştur. Buna karşın,
ne sıcak bakmadığı bilinmektedir. tüketirken Güney Akım gibi makro AK’nin aynı kaynaktan YunanisDış politika konuları her ne kadar ölçekte önem taşıyan bir konuya tan’dan veya Türkiye’den gaz tedakısa vadede Bulgar halkı üzerin- yeterince odaklanamamıştır. Konu, rik edildiğinde ayrımcılık yapmasını
de radikal sonuçlar doğurmasa da hukuki prosedürlerin içinde sü- kabul etmediklerini belirten Borisov
Bulgaristan’da doğalgaz fiyatlarına rüncemede kalmış ve Moskova ifadelerinde “AB’nin kapalı çarşı
önümüzdeki yıllarda projenin kaybı Bulgaristan’dan izin alınamadığı gibi çalışmadığını” vurgulayarak
nedeniyle yapılacak zamlar, halkın gerekçesiyle son tahlilde projeden Brüksel’in bu konuda stratejik düpolitik tercihlerini değiştirebilecek vazgeçmiştir.
şünmesi gerektiğine gönderme yap10
potansiyeldedir. Dolayısıyla BulSöylemlerin dış politikada mıştır. Dolayısıyla tam da Putin’in
gar halkı Rusya’yla olan yakınlığı sonuç yaratabilme kapasitesinin hedefine ulaştığını gösterircesine
nedeniyle BSP’yi yeniden bir alter- en somut örneği Putin’in söz ko- Borisov, AK’ya serzenişte bulunnatif olarak görebilir. Söz konusu nusu açıklamalarında görülmüştür. muştur. Hâlbuki Putin’in açıklasenaryo birkaç yıla yayılabilecek bir Basın toplantısının hemen ardın- masının ardından Borisov, “senepotansiyel taşısa da Şubat 2013’te dan gerek Bulgaristan’daki karar de 400 milyon Avro kazandıktan
Bulgaristan’da elektrik fiyatlarını alıcılar gerek AK yetkilileri be- sonra Güney Akım’ı kurtaralım”11
protesto etmek için başlayan gös- yanatlarda bulunurken Rusya’nın beyanatında bulunmuştur. Bu kapterilerin iktidar değişikliği yarattığı Güney Akım konusunda projeye samda projenin finansal getirilegöz önünde bulundurulduğunda bu Bulgaristan’la devam etmesi gerek- rine ve hukuki durumuna ilişkin
8
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incelemelere başlanması talimatını
vermiş ve 8 Aralık’ta parlamentoda
yaptığı konuşmada Güney Akım’ın
Bulgaristan için iyi olduğunu ifade
etmiştir.12 Görüldüğü üzere, Bulgaristan Güney Akım projesine ilişkin
hangi yükümlülüklerin altına gireceğini ve ne kadar kazanacağını
aydınlığa kavuşturamadan Putin’in
açıklamalarından projeyi kaybettiğini öğrenmiştir.
AB Komisyonu Başkanı
Juncker ise konuyla ilgili yaptığı
açıklamada Güney Akım’ın inşa
edilebileceğini ifade ederek Rus
gazının Bulgaristan üzerinden tüm
Avrupa’ya taşınmasını istediklerini
ve enerji konusunda kendilerine yönelik blöfün kabul edilemeyeceğini
söylemiştir.13 Juncker’in bu çıkışı
Putin’in AB Komisyonu’nu hedef
göstermesine bir tepki olarak da
değerlendirilebilir. Üslup itibariyle
oldukça sert olarak nitelenebilecek
olan bu açıklama, arka planda Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını da ortaya koymaktadır. Ayrıca
bu açıklama kısmen Bulgaristan’ı
da rahatlatmış ve projeyi yeniden
kazanabilme umutlarını yeşertmiştir. Ne var ki açıklamasında “topun
Rusya’nın kortunda olduğunu” vurgulayan Juncker, projede geri dönüş
için Rusya’nın adım atmasını beklemektedir. Gazprom Başkanı Aleksey Miller ise Güney Akım projesinin iptaliyle ilgili kararlarının son
karar olduğunu, konunun kendileri
açısından kapandığını ifade etmiş,
ancak Putin’in aksine sorumluluğu
sadece Bulgaristan’a yüklemiştir.14
Sonuç Yerine
Putin’in Güney Akım projesinde Bulgaristan’la ortaklığın iptaline ilişkin yaptığı açıklama, Mos10

kova’nın Sofya ve Brüksel’e karşı
çok boyutlu bir hamlesi olarak değerlendirilebilir. Güney Akım projesinde Türkiye alternatif güzergâh
olarak ön plana çıkmakla birlikte,
Putin’in açıklamalarından Yunanistan’ın da konumunu kuvvetlendirdiği anlaşılmaktadır. Güney Akım’la
ilgili Sofya halen umutlu olsa da
Gazprom Başkanı’nın açıklaması
güzergâhın kesin olarak Türkiye’ye
çevrildiği yönündedir. Ancak söz
konusu açıklamaların Erdoğan’ın
ve Putin’in Güney Akım’a ilişkin
mutabık kalmaları üzerine inşa edildiğini söylemek gerekir. Esasen Güney Akım sadece Ukrayna’yı devre
dışı bırakan bir girişim niteliğinde
olmamış, aynı zamanda birkaç yıl
öncesine kadar en önemli doğalgaz
projelerinden biri olarak değerlendirilen Nabucco’ya da alternatif
olma iddiası taşımıştır. Nabucco
projesinin yerini TAP’a bırakması
Bulgaristan’ı enerji geçiş güzergâhı
olma noktasında stratejik kayıplara
uğratırken Güney Akım projesinin
iptaliyle enerji politikalarında yeni
bir darbe daha almıştır. Bu açıdan
Bulgaristan’ın son dönemde bölgenin en çok kaybeden devletlerinden
biri olduğu belirtilmelidir. Son olarak Putin’in Ankara’da yaptığı açıklama sonrası Sofya ve Brüksel merkezli yaşanan politik hareketlilik,
söylemlerin öznesi, nesnesi, bağlamı ve anlamı boyutuyla uluslararası
politikada sahip olduğu etki gücünü
göstermektedir.

1 Söz konusu alıntılama, 1 Aralık 2014’te Erdoğan ve Putin’in ortak basın toplantısında yapılan anlık Türkçe tercümeden yapılmıştır.
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2014 Yılında Balkanlar İstikrarı Aradı
DR. BAYRAM ÇOLAKOĞLU

Balkanlar, geride bıraktığımız
2014 yılını tüm dünyadaki çalkantılı durumun etkisini de hissederek kendine has krizleri ve
hadiseleriyle geçirdi. Bir başka
ifade ile “Balkanlar 2014 yılında
istikrar aradı” desek yanlış olmaz. Siyasi hareketlenmelerin,
sosyal hareketlerin ön plana çıktığı bir yılı geride bıraktık. Değişmeyen ekonomik sıkıntılar ve
etnik gerginlikler oldu.
Devlet geleneğinin tam oturmadığı, siyasi ve ekonomik istikrarın
sağlanamadığı durumlarda ülkelerin huzur içerisinde olması ve refah
seviyesini yükseltmesi düşünülemez. Önemli bir kısmı genç devletlerden oluşan ve/veya demokratik
rejime yeni geçmiş olan Balkan
ülkeleri 2014 yılında yaşadıkları
çalkantılarla, bir anlamda istikrarı
aradılar. Erken seçimlerin olduğu,
etnik gerginliklerin, maalesef, devam ettiği bir yılı geride bıraktık.
Romanya, Balkan ülkeleri

arasında en istikrarlı ülkeler
arasında olmaya devam etti, bu
yıl. Yabancı yatırımları çekmeyi

dengelere bağlı kurulan hükümetin yerine, yine hassas dengelere
bağlı ve fakat tamamen farklı

başarmasının yanı sıra, etnik
konularda çatışma ve gerginliklerin
olmadığı bir ülke oldu. Hatta yılın
sonuna doğru, Alman kökenli
bir cumhurbaşkanının seçilmesi,
ülkede etnik bir gerilime yol
açmadı.

partilerden oluşan yeni bir hükümet kurulmuş oldu. Boyko Borisov
Hükümetinin kurulmasının hemen
ardından, bir Türk’ün Savunma
Bakan Yardımcısı olması ve devlet
televizyonunda yayınlanan on
dakikalık Türkçe Haber Bülteni
ülkenin yeri kriz konusu oldu.

Oradan Bulgaristan’a geldiğimizde ise, tam aksine etnik ve siyasi gerginliklerin yoğun yaşandığı
bir yılı geride bıraktığını gördük,
bu Balkan ülkesinin.
Daha bir buçuk yıl dolmadan
2014 yılında yeni bir genel seçim
yapıldı. Sekiz partinin meclise
girdiği Bulgaristan’da çok partili,
dışarıdan destekli, pamuk ipliğine bağlı bir koalisyon kuruldu.
Bir önceki hükümeti oluşturan
Bulgaristan Sosyalist Partisi ile
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
koalisyondan dışlanması, 12 Mayıs 2013 seçimleri sonucu hassas

Bulgaristan’ın ekonomik refahı
adına hiçbir adım atmayan milliyetçi partiler, her zamanki gibi etnisite üzerinden hamaset üretmeye
devam ettiler.
Yunanistan, içinden çıkmaya
çalıştığı ekonomik krizle
mücadeleye devam etti. Bu kriz
bazı gerçekleri ülke yöneticilerine
göstermedi değil. Darboğaza
girince Türk turistlere vizesiz ve
kolay vizeli seçenekler sunmak
durumunda kaldılar. Bu durumun
ne kadar lehlerine olduğunu
bir nebze olsun anladıklarını
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düşünüyoruz. Ancak tüm bu krizden
kurtulma çabaları içerisinde Batı
Trakya Türk Azınlığı ile uğraşmayı
ihmal etmiyorlar. Azınlığın seçilmiş
müftüsünün yanı sıra Yunan
Hükümetinin atadığı memur müftü
de görevine devam ediyor. Ayrıca
240 İmam Yasası olarak bilinen
düzenleme sonucu “Yunanca İslam
Dini Dersi” konusunda da icra
çabalarına devam ediyorlar.
Batı Trakya’daki Türk Azınlık,
başta Lozan Antlaşması olmak
üzere, uluslararası hukuka aykırı uygulamalara karşı AİHM’de
davaları kazansa bile Yunanistan
Hükümetleri bunları uygulamıyor,
cezasını ödeyip bildiğini okumaya
devam ediyor. Bu konular parlamentoda cumhurbaşkanını seçememekten bile önemli onlar için…
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turistlere rehberlik yaparken
tarihte Osmanlı yokmuş gibi bir
anlatımı tercih ediyor, Osmanlı
eserini başka bir millete mal
etmekte bir beis görmüyorlar.
Bu yaklaşım içerisinde Türk ve
Arnavutlar nüfusun yarıya yakınını
oluşturmasına rağmen, hem kendi
aralarında hem de birbirleri ile
ilişkilerde parçalı yapıyı sürdürüyorlar. Nüfusun % 4’ünü oluşturan
Türkler parti enflasyonu yaşamaya
devam etti. Makedonya’da 2014
yılı içerisinde TİKA’nın hizmetlerini zikretmeden geçemeyeceğimizi
de ifade etmeliyiz.

Makedonya, siyasi ilişkiler
açısından Türkiye ile ilişkilerin
en iyi olduğu Balkan ülkelerinin
başında yer alıyor. Ancak iyi

Bosna Hersek, 2014 yılını “Dayton Antlaşması”nın kıskacında
geçirmeye devam etti. Arap Baharı
dalgası Türkiye’de gezi olayları
ile denenirken, Bosna Hersek’te de
emeklilerin mahrumiyetine yönelik
masum protestolarını ayaklanmaya
dönüştürülmeye çalıştılar. TürkiyeBosna Hersek siyasi ilişkileri

görünen siyasi ilişkilerin ardında
Makedonya’da yaşayan Türklere
yönelik ayrımcılık da devam
ediyor. Ülkenin işsizlikle başı
dertte olmasına rağmen, Osmanlı
geçmişini silmeye, örtmeye
çalışmaktan ve bu konuda para
harcamaktan vazgeçmiyor.
Üsküp’te inşa edilen ucube yapılar,
tarihi silueti katlettiği halde,
devam ediyor. Makedon rehberler,

oldukça iyi bir durumda, ama bu
iyi ilişkiler ekonomik ilişkilere
bir türlü yansımıyor. Bu olumsuz
durumda Bosna’nın elini kolunu
bağlayan “Dayton Antlaşması”nın
da büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Bosna-Hersek
ilişkilerinde yeni jenerasyon ile
diyaloglar güçlendirilmeli. Zira bir
üst akıl yeni nesil-Türkiye ilişkilerini zedelemeye çalışıyor.

Türkiye’nin 2015’e Bakışı Ne
Olmalı
2015 yılında Türkiye’nin Balkan
ülkeleri ile ilişkilerinde siyasi kültürel ilişkiler yanında, kesinlikle,
ekonomik ilişkilere ağırlık vermesini bekliyoruz. Mevcut ticaret
hacmi ve yatırım düzeyinin yeterli
olmadığını düşünüyoruz. Bunun
için de sahayı iyi tahlil eden bilgi
devletimizin en önemli hareket kaynağı olmalı. Zira yerel hassasiyet
bilinmediği zaman Balkan ülkelerine yapılan siyasi ziyaretlerde
kullanılan dil, oradaki özellikle
Türk azınlığa ve ekonomik ilişkilere
zarar verebiliyor. Bunun için sahayı iyi bilen sivil toplumdan faydalanılması önem arz etmektedir.
Özellikle etnik tartışmaların
bittiği, Balkan ülkelerinin gerçek
problemlerinin ön plana çıktığı bir
2015 yılını bekliyoruz.
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Kosova’da Türkçe Eğitimdeki Son Gelişmeler ve
Türkçe Ders Kitaplarının Yayımı
Taner GÜÇLÜTÜRK

ÖZET
Kosova’da tarihsel olarak yaklaşık
555 yılın üzerinde köklü bir Türkçe
eğitim geleneği mevcuttur. Osmanlı döneminde Türkçe eğitim 1912
yılına kadar yürütülmüştür. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar
faaliyete geçen çağdaş Türkçe eğitimin Kosova’da 63 yıllık kurumsal
bir geleneği bulunmaktadır. 2014
yılına kadar gelinen süreçte Türkçe
eğitimi, yaşanan sosyopolitik duruma paralel bir çizgide varlığını sürdürmüştür. Bu sosyopolitik değişme ve gelişmeler, kimi dönemlerde
Türkçe eğitimi nitelik ve nicelik
olarak olumlu, kimi dönemlerde de
olumsuz olarak etkilemiştir. İktidardaki yönetimlerin eğitim politikaları, öğretim kadrosu, ders kitapları,
eğitim araç ve gereçleri, öğrenci sayısı gibi faktörler Kosova’da Türkçe eğitimin nitelik ve niceliğini
etkileyen başlıca etkenleri oluşturmuştur. Bilindiği üzere, bu süreçte
nitelikli eğitimin en önemli araç ve
gereçlerinden biri ders kitaplardır.
Makalemizde, Kosova’da gelinen
aşamada Türkçe eğitimdeki son
gelişmeler ve bu bağlamda Türkçe
ders kitaplarının yayımındaki son
durum irdelenecektir. Araştırmamızda, eğitim bilim incelemelerin14

de tercih edilen nitel ve eğitim tarihi va’da Türk dilinde eğitim yapılan
metodolojisi kullanılacaktır.
okullardaki eğitim kayıtlarına duyulan ilgi artmıştır. 1951-2014 yılları
Anahtar Kelimeler: Koarasında Kosova’da Türkçe eğitim,
sova, Kosova’da Türkçe Eğitim,
yaşanan sosyopolitik duruma paraTürkçe, Türkçe Ders Kitapları.
lel bir çizgide varlığını sürdürmüştür. Bu sosyopolitik değişme ve ge*
lişmeler, kimi dönemlerde Türkçe
Osmanlı idaresinin 1912 eğitimi nitelik ve niceliğini olumlu,
yılında Kosova’dan çekilmesi ar- kimi dönemlerde de olumsuz olarak
dından Türk dilinde eğitim İkinci etkilemiştir. Yönetimdeki iktidarDünya Savaşı’ndan sonra 1951 yı- ların eğitim politikaları, öğretim
lından itibaren görülmeye başlanır.1 kadrosu, ders kitapları, eğitim araç
İki dünya savaşı arasında Arnavut ve gereçleri, öğrenci sayısı gibi fakya da Sırp dillerinde eğitim gör- törler Kosova’da Türkçe eğitimin
mek zorunda kalan Türk çocukla- nitelik ve niceliğini etkileyen başlırı, Türkçe bilen hocalardan ancak ca etkenleri oluşturmuştur.
devlet okulları dışında dini eğitim
Kosova’da 1951 sonrasınverilen camii mekteplerinde Türk
dilinde ders alabilmişlerdir.2 Türkçe daki ilk dönemlerde Türkçe eğitim
ders kitapları söz konusu olduğun- için ders kitabı ihtiyacı Üsküp’ten
da, Makedonya hariç, “Türkçe eği- karşılanmıştır. Zira Makedonya
timin yasaklandığı iki dünya savaşı Cumhuriyeti’nde Türkçe eğitime
arasındaki dönemde Abdülhakim hemen İkinci Dünya Savaşı’nın
Hikmet Doğan’ın haftada iki ders hemen ardından başlanmış ve kimi
saati okuttuğu din dersleriyle birlik- kitaplar bu sürede yayımlanmıştır.
te, “Usul-i Cedîd” metoduyla hazır- 1944/45 eğitim-öğretim yılında,
layıp, gizli olarak el altından dağıt- Üsküp «Tefeyyüz» İlkokulu›nda
tığı “Türkçe Dersleri (I, II, III, IV)” Türkçe eğitim alanında ilk adım
4
kitapları dışında”3, Türkçe ders ki- atılırken aynı dönemde Makedontabı ya da Türkçe eğitime dair resmi ya’da 3.334 Türk çocuğu 27 ilkokulolarak yürürlükte hiçbir şey yoktur. da Türkçe öğrenim görme imkânına
kavuşmuştur.5 1945 yılında tarihçi
1951 yılından sonra Koso- Fetah Süleymanpaşiç’in ilkokul

BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ
ikinci sınıflar için hazırladığı “Okuma Kitabı” yayımlanmıştır.6 1946
yılında ise Türk çocukları, Fetah
Süleymanpaşiç ve Ferit Bayram’ın
birlikte hazırladıkları ilk “Türkçe
Alfabe” isimli esere kavuşmuşlardır. Dolayısıyla Kosova’daki Türkçe eğitime gerekli ders kitapları için
lojistik kaynak Makedonya’dan
sağlanmıştır. Sadece ders kitapları
değil, aynı zamanda Türkçe eğitimde görev alacak öğretim kadroları
da Üsküp’te hızlandırılmış pedagoji
kurslarından gerekli sertifikaya sahip olduktan sonra Kosova’da İpek,
Mitroviça, Vıçıtırın, Priştine, Gilan,
Dobruçan, Prizren ve Mamuşa gibi
şehir ve köylerde işbaşı yapmaya
başlamışlardır. Diğer bir deyişle,
gerek Türkçe ders kitapları için
materyal desteği gerek eğitim kadrolarının yetiştirilmesi noktasında
Kosova’da Türkçe eğitim açısından
Makedonya’nın önemli bir üs olduğu söylenebilir.

eğitimde müfredat hazırlama yetkisine sahip olmuştur. Ancak söz
konusu değişikliklerle cumhuriyet
ve özerk bölgeler arasındaki müfredatlarda, özellikle sosyal bilimlerde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu
farklılıklar nedeniyle Makedonya
Cumhuriyeti’nde yayımlanan ders
kitapları Kosova müfredatına uygunluk arzetmemiş ve söz konusu
ders kitapları Kosova’da kullanılmaz hale gelmiştir.7

Koro ve İskender Muzbeg’in 5, 6,
7 ve 8. sınıflar için Tarih ders kitabı ve I. sınıflar için tercüme edilmiş
Doğa ve Toplumu Tanımak ders
kitabı yayımlanmıştır.10 1994-1999
yılları döneminde Sırbistan Ders
Kitapları Yayımlama Kurumu’nun
Priştine Şubesi, Kosova’da Türkçe
ilkokul ve liseler için 10 özgün ders
kitabı, 2 öğrenci çalışma kitabı ve
Türkçeye tercüme edilmiş toplam
59 ders kitabı basmıştır.11

Kosova’da son yarım yüzyıl içerisinde Türkçe ders kitapları
Kosova Ders Kitapları Yayımlama
Kurumu tarafından gün yüzü görürken, kurum tarafından 1976 yılına
kadar sadece iki Türkçe ders kitabı
yayımlamıştır.8 1976 yılından sonra
ise orta öğretimde reforma geçilmesiyle birlikte yayımlanan Türkçe
ders kitap sayısı artış kaydetmiştir.
1976-1985 yılları döneminde ilkokul ve ortaokulların ilk evresi (I. ve
II. sınıflar) için Kosova Ders Kitap1945-1970 yıllarında, tüm ları Yayımlama Kurumu 26 ders kiYugoslavya cumhuriyetleri ve özerk tabı yayımlamıştır.9
bölgelerinde eğitimde birleşik müf1984-1990 yılları arasında
redat uygulanmıştır. Birleşik-ortak
müfredat ülkenin her yerinde uy- ise Kosova Ders Kitapları Yayımlagulamada olduğu için Kosova’da ma Kurumu tarafından Priştine’de
Türkçe ilkokullara ders kitapları ih- özgün eserlerin yanı sıra çevirilerin
tiyacı Makedonya Cumhuriyeti’nin de yer aldığı toplam 47 ders kitabı
“Prosvetno Delo” yayımevinin yayımlanmıştır. Prof. Dr. Tacida
Türkçe yayımlamış olduğu ders ki- Hafız sorumluluğunda hazırlanan
taplarıyla giderilmiştir. Ancak 1968 bu kitaplar devletin ders kitap kırve 1971 Anayasa değişiklikleri ve tasiyelerinde satılmıştır. 1987-1989
bilhassa 1974 Yugoslavya Sosyalist yıllarında ise Kosova Özerk Bölgesi
Federatif Cumhuriyeti’nin Anaya- Ders Kitapları Yayımlama Kurumu,
sası’nın düzenlemeleri kapsamın- Türkçe ilkokul öğrencilerinin ihtida birçok yetki ve görevler federe yaçları için özgün olarak Salih Lidevlet düzeyinden Cumhuriyet ve ka’nın Türkçe 1, 2, 3 ve 4. Okuma
Özerk bölgelere geçmiş ve bu bağ- Kitabı, Fahri Kaya’nın ilkokul 7. sılamda, Kosova Özerk Bölgesi de nıfları için Okuma Kitabı, Bedrettin

1999 Kosova Savaşı’ndan
sonra Kosova’da Türkçe eğitim
uzun bir süre Türkçe ders kitaplarından yoksun kalmıştır. Ders kitaplarının eksikliği basın organlarında
yer alan çeşitli haber ve söyleşilerde geniş yer tutarken, değişik toplumsal tartışma platform ve toplantılarında eleştiri ve tartışmaların
odağında yer alan konulardan biri
olmuştur. Kosova Savaşı’nın hemen ardından bir iki ders kitabı
yayımlanmış olsa da Türkçe eğitimdeki ders kitabı eksikliği sorununu
hafifletme noktasında yetersiz ve
kısıtlı kalmıştır.12 Bu dönemde öğretmenlerin kendi özverileriyle bazı
kitaplar, yeni müfredata uygun şekilde, kaynak olarak Türkiye’den
getirtilen ders kitaplarından bölüm
bölüm alıntılanarak ve fotokopi
yoluyla çoğaltılarak ciltleştirilmiş,
Türkçe ders verilen okullarda öğrencilere “geçici ders kitabı” olarak
okutulmuştur.
Kosova Eğitim Bilim ve
Teknoloji Bakanlığı uzun süre Türkçe ders kitaplarının yayımlanmamasına gerekçe olarak bütçe “yetersizliği”ni ileri sürmüştür. Diğer yandan
basılacak Türkçe ders kitap tirajının
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az olması yüzünden, Eğitim Bakanlığı’nın açtığı ders kitap basımı
ihaleleri özel basım evleri için cazip
gelmemiştir. Bu yüzden diğer etnik
topluluklar ait ders kitaplarının basımı ilk zamanlarda özel basım evlerinin ilgisini çekmemiştir. Ancak,
bilhassa 2006 yılından sonra Eğitim Bakanlığı bu sorunu, çoğunluk
Arnavut topluluğuna ait kitapların
basım ihalesini kazanan yayım
evlerine sayısal azınlıktaki toplulukların ders kitaplarının da basımını mecburi kılarak aşabilmiştir.
Öte yandan, Türkiye’den getirtilen
bazı ders kitapları ise Kosova’daki
ders müfredatına tamamen uymadığı için öğretmenlerin bu kitaplardan
faydalanması imkânı da çok kısıtlı
olmuştur.

kanlığı tarafından çıkartılan mevcut
düzenlemeler, Kosova’daki tüm
halkların yanı sıra Kosova Türklerine de fen bilimleri hariç, sosyal
bilimlerdeki ders müfredatının kendileri tarafından, azınlığın tarihi ve
kültürel özelliklerine göre hazırlanması olanağını sunmuştur. Türkçe
anadil dersi gibi, tarih, resim, müzik kitapları Türk diline, tarihine
ve kültürüne göre hazırlanmasında
özgün çalışmalara önem verilmiş
ve matematik, fizik, kimya, coğrafya gibi ders kitaplarının ise tercüme
edilmesi öngörülmüştür.

Matematik, 5. Resim Kültürü, 6. El
İşi)
İkinci sınıf: (1. Türkçe Okuma Kitabı, 2. Matematik, 3. Resim
Kültürü, 4. El İşi)
Üçüncü sınıf: (1.Türkçe
Okuma Kitabı, 2. Matematik, 3. Resim Kültürü, 4. Müzik, 5. El İşi, 6.
İnsan ve Doğa, 8. Yurttaşlık Eğitimi, 8. İngilizce)
Dördüncü sınıf: (1.Türkçe
Okuma Kitabı, 2. Matematik, 3. Resim Kültürü, 4. El İşi, 5. İnsan ve
Doğa, 6. Yurttaşlık Eğitimi, 7. Müzik Eğitimi, 8. İngilizce)

2006 yılından sonra bu yönde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu
Beşinci sınıf: (1.Türkçe, 2.
bağlamda yaşanan olumlu gelişmeler Türkçe ders kitap eksikliğini Matematik, 3. Tarih, 4. El İşi, 5.
nicelik olarak önemli ölçüde gider- Yurttaşlık Eğitimi, 6. Resim Kültürü, 7. İnsan ve Doğa, 8. Müzik EğiEğitim Bakanlığının özgün miştir.
timi, 9. İngilizce)
ders kitap hazırlanması için açtıKonuyla
ilgili
2014
yılının
ğı kitap ilan başvurularını, uzman
Altıncı sınıf: (1.Türkçe, 2.
kadro yetersizliği yüzünden bir süre Eylül ayında yaptığımız araştırma
neticesiz bırakmıştır. 2006 yılında ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler Matematik, 3. Biyoloji, 4. Fizik,
Prizren’de düzenlenen “IV. Koso- neticesinde Kosova Eğitim Bilim 5. Tarih, 6. Coğrafya, 7. Yurttaşva Türk Eğitim Kurultayı”nda uz- ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni lık Eğitimi, 8. Resim Kültürü, 9.
manlar tarafından tespit edilen en müfredatına göre 2006-2013 yılla- Müzik, 10. Teknoloji, 11. İngilizce)
önemli sorunlar ve öne çıkan çözüm rı arasında toplam 81 Türkçe ders
Yedinci sınıf: (1. Türkçe, 2.
önerileri arasında “Kosova’da Türk kitabı yayımladığı tespit edilmiştir. Matematik, 3. Biyoloji, 4. Fizik,
eğitim ve öğretiminde kullanılacak Eğitim Bakanlığı Türkçe ders kitap- 5. Kimya, 6. Tarih, 7. Coğrafya, 8.
ders kitaplarının tercüme edilerek ları yayımlama koordinatörü Nazan Yurttaşlık Eğitimi, 9. Resim Kültüdeğil de, Kosova’daki müfredata Safçı’dan aldığımız bilgilere ba- rü, 10. Müzik, 11. Teknoloji, 12.
uygun Türkçe yazılması ve basılma- kıldığında, ders kitaplarının büyük İngilizce)
sı, diğer ortak ders kitaplarının ise çoğunluğunun yayımlandığı görül14
Sekizinci sınıf: (1. MatemaTürkçeye tercüme edilmesi” yönün- mektedir. Eğitim Bakanlığı’nın
resmi
kaynaklarından
aldığımız
13
tik, 2. Biyoloji, 3. Fizik, 4. Kimya,
dedir.
bilgilere göre, okul yıllarına göre 5. Tarih, 6. Coğrafya, 7. Yurttaşlık
Kosova’da 15.12.2006 ta- yayımlanan ve Eğitim Bakanlığı Eğitimi, 8. Resim Kültürü, 9. Tekrihli 2002/2 sayılı “İlk ve Orta tarafından ücretsiz olarak dağıtılan noloji, 10. Müzik, 11. İngilizce)
Eğitim Yasası” ile 16.09.2011 tarih- kitapların listesi şöyledir:
Dokuzuncu sınıf: (1. Mateli 04/L-032 sayılı “Kosova CumhuBirinci
sınıf:
(1.
İlk
Okuma
matik,
2.
Yurttaşlık Eğitimi, 3. Reriyeti’nde Üniversite Öncesi Eğitim
ve
Yazma,
2.
İlk
Okuma
ve
Yazma
sim Kültürü, 4. Coğrafya, 5. BiyoYasası”na bağlı olarak Eğitim BaÖncesi, 3. Türkçe Okuma Kitabı, 4.
16
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loji, 6. Kimya, 7. Tarih, 8. İngilizce)

tarafından değerlendirilip redakte çıkan ders kitaplarını kullanmaedildiğini açıklamıştır.15
malarından yakınıyor. Öte yandan
Onuncu sınıf: (1. Türk Dili
eğitim uzmanları basımdan çıkan
ve Edebiyatı, 2. Resim Kültürü, 3.
ders kitaplarının, nitelik ve metoTarih)
Günümüzde yeni ders müf- dolojik açısından gerekli yeterliliği
Onbirinci sınıf: (1. Türk redatlarının hazırlandığını kayde- içermediğini savunurken, kitaplar
Dili ve Edebiyatı, 2. Tarih)
den Safçı, önümüzdeki dönemde öğretmen, öğrenci ve velilerden de
yayımlanacak yeni müfredatlara değişik eleştiriler alıyor.
Onikinci sınıf: (1. Türk Dili göre yeni içeriğe sahip ders kitapKosova Eğitim, Bilim ve
ve Edebiyatı)
larının da, uzmanların uyarıları dik- Teknoloji Bakanlıği, öğretim yılı
kate alınarak gün yüzünü görece- başında gerekli hazırlıkların tağini söylemiştir. Kosova’da lise mamlandığını, bütün öğrencilere
8. ve 9. Sınıflara yöne- eğitimi düzeyinde de Türkçe eğitim ücretsiz ders kitabı dağıtılacağını
lik Türkçe ve 1. ve 2. sınıflar için yürütülmektedir. Ancak Safçı lise duyursa da 2014-2015 öğretim yıMüzik kitaplarının basıma hazırlık eğitimi zorunlu eğitim statüsünde lında Türkçe eğitimde ders kitabı
aşamasında olduğunu vurgulayan olmadığı için Eğitim Bakanlığının eksikliği yaşanmıştır. Türkçe öğreEğitim Bakanlığı Türkçe ders kitap- liselere Türkçe ders kitaplarını ya- tim söz konusu olunca Bakanlığın
ları yayımlama koordinatörü Nazan yımlama yükümlülüğü bulunma- ders kitabı temin vaadi kısmi olarak
Safçı’ya göre, 2008’den itibaren dığını vurgularken, buna rağmen gerçekleşmiştir. Türkçe eğitim gö2014 öğretim yılına kadar bütün kendilerinin insiyatifi ve Eğitim rülen okulların kimilerinde öğrenders kitaplarının Eğitim Bakanlığı Bakanlığı’nın göstermiş olduğu an- ciler kitaplarını elde edemezken,
tarafından ücretsiz olarak okulla- layış sayesinde liseler için Türk Dili çocukların elde edemediği ders kira dağıtımı yapılmıştır. Bu sürede ve Edebiyatı, Tarih ve Resim Kül- tapları arasında Matematik, Türkçe,
Kosova`da Türkçe öğrenim yapılan türü kitaplarını yayımladıklarının İnsan ve Doğa, El İşi, Müzik, Relise ve mesleki liselerinde okutulan altını çiziyor. Safçı, lise eğitimini sim adlı kitaplar yer almıştır. Kimi
belirli dersler için kitap sağlanması de zorunlu kılacak bir yasa tasarısı Türk sınıfları ders kitaplarını kısmi
için Türkiye Cumhuriyeti’nden yar- onaylandığı takdirde lise eğitimin olarak elde ederken, kimileri de kidım talebinde bulunduklarını kay- de zorunlu hale getirileceğini belirt- tapların hiçbirine kavuşamamıştır.
deden Safçı, Haziran 2010 yılında miştir.
Öyle ki kimi okullarda Türk öğrenKosova Eğitim Bilim ve Teknoloji
cileri Arnavutça ders kitaplarıyla
Bakanlığına 22.000 ders kitabının
ders görmek zorunda kalmışlardır.
gönderildiğini belirtmiştir. TürkiÖte yandan gelinen aşamaye’den gelen bu kitaplar 2010-2011 da ders kitaplarının neredeyse büeğitim-öğretim yılında öğrencilere yük çoğunluğunun basımdan çıkKosova’da Türkçe eğitimde
dağıtılmıştır. 2006 – 2013 yılla- ması Türkçe eğitim niteliğinde belli
rı arasında özgün ders kitaplarının ölçüde iyileşme sağlaması beklen- diğer önemli sorunlarından birini
yayımı için Bakanlığın belli aralık- mekle birlikte, bu beklenti, kitap- de ders araç ve gereçler ile yan lilarla ihale duyurusu yayımladığını ların sahip olduğu nitelik yanı sıra teratürlerin eksikliği oluşturmaktaifade eden Safçı, ihaleye Kosova- öğretmen ve öğrencilerin bu kitap- dır. Yerli yazarların literatür açığını
lı Türk müeliflerin taslak sunarak ları ne derece kullanacaklarıyla da kapatmak için edebi yaratıcılık yönündeki çalışmaları yanı sıra dekatıldıklarını, sunulan taslakların parallelik arz etmektedir.
ğişik dönemlerde Türkiye Cumda Kosovalı Türk öğretmenler ile
Türkiye’den gelen misafir öğretim
Eğitim Bakanlığı yetkilisi huriyeti’nden sağlanan yardımlar
üyelerinden oluşan komisyonlar Nazan Safçı, öğretmenlerin yeni ile çözülmeye çalışılması, kısmi
iyileşmeler sağladığı görülmüştür.
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1960’lı yıllar yanı sıra 1971
ve 1991 yıllarında bağış yoluyla
okul ve kütüphanelere, değişik
ders araç ve gereçler, ansiklopediler, sözlükler, dünya ve Türk
yazarlarının edebi eserleri, atlaslar,
haritalar, öğretmen kılavuz ve
öğrenci çalışma kitapları sağlandığı bilinmektedir. Bu yönde eğitimle
ilgilenen dernekler yanı sıra bireysel girişimler de olmuştur. Bilhassa 1970’li yılların Süleyman Brina
tarafından Türkiye’den 50 bin ders
ve yardımcı ders kitabı getirtilmiştir.16 Ancak bu araç ve gereçler ile
yardımcı ders kitaplarının periyodik
dönemlerde sağlanması, bu sorunun
hala güncelliğini korumasına sebebiyet vermektedir.
Kosova Cumhuriyeti Eğitim
Bakanlığı, 2013 yılında uygulamadaki eğitim ve öğretim müfredatının değiştirilmesi kararı almıştır. Bu
kapsamda yeni müfredatın uygulanması için pilot okullarda çalışmalar
gerçekleştirilse de bu süreçte birçok
sorunlar yaşanmıştır.

ve eğitimcilere Bakanlık tarafından
verilen kitap ve malzemelerde dil,
yazım ve anlam hataları görülmüş,
bu sorunlar hazırlık sürecinde yeni
müfredatı verimli algılama ve uygulamada engel oluşturmuştur.
Bakanlık, yeni müfredatı
hazırlama
sorumluluğunu
öğretmenlere verildiği için fen veya
sosyal bilim öğretmenleri ders plan
ve programlarını kendileri hazırlamışlardır. Uzmanlar, kimi öğretmenlerin ders plan ve programı
hazırlamada yeterli donanıma sahip
olmadıkları için yeni müfredatın
eksik kalacağı endişesini paylaşmışlardır.
Müfredatın değiştirilmesi
Türk eğitim çalışanları tarafından
kaygıyla karşılanmaktadır. Zira
Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe
eğitim yakın zamanda ders kitaplarına kavuşmuşken, yeni müfaredatla birlikte yeni ders kitaplarının
da hazırlanması ve yayımlanması
gerekecektir. Öyle ki eğitimciler bu
sürecin zaman alacağı endişesiyle
Türkçe eğitimin yeniden ders kitabı
eksiklğiyle yüzleşeceği görüşünü
paylaşmaktadırlar. Bir diğer endişeyi de yapılacak müfredat değişikliğine ayak uydurmada yaşanacak
sıkıntılar oluşturmaktadır.

Bakanlık tarafından hazırlanan plan ve program komisyon
üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve
koordinasyon grup üyeleri arasında Türk kökenli hiçbir uzmana yer
verilmemişitir. Müfredat çerçevesi
Türkçe eğitimdeki sıkıntılahazırlığı sırasında da Türk eğitimci ra çözüm bulunması, gelişmelerin
ve uzmanlarına danışılmamıştır.
takip edilmesi ve sorunların önlenmesi açısından Eğitim Bakanlığı
bünyesinde “Türkçe Eğitim MaTürkçe Öğretim Plan ve sası”nın oluşturulması ve sadece
Program hazırlık proje sürecine da- Türkçe eğitimle ilgilenecek bir yethil edilen ve yeni müfredat hakkında kilinin istihdam edilmesine ihtiyaç
eğitime tabi tutulan Türk öğretmen duyulmaktadır.

Ayrıca yeni müfredat hazırlıkları, uygulanması ve danışmanlığı sırasında da Türkçe eğitim uzmanlarının sürece dâhil edilmeleri
zaruri bir ihtiyaçtır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarafımızca yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ve bulgular, Kosova’da Türkçe
ders kitaplarının büyük çoğunluğunun 2006-2014 yılları arasında
yayımlandığını göstermektedir. Geriye yayımı bekleyen ders kitaplarının da gün ışığına erişmesiyle Türk
okulları için gerekli ders kitapları
seti tamamlanmış olacaktır. Bundan
sonra yapılacak araştırma ve incelemelerin Türkçe ders kitaplarının nitelik ve içeriliği üzerine yönelmesi,
yeni müfredat ile birlikte muhtevada daha nitelikli yayımların gün
yüzünü görmesine de katkı sağlayacaktır.
Kosova’da Türkçe öğretimdeki mevcut durum, azalan öğrenci sayısı ile 2014 yılında Gilan’da
Türkçe sınıfların kapanma aşamasına gelmesiyle pek iç açıcı bir tabloyu çizmemektedir. Bundan önce
Mitroviça, Vıçıtırın ve çok daha
önceleri de İpek gibi şehirlerde
Türkçe eğitimin son bulmasında
sosyopolitik gelişmeler yanı sıra
eğitim niteliğini etkileyen koşullar ile doğru orantılı olduğu düşünülmektedir. Ders kitaplarının yayımlanması ve Türkiye’den mezun
genç öğretim kadrolarının istihdam
edilmesiyle eğitim koşulları gelinen aşamada kısmi olarak iyileştiyse de kimi yerlerde uzman kadro
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yoksunluğu, öğretim araç ve gereç
eksikliği, öğretim kurumlarındaki
altyapı yetersizlikleri, Türkçe eğitim yapılan sınıflara ayrılan mekân
koşulları ile diğer önemli faktörler
Kosova’daki Türk eğitimini etkilemeyi sürdürmektedir. Eğitimde kronikleşen sorunlara acil çözümlerin
bulunamaması yanı sıra 2006 yılında Türkçe’nin resmi devlet dili
statüsüne ulaşamaması ve ardından
resmiyeti yerel düzeye indirgenen
Türkçenin uygulanmamasıyla beraber değişik alanlarda yaşanan sıkıntılar, Türkçe eğitime kayıt oranını
ciddi olarak etkilemiş ve Balkanların en genç ülkesi Kosova’da çağdaş
Türkçe eğitime de gölge düşürmeye
devam etmiştir.
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Yeni Dernek Binamıza
Muhteşem Açılış
Derneği’mizin Kartal’daki merkez binasının açılışı gerçekleşti.
Açılış töreninde Kartal Belediye
Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ilgi
yoğun olurken konuşması da sık
sık tezahüratlar nedeniyle kesildi.
Kurdele açılışından sonra Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Merkez Binasının içi gezildi
ve kokteyl verildi. Kokteylin ardından, yöresel şarkılar eşliğinde
danslar edildi ve konserler verildi.
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Kartal Balkanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Olcay Özgön ise şunları belirtti:
“Bir
toplum
düşünün”
Derneğimizin kendisine ve teslim
ettiği topluluğa yakışır bir şekilde
bu kültür merkezinin acılısı vesilesiyle siz Balkanlılarla buluşmanın
sevinci içindeyiz. Bir toplum düşünün diline dinine vatanına milletine bayrağına bağlı bu uğurda
malını mülkünü canını feda eden.
Bir toplum düşünün insanlık adına

her şeyi içinde barındıran fakat en
çok kan ve gözyaşı döken buna rağmen yıkılmadan ayakta kalabilen.
Sevgili hemşerilerim şuan burada
yasadığımız gurur tablosu sizlerin
eseridir. Sizler geldiğiniz ülkelerde
ödediğiniz bedellerle ve bu ülkeye
kattıklarınızla böyle bir merkezi ve
bu merkezde yasayacağınız birlik
ve beraberliği çoktan hak ettiniz.
Sizler bu ülkeye yük olmaya değil
güç katmaya geldiniz. Göç acı demek gözyaşı demek hüzün demek
yüce rabbimden bu acıları bizlere
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bir daha yasatmamasını diliyorum.
“Balkanlılar kültürünü yaşatacağız”
Bu kültür merkezinde yapacağımız faaliyetlerinden bahsetmek
istiyorum; öncelikle kültürel faaliyet, balkan halk oyunları, balkan
yemekleri, balkan halk türküleri,
balkan el işleri, eğitim olmazsa olmazımız. Dil kursları, bilgisayar
kursları kendi işini kurmak isteyenlere KOSKEP uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve en önemli
faaliyetimiz kardeş belediye ilişkilerimizin takibi, ulusal ajans ve
Avrupa birliği projeleri oluşturmak,
Türkiye’den ve yurtdışındaki ülkelerden kardeş ve partner dernekler
oluşturarak değişim programları ile
deneyimleri paylaşmak olacaktır.
“Balkan
Camiası
olarak’’
Bu merkezin yapımında emeği geçen herkese, yurtdışından gelen
misafirlerimize, Kartal Belediye
Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e çok teşekkür ediyorum. İnanın bu merkezin yapımında kendisinin çok büyük
desteği oldu. Çalışmaları izleyerek
bizlere fikirler verdi. Ben bütün
Balkan Camiası olarak her daim
yanında olduğumuzu ifade ederek
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Başkan Altınok Öz’e plaket verildi.
Kartal
Bedesiyesi
Başkanı
Op.Dr.Altınok Öz, şöyle konuştu;
“Bu Coğrafyada Hepimiz Kardeşiz”
Balkan coğrafyasında bir sürü kardeşimiz, kan kardeşimiz ve hiç kardeş olamadıklarımız da var. Bazı

kardeşlerimizle uzun yıllardır bir
araya gelemedik bunun sebebi ise
iletişim eksikliğinden, sivil toplum
örgütlerimizin iyi örgütlenememesinden kaynaklanmaktadır. Biz bu
engelleri inşallah ilerleyen dönemlerde aşacağız. Buraya gelirken
Kartal Cem Evi başkanımız İsmail Saçlı beyin güzel bir önerisi ile
kürsüye çıktım. Sizleri Bulgaristan
Göçmen Dernekleri olarak kabul
etmiyor federasyon başkanımız,
niye kabul etmedikleri konusunda
da çok haklılar. Kartal Cem Evi de
sizlerle kardeşlik bağını güçlendirmek istediğini belirtti ve yeni kardeşliğimiz hayırlı olsun hepimize.
“Burası
Bir
Köprüdür”
Burası sadece bir dernek değil, yüz
yıllar önce Anadolu’dan Balkanlara
giden ama daha sonra tekrar dönüş
yapan, göç edenle kalan arasındaki bir binadır. Burası bir il binası bir
dernek binası değildir. Burası bir
köprü görevini üstlenen bir yerdir.
Bu köprü görevini yerine getireceklerinden en ufak bir şüphem yoktur.
“Halkların
Kardeşliği
Binası”
Bir kısım kardeşimiz o tarafta kaldı, burada kalan kardeşlerim, orada ki devletin dilini bilmek zorundasınız ama orda ki anadilinizi de
sürdürmek zorundasınız. Bu bina
Türk ve Bulgar kardeş halklarının
kardeşliğine büyük bir vesile olacaktır. Demin Sayın Konsolosun da
söylediği gibi burada da dil kursları
Bulgarca ağırlıklı olacaktır. O dili,
orayı daha iyi anlamak ve daha iyi
iletişim kurmak için kuruldu burası.

müstakil bir binada olabilirdi. Etrafımızda Bulgaristan göçmeni olmayan balkanlarda gelmeyen bir sürü
kardeşimiz var. O kardeşlerimiz burada dinlenecekler, burada oturacaklar kapınızı onlara açın, geçmişinizi ve geleceğinizi onlara iyi anlatın.
Bizler anlayalım ki, sizleri anlama
şansımız olsun. Binamız tüm göçmen kardeşlerimize ve tüm Rumeli
kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Genel
Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan:
“Projenin temeli Sofya’da atıldı”
Bu projenin temeli Sofya’da atıldı.
Anavatan dediğimiz o topraklarda
atıldı. Başkanımız Sofya’da bir yemekte söz vermişti ve yerine getirdi.
Cerrahlar radikaldir bir söz verdimi
yapar kendisini tebrik ediyorum. Bir
sivil toplum örgütüyle yerel yöneticinin nasıl güzel bir işbirliği içerisinde çalıştığını gösterdik. Sözü fazla
uzatmama anlamında Sayın Op. Dr.
Altınok Öz’e çok teşekkür ediyorum.
Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız göçmen değiliz öz ve öz Anadolu’yuz.
Biz öz ve öz Anadolu’yuz. Hepimize
hayırlı olsun.

“Bu Bina Bütün Kardeşlerimizin”
Bu bina bir parkın içinde oluştu,
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GÖÇÜN 25.YILI
2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük kitlesel göç olayı
olan 1989 Bulgaristan’dan Zorunlu
Göç’ün 25.yıl sebebiyle İzmir Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği kapsamlı bir etkinlik düzenledi.
11.06.2014’te Gaziemir Göç Anıtı
önünde çelenk sunumuyla başlayan
etkinlik,Gaziemir Atatürk Kültür
Merkezi’nde devam etti.Doç.Dr.Rasim ÖZGÜR›ün “Belene Portreleri”
Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı
Fahriye ERSOY göç ile ilgili yayınların azlığından söz ederek herkesi
göç anılarını yazmaya davet etti.”Tarihimizin kayıt altına alınması sizle-
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rin bu değerli bilgileri aktarmasına
bağlı”,dedi.
Onur konuğunun Naim SÜLEYMANOĞLU olduğu programa Ege
Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Süleyman PEHLİVANOĞLU,.Gaziemir Kaymakamı
Şerafettin TUĞ,Gaziemir Belediye
Başkanı Halil İbrahim ŞENOL,Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı
Abdürrahim NURSOY katıldı.
Kısa film sunumunun yapıldığı
program akışı Bulgaristan’da yakın tarihimizde gerçekleşen bu acı
olaylar esnasında yaşananları genç
nesillere anlatmak, bu baskılar esnasında Türklük uğruna şehit düşenleri, hayatının en güzel yıllarını
hapishanelerde işkence çekerek

geçirenleri anmak amacıyla BALGÖÇ Eğitim Komisyonunca hazırlanan bir Gölge Oyunu sunuldu.
Etkinliğin sonunda Göç Üzerine Söyleşi yapıldı. Yrd.Doç .Dr.Ünal
Şenel›in yönettiği söyleşide Gazeteci-Yazar Mehmet TÜRKER, eski
Türk Dünyası Koordinatörü Fadıl
ÜNAL,Suna YILMAZ ve Onur Konuğu Naim SÜLEYMANOĞLU göç anılarını anlattı. Programın ana mesajı
“Göçler Bir Daha Yaşanmasın” oldu.
Bulgaristan Türklüğü ile köprülerin
daha da sağlamlaştırılması dilekleriyle program sona erdi.
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ
MİLLETVEKİLLERİ İZMİR BALGÖÇ’ÜN
DAVETİ ÜZERİNE İZMİR’E GELDİ
Hak ve Özgürlükler Hareketi HÖH milletvekillerinden bir heyet İzmir Balgöç’ün daveti üzerine
16.08.2014’te İzmir’e geldi.Bornova
Uğur Mumcu Kültür Merkezi›ndeki
toplantının öncesinde Bornova Belediye başkanı Olgun Atilla›yı ziyaret
eden vekiller,İzmir›deki Bulgaristan
göçmenleriyle buluştu.
Toplantının açılışını yapan İzmir
Balgöç Genel Başkanı Sayın Fahriye
ERSOY,öncelikle milletvekillerinin
davetine icabet etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.”Sizleri
buraya getirmemizin temel nedeni,üyelerimizin bir kısmının sosyal
medyada hakkınızda çıkan yazılardan rahatsız olması.Özellikle meclisten geçmeyen asimilasyon suçlularının cezalandırılmasını ön gören
kanunla ilgili eleştiriler,bunların aslının bizzat sizlerden öğrenilmesi isteğidir. Üyelerimizin size yöneltmek
istediği sorular var,sizleri onlarla
görüştürmek istedik.Bizler Bulgaristan’da yaşanan her tür gelişmeyi
yakından takip ediyoruz,bir bütünün
parçalarıyız” dedi.
HÖH Milletvekilleri Erdinç HAYRULLAH,Çetin KAZAK,Hüseyin HAFIZOF ve eski milletvekili Ahmet
HÜSEYİN söz aldılar.
Çetin KAZAK, Sosyal medya üzerinden kendilerine karşı bir karalama politikası yürütüldüğünü, bu
yazıların asılsız olduğunu belirtti.Bu
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yazıların partilerinin verdiği mücadeleye karşı yazıldığını ve bu iddiaları ispatlamak için geldiklerini söyledi. Komünizm Rejiminden Zarar
Görmüşler Derneği’nin asimilasyon
cezalarını da kapsayan ceza kanununda değişiklik isteği olduğunu,
mecliste bu öneriyi gördüklerinde
sevindiklerini
belirtti.”Komünist
Parti ret cevabı verdi ama bizim
önerimizle bu teklif kabul edildi.
Hem GERB hem Sosyalist Parti siyasi oyunlar oynadı. GERB sözde
bu kanunun geçmesini destekliyor
gibi görünüyor ama aslı öyle değil.
Ticaret amacı güdülüyor. GERB’ in
en önemli isimleri bu konuyu ticaret
konusu yaptı, samimi değiller” dedi.
Oylamalarda bazıları oy kullanmadı. 2. gün yine gündeme geldi.

Hükümette bakan değişikliği kararı
gündeme geldi. GERB yine bu konulardan önce bu konuyu tartışalım,
dedi. Biz bu derece önemli gündem
varken, diğer gündemi sonraya alırız, dedik. GERB yine oyun peşindeydi. Sosyalist Parti Grubu salonu
terk etti. Yeterli katılımcı olmadığı
için de karar alınamadı, toplantı bozuldu.
Bazı kişiler bu konuyu kullanıyor.
Zaten bizi sevmiyorlar. Sosyal Medyada çeşitli sayfalar açıp partimize
karşı bir politika sürdürüyorlar.”
dedi.
ERDİNÇ HAYRULLAH:Çetin Bey
çok nazikçe anlattı. Biz ulusal Avrupa partisiyiz. Dünya çapında bir
sol parti hangi özelliklere sahip bilirsiniz, maalesef Bulgaristan› da
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solcular öyle değil, kucaklayıcı değil. Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sosyal medyada art niyet var.
Mecliste görüp bizi adım adım izleyenler bile sosyal medyada yanıltıcı
davranabiliyor. Biz, eleştirilere daha
etkili cevap verebilirdik, en büyük
eksiğimiz belki de bu. Biz kendimizi
savunma yoluna gitmedik.Kendimizi daha iyi anlatma yoluna gitmedik.
Bu eksiğimizi artık gidereceğiz,kendimizi gerektiği gibi halkımıza anlatacağız” dedi
Katılımcılar vekillere sorularını
ve beklentilerini yöneltti. Bulgaristan Türklerinin tarihinin net olarak
belirlenmesi ve yazıya geçirilmesi
talep edildi. Özellikle genç katılımcılar Bulgaristan›da gençleri karamsar ve heyecansız bulduklarını
dile getirdi ve bunun aşılmasını istedi.
Toplantıya katılan Belene mahkumları ceza yasasının Bulgaristan
meclisinden geçmemesinden derin
bir üzüntü duyduklarını dile getirdiler, doğrusunu öğrenmekten memnuniyetlerini ifade ettiler.Yine de seçilecek milletvekillerinin eski acıları
unutmamasını talep ettiler.
Üzerinde durulan bir konu da İzmir›den çıkan oyların çok uzak yerlerden milletvekillerine gitmesiydi.»İzmirli Bulgaristan göçmenleri
İzmir›den bir milletvekili adayı gösterilmesini istiyor» önerisine yanıt
netti. Bulgaristan anayasasına göre
çifte vatandaşların aday gösterilemeyeceği söylendi.Seçilen milletvekillerinin Türkiye’yi , İzmir›i daha sık
ziyaret edeceği belirtildi.
Bir katılımcının «TKZS yerine
Gönüllü Tarım Kooperatifi kurulacak mı» sorusunu yanıtlayan Erdinç
HAYRULLAH:»Bahsettiğiniz

sorun daha çok Kırcaali›de var. Kooperatif kelimesi halkımızda Komünist dönemden kalan yanlış bir algı
yaratıyor. Eski zaman brigadirlerini
anımsatıyor ve güven sorunu yaşatıyor insanlarda, bunu oturtamıyoruz.
Toprakla ilgili çeşitli çalışmalarımız
olacak, belki ileride çalışılmayan
topraklara vergi uygulama yoluna
gidilebilir. Toprakların kiraya verilmesi, işletilmesi şart. Toprağın
statüsünün olması gerekiyor. Biliyorsunuz, Avrupa devamlılık istiyor.5-10 yıl aynı toprak işlenmeye
devam etmeli. Topraklarımız dağınık veya mirasçıları arasında birlik
yok, bu durumu aşabilirsek, toprağımıza statü kazandırabilirsek Avrupa da destekliyor, dedi. Göç edenlerin topraklarına sahip çıkmaları
için 21 yıl devam eden süre sonlandı
ve sahiplenilmeyen topraklar belediyelere devredildi. Bu toprakları
-zaman aşımı olmasına rağmen belediyelerden satın alabilirler, bunu
da duyurmuş olalım” dedi.
Ahmet HÜSEYİN:»Bulgaristan›
da yaşam zor. Bizi sevmiyorlar. Sosyal medyada çok ağır eleştiriliyoruz.
Buraya gelen kardeşlerimiz çok
çekti, ama biz de çok çektik. Buradaki gençler bize düşmanlık yapan
yazıları okuyup kendince yorum çıkarıyor.
Gençler öyle duruma geliyor ki
Türk partileri seçilmesin. Oyunu anlıyorsunuz değil mi?
Türk insanımız Bulgaristan› da
her hizmeti Türk milletvekillerimizden istiyor. Biz azınlığız, kahraman
değiliz. 36 milletvekili yetmiyor,
güçlü değiliz.
176 milyonluk destek Türk belediyelere gitti. 2001-2009 arasında
250 köye hizmet götürdük. Amacı-

mız 500 köye destekti, yapamadık.
Boyko Borisof’ un açıkça “ben Türkleri yönetimden indirmeye geldim”
dediği bir ülkede ayakta kalmaya
çalışıyoruz” dedi. Ezildiklerini, güçlerinin yetmediğini söyledi. Bulgaristan’ da sağlık konusunda büyük
sorunlar olduğunu belirtti.
Hüseyin HAFIZOF: «Bu topluluk için şükranlarımı sunuyorum,
hassasiyetinize hayranım. Sizler
heyecanımıza heyecan katıyorsunuz. Biz HÖH olarak attığımız her
adımdan eminiz, hesap verebiliriz.
Sadece kendimizi az anlatıyoruz, bu
da özeleştirimiz» dedi. Hem kendisine hem davalarına büyük bir saldırı olduğunun altını çizdi. Davaya
hainlik yapmakla suçlanmak bir
dava adamını derinden üzeceğini
belirtti. Ceza tasarısı ile ilgili yanlış
yaptıklarına dair çıkan yazıların kesinlikle gerçekliğinin olamayacağını
dile getirdi. Biz alkış peşinde değiliz
dava için canı gönülden mücadele
veriyoruz. Davanın her hususu bizim için aynı derecededir, bu davaya adanmışlık içindeyiz, dedi. Sizin
buradaki varlığınız bize büyük güç
veriyor» dedi.
Toplantıda Türkiye’deki partilerin
hepsi bizim için bir, hangi partideyseniz,o partide güçlenin,mesajı verildi. Önceki dönemlerde AKP›nin
HÖH’ü desteklemediğine dair yanlış ifadeler var,s on görüşmelerden
sonra içimiz rahat, çok güzel gelişmeler olacağına yürekten inanıyoruz, dedi.
Türkiye’de seçimlerde 126
sandık açacaklarını ve destek beklediklerini yinelediler.Heyete teşekkür edildi ve başarı dilekleriyle toplantı sona erdi.
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GÖÇ VE KÜRESEL
KALKINMA FORUMU
Sivil Toplum Günleri düzenlenmektedir.Bu toplantılara iştirak etmeniz
ve problemleri dile getirmeniz beklenmektedir”dedi.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği, bu dönem
Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı
Göç ve Küresel Kalkınma Forumu
öncesi Sivil Toplum Bilgilendirme
toplantısına katıldı.
Ankara’da gerçekleşen toplantıya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,Sığınmacı Göçmen Derneği
(IGAM),Uluslar Arası Göç Örgütü
(IOM),Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO),Friedrich-Ebert-Stiftung(FES),Türkiye İşverenler Sendikası
Konfederasyonu (TİSK),Uluslar Arası İşverenler Örgütü,İnsan Hakları
Araştırmaları
Derneği(IHAD),Eşit
Haklar İçin İzleme Derneği (ESHID),Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş),Hak-İş Konfederasyonu,İş
Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA),İnsan Hakları Derneği,Uluslar
Arası Katolik Muhacerat Komisyonu
(ICMC),Teksif Sendikası,Yol-İş,Sosyal-İş,Kamu Emekçileri Sendikaları
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Konfederasyonu (KESK) yetkilileri
ve akademisyenler katıldı.
Toplantıyı yöneten Prof.Dr.Gülay
TOKSÖZ:”Dünya,göç ile ilgili yeni ve
etkin politika geliştirmek peşinde.
Göç gevşek bir süreç ve hiçbir ülke
bu süreci sadece kendi politikalarıyla aşamaz. İnsan hareketliliğinin hak savunuculuğunu yapan örgütlenmelerle bir arada olmak çok
anlamlı.2015 Ekim ayında İstanbul’da yapılacak olan Küresel Göç
ve Kalkınma Forumu’nun (Global
Forum on Migration and Development-GFMD) ana teması devletler,
uluslar arası örgütler, sivil toplum
ve özel sektör arasındaki işbirliği ile
etkin bir uluslar arası göç yönetimi
sağlanabileceği fikrinden hareketle
“Strengthening Partnerships: Human Mobility for Sustainable Development” (İşbirliklerini Güçlendirmek:Sürdürülebilir Kalkınma İçin
İnsan Hareketliliği) olarak belirlenmiştir.GFMD Yıllık Zirve Toplantısı’nda resmi programın öncesinde

İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı
Fahriye ERSOY, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Balkan
göçmenlerinin yaşadığı en belirgin
sorunları dile getirdi. Ersoy:” Üyesi
olduğumuz Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu
(BGF) ve Balkan Rumeli Göçmenleri
Konfederasyonu (BRGK) ile Türkiye’de oldukça etkin bir örgütlenmeye sahibiz. Üyelerimizin çok büyük
bölümü Bulgaristan göçmenidir.
Bulgaristan göçmenlerinin yurt dışı
çalışma sürelerinin borçlanmasından kaynaklı emeklilik sorunu ve
pasaport ihlali ile (tezkere ile) ülkemize yıllardan bu yana yerleşen
soydaşlarımızın vatandaşlık sorunları en büyük sorunlarımız. Ayrıca
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslar
Arası Koruma Kanunu’nda değişiklik talebimiz var. Sorunlarımızı yetkililere defalarca iletmemize rağmen bir çözüm bulunamadı, çözüm
önerilerimizi bir kez de küresel göç
forumunda paylaşmak ve üyelerimizin bu mağduriyetini sona erdirmek istiyoruz» dedi.
Her örgüt, yaptığı çalışmalardan söz etti. Yaşanılan problemlere
dikkat çekerken çözüm önerilerini
de sundu. Ortaya çıkan sonuç, göç
olgusuna dair çok eksenli politikaların gerekliliğini bir kez daha öne
çıkardı.
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BAL - GÖÇ’TE ÖZKAN
GÜVEN TAZELEDİ
ları zülümleri dile getirildi. Yaşadıkları şartları
anlatan
soydaşların
verdikleri
röportajlar
salonda duygulu anların yaşanmasına neden
oldu. Göç hikayelerinin
son bulduğu noktalar
ve soydaşların devam
eden hayatlarında yerleştikleri başta Bursa
olmak üzere, İstanbul
ve İzmir’e yaptıkları
göçlerin hikayesi de ve
günümüz koşullarında
yaşananlar anlatıldı.

BAL-GÖÇ(Balkan
Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği)’ün
16.Olağan Genel Kurulu, Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, CHP İl Başkanı Metin
Çelik, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı
Zürfeddin Hacıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali,
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey, HÖH (Hak ve Özgürlükler
Partisi) Genel Başkan Yardımcısı
Ruşen Rıza, HÖH Milletvekili ve eski
Çevre ve Su Bakanı Cevdet Çakırov,
AB Parlamentosu HÖH Milletvekili
İlhan Küçük, HÖH Kırcali Milletvekili
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Erdinç Hayrulla, HÖH Haskovo Milletvekili Saliha Emin, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu(B.G.F.) üyesi İzmir, Yalova, Kocaeli, Kartal derneklerimizin başkanları, BAL-GÖÇ’ün 9 şube
başkan ve yöneticileri, yöre dernek
başkan ve temsilcileri, diğer Rumeli
derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü
temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla
gerçekleşti.
Göçmenlerin göç hikayelerinin gösterimiyle başlayan genel
kurulda Bulgaristan göçmenlerinin
nasıl zorluklarla ülkelerinden göç
ettikleri, isim değişikline direnenlerin yakalanarak kamplarda yaşadık-

Belgeselde
BALGÖÇ’ün göç esnasında
ve sonrasında tüm sorunların ve sıkıntıların
çözümüne nasıl etkin
bir çalışma yürüttüğü
de vurgulandı.
“BEDEL ÖDEMEYE DEVAM
EDİYORUZ”
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç.
Dr.Yüksel Özkan, “Bulgaristan da
ne yazık ki hala bazı siyasi partiler
tarafından basit çıkarlar ve iç siyaset malzemesi olarak her platformda söylem ve eylemlerle Türk
düşmanlığı yapılmaktadır”. Bu siyaseti dost ve komşu bulgar halkının
çoğunluğu da çirkin bulmaktadır.
Bulgaristan’ın yöneticilerine seslenen Özkan, toplumsal barışa zarar
veren bu eylemlerin engelleneceğine inadıklarını vurguladı. Ana dil
Türkçenin öğrenmesine de deği-
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tespitlerimiz, öngörülerimiz
sonuçlar ile örtüştü o yüzden kurumlarımızı doğru
bilgilendiğimiz için de hiç
bir mahçubiyet içinde değiliz” derken başta Ülkemizde olmak üzere Balkanlarda
da bazı siyasi hareketlerin
toplumsal barışın bozulmaması için sorumluluklarını
bilmeleri gerektiğini de hatırlattı.
“BEŞ BİN SOYDAŞ MAĞDUR”

nen Özkan, “Bir topluluk anadilini
konuşamazsa, okuyup yazamazsa
o toplum yok olmaya mahkumdur.
Bizler Bulgaristan’da yaşayan vatandaşların anadilini konuşup ve
okuyabilmesi için lobi çalışmalarını
sürüdürüyoruz” dedi.
Balkan göçmenlerini ve tüm
dünyada Türk azınlığını rencide
eden söylemler ve eylemlere karşı
duydukları rahatsızlığı dile getiren
Özkan “Bunlara karşı tepki koyduk, kınadık. Biz bunun için bedel
ödedik, ödemeye devam ediyoruz
ve kimsenin saygısızlığına tepkisiz
kalmayacağız. Balkanlardaki insan
hakları ihlallerini karşısında dün olduğu gibi bu günde dik durduk.
Her zaman olaylar konusunda

Soydaşların sosyal güvence haklarının da konuşulduğu genel kurulda
yalnızca Bursa’da 400 bin
kişinin nufüs kağıdında doğum yeri Bulgaristan yazdığını hatırlatan Özkan, “BALGÖÇ’’ün çabaları ile 2008
yılında bu günkü Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Faruk Çelik’in büyük
destekleri ile bir borçlanma
yasası çıkarıldı. Kendilerine
şahsım ve camiamız adına şukranlarımızı sunuyoruz. Bu yasa doğrultusunda
bankalardan kredi çekerek
borçlanan 37 bin kişi emekli oldu.
Yasa çok açık olmasına rağmen ülke
çapında sayıları 5 bin bulmayan
üyelerimiz mağdur. Bu
konuda başta iktidara
ve iki muhalefet partilerine 5 defa dosya
verildi ama dosyaların
akıbeti muamma”dedi.

bizler belirleyeceğiz. Sadece dosya
taşıyan ve sorunları dosyadan okuyan temsilci göndermeyeceğiz” diye
konuştu.
Doç.Dr. Yüksel Özkan, “Bazı parti
teşkilatları Ankara’ya Göçmen kontenjanındandır diye liste gönderdiklerini basından takip ediyoruz ve
artık dur diyoruz, Emek hırsızlığına
izin vermeyeceğiz, temsilcilerimizi
kendimiz kurullarımızda belirleyeceğiz” dedi.
Özkan’ın konuşmaları salonu
dolduran ve salon dışına taşan yaklaşık 2000 delege tarafından ayakta
alkışlandı.
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu
Yaptığı konuşmada “BAL-GÖÇ,
Federasyonu ve Konfederasyonu
ile birlikte konumunda Balkanlar
nezninde Türkiyenin en büyük sivil
toplum örgütü olmanın gururunu
yaşıyor. Soydaşların acılarına ortak
olduk. Ancak acımız hala çok taze,
yine de karşımda gördüğüm bu
muhteşem kalabalık benim geleceğe dair umutlarımı arttırıyor, herkesin bu mücadelede yüreğini ortaya
koyması bizim için çok anlamlı”
diyen Gençoğlu, sonuna kadar adil
ve iyi bir yaşam için uğraş verecek-

“MİLLETVEKİLİMİZİ KENDİMİZ SEÇECEĞİZ”
Özkan, soydaşların
sorunlarına daha etkili çözüm geliştirmek
için “ Artık BAL-GÖÇ
olarak milletvekillerimizi, temsilcilerimizi
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lerini de sözlerine ekledi. Gençoğlu,
BAL-GÖÇ Başkanı Özkan’a başarılı
çalışmalarından ve özellikle 1989
zorunlunu göçü tarihe not düşme
anlamında çektikleri belgesel için
de teşekkür etti.
Konuşmaların ardından
Göç
belgeselinin yönetmeni Sedat Suat
Yılmaz ile Ertan Güler, Latif Oygür’e teşekkür plaketi sunuldu.

Balgöç Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
1.Yüksel Özkan
2.İsmail Selimoğlu
3.Günaydın İzmirli
4.Halit Çelik
5.Sadık Yılmaz
6.Erdinç Kahraman
7.Remzi Abdioğlu
8.Erkan Yılmaz
9.Süleyman İnan
10.Hüseyin Yüksel
11.Veli Öztürk
12.Türkan Ünal
13.Bekir Güler
14.İbrahim Alagöz
15.Okan Tuna
16.Ümmü Eryılmaz
17.İsmail Eroğlu
18.Yusuf Kıroğlu
19.Şenol Seviç
20.Gülver Deniz
21.Ceyhun Şentürk
22.Sabri Öztürk
23.Muhammet Atalay
24.Beştami Yeşilbahçe
25.Gökhan Sözüçetin
26.Emir Cemal Beşkardeşler
27.Nahit Akpınar
28.Mümin Karacakayalılar
29.Fikri Hocaoğlu
30.Bayram Kalem

32

30.YILINDA İZMİR
BAL-GÖÇ’TEN DOĞAYA
10.000 FİDAN

İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
(30.yılı anısına) gerçekleştirmeyi
öngördüğü 10 000 fidanlık İZMİR
BAL-GÖÇ ORMANI PROJESİ’nde
son aşamaya geldi.
Ege
Orman
Vakfı
ile
21.04.2014 tarihinde imzalanan
ağaçlandırma protokolünden bu
güne kadar binlerce fidan bağışlandı.
İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı Fahriye ERSOY, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada:
“Protokolü imzaladığımızda
da belirtmiştik, biz Balkan Göçmenlerinin yeşile olan tutkusu,
doğaya olan saygısı herkesçe
bilinir.Dağlık,ormanlık
bölgeleri tanımlamak için kullanılan
“Balkan” kelimesi bizimle özdeşleşmiştir. Ağaç bizim için son
derece önemli. Bu konuda farkındalık yaratmak ve en değerli
varlığımız olan ormanlarımızın
zenginleştirilmesini sağlamak
amacıyla yola çıktık. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve daha
yeşil bir dünya bırakabilmek
umuduyla duyarlı üyelerimizin
yardımlarıyla Ege Orman Vakfı
ile birlikte Çeşme-Ildırı-Kadıovacık mevkiinde 10.000 ağaca
hayat vermek istiyoruz.
Bizler, ortak amaçlar için bir

araya gelmiş, beraber olmuş,
“güç kaynaştırmış” kişileriz,
inşallah aynı güçle 10 000 fidanımızı 15.03.2015 tarihinde toprakla buluşturacağız, fidanlarımızın ağaçlara dönüşme sürecini de birlikte izleyeceğiz.’’Doğayı
seviyorum’’ demekle, doğa sevgisine sahip olamaz insan. Onu
sevmek; ona emek vermek, ona
karşı sorumluluk hissetmek,
onu oluşturan tüm unsurların
varlığından mutluluk duymaktır.
Gençlerimiz de bu anlayışla yetişsin istiyoruz, sahip çıkacakları ve genişletecekleri bir orman
bırakmak istiyoruz onlara. Bu
nedenle derneğimizin 30.yılında
böyle somut bir adım atıyoruz.
Adımlarımızın hızlanması ve çoğalması için tüm üyelerimizin
desteğini bekliyoruz” dedi.
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BAL-GÖÇ, Mestanlı’da
25 Yıllık Acıyı Sergiledi
Doç. Dr. Yüksel Özkan
başkanlığındaki
kısa adı BAL-GÖÇ olan
Balkan
Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma

Derneği,
Bulgaristan’ın Kırcaali iline
bağlı
Momchilgrad
(Mestanlı)
ilçesinde
zorunlu göçün 25. Yılı
dolayısıyla açık havada
fotoğraf sergisi açtı.
Mestanlı’da düzenlenen Uluslararası 5.
Mestanlılar Buluşması etkinliklerine katılan BAL-GÖÇ Genel
Başkan Yardımcısı Sü-

leyman İnan, fotoğraf
sergisi ile zorunlu göçün yaşandığı tarihlerdeki acı uygulamaları
hafızalarda tazelemek

istediklerini
belirtti.
İnan, baskıcı Jivkov rejiminin insanlık tarihine kara
l e k e
olarak
geçen
uygulamaları
hatırlatan serginin,
a n a yasal

hakların bilinmesi ve
daha bilinçli adımlar
atılması için de örnek
çalışma olduğunu kaydetti.
Göçün ve getirdiği acının sergisine,
Bulgaristan’daki vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Mestanlı’da
üç gün boyunca farklı
alanlarda açılan sergiyi, Mestanlı Belediye
Başkanı Mehmet Akif
Mehmet, Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Erdinç Hayrullah, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ, Ankara Merkez
Valisi Kadir Koçdemir,
Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk,
Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı
Hüseyin Türker, Nilüfer
Belediyesi Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel,
Bal-Göç Genel Başkan
Yardımcısı Veli Öztürk
ile çok sayıda vatandaş
ilgiyle ziyaret etti.

MUHTEŞEMDİ...
Bal-Göç Görükle Şubesi ile Nilüfer Belediyesi’nin ortak organizasyonuyla 11-12 Ekim 2014 tarihlerinde bu yıl 5.si gerçekleştirilen BALKAN PANAYIRI katılımcılarını bu yıl
da mutlu etti.
İnsanlarımız farklarını gösterircesine medeni bir şekilde eğlenmenin ve katılımın yeni bir örneğini
daha sergilediler.
Bu güzel organizasyonda emeği
geçen ve katılımlarıyla bu coşkuyu
paylaşan herkese teşekkür ederiz.
Teşekkürler Görükle, Teşekkürler Nilüfer,Teşekkürler Bursa
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BALKAN TÜRKÜSÜ
Ülfet bahanesi kırk yıllık hatırda,
Dibekler söyledi, Balkan türküsünü.
Kovan denilen o küçücük çadırda,
Petekler söyledi, Balkan türküsünü.
Bir çöğür verdim de baharın eline,
Dokundu, sırayla cemreler teline,
Yağmurla düşerek, Rodop’un beline,
Çiçekler söyledi, Balkan türküsünü.
Toprağında Türk’ün ayağı gezeli,
Aksetmiş, duvara eşkâlin güzeli,
Ulu mabetlerin harcına bezeli,
Emekler söyledi, Balkan türküsünü

Şiir Köşesi

Duaları nazlı, gizli sükûtlarla,
Secdeden doğrulan kâvi vücutlarla,
Ağaç dallarında bazen çaputlarla,
Dilekler söyledi, Balkan türküsünü.
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Yan yana yaşarken düşman yedi düvel,
Ünsiyete vakit tayin etti, ecel.
Kara bacalarda baykuşlardan evvel,
Leylekler söyledi, Balkan türküsünü.

Barışı isterken insanlar sadece,
Gölgeler süründü, zeminde bir gece.
Her şey sustuğunda sessiz ve gizlice,
Fişekler söyledi, Balkan türküsünü.
Cesetler süründü, kanlı eşiklerde;
Kesilmiş de vardı, delik deşikler de.
Havzası kan dolu tahta beşiklerde,
Bebekler söyledi, Balkan türküsünü.
Her evden yükselen feryatla beraber,
Ve sabır tükendi; sebatla beraber,
Ana ile yarla, evlatla beraber,
Erkekler söyledi, Balkan türküsünü.

Bekledi, husumet sabırla pusuda.
Merhamet yol oldu, vicdan duygusu da.
Yükselirken göğe şehitler sustu da,
Melekler söyledi, Balkan türküsünü.
Mehmet Vehbi DERVİŞOĞLU
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XIX. yüzyıl sonu ile XX.
yüzyıl başlarında Ermeni komitelerinin İstanbul ve Anadolu’da
gerçekleştirdikleri silahlı eylem ve
faaliyetlerinin en önemli lojistik
üssü Bulgaristan olmuştur. Çalışmada, günümüze kadar üzerinde
durulmamış olan Ermeni komitelerinin Bulgaristan’daki faaliyetlerinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Bu bağlamda Bulgaristan’daki Ermeni komitecilerin çalışma yöntemleri, hangi güçlerle bağlantıda
oldukları ve kimler tarafından desteklendikleri çalışmanın temel konuları olmuştur.
En önemli iki Ermeni komitesi olan Taşnaksutyun ve Hınçak komitelerinin kurucularının
zaman zaman Bulgaristan’da bulunmaları ve genel toplantılarını
burada tertip etmeleri, genel merkezlerini buraya taşımaları, Bulgaristan üzerinden Mısır, Kafkasya,
Kıbrıs, Mersin-Kilikya bölgesi,
İstanbul ve Anadolu ile ulaşım ve
örgütsel faaliyetleri gerçekleştirmeleri, Bulgaristan’ın Ermeni ko-

II.
Abdülhamid suikastı gibi
önemli terör olaylarının kararının Bulgaristan’da alınması, eylem
hazırlıklarının burada
yapılması,
Komitecilere askerî eğitim
verilmesi, 1906-1907
yılları arasında faaliyet
gösteren gizli bir Ermeni askerî okulunun
açılması gibi hususlar,
Bulgaristan’ın Ermeni komiteleri için çok
önemli bir üs olduğu
olgusunu pekiştirmektedir. Ancak I. Dünya
Savaşı’nda Romanya
ile savaşa giren Bulgaristan, daha önce desteklediği Ermeniler için tıpkı Osmanlı Devletinin yaptığı gibi yer
değiştirme tedbirini uygulamaktan
çekinmemiştir. Hatta ilk olarak
Varna Ermeni Papazının Bulgaristan’ın iç bölgelerine sürgün edilmesi manidardır. Böylece Osmanlı
Devleti dışında İttifak Devletleri
üyelerinden Bulgaristan’ın da Ermenilere zorunlu yer değiştirme
tedbirini uyguladığı gerçeği ortaya
çıkmaktadır. Fakat Bulgaristan’ın
uyguladığı bu tedbirde Osmanlı
Devleti’nde olduğu gibi Ermeni
komitelerinin herhangi bir isyan,
sabotaj veya düşman ordusuyla
fiilî bir işbirliği durumu mevcut
değildi.
Çalışmada ortaya çıkarılan en önemli noktalardan bir diğeri de, I. Balkan Savaşı’nda, çok
büyük bölümü Osmanlı vatandaşı
olan Taşnak komitecilerinden oluşan bir Ermeni birliğinin Bulgaristan Ordusu’nda yer alması ve bu
birliğin pek çok insanlık suçu işlemesidir. Osmanlı vatandaşlarından

oluşan bir Ermeni grubunun, düşmanla resmen işbirliği yapması ve
katliamlarda bulunması, I. Dünya
Savaşı’ndaki tutumlarının adeta
bir provası gibidir. Ayrıca bu savaş
sırasında Anadolu ve İstanbul’da
da büyük isyanlar çıkarılması düşünülmüş ancak II. Balkan Savaşı’nın başlamasıyla bu plan suya
düşmüştür.
ÖZGEÇMİŞ
10.02. 1977 tarihinde Bulgaristan’ın Eski Cuma ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avcılar’da tamamladı. Trakya
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
“Türk-Ermeni Sorunu ve Ermeni
İddialarının Demografik Açıdan
İncelenmesi” konulu teziyle 2005
yılında yüksek lisans; Prof. Dr.
Cezmi ERASLAN danışmanlığında hazırladığı “Bulgaristan’daki
Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri
(1890-1918)” başlıklı teziyle de
2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
doktora öğrenimini tamamladı.
2000-2005 yılları arasında Trakya
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, 2005-2010
yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümünde araştırma görevlisi
olarak çalıştı. 2011 yılından beri
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. olarak görev
yapmaktadır. Ermeni Meselesi,
Bulgaristan Emareti, Balkan Savaşları ve Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığı ile ilgili yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kitap Kurdu

miteleri için en önemli
lojistik merkez olduğunu göstermektedir.
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