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MAKEDONYA TÜRKLERİNİN
SİYASİ DURUMUNA GENEL BAKIŞ
DR. KADER ÖZLEM
Makedonya’nın 1991’deki bağımsızlık ilanının ardından ülkedeki
Türk toplumu partileşme yoluna giderek bu kapsamda Türk Demokratik
Birliği (TDB) önemli bir görev üstlenmiştir. Başlangıçta tekil bir görünümde olan Makedonya Türklerinin siyasal hareketleri zamanla çeşitlenmeye
başlamış ve bu kapsamda farklı siyasal partiler de kurulmuştur.

Siyasi temsil noktasında ortaya çıkan bu tablo, ülkedeki Türklerin memnuniyetsizliğine yol açmıştır.
Yaşanan sorunlarla ilgili TDP’nin Türkiye nezdinde bilgilendirmelerde bulunması, Üsküp’ün Ankara’ya çeşitli
taahhütlerde bulunmasına yol açmışsa da 1990’lı yıllarda Türklerin siyasi
temsil sorunu “dışarıdan bakan atama” formülüyle aşılmak istenmiştir.

deyişle Ohri Çerçeve Anlaşması’nın
imzalanması sürecinde Makedonya
Türklerinin varlığının görmezden gelindiği ve bunun anlaşma düzenlenmelerine yansıdığı anlaşılmaktadır.
Çerçeve Anlaşması, Türklerin siyasi
hayatında değişiklikler yaratırken
Ohri sürecinde TDP genel başkanı
olarak bulunan Erdoğan Saraç’ın yerine Kenan Hasip getirilmiştir.

TDB’nin 1992’de
“birlik”’ten “parti”ye geçiş süreciyle beraber ülkedeki Türkler siyasal bir
partiye sahip olmuşlarsa
da Makedonya’nın ülkeyi
altı farklı bölgeye ayıran seçim sistemindeki
adaletsizlik
nedeniyle
1990’lı yıllarda temsil noktasında sorunlar yaşanmıştır. Çünkü nüfusu resmi veriler itibarıyla 80.000 civarında
olan Türk nüfusun ülkenin genelinde
dağınık bir şekilde yaşaması, seçim
sisteminin Türklerin aleyhinde işlemesine yol açmıştır. Öyle ki, 1990’lı
yıllarda Makedonya Türk toplumunun
meclise gönderdiği bir milletvekilinden bahsetmek mümkün değildir.
Bu dönemde iktidar partilerinin Türkiye’yle ilişkileri, gösterilen hassasiyet nedeniyle Makedonya Türklerine
1994 ve 1998 yıllarında birer bakanlık
görevi verilmiştir. TDP’nin yanı sıra,
1992 yılında Güven Türk Partisi kurulmuşsa da bu parti kısa bir süre için
faaliyet gösterebilmiş, Makedonya
Türkleri arasında taban bulamamıştır.

1999’da
dönemin
Bakanı olan Adnan Kahil’in Türk Hareket Partisi’ni (THP) kurmasıyla
Makedonya’daki Türklerin
parti sayısı ikiye çıkarken
bu bağlamda aktörel çoğulluk ortaya çıkmıştır.
Adnan Kahil’in 1990’lı yıllarda bir dönem genel başkanlık yaptığını belirtmek gerekir. TDP ile THP
arasında ideolojik bir ayrılık olmamasına rağmen siyasi platformda iki Türk
partisi yer almıştır. 2001 yılında Makedonya’da yaşanan etnik çatışmalar
ve ardından 13 Ağustos
2001 tarihli Ohri Çerçeve
Anlaşması, ülkede etnik
dengeler anlamında yeni
bir statü tesis etmiştirAnlaşma’nın düzenlemeleri
kapsamında Arnavutların
sorunlarına çözüm üretilmekle birlikte, ülkenin en
büyük üçüncü etnik grubu olan Türklerin Ohri diyalog sürecinde masada
yer almaması nedeniyle arka planda bırakıldığı görülmüştür. Diğer bir

2002 sonrasında bütün genel seçimlerde Makedonya Türkleri parlamentoda temsilci bulundurabilmiştir.
2002 yılında TDP’den iki, THP’den bir
milletvekili Makedonya Meclisi’nde
yer almış, 2006’da ise TDP iki milletvekiline karşılık THP’den kabinede bir
bakan (Adnan Kahil) bulunmuştur.
2006 sonrasında ise Makedonya kabinelerinde mutlaka bir Türk bakana
yer verildiği görülmektedir. Zira 2006
yılında iktidara gelen Başbakan ve
VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski,
Aralık 2007’deki Türkiye ziyaretinde, Başbakan Erdoğan’a kendisinin
mensubu olduğu partinin iktidarı süresince
Makedonya kabinesinde
mutlaka bir Türk bulunacağı teminatını vermiştir.
2008 yılıyla birlikte kabinedeki bakan seçimi
TDP’li adaylar arasında
yapıldığını
belirtmek
gerekir. Bu bağlamda, 2014’te Enes
İbrahim’in milletvekili seçilmesine kadar THP’nin parlamentoda temsilcisi
olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla
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2000’li yıllarda Makedonya Türklerinin TDP ağırlıklı bir temsil gücü olmuştur.
Öte yandan, TDP’den ayrılan
bir diğer genel başkan olan Erdoğan Saraç’ın 2006 yılında Türk Milli
Birlik Hareketi’ni (TMBH) kurmasıyla
Makedonya Türklerinin
parti sayısı 3’e çıkmıştır.
TMBH sadece 2011’de
bir milletvekiliyle Meclis’te yer alırken 2008 ve
2014 seçimlerinde varlık
gösterememiştir. Esasen,
TMBH’nin de ideolojik anlamda TDP’den ve
THP’den radikal bir şekilde ayrılmadığını vurgulamak gerekir.
Bu durum, birbirinin türevi olan üç
siyasi partinin varlığını ve “siyasi bölünmüşlük” sorununu işaret etmektedir.
Makedonya
Türklerinin
2000’li yıllarda, seçimlerdeki stratejilerinin geniş koalisyonlar içinde yer
alarak hareket etmekte olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, bu bölünmüşlük kısmen anlaşılabilir. Ancak denklemi yine de tam anlamıyla
açıklamaya yetmemektedir. Zira Ma-

kedonya’da seçimler öncesi ülkede iki makro ölçekli geniş koalisyon
platformu (VMRO-DPMNE ile SDSM)
kurulmakta ve seçimde en fazla oya
sahip olan koalisyon, genelde Arnavut partilerinin desteğini alarak hükümeti kurmaktadır. Türklerin siyasi
bölünmüşlüğü, koalisyonlarda uygun
yerlerden aday gösterilmelerini engellemekte ve pazarlık güçlerini
zayıflatmaktadır. Dolayısıyla üç partinin de
nüfusu, ülke genelinde
dağınık bir şekilde yaşayan 100.000’in üzerindeki Makedonya Türklerini
aynı oranda temsil edebilme imkânına sahip olmamalarının
yanı sıra oy bölünmeleri yaşamalarına
da yol açmaktadır. Üç partinin varlığının yarattığı sorunlar yerel seçimlerde de kendisini gösterirken, Türklerin
çoğunluk olduğu belediyelerde bile
Türk adayların kazanamaması gibi bir
sonuçla karşılaşılmaktadır.
Bu çerçevede ortaya çıkan
sonuç, Makedonya’daki Türklerin
parti sayısı fazlalığının seçimlerde
Türk toplumunun yeterince temsil
edilememesine neden olduğudur.

Sorunun çözümü noktasında, ortak
aklın hâkim kılınabilmesi, her üç siyasi partinin de kişisel küskünlükleri
bir tarafa bırakıp, Makedonya Türkleri
için ortak paydada buluşmaları kaçınılmaz görünmektedir. Bu anlamda,
yerel ve genel seçimlerde tarafların
ortak seçim stratejisi belirlemeleri ve
ortak seçim bildirisine imza atmaları
önemli olacaktır. Ülke genelinde geniş iki koalisyonun bulunması Türklerin parti sayısının birleşme yoluyla en
azından ikiye düşürülmesini gündeme getirilebilir. Bu noktada esas olan,
siyasilerin zihinlerinde temsil ettikleri
Türk toplumunun menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde
hareket edebilmeleridir. Genel seçimlerde ortak bildiriyle farklı koalisyonların çatısı altında Türklerin seçilebilecek yerlerden aday gösterilmeleri
temin edilerek seçime gidilebilir, ancak yerel seçimlerde Türklerin yoğun
olarak yaşadıkları yerlerde tek ve
ortak adaylarla varlık gösterilmelidir.
En azından Makedonya’da Türklerin
aleyhine olan mevcut seçim sisteminin değiştirilmesinin hayli güç olduğu
dikkate alındığında, Türklerin siyasi temsil noktasında denklemi birim
alandan “makro verim” elde etmek
üzerine kurgulamaları gerekmektedir.

Ohri Çerçeve Anlaşması 2001
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KOSOVA’DA TÜRK ÇAĞDAŞ
EDEBİ YARATICILIĞI
DR. Taner GÜÇLÜTÜRK
Kosova ve Kosova dışındaki
edebiyat eleştirisinde Kosova Türk
Edebiyatı hakkında üç temel kaynak
çeşidinin karşımıza çıkmaktadır. Bu
kaynaklardan ikisi Abdülkadir Hayber ile Güven Kaya’nın, diğeri de yerli
yazarımız Fahri Kaya’nın değerlendirmeleri olmak üzere, üç çeşit eleştirel
nitelikli çalışmalar oluşturmaktadır.
Abdülkadir Hayber, eserden yola çıkarak yazarların yaratıcılığını irdelerken, Güven Kaya genelden esere
doğru derinleşen bir yaklaşımla bu
edebiyatı ele almaktadır. Fahri Kaya
ise daha çok edebiyat tarihi niteliğinde bilgiler vermektedir. Bunun dışında bu alanda görülen çalışmalar daha
çok tanıtım nitelikteki makaleler, değiniler, derlemeler, değerlendirmeler
ve antolojilerdir. Dolayısıyla eserlerin
içeriliğine yapılmış bilimsel ve metodolojik bir araştırma özelliği taşımamaktadırlar. Kosova Türk çağdaş
edebiyatının, uzun bir süre ilmi metodolojik ve objektif bir edebiyat eleştirisinden yoksun kalması, yazarların
eserlerinin biçim ile muhtevasında bir
çok eksik ve sorunun ortaya çıkmasına yol açtığı tespit edilmiştir.

eserlerine, halk edebiyatının kaynaklık ettiği ve ileride eserlerin en önemli
sanatsal-estetik motifleri olarak bu
edebiyatta yerini aldığı görülmektedir. 1912 yılında Osmanlı idaresinin
çekilmesinden 1951 yılına kadar devamlılığını sürdüren bu halk edebiyatı
zenginliğinin, Kosova Türk halkının
gündelik yaşamlarında, önemli günlerinde milli kültür ve geleneklerini
sürdürmede, dolayısıyla milli bilincin
korunması ve canlı kalmasına yetebilmiştir. Öyle ki bu tarihi süreç içerisinde Kosova Türk çağdaş edebiyatının
gelişmesinde, dört önemli toplumsal
gelişme karşımıza çıkmaktadır: a)
1951 yılında Kosova Türklerine eğitim ve kültür haklarının tanınması; b)
Üsküp’te çıkan Birlik gazetesinin teşviki; c) 1969 yılında Tan gazetesinin
Priştine’de kurulması ve ç) Dönemin
sosyalist idaresinin bu edebi topluluğun yaratıcılığına sunduğu maddi ve manevi destektir. 80’li ve 90’lı
yıllardan sonra toplumda yaşanan
siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik
gelişmelerin bu edebiyata olumlu ve
olumsuz yönleriyle birlikte yansıdığı
görülmektedir.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları döneminde Kosova’da Türk
Edebiyatı varlığını, Türk halk edebiyatıyla sürdürdüğü belirlenmiştir. Kosova Türk halk edebiyatının zengin bir
halk edebiyatı türüne sahip olduğu
tespit edilmiştir. Geleneksel Türk halk
edebiyatından gücünü alarak yeşeren
Kosova Türk çağdaş edebiyatının ilk

Dönem idaresinin destek ve
teşvikinin kesilmesi ve idarenin değişmesiyle çağdaş edebiyat yaratıcılık ve yayıncılığının da eskiye oranla
duraksama dönemine girdiği belirlenmiştir. Kosova Türk çağdaş edebi
yaratıcılığında üslup unsuru bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiirde
serbest nazım ölçüsünün yanlış algı-
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lanışı, sıradan ve tek düze bir anlatım
biçimini doğurmuştur. Nesirde ise
Kosova Türk ağızlarına özgü üslupla
Türkçe edebi eser yaratma eğiliminden doğan sorunlar görülmektedir.
Genelde yalın bir anlatım üslubunu
tercih eden Kosovalı Türk şair ve yazarları, mecazlı anlatım ve değişik söz
sanatlarını da denemişler, genç kuşaklar kendilerine özgü bir üslup da
geliştirebilmişlerdir. Sözlü halk edebi
verimleri yanı sıra, kendi şiirlerinden
dörtlüklere de yer vererek nesir üslubunda yer yer şiirsel bir hava estirmişlerdir.
Bireysel ve toplumsal olmak
üzere didaktik ve lirik temalara eğilen
Kosovalı Türk şair ve yazarları, konuda özgün (orjinel) olmaya çalışmışlardır. Çocuk dünyasını ilgilendiren
didaktik konuların başında eğitim;
yetişkinlere yönelik eserlerde ise dönemin güncel konuları işlenmektedir.
Son dönemlerde ise tarihi konulara
yöneldikleri tespit edilmiştir. Eserlerdeki kişi ve kahramanları genelde
yaşadıkları çevreden seçen şair ve yazarlar, bazen eserlerinde konu gereği
hayali-kurgu kişi ve tiplemeler yaratmışlardır. 1960’lı kuşak şair ve yazarlarında estetik ve sanat kaygısından
ziyade daha çok yazma çabası ön
plana çıkmaktadır. Sanat ve estetik
anlayışında beklenen bilinçli tutum ve
duruş, 1970’li ve 1980’li kuşakla birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Başta
toplum için sanat anlayışı hâkimdir.
Belli başlı sanat görülen akımları sos-

yal gerçekçilik, realizm, natüralizm,
romantizm ve sürrealizm akımlarıdır. Toplum için sanat tutumunun,
bir süre sonra yerini sanat için sanat
anlayışına bıraktığı görülmektedir.
Biçim estetiğini görsel olarak, yazılış
tekniğiyle, mısra ve dörtlük dizilişiyle,
vinyet çizim süslemeleriyle gerçekleştirdikleri görülmektedir. İçerikteki
en önemli estetik motifleri, yörenin
folklorik öğeleri yanı sıra halk edebiyatının sözlü ve yazılı verimleridir.
Ayrıca tarih, felsefe, sanat ve edebiyatın önde gelen isimleri, fikirleri ve
eserlerinden alıntılar estetik motifler
olarak serpiştirilmiştir. Ancak bir süre
sonra bu tutumun tekrarlanması ve
yazarların bu alıntıları kendilerine mal
etmeleri, taklitçi bir tavrın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Öyle ki olgun
örneklere erişmiş ve edebi niteliği
yakalamış Kosova Türk çağdaş edebiyatının edebi estetik yönünün, zenginleşip geliştirilemediği, yukarıda
saydığımız özelliklerle sınırlı kaldığı
söylenebilir.
Bu edebiyatın ortaya çıkması
ve kendine özgü bir kimlik kazanmasında, tanıtılmasında dönemin (Birlik,
Tan gibi) gazete ve (Sesler, Çevren
gibi) dergilerinin de çok önemli rol
oynadıkları görülmektedir. Kosova
Türk yazar ve şairlerinin başlıca vasıflarını sanatsal ve profesyonel olarak
çok yönlü simalar olarak nitelendirmek mümkündür. Kosova Türk çağdaş edebi yaratıcılığında toplam altı
kuşak yetişmiştir. Toplam otuz altı
isimle en fazla nazım türünde eserler
yazılmıştır. Özgün tiyatro oyunculuğuyla temelleri atılan Kosova Türk
çağdaş nesri, öykü ve roman yaratıcılığıyla devam etmiştir. Nesrin değişik türlerinde toplam on beş temsilci
(yazar) karşımıza çıkmaktadır. Nazım bölümünde, 1960 ila 2000 yılları
arasında toplam beş nesil yetiştiren
Kosova Türk çağdaş şiir sanatı incelenmiştir. Kosova Türk şiiri çağdaş
Yugoslav ve Türk şiiri arasında gelişmiş, kendine özgü ve seçkin bir yer
bulabilmek için büyük bir mücadele

vermiştir. Tür olarak lirik, didaktik ve
pastoral şiirler yazılmıştır. Genelde
serbest nazım biçimi tercih edilmiştir.
Hece vezniyle yazılan şiirler dörtlük,
üçlü veya ikili mısradan oluşan kıtalar üzerine kurulmuştur. Biçimde absürt deneyişlere da baş vurularak, o
zamana kadar klasikleşmiş çağdaş
şiir biçim geleneği yıkılmıştır. Kosova Türk şiir üslubunda genelde yalın
anlatım hâkimdir. Mecazlı anlatıma da
başvurulmuş, üslupta tasvir, teşbih,
tekrir, tahlil, tezat, satir, tariz, tevriye
gibi söz sanatları kullanılmıştır. Yerme, taşlama ve gönderme gibi halk
edebiyatı üslubunda da şiirler yazılmıştır. Hitap, konuşma tarzı, ironi, mizah, absürt ve kara mizah gibi anlatım
üslupları da tercih edilmiştir. İç ahenk
unsuru genelde önemsenmemiştir.
Serbest nazım ölçüsüyle,
duygu ve düşüncelerin gelişi güzel
anlatılabileceği yönündeki yanlış algılayış, Kosova Türk şiirini muhtevada
iç ahenk unsurundan yoksun bırakmıştır. Tercih edilen başlıca motifler,
geleneksel halk edebiyatının klasik
motifleri, Kosova Türklerinin folklorik
değerleri ve Türk halk milli kültürü
örnekleridir. Şairlerin, felsefe, sanat,
edebiyat, evrensel hümanist, sembolist, natüralist motifleri de seçtikleri
görülmektedir. Kosova Türk çağdaş
şiiri, ele alınan konular açısından çağdaş edebi nitelik ve estetik düzeyini
yakalamıştır.
Kosovalı Türk şairleri bireysel
duygu ve düşüncelerden yola çıkarak,
yaşadıkların yerin ve dönemin, bunun
dışında çağdaş evrensel konuları şiirine tema olarak seçmeye çalışmışlardır. Şiirde görülen başlıca konular
insan (çocuk, kadın), tarih, toplum,
devrim, memleket, Tito, Atatürk, milli kimlik, yabancılaşma gibi bireysel,
toplumsal ve evrensel temalardır. Kosova’da çağdaş Türk nesri, Türk halk
edebiyatı kaynaklarından, Yugoslavya edebiyatları ile çağdaş Türk nesir
türlerinden esinlenerek ve etkilenerek gelişmiştir. Özellikle tiyatro türün-

Kosova çağdaş Türk edebi yaratıcılığında dil unsurunun iç ve dış
etkiler yüzünden
a) yazım-imla
b) fonetik,
c) morfolojik
ç) sentaks
d) semantik
e) frazeolojik
sorunları barındırdığı görülmektedir. Kimi yazarlar kendilerini
geliştirdikçe dildeki bu sorunları
da aşmışlardır. Yaratıldığı çok dilli
ortamın etkisi, Kosova Türklerinin
edebi dilden başka Kosova Türk
ağızlarıyla konuşmaları, Türkiye’de Nurullah Ataç’ın öncülüğünü yaptığı öztürkçecilik akımının
etkisi gibi etmenler, dil unsurunu
etkileyen başlıca faktörlerdir.

de yazılan ilk eserlerde halk edebiyatı
verimlerinden yararlanan Kosovalı
Türk yazarları, hem nesir türünü, hem
de Kosova Türk çağdaş edebiyatını
özgün oyun yaratıcılığıyla başlatmışlardır. Kosova Türk çağdaş edebi yaratıcılığında nesir türleri olarak oyun,
öykü, roman, anı, günlük, makale,
deneme, röportaj, gezi yazıları görülmektedir. Ancak bunlar arasında
edebi nitelik taşıyan ve nicelik olarak
en fazla karşımıza çıkan türler öykü,
roman ve tiyatro oyunlarıdır. Kosova
Türk nesrinin genel sanat anlayışı iki
edebiyat topluluğun etkisi altında
şekillenir. Bu akımlar dönemin Yugoslavya ve Türkiye’deki çağdaş edebiyat zümresinde benimsenen natüralizm ve sosyal gerçekçi akımlarıdır.
Nesir türünde yaratılan eserlerine göz
attığımızda, sosyal gerçekçilik, natüralizm ve realizm sanat akımlarının
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yoğun etkisi görülür. Zaman zaman
romantizm ve gerçeküstücülük (sürrealizm) sanat anlayışlarının izlerine
de rastlanır. Kosovalı Türk nesircileri
aynıca Türk Milli Edebiyatı ile bilhassa
1940’tan sonraki dönemin toplumcuların önemli temsilcileri sayılan Nazım
Hikmet, Sait Faik Abasıyanık ve Haldun Taner gibi yazarların eserlerini
okur, oyunların sahneye taşınmasına
vesile olurlar. Öyle ki Kosova Türk
nesircilerinin toplu olarak bir sanat
akımı peşinden gittikleri söylenemez.
Ancak genç kuşak nesircilerinin, sanat
anlayışında bilinçli tercih içerisinde
oldukları ve edebiyatta belli bir edebi
sanat tutumu sergiledikleri görülür.
Tiyatro türünde ise, ilk dönem oyunlarında biçim olarak Karagöz Hacivat,
orta oyunu gibi geleneksel halk tiyatrosunun ve halk edebiyatının biçim ve
etkisine rastlamak mümkündür. Bunu
daha ilerideki yıllarda kabare ve çağdaş tiyatro oyunu tekniğiyle yazılan
tiyatro oyunları izler.
Şiirde sade bir dil kullanılmıştır. Şairlerin çoğu Nurullah Ataç’ın
öztürkçeci akımını benimsemiş, bu
tutumu daha da ileri götürerek yeni
kelimeler türetmişlerdir. Kosova Türk
şiirinin 80’li kuşağı ve ondan sonra yetişen temsilcilerinin öztürkçeci
akımını terk ettikleri görülmektedir.
Sadece Aluş Nuş türkü ve şiirlerinde
Türkçenin Prizren ağzını kullanmıştır.
Kosova Türk çağdaş nesri,
günümüze kadar dil yönünden birçok
sorunu beraberinde taşımıştır. Dil sorunu, yazarların hem edebi yaratıcılıklarına, hem de Kosova Türk çağdaş
nesrine gölge düşürmüştür. Kosova
Türk çağdaş nesri dil bakımından
edebi nitelik ve olgunluk düzeyini,
öykü ve romanda Reşit Hanadan, tiyatroda Agim Rifat Yeşeren ve Nuhi
Mazrek’le birlikte yakalamıştır. Ancak Hanadan, Yeşeren ve Mazrek’in
dilde yakaladıkları başarı, nesirde dil
bakımından istikrarın devam etmesine yeterli olmamıştır. Kosova Türk
çağdaş edebi yaratıcılığı, biçim ve
muhtevadaki özellikleri itibariyle Ko8 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

sova (Yugoslavya) edebiyatları ve
Balkanlarda yaratılan Türk Edebiyatı
ailesi içerisinde ele alınmalıdır. Çünkü özgünlüğüyle Balkan Türklerinin
ve Yugoslavya-Kosova çağdaş edebi
ailesinin mensubudur. Bu edebi yaratıcılığın, Balkanlardaki Türkçe edebiyatı geleneğinin sürdürülmesinde ve
gelişip canlı kalmasında rolü önemlidir. Genel olarak Türk Edebiyatının
Avrupa yakasındaki gelişmesinde,
tanıtılmasında, doğu-batı kültürleri arasında köprü vazifesi gören bu
edebiyat topluluğu, Yugoslavya’da ve
Türkiye’de edebiyat ödüllerine sahip
olmuşlardır. Bu edebi zümre, kendi
edebi tarihi süreci içerisinde Nimetullah Hafız, Nusret Dişo Ülkü, Hasan
Mercan, İskender Muzbeg, Agim Rifat
Yeşeren, Zeynel Beksaç, Reşit Hanadan gibi edebiyatta sivrilmiş isimleri
yetiştirmiştir.
Kosova Türk çağdaş edebi yaratıcılığı, sanatsal işlevi dışında toplumsal bir misyonu da yerine
getirmiştir. Bu toplumsal misyonun
başlıca amacı, bölgede Türk varlığının ispatı, milli kimlik değerlerinin
canlı tutulması, Türkçenin yaşatılması ve edebiyat geleneğinin sürdürülmesi mücadelesidir. Ancak teşvik ve
destek görerek ayakta kalabilen bu
edebiyatın, sayısal olarak azınlık bir
topluluk içerisinde yaratıldığı göz
önünde bulundurulursa, bütün eksik
yönlerine rağmen edebi uğraşıları,
azimleri ve sonunda kimi bireysel başarıları takdir edicidir.
Kosova Türk çağdaş edebi
yaratıcılığı, nazım ve nesrin değişik
türlerinde, uzun süren bir acemilik ve
emekleme döneminden sonra edebi
nitelik ve estetik ölçütlerini yakalamış
eserleri okuyucusuna sunabilmiştir.
Ancak bu başarının ilk örnekleri ortaya çıktığı sırada Kosova Türk çağdaş
edebi yaratıcılığının duraksama dönemine girdiği görülmektedir.

TÜRKİYE’DE “BULGAR GÖÇMENİ”,
“BULGAR SOYDAŞ” YOK; “BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRKLER” VAR
Erdİnç KAHRAMAN
Yer: 100 yıldır Türklerin yaşadığı bir Deliorman Kasabası.
Tarih: 1453 yılının Haziran ayının ilk Cuması.
Kasabanın ortasında büyükçe bir kaya
vardır. O kayanın üstüne müthiş bir
çeviklikle çıkan bir derviş aniden ezan
okumaya başlar:
“Allahuekber, Allahuekber … ”
Günlerden Cuma olması nedeniyle kasabaya Cuma namazı niyetiyle gelen
köylüler ile kasabanın ahalisi şaşkınlık
içindedir. Henüz Cuma namazı vaktine
daha çok vardır. Halkın şaşkın bakışları
arasında gözlerinden yaşlar akarak ezanı tamamlayan derviş, ezandan sonra
halka haykırır:
Ey Ehli İslam, ey Oğuzun Soyları müjdeler olsun. Konstantiniye (İstanbul) zaptolundu. Hünkâr Mehmet
Han’ın ordusu geçen hafta Bizans’ın
kalbini de aldı. Konstantiniye (İstanbul)
artık bizimdir. 100 yıldır Rodopları ve
Deliormanı mesken tutmuş halk birbirine sarılır. İstanbul’un fethi müjdesi 100
yıldır Türk ve İslam olan bu topraklara
böyle ulaşır.
Yer: Seul Yıl: 1988
Biraz sonra bir rekor denemesi yapacaktır. Konsantre olmuş, her şeyi
aklından çıkarmıştır. Ellerini pudralar.
Biraz sonra kaldırış yapacaktır.Aklına
birdenbire Mestanlı Kasabası gelir. Antrenmandan çıkmış evine gitmektedir.
Komşu Hafize İngeyi görür yolda ağlaya ağlaya değneğiyle yürümektedir.
Kulağına fısıldar: -“İngeni oldu ma ?”
Hafize İnge de fısıldar :

10 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

“Torunumu çağırmak için gelsene magızanım dedim diye partiyin adamı
ceza yaptı be çöcüm.”
Naim o anda kararını verir. Ne pahasına
olursa olsun Anavatana kaçacaktır.
“Siz Türk değilsiniz,Müslüman Bulgarlarsınız “ diyen ve torununa Türkçe seslendiği için 90 yaşındaki Hafize İngeyi
cezalandıran bu zulüm ülkesinde artık
durmayacaktır. “Yeter ki “Bulgarım”
diye beyanat ver, sana daha ne imkanlar vereceğiz” diyen komünist partisi
yöneticisi zaten canını iyice sıkmıştır.
Naim konsantre olmuş podyuma çıkacakken bir anda aklına Mestanlı’daki o
sahne gelir. “Bismillah” der ve ellerini
tekrar pudralar. Podyuma doğru yürürken adeta modern çağın Herkülüdür artık. Kendisini müthiş güçlü hissetmektedir. Bu rekor ekranları başında kendisini
izleyen milyonlarca Türk için gelecektir.
Ama bu rekorunu ve başarısını Türkiye’nin Sesi ve BBC radyo yayınından er
geç öğrenecek olan Rodoplar’daki Deliorman’daki Türkleri düşünmektedir. En
çok ta Hafize İnge’yi…
Tarihi bilmeyen, bugün Bulgaristan olarak adlandırılan topraklardaki
Türk yerleşiminin İstanbul’un fethinden
100 yıl önce tamamlandığından habersiz ne çok insan var. Bilmemek elbette
ayıp değil tamam da öğrenmemekte
inat etmek çok ayıp. Yoksa gazetelerindeki köşelerinde, televizyon ekranlarında veya bir mahalle kahvesinde “çok
bilen” olarak ahkâm kesen bazı zatların;
bizlerden bahsederken hala “Bulgar
Göçmeni”, “Bulgar Türkü” gibi tabirleri
kullanmalarının bizleri nasıl yaraladığını ve bu tabirlerin çirkinliğini ve bizim

hassasiyetimizi anlamıyor olmaları çok
acı.
Türkiye’de yaşayan milyonlarca Balkan Göçmeni içinde kendisini
tanıtırken “Ben Bulgar göçmeniyim”
diyen bir tane bile insan yok. Genelde
“Macırım” derler. Detaylandırmaları gerektiğinde “Bulgaristan’dan Göç Eden
Bir Türküm”, “Bulgaristan Türküyüm”
veya “Bulgaristan Göçmeyim” derler.
Artık öğrenin. Türkiye’de “Bulgar Göçmeni”, “Bulgar Soydaş” yok
“Bulgaristan’dan Göç Eden Türkler” var.
“Bulgaristan Türkleri” var.
”Balkan Göçmenleri” var.
Bizler henüz İstanbul dahi fethedilmemişken Balkanlara yerleşmiş
olan Akıncıların torunlarıyız. Kendilerine “Bulgar” denilmesini kabul etmedikleri için Türklük ve İslamiyet adına
Belene zindanlarında çürüyen insanlarız. Ekonomik açıdan hiçbir sıkıntımız
olmamasına rağmen , “Türkiye” sevdasıyla, “Türklük” uğruna, “Ezan sesi” uğruna bütün malını varını,her şeyini geride bırakıp sıfırdan hayata başlamayı
göze alıp sınırlar aşıp Türkiye’ye gelmiş
insanlarız.
Sizlere o zamanki totaliter Jivkov rejimi ağzıyla konuşmak yakışmaz.
Lütfen bu duyarsızlıktan artık vazgeçin.
Sadece bizi incitmekle kalmıyor, yıllardır bizi asimile etmek için zulümler uygulayan o Jivkov kafasının değirmenine
un taşıyorsunuz.
Artık öğrenin. Türkiye’de “Bulgar Göçmeni”, “Bulgar Soydaş” yok “Bulgaristan’dan Göç Eden Türkler” var. “Bulgaristan Türkleri”,”Balkan Göçmenleri”
var.

KOMÜNİST DÖNEM ÖNCESİ
BULGARİSTAN’DA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Erdİnç TEKER
Milliyetçilik
Millet kavramının devlet yapısına etkisi ve bundan hareket ederek
siyasi bir ideolojiye zemin hazırlama
noktasına erişmesinde 1789 Fransız
Devrimi milat olarak görülüyor. Önceki
dönemin inanç ve monarşi üzerinden
kurgulandığı varsayılıyor. Peki, tüm
var-sayımlar Türkler için de geçerli
midir? Geçerlidir diyorsak 8. yüzyılda
yazılmış olan Orhun anıtlarını yok mu
sayaca-ğız? Yazıtlardaki Türk milleti,
onun var-lığı ve geleceği üzerine olan
söylenmiş sözler aslında bir millet
vurgusu yani milliyetçilik değil midir?
Aslında tüm bu soruların cevabı
milliyetçilik denince neyi kastettiğimiz
ile denktir.
Peki, nedir milliyetçilik? Ortak
bir tanımı vardır mıdır? Örneğin, Balkanlar’daki milliyetçilik yapısı ile Arap
yarımadasındaki milliyetçilik yapısı bir
birinden keskin yapılar ile ayrışmaktadır. Sadece millet (nation) kavramını
baz alıp bir tanım ortaya çıkartamazsınız. Çünkü milletlerin oluşmasındaki
ana etkenler coğrafi yapı ve burada
meydana gelmiş kültürlere göre farklılıklar arz eder. Bu yüzden de sadece
Türkler için milliyetçilik kavramının ne
anlama geldiği konusuna değinmek isterim.
Türk milliyetçiliğini genel manada, “Türk milletinden olan kişilerin
varlığını koruyup sürdürmek ve daha
ileri götürmek için gösterdikleri çabanın adıdır” olarak tanımlarım. Bu
“çaba” Türk milletinin on bin yılı aşkın
geçmi-
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şinin de bir ifadesidir. Diline, töresine
sahip çıkmasının temel taşıdır. Sadece
hanların veya padişahların değil, tüm
bir milletin yaşam felsefesidir. Yani siyasi bir ideolojiden çok hayata bakışın
ta kendisidir. Bu yüzden de “milliyetçiliğin” başlangıç noktası olarak ifade
edilen Fransız Devrimi biz Türkler için
geçerli değildir.
Osmanlı Dönemi
Osmanlı Devleti’nin Rumeli
topraklarına ilk geçişi çoğu tarihçinin
kabulüne göre 1353 yılıdır. Ancak bugün Bulgaristan olarak adlandırılan
coğrafyada Türkler çok öncesinden yerini almıştı. Sakalar (İskitler) MÖ 7. yüzyılda Tuna nehri kıyılarındadır. Hunlar
4. yüzyılda Balkan coğrafyasında yerini
almıştı. Atilla Han’ın vefatından sonra
her ne kadar yönetim ata yurduna dönse de Balkanlar’da belli bir Türk nüfusu
yerleşik hale gelmişti. Asparuh Han’ın
681 yılında Pliska’da (bugünkü Şumnu
sınırları içinde) kurduğu Bulgar Devleti ise hem millet hem de doğal olarak
devlet yapısı itibarıyla tam bir Türk
devleti idi. 11. ve 12. yüzyıllarda Peçenek,
Kuman (Kıpçak) ve Uz Türkleri,
Balkanlar’a göç etmişlerdi. Sel-çuklu
döneminde (1263) Sarı Saltuk önderliğinde Dobruca’ya yerleşmiş olanlardan da bahsetmeden geçemeyiz.
Sözün özü Osmanlı Devleti, Bulgaristan
coğrafyasına geldiğinde onlardan çok
önce bölgeye yerleşmiş olan Türkler ile
karşılaşmıştı. Anadolu’dan bölgeye yapılan göçlerle beraber bölgede güçlü bir
Türk kültürü etkisi kendini göster-

mişti. Örf ve adetlerde olan birliktelik
dilin etkisi ile beraber güçlü bir temel
oluşturdu. Meydana gelen bu temelin
yani Bulgaristan’daki Türklüğün varlığı
ise bugünlere Türk mefkûresi (ülküsü)
ile ulaştı. Bahsi geçen ülkü burada ana
etmendir. Aksi olsaydı bölgede
yaşayan Slavların kültür ve dil etkisi
halk üzerin-de görülmüş olurdu.
Oysaki
tam
tersi
yaşanmıştır.
Bulgaristan’da Türklerde örf ve adetler
ile dil ilk günkü izlerini korumaktadır.
Özellikle dildeki öz-Türk-çe etkileri bire
bir görülmektedir. Örf ve adetlerin
düğün, dernek gibi ortak ya-şamda
görülen yüzünde halen ata yurt
özellikleri net olarak ortadadır.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
15.
yüzyıldan itibaren kendini inanç
bazında tanımlamasına rağmen gerek
bölge özelinde gerekse de tüm
Balkanlarda yaşayan Müslümanların
“Türk” olarak tek isim altında kendini
adlandırması
ve
adlan-dırılmaları
yaşamın hangi ana etmen üzerine inşa
edildiğini açıkça ortaya ko-yuyor.
Burada tekrar Türk milliyetçiliği
tanımına dönmeyi gerekli görüyorum.
Çünkü bazıları yukarıda tanımlamaları
doğal hayat akışı olarak adlandırabilir.
Evet ortada bir akış var ama bu akış
Türklük olgusu ile iç içe. Hayatın hiçbir
parçasında ayrılma yok. Türk kültürünü
canlı tutma ve ileriye götürme çabası
var. İşte bu tam da Türk milliyetçiliği
ta-nımımız ile bire bir örtüşüyor.
Fransız Devrimi ile beraber
tüm Dünya’yı saran ulus devletler
anla-yışının zayıflama dönemine girmiş
olan
Osmanlı İmparatorluğu’na
sıçraması çok uzun sürmedi. Sırp ve
Yunan isyan-

larından sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı (93 Harbi) bölgede tam bir Türk
kıyımına sebep olmuş, 400 bin’den fazla Türk canından olmuş, yarım milyondan fazlası da göç etmek zorunda kalmıştır. Bu savaş sonrası Bulgaristan’ın
kazandığı özerklik (1878) ve 1908’deki
bağımsızlığından sonra Türklerin durumu gitgide kötüleşmiştir. Özellikle Balkan savaşları (1912-1913) sırasında yaşanılan vahşet anlatılacak gibi değildir. Bu
savaşta Balkanlar’daki Müslüman nüfusunun % 35’i sürülmüş, % 27’si kıyıma
uğramıştı. 93 Harbi başlamadan önce
Bulgaristan’daki Türk nüfusu 1,6 milyon,
Bulgar ve Ulah nüfusu ise 1,4 milyon idi.
Oysa Rus ve Avrupa devletlerinin de
desteklediği katliamlar sonucu Türk nüfusu 1887’de 600 bine, Balkan Savaşları
sonrası ise 500 binin altına düşmüştür.
Başka bir örnek vermek gerekirse, ilk
Bulgaristan nüfus sayımına göre Eski
Cuma’nın % 82, Razgrad’ın % 68,8, Silistre’nin % 71 ve Şumnu’nun % 67,9’u
Türk’tü. Tüm bu veriler 93 Harbi başlangıcı ile birlikte Bulgaristan’daki Türklerin
çektiği acıyı net olarak ortaya koyuyor.
İşin bir de rakamlar ile anlatılamayacak
boyutu vardı. Örneğin, savaşlar sonrası Türk halkı üzerinde bir asimilasyon
operasyonu başlamıştı. Camilerin çoğu
yıkılmış, Türk eserleri yok edilmişti. İşte
bugünlerde tarihin ilk Türk Cumhuriyeti
olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (31
Ocak 1913) kuruldu .
Osmanlı’daki siyasi sebeplerden dolayı 58 gün yaşayabilen bu Cumhuriyet, Balkanlarda hala yanan Türk
milliyetçilik ışığının sönmediğine dair
önemli bir nişane idi. Bayrağındaki siyah renk Balkanlarda yaşanılan zulmü,
yeşil İslam’ı, ay-yıldız ise Türklüğü sim-

gelemekte idi. Milli marşının başlangıcı
ise devletin kurulma gayesini net olarak
ortaya koyuyor.
Bulgar Krallığı Dönemi
I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu yerine kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki inkılaplar
Bulgaristan Türkleri üzerinde de etkisini göstermekte gecikmedi. Mustafa
Kemal Atatürk önderliğinde gerek sosyal hayat, gerekse de devlet yapısında
önemli değişiklikler yapıldı. Türk tarih
tezlerinin ortaya koyulması, yeni Türk
alfabesine geçiş, eğitimdeki reformlar…
Bulgaristan’daki aydın Türkler arasında
yoğun bir ilgi ile karşılandı. Üzerlerindeki devlet baskısı elbette ki çok ağırdı.
Ayrıca ırkçı Bulgar komite ve dernekleri
de yaptıkları saldırılar ile Türk milletini
sindirme peşinde idi.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkler bazı kurum ve dernekler vasıtası ile farklıklarını korumak ve
ilerletmek çabasına giriştiler. Bunun ilk
örneklerinden biri 1906 yılında kurulan
“Muallimin-i İslâmiyye Cemiyet-i İttihadiyesi” adı altında kurulan Türk Öğretmenler Birliği idi. Birlik tarafından,
Bulgaristan’ın her bölgesinde hemen
hemen her yıl düzenlenmiş kongrelerde
Türk okulları, Türk öğretmenleri, Türk
eğitim ve öğretimiyle ilgili çok önemli
kararlar alınmış, okullarda yeni yöntemlerin uygulanmasında, çağa uygun müfredat programları ve ders kitaplarının
hazırlanması çalışmalarında bulunulmuştur. Namık Kemal’in “Vatan Yahut
Silistre” piyesini Bulgaristan’da sahneye koymuşlardır. Birlik, Türkiye’nin yeni
Türk harflerine alfabesine geçişi ile

birlikte eğitimi bu paralelde yapma kararı vermiş ve ders
kitaplarını Latin alfabesi ile bastırmış,
kurslar açmıştır.
Türk Öğretmenler Birliği gibi
Bulgaristan Türklüğüne hizmet vermiş
Nüvvab’a ve Turan Cemiyeti’ne de değinmek gerekir:
Nüvvab: Osmanlı devleti ile Bulgar
Krallığı arasında 1909 ve 1913 yıllarında
yapılan iki antlaşmasının şartları arasında Bulgaristan’daki Türklerin siyasi, dini
ve sosyal haklarını düzenleyecek maddeler de kaleme alınmıştı. Bahsi geçen
bu maddelerin biri de (7.madde) “Nüvvab (müftü veya müftü vekili) yetiştirmek üzere bir hususi müessese dahi
kurulacaktır’’ denilerek dini bir okulun
açılması kararı idi. Ancak bu kurum I.
Dünya Savaşı ve başkaca sorunlar yüzünden ancak Eylül 1922’de faaliyete
başlayabilmiştir.
Okulun ana kuruluş gayesi
inanç temelli olsa da aslında çok daha
önemli bir vazifeyi üstlenmiş oluyordu:
Bulgaristan’da Türk aydınları yetiştirmek. Özellikle –yine Şumnu’da bulunan
- Darü’l-Muallimin’in kapatılması sonrası (vazifesi Türk okullarına öğretmen
yetiştirmek idi ) öğretmen yetiştirmek
ve bugün üniversiteye denk gelen bir
eğitim verme vazifesini Nüvvab nere-

“Ey Batı Trakyalı asil Türk çocuğu ne mutlu sana,
Sen hayat verdin kanınla millî kurtuluş savaşına.
Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına,
Selam duruyor milletler senin şu millî bayrağına.”
Süleyman Askeri Bey
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TURAN CEMİYETİ MARŞI
Biz Turancı genç Türkleriz
Dünya bilir mert izleriz
Çalışmayı çok severiz
Biz Turancı genç Türkleriz

Gençlik dinçlik, kuvvet bizde
Fedakârlık gayret bizde
Her gören diyor arslan bizde
Biz Turancı genç Türkleriz.

Çeliktendir hep şu kollar
Kal’aları söker atar
Dağ devirir gücümüz var
Biz Turancı genç Türkleriz

Ders okunur irfan diye
Asker ölür Vatan diye
Her Türk ağlar Turan diye
Biz Turancı genç Türkleriz.
Yazar: Ali Turan

deyse tek başına üstlenmişti. Okuldaki
İslami eğitimin yanı sıra dil, fen, sosyal
dersler de okutulmakta ve bu derslerin
oranın dini derslere göre daha büyük
olması da eğitim gayesini daha net ortaya koymaktadır. Okulun ilk müdürü
merhum Emrullah Feyzullah, bu kurumda unutulmayacak çalışmalar yapan
Süleyman Sırrı, yine okul müdürlerinden Ahmet (Hasan) Davutoğlu, Mehmet Fikri, Osman Kılıç, Embiya Çavuş
ve daha nice değerli şahıs ya Nüvvab’ta
eğitimci olarak görev ya da eğitimini bu
kurumda alarak Bulgaristan Türklerine
faydalı olmaya gayret etmişlerdir.
Bulgaristan’da 1944 yılında
değişen rejim sonrası komünist iktidarın
baskısı ile okul ilk önce belli sınırlar içine alınmış, 1949 yılında ise asli vazifesi
tamamen sonlandırılarak Nazım Hikmet
Lisesi adını almıştır. Nüvvab 1990 yılında tekrar açılarak kuruluş günlerindeki
temel vazifesini yerine getirme çabası
veriyor.
Turan Cemiyeti: Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen inkılaplar ve
Dünya’daki diğer gelişmelerin takibi ile
beraber Bulgaristan Türkleri de kendi
aralarında bu doğrultuda birleşip çeşitli spor ve sosyal dernekler kurmuşlardı. Öncelikle Vidin’deki dernekler
1924’deki Kongre’de birleşip “Vidin İslâm Gençleri Turan Cemiyeti” adını aldılar. 1926 yılında diğer derneklerin de bir
araya gelmesi ile birlikte oluşan birliğe
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TURAN adı verilmiştir. Cemiyet’in ilk
maddesi , “Bulgaristan Turan Birliğinin
başlıca gayelerinden biri, Türk gençliğini bedensel terbiyesine çalışıp medeni
hayatta muvaffak olacak surette hazırlamaktır.” idi. Turan Dernekleri ve Türk
Öğretmenler Birliği 1928-1929 eğitim
yılında öğrenimi, Türkiye ile aynı anda
yeni harflerle yapma kararı aldı. Yalnız
bu karar Bulgaristan’da bulunan hilafet
yanlısı kesimi ve Türkiye’den sınır dışı
edilen 150’liklerden bazılarının büyük
tepkisini çekmişti. Bulgar ırkçıların ise
tavrı zaten ortada idi. Keza devlet desteğinde olan Rodna Zaştita adlı örgüt
Türklere karşı olan öfkesini bulduğu her
ortamda gösteriyordu.
Turan Cemiyeti’ne destek veren bazı Türk yazarlar ellerinden geldiğince saldırılara karşı durmaya çalışmış
ve fikirlerini savunmuşlardır. Örneğin,
Özdilek Gazetesinden Ahmet Refet,
Türk Devrimi ve Bulgaristan Türkleriyle
ilgili olarak yazdığı “Türk İnkılabını Benimsemek Yurda Hainlik midir?” başlıklı
yazısında şöyle demektedir: “Kuşkusuz
edebiyat, sanat, kültür noktalarında
tam bir bağlantıyla bağlandığımız egemen Türk’ün o alanlardaki inkılaplarını
toplumsal yaşamımızın kurallarıyla uygunlaştırarak Bulgarya Türkleri arasında uygulayacağız. Bizim bu alandaki
benimsememizi yanlış anlayışlarla yorumlamak bizim yükselmemize engel
olmak demektir. Buysa tam anlamıyla
yurda hainliktir. Çünkü Türk gençliği bi-

limsel, kültürel alanlarda Türk inkılabını
benimsemekle yurda hizmet yapmış
sayılırlar.”
Halim Özdemir, “Aziz Kardeşler” başlıklı makalesinde, “İşte sevgili
ve değerli kardeşlerim, Türkçülük ülküsünün daha çok yükselmesi için ve
Türklüğe yaratılmış olan bu parlak ve
şanlı yolu ışıtmak için her çeşit azap ve
sıkıntıya katlanıp çalışmak gerektir. Biz
bu yolun yolcusuyuz. Her çeşit engelleri atlatarak, yıkarak, her tür azap ve
sıkıntıya katlanarak kesin zafere doğru
çetin ve yorulmaz adımlarla yürüyecek,
çok yakın bir gelecekte parlak bir zaferin doğumunu müjdeleyeceğiz” sözleri
ile fikirlerini ortaya koyuyordu. Bulgaristan’da 1934 yılında gerçekleşen hükümet darbesi ile faşist hükümet başa
gelir gelmez Turan Cemiyeti’ni kapatmıştır.
Birinci Milli Türk Kongresi:
31 Ekim - 3 Kasım 1929 tarihleri arasında Sofya’da düzenlenen kongreye
Bulgaristan’ın dört bir bucağından
Türkler tarafından seçimle belirlenmiş
450 delege iştirak etmiştir. Kongre’de
Bulgaristan’daki Türklerin sorunları ve
istekleri bahis edilmiştir ve Maliye, Müftülükler ve Şeriye Mahkemeleri, Hayır
Kurumları, Maarif, İslam Cemaatleri ve
Vakıflar ile ilgili komisyonlar kurulmuştur. Maarif komisyonunda, yeni Türk
alfabesi ile eğitime karar verilmiştir.
Ayrıca; Türklere uygulanan okul vergilerinin hafifletilmesi, okul bütçelerinin
müftülerce onaylanması, hükümetçe
alınan okul tarlalarının iadesi gibi hususları içeriyordu. Daha sonra bu kongre kararları Bulgar hükümetine iletilmiş
ve kararlarının uygulanması bir yana
Türk dernekleri, gazeteleri kapatılmış
ve Türk millet üzerinde baskılar daha
da yoğunlaştırılmıştır.
Görüldüğü üzere Bulgaristan’daki Türklerin Osmanlı dönemi
-öncesini de kapsayacak şekilde- ile
Osmanlı sonrası ilk dönemi olan Bulgar Krallığı zamanında yaşadığı evreler arasında oldukça büyük farklılıklar
vardır. “Doğaldır” diyenlere coğrafyda

yaşayan Slavların neden bu kadar büyük değişimler yaşamadığı sorusunu
sormak gerekir. Burada, Bulgar tarihçi
ve siyasetçi Stoyan Dinkov’un şu sözlerini hatırlatmak isterim: “Şunu bilmemiz
gerek, Bulgaristan büyük bir devletin
parçasıydı. Dahası günümüzde var olan
52 devlet Osmanlı İmparatorluğunun
idaresi altındaydı. Tüm bu devletler günümüzde bağımsız çağdaş birer devlettir. Bu devletler 400 ila 600 yıl arasında
Osmanlının birer parçasıydılar ve aynı
zamanda kendi inancını, yaşayış tarzını
ve geleneklerini koruyabildiler. Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında asimile
edilen hiç bir millet yoktur. Osmanlı idaresi altına girip de Osmanlı devletinden
dolayı etnik kökenini kaybeden millet
yoktur. Bulgaristan’ın Osmanlı idaresi
altına girmesi milletimizi korumuştur,
çünkü bu sırada memleketimiz çok ağır
bir haldeydi. 14. asırda çok küçük topraklara sahip, güçsüz ve üçe bölünmüş
bir haldeydi. Vidin Bulgaristan’ı dediğimiz parçaya Macaristan göz dikmişti.
Sırbistan ve Romanya’nın da Bulgaristan’da gözleri vardı. Eğer Osmanlılar
gelmeseydi tüm zayıfların başına gelen
Bulgaristan’ın da başına gelecekti. Yunanistan Trakya topraklarını alacaktı.
Sırbistan da bir pay alacaktı, çünkü o
zamanlar onların dili bizim dilimize çok
yakındı. Vidin Çarlığı da Macaristan’ın
bir parçası olacaktı. Dobruca da Venediklerin idaresi altına girecekti, çünkü
oranın yöneticisinin Venediklilerle çok
iyi ilişkileri vardı. Bizden geriye ne kalacaktı? Hiçbir şey. Osmanlıların gelmesiyle etnik kimliğimiz tekrar sınırsız
birliğine kavuştu, bu büyük Osmanlı
topluluğundan bir parça olsa da. Dobruca, Tırnova ve Vidin tekrar bir bütün
oldu. Bulgarların sayısı bir buçuk milyondu. 19. asrın 60lı yılarında Bulgarlar
7 milyon civarındaydı, bu sayıya Kuzey
Yunanistan’daki ve Üsküp civarındaki
Bulgarlar da dâhildir.”

ileriye götürme ülküsünü hayatlarının
bir yaşayışı olarak kabul görüp, ona
göre hareket etmişlerdir. Bu genel görüşün çok dışındadır. Siyasi görüş sosyal hayata baskın çıkmamış, tam tersi
sosyal hayat bunu kendi dairesi içine
almıştır. Bu konu elbette ki komünizm
döneminde incelenip, araştırılmadı.
Bahsi geçse bile aynı Türkiye’de olduğu gibi bir “öcü” olarak sunuldu. Oysaki
şimdi daha rahat incelenme ve dile getirilme şansı var. Ve umarım bu şanstan
geç olmadan istifade edilir.
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Sonuç
Yazının başında da değindiğim
gibi Bulgaristan’daki Türkler varlıklarını
korumak, yaşayıp-yaşatmak ve daha
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MOR DAĞLARA GÖÇ
Erdoğan DOĞU
Göç, coğrafi olarak yer değiştirmek
midir?
Göçün nedenselliğini sadece
mekân değişimi ile anlamlandırmak
yeterli bir yaklaşım olmaz. Çünkü göç
birçok durumun aynı anda ve farklı ilişkisel ağlarla dönüşümü demektir. Göç
sürecinde yaşanan mekânsal hareketlilik ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
tüm değişkenler bu ilişkisel ağı dinamik
hale getirir. (Bağlı ve Binici, 2005:88)
İnsanoğlu; ekonomik yoksunluk, barınma, daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak, sosyal, ekolojik, siyasal
ya da bireysel nedenlerden dolayı bir
yerden başka bir yere göç edebilir. Bu
göçler bazen sürekli kalmak bazen de
tekrar geriye dönmek için olabildiği gibi
isteğe bağlı olan göçlerdir. 1989 Göç’ü
tamamen bu tanımın dışında gerçekleşen zorunlu bir göçtür. Dönemin Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov “Pasaportlarınızı vereceğiz, Türkiye kapılarını
açsın ve isteyen gitsin” diyerek, dünya
kamuoyunda bu büyük göç hareketini
isteğe bağlı bir göç olarak yansıtmak
istemiştir. Uygulamaya bakıldığında;
aslında kimseye söz hakkı verilmemiş
ve bazı Bulgaristan Türkleri’nin ellerine
pasaportlar verilerek birkaç gün içerisinde ülkenin terkedilmesi istenmiştir.
Anavatan, mor dağların arkasında…
Ve 1989 yılında totaliter rejimin baskılarına maruz kalan Bulgaristan Türklerine Anavatan kapıları açılır.
300 binden fazla Bulgaristan Türk’ü
için göç süreci başlar… Arkada bırakılan
anne ve babaların, eş ve dostun ayrılığı
yaşanırken Anavatana gitmenin sevinci
ile karışık duygular yaşadı Bulgaristan
Türkleri. Bir özlemin adıydı hep Anavatan Türkiye… Türkçe konuşabilmenin
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adıydı, pazarda alışveriş yaparken 1
kilo domatesi Türkçe istemenin adıydı, çocuğuna Türkçe sarılmaktı okul
çıkışlarında… devlet dairelerinde sıra
beklerken yanındaki dostun ile rahatça
iki lafın belini kırmanın adıydı… Türkçe
şarkılar söylemekti sevgiliye. Türkçe’ye
olan bu hasreti en güzel anlatanlardan
biriydi Şair Ömer Osman Erendoruk;
Türkçe söylemek yasak, Türkçe yürümek
yasak
Türkçe işitmek yasak, Türkçe bakmak
dünyaya
Türkçe sevinmeyecek, Türkçe gülmeyeceksin
Alnından akan teri Türkçe silmeyeceksin.
Türkçe bağlamak yasak ayakkabı bağını
Türkçe ayırmak yasak, solunu ve sağını
Sofrada ekmeğini Türkçe dilmeyeceksin,
Türkçe yaşamayacak, Türkçe ölmeyeceksin.
Hep hayali kurulan o Anavatan’ın kapıları açılmıştı pasaport verilen Bulgaristan Türk’lerine. O mor dağların arkasında ki Anavatan çok yakındı artık.
Bulgaristan Türkleri şairlerinden Recep
Küpçü “Yollar Dikte Olsa” adlı şiir kitabında şöyle özetliyor anavatana olan
özlemi;
Çiçeklerden buse aldım bu sabah,
Islak ıslak şimdi dudaklarım bak.
Uzaklarda mor mor görünen bir dağ,
Aşmalıyım bir gün onu ben mutlak!
Toprağı öpmektir vatanı sevmek…
Dünya tarihi birçok göç manzaralarına sahip olmuştur. Sınırı geçer
geçmez toprağı öpmenin tanımı neydi
ki? Bu manzarayı daha önce gören var

mıydı? Bu nasıl bir özlemdi? Bu manzara yıllarca bastırılan duyguların dışavurumuydu en kuvvetlisinden.
Her gün binlerce Bulgaristan
Türk’ü Kapıkule Sınır Kapısı’nı geçerek anavatana ayak basıyordu. Sayıları
her geçen gün artıyordu. 1989 yılında
Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımız
ilk etapta Kırklareli, Edirne, Tekirdağ,
Balıkesir, İstanbul ve Bursa’daki geçici
merkezlerde iskân edilmişti. Bazıları
okullara, yurtlara ve kamu kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilmişti.
Yaz ayları olmasından dolayı buralara yerleştirilen göçmenlerin devamlı
buralarda kalması mümkün olamazdı
ve Adana’da 50, Ankara’da 1566, Balıkesir’de 500, Bilecik’te 116, Bursa’da
7258, Çanakkale’de 21, Edirne’de 440,
Erzurum’da 40, Eskişehir’de 1344, İstanbul’da 5318, İzmir’de 2060, Kırklareli’nde 312, Kocaeli’nde 1000, Kütahya’da 87, Manisa’da 340, Sakarya’da
1030, Tekirdağ’da 1510, Yalova’da 503
tane olmak üzere Göçmen Koordinatörlüğü bünyesinde toplamda 23495
Göçmen konutu yapılmıştı.
Anavatanda düzen sağlamak…
Belirttiğim özlem ve hayallerle
gelinmişti anavatana. Totaliter rejimde
ekonomik anlamda en zayıf kesimdi
Bulgaristan Türkleri ve anavatana geldiklerinde maddi olarak bir güçleri yoktu. Her şey sıfırdan başlıyordu. İş bulma
derdi, barınma derdi, çocukların okulları, bulunduğu topluma ayak uydurabilme endişesi gibi birçok derdimiz vardı.
Zor günlerdi, hayal edilenler ile gerçekler farklıydı aslında. Bu göç yolculuğundan sonra anavatanda beklediğini bulamayan, Türkiye’ye adapte olamayan on
binlerce göçmen geri dönmüştü. Kimisi

ise çok kararlıydı geri dönmemek için;
hatta soy isimlerini “DÖNMEZ” olarak
koyanlar çoğunluktaydı. Büyük çoğunluk geri dönmemekte kararlıydı. Ama
burada yaşam daha da zordu.
Ninelerimiz, annelerimiz, ablalarımız…
İlk önce iş bulunmalıydı, karamsarlık vardı tabi… Ucuz, pahalı
denmeden ilk önce iş arandı. Günlük
ihtiyaçlar karşılanmalıydı. Gır işine giden ninelerimiz geldi aklıma bu yazıyı
yazarken. Sabah 5’te kalkıp, traktörler
arkasında akşama kadar çalışan ninelerimiz… Bulgar’ın zulmünden kurtulan,
tarladan kurtulamayan ninelerimiz…
Sırf eve üç beş kuruş daha fazla girsin
diye destekçi ninelerimiz… Hatırladınız
değil mi?
Daha önce göç eden akrabalarımızın yanında yaşadık, onların desteği
ile tutunabildik aslında bu zor kent hayatına. Ama bıkmadık, çalışkan bir millettik ve ihtiyacımız vardı, bu bizi daha
da çalışkan yapmıştı.
Bulunduğumuz yeni kültür
içinde kadınların çalışması pek hoş karşılanmazdı. Ama bizlerin bunu düşünecek hali de yoktu. Annelerimiz çalıştı,
ninelerimiz çalıştı, ablalarımız çalıştı ve
kısa süre zarfında en azından başımızı
sokabileceğimiz kiralara çıkmıştık. Belki
birkaç aile beraber çıkmıştık ama ekonomik özgürlüğün kazanımı anlamında
bu bizler için önemliydi. Bu ekonomik
sorunlar nedeniyle yaşı biraz büyük
olan çocuklarımızın çoğunun eğitim
hayatı da bitmişti. Bizler eğitime önem
veren bir toplumduk aslında…

Bir şeyleri yapabilmek…
Birkaç sene içerisinde para biriktirmeye başlamıştı Bulgaristan Türkleri. Daha iyi işlerde çalışmaya başlamış, daha iyi ücretler almaya başlamıştı.
En önemlisi; ev ahalisinin çoğu çalışıyor
ve tutumlu bir şekilde para harcıyordu.
Damlaya damlaya göl olmaya başlamıştı… Ve arsalar alınıp, evlerin yapılmaya
başlaması sürecine geçildi. Evet, evet
bir şeyler oluyordu…
Ah şu mesailer…
Daha çok büyük fabrikalarda
çalışmayı seçmişti göçmenler, memur
olan zaten çok azdı. Daha güven veri-

yordu büyük fabrikalar. Ve sosyal haklar
önemliydi.
Aslında
sanayinin en büyük
sorunlarından biri kalifiye elemandır ki bu
günümüzde de geçerli
bir sorundur. Bulgaristan Türkleri’nin eğitim
durumları Türkiye ortalamasının üzerindeydi. Bu yeni iş bulmada
büyük bir avantajdı.
Kadınlarımız bile ortalama en az ortaokul mezunuydu. Bulgaristan eğitim
sisteminin en güzel yanı teknik eğitime
önem vermiş olmasıydı belki. Bu teknik
eğitim ile iş bulmakta zorluk çekmedik
aslında. Ve ara eleman sorununun çözülmesinde büyük katkımızda olmuştur. Bir de üstüne çalışkansanız, ihtiyacınız varsa tam da fabrikanın aradığı
elemansınızdır.
Bu koşullarda, maddiyatın hala
önem arz ettiği yıllarda mesai odaklı
çalışmıştır Bulgaristan Türk’ü. Normal
iş hayatında pek sevilmez mesailer. Ancak bizim anne ve babalarımızın asla
reddedemeyeceği bir durumdur. Aslında bu mesailer; kendi başına büyüyen
çocukları da oluşturdu. Dünden kalan
yemeği ısıtıp tek başımıza yemeği öğrendik biz 6-7 yaşlarında. Hiç şımaracak
vaktimiz de olmadı. Karne hediyelerimiz ev yapılana kadar hep ertelendi.
Ah şu mesailer annelere evlatlarından,
evlatları annelerinden ayırdı biraz.
Biraz daha rahat günler…
Tek katlı evlere taşınıldı sonunda. Hep hatırlarım o günlerde söylenen
“bir göz olsun, evimiz olsun” söylemini. Kiralardan kurtulmuştu birçoğumuz
90’ların sonuna doğru. Yaşadığımız
şehrin insanları şaşkındı aslında, bu kadar kısa sürede yokluk içinden bu günlere nasıl gelinmişti? Şimdi ayaklarımız
biraz daha sağlam basıyordu yere. Mesailer bile azalmıştı…
Nasıl adapte olduk?
320 bin insan bir yıl içerisinde
anavatana gelmiştik. Bazı noktalardan
farklı bir atmosferin içerisinde bulduk
kendimizi. En ucuz kiralar şehrin gelişmemiş olan bölgelerindeydi, dolayısı ile
çok farklı kültürlerin içerisinde bulduk
kendimizi. Sanki anavatanda değil yabancı bir ülkedeydik.

Adaptasyon tek taraflı olamaz, sadece
sizin çaba göstermeniz ile olamaz. Karşı tarafında sizi kabul etmesi önemli bir
noktadır. Evet, ilk zamanlar çok zorlandık, hayal kırıklıkları bile yaşadık. Ama
zamanla birbirilerimizi anlamaya başladık. Bu ülkede yaşamak hiçte kolay
değildi.
Bizlerin ucuz işçilik ücretleri ile
çalışıyor olması, göçmen konutlarının
yapılması, muhafazakâr kesimimizin
bile modern sayılması gibi birçok etken bazı yerel halkın bizlerden nefret
etmesine neden olmuştu. Ancak yıllar
geçtikçe görüldü ki; adli suçlara bulaşmadan, kimseler ile kavga etmeden,
hırsızlık, dilencilik yapmadan, başka
kültürlere saygılı olmamızdan dolayı
zamanla kendimizi kabul ettirdik. Tek
derdimizin benliğimizi kaybetmemek
olduğunu, zulümlerden dolayı anavatanda olduğumuzu ve kendimiz için,
devletimiz ve milletimiz için çalıştığımızı bu süre zarfında son derece tutarlı bir
şekilde göstermiş olduk.
Bugün bir fabrikaya işçi olarak
başvuruda bulunsanız bile doğum yerinizin Bulgaristan olması artık pozitif
yönde bir algı olarak görülebiliyor. Çalışkan ve güvenilir imajını karşıdaki kişiler sadece bu bilgiden dolayı ilk anda
düşünebiliyor. Dilimizin ve dinimizin
ortak olması her zaman bir avantaj olmuştu. Ama sadece bu iki temel yeterli
olmayabilir. Dil ve dinimizin yanında,
Karaman’dan gelen, Toros Yörüklerinden gelen, kalkıp göç eden Avşar boylarından gelen kültürümüzün etkisi
yadsınamaz.
Ve hoşgörümüz yadsınamaz.
Hoşgörümüzün kaybolmaması dileği
ile…
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I. DÜNYA SAVAŞI’NDA KOSOVALILAR
Erhan vatansever

1800’lü yılların başlangıcında Avrupa’da sanayi ve ekonomi alanındaki
gelişmeler, bir güç yarışına dönüşmüştür. Sanayi İnkılabı ile birlikte seri
üretime geçen Avrupalı daha fazla
üretmek amacıyla hammaddeye yönelmiş, keşfettiği bölgelerin yeraltı
ve yerüstü zenginliklerini ülkelerine
taşımaya başlamıştı. Aynı zamanda
ürettiklerini satmak amacıyla daha
geniş pazar payı arayışı sömürgeciliği
doğurmuş ve devletlerin birbirlerine
ters düşen çıkar çatışmaları Avrupa’da
kutuplaşmaya neden olmuştu. Birinci
Dünya Savaşı, Büyük Sırbistan rüyası
ve Panslavist propagandanın heyecanı içinde bulunan Sırpların hazırladığı
bir suikast ile ve Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Ferdinand’ın eşi
ile birlikte, 28 Haziran 1914 tarihinde
“Princip” adlı bir Sırplı tarafından Saraybosna’da öldürülmesi üzerine başlamıştır. İşte bu kutuplaşmanın ortaya
çıkardığı çatışma ortamından Osmanlı
devleti de payını alarak bir anda kendisini tüm dünyanın birbirini içine çektiği
bir girdabın içinde bulmuştur.
Kosova, 1389 tarihinde sultan
I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. 524
yıllık Osmanlı hâkimiyetinden sonra
ülke Londra Antlaşmasıyla Sırbistan’a
bırakılmıştır. Kosovalılar, 1913 yılından
sonra Osmanlı topraklarının dışında
kalmış olsalar bile ana vatan olarak
gördükleri Anadolu’yla bağlarını hiçbir
zaman koparmamışlar ve Birinci Dünya savaşında Osmanlı İmparatorluğu
saflarında gönüllü olarak mücadele
etmişlerdir.
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I. DÜNYA SAVAŞINDA ŞEHİT OLAN KOSOVALILAR
Milli Savunma Bakanlığının hazırladığı Şehitler listesinde, doğum ve ölüm
yeri, doğum ve ölüm tarihi, lakabı, baba adına göre sınıflandırma yapılmıştır. Bu
bilgiler bize dönemin sosyal yapısı hakkında yorum yapabilme imkânı vermektedir.
I. Dünya Savaşında şehit olan Kosovalılar listesi oluşturulurken günümüz Kosova
devletinin sınırları dikkate alınmıştır. Bu yüzden Milli Savunma Bakanlığının Şehitler
listesinde Kosova Vilayetine bağlı olarak gösterilen ancak günümüzde Kosova sınırları içerisine dahil olmayan bölgeler çalışmamıza dahil edilmemiştir.
Adı

Baba Adı /
Lakabı

Rütbesi

Doğum
Tarihi

Memleketi

Şehitlik Tarihi

Cephesi

1

Hayrullah

Hasan

Er

1876

Geylan

06.06.1333

Filistin
Cephesi

2

Abdullah

Fettah

Er

1892

Geylan

11.07.1333

Romanya
Cephesi

3

Fettah

Kasım

Er

1879

Geylan

16.07.1333

Romanya
Cephesi

4

Besim

İdris

Er

1889

Geylan

23.05.1333

Romanya
Cephesi

5

Hasan

Yusuf

Er

-

Geylan

27.04.1331

Çanakkale
Cephesi

6

Ramazan

Şaban

Er

1894

Geylan

11.04.1334

Filistin
Cephesi

7

Ramazan
Efendi

Bayram

Teğmen

1877

Geylan

11.09.1331

Çanakkale
Cephesi

8

Beyt

Zeynel Nuriddin Oğulları

Er

1888

Geylan

23.05.1333

Romanya
Cephesi

9

Ruşen

Timur

Er

1876

Geylan

10.10.1333

Filistin
Cephesi

No

10

Osman

Adem

Er

1876

Mitroviçe

12.11.1332

-

11

Zekur

Osman

Er

1876

Mitroviçe

23.11.1332

Çanakkale
Cephesi

12

Lütfi
Efendi

Salih

Üsteğmen

-

Mitroviçe

21.01.1332

Kafkas
Cephesi

13

Avni
Efendi

Mehmet

Yüzbaşı

-

Mitroviçe

28.03.1331

Kafkas
Cephesi

14

Ramazan

Abdullah

Er

1896

Mitroviçe

17.01.1333

Galiçya
Cephesi

15

İsa

Nuh

Er

1882

Prizren

24.06.1333

Romanya
Cephesi

16

Laho

Hakkı

Er

1893

Prizren

25.05.1333

Romanya
Cephesi

17

Mustafa

Şakir

Er

1883

Prizren

27.07.1333

Romanya
Cephesi

18

Salih

Süleyman

Er

1875

Prizren

11.08.1333

Irak
Cephesi

19

Cemal

Arif

Er

1896

Prizren

18.05.1333

Romanya
Cephesi

20

Kadir

Bahtiyar

Er

1887

Prizren

25.05.1333

Romanya
Cephesi

21

Abbas

Celil

Er

1890

Prizren

23.04.1334

Filistin
Cephesi

22

Mehmet
Celal
Efendi

Ahmet Cemil

Yüzbaşı

-

Prizren

03.11.1331

Kafkas
Cephesi

23

Şakir

Hasan

Er

1881

Prizren

17.02.1331

Çanakkale
Cephesi

24

Hasan
Vehbi
Efendi

Hasan

Üsteğmen

-

Prizren

15.10.1330

Kafkas
Cephesi

25

Kazım

Hüseyin

Er

1875

Prizren

13.05.1333

Çanakkale
Cephesi

26

Adem

Ömer

Teğmen

-

Prizren

08.10.1330

Kafkas
Cephesi

27

Mahmut

Celalettin Hamal Oğulları

Er

1877

Prizren

10.01.1333

Romanya
Cephesi

28

Mustafa

Demir

Er

1884

Prizren

05.10.1334

Kafkas
Cephesi

Milli Savunma Bakanlığı’nın
hazırlamış olduğu şehitler listesinde I.
Dünya savaşında Kosovalılardan toplam
99 şehit ismi bulunmaktadır. Bu
şehitlerin; 29’u Romanya Cephesinde,
20’si Galiçya Cephesinde, 17’si Kafkas
Cephesinde, 13’ü Filistin Cephesinde, 12’si
Çanakkale
Cephesinde,
5’i
Irak
Cephesinde ve 3 tanesi de bilinmeyen
cephede
şehit
düşmüşlerdir.
Bu
şehitlerin yanında kaydı olmayan,
hastalıktan ölen ve kayıp olan askerl-erin
mevcut olduğu düşünülürse şehit
sayısının daha da fazla olduğu söylenebilir.

29

Mustafa

Ömer

Er

-

Prizren

27.10.1333

Filistin
Cephesi

Şehitlerin İllere Göre Dağılımı

30

Cafer
Sadık Ağa

Ahmet

Üsteğmen

-

Prizren

11.05.1331

Çanakkale
Cephesi

31

Süleyman
Sırrı Efendi

Musa

Yüzbaşı

-

Prizren

24.02.1331

Çanakkale
Cephesi

32

Mehmet

Mehmet

Er

1892

Prizren

03.03.1331

Çanakkale
Cephesi

33

Sarı

Musa

Yüzbaşı

-

Prizren

22.01.1331

Çanakkale
Cephesi

34

Nezir

Latif

Er

1890

Prizren

28.11.1333

Filistin
Cephesi

35

Zekeriya

Hacı Han

Er

1892

Prizren

12.12.1332

Romanya
Cephesi

36

Recep

Fettah

Er

1885

Prizren

05.10.1334

Kafkas
Cephesi

37

Destan

Abidin

Er

1884

Prizren

14.08.1333

Romanya
Cephesi

38

İslam

Salim

Er

1882

Piriştine

00.01.1333

Romanya

39

Hayrullah

Bekir

Er

-

Piriştine

29.11.1332

Galiçya
Cephesi

40

Yakup

Ramazan

Er

1880

Piriştine

15.3.1917

-

41

Fettah

Zümer

Er

1874

Piriştine

12.09.1333

Romanya
Cephesi

42

Muhan

Cemal

Er

1878

Piriştine

05.06.1333

Romanya
Cephesi

43

Ramazan

Emin

Er

1880

Piriştine

30.08.1333

Romanya
Cephesi

44

Zakir

Hızır

Er

1883

Piriştine

08.08.1333

Romanya
Cephesi

45

Müslim

Adem

Er

1879

Piriştine

14.09.1333

Romanya
Cephesi

46

Bekir

Zeki

Er

1879

Piriştine

14.08.1333

Romanya
Cephesi

47

Besim

Adil

Er

-

Piriştine

04.12.1332

Galiçya
Cephesi

48

Şaban

Rahman

Er

1875

Piriştine

07.10.1333

Galiçya
Cephesi

49

İsmail
Efendi

Abdulkerim

Yüzbaşı

-

Piriştine

24.10.1330

-

50

Mehmet

Bayram

Er

-

Piriştine

29.11.1332

Galiçya
Cephesi

51

İbrahim

Ali

Er

1886

Piriştine

25.11.1333

Filistin
Cephesi

52

İbrahim

Recep

Er

1887

Piriştine

29.01.1331

Kafkas
Cephesi

I.DÜNYA SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞEN
KOSOVALILAR
ÜZERİNE
DEĞERLENDİRMELER

I. Dünya Savaşında şehit olan
Kosovalıların yerleşim yerlerine göre
dağılımına bakıldığında, şehitlerin 45’i
Piriştine, 23’ü Prizren, 11’i İpek, 9’u
Geylan, 5’i Mitroviçe, 4’ü Volçetrin, ve
2’si de Yakova doğumlu olduğu görülmektedir. I. Dünya Savaşında Anadolu
genelinde olduğu gibi Kosovalılar da
başta Çanakkale Cephesi olmak üzere
bütün cephelerde şehit vermiştir.
Savaşın başladığı tarihlerde Kosova’nın
başka bir devletin hâkimiyetinde olması
Kosovalıların verdikleri şehitleri daha da
önemli kılmaktadır. I. Dünya Savaşında
Osmanlı
ordusunda
savaşan
Kosovalıların subaylardan ve gönüllü
askerlerden oluşmaktadır.
Şehitlerin İsimlere Göre Dağılımı
Kayıtlardaki Kosovalı şehitlerin
isimlerine bakıldığında, en fazla Mehmet,
Ramazan, Hasan, Fet-tah, Osman,
İbrahim isimleri görülmek-tedir. İsim
tercihleri toplumların sosyal, kültürel ve
inançlarını
yansıttığından
oldukça
önemlidir.
Kosova
Şehitlerinin
kullandıkları isimlere bakıldığında o
dönemde, Anadolu’da olduğu gibi
Kosova’da da geleneksel Türk Aile
yapısının hâkim olduğu görülmektedir.
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Şehitlerin Yaşa Göre Dağılımı

53

Selim

Müsellim

Er

1877

Piriştine

01.01.1334

Filistin
Cephesi

54

Abdülkerim Ağa

Abdurrahman

Üsteğmen

-

Piriştine

22.10.1333

Kafkas
Cephesi

55

Kanber

Mustafa

Er

1886

Piriştine

27.10.1333

Filistin
Cephesi

56

Kamil

Hızır

Er

1882

Piriştine

25.06.1333

Romanya
Cephesi

57

Hasan
Efendi

Nezir

Üsteğmen

-

Piriştine

25.04.1332

Kafkas
Cephesi

58

Hüseyin
Efendi

Hasan

Zabit
Namzeti
Ys.Sb.Ad.

-

Piriştine

20.05.1332

Irak
Cephesi

59

Ali

Fehriman

Er

1880

Piriştine

28.08.1333

Romanya
Cephesi

4. Şehitlerin Lâkapları

60

Ali Efendi

Salih

Zabit Vek
Yd. Sub.

-

Piriştine

11.09.1333

Filistin
Cephesi

Millî Savunma Bakanlığının
hazırlamış olduğu listede şehitlere ait
lâkaplarda tespit edilmiştir. Söz konusu
lakaplar şehitlerin hangi aileye mensup
olduklarını belirlemekte noktasında
bize oldukça önemli bilgiler vermektedir. I. Dünya Savaşında şehit olan
Kosovalıların sadece 3 tanesinin lâkabı
bilinmektedir. I. Dünya savaşında şehit
veren diğer bölgelerle kıyaslandığı zaman lakapları bilinen Kosovalı şehit
sayısı çok azdır. Bu lakaplar şunlardır;
Nuriddin Oğulları, Hamal Oğulları,
Şaban Oğulları.

61

Ethem

Bektaş

Er

1881

Piriştine

11.10.1333

Romanya
Cephesi

62

Ethem

Mehmet

Er

1874

Piriştine

15.10.1334

Kafkas
Cephesi

63

Akif Efendi

Mahmut

Üsteğmen

1872

Piriştine

05.04.1331

Çanakkale
Cephesi

64

Sadri

Adem

Er

1877

Piriştine

09.01.1333

Romanya
Cephesi

65

Fettah
Efendi

Müslih

Teğmen

-

Piriştine

27.09.1331

Irak
Cephesi

66

Arif

Yaşar

Er

1892

Piriştine

05.09.1333

Filistin
Cephesi

67

Rahim

Şaban

-

1889

Piriştine

15.3.1917

Şehit Düştükleri
Dağılım

Galiçya
Cephesi

68

Mesuh

Cemal

Er

1878

Piriştine

28.09.1333

Romanya
Cephesi

69

Bahtiyar

Hüseyin

-

1889

Piriştine

19.08.1333

Romanya
Cephesi

70

Muhtar

Murat

Er

1896

Piriştine

10.1.1917

Galiçya
Cephesi

71

Bayram

Bahtiyar

Er

1882

Piriştine

11.01.1334

Galiçya
Cephesi

72

Ramazan

Abdurrahman Şaban
Oğulları

Er

1883

Piriştine

23.05.1333

Romanya
Cephesi

73

Ramazan

Hamit

Er

1884

Piriştine

12.01.1333

Romanya
Cephesi

74

Salih

Selim

Er

1877

Piriştine

10.05.1333

Romanya
Cephesi

75

Yusuf
Efendi

Süleyman

Teğmen

1875

Piriştine

31.11.1333

Kafkas
Cephesi

76

Raşit
Efendi

Hüseyin
Efendi

Teğmen

1896

Piriştine

10.02.1332

Irak
Cephesi

77

İsmail

İbrahim

Er

1884

Piriştine

08.07.1333

Romanya
Cephesi

78

İsmail

Şaban

Er

1886

Piriştine

20.02.1333

Filistin
Cephesi

79

Cemal

Zobra

Er

1876

Piriştine

15.10.1334

Kafkas
Cephesi

80

Osman
Nuri Efendi

Hacı Nasuh

Zabit Vek
Yd. Sub.

1897

Piriştine

02.06.1333

Filistin
Cephesi

81

Zekeriya

Mehmet

Er

1892

Piriştine

05.10.1334

Kafkas
Cephesi

82

Derviş

Sadık

Er

1889

Piriştine

10.07.1333

Kafkas
Cephesi

83

Osman

Ahmet

Er

1886

Volçetrin

02.05.1333

Galiçya
Cephesi

I. Dünya Savaşında şehit düşen
Kosovalıların yaş ortalaması 31’dir.
En yaşlı şehit 1874 Piriştine doğumlu
olan ve Kafkas Cephesinde 15.10.1334
tarihinde şehit düşen Mehmet oğlu
Ethem’dir. En genç şehit ise 1896
Piriştine doğumlu olan ve Irak Cephesinde 10.02.1332 tarihinde şehit olan
Hüseyin Efendi oğlu Raşit Efendi
ve 1897 Piriştine doğumlu ve Filistin Cephesinde 02.06.1333 tarihinde
şehit olan Hacı Nasuh oğlu Osman
Nuri Efendi ve 1896 İpek doğumlu ve
23.10.1332 Galiçya Cephesinde şehit
olan Mehmet oğlu İsa’dır.

Cephelere

Göre

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Çanakkale, Filistin, Kafkas, Irak, Romanya, Galiçya, Hicaz-Yemen ve İran
cephelerinde savaşmıştır. Kosovalıların
29’u Romanya Cephesinde, 20’si
Galiçya Cephesinde, 17’si Kafkas
Cephesinde, 13’ü Filistin Cephesinde,
12’si Çanakkale Cephesinde, 5’i Irak
Cephesinde ve 3 tanesi de bilinmeyen
cephede şehit vermiştir.
Kosovalılar diğer bölgelerden
farklı olarak en çok şehidi Romanya
cephesinde vermiştir. Bunun sebebi ise
Rumeli’den gelen asker ve subayların
çoğunun 6. Kolorduda görevlendirilmiş
olmalarıdır. 6. Kolordu Enver Paşa
tarafından
I.
Dünya
Savaşında
Avusturya-Macaristan’a savaş açan
Romanya’ya karşı yardım amacıyla
gönderilmiştir.
Romanya Cephesinde verilen 29 şehidin, şehit düştükleri yer
olarak tasnif yapıldığında sırasıyla,
16’sı Meydan Harbinde, 3’ü Sert Hattı
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Müdafaasında, 2’si 6. Kolordu Korkapı
Harp Hastanesinde, 1’i Kırkkilise Hastanesinde, 1’i 25. Fırka Seyyar Hastanesinde, ‘1’i Tuna Şehrinde şehit
düşmüştür. 5 şehidin ise şehit düştüğü
yer bilinmemektedir.
Galiçya Cephesinde verilen
20 şehidin, şehit düştükleri yer olarak
tasnif yapıldığında sırasıyla, 12’si Meydan Muharebesinde, 4’ü Galiçya’da,
2’si 309 Nolu Seyyar Hastanesinde, 1’i
Gorondiç Harp Hastanesinde ve 1’i Cevat Tepesinde şehit düşmüştür.

KOSOVA

Kafkas Cephesinde verilen
17 şehidin, şehit düştükleri yer olarak
tasnif yapıldığında sırasıyla, 4’ü Derbend Muharebesinde, 1’i Bayburt
Kaladere Tepesinin Şimal Şarkındaki
Rakımsız Tepede, 1’i Kerek Muharebesinde, 1’i Hanik Muharebesinde, 1’i Banir
Yaylasında, 1’i Bardiz Muharebesinde,
1’i Kop Tepesinde, 1’i Kemah ve Tarki
Dağı Muharebesinde, 1’i Sanlar Muharebesinde, 1’i Meydan Muharebesinde, 1’i Malazgirt Muharebesinde şehit
düşmüştür. 3 şehidin ise şehit düştüğü
yer bilinmemektedir.

84

Halim

Tahir

Er

1886

Volçetrin

15.03.1333

Galiçya
Cephesi

85

Rahim
Efendi

Recep

Teğmen

1879

Volçetrin

13.02.1331

Çanakkale
Cephesi

86

Murtaza

Süleyman

Er

-

Volçetrin

12.05.1331

Kafkas
Cephesi

87

Durmuş

Mehmet

Er

1889

Yakova

27.10.1333

Galiçya
Cephesi

88

Murtaza
Efendi

Mustafa

Üsteğmen

-

Yakova

06.03.1331

Çanakkale
Cephesi

89

İsa

Mehmet

Er

1896

İpek

23.10.1332

Galiçya
Cephesi

90

Arif

Tahir

Er

-

İpek

07.12.1332

Galiçya
Cephesi

91

Cebrail

Cemal

Er

1886

İpek

-

Kafkas
Cephesi

92

Abdil

Salih

Er

1891

İpek

04.12.1332

Galiçya
Cephesi

93

İbrahim

Yusuf

Er

1896

İpek

17.01.1333

Galiçya
Cephesi

94

Kahraman

Adoş

Er

-

İpek

14.12.1917

Galiçya
Cephesi

95

Kahraman

Hacı İdris

Er

1894

İpek

12.12.1917

Galiçya
Cephesi

96

Muharrem

Yunus

Er

1896

İpek

17.01.1333

Galiçya
Cephesi

97

Zeynullah

İsmail

Er

1890

İpek

02.05.1333

Galiçya
Cephesi

98

Rüstem

Ramazan

Er

1880

İpek

15.09.1332

Galiçya
Cephesi

99

Sabri

Hüseyin

Er

1890

İpek

25.01.1333

Irak
Cephesi

Filistin Cephesinde verilen 13
şehidin, şehit düştükleri yer olarak tasnif yapıldığında sırasıyla, 2’si Şeria’da,
1’i Ebu Gazenfer’de, 1’i Şam Vatan
Cerrahi Hastanesi’nde, 1’i Meydan Muharebesinde, 1’i Beni Samuel Cephesinde, 1’i Tarsus Hastanesinde, 1’i Halep
Ramazaniye Hastanesinde, 1’i Kudüs’te,
1’i Tenya Muharebesinde, 1’i 8. Kolorduya Mensup Vatan 1. Cerrahi Hastanesinde, 1’i Gazze’de, 1’ Bomba Tepesinde
şehit düşmüştür.
Çanakkale Cephesinde verilen 12 şehidin, şehit düştükleri yer
olarak tasnif yapıldığında sırasıyla, 2’si
Kanlısırt’ta, 2’si Sebdülbahir’de, 1’i 9.
Fırka Seyyar Hastanesinde, 1’i Mehmet
Çavuş Siperlerinde, 1’i Kerevizdere’de,
1’i Gelibolu Hastanesinde, 1’i Hilal-i
Ahmer Beyoğlu Hastanesinde, 1’i Kirte
Harbinde, 1’i Kumkale Hücumunda
şehit düşmüştür. 1 şehidin ise şehit
düştüğü yer bilinmemektedir.
Irak Cephesinde verilen 5
şehidin, şehit düştükleri yer olarak tasnif yapıldığında sırasıyla, 1’i Meydan
Muharebesinde, 1’i Kuttu’l Amare’de, 1’i
Felahiye Muharebesinde, 1’i Bağdat 3.
Kasırlar Hastanesinde şehit düşmüştür.
1 şehidin ise şehit düştüğü yer bilinmemektedir
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OSMANLI İMPARATORLUĞU SONRASI
ARNAVUTLUK’TA ULUS VE DEVLET İNŞASI
Seçkİn ARPALIER
Osmanlı İmparatorluğu’nun 500
yılı aşkın sürede hâkimiyeti altında kalan
Arnavutluk, Balkan Savaşları esnasında
oluşan şartlara karşın 28 Kasım 1912 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 29 Temmuz 1913 tarihinde Londra Konferansı’nda
büyük devletlerin garantörlüğü altında
Arnavutluk’un bağımsızlığı kabul edilmiştir. Bu bağımsızlık büyük güçlerin vesayeti
altında gerçekleşmesi sebebiyle Avusturyalı Prens Wilhem Von Wied, 7 Mart 1914
tarihinde Arnavutluk devletinin geçici
devlet başkanı olarak atanmıştır. Fakat
gerçekte Arnavutluk’u İşkodra’da bulunan
bir İngiliz Amirali yönetmiştir.1
Aynı yıl içerisinde 1. Dünya Savaşı’nın
patlak vermesinin ardından bu dört yıllık süreçte Arnavutluk tarafsız kalacağını
ilan etmesine rağmen savaş alanına dönen ülke İtalya, Avusturya-Macaristan,
Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Fransa
ve Bulgaristan olmak üzere 7 farklı ordu
tarafından işgale uğramıştır.2 Osmanlı İmparatorluğu’nun koruyucu şemsiyesinden
mahrum kalan Arnavutluk diğer Balkan
ülkeleri gibi İtalya’nın yayılmacı politika
izlediği topraklar olarak görülmüştür.
1. Dünya Savaşı sonrasında ise
Arnavutluk’ta yeni hükümet kurma çalışmaları başlamıştır. 21-31 Ocak 1920
tarihleri arasında Süleyman Delvina başkanlığında gerçekleştirilen Leşne Kongresi
(Kongresi i Lushnjes) toprak bütünlüğünü sağlamak, devlet yapısını oluşturmak,
başkent olarak Tiran’ın belirlenmesi ve
İtalya işgalini sonlandırma kararları alınmıştır. Kongrede Paris Barış Konferansı’na
heyet gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Paris Barış Konferansı’nın sonunda ise ABD
Başkanı Woodrow Wilson Arnavutluk’un
1913 yılında Londra Konferansı’nda tespit
edilen siyasi sınırlar dâhilinde bağımsızlığının tanındığını açıklamıştır.3 17 Aralık
1920 tarihinde ise Arnavutluk’un Milletler
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Cemiyeti’ne üyeliği kabul edilmiştir.4
Bağımsızlığını ikinci kez onaylatan Arnavutluk ülke içindeki siyasal istikrarı bir türlü sağlayamamıştır. 1921 yılında
Nisan ile Aralık ayları arasında 5 kez hükümet değişmiştir. Aralık ayında kurulan
hükümetin başbakanı Ahmet Zogu5 olmuştur. Fakat kabineyi Batılı yabancı danışmanlarla dolduran Zogu hükümetinde
istikrarsızlıklar devam etmiştir. Ülkede
toprak sahibi kesim Osmanlı Dönemi’nde
kazandığı toprakları kaybetmemek için
statükoyu değiştirebilecek tüm tarım reformlarına karşı çıkanlardan oluşan beylerin desteğini alan Ahmet Zogu’ya karşı,
demokrasi yanlısı iyi eğitimli liberal aydınlardan oluşan değişim taraftarları ise
Ortodoks Papaz Fan Stilian Noli’yi desteklemişlerdir. Ahmet Zogu’nun baskıcı
yönetimine dayanamayan Papaz Fan S.
Noli taraftarları 16 Haziran’da darbe gerçekleştirerek yönetimi kısa süreli de olsa
ele geçirmiştir. “Haziran Devrimi”, “Burjuva-Demokratik Devrim” veya “Askeri
Darbe” olarak adlandırılan bu başkaldırış
kısa süreli bir başarı sağlasa da6 Arnavut
ulusunun tam anlamıyla toplumsal olarak
hazır olmaması sebebiyle halk desteği
sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda zayıf
kalmıştır. Yugoslavya’ya kaçan Zogu aynı
yıl içerisinde Aralık ayında Yugoslavya
hükümetinin desteğiyle Arnavutluk’a geri
dönmüştür. Bu sefer Fan S. Noli 1924 yılının Aralık ayında İtalya’ya kaçmıştır. Ahmet Zogu tarafından yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte 21 Ocak 1925 tarihinde
Arnavutluk’ta cumhuriyet ilan edilmiştir.
Ahmet Zogu ise 31 Ocak 1925 tarihinde
görev süresi 7 yıl olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiştir. 7 Mart 1925
tarihinde Cumhurbaşkanı’na birçok yetki
verecek yeni anayasa yapılmıştır. Ayrıca
15 Marta 1925 tarihinde ana merkezi Roma’da olan Arnavutların ilk ulusal bankası

kurulmuştur.7 Ahmet Zogu Cumhurbaşkanı olduktan sonra muhalefeti sindirerek
kısa sürede etkisiz hâle getirmiş devlet
yapılarını güçlendirmeye çalışmış, ceza
kanunlarını ve devletin otoritesini güçlendirecek çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca
her ne kadar toplumu modernize etmeye çalışsa da siyasi gücünü toprak sahibi
beylerden aldığı için bu konuda başarısız
olmuştur. Bu süreçte geçmişteki Osmanlı
yönetimini kötüleyen yazıların yazılmasına teşvik eden8 Zogu “yüzümüzü Batı’ya
çevireceğiz” iddiasıyla birlikte idari ve
ekonomik anlamda İtalya’nın Arnavutluk
devletine sızmasına ve onu sömürmesine izin vermiştir.9 İtalya’ya bağlı otoriter
bir rejim süren Ahmet Zogu, 1 Eylül 1928
tarihinde İtalya’nın da desteğiyle adını
tekrardan değiştirerek kendini I. Kral Zog
ilan edip taç giymiştir. Bu karar uluslararası alanda tepkiyle karşılandığı gibi 11 Ekim
1928 tarihinde Le Petit Parisen Gazetesi
yazarı Henry Berraux’u kabul eden Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Zogu’nun krallığını ilan etmesini şu şekilde eleştirmiştir:
“… kendi kendini kral tayin eden bu adam
ulusuna ihanet etmemeliydi. Millet, parlamento, hükümet ve hatta samimi bir dost
bile ona karşı çıkmalıdır…”10
Otoriter milliyetçi ve pragmatik
yönetimler sergileyen Zogu’nun iki savaş
arası dönemde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Kral sıfatlarıyla ülkede milli bilincin
oluşması ve modern anlamda ulusal ülke
inşasında katkıları olmuştur. Krallık döneminde bu yapının oluşmasında öncül yöntem olarak eğitim ele alınmıştır. Nathalie
Clayer’in belirttiği gibi eğitim, toplumları
ulusallaştırmada yegâne unsur olarak öne
çıkmaktadır.11 Eğitim müfredatları değiştirilerek İskender Bey liderliğindeki dönem “golden past” (altın geçmiş) olarak
belirlenmiştir. Osmanlı Dönemi “Osmanlı
boyundurluğu” (Ottoman yoke) olarak

değerlendirilmiş “karanlık çağ” (dark age)
olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 19. yüzyılda
Arnavut milliyetçiliğinde yaşanan milli
uyanış ve mücadeleler de müfredatın başlıca konuları olmuştur. 1939 yılına gelindiğinde okuma-yazma oranı %85 seviyesine
ulaşmıştır.12 Batı’ya üniversite tahsili için
gönderilen yüzlerce genç kadın ve erkek
ülkede yeni ve modern kamu yönetiminin tesisinde rol oynadıkları gibi sosyalist
düşüncenin yaygınlaşmasında katkıda bulunmuşlardır.
2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Arnavutuk’a işgal girişimleri
tekrardan baş göstermiştir. 1935 Habeşistan İşgali sonrası yoğun tepkilere maruz
kalan Musollini, 2. Dünya Savaşı başlamadan önce ordunun yakıt, metal ve tahıl gereksinimi için 7 Mart 1939 tarihinde
Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinden oluşan 100.000 kişilik ordu ile Arnavutluk’u
işgal etmiştir. Uzun yıllardır İtalya etkisinde olan Arnavutluk’un işgali İtalya için
kolay olmuştur. İşgal sonrası Arnavutluk
kurucu meclisi Arnavutluk tacını İtalya
kralı olan III. Victor Emmanuel’e verilmiş
Ahmet Zogu ise ülkeden kaçmak zorunda
kalmıştır. Arnavutluk’ta 2 yıl Başbakanlık,
3 yıl Cumhurbaşkanlığı, 11 yıl Krallık yapan
Ahmet Zogu, Arnavutluk’a bir daha geri
dönmeyerek 22 yıl sürgün hayatı yaşamış
9 Nisan 1961 tarihinde Paris’te ölmüştür.13
2. Dünya Savaşı süreci Arnavut milliyetçiliği için dönüm noktalarından biri olmuştur. Arnavutlar tarihlerinde ne Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı silahla mücadele
edip bağımsızlığını kazanmıştır ne de 1.
Dünya Savaşı sırasında uğradığı birçok
işgale karşı silahlı bir direniş göstermemiştir. Fakat 2. Dünya Savaşı bu konuda
dönüm noktası olmuş Arnavutlar tarihte
ilk defa “Arnavutluk” adına savaşmak için
1939 yılında 70.000 partizandan oluşan
“Ulusal Kurtuluş Hareketi” (Lëvizja Nacional Çlirimtare)14 silahlı bir organizasyon
kurup İtalyan ve Nazi Almanya’sı işgallerine karşı direnmiştir.
Yugoslavya’nın da desteğiyle ve Enver
Hoxha’nın (Hoca) liderliğinde 8 Kasım
1941 tarihinde “Arnavutluk Komünist Partisi” (Partia Komuniste Shqiptare- PKSH)
kurulmuştur. Savaş sırasında kurulan
en önemli ikinci direniş grubu ise sayıları 50.000’i bulan “Milli Cephe” (Balli
Kombëtar) olmuştur. Midhat Frashëri liderliğinde Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin
komünist görüşünden rahatsız olan muhafazakâr ve milliyetçi kişiler tarafından
29 Eylül 1942 tarihinde Peza Konferansı’nda kurulmuştur. Milli Cephe mensup-

larının (Ballist) kuruluş amaçlarını; ülkeyi
kurtarıp bağımsızlığı sağlamak, savaştan
sonra sürdürülebilir demokratik bir rejim
oluşturmak ve Kosova’yı Arnavutluk ile
birleştirmek şeklinde bir program belirlemiştir. Fakat grup içinde savaşlara direk
katılmaya istekli bir grup olduğu gibi yıpranmayı önlemek amacıyla ABD ve İngiliz
müdahalesini bekleme taraftarı olan daha
güçlü bir grup da mevcut olmuştur. Savaşa dâhil olmayıp halkın desteğini günden
güne kaybeden grubun komünistlere karşı Nazilerle işbirliği yaptığının ortaya çıkması halkın Ballistlere karşı tüm güvenini
kaybetmesine sebep olmuştur. Faşizmden
mağdur olan halkın Kosova’yı Arnavutluk
ile birleştirme görüşü de faşizm hareketi
olarak algılamış ve o dönem soğuk bakılmıştır. Bu sebeple milliyetçilik hareketleri
zayıflarken komünizm günden güne güç
kazanmıştır.15
Arnavutlar cephesinde gelişmeler böyleyken işgalci İtalyanlar yüzlerini
Yunanistan’a doğru çevirmiştir. Yunanistan işgali için Benito Mussollini “Büyük
Arnavutluk” vaatleriyle Arnavutlardan
yardım istemiştir. Her ne kadar Arnavutlar
bu vaatlerin kendileri için boş olduğunu
bilseler de Yunanistan ile Epir (Çamëria)16 problemi yaşamaları sebebiyle
işgalde İtalya’yı destekleyici tavır sergilemişlerdir. Fakat İtalyanlar Yunan işgali
sırasında beklenen başarıyı gösterememiştir. Bu başarısızlık üzerine Nazi Almanyası Yugoslavya, Yunanistan ve Arnavutluk’u kısa sürede kontrol altına almıştır. 12
Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya’ya bağlı
olan Kosova17 bölgesi ise Arnavutluk yönetimine bırakılmıştır.18
Almanların Arnavutların lehine
hareket etmesiyle birlikte Büyük Arnavutluk İdeası’nın en yakın fiziksel sınırlarına ulaşılsa da o dönemde Arnavutluk’ta
“kukla” yönetimin bulunması, Yugoslavya’nın desteğiyle yükselişte olan komünist
Arnavutların Josip Broz Tito ile sorun yaşamak istememesi, o dönem her türlü yayılmacı politikanın faşistlik ile bağdaşması
ve yayılmacı politikalar izlemek yerine siyasal anlamda hayatta kalma önceliğinin
baskın olması nedenleriyle konjonktürel
gerçeklik Arnavutları işgalcilere direnmeye sevk etmiştir. Savaşın seyrinin değişmesiyle işgalci güçler çekilmeye başlamıştır.
Direnişte başarılı olan Ulusal
Kurtuluş Hareketi Arnavutluk siyasetinde
etkin olmayı da başarmıştır. 24-28 Mayıs
1944 tarihleri arasında Përmet Kasabası’nda gerçekleşen Anti-faşist kurultayı

ile kurulan geçici hükümetin başkanlığına Enver Hoxha getirilmiştir.19 Böylelikle
Arnavut halkının diktatörlük rejimi altında yaşayacağı baskı ve acı dolu yılların
temeli atılmıştır. 1946 yılında Arnavutluk
Halk Cumhuriyeti (Republika Popullore e
Shqipërisë)20 kurularak başkanlığa Enver
Hoxha seçilmiştir. Enver Hoxha döneminde Arnavutluk dış politikası; Yugoslavya
etkisi (1945-1948), SSCB ile yakınlaşma
(1948-1961), Çin ile ilişkiler (1961-1978) ve
yalnızlık politikası ile uluslararası sisteme
tamamen kapalı bir Arnavutluk (19781985) şeklinde 4 temel döneme ayrılmıştır. Dış politikada istikrarı sağlayamayan
Enver Hoxha iç politikada katı ve istikrarlı
politikalar sergilemiştir.21
Enver Hoxha tıpkı Mao ve Stalin
gibi baskı sistemlerinin en sert ve en acımasız uygulamalarını kendi ülkesine uygulamıştır. Bu uygulanan baskıcı rejimle
birlikte demokratik liderlerin ve düşünürlerin ülkeden çıkmasını engellemiştir.22
Dünyanın ilk ateist devleti23 olan Arnavutluk ülkedeki tüm dini inanışları yasaklayarak halkın inanç özgürlüğünü yok
sayıp baskı altına almıştır.24 Arnavut halkının çoğunun hayatı kontrol altına alınmış
ve yurtdışına çıkılmasına izin verilmeyerek
seyahat özgürlükleri ellerinden alınmıştır.
Ülkede hukukun üstünlüğü geçersiz sayılmıştır. Politik sebeplerle binlerce insan
hapse girmiştir. Hapse giren mahkumların tüm aile yakınları ülke içinde sürgün
edilmiştir. Dönemsel olarak Yugoslavya,
SSCB ve Çin gibi sosyalist devletlerden
aldığı yardımlarla geçinen Arnavutluk’un
yalnızlık politikasına geçmesiyle birlikte
ekonomi çökme noktasına gelmiştir. Halk
baskılara rağmen sefalet içinde hayatını
idame etmeye çalışmıştır.25
Tıpkı Ahmet Zogu gibi Enver
Hoxha da yayılmacı politikaya karşı olup
Büyük Arnavutluk İdeası’ndan rahatsız
olmuştur. Bunun sebepleri olarak Kosova’da yaşayan klan liderlerinden korkması, Kosova nüfusunun Geglerden oluşması
ve kendisinin Tosk olması sebebiyle Geg
nüfusundan rahatsızlık duyması gibi çekinceleri ön plana çıkmıştır. Enver Hoxha’nın diktatör rejimi sırasında devlet
yapılarında ve sosyal yapılarda yaptığı
reformlarla Arnavut milliyetçiliğini birçok
yönden etkilemiştir.26 Göreve geldiği gibi
başta madenler olmak üzere İtalyanlara
ve Almanlara ait olan birçok mülkiyete ve
banka hesabına el koyarak millileştirmiştir. Tüm Arnavut tarihini kendi komünizm
propagandasına göre baştan düzenleyerek tekrar yazılmasını sağlamıştır. Arna-
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vut milliyetçiliğinin uyanışının entelektüeller ile gerçekleştirildiği bilinirken bunu
tamamen değiştirip Arnavut köylülerin
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyanlarla
Arnavutluk bağımsızlığını kazandığı düşüncesini yerleştirmiştir.27
İskender Bey’in direnişi Vatikan
ve Napoli Krallığı tarafından maddi ve askeri olarak desteklenip, Papa Pius II. tarafından “Hristiyanlığın Şampiyonu” (Champion of Christianity) olarak ilan edilse de
Enver Hoxha’nın oluşturduğu İskender
Bey figürüne göre köylülerin lideri, izole
politikasının temsilcisi, ateist, paranoyak
ve yabancı düşmanlığının temsilcisi olarak lanse edilmiştir.28 Enver Hoxha döneminde Hoxha’nın doğruları toplumsal
doğrular olarak benimsenmiştir. Kendi
karakterini İskender Bey’e yükleyen Enver Hoxha Arnavutluk’u dünyadan izole
etmiştir. Hiçbir gerçekçi dış tehdit olmamasına rağmen paranoyak politikalar ile
yokluk içinde olan Arnavutluk halkının tamamını kullanarak Arnavutluk’un her yerine 173.000 tane sığınak (bunkerët) inşa
ettirmiştir.
Dünyanın ilk ateist devleti olan
Arnavutluk’ta, Enver Hoxha din hakkında “feja opium për popullin” (din halkın
afyonudur) görüşünü benimseyip Arnavutların asıl dininin Arnavutçuluk olabileceğini ifade etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Arnavutları 500 yıl boyunca
İslam ile sömürdüğü görüşünde olan Enver Hoxha’nın tüm görüşleri Arnavutluk
ders kitaplarında okutulmuştur. Enver
Hoxha’nın yönetiminde Arnavut milliyetçiliğine yapılan en büyük katkı 1972 yılında Arnavutçanın Tosk lehçesi altında
standartlaştırılması olmuştur. Arnavutçanın standartlaştırılması (gjuha letrare) ile
Arnavutluk’ta yaşayan Arnavutlar ile Yugoslavya’da yaşayan Arnavutlar arasında
etkileşim artmış, her iki taraf da milliyet
bilincinin gelişiminde ve ulusal kimliklerinin inşasında ortak hareket etmeye başla-
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mışlardır.29 Bu durumun oluşmasındaki en
önemli olay ise Arnavutluk ile Yugoslavya arasında imzalanan
kültür
antlaşmasına
bağlı olarak Tiran Üniversitesi’nden
profesörlerin Priştine Üniversitesi’nde
eğitim
vermesi olmuştur.
Arnavutluk’un 28 Kasım 1912
tarihinde ilan ettiği
bağımsızlık
sonrası
Arnavut halkı birçok savaşa, işgale, siyasi
istikrarsızlığa, ekonomik krizlere ve diktatör rejimlere maruz kalmıştır. Bağımsızlık
öncesi dönemden farklı olarak bu dönemde zorluklara karşı halkın bilinçli bir şekilde direnişte bulunduğu görülmektedir.
Sorunlar, üst yönetim veya dışarıdan değil de halkın çoğunluğunun kendi iradesiyle Arnavut egemenliğini dert
edilerek çözüme kavuşturulmuştur. Böylelikle milliyetçi hareketin tam anlamıyla
başarılı olmasında ihtiyaç duyulan sosyal
yapının Arnavut milliyetçiliğinde bu dönemlerde oluştuğu görülmektedir.
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BALKANLAR’DA BİR İFTAR…
Ahmet ŞAHİN
Ramazan ayı buluşmalar ayı…
Çeşitli ortamlarda dostlar bir araya gelip,
beraber iftar açmanın, ya da iftar vermenin güzelliğini yaşıyorlar. Aynı zamanda
dini bir vecibeyi de yerine getirmenin verdiği mutlulukla, iç huzura kavuşmanın tadı
ise bir başka oluyor…
İstanbul Siyasal Mezunları Kocaeli Grubu olarak bu sene bir değişiklik
yaptık. Kocaeli dışında, Balkanlarda (Bulgaristan Dobriç’te, Türklerin verdiği isimle
Hacıoğlu Pazarcık’da) da bir iftar yapmaya karar verdik. Özellikle, Bulgaristan’da
güzel faaliyetlere imza atan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk)
ile birlikte (ki Genel Başkanlığını, Kocaeli
Grubundan arkadaşımız, 1992 mezunlarımızdan Dr. Bayram Çolakoğlu yürütüyor),
ramazanın ilk günü Bulgaristan yollarına
düştük.
Yolculuğumuz, ilk sahurdan sonra, dört arkadaşla birlikte İzmit’ten, saat
05.00 civarı başladı. Bir yandan ramazanın, diğer yandan da erken saatler olmasının verdiği rahatlıkla İstanbul trafiğini geçip, Kırklareli Dereköy sınır kapısına doğru
yol aldık. Sabahın verdiği huzurla, enfes
Istranca Ormanlarının içerisinden geçen
yoldan, Dereköy sınır kapısına ulaştık.
Burasının, Bulgaristan-Türkiye arasındaki
küçük bir sınır kapısı olması nedeniyle oldukça sakin bir ortamı vardı. Sanırım kullananların çoğu da bir şekilde Balkanlarla
bağı olan insanlardı…
Kısa süren bir sistem arızası sorununu da aştıktan sonra, işlemlerimizi
tamamlayarak, Bulgaristan tarafına geçtik. Bulgaristan–Türkiye sınırının Istranca
Dağlarından geçmesi nedeniyle, sınırın
Bulgaristan tarafı da geniş ormanlık alanlarla doluydu. Ama seyahatimiz boyunca
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özellikle dikkatimi çeken, yol kenarlarında
yoğun şekilde bulunan (erik, armut, kiraz
vb. birçok çeşidiyle birlikte) meyve ağaçları ve akasya ağaçlarıydı. Hatta diyebilirim ki, çoğu yerde akasya ormanlarından
geçtik. Kokusu ve en güzel şekilde açılmış
çiçekleriyle farklı bir şölen sunuyorlardı
yoldan geçenlere…
Malko Tırnovo, Krushevets güzergâhını izleyerek, küçük kasaba ve köylerden geçerek Burgaz’a ulaştık. Burgaz,
Bulgaristan’ın en büyük dördüncü şehriymiş. Araçla kısa bir şehir turu atarak yolumuza devam ettik. Biz İzmit’ te, büyük
çınar ağaçları bulunan yürüyüş yoluyla ya
da İstanbul’da Dolmabahçe Sarayının arkasında bulunan yol ile övünürken, Burgaz
da ara yollarda bile büyük ağaçlar vardı.
Parkları ise söylemiyorum; şehirde park
değil, ormandan şehir kurulmuş gibiydi
çoğu yerde… Bir de meşhur kumarhaneleri, hemen göze çarpan… Burgaz’ın kumarhaneler nedeniyle her dönem bir hareketliliği olsa da, özellikle yaz aylarında daha
yoğun olduğunu öğrendim. Güzel kumsallarıyla, bizim Antalya misali, Bulgaristan’ın
tatil yörelerinden biriymiş…
Burgaz’dan çıktıktan sonra, sahil
yolundan bizim Amasra’yı andıran (ama
ondan daha iyi ve korunmuş, bakımlı olan)
Nessebar’a (Osmanlı’daki adıyla “Misivri”)
ulaştık. Burada biraz mola verip, methini
duyduğumuz bu bölgeyi gezmeden yola
devam etmek istemedik.
Nessebar karaya küçük bir köprüyle bağlı, tarihsel dokusu olan bir ada.
Burgaz’ a 30 km mesafede, Avrupa’nın da
en eski tarihi yerleşimlerinden birisiymiş…
Alt tarafı taş, üst tarafı ahşap mimariyle
yapılmış evler, Osmanlı mimarisini andırıyor (muhtemelen de bizden kalmadır).

O güzelim Arnavut kaldırımlı yollarda dolaşırken, “ne olsaydı da şu araçları şehrin
kalbine sokmasalardı” demeden de edemiyorsunuz. Çünkü her köşesi tarihsel bir
tablo niteliğini taşırken, o tarihi görüntüden fırlamışçasına bir araba… Hiç yakışmıyor, hele fotoğraf tutkunlarını deli ediyor.
Nessebar’da son molamızı verdikten sonra yolumuza devam ettik. Yine
küçük ve şirin kasabalardan, köylerden,
meyve ağaçları ile dolu, akasya çiçeklerinin araçları kucakladığı yollardan geçerek Varna üzerinden (Sultan Abdülaziz’in
yaptırdığı ve halen kullanımda olan Varna
Aziziye camiinde öğle namazları eda edildikten sonra) Hacıoğlu Pazarcık’a ulaştık.
Ancak Balkanlara geçince, insan, bizim
yolları mumla arıyor… Yol boyunca Türkçe
çağrışımlı tabelaları görünce de “buraları
nasıl kaybettik” demeden, üzülmeden geçemiyorsunuz…
Hacıoğlu Pazarcık, kervan yolları
üzerinde kurulmuş bir şehir ve Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda bulunuyor. (Bu
satırları yazarken biraz tarihi ile ilgili araştırma yapayım dedim. Belediyelerinin sitesinde dahi tarihle ilgili bir şey yazmıyor.
Sanırım, Osmanlıya yer vermeyeceğiz diye
kendi tarihlerini bile anmaktan korkuyorlar…) Bu güzel şehir, Osmanlı döneminde
önemli bir ticaret merkeziymiş. Ticaret
kervanlarının Varna limanına gitmeden
satış işlemlerini tamamladıkları önemli bir
pazarmış. Şehir 16. yüzyılda burayı mamur eden, hanlar kuran Hacıoğlu lakaplı
bir Türk tüccara atfen, “Hacıoğlu Pazarcık”
ismini almış.
Zengin vakıf mülkleri olan bu
şehirde, Komünist rejim yıkılınca, tapusu
oluğu halde vakıf mülklerinin çoğu Türklere iade edilmemiş. Bu da acı tarafı…

Bayram Çolakoğlu’nun tavsiyesi ile iftarı
Hacıoğlu Pazarcık’da düzenlemeye karar
vermiştik. Yaklaşık iki yıl kadar önce bu
bölgeden 80 kadar öğrenci, Bal-Türk tarafından, Kocaeli’ne getirilmiş ve burada
misafir edilmişti. Bu öğrenciler ve aileleri
ile buluşmanın, ilk iftarı onlarla açmanın
daha güzel olacağını düşündük ki çok da
doğru bir karar olduğunu oraya gidince
gördük. Yine bir başka neden de Hacıoğlu
Pazarcık da bulunan, Bulgaristan’ daki tek
Türk şehitliğini de ziyaret etmekti…
Saat 17.00 civarı Hacıoğlu Pazarcık’a ulaştık. Otelimize yerleştikten ve kısa bir dinlenmenin ardından, yakınında iftarımızı
yapacağımız Bölge Müftülüğü’nün de bulunduğu Eski Camiye geçtik.
Cami ve bölgesi çölde bir vaha
gibiydi; Kominizim döneminden kalma
çarpık ve eski binaların yanında Anadolu ruhunu yansıtan binalardan oluşan bir
vaha… Etrafında büyük, Osmanlı simgesi
çınar ağaçları bulunuyor. Çevrede bulunan
tek katlı ve iki katlı Türk evleri ise Bulgar
Vakıflarının kontrolündeymiş. Bugün çeşitli hediyelik eşya mağazaları ve lokanta,
cafe, bar olarak kullanılıyor. Ancak, muhtemelen, eskiden camiye ait bu yapılar,
bu gün de devam eden Türklere baskının
bir nişanesi olarak müftülüğün kullanımına verilmiyor. Hatta daha da ilginç bir şey
söylediler, caminin bir bahçesi de yokmuş
Bulgar devletine göre… Ve Osmanlının
yaptığı, bahçesi olmayan bir cami… Hemen bitişiği ise şirin bir dinlenme parkı.
Tabi camiyle ilgili olmayan bir park olduğu
iddia edilince, düzenleme görüntüsü altında, bir Hristiyan mezar taşının sırtını camiye dayamışçasına parka yerleştirilmesi de
normal… (Biz de çok art niyetliyiz değil mi,
bunu bir baskı olarak değerlendiriyoruz…)
İftar saati yaklaştıkça katılımcılar da cami
çevresine akmaya başladı. Parkta bulunan
çınar ağaçlarının gölgesinde, yaklaşık yüzotuzyedi yıl önce bizim olan bu topraklarda bir misafir olarak, gelenlerle hasret
giderildi; sarılmalar, kucaklaşmalar ve
doyumsuz sohbetler eşliğinde iftar saati
beklenildi.
İftar çok keyifli ve güzel oldu.
Öğrenciler ve aileleri olmak üzere yaklaşık
80 civarı bir katılımla açıldı. Başkonsolos,
müftü ve orada bulunan ve Türkiye’den
gitmiş cami görevlilerinin katılımı da ayrı
bir tat verdi. Ama en güzeli de hepimizin
geleceği olan çocukların gözlerine yansıyan mutluluk, gurur ve sevinci görmekti…
Sorunlar çok… Kültürel, siyasi, dini, ekono-

mik… Her alanda sorunlar
var. Ama sorunların çözümü için, kör-topal olarak
da olsa verilen bir mücadele var. Ancak, geçmişten
çok daha iyi bir konumda
olmakla birlikte, hâlâ, alınacak çok da yol var… Küçük
bir şeyin bile olumlu yönde
değiştiğini görmek, mutluluk veriyor insana. Ve Bal
- Türk sayesinde değişen
bazı güzel şeyleri duyunca (ki muhtemelen bu tür güzel hizmet yapan başka organizasyonlar da vardır, İnşallah), bir kıpırtı
yaratmanın ne kadar basit olduğunu da
görüp, niye bu çorbada tuzumuz yok diye
üzülüyor insan…
Eski Camide kılınan akşam namazı ve buruk vedalaşmalarla, tekrar dilekleriyle iftarımız sona erdi. Ayrılan herkes de ise buruk bir mutluluk da vardı aynı
zamanda. Sohbet, bir kısım katılımcılar
ile birlikte, bütün yorgunluklara rağmen,
gece yarısına kadar devam etti. Sanki kimse ayrılmak istemiyordu, kimse birbirini
bırakmak istemiyordu ama biraz da bizi
düşünerek müsaade isteyip, ayrıldılar…
Yattıktan sonra, nasıl uyuduğumuzu ise
pek bilmiyorum. Yorgunluktan, sanırım
vücudum daha yatakla buluşmadan, beynim uyumaya başladı. Saatin çalışı, sahur
için kalkma vaktinin geldiğini haber veriyordu. Gündüzden aldığımız bir kısım kahvaltılıklarla, sahurumuzu bir otel odasında
yapıp, tekrar dinlenmeye çekildik…
Sabah 09.30 civarı kalkmamıza rağmen,
yine otelimize gelen bir kısım dostlarla,
çocuklarla sohbet, yaklaşık iki saat daha
devam etti. Sonrasında, Bulgaristan topraklarında bulunan tek Türk Şehitliğini ziyaret etmek üzere otelden ayrıldık.
Hacıoğlu Pazarcık’da bulunan Müze Statülü şehitlikte, Birinci Dünya savaşında
Dobruca Bölgesinde şehit düşen askerlerimiz yatıyor. Kapısında Müslüman ya da
Türk askerlerin yattığına ilişkin ibare dahi
bulunmamakla birlikte, içeri girdiğinizde,
taşlarında İslam’ın mührü/hilal olan Müslüman mezarlarını görüyorsunuz.
Hafta sonu olması nedeniyle
kapalı olan şehitliğe, duvarların üstünden
atlayıp girdik. Sanki dışından yaptığımız
dua onlara gitmeyecek? Ama gene de
yanlarına kadar gitmek istiyor insan. Bir
çocuğun başını okşar gibi mezar taşlarına dokunmak, başlarını okşamak istiyor.
Garipliklerine karşı, yanınızdayız, demek

istiyor… Onlarca şehit var orada yatan.
Ama isimleri bilinmiyor. Aynı şehitlikte o
dönem birlikte mücadele ettiğimiz Hıristiyan, Musevi askerler de yatıyor. Ama Hıristiyan askerlerin isimleri, yakın zamanlarda,
tek tek tespit edilmekle birlikte, Müslüman
askerlerin mezar taşlarında ise “İsmi Belli
Olmayan Merhum” diye yazıyor. Sadece
üç kişinin ismi var; bir albay ve diğer iki
komutan. Diğer isimlerin tespiti konusunda bir çalışma da düşünülmüyormuş... Şehitliğin arka tarafında küçük bir kilise var.
Müslümanlar için ise ne bir mescit, ne de
namaz kılınacak bir yer… Şehitlik ziyaretinin ardından, tekrar, İzmit için yollara düştük. Yine o güzelim ağaçlı yollardan geçerek, Dobruca Ovasını seyrederek yol aldık.
Bölgedeki ağaç zenginliği, gerçekten imrendiriyor insanı. Ormanların o enfes havasını soluyarak, çoğu yerde ağaçlardan
tünellerin oluştuğu yollardan geçerek Dereköy sınır kapısına ve Türkiye’ye ulaştık…
İslam topraklarında olduğunuzu
hissetmek güzel bir duygu. Yaklaşan iftar
saati nedeniyle yolların (ki İstanbul da dahil) boşalması, kendimizi Anadolu’ya hızla
atmamıza sebep oldu. Samandıra gişeleri civarında okunan akşam ezanı, birkaç
lokma ile de olsa çimenliklerin üzerinde
iftarımızı açma isteği oluşturdu ve uygun
bulduğumuz ilk yerde bunu gerçekleştirdik… İftarı kapsayan kısa bir moladan sonra tekrar evin yolunu tutarak 22.30 civarı,
soydaşlarımızı ziyaret etmenin mutluluğu,
bir dönem bizim olan topraklarda misafir
olarak bulunmanın ve ayrılmanın hüznü ile
eve ulaştık...
Gezi boyunca hepimizin aklını şu
düşünce kemiriyordu; Bu insanlara nasıl
destek olabiliriz..? Çünkü bu dinin/milletin
oralarda bayraktarlığını, hâlâ uç beyliğini
yapan o insanları yalnız bırakmamak gerekiyor. Bizleri her zaman yanlarında görmek istiyorlar…
Selam getirdik oradaki kardeşlerimizden
buradakilere; vesile olanlara, katkı sunanlara ve dua edenlere …
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şiirce
Annemle yolculuklarımız

Düşündüklerim

Rodop kadını

İşte o yol
Elim annemin elinde
beraber yürüdüğümüz
Yıllar sonra
Bugün yine bu yoldayım,
Aynı yol, aynı patika
Taşları yosun sarmış,
Toprağı çoktan çim bürümüş...
Şimdi,
Sen yoksun anacığım
İstanbul’un bir mezarlığında
Soğuk mermer taşında yazılı adın.
Bıraktığımız izler silinmiş.
Yalnızlığımla beraber
yürüyor çocukluğum
Anamın eline sıkıca tutunmuş
yeni beklentiler içinde...
Güneş güne teslim-aşıyor
Sararmış ağaç yapraklarına
Elveda dansı oynatıyor
Esen akşam rüzgârı.
O eski çeşmenin kurnasına
bir kuş konmuş
Yudum yudum su içerken
Akan suyun şarkısına
eşlik etmekte.
Bugün,
Aynı yolda yine yolcuyum
Yıllar sonra anamsız
Mutlaka değişecek
dediğim dünya
daha renksiz...
Gerisin geriye dönüyorum
kalbim hüzün yüklü
içim boşalmış…

Bir şeyler düşünmem gerek
Bir şeyler düşünmem...
Düşünülmedik-düşünülecek şeyler
var.

Senin gözlerin mavi
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Çok şeyler söylemem gerek
Çok şeyler söylemem...
Söylenmedik söylenilecek şeyler var.
Dallar sallandı başucumda
Rengarenk çiçekleriyle
Yemyeşil baharları düşündüm
Turnalar geçti taa yükseklerden
Bulutların altından
Göçebe kuşları düşündüm
Taze ekmek kokuları
Geldi burnuma
Aklımda sıcacık çörekler
Artık dünyayı terk eden
Rahmetli anamı düşündüm
Etrafımda çiftler gördüm
Sarmaş-dolaş uzaklaşan
Mutlulukları düşündüm
İşte o an….
Bir şeyler düşünüp
Söylemem gerek
Bir şeyler...
Düşünülmedik
Söylenecek
Çok şeyler var....

Tıpkı gökyüzü rengi
Senin ellerin kınalı
bu renk altın tütün rengi
Senin sözlerin içli
lekesiz gönlünün ahengi
Senin bakışın sımsıcak
kalbinden çıkıp gelen sevgi
Senin fistanın al-güllü
İnce dokunmuş ipeği
Sen Rodop kadınısın
Bu yerlerin solmayan
En güzel çiçeği…
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DAVAYA ADANAN BİR ÖMÜR

ÖZKAN HÜSEYİN

içimizden biri

1947 yılında Batı Trakya’nın Rodop (Gümülcine) vilayetinin Kargılı Sarıca köyünde dünyaya geldi. Orta halli bir
rençber ailenin beş kardeşinden en küçüğü olup, evli ve iki erkek çocuk babası
ve beş de torun sahibidir. Çavuşoğulları
sülalesindendir. İlkokulu burada okudu.
1969’da askerliğini tamamladı.
1972 yılında Almanya’ya geldi.
Münih’teki MAN fabrikasında çalışmaya başladı. MAN yetkilileri ile iyi ilişkiler
kurdu. 1973 yılında firma yetkililerinden,
din kardeşlerinin topluca ibadet edebilecekleri bir mescit temin etti. (Bu mescit,
2005 yılında kapatılmış, ayrı bir yerde Dr.
Sadık Ahmet Camii olarak devam etmiştir.

Ancak şu anda cami Almanların şikâyeti
üzerine ibadete kapalı durumdadır.) MAN
firmasından emekli olmuştur. Burada Sarıcalı lakabıyla tanınmaktadır. Almanya’ya
geldiği günden itibaren, Münih’te bulunan
Türk Kültür derneklerinin faaliyetlerine iştirak etti. Zamanla folklor ve musiki grupları oluşturdu; kültür gecelerine katıldı.
Bavyera Türk Sanat ve Kültür Derneği’nin
idare ve kültürel çalışmalarında görev
aldı. Batı Trakya Türkleri Kurultayı ile Türk
Dünyası Kurultayları’na delege olarak katıldı. Özkan Hüseyin kültürel çalışmalar
yanında, Batı Trakya Türklerini bir dernek
çatısı altında birleştirmeye gayret etti.
Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğumunun
100. Yılı hürmetine 22 Mart 1981’de Batı
Trakya Türkleri Aile Birliği adlı derneğin

kurulmasında rol aldı. Bu derneğin çeşitli
kademelerinde bulundu ve başkanlık yaptı. Batı Trakya Folklor Ekibi, Batı Trakya
Spor Takımı, Batı Trakya Camii, Batı Trakya Türkü’nün Sesi Korosu gibi birimlerin
oluşmasında emek sarf etti. Batı Trakya
Türk Evi’ni kurdu ve hizmete açtı. BEBTTAB, Bavyera Eyaleti Batı Trakya Türkleri
Aile Birliği, BATTAM “Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi”ni faaliyete geçirdi.
Merkezin yayın faaliyetlerini başlattı. Batı
Trakya-Dr. Sadık Ahmet Cami’ni hizmete
açtı.
Almanya’daki Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun kurulmasında sorumluluk alan Özkan HÜSEYİN, bu federasyonda yönetim kurulu üyeliği, ikinci başkanlık,
genel sekreterlik, sosyo-kültür ve spor sorumlusu, görevlerini deruhte etti. Hüseyin,
dernek ve federasyondaki görevi sıfatıyla
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, FUEV, Kopenhag’da İnsan Hakları ve
Helsinki’de AGİK toplantılarına katılarak
Batı Trakya Türklerinin meselelerini dünya
kamuoyuna duyurmaya gayret ederken,
Federasyonu temsilen Dr. Sadık Ahmet’in
Selanik’teki mahkemesine arkadaşlarıyla
gözlemci olarak katıldı. Bu arada yabancı
gözlemcilerle birlikte Batı Trakya’yı dolaştı.
Çeşitli Avrupa şehirlerinde düzenlenen açık oturum ve konferanslara
katılarak, Batı Trakya Türklüğü’nün haklı
davasını anlattı. Muhtelif gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Hemşerilerini bilgilendirmek için dernek lokaline bazı konuşmacılar davet ederek, çeşitli sohbet
toplantıları düzenledi. Özkan Hüseyin,
kurucusu olduğu Batı Trakya Türkleri Aile
Birliği Derneği’nde, 6 yıl Genel Sekreterlik,
1 yıl Dinişleri Sorumluluğu, 1 yıl Denetim
Kurulu Başkanlığı 20 yıl da Genel Başkanlık görevinde bulundu. 2008 yılında kendi
isteğiyle başkanlığa veda etti. 8 Haziran
2008 tarihinde yapılan genel kurulda yeniden yapılanma komitesini oluşturarak
Derneği bu komiteye teslim etti. Yapılan
Genel Kurulda kendisine Onursal Başkanlık görevi verildi. Ayrıca kurucusu bulunduğu, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nda 3 yıl Başkan yardımcılığı, iki yıl

Genel Sekreterlik, bir yıl Yönetim Kurulu
üyeliği, 1 yıl Teşkilat Kolları Başkanlığı, 5 yıl
da Sosyo-Kültür Kolları Başkanlığı görevini sürdürdü.
Batı Trakya Türkleri Araştırma
Merkezi (BATTAM) Başkanı Özkan Hüseyin’e Azerbaycan hükümetine bağlı bilim
kuruluşu Vektör Beynelhalg Elm Merkezi
(International Scientific Center) tarafından “Fahri Doktora” payesi verildi. Azerbaycan’ın uluslararası saygın bilim kuruluşunun beratı 22 Mayıs 2007 günü Gence
Devlet Üniversitesi’nde düzenlenen törende Azerbaycanlı bilim adamları ve öğrenciler huzurunda VEKTÖR Başkanı Prof.
Dr. Elçin İskenderzade tarafından takdim
edildi. Dr. Özkan HÜSEYİN 2011 yılında
Birleşmiş Milletler “Dünya Kültürüne Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülerek ORDEN ile ödüllendirilmiştir.Özkan Hüseyin
halihazırda Bursa’da ikamet etmekte olup,
BATTAM çatısı altında literatüre kazandırdığı eserler şunlardır:
Batı Trakya ve Türk Dünyasına Kazandırdığı Kitaplar;
1. Teşkilat ve İdare.2000 Almanya (2. Baskı 2001, 3. Baskı 2002)
2. Batı Trakya Türkleri Basın Yayın Tarihi
Üzerine Bir Araştırma 2000, İzmir (19242000)
3. Yunanistan Anayasası (1975-1986) Türkçe Tercümesi
4. Batı Trakya Fetih Tarihi 1261-1367 /
2002
5. Batı Trakya Türkleri Basın Yayın Tarihi
6. Gurbet (Batı Trakya Türkleri) Şiirleri
7. Batı Trakya Manevi Tarihi I. Cilt
8. Batı Trakya Türk Kültürü Araştırmaları.
9. Batı Trakya Manevi Tarih II. Cilt
10. I. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi
11. Gurbette Açık Mezar
12. Azerbaycan’da Batı Trakya
13. Azınlıklar Yabancı Unsur mu? Almanca
14. III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri
Araştırılmaları Kongresi
15. Batı Trakya Camileri Ve Hazireleri
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TÜRKİYE’NİN BALKAN TÜRKLERİ POLİTİKASI
Dr. Kader Özlem’in Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014) başlıklı kitabı Dora Yayınları’ndan çıktı. Alanında yapılan ender çalışmalardan biri olan
kitap bütün kitapçılarda okuyucuya sunuldu. Çalışma, özellikle yakın döneme ışık
tutması ve bütün Balkan Türklerini içermesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Kader
Özlem, kitabın konusuna ilişkin Türkiye’de büyük bir eksikliğin olduğuna dikkat çekerek mütevazı da olsa literatüre bir katkıda bulunmak istediğini söyledi.

KİTAPLIK

Kitaptaki teorik ve metodolojik çerçevenin eserin ana omurgasını oluşturduğunu
dile getiren Özlem şunları kaydetti: “Uluslararası İlişkiler teorilerinden olan Sosyal
İnşacılık temelinde ve söylem analizi metoduyla ele alınan bu çalışma 1991-2014 arası dönemde Türkiye’nin Balkan Türkleri politikasını analiz etmeyi hedefliyor. Söylem
özneleri olarak bu dönemde görev yapan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanlarını esas almakla birlikte, söz konusu söylemlerin eylem boyutunda yansımaları da değerlendirildi. Sonuç olarak Türkiye’nin Balkan Türkleri politikasının hatlarını
ortaya çıkarmaya gayret ederek, çeşitli bulgulara ulaştım.”

Dr. Kader Özlem kimdir?
1986 yılında Kırcaali’ye (Bulgaristan)
bağlı Cebel’de doğan yazar, zorunlu göçte ailesiyle birlikte Bursa’ya göç etti. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış, doktorasını ise Trakya
Üniversitesi’nde aynı bölümde tamamlamıştır.
Hâlihazırda Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak
görev yapmaktadır. Göçmen derneklerinde de
aktif olarak görev alan Özlem, BAL-GÖÇ’ün de
bünyesinde bulunduğu Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun (BGF)
Genel Sekreteri’dir. İngilizce ve Bulgarca bilen
Kader Özlem evli ve iki çocuk babasıdır
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BALKAN
LEZZETİ
TRİLEÇE MALZEMELERİ
Keki için

TRİLEÇE TARİFİ

5 adet yumurta
10 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
10 yemek kaşığı un
5 yemek kaşığı irmik
1 paket vanilya
1 paket kabarma tozu

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip rengi açılıncaya kadar çırpın.
Yağı yavaşça ekleyip çırpmaya devam edin, içine un, irmik, kabartma tozu ve
vanilyayı koyup artık çırpmak yerine dikkatlice içindeki havayı kaçırmadan
karıştırın.

Şerbeti için

5 su bardağı soğuk süt
5 yemek kaşığı tozşeker
400 ml krema
2 yemek kaşığı süttozu

Tamamen harmanlandığında fırın tepsinize dökün ve 170 derece önceden
ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin.
Tüm şerbet malzemelerinizi bir kâseye koyun ve süt köpürünceye kadar çırpın ve dolaba kaldırın.
Karamel için şekeri yapışmaz tavaya koyup karamel oluncaya kadar orta
ateşte hiç karıştırmadan pişirin, bu pişirme uzun sürebilir sabırlı olun.
Renk karamele dönüp henüz şeker yanmamışken, ateşi kapatın ve tereyağı
ile kremayı hızlıca içine ilave edin ve karıştırın.
Kek ılıkken dilimleyip keke kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine
dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde üzerine karamel dökerek servis edin.
Not: Keke şerbetini yavaş yavaş ilave edin, çekmesini bekleyin. Şerbetini verdikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirmeniz daha iyi sonuç almanızı
sağlar. Eğer üzerinde fazlaca köpük kalırsa karameli dökmeden önce köpüğün bir kısmını alın.

Karameli için

5 yemek kaşığı tozşeker
1 yemek kaşığı margarin
1 paket krema

FAALİYETLERİMİZ

GENEL
MERKEZ
Kocaeli Bal-Türk’ün Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Federasyonumuz üyesi derneklerden
olan Kocaeli BAL-TÜRK’ün Olağan Genel
Kurulu’na BGF ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan ile BGF Genel
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Kader Özlem katılım sağladılar.
Konuşmasında proje bazlı çalışmaların önemine dikkat çeken BGF ve Bursa
Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel
Özkan, BGF’nin soydaşın ve göçmenin
sorunlarının çözümüne katkılarını dile
getirdi.
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 15. Olağan Genel Kurulunda Genel
Başkanlığa seçilen Doç. Dr. Selçuk Koç ve
Yönetim Kuruluna başarılar diler, bayrağı
devreden Bayram Çolakoğlu’na da bugüne kadar olan başarılı çalışmalarından
dolayı teşekkür ederiz.

Zeytin Dalı Harekâtı Hakkında Basın
Açıklaması
Bilindiği üzere, mazisi insanlık tarihine
kadar dayanan şanlı Türk Ordusu, vatanımızın ve milletimizin bekası için Suriye’nin kuzeyindeki terörist yapılanmaya
karşı Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlatmıştır.
Terörle ve teröristlerle uzun yıllardır mücadele eden Türk milleti tarihe bu konudaki kararlığını ifade eden yeni bir not
düşmektedir.
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Suriye’de yaşanan iç savaştan doğrudan
etkilenen Türkiye’miz Ortadoğu’daki karanlık hesaplarda güvenli bir ada olarak
belirdiği gibi derin jeopolitik risklerle karşı karşıya bulunmaktadır.
Bu noktada, devlet büyüklerimizin iradesi ve kararlılığı ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’deki terör
unsurlarına karşı yapılan müdahale Türk
milletinin güvenliğini sağlama amacı taşımasının yanında ileride karşılaşılması
olası oldu-bittileri önleme görevi de görmektedir.
Dolayısıyla söz konusu olan bir beka
meselesidir ve Federasyonumuz bu hassasiyet çerçevesinde Türk devletinin her
zaman yanındadır.
Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.
Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle
duyurulur.

Genel Sekreterliğimizin 10.01.2018 Tarihli Basın Açıklaması
Değerli Basın Mensupları,
ÜLKE TV’de yayınlanan “Sıradışı Tarih”
programında kullanılan skandal bir tanımlama nedeniyle tarafımızca basın
açıklamasının yapılması zaruri görülmüştür.
Söz konusu programda Bulgaristan’da
yaşayan Türkleri ifade etmek için kullanılan “Bulgar Türkleri” ifadesi Türkiye’deki
Balkan Göçmenleri camiasında derin bir
üzüntü ve hayalkırıklığı yaratmıştır. Her
şeyden önce belirtmek gerekir ki temel
tarih ve sosyoloji bilgisine sahip olmaksızın yapılan böylesi hatalar biz Balkan
Türklerini rencide etmektedir. Bu nedenle
temel birkaç hususa dikkat çekmek isteriz:
- 14. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Anadolu’dan Rumeli’ye yönelik yapılan
Osmanlı fütuhatıyla birlikte Balkanlar’ı
“vatan yapmak” ve “şenlendirmek” için
bizler Anadolu’daki Oğuz Türkleri olarak

Bulgaristan ve Balkanlar’a yerleştirildik.
Nitekim vazifemizi yaptık! Bulgaristan’da
yaşayan bu kitleleri tanımlamak için “Bulgaristan Türkleri” kavramı kullanılır. Bunlar Oğuz’dur, Evlad-ı Fatihan’dır, yörüktür
dolayısıyla Türkoğlu Türk’tür.
- Diğer yandan, Karadeniz’in kuzeyinden
Balkanlar’a 7.- 8. yüzyıllarda gelen Bulgarlar ise tarihte “Tuna Bulgar Türkleri”
olarak anılır. Bulgarların göç etmeyip
Orta Asya’da kalan akrabaları iseİdil Bulgar Türkleri’dir. Malumunuz Tuna Bulgarları dil ve din değişikliği sonrası Türklük
özelliklerini sadece köken olarak taşımışlardır. Dolayısıyla “Bulgar Türkleri” ifadesi bugün yalnızca Bulgaristan’da yaşayan
Bulgarları ifade eder, biz Evlad-ı Fatihanı
değil!
Tarihsel süreç içerisinde soydaşın göçmen duruma düşmesine neden olan
baskı, zulüm ve asimilasyon politikaları
nedeniyle anavatan Türkiye’ye göç eden
kişiler ise “Bulgaristan muhaciridir”,
“Bulgaristan göçmenidir”. Ama kesinlikle
ve kesinlikle Bulgar göçmeni, Bulgar soydaşı, Bulgar muhaciri değildir. Nasıl ki Japon Rus’u, İngiliz Fransız’ı, Alman İspanyol’u gibi kavramlar yoksa Balkanlar’daki
ecdat yadigârı soydaşı ifade etmek için
de böyle “Bulgar Türk’ü”, “Bulgar göçmeni” gibi ifadeler kullanılmamalıdır.
Basınımızın bu konuda hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz.
Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle
duyurulur.

Bu olay bütün Dünyada yankı bulmuş ve
Rodop,Tuna ve Deliorman’daki Bulgaristan Türklerine uygulanan zulüm daha geniş kesimlerce kavranmıştır.
Naim Süleymanoğlu Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde güreş dışında alınan ilk Olimpiyat Şampiyonluğu sevincini yaşatarak
milletimize mal olmuş büyük bir sporcuydu.
Onun adı elbette Dünya durdukça hatırlanacaktır. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet
büyüklerinden nacizane arzumuz şampiyonun adının göçmen nüfusun yoğunlukta olduğu şehirlerden birindeki bir Spor
Bilimleri Fakültesi’ne verilmesidir.
“NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ” şampiyonun ruhunu şad
edecektir.
Merhum Naim’e camiamız adına Allah’tan rahmet; ailesine, milletimize ve
soydaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.
“MEKANIN CENNET OLSUN RODOPLARIN HERKÜL’Ü” BAL-GÖÇ ve BGF Yönetim Kurulları Adına
Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN-Genel Başkan

Naim Süleymanoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı

İzmir Bal-Göç’te Yeni Genel Başkan Abdurrahim Nursoy Oldu

O zamanki totaliter rejim tarafından Bulgaristan Türklerine yönelik uygulanan
Kültürel Yok Etme Politikalarını Dünya’ya
duyurmak için Rahmetli Kurucu Başkanımız Mümin Gençoğlu ve arkadaşları
tarafından kurulan BAL-GÖÇ ve BGF bu
konuda mücadele ederken; en büyük
katkılardan bir tanesi şüphesiz Naim Süleymanoğlu’nun büyük riskleri göze alarak Türkiye’ye iltica etmesi olmuştur.

GENEL
MERKEZ

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri (BGF) üyesi köklü derneklerimizden bir tanesi olan İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(İzmir-BALGÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr.
Ayşe Kayapınar Hanımefendi görev yeri
değişikliği nedeniyle İzmir’den ayrılması
nedeniyle başkanlık görevinden ayrılmıştır. Bunun üzerine toplanan İzmir Bal-Göç
Yönetim Kurulu oybirliği ile Genel Başkanlık görevine gerek İzmir’de gerekse
Federasyonumuz bünyesinde başarılı ve
aktif çalışmalarıyla tanınan işadamı Abdurrahim Nursoy’u seçmiştir.
Prof. Dr. Ayşe Kayapınar’a camiamıza bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı
teşekkür ederken; siyaset ve iş dünyasında tanınan ve camiamızda sevilen bir kişi
olan, yeni seçilen Genel Başkan Abdurrahim Nursoy kardeşimize ve yönetimine
başarılar diliyoruz.
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Kamuoyuna Açıklama
“Sözde” tarih programı veya “sözde” dini
sohbet kisvesi altına saklanarak; Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu, asil
milletimizin büyük önderi, mazlum halkların kurtuluş mücadelelerindeki evrensel
esin kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik edep sınırlarını defalarca
aşan hakaretler içeren yorumlarda bulu-
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nanlara yazıklar olsun.
Bu hezeyanlar fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.
Bu yayının yapıldığı yayın kuruluşu da
özür dilemelidir.
Yapılan bu yayından dolayı demokratik
yollardan tepki koymak ve gereken tedbirleri almak, milletin değerlerine sahip
çıkmak ülkenin her ferdinin temel görevidir.
Bu kapsamda iktidar-muhalefet tüm siyasileri gereken duyarlılığı göstermeye
ve ülkenin Cumhuriyet savcılarını ise görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Ziyaret Edildi
Bursa merkezli Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF), geçtiğimiz günlerde yapılan
kabine değişikliği sonrasında Başbakan
Yardımcılığı görevine getirilen Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA) binasında gerçekleşen görüşme
samimi bir ortamda yapılırken, böyle bir
göreve Gümülcine doğumlu olan Hakan Çavuşoğlu’nun getirilmesinin camia
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içerisinde memnuniyetle karşılandığı
belirtildi. Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek ve milletvekilliği döneminde Balkan Türkleri’nin desteğini hep arkasında hissettiğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun desteği ile
sağlık, istisnai vatandaşlık ve uzun süreli
oturum gibi bazı sorunlarda ciddi gelişmeler sağlandığını belirten Çavuşoğlu;
sorunların çözümüne yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Bu konuda BGF ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof.
Dr. Yüksel Özkan’ın özverili katkılarda
bulunduğunu söyledi. Özellikle; sağlık
konusunda artık Gümülcine’deki, Kırcaali’deki soydaşlarımızın Türk sağlık sisteminden yararlanabildiğini belirten Hakan
Çavuşoğlu, bu hizmetin bir devrim niteliğinde olduğunu belirtti.
BGF ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof.
Dr. Yüksel Özkan ise Sayın Çavuşoğlu’yla
kendisinin Bursa’daki Batı Trakya Türkleri’nin dernek başkanlığından itibaren iyi
bir çalışma ortamına sahip olduklarını
belirterek kendisinin Balkan Türklerinin
meselelerini yakından bildiğini ve Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nde başkanlık yaptığını ve gerçekleşen bir çok
projede kendisinin emeğinin olduğunu
vurguladı.
Sağlık, uzun süreli oturum ve istisnai
vatandaşlık gibi son dönemde yapılan
düzenlemelerin sahada uygulanmasında
birtakım sorunlarla karşılaştıklarını belirten Özkan, bu sorunları içeren raporu
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na teslim etti. Özkan ayrıca TRT Balkan, emeklilik borçlanması ve diploma
denklik meselelerinin çözümü konusunda da Çavuşoğlu’nun destek vereceğine
emin olduklarını ifade etti.
Geniş bir katılımla gerçekleşen ziyarette
100 bin üyeli BGF bünyesindeki derneklerin yanı sıra İzmir, Samsun ve Sakarya’daki Federasyonlarla Bursa’daki yöre
derneklerinin temsilcileri de katıldı.
21 Şubat Uluslararası Anadil günü Nedeniyle Açıklama
Bir topluluğu millet yapan unsurların en
başında ortak konuşulan anadil gelmektedir. Anadilimiz sayesinde ortak kültürel
değerleri paylaşır ve yaşatırız. Anadilimiz
sayesinde bizden olanları anlarız.
Anadil sadece günlük konuşmalarda ve
iletişimde kalırsa yani anadil yazılı bir
kültür olarak yaşatılamazsa zaman içinde
erozyona uğrar, eksilir, unutulur.

Anadili yazım alanında da dil bilgisi kurallarına uygun olarak ve doğru bir şekilde
kullanabilmenin en temel şartı eğitimdir.
Anadilin yazılı olarak öğretildiği dersler
mutlaka olmalıdır.
Herhangi bir ülkede ana dilin yazılı kullanım kurallarının öğretileceği bir dersin
o anadili kullanan öğrencilerden esirgenmesi hele hele “seçmeli” aldatmacasıyla
“ya İngilizce öğreneceğin dersi seç ya da
ana dil dersini seç” şeklindeki bir yaklaşım asla kabul edilemez.
Bizler Balkanlar’da yaşayan tüm soydaşlarımız için ve özellikle “seçmeli” ders
aldatmacasıyla ana dilin yazılı kurallarını öğrenme imkânları ellerinden alınan
Bulgaristan’da yaşayan Türkler için ana
dil dersinin bir hak olarak tanınmasını
ve okullarda öğretilmesini savunmaktan
vazgeçmeyeceğiz.
Aynı hassasiyeti Bulgaristan’da siyaset
yapan Bulgar-Türk-Pomak-Roman tüm
siyasetçilerden ve insan hakları savunucularından da beklemekteyiz.
Özgürlükten ve temel insan haklarından
korkmayınız. Bir çocuğun okulda kendi
anadilini öğrenebilmesi o ülkeyi sadece
ve sadece birleştirir.
Genel merkezi Bursa’da olan ve Bursa-İzmir-Kocaeli-Yalova-İstanbul(Kartal)’da
örgütlü bulunan BALKAN TÜRKLERİ
GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (BGF) adına 21 Şubat Uluslararası Anadil Gününüzü kutluyor; barış
dolu aydınlık bir gelecek diliyoruz.

şeklinde yeni bir boyut eklenmek istenmesini Türk milletinin asli fertleri olarak
biz Balkan Türkleri şiddetle reddediyoruz. “
Değerli Basın Mensupları,
21 Ocak 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Yusuf Kaplan tarafından yazılan köşe
yazısındaki metnin geneli ve özellikle
kullandığı “Balkan kökenli azınlıkların”
ifadesi camiamızda büyük bir rahatsızlık
yaratmıştır. Esasen Kaplan’ın yazısı yanıt
verecek nitelik taşımamaktadır. Zira köşe
yazısının bütünü dikkate alındığında,
kendisinin temel tarih bilgilerine sahip
olmadığı görülmektedir.
Üzülerek görmekteyiz ki, söz konusu
yazı Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne zarar verici mahiyettedir. Ülkemizde
yaratılmak istenen kutuplaşma eksenine
“Anadolulu ve Rumelili” şeklinde yeni bir
boyut eklenmek istenmesini Türk milletinin asli fertleri olarak biz Balkan Türkleri şiddetle reddediyoruz. Daha önceki
yıllarda da buna benzer nitelikte ulusal
basında yer alan çeşitli yazılara aynı tepkiyi gösteren Federasyonumuz meseleye
aynı hassasiyetle yaklaşımını sürdürmektedir.
Bilinmelidir ki Türk Milleti bugünkü siyasi
sınırlarımızla sınırlı değildir. Türk milletinin tarihini öğrenmek isteyenlere Cumhurbaşkanlığımız forsundaki 16 yıldızın
anlamına bakmalarını tavsiye ederiz. Milletimiz üzerinde psikolojik harp teknikleri
uygulayanlar bilmelidir ki, Balkanlar’da
kalıp sancaktarlık yapan Evladı Fatihanlar ile makus talihin bir sonucu olarak
anavatana gelen Muhacirler Türk milletinin ayrıştırılmasına, kutuplaştırılmasına,
kamplaştırılmasına taraf değildir, olamaz.
Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle
duyurulur.

GENEL
MERKEZ

Kamuoyuna Açıklama: ‘Demokrasi Adına Utanç Verici Gelişmeler Oldu’
BGF Genel Sekreterliği’nin Açıklaması
“Ülkemizde yaratılmak istenen kutuplaşma eksenine “Anadolulu ve Rumelili”

Sevgili Vatandaşlarımız, Sevgili Üyelerimiz hepimize çok geçmiş olsun. 12 saatlik üzücü olaylar yaşadık. Ülkemiz adına,
demokrasi adına utanç verici gelişmeler
oldu. Bizler Sivil toplum Kuruluşu olarak
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GENEL
MERKEZ

her zaman demokrasi ve insan hakları savunucusu olduk, kuruluş tüzüğümüzün
temelinde de bu var.
Şerefli TSK kurumumuzun saygınlığına
toz bile düşmesini istemeyiz ve karşı çıkarız. Bu darbeye teşebbüs edenleri TSK
mensubu olarak kabul etmiyoruz. Sağduyuya ihtiyacımız var, birlik ve beraberlik
içinde kenetlenmeye ihtiyacımız var. Ülke
demokrasisine vurulan bu darbeyi bir
defa daha kınıyoruz.
Siyasi partileri, Sivil toplum Kuruluşları,
tüm kurumları ile Ülkemiz insanının sağduyu, birlik ve beraberlik içinde demokrasimize sahip çıkacağına inancımız sonsuzdur.
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh” sözlerinin kendilerine misyon olarak belirlemiş bir STK olarak bu
yolda yılmadan Cumhuriyetimizin değerleri ve demokrasimiz için tüm üyelerimiz
ve Ülkemiz kurumları ile beraber mücadelemize devam edeceğiz.
Kamuoyuna Saygıları ile duyurulur.
Doç. Dr. Yüksek ÖZKAN
BAL-GÖÇ ve B.G.F Genel Başkanı, Bursa
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Nuri Turgut Adalı’yı ve Milli Değerlerimiz
Uğruna Mücadele Vermiş Tüm İsimsiz
Kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla
anıyoruz.
Tarih nankör değildir, bir hizmeti unutmaz;
İstikbâlin vicdânı aşk istemez, kin tutmaz.
Gençlik Zincirinin Halkaları Çok Sağlam
Kenetlendi
YTB tarafından desteklenen bir BGF
projesi kapsamında (GENÇLİK ZİNCİRİ
PROJESİ) Bulgaristan’dan Türkiye’ye 13
günlük bir ziyaret için getirdiğimiz “BULGARİSTAN’DA DİLEKÇE VERİP TÜRKÇE
SEÇMELİ DERSİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİ” 5-9 Eylül 2015 tarihleri arasında
Bursa’da ağırladık. Öğrencilere sabahtan
öğleye kadar Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanlarınca Tarih,Türkçe,Kültür
alanlarında eğitim ve seminerler verildi.
Öğrencilere öğleden sonra Bursa’nın tarihi,kültürel ve turistik yerleri gezdirilerek
tanıtıldı.

Nuri Turgut Adalı ve Milli Değerlerimiz
Uğruna Mücadele Vermiş Tüm Kahramanları Anma Haftası
Bal-Göç olarak bugüne kadar milli ve
manevi değerlerimiz uğrunda mücadele
vermiş kahramanlarımızı anma konusunda hep hassas olduk ve çeşitli etkinlikler
yaptık. Yürütme Kurulumuz aldığı bir kararla bu anmaları daha kurumsal ve kalıcı
hale getirmek için 2015 yılından itibaren
Merhum Gazi Kahraman Nuri Turgut
Adalı’nın ölüm yıl dönümünün olduğu
Ağustos Ayının İlk Haftasını “Nuri Turgut
Adalı ve Milli Değerlerimiz Uğruna Mücadele Vermiş Tüm Kahramanları Anma
Haftası” olarak ilan etmişti. Bu etkinliği
genç nesil ile bütünleştirmek maksadıyla
Türkiye’de okulların öğretime açılacağı
ilk haftanın bu etkinliği düzenlemek için
daha uygun olduğuna karar verilip bu
haftada çocuk ve gençlerin katılacağı
etkinlikler düzenlenmesine karar verildi.
Bundan sonra okulların açıldığı ilk hafta
“Nuri Turgut Adalı ve Milli Değerlerimiz
Uğruna Mücadele Vermiş Tüm Kahramanları Anma Haftası” olarak faaliyetlere
sahne olacaktır. Özgürlük Kahramanımız

Şu dünyada bir büyük rüya gören kahraman
O kartala benzer ki en yangınlı şimşekler
Onun sisli ve korkunç yollarına nur serper.
Mehmet Emin YURDAKUL

BURSA

Bu bağlamda Balkanların Özgürlük Kahramanı Nuri Turgut Adalı’nın ve 15 Temmuz Milli İrade Şehitlerinin aziz hatıraları Bal-Göç tarafından 14 Ağustos 2016
tarihinde Bursa ili Nilüfer İlçesi Görükle
Göçmen Konutlarında düzenlenen halk
yürüyüşü/koşusu ve anma etkinliğinde
birlikte yad edildi.
“Hani benim düğünüm,
Hani benim düğünümde oynayan çifte
tellim?
Özlememek elde değil!
Zindanlarda geçti ömrüm.
Varsın, gene gene zindanlarda çürüyeyim
Yeter ki, seni bir gün ÖZGÜR göreyim.”
mısraları yüzünden zulüm rejiminin zindanlarına atılan bu özgürlük kahramanının hatırası, 15 Temmuz’da milletin birliğine kasteden ve vatanın işgale müsait
hale getirilmesini hedefleyen darbe girişimine karşı direnirken can veren Milli
İrade Şehitleri ile birlikte yaşatıldı.
Cennette buluştuklarına inandığımız
Nuri Turgut Adalı ve Balkanlarda Milli
Değerler Uğruna Mücadele Vermiş Tüm
Kahramanların ve 15 Temmuz Milli İrade
Şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak ve
gelecek nesillere aktarmak için çocuk ve
gençlerin katıldığı koşu yarışması yapıldı.
Sabah saat 10.00’da Nuri Turgut Adalı’nın
anıtı önünde başlayan etkinliğe Bal-Göç
yönetim kurulu ve şube başkanları,yöre
dernek başkanları,Nilüfer ve Bursa Büyükşehir Başkan Vekilleri ile Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile minik
sporcular,aileleri ve vatandaşlarımız katıldılar. Törende Bal-Göç Genel Başkanı
Doç. Dr. Yüksel Özkan, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık
ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu birer konuşma yaptılar.
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Gençler Nuri Turgut Adalı’nın özgeçmişi ve mücadelesini anlatan konuşmalar
yaptılar. Çocuk ve gençler Nuri Turgut
Adalı’nın şiirlerini okudular. Devletimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Nuri
Turgut Adalı ve Balkanlarda Milli Değerler Uğruna Mücadele Vermiş Tüm Kahramanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
İrade şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua edildi.

BURSA

Daha sonra topluca ali durmaz Futbol
Sahasına geçildi. Burada yaş kategorilerine göre çocuk ve gençler arasında koşu
yarışması yapıldı. Dereceye girenlere
kupa ve madalyaları takdim edildi.
Nuri Turgut Adalı ve Balkanlarda Milli
Değerler Uğruna Mücadele Vermiş Tüm
Kahramanlar ile 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli İrade Şehitlerini bütünleştirip, gelecek nesillere verdikleri mücadeleyi ve
sergiledikleri kahramanlıkları aktarmak
amacını taşıyan bu etkinlik gelecek senelerde de devam ettirilecek.Bu sayede bu
değerli kahramanlar çocuk ve gençlere
tanıtılacak.
Bu etkinliğimiz ileriki senelerde de devam ettirilecek ve bu sayede “mazimiz,
atimizle buluşacak; kahramanlarımızın
mücadele ve hatıraları genç nesillere aktarılacaktır.”

BAL-GÖÇLÜLERİN COŞKUSU SALONLARA SIĞMIYOR
Değişen ve yenilenen kadrosuyla Bursa’da çok uzun yıllardır faaliyet gösteren
nadir korolardan birisi olan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Korosu (BAL-GÖÇ) 24.02.2015 Salı akşamı Bursa’nın Yıldırım İlçesinde bulunan
Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Anadolu ve Rumeli Şarkıları” temalı bir konser
verdi.
Her yıl Bahar aylarında yapılan bu konser
bu yıl çok büyük bir coşkuya sahne oldu.
Barış Manço Kültür Merkezi’ni hınca hınç
dolduran Bursalılar kaliteli müziğin tadını
çıkarıp doyasıya eğlendiler.
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Rodoplar’da Ad Kıyımı Dönemi Kurbanlarını Andık
Kurulduğu 17 Ocak 1985 tarihinden bu
yana barışın,kardeşliğin ve her zaman da
insanlarının yanında yer alarak 31 yıldır
bu çizgisinden taviz vermeyen derneğimiz, insanının sevinçlerine ortak olduğu
gibi hüzünlü anma törenlerinde de onların olduğu yerde -yani doğru tarafta- olmayı sürdürüyor.
Ad Kıyımı Dönemi kurbanlarını andığımız
Süt Kesiği’nde ,Mestanlı’da, Killi’de, Mazlumluğun Sembolü Türkan’ın Mezarında
her zaman olduğu gibi yine insanımızın
içinde ve yanında olduk.
Hep dosdoğru bir çizgide olduk,hep haklı çıktık. Bu tesadüf değil, çünkü biz her
zaman halkımızın yüreğinin götürdüğü
yöne doğru yürüdük.
Yıllar önce adlarımızı, haklarımızı gasp
ederek yeni bir Bulgaristan kuracaklarını
sananlar bugün tarihin çöplüğünde. Ayşe
Ablamız, Türkanımız ve tüm gazi/ şehitlerimiz ise insanlarımızın gönlünde baş
yerde.
O dönemim zorbaları insanlık vicdanında
“lekeli” olarak yerlerini aldılar. Bal-Göç
o yıllarda o mazlumların sesi olmak için
kuruldu. Biz insanlarımızın sesi olduk.O
sese kulak veren kazanır.Çünkü her zaman halk ve Hak kazanır.

Bal-Göç Sarıkamış Şehitlerini Unutmadı
BAL-GÖÇ Ekibi olarak SARIKAMIŞ Şehitlerini Anma Yürüyüşü Etkinliğine katıldık.
Balkanlardan oralara giderek şehadete
ulaşanlar başta olmak üzere Sarıkamış
Harekatı’ndaki tüm şehitlerimizin ruhları
şad olsun.

partner arasındaki işbirliği sürdürüldü.
Sofya’da bir dizi görüşmede bulunan
proje ortakları “Ayrımcılıkla Mücadele”
konusunda Bulgaristan’da mevcut bulunan kurum ve kuruluşlardan brifing aldılar.

BAL-GÖÇ’ÜN de UYGULAYICILARINDAN BİRİSİ OLDUĞU “HAZİNELERİN
KİLİDİNİ AÇ” PROJESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDIPROJE “İNSAN HAKLARI,EŞİTLİK VE KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG”
ANA TEMALARINI İÇERİYORDU
Projenin Amacı:
İnsan hakları, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele ve kültürel haklar ile ilgili olan uluslararası belgelerin yasal durumunun; Sivil
Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine, yerel otoritelere, diğer devlet kurumlarına,
yerel uzmanlara, aktivistlere ve gönüllülere tanıtılması; kültürler arası diyalog.
Projenin basamaklarından birisi olan 2526-27-28 Şubat 2016 tarihlerini kapsayan
çalıştay Bursa’da yapıldı.
Ana konular: “Ayrımcılıkla Mücadele,Kültürel İşbirliği,İnsan Hakları ve Azınlıklar”
Çalıştay Bal-Göç Genel Başkanı Doç. Dr.
Yüksel Özkan’ın açılış konuşmasından
sonra, Genel Sekreter Bestami Yeşilbahçe’nin kısa konuşması ve Agora adına
Kremena Hristova’nın takdimiyle başladı.
Çalıştayda
Koordinatör Kremena Hristova,
İnsan Hakları Uzmanı Hari Alexiev,
Kültürlerarası Diyalog Uzmanı Mila Maeva,
Avrupa Birliği Hukuku Uzmanı Esen Fikri,
Uluslararası İlişkiler ve AB Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Kamuran Reçber’in farklı
zamanlarda özel sunum ve değerlendirmeleri de oldu.
BAL-GÖÇ – AGORA İşbirliği Hazinelerin
Kilidini Açıyor (BAL-GÖÇ’ÜN de UYGULAYICILARINDAN BİRİSİ OLDUĞU “HAZİNELERİN KİLİDİNİ AÇ” PROJESİNİN
SOFYA ÇALIŞTAYI YAPILDI)
Merkezi Bursa’da bulunan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği
(BAL-GÖÇ) ile Sofya merkezli AGORA
Platformu’nun ortaklığında yürütülen
“Hazinelerin Kilidini Aç” isimli Avrupa
Birliği projesinin Bulgaristan ayağındaki
çalışmalar devam ediyor. Projenin ikinci
aşamasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen çalışmalarda iki

BURSA
Bu bağlamda ilk olarak Sofya’da özerk
bir devlet kurumu niteliğinde olan Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu ziyaret edildi. Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’nun
çalışmaları hakkında bilgilendirmeden
bulunan Komisyon Başkanı Ana Cumalieva Bulgaristan genelinde örgütlenmeleri
bulunduğuna dikkat çekerek, yaşanan
veya yaşanabilecek ayrımcı uygulamalara karşı harekete geçtiklerini ve bunu
rapor olarak Parlamento’ya sunduklarını
dile getirdi. Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu AB üyesi ülkelerde ender bulunan komisyonlardan biri olmakla birlikte,
üyeleri Cumhurbaşkanı ve Parlamento
tarafından kota sistemine göre farklı etnik gruplardan kişilerden atanıyor.
Projenin kapsamındaki görüşmelerin
ikinci aşamasında ise Bulgaristan Cumhuriyeti Ombudsmanı Maya Manolova ziyaret edilirken AGORA Platformu Başkanı Emilia Lissichkova tarafından projenin
kapsamı ve somut çıktılarına dair açıklamada bulunuldu. BAL-GÖÇ Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan ise AGORA ile
AB projesi olan “Hazinelerin Kilidini Aç”
kapsamındaki işbirliklerine değinerek bu
güne kadarki çalışmalarında ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları konusunda
dernek olarak üzerlerine düşen görevi
yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bu
bağlamda Ombudsmanlığın çalışmalarını anlatan Manolova, ayrımcılığa maruz
kalan kişilerden kendilerine yoğun bir
talebin olduğunu ve günde 150 kişinin
kendilerine ulaştığını açıkladı. Manolova
ayrıca vatandaşları koruma görevlerinin
olduğuna dikkat çekerek ayrımcılıkla ilgili
yıllık rapor hazırladıklarını sözlerine ekledi. Bulgaristan’da halkın %50 sinin fakirlik
sınırında yaşadığını ve özelliklede emekliler çok daha zor durumda olduğunu belirten Manolova hayır anlamında yardım
kampanyaları da düzenlediğini anlattı.
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dilerinin değişik yardım kampanyalarına katıldıklarını belirten Özkan, Sayın
Manolova’nın düzenlediği kampanyaya
da bir katkıda bulunmak istediklerini ve
partnerleri AGORA derneği ile bu katkıyı
koordine edeceklerini söyledi.
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Ziyaret programının bir kısmı olarak projenin ikinci gününün ilk oturumunda çeşitli sunumlar yapılırken, öğleden sonra
Sofya’daki Etnografya müzesine de ziyarette bulunuldu. Yirmi kişiden oluşan
BAL-GÖÇ heyetinde Uludağ Üniversitesi
Uluslar arası İlişkiler, AB Hukuku Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kamuran Reçber, Trakya
Üniversitesi Balkan Enstitüsü Öğretim
Üyesi Yar. Doç. Dr. Kader Özlem de akademik boyutu ile yer aldılar. Çalıştayda
BAL-GÖÇ heyetine, ayrıca AGORA Platformu üyeleri; Bojidara İlieva, Kremena
Hristova, Mila Maeva, Esen Fikri, Harry
Alexiev’de çeşitli sunumlar ve değerlendirmeler yaptılar.

Bal-Göç’ün 31. Kuruluş Yıldönümü Kutlama ve Dayanışma Gecesi Yapıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler ve
Vatan/Türklük Uğrunda Mücadele edip
ahirete intikal etmiş olanların anısına saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan kuruluş gecemizde Bal-Göç ve BGF Genel Başkanımız Sayın Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın açılış konuşmasından sonra sırasıyla;
Sağlık Bakanı ve Bursa Ak Parti Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu,
Yunanistan’da Kurulu Olan ve Rahmetli
Sadık Ahmet’in davasının bekçisi konumundaki Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin
Genel Başkanı Sayın Mustafa Ali Çavuş,
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Bağımsız
Milletvekili Sayın Şabanali Ahmed, MHP
Bursa Milletvekili Sayın Dr. Kadir Koçdemir, Konfederasyon Başkanımız Sayın
Zürfeddin Hacıoğlu katılımcılara hitaben
kısa birer konuşma yaptılar.
Genel Başkan Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın
Konuşmasından:

40 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

““Bu güne kadar BAL-GÖÇ olarak hep
birlik ve beraberlik ruhu içinde davrandık. Birlik ve beraberlik adına yapılması
gerekenleri yaptık ve hep bu istikamette
tavır aldık. Bulgaristan’da Bulgar, Türk,
Pomak, Roman o topraklarda yaşayan
herkesin kardeşlik, hoşgörü ve barış içinde yaşaması için faaliyetlerde bulunduk.
Ayrımcılığa karşı çıktık, eşitsizlik ve haksızlıklarla mücadele ettik.
HÖH içinde yaşanan son gelişmeleri
kaygı verici ve anti-demokratik olarak
nitelendiriyoruz. Siyasi partilerde en üst
karar organı genel kurullardır. Genel kurullar tüm kişi ve kurulların üzerindedir;
genel kurulda seçimle gelen, yine bir
genel kurul ile ve seçimle gider. Meşru
ve demokratik olan budur.Yaklaşık 100
bine yakın üyesi bulunan Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu(B.G.F; Bursa BAL-GÖÇ, İzmir BALGÖÇ, Yalova BAL-GÖÇ, İzmit BAL-TÜRK,
İstanbul Balkanlılar Dernekleri) olarak ta
ortak görüşümüz bu yöndedir.
Bulgaristan medyasındaki tüm yazıları
da günlük olarak izliyoruz ve çıkan bazı
yazıların, yürütülen karalama kampanyalarının; Bulgaristan’daki mevcut toplumsal barışa zarar verebileceği endişelerini
taşıyoruz. Kişilerin siyasi gelecekleri için
halkların geleceklerinin ve birlikte yaşama idealinin tehlikeye atılıyor olması büyük bir sorumsuzluktur.
Biz bütün bu sürecin sonunda kişisel gelecek kaygılarıyla hareket edenlerin değil; eşit biçimde ve barış içinde, birlikte
bir gelecek kurmak idealine inananların
kazanacağına inanıyoruz.
Bulgaristan demokrasisi kazanacağına
inanıyoruz. Bulgaristan Türklerinin kazanacağına inanıyoruz. Bulgaristan’da yaşayan ve Bulgaristan Cumhuriyeti halkını
oluşturan herkesin kazanacağına inanıyoruz. Çünkü demokrasilerde son sözü
halk söyler.”
Sağlık Bakanı ve Bursa Ak Parti Milletvekili Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun
Konuşmasından:
“Bosna’dan Batı Trakya’ya, Bulgaristan’dan Makedonya’ya orada yaşanan
her sorun bizim sorunumuzdur. Kardeşlerimizin her derdi bizim derdimizdir.
Bu millet uğruna ölmeye hazırız, bu vatan uğruna ölmeye hazırız. Bu bayrak uğruna ölmeye hazırız.
Birlik ve beraberlik içinde kardeşlik duygularıyla birbirimizle daha çok kenetle-

nerek güçlü bir yolculuk yapmaya ihtiyacımız var.

ilişkiler içinde olmamızdan daha doğal
bir şey olabilir mi?

Balkanlarda annesi babası veya dedesi
bedel ödeyerek buraya gelenler Türkiye’de birlik beraberliğin en büyük güvenceleridir.

1989’da bir gecede ülkeyi terk edin diye
kapımıza dayandıkları zaman bize Moskova kucak açmadı. Bize kapılarını ardına
kadar Türkiye açtı. O yüzden biz elbette
Türkiye ile ve Türkiye’deki akrabalarımızla
iyi ilişkiler ve diyalog içinde bulunacağız.
Kimse bizi Moskova ile Ankara arasında
bir seçim yapmaya zorlayamaz.”

Balkanlar söz konusu olunca, ister CHP,
ister MHP ister AK Parti milletvekilleri
olsun, hepimizin ortak derdi bu milletin
başının dik durmasıdır. Bu milletin birlik ve beraberliğidir. Siyasi tercihlerimiz
farklı olsa da hedeflerimiz aynıdır. Bu
vatan bizim vatanımız bu bayrak bizim
bayrağımız bu millet bizim milletimizdir.
Türkiye’nin her yanında kurulu Balkan
ve Rumeli Dernekleri de hep bu bilince
sahiptir. Selanik’ten çıkan Gazi Mustafa
Kemal’in kurduğu bu cumhuriyeti hep
daha ileriye taşımak için çaba gösteren
Türkiye’nin her yanındaki tüm Balkan ve
Rumeli kökenli hemşehrilerime ayrıca selamlarımı götürün”
Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Bağımsız
Milletvekili Sayın Şabanali Ahmed’in Konuşmasından:“ Bu akşam aranızda olmaktan çok mutluyum. Sizlere o taraftaki
akrabalarınızdan selamlar getirdim.
Bu kuruluş gecesi eğer bundan bir ay
önce yapılsaydı bizler Aydoğan Ali ile
birlikte sizin aranızda birer HÖH milletvekili olarak bulunacaktık.
Ancak ülkemiz Bulgaristan’da son zamanlarda dünyada emsali görülmeyecek
derece antidemokratik bir olay yaşandı.
Genel Kurulca seçilmiş olan bir Genel
Başkan, genel kurula sayılı günler kalmış
olmasına rağmen; kendisini partinin sahibi olarak gören ve üyelerin iradesini hiçe
sayan bir onursal genel başkan tarafından, savunması alınmadan ve söz hakkı
bile verilmeden partiden ihraç edildi.
Lütfi Mestan’ın suçu ise Türkiye ile iyi
diyalog kurmak, Türkiye ile Bulgaristan
arasında iyi ilişkilerin sürdürülmesi için
irade ortaya koymak ve ülkede yaşayan
Türklerin sorunlarının çözülmesi için çaba
göstermek olarak kamuoyuna açıklandı.
Bunları yaptığı için vatan haini olmakla
itham edildi.
Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu
olamaz. İşte bu yüzden bugün burada
sizlerin arasında bağımsız milletvekilleri
olarak bulunuyoruz. Takdir sizlerin.
Biz Bulgaristan’da yaşayan Türklerin hemen hepsinin Türkiye’de yakın akrabaları
var. Bizim Türkiye ile ve Türkiye’deki akrabalarımızın kurdukları derneklerle iyi

BURSA

Derneğimizin de Mensubu Bulunduğu
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu
Olarak, Diğer STK’larla da Birlikte Ankara Kızılay’dan Seslendik: “Bu Millet Teröre Boyun Eğmeyecek.Bu Mücadelede
Devletimizin Yanındayız”
Türkiye çapında örgütlü olduğumuz
BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ KONFEDERASYONU’na bağlı olarak çeşitli bölgelerde faaliyet göstermekte olan aşağıda
yazılı Federasyonlarımız Başkan ve Yönetici düzeyinde bu milli dayanışma ziyaretimizde yer almışlardır.
AKDENİZ BALKAN TÜRKLERİ FEDERASYONU
BALKAN TÜRKLERİ GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (B.G.F)
EDİRNE BALKAN TÜRKLERİ FEDERASYONU
DIŞ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI KÜLTÜR, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPOR
FEDERASYONU (SAKARYA)
ESKİŞEHİR MUHACİR DERNEKLERİ FEDERASYONU
RUMELİ BALKAN FEDERASYONU (İSTANBUL) EGE BALKAN RUMELİ DERBALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ 41

NEKLERİ FEDERASYONU - İZMİR EGE
BALKAN TÜRKLERİ
FEDERASYONU
İZMİR BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU (İZMİR)
Ayrıca Federasyonlarımız bünyesinde olmadıkları halde bu ziyarete katılan çeşitli
illerden göçmen ve yöre dernek başkan
ve yöneticilerimizde olmuştur.
Bizlerde Bursa’dan Bal-Göç Genel Merkez ve Şube yöneticileri, Bursa’daki Yöre
Dernek Başkan ve Yöneticileri olarak Ankara’daydık.
BURSA

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu
ile görüşüldükten sonra Ankara Hekimevi’nden Kızılay Güvenpark’a kadar yürüdündü.Burada patlamanın olduğu alanda
dua okunup karanfil bırakıldı ve teröre
karşı birlik beraberlik mesajı verildi.
Bu ziyaret, Balkan-Rumeli Türkleri Temsilcilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletine başsağlığı dilediği, Cumhuriyetimize
olan sadakatimizin iletildiği ve sadece
terörün konuşulduğunu bir ziyaretti. Bu
ziyarette camiamıza ait sorunlar özellikle
gündeme getirilmedi. Milli Birlik ve Terörle Mücadele önceliğimizin olduğu bir
ortamda, sorunlarımızın ayrıca camiamız
adına yetkili Başkanlarımızca iletileceği
vurgulandı.
Daha önceden alınmış randevular gereği heyetten 25 kişilik bir grup ise ayrıca
Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nı da ziyaret ettiler.

“Her Yıl ve Hiç Aksatmadan Milli Günlerimiz İçin Özel Bir Etkinlik Yapan Türkiye’deki Tek Sivil Toplum Kuruluşu” Olan
Derneğimizin 23 Nisan Etkinliği Yapıldı
BAL-GÖÇ “İNSAN HAKLARI, KÜLTÜRLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE DİYALOG” konulu resim yarışması sergi açılışı ve ödül
töreni yapıldı.
BAL-GÖÇ Derneği tarafından, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl ve geleneksel olarak düzenlenen etkinlik ortaokul
(5, 6., 7., ve 8. sınıflar) öğrencileri arasında yapılıyor.
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Bu yıl ki konusu “İnsan Hakları, Kültürler Arası İşbirliği ve Diyalog” olarak belirlenen yarışmanın Bursa Setbaşı’ndaki Şehir Kütüphanesinde yapılan sergi
açılışı ve ödül töreninde Türkiye’den ve
Bulgaristan’dan çocuklarımızdan oluşan
folklör ekipleri gösteriler yaptı.Çok sayıda vatandaşımızın katıldığı ödül töreni
sonrasında çocuklarımızın resimleri aynı
mekanda sergilendi.
Her yıl ve hiç aksatmadan milli günler için
özel bir etkinlik yapan Türkiye’deki Tek
Sivil Toplum Kuruluşu olmanın haklı gururuyla yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza ve ödül törenimize teşrif edenlere
teşekkür ederiz.
Bu vesileyle, Aziz Milletimizi Büyük Atatürk’ün şu sözüyle selamlamak istiyoruz:
“Egemenlik Milletindir”

Bal-Göç Ali Durmaz Futbol Turnuvasının
Açılış Töreninde Başlama Vuruşu Sağlık
Bakanımız’dan
Camiamızı oluşturan diğer STK başkanlarının yanı sıra törenimiz Sağlık Bakanı ve
Bursa Milletvekili Hemşehrimiz Mehmet
Müezzinoğlu’nun teşrifleriyle çok güzel
bir atmosferde gerçekleşti.
Törende Bal-Göç Başkanımızın kısa bir
açılış ve selamlama konuşmasının ardından, Durmaz Ailesi adına Hüseyin
Durmaz misafirlerimize teşekkür etti ve
turnuvada mücadele eden takımlara başarılar diledi.
Bursa Valimiz Münir Karaloğlu, böyle güzel bir organizasyonla Rahmetli Ali Durmaz’ın anısının yaşatılmasını çok güzel ve
örnek bir olay olarak niteledi. Her yıl birbirinden zevkli ve çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan turnuva açılışında
konuşan Vali Karaloğlu: “ Balkanlardan
Bursa’mıza gelerek dişi ile tırnağı ile bir
imparatorluk kuran rahmetli Ali amcamızı ve onun devrettiği bayrağı alarak daha
da ileriye taşıyan Hüseyin Durmaz beyi
kutluyoruz. Bu gibi düzenlenen turnuva-

lar insanların yakınlaşması dost kalması
için önemli ve baktığınızda bir çok ilçeden katılımcı var. Ben sakatlık olmadan,
dostane bir havada turnuva geçmesini
diliyorum.” dedi.
Yoğun programları içerisinde hemşerileri
ile buluştuğu etkinliklerden güç aldığını
belirten Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’da :
“ Öncelikle rahmetli Ali Durmaz abimizin
ruhu için geleneksel hale getirilen bu güzel etkinlikte siz hemşerilerim ile birlikte
olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Dünyanın başardığını
bizde başarırız diye yola çıkan Durmaz
ailesine Ülkemiz ekonomisine sunduğu
katkıdan dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel etkinliğe katkı
koyan herkesi yürekten kutluyorum.”
Dedi.
Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu ayrıca, hedeflerinin ülkeyi muasır
medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak
olduğunu ve Devletimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu hedefine uygun biçimde çalıştıklarını belirtti. Balkan
insanlarının hepsinin ve bu turnuvayı organize eden Durmaz Ailesi ile Bal-Göç’ün
de sahalarındaki çalışmalarıyla ülkeyi
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefine uygun çalıştıklarını söyleyip,takdirlerini iletti.

saldırılarında verilen şehitlerimiz dikkate
alınarak her yıl aynı zaman diliminde yapılan Bal-Göç Balkan Panayırı bu aşamada derneğimiz tarafından yapılmadı.
Geleneksel Bal-Göç Balkan Panayırının
yapılması planlanan 29 Mayıs 2016 Pazar
gününde, panayır yerine şehitlerimizi için
mevlit okutulması yönetim kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. Bu konuda
daha önce ortak bir etkinlik düzenleme
konusunda mutabık kalınan BalkanTürksiad ile birlikte şehitlerimiz için şükran
mevlidi yapıldı.
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Şehadet şerbetini içen sivil veya güvenlik
görevlisi tüm kahraman vatan evlatlarının ama özellikle son aylarda yürütülen
bölücü terörle mücadelede şehit olanların aziz ruhlarına ithafen düzenlenenen
bu mevlit; İlimizde Yatan Mübarek Zatlarından Emirsultan Hazretlerinin kabrini
de barındıran EMİRSULTAN CAMİSİNDE
29.05.2016 PAZAR GÜNÜ “ÖĞLEN NAMAZINDAN HEMEN SONRA” okutuldu.
Kardeş Sivil Toplum Kuruluşlarından bir
tanesi olan ”BALKANTÜRKSİAD ile BALGÖÇ’ün ortak kararı ve işbirliği ile düzenlenen” bu mevlidimize katılanlara teşekkür ederiz.

Sayın Bakanın konuşması esnasında yağan yağmur da katılımcılarca “bereket”
diye karşılandı ve töreni aksatmadı.Daha
sonra Sayın Bakanımızın açılış pasıyla
turnuva resmi açılış maçı başladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE ŞEHİT OLAN
KAHRAMAN VATAN EVLATLARIMIZ
BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Geleneksel Bal-Göç Balkan Panayırı etkinliğimizin bu yıl 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Ancak
son zamanlarda gerek bölücü terörle
mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda gerekse düzenlenen terör

Bu vatanın özünü oluşturan esas unsurlardan olan BALKAN TÜRKLERİ ve Evlad-ı Fatihan torunlarının oluşturduğu
Balkan Platformundan Demokrasiden
Yana Net Tavır
Aziz Milletimiz ve Değerli Basın Mensupları, Köklü mazisiyle büyük milletimizin
gözbebeği kurumlarından bir tanesi olan
ve halkımız tarafından “Peygamber Ocağı” diye adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisine sızmış Fethullahçı terör
örgütüne (FETÖ/PDY) mensup kişilerce
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi ve tedhiş hareketleri, tüm halkımız
gibi BALKAN TÜRKLERİ’ni de derinden
yaralamıştır. Hepimizin vatan hizmeti esnasında hayatımızın bir döneminde bir
mensubu veya mensubunun annesi, eşi,
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kızı, akrabası olduğumuz güzide Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisinde ezici çoğunluğu oluşturan Cumhuriyet değerlerine
bağlı evlatlarımızın bu kalkışma ve tedhiş
hareketine karşı çıkmış olmaları en büyük
tesellimizdir. Şerefli Ordumuzun saygınlığına toz bile düşmesini istemeyiz ve karşı çıkarız. Bu darbeye teşebbüs edenleri
TSK mensubu olarak kabul etmiyoruz.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini
hedef alan bu kalkışma ve tedhiş hareketine karşı, olay duyulur duyulmaz daha
ilk anda camiamız tarafından her türlü
iletişim kanallarıyla tepkimiz açıklanmış
ve karşı konulmuştur.
Devletini korumak hissiyatıyla, tankın
önüne kendini atabilen vatan evlatlarının
cesaretini hesap edemeyen bu tedhiş ve
kalkışma hareketi başta Büyük Türk milleti olmak üzere; gerek Cumhuriyet değerlerine ve demokrasimize bağlı TSK
mensuplarının, gerek vazifesi için canını
fedaya hazır olan Emniyet mensubu Polislerimizin ve en önemlisi daha ilk anda
hızlı bir refleks gösterebilen adliyemizin
işbirliği ile boşa çıkarılmıştır.
Tüm bu meşru güçleri harekete geçiren
ise iktidar ve muhalefet dâhil tüm siyasi parti başkanlarının kararlı bir şekilde
bu kalkışmaya tavırlarını açıklamaları ve
Başkomutan sıfatı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın medya üzerinden halkımıza
yaptığı çağrı olmuştur.
Şüphesiz, bu karanlık gecede, bu büyük
belirsizlik ve kaos saatlerinde, silahlı kalkışmanın karşında soğukkanlı ve kararlı
bir şekilde durabilen seçilmişlerin varlığı,
onları seçen halkı cesaretlendiren en büyük etken olmuştur.
Tüm bu açıklamaların ve çağrıların halkımıza ulaşmasını sağlayan ise sosyal medya kanalları dâhil; özgür medya olmuştur.
Bu olaylar, özgür medyanın önemini ve
değerini şüphesiz bir kere daha ispatlamıştır. Bu vesileyle camiamız adına iletişim kanallarının demokrasiden ve özgürlükten yana işlemesini sağlayan tüm
medya mensuplarına da ayrıca teşekkür
ederiz.
Sevgili Vatandaşlarımız, hepimize tekrar
geçmiş olsun. Çok üzücü olaylar yaşadık.
Ülkemiz adına, demokrasi adına utanç
verici gelişmeler oldu. Bizler kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olarak her zaman demokrasi ve insan
hakları savunucusu olduk, kuruluş tüzüğümüzün temelinde de bu vardır.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta
Barış, Dünyada Barış” sözlerini kendilerine misyon olarak belirlemiş BALKAN
TÜRKLERİ CAMİASI OLARAK, bu yolda
yılmadan Cumhuriyetimizin değerleri ve
demokrasimiz için tüm üyelerimiz ve Ülkemiz kurumları ile beraber mücadelemize devam edeceğiz.
Bünyesinde farklı siyasi görüşlere mensup kişileri barındırmakla beraber Cumhuriyetimize ve Demokrasimize bağlılık
konusunda tereddütsüz bir araya gelebilen tüm üyelerimizi, bulundukları yerleşim yerlerindeki demokrasi nöbetlerine
katılmaya devam etmeye çağırıyoruz.
Sağduyuya ihtiyacımız var, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmeye ihtiyacımız
var. Ülke demokrasisine vurulan bu darbeyi bir defa daha kınıyoruz.
“Ülkemiz için dik durmaya devam”
Terör örgütünün kalkışma teşebbüsü
ordu-polis-halk ve iktidar ile muhalefetin ortak tavrıyla bastırıldı. Ancak kendi
ülkesinin başkentini ve halkını bombalayacak kadar gözü dönmüş bu grupların,
yeni bir provakasyona yol açmalarına set
çekmek için “tahriklere ve olası provokasyonlara karşı uyanık biçimde” demokrasi nöbetlerine devam edelim. Bu darbe
girişimine karşı direnirken kaybettiğimiz
sivil, asker, polis tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılara ise acil
şifalar dileriz.
Bu vatanın özünü oluşturan esas unsurlardan olan BALKAN TÜRKLERİ ve Evlad-ı Fatihan torunları olarak bizler halkımıza şu çağrıda bulunuyoruz:
“TÜRK MİLLETİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İÇİN TEK VÜCUT OLMALI.”
‘BUGÜN SEN-BEN DEMEK YOK... GÜN,”BİZ” DEME, GÜNÜDÜR’
GÜN, “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” VE
ÜLKEMİZİN TÜM UNSURLARI İLE “BİZ
HEP BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ” DİYE HAYKIRMA GÜNÜDÜR.’
BALKAN PLATFORMU ADINA
BAL-GÖÇ (Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği)
ve B.G.F. (Balkan Türkleri Göçmen ve
Mülteci Dernekleri Federasyonu)
Genel Başkanı
Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN

Her sene Ramazan ayında Balkanların
Farklı Bölgelerinde yerel müftülüğün
işaret ettiği yerlerde verilen iftarlar büyük katılımlara sahne oldu
Bal-Göç iftarlarımız, yöre halkı için güzel
bir dostluk, paylaşım ve kardeşlik akşamına vesile olmakta ve bu iftarlara farklı
din mensupları da davet edilmektedir.
Allah Dostluğumuzu,Kardeşliğimizi ve
Birliğimizi daim kılsın; Yurdumuzda,Balkanlarda ve tüm Dünyada barışı ve hoşgörüyü hakim kılsın.
Derneğimiz köklü misyonuna uygun olarak bu tip faaliyetlerini, siz hayırsever
üyelerinin katkılarıyla sürdürmektedir.
Genel Başkanımızın Camiamıza Mesajı
Değeri üyelerimiz;
Sizlerin çözüm bekleyen sorunlarınızı her
platformda ilgili kurum, kuruluşlara, bakanlıklara ve siyasi otoritelere sözlü ve
yazılı olarak defalarca ilettik ve iletmeye
devam ediyoruz.
Başta Sosyal Güvenlik sorunları
(2008’de çıkan borçlanma yasasından
yararlanamayanların durumu, Soydaşlarımızın çalışma izni alamama problemi),
Tezkere (oturma izinleri) ile ilgili yaşanan
sıkıntılar, Vatandaşlık bekleyen üyelerimizin sıkıntıları,
Diploma denkliklerinin alınmasında yaşanan büyük sıkıntılar, Ülkemiz sağlık hizmetlerinden Balkanlardaki soydaşlarımızın yararlandırılması gibi önemli konular
her zaman ve her ortamda hep önceliğimiz oldu.
BU KONULARIN ISRARLI TAKİPÇİSİ OLDUK VE OLMAYA DA DEVAM EDİYORUZ.
İktidar partisi başta olmak üzere muhalefet partilerinin Bursa’daki yerel yönetimlerine, Milletvekillerine ve daha üst
kademedeki yöneticilerine yukarıdaki
konular bu güne kadar dosya ve sözlü
olarak “defalarca” iletildi. Yılmadık. Kapıları ısrarla zorlamaya devam ediyoruz. En
son gündemdeki anayasa değişikliğinde
getirilmek istenen ve pratikte direkt olarak bizleri dışlayıcı sonuçlar taşıyan “doğuştan Türk vatandaşı” ifadesiyle ilgili

olarak genel başkan olarak her kademedeki yöneticilere ve siyasilere bu konudaki hassasiyetimizi ilettim. Her aşamada
konunun takipçisi oldum. Çok tempolu
bir kulis faaliyeti yürüttüm. Bu yoğun çalışmalarımızın sonucunu aldık. Bu sonucu
aldıktan sonra; kamuoyunda bu konuda
“bizim sayemizde oldu” tarzı paylaşım
yapan ama sürece hiç müdahil olmamış
kimi STK’ları ise tebessümle izledik.
Üyelerimizin özellikle SOSYAL GÜVENLİK,OTURMA İZNİ,VATANDAŞLIK VERİLMEME MESELESİ gibi dertleri; bir çok
üyemizin aile bütünlüğüne zarar verecek
düzeydedir.
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Bu bağlamda Bursa Milletvekili eski Sağlık Bakanımız ve günümüzün Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muezzinoğlu’na bire bir olarak bu
konuları tekrar aktarmak istediğimi ve
STK olarak daha sonra kendilerini ziyaret
ederek geniş bir temsiliyetle görüşmek
istediğimizi belirttim.
Dün akşam telefonla gelen bir davet
doğrultusunda bugün Sayın Bakanımız
Dr. Mehmet Muezzinoğlu ile yaklaşık 1,5
saat süreyle görüşme imkanı buldum.
Yukarıda bahsedilen tüm konular çözüm
önerilerimiz ile birlikte masaya yatırıldı.
STK temsilcilerinin, mağdurların, ilgili
bakanlık bürokratlarının ve siyasi otorite yetkililerinin bir arada toplanacağı bir
“çalıştay” düzenlenmesine karar verildi.
Çalıştayın ilk toplantısı 30.01.2017 tarihinde Ankara’da ilgili burokrat ve bakanların katılımı ile gerçekleşecektir. Daha
sonraki çalışmalar sahada ilgili mağdurlar da dinlenecek şekilde organize edilecek. Bu çalıştay programı ülke gündemimizde dikkate alınarak bir aksaklık olmaz
ise bir ayda tamamlanacaktır. Amacımız
her zaman “yapıcı olmak” tır ve bundan
sonra da öyle olacaktır. Fakat sorunlarımızın çözümü için gerekirse artık çok
daha fazla ısrarcı olacağız. Bunun içinde
siz üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var.
Hangi partiye mensup olursanız olun, sorunlarımızın çözümünün önce derneğimizin bir üyesi olarak birlik ve beraberlik
içinde ortaya koyacağımız ortak davranış
ve eylemlerden geçtiğini lütfen unutmayınız. Bize has nezaketimizi, Balkan
Türklerine özgü o zarifliğimizi korumalı
ancak meselelerimizin çözümü için artık
tek yumruk olmalı ve dimdik durmalıyız.
Bu bilgilendirme notunu şu saatlerde
(Perşembe akşamı) yolculuk yaptığım
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Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı trenin
kompartmanında yazmaktayım. Bu konuları dikkate alıp yoğun çalışma programları içinde bu değerli zamanı bizlere
ayırdıkları için Sayın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik bakanımız Dr. Mehmet Muezzinoğlu’na şahsım ve sizler adına şükranlarımı sunarım.
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Camiamızın Değerli Mensupları, Sevgili
Üyelerimiz, Hepinizi en derin muhabbet
ve saygıyla selamlıyorum. Sizin için verdiğimiz emeklere helal olsun. Buna değer.
Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN
BAL-GÖÇ Genel Başkanı
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.) Genel BAŞKANI

Soydaşlarımızın Sorunları ve Çözüm
Önerileri Çeşitli İllerde Düzenlenen Çalıştaylarda Değerlendirildi
31 Ocak tarihinde saat 09.00’ da başlayan iilk toplantı kesintisiz 3 saat sürdü.
Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, İzmir Milletvekili Kerem Ali
Sürekli, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, ÇSGB Uluslararası İsgücü Gen. Müd.
Sadettin Akyıl, Nüfus Vatandaşlık İşleri
Gen. Müd. Şb. Müd. Bedriye Duman, İçişleri Bakanlığı Gen. Müd. Yabancılar Daire
Baş. Hüseyin Havuz ve STK temsilcileri
katıldılar.
Toplantının moderatörlüğünü ilgili bakanlık bürokratları ile masaya oturan
Yüksel Özkan yaptı ve konular ile ilgili
konuşmaları yönetti. Dört ana konuda
sorunlar masaya yatırıldı;
1. Sosyal Güvenlik,
2. Vatandaşlık,
3. Oturma izinleri,
4. Çalışma izinleri.
Konular ile ilgili ayrıntılı sorunlar ve çözüm önerileri ilgili bakanlıkların yetkile46 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

rine iletildi. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ancak değişik sebeplerden dolayı
vatandaş olamayanlar için çözüm önerileri İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk ve
ilgili bakanlık bürokratlarına iletildi.

3 Aylık Balkan-Rumeli Çalıştaylarının
Sonuçları 23.03.2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan Tarafından Açıklandı
3 Aylık Balkan-Rumeli Çalıştaylarının Sonuçları 23.03.2017 tarihinde Ankara’da
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Açıklandı. Konuya ilişkin Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Yüksel Özkan’ın
Açıklaması aşağıda yayınlanmaktadır:
Yaklaşık 3 ay önce Sayın Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet
Müezzinoğlu ile camiamızın sorunlarını
kendisine iletmek üzere yaptığımız 1,5
saatlik görüşmede kararlaştırılan ve kendilerinin himayelerinde başlayıp, İzmir,
İstanbul, Bursa ve Adana’da devam eden
ve 23.03.2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev
sahipliğinde tamamlanan çalıştayın sonuçları açıklandı.
1- Bundan sonra Balkanlardan gelen insanlarımıza ilk müracaatlarında 5 yıllık
oturma izni verilecek. Müracaat tarihinden itibaren 15 günde içinde ise çalışma
izni verilebilecek.
(Eskiden 6 ayda bir ikamet tezkeresi yenilemek ve 395 TL ödemek gerekebiliyordu.Vatandaşlığa başvurmak için gereken
5 yıl oturma şartı için ikamet tezkeresi
yılları birleştirilemiyordu. Bundan sonra
bu süreler birleştirilerek ve vatandaşlığa
müracaat için kullanılabilecektir)
2. Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızdan Türkiye’de 1. Derecede yakını olmayanlarda ayda 53 TL ödeyerek tüm sağlık
hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

(Eskiden bu konu sağlık turizmi mevzuatı ile değerlendiriliyor ve Türkiye’de tedavi olan soydaşlarımız astronomik ücretler
ödemek zorunda kalıyorlardı.)
3. Annesi ve babası vatandaş olup da çocukları vatandaş olmayanlara (ki böyle
ciddi bir mağduriyetin olduğunu çalıştay
yaparken sahada da gözlemledik) ve vatandaşlık bekleyenlere istisnai vatandaşlık verilecektir.
(İstisnai vatandaşlık özel kişilere ve devlet büyüklerinin referansı ile veriliyor. Bu
bizim camiamızı onurlandıran bir karardır.)
4. Diploma denklikleri ile ilgili ciddi bir
yol alındı. YÖK Başkanı ile Bakan Muezzinoğlu bizzat görüştüler. Ben YÖK Başkan
Vekili ile görüştüm, öğrencilerle geçen
pazar 2 saatlik toplantı yaptım. Raporlar
tüm mesleki gruplar için hazırlanıyor ve
daha sonra YÖK ‘e gidilecek. Konu Sayın
Cumhurbaşkanımıza kadar iletildi ve bugünkü konuşmalarında YÖK ‘e “talimat
verildi” diye açıkladılar. İnşallah yakın
zamanda bu mağduriyet te giderilecek.
Konunun takipçisiyiz.
5. Balkanlardan üniversite eğitimi için
gelen öğrencilerden alınan eğitim harçlarının sınırlandırılması çalışmaları devam
ediyor.
6. 2008 yılında çıkan 3201 sayılı borçlanma yasası doğrultusunda hak mağduriyeti yaşayan üyelerimiz için teknik
çalışmalar Maliye Bakanlığı yetkilileri ve
ÇSGB Bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülüyor. İnşallah çözülecek, konun takipçisiyiz.
7. İsim denklik belgeleri için artık bulunduğunuz ilden alınabilecek.
(Bursa Nilüfer Nüfus Müdürlüğü pilot
bölge olarak belirlendi ve diğer illerde
yayılmaya başladı)

Cumartesi-Pazar kapalı olan idare mahkemelerine başvurulamasın diye seçimlerden hemen önce Cuma öğleden sonra
alınan şok bir kararla AB dışındaki seçmenlerine (yani gerçekte Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına) Kiril
alfabesiyle basılmış bir dilekçeyi sandık
başkanı huzurunda elle doldurma zorunluluğu getirilmesi seçimlere gölge düşürdü.
İyi niyetli olmadıkları çok net şekilde görülen sandık görevlilerinin bu kararı bahane ederek oy kullanma sürecini KASITLI
OLARAK YAVAŞLATMALARI ve engeller
çıkarmaları sonucunda Türkiye’de bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarından oylarını kullanmak üzere sandık
başına gelenlerin çok büyük çoğunluğu
oylarını kullanamadan evlerine dönmek
zorunda kaldılar.
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Örnekler:
-07.30’da oyunu kullanmak üzere sanığa giden bir seçmen öğlen saat 12.50’de
oyunu kullanabildi.
-Seçim Kurulunun aldığı son dakika kararına dayanarak seçimi yavaşlatan sandık
görevlilerinin tutumu nedeniyle tek bir
kişinin oy kullanmasının 27 dakika sürdüğü durumlar oldu ve bu esnada seçim
odasına başka seçmen alınmadı.
-Sandık görevlileri anlamsız bahanelerle,
sırada bekleyen seçmenlere görev alanları dışına taşan konularda uyarılarda bulundular, seçmenleri azarladılar.
-Bazı sandık görevlileri seçmenlere çok
kaba davrandılar. Adeta Bulgaristan’daki Totaliter Rejim Dönemindeki Baskıcı
Devlet görevlilerinin üslubuyla seçmene
yaklaştılar
-Saatlerce oy kullanma sırası bekleyen
seçmenlerden bayılanlar oldu, acil sağlık
müdahalesi yapılanlar oldu.
-Bazı sandık görevlileri Bulgaristan’da
Kurulu eski bir partinin militanı gibi davrandılar
-Helsinki Komitesi adına seçimleri izlemek isteyen gönüllü kişilerin bu isteklerine engel çıkarıldı

26.03.2017 Tarihi, Bulgaristan Demokrasi Tarihi Açısından Pekte Övünülecek
Bir Gün Olmadı

-Bazı sandık başkanları her 15 dakikada
bir tuvalet ihtiyacını bahane ederek tuvalete gittiler. Kendileri seçim odasında olmadıkları süre içerinde seçmenlerin diğer
sandık görevlileri nezaretinde oy kullanmasına da izin vermediler.
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-Tarafsız olması gereken ve bazıları BG
diplomatik temsilciliğinde görevli sandık
başkanlarının BG’den bir partiden telefonla sürekli talimat aldıkları müşahade
edildi
-Tarafsız olması gereken sandık başkanlarının BG’den bir partinin adına söylem
ve eylemlerde bulundukları gözlendi
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-Saat 20.00’de sandık başında oy kullanmak için bekleyen kişiler olmasına
rağmen seçmenlere oy kullandırılmayan
sandıklar oldu.
Oy kullanmak üzere sandık başına giden
ancak çıkarılan fiziki ve fiili engeller yüzünden oy kullanamayan her Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşının öncelikle
BG’de ve ardından Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde tazminat davası açma ve
HELSİNKİ İNSAN HAKLARI İZLEME KOMİTESİNE BAŞVURU hakkı vardır.
Bulgaristan Cumhuriyeti Adli makamlarının, Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarının OY KULLANMALARI FİİLEN İMKANSIZ HALE GETİREN seçmenlere kötü
ve rencide edici davranışlarda bulunan
sandık görevlilerini soruşturacağına ve
bu konuda gereken hukuki süreci başlatacağına inanıyoruz. Bulgaristan Demokrasisinin ve Devlet Kurumlarının , mağdur
edilen vatandaşlarının haklarını korumasını ve bu mağduriyeti ortadan kaldıracak olan tedbirleri almasını bekliyoruz.
Totaliter rejim döneminde maruz bırakıldıkları acılara ve zorunlu göçlere rağmen
Bulgaristan Cumhuriyeti’ne olan sevgilerini ve Bulgaristan Demokrasisine olan
inançlarını ısrarla sürdüren bu insanlar, iyi
muameleyi ve eşit davranışları hak ediyor.
Çıkarılan tüm engellemelere rağmen
oyunu kullanmak için 7-8 saat ayakta
durmayı göze alarak sabırla bekleyen,
sükunet içerisinde ve kurallara saygılı biçimde demokratik görevini yerine getiren
Türkiye’de yaşamakta olan Bulgaristan
Cumhuriyeti Vatandaşları çok büyük bir
övgüyü ve teşekkürü hak etmektedirler.
Bulgaristan Cumhuriyeti Ombudsmanlığını, Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonunu ve Evrensel İnsan Hakları Değerlerine
İnanan Bulgaristan Aydınlarını Göreve
Davet Edip TARİHE NOT DÜŞTÜK:
Öncelikle vurgulamak isteriz ki bizlerinde
birer vatandaşı olduğumuz Bulgaristan
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Cumhuriyeti’nin resmi dili Bulgarcadır.
Tüm resmi yazışma işlemlerinde Bulgarca’nın ve Kiril Alfabesinin kullanılması çok
doğaldır. Bir devletin öncelikli görevlerinden bir tanesi de kendi vatandaşlarına
resmi dili öğretmek olmalıdır. Vatandaşına bu olanakları yeterince sağlayamayan
devletlerin halkına karşı sorumluluklarını
yerine getiremediği düşünülür.
Amerika, Avusturalya, Kanada, Türkiye
gibi ülkelerde yaşayan yüz binlerce Bulgaristan vatandaşı vardır. Bu vatandaşların Bulgaristan dışında doğan çocukları vardır. Bu çocuklara Kiril Alfabesini
öğrenme olanaklarını vermek öncelikle
Bulgaristan Devletinin asli görevidir. Bu
olanaklardan mahrum bırakılan ve 18 yaşını dolduran gençlere kendi başına bir
dilekçeyi Kiril Alfabesiyle yazamıyor diye
oy kullandırmamak mantıklı mıdır? Yoksa
yurt dışında doğan vatandaşlarını DIŞLAMAK ve AYRIMCILIKmıdır?
Seçimlerden hemen önce Merkez Seçim
Komisyonunca alınan şok bir kararla yurt
dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına Kiril alfabesiyle basılmış bir dilekçeyi
sandık başkanı huzurunda “KİMSEDEN
YARDIM ALMADAN” elle doldurma zorunluluğu getirilmesi seçimlere gölge düşürdü. Bu hükmü bazı sandık görevlileri
büyük bir katılık ve kötü niyetle uyguladılar ve sadece bir tane harfin yanlış yazıldığı dilekçeleri YIRTIP, vatandaşlardan
dilekçeyi yeni baştan yazmasını istediler.
İyi niyetli olmadıkları çok net şekilde görülen sandık görevlilerinin bu kararı bahane ederek oy kullanma sürecini KASITLI
OLARAK YAVAŞLATMALARI ve engeller
çıkarmaları sonucunda Türkiye’de bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarından oylarını kullanmak üzere sandık
başına gelenlerin çok büyük çoğunluğu
oylarını kullanamadan evlerine dönmek
zorunda kaldılar.
Aynı zamanda her biri Bulgaristan Cumhuriyeti Vatandaşı da olan üyelerimizden
bize çok sayıda “kendilerine karşı AYRIMCILIK yapıldığı ve KÖTÜ DAVRANILDIĞI”
şeklinde şikayetler geldi.
Bunlardan birkaç tane örnekler şunlardır:
-07.30’da oyunu kullanmak üzere sanığa giden bir seçmen öğlen saat 12.50’de
oyunu kullanabildi.
-Seçim Kurulunun aldığı son dakika kararına dayanarak seçimi yavaşlatan sandık
görevlilerinin tutumu nedeniyle tek bir
kişinin oy kullanmasının 27 dakika sürdüğü durumlar oldu ve bu esnada seçim
odasına başka seçmen alınmadı.
-Sandık görevlileri anlamsız bahanelerle,
sırada bekleyen seçmenlere görev alan-

ları dışına taşan konularda uyarılarda bulundular, seçmenleri azarladılar.
-Bazı sandık görevlileri seçmenlere çok
kaba davrandılar. Adeta Bulgaristan’daki Totaliter Rejim Dönemindeki Baskıcı
Devlet görevlilerinin üslubuyla seçmene
yaklaştılar
-Saatlerce oy kullanma sırası bekleyen
seçmenlerden bayılanlar oldu, acil sağlık
müdahalesi yapılanlar oldu.
-Bazı sandık görevlileri Bulgaristan’da
Kurulu eski bir partinin militanı gibi davrandılar
-Helsinki Komitesi adına seçimleri izlemek isteyen gönüllü kişilerin bu isteklerine engel çıkarıldı
-Bazı sandık başkanları her 15 dakikada
bir tuvalet ihtiyacını bahane ederek tuvalete gittiler. Kendileri seçim odasında olmadıkları süre içerinde seçmenlerin diğer
sandık görevlileri nezaretinde oy kullanmasına da izin vermediler.
-Tarafsız olması gereken ve bazıları BG
diplomatik temsilciliğinde görevli sandık
başkanlarının BG’den bir partiden telefonla sürekli talimat aldıkları müşahade
edildi
-Tarafsız olması gereken sandık başkanlarının BG’den bir partinin adına söylem
ve eylemlerde bulundukları gözlendi
-Saat 20.00’de sandık başında oy kullanmak için bekleyen kişiler olmasına
rağmen seçmenlere oy kullandırılmayan
sandıklar oldu.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve sayıları 150.000 civarında olduğu bilinen
Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı olan
seçmenler, vatandaşı oldukları ülkenin
demokrasisine inanmakta ve oy kullanarak Bulgaristan’ın geleceğine katkı yapmak istemektedirler.
Bu vatandaşlar siyasi görüş anlamında
homojen bir yapıda değildirler. Bulgaristan’daki farklı partiler arasından siyasi
tercihlerini kullanmak istemektedirler. Bu
isteklerinin önündeki en büyük engel ise
antidemokratik seçim yasaları ile getirilen sandık sayısı kısıtlamalarıdır.
Türkiye’de açılabilecek maksimum sandık sayısını 35 ile sınırlamak ise başlı
başına AYRIMCI ve ÖTEKİLEŞTİRİCİ bir
uygulamadır. Öyle ki oyunu kullanmak
isteyen yüzlerce ve bazen binlerce seç-

men, yaşadığı şehirde seçim sandığı
kurulmadığı için Türkiye içerisinde sandık açılan yüzlerce kilometre uzaklıktaki
bir şehre gitmek zorunda kalmaktadır.
Bazen ise iki şehir arasındaki mesafe o
kadar fazladır ki, oy kullanmak için direkt Bulgaristan’a gitmeyi tercih eden
seçmenlerde olabilmektedir. Bu insanlar
sadece oy kullanabilmek için günlük işlerinden uzak kalmakta ve ekonomik kayıplara da uğramaktadırlar.
En temel vatandaşlık görevini yerine getirmek için ülkesi Bulgaristan’a seyahat
etmek zorunda kalan seçmenler ne yazık
ki bazı ön yargılı gruplarca “seçim turizmi” etiketiyle tahkir edilmektedir. Oysa
yüzlerce kilometre yol giderek oyunu
kullanan bu seçmenler, ülkelerine olan
bağlılıklarını gösterdikleri için ÖVÜLMEYİ
hak etmektedirler.

BURSA

Üyelerimiz adına sizlere sesleniyoruz:
-Seçim kanunları ile getirilen en fazla 35
sandık açılması kuralının iptali için lütfen
gereken girişimleri yapınız.
-26.03.2017 tarihinde yapılan seçimlerde,
seçmenlere adeta Bulgaristan’daki Totaliter Rejim Dönemindeki Baskıcı Devlet
görevlilerinin üslubuyla yaklaşan sandık
görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma açılması için girişimler yapınız.
-Tüm resmi yazışma işlemlerinde Bulgarca’nın ve Kiril Alfabesinin kullanılması çok doğaldır. Ancak yurt dışında
yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına Kiril
alfabesiyle basılmış bir dilekçeyi sandık
başkanı huzurunda “KİMSEDEN YARDIM
ALMADAN” elle doldurma zorunluluğu
getirilmesi büyük ayrımcılıktır. Dilekçe
doldurma esnasında vatandaşlara Kiril
Alfabesini çok iyi bilen gönüllü veya görevli Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarınca destek verilmesinden daha doğal
ne olabilir ki? Bu konudan dolayı yaşanan
mağduriyetlerin bir daha yaşanmaması
için gerekli tedbirleri alması konusunda
resmi makamları bilgilendiriniz. Saygılarımızla
BAL-GÖÇ (Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Deneği) ve BGF (Balkan
Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu)
Yönetim Kurulları Adına
Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN
Genel Başkan
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panayırda yer aldı.

14 Yıldır Yaşatılan Bal-Göç Bursa Balkan
Panayırı GeleneğiBu Yıl da Coşkulu Bir
Şekilde Gerçekleşti
BURSA

14. Geleneksel Bal-Göç Bursa Balkan Panayırı 23-24 Eylül tarihlerinde Ziraat Parkında yapıldı.Bal-Göç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen
panayırda katılanlar coşkulu saatler geçirdiler. Ata topraklarında kökleşmiş bir
gelenek olan panayırları Balkanlardan
Bursa’ya taşımaya ve kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz.

Panayırda, 280 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Nuri Turgut Adalı ve
Balkanlarda Milli Değerler ve Demokrasi
Uğruna Mücadele Vermiş Kahramanları
Anmak için düzenlenen atletizm ve tenis müsabakalarında dereceye girenlere
ödülleri de verildi. Üyemiz Metin Edirneli’nin Sosyal Medyada Panayıra İlişkin
Paylaşımı: Bir tarafta klarnet, akordeon
ve davul sesi.Diğer tarafta hoparlörden
yükselen müzik.Tam bir curcuna fakat
karmaşasız, kavgasız…
Bir tarafta kebapçe, köfte, çevirme, döner ve her türlü içecekler. Diğer tarafta
bunları keyifle tüketen insanlar...Ama
mutluluk, keyif ve neşeyle, sakin ve sindire sindire…Bir tarafta lunapark, çocuklar
ve mutluluk çığlıkları diğer tarafta birbiri
peşisıra verilen konserlerden yükselen
birbirinden güzel melodiler…
Bir tarafta kısacık sokakta dostları görürüm düşüncesiyle volta atanlar diğer
tarafta kenarda oturup bir tanıdık görürüm düşüncesiyle gelen geçeni inceleyen
ve arada bir tanıdık ve dosta rastlayınca
parlayan gözler, Heyy, ben buradayım
diye kendini duyurmaya çalışan sesler…

Nilüfer Görükle Balkan Panayırı Yağmura Rağmen Harikaydı
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (Bal-Göç) , Nilüfer Belediyesi ve
Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle bu yıl
yedincisini düzenlediği Nilüfer Görükle
Balkan Panayırı renkli görüntülere sahne
oldu.
Bursa’da, Balkan kültürünü bütün zenginlikleriyle yaşatmak amacıyla bu yıl
yedincisi düzenlenen Nilüfer Görükle
Balkan Panayırı, Balkan Mahallesi Pazar
Alanı’nda yapıldı.
Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği panayıra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey eşi Seden Bozbey ile birlikte katıldı. Bal-Göç Genel Başkanı Yüksel Özkan, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın,
CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan
Tansal, Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kenti
Bulgaristan’ın Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murad, Bulgaristan Burgas Milletvekili Sevim Ali, Kırcaali Milletvekili
Adien Şevked, Ruen Belediye Başkanı
İsmail Osman, İstanbul Kartal ve Yalova
Bal-Göç Başkanları ile Nilüfer Belediyesi
Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclisi
Üyeleri de Balkan kültürünün yaşatıldığı
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Bir tarafta sakince sohbet edenler, çocuklarını ve torunlarını gezdirenler Diğer
tarafta müziğin ritmine kendini kaptırıp
dans edenler…
Kısaca müzik, eğlence ve şenlik
Kısaca kadını ve erkeği, yaşlısı ve genciyle 7’ncisi düzenlenen Görükle Balkan
Panayırı…
Nilüfer Belediyesi ve Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)
işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Panayırı”,
30 Eylül ve 1 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün boyunca on binlerin
katıldığı şenlik, Balkanlar’dan Bursa’ya
gelen insanların dayanışma örneğinin
çok güzel bir göstergesi. Her sene, coşku ve neşe dolu görüntülerin yaşandığı
şenliğe bu yılda Bulgaristan’dan Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda
dernek temsilcisi katıldı.
Bursa için de çok güzel ve farklı bir renk
olan şenlikte, pek çok meşhur isim de
sahne aldı.
Bal-Göç’ün Nilüfer Karaman’daki Lokal
ve Sosyal Tesisleri Hizmetinizde

Önceki yıllarda çeşitli şubelerimize hizmet binası ve üyelerimiz için sosyal tesis
kazandırmış olan genel başkanımız Prof.
Dr. Yüksel Özkan’ın “derneğimize ve şubelerimize kalıcı mekanlar kazandırmak”
politikasının devamı olarak bu dönemde
de yeni hizmet binaları,lokal ve sosyal tesisler devreye giriyor.
Nilüfer Karaman’da Restoran formatındaki lokal ve sosyal tesisimiz halen faaliyetini sürdürmekte ve camiamızın hizmetindedir.

girdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr.
Yüksel Özkan, Ak Parti Bursa Milletvekili
İsmail Aydın, Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan,
Ak Parti il başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Ak Parti Orhangazi ilçe başkanı Mustafa
Kaya, MHP ilçe başkanı Necati Güneş, DP
İlçe başkanı Baki Bekar, ilçedeki tüm Sivil
Toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda
vatandaş ve Bal-Göç üyelerinin katıldığı
törende; Bal-Göç Yöneticileri Orhangazi halkına ve Bal-Göç’e böyle güzel bir
sosyal tesis binasının kazandırılmasından
dolayı Başkan Neşet Çağlayan’a teşekkür
etti.

BURSA

Bu muhteşem eserin tüm Orhangazi halkına ve Bal-Göç Orhangazi Şubemize
hayırlı olmasını dilerken yerel yönetimler için vizyon anlamında güzel bir emsal
teşkil edeceğini düşünüyoruz.

Yine aynı bölgede Kafe formatında hizmet verecek olan lokal ve sosyal tesisimiz ise çok yakında kapılarını üyelerimize
açacaktır.
Aynı mekanda Bal-Göç ve BGF’ye idari
hizmet binası olarak tahsis edilen katta
ise restorasyon ve dekorasyon çalışmaları sürmekte olup o da çok yakında tamamlanacaktır.
Saygıdeğer Üyelerimiz, lokal ve sosyal
tesisler ile diğer konulardaki görüş, talep,öneri ve şikayetlerini arzu ederlerse
direkt genel merkezimize de bildirebilirler.
Genel Merkezimizin telefon numarası
0-224-360 36 85
Genel Merkezimizin e-posta adresi
balgocmerkez@gmail.com

Orhangazi Bal-Göç Sosyal Tesisleri Açılış Töreni Yapıldı
Orhangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bal-Göç Sosyal Tesisleri
düzenlenen görkemli bir törenle hizmete
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yoruz. Kampanyaya ilgi gösteren bütün
duyarlı üyelerimize ve vatandaşlarımıza
teşekkür ediyoruz. Ülkemiz birliği ve güvenliği için şahadete ermiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şerefli ailelerine
başsağlığı ve sabırlar, Gazilerimize acil
şifalar dileriz. İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim
Kurulu Adına Abdurrahim Nursoy

İZMİR

Derneğimizin İşbirliğiyle “I. Uluslararası
Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu”
Düzenlendi.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Ege Üniversitesi Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Ege
Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (EKAM) iş birliğiyle
“I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını
Sempozyumu” 07 Mart 2018 Çarşamba günü Ege Üniversitesi Türk Dünyası
Araştırma Enstitüsü Konferans Salonunda düzenlendi. Sempozyuma Bosna
Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak,
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Metin Ekici, Kurucu Müdürü Prof. Dr.
Fikret Türkmen, Ege Üniversitesi Kadın
Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Konca Yumlu, Üniversitelerimizin çok değerli akademisyenleri, Ege
Üniversitesi öğretim görevlileri, Bal-Göç
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, dernek
üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi
katıldı.

2. Rumeli-Balkan Buluşmasına Katıldık
İzmir Balçova’da düzenlenen 2.Rumeli-Balkan Buluşmasına Genel Başkanımız
Abdurrahim NURSOY , merkez yönetim
kurulu üyeleri Av. Eray MUTLU, Hüseyin PAŞAOĞLU, Sabri ATASOY ,Balkan
Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu (BGF) Başkan vekili Fahriye ERSOY ve yönetim kutulu üyesi İhsan
ŞENTÜRK, Bornova Şube Başkanı Nihat
YAĞBASAN, Gaziemir-Sarnıç Şube Başkanı Hazel ÖZTÜRK, Görece Şube Başkanı Kasım ALENBEY ve yönetim kutulu üyesi Şenay KORKMAZ, Aliağa Şube
Başkanı Ferhat METİN ve yönetim kurulu
üyesi Mazlum BİLGİÇ’TEN oluşan heyetimiz katıldılar.
2. Rumeli Balkan Buluşması’nda konuşan
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,
“Türkiye’de istikrar, güven varsa o coğrafyadaki kardeşlerimiz de geleceğe daha
güvenli bakabilme imkanına kavuşuyor.
O yüzden Türkiye güçlü olmak, ayaklarının üzerinde durmak zorunda.” dedi.

Afrin’deki operasyonda canını ortaya
koyan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun!
İzmir Bal-Göç Merkez ve Şubelerimizle
tek vücut halinde “Vatan Sevgisi Kanımızda Var” sloganıyla Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla 24 Şubat
2018 Cumartesi günü Bal-Göç Sarnıç Şubesi Menderes Caddesi’nde İzmir Kızılay
Kan Toplama Aracı’nda kan bağış kampanyası düzenledik. Sabah 10.30 ‘da başlayan kampanyamız saat 16.00 ‘ya kadar
devam etti. İzmir’den Mehmetçiklerimize
selamlarımızı ve desteklerimizi gönderi52 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Çavuşoğlu göçmenlerle aynı süreci yaşadığını, Balkan coğrafyasında serpildiğini, sonra kendini anavatanın şefkat
dolu kucağına bıraktığını söyledi. Balkan
coğrafyasının, acıların ve hasretin dinmeyen coğrafyası olduğunu vurgulayan
Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye sadece Türkiye haritasından ibaret değildir.
Orada bıraktığımız akrabalarımız, dostlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Sınırlar
çizilmiş olabilir ama gönlün sınırı yoktur.
Hükümetimiz her daim Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşların sorunlarıyla
ilgilenmektedir. Türkiye’de istikrar, güven
varsa o coğrafyadaki kardeşlerimiz de

geleceğe daha güvenli bakabilme imkanına kavuşuyor. O yüzden Türkiye güçlü
olmak ayaklarının üzerinde durmak zorunda.” Çavuşoğlu “Türkiye’yi güçlendirebilmeyi, soydaşları ve akrabaları sarıp
sarmalayabilmeyi, her daim soydaşların
taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz, mazlumun ve mağdurun yanında bir
ülkeyiz, bir mağdur nerede varsa onun
sırtını pek etmeye, yetimin başını okşamaya gayret gösteriyoruz, onun için
Türkiye’nin birliği, beraberliği ve siyasi
geleceği çok önemli.” dedi. İzmir AKP
Milletvekili Kerem Ali Sürekli de Rumeli
Balkan Buluşmaları’nda birlik, beraberliğin pekiştirildiğini, ikamet, sağlık, emeklilik gibi konulardaki sorunların çözümüne
çare üretmek için çalıştıklarını bildirdi.
DAVA ADAMI İSMAİL ŞİMŞEK’E ZİYARET
Derneğimiz Genel Başkanı Abdurrahim
NURSOY, yönetim kurulu üyelerimiz Selahattin Aziz ATASOY, Av. Eray MUTLU,
Sabri ATASOY, Fikret GÜRPINAR,BGF

yönetim kurul üyesi İhsan ŞENTÜRK,
BAL-GÖÇ Görece Şubesi Başkanı Kasım
ALENBEY, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Eliz BİLGİÇ, Şenay KORKMAZ, Üskiyar
ALPER ve Belene Gazileri Ahmet ATALAY, Hasan IŞIK, Halil KAHRAMAN ve
Hüseyin VATANSEVER oluşan heyetimiz
Bulgaristan’da ömrünü Türklük mücadelesine adamış Belene Ölüm Adasında,
cezaevlerinde ,sürgünde yıllarca işkence
görmüş ve 28 ay her gün idamını bekleyen önsezileri güçlü öğretmenlerimizden
büyük dava adamı İsmail ŞİMŞEK’İ 30
Aralık 2017 cumartesi günü Görece’deki
evinde ziyaret ettik. İzmir BAL-GÖÇ Genel Başkanı Abdurrahim NURSOY yönetim kurulu ve camiamız adına kendilerine
Türk kültürüne vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim
etti.
İsmail ŞİMŞEK Kimdir?
Bulgaristan Türklerine karşı komünist rejimin uygulamaya sinsice başlattığı soykırımdan toplumun birçoğunun haberi yokken özellikle Türk milli
şuurunu yaşatan Nüvvab mezunlarının

arasında içi sızlayıp isyan edenler vardı.
Onlar çevresinde ve okulda Türklük milli değerlerimiz üzerinde durup, milli ve
manevi duyguları ve Anavatan sevgisini
aşılardı. Önsezilerini çevresiyle paylaşır,
bazıları ise düşünce ve duygularını şiir,
mektup, makale, roman yazarak kaleme
alırlar. İnsanlık namına hiçbir suçları olmayan kahraman öğretmenler şovenist,
Türk Milliyetçisi, ajan, rejim aleyhtarı vb.
suçlamalarla gençliklerini, çocuklarından,
eşlerinden, çevrelerinden ayrı, ızdırap
içinde onlarca yıl Bulgar zindanlarında ve
sürgünlerde geçirmişlerdir.
1962 yılından itibaren kaldığı Eski Zağra
Hapishanesi’nde, Belene ve Montana’da
sürgünde olmak üzere, toplam 25 yılını
ızdırap içinde geçirmiştir. 1989 yılında
hasretini çektiği Anavatan’a ailecek göç
etti, İzmir’e yerleşti ve hayatı boyunca
milli değerleri savunduğundan dolayı
takdir edilerek Vatana Hizmet Tertibi Yasasından kendisine maaş bağlanmıştır.
Recep adında bir oğlu, Güler ve Gülşen
adlarında iki kızı ve altı torunu vardır. Halen kızı Gülşen’in refakatinde İzmir Görece Göçmen Konutlarında ikamet etmektedir. Aynı gün Bal-Göç Görece Şubesi
ziyaret edildi, şube faaliyetleri, etkinlikleri ve üyelerimizin sorunları hakkında
istişare edildi. ŞİMŞEK Ailesi ve Bal-Göç
Görece Şubesine sıcak karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür
ederiz.

İZMİR

Asimilasyon Şehitlerimizi Rahmet, Saygıyla Ve Şükranla Andık.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir BAL-GÖÇ) 33 yıl
önce uygulanan Bulgarlaştırma(asimilasyon) sürecini kınamak ve asimilasyon
şehitlerini anmak için Gaziemir Sarnıç
Göç Anıtı’nda bir tören düzenledi. Anma
programı Göç Anıtı’na çelenk, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla
başladı.

Törene İzmir Vali Yardımcısı Sayın Fatih
Damatlar, Gaziemir Belediye Başkanı
Sayın Halil İbrahim Şenol, Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Bosna-Hersek FahBALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ 53
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ri Konsolosu Kemal Baysak, Ege Balkan
Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı
Sayın Süleyman Pehlivanoğlu, Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Genel Başkanı Mümin Durmuş, Bal-Göç
eski Başkanı Sayın Fahriye Ersoy, HÖH
Ege Bölge Temsilcisi Sayın İsmail Vatansever ,Gaziemir Esnaf Sanatkarlar Odası
Başkanı Süleyman Beyen ve yönetim kurulu üyeleri, İyi Parti İlçe Başkanı Av. Leman Emin Bayındar, Gaziemir CHP eski
İlçe Başkanı Umut Tekin, Ak Parti, CHP
ve MHP yönetici ve temsilcileri, İzmir BalGöç Genel Başkanımız Abdurrahim Nursoy, merkez yönetim kurulu üyeleri Feyime Mutlu, Yakup SERBEST, Selahattin
Aziz Atasoy, Mustafa Öztürk, Eray Mutlu,
Hüseyin Paşaoğlu, Sabri Atasoy, Sarnıç
Şube Başkanı Hazel Öztürk, Bornova
Şube Başkanı Sayın Nihat Yağbasan, Görece Şube Başkanı Sayın Kasım Alenbey,
Buca Şube ve Kadın Kolları Başkanı Gülizar Akın ve Şube yönetim kurulu üyeleri,
Sarnıç Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sayın
Emin Gözeci ve Fatih Mahallesi Muhtarı
Şenol Güneş gazilerimiz ve üyelerimiz
katıldı.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy yaptığı açılış konuşmasında
“Bundan tam 33 yıl önce Bulgaristan’da
totaliter rejimin uyguladığı asimilasyon
ve soykırım politikalarının son basamağı
olan isimleri zorla değiştirme sürecinde
Bulgaristan güvenlik güçleri köylerimizi
baskınlar düzenlediler, düğün ve cenaze
merasimlerimize baskınlar düzenlediler. Kundaktaki bebeği anasının sırtında
öldürdüler. Türklüğe ve Müslümanlığa
ait ne varsa silip yok etmek istediler.20.
Yüzyılda Avrupa’nın ortasında, Dünyanın gözü önünde Jivkov milisleri tarafından bir soykırım işlendi. 25-26-27 Aralık
1984 yılında bu asla kabul edilemeyecek
durum karşısında halkımız ayaklandı, Eğridere Sütkesiği, Kirli, Mestanlı ve birçok
yerlerde Türkler protestolarda bulundu,
demokratik yollarla haklarını aramaya
başladı, Bulgaristan Türklerinin ve diğer
Müslüman azınlıkların haklarını arayan
Mili Kahramanlarımız suçsuz yere tutuklandılar işkence gördüler, yetmedi bir
daha serbest bırakılmamak üzere siyasi
suçlu olarak cezaevlerine gönderildiler, o
da yetmedi Belene ölüm kampına gönderildiler. Yüzlercesi sakatlandı bir kısmı
öldürüldü onlarcası kayboldu bazılarının
mezarları bile belli değil.” dedi.
İzmir Bal-Göç Ailesi Öğretmenleri Kahvaltıda Buluştu.
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Öğretmenler Günü münasebetiyle Bornova Belediyesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür
Merkezi’nde 03 Aralık 2017 Pazar günü
organize edilen kahvaltı programına Ege
Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanımız Süleyman Pehlivanoğlu,
Genel Başkanımız Abdurrahim Nursoy,
daha önce derneğimiz genel başkanlığını
yapmış Fahriye Ersoy, Ali Beysim Belgin,
Hamdi Kanlıoğlu, merkez yönetim kuru-

lu üyeleri Seyide Uludağ, Feyime Mutlu,
Hamdi Özay, Selahattin Atasoy, Mustafa
Öztürk, Eray Mutlu, Fikret Gürpınar, Hüseyin Paşaoğlu, Sabri Atasoy, Sever Güven, Bornova Şube Başkanı Nihat Yağbasan, Gaziemir-Sarnıç Şube Başkanı Hazel
Öztürk, Görece Şube Başkanı Kasım
Alenbey, Aliağa Şube Başkanı Ferhat Metin, Kadın Kolları ve Buca Şube Başkanı
Gülizar Akın, öğretmenlerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Milli Kahramanımızı Son Yolculuğuna
Uğurladık.
Milli Kahraman Gururumuz Olimpiyat,
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Haltercimiz Naim SÜLEYMANOĞLU’NU ebedi
yolculuğuna uğurladık. Dünyayı Kaldıran
Büyük Şampiyonumuzu Başbakanımız
Binali YILDIRIM, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Siyasi parti, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve üyeleri ile yakın ve
uzaklardan, ülkemiz birçok şehrinden ve
doğduğu bağırından koparıldığı Rodoplar, Mestanlı, Koşukavak, Cebel, Eğiridere,
Kırcaali Bulgaristan’dan gelen sevenleri,
hemşerileri on binler yalnız bırakmadı.
Cenaze töreninde Derneğimizi Genel
Başkanımız Abdurrahim Nursoy, Genel

Başkan Yardımcılarımız Mustafa Öztürk
ve Yakup Serbest, BAL-GÖÇ Bornova
Şube Başkanı Nihat Yağbasan, BAL-GÖÇ
Menderes Görece Şube Başkanı Kasım
Alenbey ile üyelerimiz temsil ettiler. Allah Rahmet eylesin. Seni unutmayacağız
unutturmayacağız.

İzmir Bal-Göç’te Görev Değişimi
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (İzmir Bal-Göç)
17.10.2017 tarihinde düzenlediği toplantıya Ege Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu (EBRDF) Başkanı ve İzmir
Bal-Göç eski Genel Başkanı Süleyman
Pehlivanoğlu, (EBDRF) Başkan Yardımcısı ve İzmir Bal-Göç eski Genel Başkanı
Hamdi Kanlıoğlu, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu
(BGF) Başkan vekili ve İzmir Bal-Göç
eski Genel Başkanı Fahriye Ersoy her iki
federasyonun İzmir Bal-Göç’ü temsilen
seçilen yönetim kurulu üyeleri İzmir BalGöç’ün bir önceki Genel Başkanı Prof. Dr.
Ayşe Kayapınar, İzmir Bal-Göç yönetim
kurulunun oy birliği ile Genel Başkanlığına seçtiği BGF yönetim kurulu üyesi genç
iş adamı Abdurrahim Nursoy, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Şube Başkanları ve Yöneticileri katılmıştır.

İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız Teröre
Karşı Tek Yürek Platformunun Kahvaltısına Katıldılar
23 Nisan 2017 tarihinde pazar günü İzmir
Valisi Sayın Erol AYYILDIZ’ın katılımıyla
Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği öncülüğünde İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma Derneğinin ev sahipliğinde İzmir Polisevinde Teröre Karşı
Tek Yürek Platformu çerçevesinde kah-

valtı düzenlemiştir. Kahvaltıda İzmir’de
faaliyet gösteren pek çok derneğin başkanları ve temsilcileri katılmıştır.
Kahvaltı esnasında Sayın Vali başta olmak üzere dernek başkan ve temsilcileri söz alarak teröre karşı mücadelenin
etkin bir şekilde sürdürülmesinin önemli
olduğunu vurgulamışlardır. Sivil Toplum
Kuruluşları olarak teröre karşı farkındalık
yaratmanın gerektiği belirtilmiştir. Platformun gelişimi açısından faaliyetlerin
programlanmasının ve planlanmasının
önem taşıdığı ifade edilmiştir.
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İzmir Balkan Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneğinin Düzenlediği Çanakkale Gezisi
Çanakkale Zaferi, Türk milli ruhunu ve bilincini kuvvetlendiren bir zaferdir. Vatanı
düşmandan arındıran Kurtuluş Savaşını
hazırlayan ve gerçekleştiren ruhu oluşturan milli bir destandır. Osmanlı Devleti’ni yok etmek isteyen İtilaf Devletleri
bu savaşta hezimete uğratılmış ve Türk,
Çanakkale’den geçit vermez, Çanakkale
geçilmez, denilmiştir. Kahraman Mehmetçik’in 102 yıl önce dünyanın en güçlü
donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı
‘Çanakkale Geçilmez Destanı’nın yıl dönümünde İzmir Bal-Göç’ün düzenlediği
Çanakkale gezisi büyük ilgi gördü.
İzmir Bal-Göç’ün Yeni Atılım Turizm’le
beraber 2 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Çanakkale gezisi süresince Derneğimizin üyeleri Kilitbahir-Namazgah
Tabyaları-Seyit Onbaşı Heykeli-Alçıtepe Köyü- Sargıyeri-Seddülbahir-Ezineli
Yahya Çavuş Anıtı-Çanakkale Şehitleri
Abidesi-Morto Koyu-Kabatepe-Musaltepe-Anzak Koyu-57. Alay Şehitliği ve
Conkbayırı’nı uzman rehber Kemal ŞENDİKİCİ eşliğinde gezdiler. İzmir Bal-Göç
üyeleri, rehberin anlatımı ile savaşta
yaşananları ve Mehmetçik’in kahramanlıklarını düşüncelerinde canlandırdılar.
Üyelerimiz Çanakkale’de yaşananları dinlerken duygusal anlar yaşadılar. -
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Bal-Türk Karamürsel Şubesi’nden Başkan Yıldırım’a Ziyaret
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olağan kongresinde yeni seçilen Karamürsel Şube yönetimi Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a nezaket
ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Bal-Türk Karamürsel Şube Başkanı Türkan Günay ve yönetim temsilcilerinin yanı sıra Genel Başkan Dr. Bayram
Çolakoğlu da katıldı. Yeni yönetime hayırlı olsun diyen Belediye Başkanı Yıldırım, Bal-Türk’ün faaliyetlerine önceden
olduğu gibi bugün de destek sözü verdi.

Bal-Türk Yönetiminden Kocaeli Valisi’ne
Hayırlı Olsun Ziyareti
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez yönetimi Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete Genel Başkan Dr. Bayram Çolakoğlu, Genel Sekreter Şükrü Ar, Yönetim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan ve
Sekreter Sevginar Kocaali yer aldı. Vali
Aksoy’un “hoş geldiniz ve şahsını tanıtımı” sonrası derneği tanıtan Genel Başkan
Çolakoğlu, Bal-Türk’ün misyon ve vizyonu çerçevesinde yürütülen uluslararası
projeler, faaliyetler ve diğer çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Derneğin tanıtım
dosyasını da takdim eden Çolakoğlu Bulgaristan Eski Filibe’ye ait ve Fotoğrafçı
Ahmet Şahin tarafından çekilmiş bir tabloyu da dernek yönetimi adına takdim
etti.
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Bal-Türk Bilecik Gezisi Düzenledi
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yurt içi kültür gezilerine Bilecik ve
Göynük turu ile devam etti.
İzmit Balkan Kültür Evi’nden hareket
eden kafile Adapazarı’ndan Bilecik’e yönelince önce Geyve’ye uğradı. İstiklal Savaşının en önemli mücadelelerinin geçtiği Geyve’de Ali Fuat Cebesoy’un kabri de
ziyaret edildi.
Daha sonra Bilecik Şeyh Edebalı, ki Osmanlı’nın manevi kurucusudur, ve Söğüt
Ziyaretleri tabi ki Ertuğrul Gazi’nin Türbesinin ziyareti, gerçekleştirildi. Sakarya
Göynük’e de uğrayan kafile tarih ile yoğrulmuş bir tur gerçekleştirilmiş oldu.

Bal-Türk’ten Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi’ne Ziyaret
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Genel Merkez yönetimi Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Nadejda Neynski’yi ziyaret etti. Ziyarette
Bal-Türk Genel Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayhan Orhan ve Sekreter Sevginar Kocaali
yer aldı. Büyükelçi Nadejda Neynski’nin
yanı sıra daha önce daha önce İstanbul
Başkonsolosluğu’nda görev yapmış olan
Todor Petrov ve diğer konsoloslar da yer
aldı. Görüşmelerde Türkiye ile ilişkileri
değerlendiren Neynski, Bulgaristan ile
Türkiye arasında iyi bir ilişki olduğunu ve
bu ilişkileri daha da ileri düzeye çekmek
için çalıştıklarını ifade etti. Bu ilişkiler
çerçevesinden İstanbul Haliç’te bulunan
ve Dünyaca ünlü Demir Kilise’nin Türkiye’nin büyük katkı ve destekleri ile restore edildiğini ve bundan doğan memnuniyetlerini ifade etti. Ekonomik, kültürel ve
sivil toplum alanındaki ilişkilerin daha da
güçlendirilmesi için ortak çalışmaya hazır
olduklarını ifade etti. Bal-Türk Genel Baş-

kanı Dr. Bayram Çolakoğlu da söz konusu
konularda, sivil toplum kurumu olarak, işbirliği içinde ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını kültürel çalışmaların yanı
sıra özellikle Bulgaristan’a yatırım yapmak isteyen işadamlarına yardımcı olma
ve yol gösterme konusunda bir destek
ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Ayrıca
uzun yıllardır İzmit Balkan Kültür Evi’nde ve geçen yıl ilk defa Bal-Türk Gebze
Şubesi’nde Bulgarca kursu açtıklarını, bu
kursların Bulgaristan devleti tarafından
desteklenmesi ve Bulgaristan’da geçerli
olacak şekilde sertifikalandırılması talebinde bulundu. Konu hakkında yardımcı
olma sözü veren Neynski, Bal-Türk’ün
davetini kabul ederek, aynı zamanda
Kocaeli ziyareti konusunda da söz verdi.
Ortak çalışma yapma konusunda karşılıklı görüşmelerin tamamlanması ardından
Bal-Türk Genel Başkanı Çolakoğlu Bulgaristan Büyükelçisi Neynski’ye Pişmaniye
ve Kahve Takımı hediye etti. Büyükelçi ile
görüşmenin ardından uzun süre İstanbul
Başkonsolosluğunda Kocaeli sorumlusu
konsolos olarak görev yapan Todor Petrov’a da ayrıca hayırlı olsun ziyaretinde
bulunuldu.

8. Geleneksel Balkan Şenliği Muhteşem
Oldu
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin gelenekselleşen etkinlikleri artık
Kocaeli’nin de dışına taştı. Bu yıl düzenlenen 4. Uluslararası Hıdırellez Bayramı
Türkiye’nin örnek hıdırellez kutlamalarından birisi olurken, her yıl yaklaşık bin
kişinin katıldığı iftar Balkan Türklerinin
tarihini iple çektiği etkinlikler arasında
yer aldı. Bu yıl 8.’si düzenlenen “Balkan
Şenliği” de yaz aylarında üyelerin rağbet
gösterdiği bir etkinlik oldu.
Geleneksel olarak Sapanca Gölü kenarındaki SEKA Kamp alanındaki etkinlik
de çalınıp söylen Balkan-Rumeli ezgileri
oyunlar, çekişmeli geçen urgan çekme
yarışları, çuval ile zıplama, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve yoğurt yeme
yarışları eskiyi de yaşatan yarışlar oldu.
Bu sene bu yarışlar Kartepe Belediyesi’nin “Unutulmuş Değerler Festivaline”

de örnek oldu ve Belediye festivalinde
bur yarışlara da yer verdi.
Sabah erken saatlerden itibaren gelmeye başlayan üyeler, kahvaltı ile güne
başladı. Genel Merkezin yanı sıra Gebze,
Körfez ve Çayırova Şubelerinin de yer aldığı programda kendi mangalını kendisi
yapan üyeler öğleden sonra da Balkan
Müzikleri eşliğinde oyunlar oynadı, yarışmaları gerçekleştirdi. Çevreye yayılan
Balkan Ezgileri farklı yörelerden dernek
üyeleri ve vatandaşları da çekerken, Festivale gelen Sırbistan Halk oyunları ekibi
de Bal-Türk’ün oyunlarına iştirak etti.
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Bal-Türk 32. Kuruluş Yıl Dönümünü İftar
İle Kutladı
1985 yılında Bulgaristan’da yaşayan Türklerin isimlerinin zorla Hıristiyan isimleri
ile değiştirilmesinden sonra kurulan ve
Bursa Bal-Göç, İzmir Bal-Göç ile birlikte
Türkiye ve Dünya kamuoyuna bu zulmü
anlatmayı misyon edinen Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği, 11 Haziran
1985 yılından bu yana 32 yılı geride bıraktı. 32. yaş gününü iftarla birleştiren
Bal-Türk Balkan Kültür Evi’nin bulunduğu
Seka Kültür Alanında 850 kişinin üzerinde bir kitleye iftar verdi.
Geniş Katılım Gerçekleşti
İftarda Bal-Türk’ün Genel Merkezinin yanı
sıra Körfez, Gebze, Çayırova ve Karamürsel Şubeleri de yer aldı. Bunun yanında
İzmit Rumeli Türkleri, Batı Trakya Türkleri
İzmit Şubesi, Gölcük ve Kocaeli Trakya
İlleri, Istırancalılar, Maphoytag ve Gaziler Derneği yönetimleri de temsil edildi.
Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in
yanı sıra Bursa Balkan Türkleri Göçmen
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan ve
yönetim temsilcileri, Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Recep Tarı, Kent Konseyi Yönetimi
Temsilcileri, İzmit Belediye Başkanı Adına İbrahim Elgin, DOST Partisi İstanbul
Anadolu Yakası Temsilcisi Semiha Uğurlu
da protokoldeki yerlerini aldılar.
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Selamlama Konuşmaları
İftarın ardından duanın yapılması ile
Genel Başkan Dr. Bayram Çolakoğlu
selamlama konuşması yaptı. Derneğin
kuruluşu, misyonu ve vizyonundan bahseden Çolakoğlu, “Derneğimiz bir dava
adına kurulmuştur. Bu davayı başlatan
büyüklerimize teşekkür ediyorum. Hakkın rahmetine kavuşanlara da Allah’tan
rahmet diliyorum. Bu alan, Seka Kültür
Alanı bizim bir olduğumuz, yılda birkaç
defa bir araya geldiğimiz birlik olduğumuz alan. Faaliyetlerimizle, projelerimizle bir olarak, sizlerin desteği ile Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yardım etmeye
devam edeceğiz. Derneğimizin kuruluş
yıl dönümü kutlu olsun. Hepinizin Ramazan’ını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. Daha sonra kürsüye gelen
BGF Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’nun himayesinden
gerçekleşen Balkan Çalıştaylarında çıkan sonuçlarda hayata geçirilen, birinci
derece yakınlara Türkiye Sağlık sisteminden faydalanma hakkı veren düzenleme,
istisnai vatandaşlık başvuruları ve uzun
süreli ikamet tezkereleri hakkında bilgi
verdi. Dernek yönetimine teşekkür etti.
İzmit Belediyesi adına selamlama konuşması yapan İbrahim Elgin de derneğin
kuruluş yıl dönümünü kutladı. Birlikte
yapılan faaliyetlerden bahsetti. Son olarak konuşmalarını yapan Ak Parti Kocaeli
Milletvekili İlyas Şeker de derneğin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sivil toplumun,
Balkanlara hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının güçlü olmasının Balkanlarda
yaşayan soydaşlarımızın da rahat olması
anlamına geldiğinden bahsetti.

Bal-Türk’ün Bulgaristan-Romanya Kültür Turu Sona Erdi
Yurtiçi ve yurtdışında kültür gezilerine
devam eden Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin son programı
Bulgaristan ve Romanya’yı kapsayan kültürleri tanıma programı sona erdi. Programa Bal-Türk Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Günzit ve Sekreter Sevginar Kocaeli
de katıldı.
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İzmit Balkan Kültür Evi’nden hareket
eden kafile Bulgaristan’ın Veliko Tırnavo
şehrine sabah saatlerinde ulaştı ve Bulgaristan’ın eski başkentinde kahvaltı ile
güne başladılar. Şehrin tarihi bölgelerini
gezen kafile buradan Romanya’nın Başkenti Bükreş’e hareket etti. Orada geceleyen grup başkenti de gezdi. Dönüş
yolunda Köstence’ye de uğranıldı ve bu
güzel sahil şehri de gezildi.
Varna ve Burgaz üzerinden Türkiye’ye
dönülürken yolda Burgaz’ın Misivri (Nesabır)

Bal-Türk Yönetimi Yeni YTB Başkanını
Ziyaret Etti
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulundan
bir heyet, Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanı olarak
atanan Mehmet Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet Köse aynı
kurumda başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ziyarete Genel Başkan Dr.
Bayram Çolakoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Koç, Genel Muhasip Yavuz Usta, yönetim kurulu üyeleri
Doç. Dr. Ayhan Orhan ve Cüneyt Baykara
katıldı. Başkana ziyaret öncesi Bulgaristan masasını ziyaret eden heyet burada
uzmanlarla görüştü, projeler ve yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Daha sonra YTB Başkanı Mehmet Köse’yi
makamında ziyaret eden Bal-Türk heyeti
başkana yeni görevinde hayır ve başarılar diledi. Bulgaristan’ın Filibe şehrine
ait, Ahmet Şahin’in, Eski Filibe fotoğrafı
hediye edildi.
Ziyaret sırasında Balkanlar ve yeni dönem projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Hülagü’den Balkan Enstitüsü
Sözü
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin
Hülagü Balkan Evi’ne gerçekleştirdiği
ziyarette Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Bal-

kan Enstitüsü projesine destek sözü verdi
KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü Seka
Park’da bulunan Balkan Evi’ni ziyaret etti.
Balkanlı öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Hülagü ziyaretinde Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından
hazırlanan Balkan Enstitüsü projesine
destek sözü verdi. Balkan Enstitüsü’nün
kuruluş dosyası hazır. Dosya Rektör Sadettin Hülagü’nün onayının ardından
Üniversitenin Senatosuna gidecek. Senatodan da geçmesi halinde dosya YÖK’e
gönderilecek. YÖK Mayıs ayında enstitü
projesini onaylayıp onaylamayacağını
açıklayacak.
YOĞUN KATILIM
KOÜ Rektörü Hülagü’nün Seka Park’da
bulunan Balkan Kültür Evi’ne gerçekleştirdiği ziyarete Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Dr. Bayram Çolakoğlu’nun yanı sıra Batı
Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi Bodur,
Istrancalılar Dernek Başkanı Kamil Terzi,
Balkan Türkleri Körfez Şubesi Başkanı
Ziya Baykara, Bulgaristan Dost Partisi
Kocaeli Teşkilatı Üyesi Mustafa Işık ve
KOÜ’de okuyan Balkanlı öğrenciler katılım gösterdi.
ÇOLAKOĞLU: BALKAN ENSTİTÜSÜ KURULMALI Ziyarette konuşan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel
Başkanı Bayram Çolakoğlu Balkan Enstitüsü kurulmasını talep ettiklerini belirterek, “ Projelerimizi yürütüyoruz. En az
3 tane her yıl proje yapıyoruz. Ağrılıklı
olarak Bulgaristan bölgesine yönelik etkinlikler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 tane
destek aldık Başbakanlık tarafından projelerimize. Kültür Bakanlığından bir uluslararası hıdırellez projesine destek aldık.
Farklı alanlarda söyleşiler yaptık. Burayı
etkin bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Gençlerle buluşalım dedik. 93
Harbinden bu yana Kocaeli’ye Balkanlardan göçler var. Adetleri bile sürdüren
köylerimiz var. Batı Trakya’dan mübadele
ile gelmiş çok sayıda vatandaşımız var”
ifadelerini kullandı.
HÜLAGÜ: ANADOLU TOPRAKLARI ANAYURTTUR
Çolakoğlu’nun ardından konuşan KOÜ

Rektörü Sadettin Hülagü, “ Bende Kafkas göçmeniyim. Anadolu toprakları
anayurttur. Ananın evlatlarını sardığı
gibi Anadolu insanlara bağrını açmıştır.
1996’da buraya geldim. 28 Şubat dönemini sert yaşadım. Rahmetli Erbakan hocanın hükümetinin devrilmesi bizi de bir
yol ayrımına getirdi. Mücadeleler oldu.
Allah bize bir daha o günleri göstermesin. Bu baskıdan dolayı birçok insanı işlerinden uzaklaştırdılar. O dönemlerde
yaşananlar FETÖ örgütlerinin filizlenmesine sebep oldu. En büyük günahlarından
birisi budur. Bu yıldırma hareketi okumuş
insan istemiyordu. Bir dayatma vardı”
ifadelerini kullandı.
“SANAYİMİZİN GELİŞMESİNİ İSTEMEDİLER”
Anadolu insanların da kadim bir gelenek kültürü vardır diyen Rektör Hülagü, “ Orada hem Müslümanlığı hem de
Türklüğün sıcaklığını hissedersiniz. Bu
toprakların kıymetini bilmemiz lazım. Bu
toprakların bereketi var. O yüzden buraya gelen her öğrenci başımızın üstüdür.
Hedefimiz 5 bin yabancı uyruklu öğrenciyi okulumuzda ağırlamaktır. Üniversite
kent sanayi işbirlikleri çok değerli. Artık
kendi füzemizi yapıyoruz. Türkiye1940’lı
yıllarda ilk tankını, 1930’larda ilk uçağını
yaptı. Ama dış güçler bunu engellemek
için ellerinden geleni yaptılar. Bizim sanayimizin gelişmesini istemediler” dedi.

KOCAELİ

Bal-Türk Gebze’den Bulgaristan’da Hayırlı Bir Faaliyet Daha
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği genel merkez ve şubeleri ile Bulgaristan’daki soydaşlarımıza yönelik güzel faaliyetler yürütmeye devam ediyor.
Bulgaristan Kırcaali’ye bağlı Dedeler köyündeki faaliyet de bunlarda birisi oldu.
Köyde köy muhtarının da desteği ile çocuklara Kur’an kursu düzenlendi. Kursta
Kur’an-ı Kerim okumanın yanısıra ilmihal
bilgileri ve Türkçe kursu da düzenlendi.
Temmuz ayı boyunca süren kursun ardından 5 Ağustos 2016 Cuma günü kurs mezuniyet merasimi yapıldı. Hatim duasının
yanı sıra katılanlara hatim aşı da ikram
edildi.
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Darbeye Kalkışan Alçakları Kınıyoruz!
Millet Fetullahçı Terör Örgütünün Darbe
Girişimine Yol Vermedi Aziz Türk Milletine! Dün gece kökü yabancı istihbarat örgütlerine dayanan FETÖ’ye bağlı sözde
askerlerin Türkiye’ye, Millete darbe girişimini yaşadık. Ancak bu alçaklar bir şeyi
yine hesap edemediler. Hesap edemedikleri bu şey, Türk Milletinin iradesiydi. O
sarsılmaz irade, vatan sevgisi, devletine
sahip çıkma kararlılığı ve milletin, askeriyle, polisiyle birlikte olmasıyla bu alçak
darbe girişimi bertaraf edildi.
Türk Milletine geçmiş olsun,
Şehidlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Türk milletine kurşun sıkan, millet meclisimize bomba atan bu alçakları lanetliyoruz.

Bal-Türk’te “Türkiye’nin Oluşumunda
Balkan Türkleri” Konulu Seminer Gerçekleşti
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Entellektüel Sohbetler” seminerinde bu
hafta “Türkiye’nin Oluşumunda Balkan
Türkleri” konusu ele alındı. Balkan Kültür Evinde gerçekleştirilen etkinlikte Av.
İsmail KÜÇÜKKILINÇ tarafından sunum
yapıldı. Balkan Savaşları sırasında yerlerinden-yurtlarından edilen ve inanılmaz
insanlık dramı yaşayan Balkan ve Rumeli
Türklerinin soykırımını anlatan KÜÇÜKKILINÇ, Rumeli ve Balkan Türkleri göçü,
Türkiye açısından bir dizi fayda sağlamıştır, Çünkü Anadolu’nun kıraç toprakları
göçle gelen insanlar tarafından ihya edilmiştir dedi. Dinleyiciler tarafından beğeni ve ilgiyle izlenilen programın ardından
Bal-Türk Genel Başkan Yardımcısı Doç.Dr.
Selçuk KOÇ teşekkürlerini ileterek Av. İsmail KÜÇÜKLILINÇ’a hediye takdim etti.
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“Türkiye Ve Bulgaristan Arasında Gençlik Zinciri ” Projesi
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği olarak “Türkiye ve Bulgaristan
Arasında Gençlik Zinciri ” Projesi’ndeki
gençleri ve hocalarını ağırlamaktan onur
duyduk. YTB tarafından desteklenen bir
BGF projesi kapsamında (GENÇLİK ZİNCİRİ PROJESİ) Bulgaristan’dan Türkiye’ye
13 günlük bir ziyaret için bulunan “BULGARİSTAN’DA DİLEKÇE VERİP TÜRKÇE
SEÇMELİ DERSİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİ” Kocaeli de misafir ettik. Bu gün dünya Türklüğünün en güçlü devleti şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bulunduğu
coğrafi konum, tarihi miras, ekonomik
ve siyasi yapısıyla uygar dünyanın sayılı
devletleri arasında yer almaktadır. Bu konumu itibarıyla Türkiye dost ve düşmanlarının odağı haline gelmiştir. Türkiye’nin
yakın çevresinde yaşayan Bulgaristan
Türklerinin çeşitli ve ciddi problemleri
bulunmaktadır. Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğunun çekilişinden sonra çok
açı günler yaşanmıştır, hatta şu an bile
yaşanmaya devam etmektedir. Onlar tarihi misyonu gereği bu problemlerin çözümünde ve yaşanan acı olayların tekrar
edilmemesinde Türkiye’nin yardımlarına
muhtaç durumdalar. Uzun yıllar milli, dini
ve kültürel değerlerinden mahrum kalan bu insanlar geçmişte yaşadıkları acı
tecrübeler sonrasında varlıklarını devam
ettirebilmek için büyük fedakârlıklara
katlanmışlardır. Bugün Bulgaristan Türklerinin en önemli sorunlarından biri Türkçe eğitim sorunudur. Türkçe ders almak
için dilekçe veren öğrencileri onurlandırmak ve yüreklendirmek için projeler yürüten Yurt dışı Türkler başkanlığı, Balkan
Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu’nu tebrik ederiz.

4. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası
Kardeşlik ve Dostluk İçinde Gerçekleşti

BAL-GÖÇ Kadınları da “Çocuklar Üşümesin” dedi

4. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve
Dayanışma Derneği tarafından Yalova
Belediyesi ve Yalova Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklığında
gerçekleşti. Yalovalı yerel güreşçilerin
yanı sıra Makedonya, Moldova – Gagavuz
Özerk Bölgesi, Kosova ve Bulgaristan’ın
7 bölgesinden olmak üzere toplam 110
sporcu mindere çıktı.

Türkiye genelinde başlatılan “Çocuklar
Üşümesin” Projesi kapsamında Yalova
Balkan Göçmenleri Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Kadın Kolları Yönetimi
hayır kermesi düzenledi.

Kardeşlik ve dostluk içinde geçen turnuvalarda konuşan Yalova Bal-Göç Başkanı
Lütfi Özgür, “Kökenlerimizin aynı olduğu bu coğrafyada, sporun birleştirici ve
barışçıl ruhundan faydalanarak kültürler
arası etkileşimin bir arada olmasını sağlıyoruz. Ata sporumuzu yaşatmak istiyoruz. Buraya gelen konuk ekiplerimiz
hem akrabalarıyla hasret giderdi hem de
ülkemizi yakından görme fırsatı buldu.
Bal-Göç Derneği olarak şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da kültürümüzü yaşatmak ve kültürler arası diyaloga
katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Müsabakaların ardından 30 kiloda Moldova’dan Dmitri Karastoyanov, 32 kilo’da
Bulgaristan Aydos’tan Ahmet Muttalip,
35 kiloda Bulgaristan Loznitsa’dan Doğan Levent, 38 kiloda Bulgaristan VelikoTırnovo’dan Deniz Naim, 42 kiloda Moldova’dan Sergey Karastoyanov, 47 kiloda
Bulgaristan Ruen’den Erhan Adem, 53
kiloda Makedonya’dan Stefan Dimitrov,
59 kiloda Paisievo’dan Gürses Kamil,
66 kiloda Bulgaristan VelikoTırnovo’dan
Georgi Hristov, 73 kiloda Bulgaristan
Ezerçe’den Hasan Eskici, 85 kiloda Bulgaristan Razgrad’tan Mestan Halil ve 100
kiloda Bulgaristan Ruen’den birinci oldu.
Sporculara ödüllerini ise Yalova Belediye
Başkanı Vefa Salman, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan
ve Dernek Başkanı Lütfi Özgür takdim
etti.

YALOVA

Gaziosmanpaşa Mahallesi Balkan Şelale
Kafe’de açılan stantlarda, BAL-GÖÇ Kadın Kolları tarafından yapılan gıda ve el
emeği ürünleri satıldı. Halkımızın yoğun
ilgi gösterdiği kermesiYalova Belediye
Başkanı Vefa Salman da ziyaret ederek
katkıda bulundu. BAL-GÖÇ’lü hanımlar,
iki gün boyunca kermeste sattığı ürünlerden elde ettiği gelirler ile çok sayıda
mont, bot ve çorap satın aldılar. Daha
sonra temin edilen bu giysilerle birlikte
kendi ördükleri atkı, bere ve çorapları
tespit ettikleri korunmaya muhtaç çocuklara bizzat kendileri ulaştırdılar.

Geçmişinle Geleceğini Aydınlat Projesi
Tamamlandı
Yalova Bal-Göç Derneğinin Yalova Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü T.C. İçişleri
Bakanlığı Dernekler İdaresi Başkanlığınca desteklenen “Geçmişinle Geleceğini
Aydınlat” projesi 22 Ekim 2016 tarihinde
gerçekleşen Balkan Evi Kültür ve Göç
sergisi açılışı ile faaliyetlerini tamamlamış
oldu. Sergi açılışına başta siyasiler olmak
üzere halk yoğun bir ilgi ve katılım sağladı.
Geçmişinle Geleceğini Aydınlat” projesi
ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylar
sonucu Balkanlardan Anadolu coğrafyasına yönelik göçlere dikkat çekmeyi
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ve bunların sonucunda unutulmaya yüz
tutmuş etnik, geleneksel ve kültürel değerleri koruyup yaşatmayı amaçlıyor. Bu
amaç doğrultusunda büyük bir çoğunluğunu balkan göçmenlerinin oluşturduğu
G.O.P. Mahallesinde bulunan Balkan Evinin
4 odası balkan kültürünü yansıtan geçmiş
dönemlere ait ev, ziraat, giyim ve mutfak
eşyaları ile döşendi veVzorluklar ve sıkıntılar ile dolu farklı dönem göçlere ait
resimler sergilendi. Proje böylelikle yeni
nesillere anne babalarının dedelerinin ninelerinin nasıl güçlüklerle anavatanlarına
döndüklerini hatırlatmakta ve bu sayede
kültürlerine sahip çıkıp yaşatmaları gerektiği mesajını veriyor.
Geçmişinle Geleceğini Aydınlat Projesi
çerçevesinde artık bir kültür evi haline gelen Balkan Evindeki sergi açılışına Balkan
Göçmenleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr.
Yüksel Özkan ve Federasyon Üyelerinin
yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun
katılımın olduğu etkinlikte misafirlere balkan evinde dızmana, salçalı ekmek, kabak
böreği ve tatlısı gibi zengin balkan yemekleri ikramında bulunuldu.
Açılış sonrasında RDKM’de yine değerli
konuşmacıların vatandaşların ve gençlerin
katılımı ile “Yaşayan Balkanlar” isimli göç
temalı konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Balkan Göçmenleri Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı
Prof. Dr. Yüksel Özkan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer
Erdem, Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik ve Araştırmacı
Gazeteci Yazar Belene Mağduru Mehmet
Türker katıldılar. Konferansta 93 Harbinden Günümüze Balkan Göçleri, Milli Mücadele Döneminde Yalova Çevresindeki
Göçler, Mübadelenin Batı Trakya Türkleri
Üzerine Etkileri ve 1989 Zorunlu Göçü ve
Sonrası konularında katılımcılara değerli
paylaşımlarda bulunuldu.
Böylelikle 1 senedir yürütülmekte Proje
geçmişin derin izlerinden yola çıkarak başta gençler olmak üzere daha geniş kitlelere Balkan Kültürü ve değerlerini tanıtarak
önemli bir konuda farkındalık yaratmış
oldu. Bu çerçevede her yaştan her kesimden yurt içi ve yurt dışından Balkan Evi ve
Göç sergimize ziyaretler devam etmektedir. Ayrıca balkan evinde Projenin devamı
niteliğinde farklı kültürel faaliyet ve etkinlikler de düzenlenerek Projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır.
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Yalova Bal-Göç’te Gençleşen Türküler
Proje Topluluğu Kuruldu
Derneğimiz bünyesinde Kadın Kollarının
girişimleri ile milli kültürümüze, milli benliğimize ait Geleneksel Türk Halk Müziği’nin,
medeniyetimizin taşıyıcı öğeleri olan halk
bilimi ürünleri olan halkoyunları, ninniler,ağıtlar,maniler,söylenceler vb.) eserlerinin
ve toplu icrasının çocuklarımız gençlerimiz
tarafından uygulanması ve tanınması amacıyla “Gençleşen Türküler Proje Topluluğu”
kuruldu.
Topluluğumuz bu güne Yalova ve farklı illerde Ramazan Ayı ve Cumhuriyet Bayramı
başta olmak üzere anlamlı gün ve tarihlerde birçok konser programı düzenledi. Ayrıca Topluluğumuz G.O.P. İlköğretim okulu
öğrencileri ile bir araya gelerek kültürümüzün en önemli değerlendirenden olan
türkülerimizi hep birlikte seslendirildiği bir
çalışmayı da başlattılar.

