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BALKAN COĞRAFYASININ 
SINIRLARI

Seçkİn ARPALIER

Sarp ve ormanlık sıradağlar 
anlamına gelen “Balkan” kelimesi Türk-
çedir.1 “Balkan” kelimesini 1557 yılında 
ilk olarak Alman diplomat Salomon 
Schweigger bölgede seyahat ederken 
kullanmıştır.2 Osmanlı İmparatorluğu 
dönemi öncesi Antik ve Ortaçağ kay-
naklarında bölgenin adı “Haemus” 
olarak bilinmektedir. Türklerin aksine 
Hırvatlar tarafından ise “Comonitza” 
olarak ifade edilmiştir. Bölge adı tarih 
boyunca sadece bu isimlendirmeler-
le kalmamış, aynı zamanda uzun süre 
Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenli-
ğinde olmasına binaen Batı tarafından 
“Avrupa Türkiyesi”, “Avrupa’daki Tür-
kiye”, “Avrupa Osmanlı İmparatorlu-
ğu”, “Avrupa’daki Türk-i İmparatorluk”, 
“Avrupa Levant’ı”, “Doğulu Yarımada” 

gibi kullanımların yanı sıra “Yunan 
Yarımadası”, “Güney Slav Yarımada-
sı” gibi etnik ifadeler de kullanılmıştır. 

Bölgede 500 yıldan fazla 
hüküm süren Osmanlı İmparator-
luğu’nun yöneticileri ise “Rumeli”, 
“Rumeli-i Şahane” ve “Avrupa-i Os-
mani” gibi ifadeler kullanmıştır.3 Gü-
nümüzde ise Türkçe kökenli Balkan 
kelimesinden ziyade Avrupa Birliği 
(AB) yetkililerin alternatif tanım ola-
rak “Güneydoğu Avrupa” terimini 
kullanma girişimleri olmuştur. Bu ta-
nım ilk olarak 1863 yılında Avusturya 
Konsolosu I.G. von Hahn tarafından 
“Güneydoğu Avrupa Yarımadası / 
Südoesteuropäische Halbinsel” şek-
linde ifade edilmiştir.4 

Her ne kadar Güneydoğu 
Avrupa ifadesi Balkanlar’dan daha 
geniş bir coğrafi tanımı ifade etse 
de Batı’nın Türkçe kökenli ifadeden 
duyduğu rahatsızlığın yanı sıra böl-
gede yaşayan insanların “Balkanlı” 
ifadesinden yaşadığı hoşnutsuzlukla 
birlikte bu ifadenin kullanımında artış 
olduğu gözlenmektedir.5

Balkan kavramı bölgede bazı 
halklar tarafından küçümseme anla-
mında da kullanılmaktadır. Özellikle 
Slovenya ve Hırvatistan tarafından 
kendilerini Balkan ülkesi yerine Av-
rupa ülkesi olarak tanımlamasının 
yanı sıra “Balkanlı gibi olma” mana-
sında hakaret ve küçümseme tanım-
ları bulunmaktadır. Bölgedeki halklar 
kendilerini üstün görme adına diğer 
“öteki” tarafı Doğulu veya Balkanlı 
olarak görmektedir. Bu küçümseme-
lere en çok maruz kalan İslam dinini 
benimseyen Boşnak ve Arnavut halk-
ları olmasının yanında Yunan halkı 
da bölgede bu tanımlamalara ma-
ruz kalmamıştır. Türkler ise genelde 
bölgede dışlanarak yok sayılmıştır. 

Samuel Hungtinton ise Balkan6 
Bölgesi’ni fay hattı olarak 

görüp Batı’nın “geri 
kalan” kısmı olarak ifade 
etmektedir.7 Romanya, 

Bulgaristan ve Hırvatis-
tan’ın AB’ye girmesinin ardın-

dan Birliğin dışında kalan bölge “Batı 
Balkanlar / Western Balkans” 8 olarak 
ifade edilmiştir. Şekil 1Harita 1.2.1.

Balkanlar batıda Adriya-
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tik Denizi, güneybatıda İyon Denizi, 
güneyde Akdeniz, güneybatıda Ege 
(Adalar) ve Marmara Denizi ve doğu-
da Karadeniz ile çevrili bir yarımada-
dır. Tuna, Sava ve Kupa Nehirleri ise 
bölgenin kuzey sınırını oluşturmak-
tadır.9 Avrupa’yı Asya’ya bağlayan 
Balkanlar 504.884 km² yüzölçümü-
ne sahip yaklaşık 50 milyon insanın 
yaşadığı bir yarımadadır. Balkanlar 
denilince hangi ülkeleri kapsadığı 
hakkında iki bakış açısı bulunmakta-
dır. Bunlardan birinci bakış açısı doğal 
coğrafi sınırlara göre belirlenmiştir. 
Doğal coğrafi sınırlara göre Arna-
vutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Karadağ, Kosova, Makedonya, Yuna-
nistan gibi ülkelerin tamamı, Hırvatis-
tan (güney kısmı), Slovenya (güney 
kısmı), Sırbistan (Voyvodina bölgesi 
hariç, geri kalanı), Romanya (Tuna 
Nehri’nin güneyindeki kısım), Türkiye 
(Trakya-Avrupa kısmı) ve az bilinen 
olarak İtalya’nın çok küçük bir kısmı 
(Trieste ve Moncalfone Kasabaları) 
Balkan Yarımadası’nı oluşturmakta-
dır.10

İkinci bakış açısı ise kapsam 
olarak Balkanlar’ı siyasi ve tarihsel 
ilişkiler bakımından incelemektedir. 
Buna göre Balkanlar’da ufak 

bir toprak parçasına sahip olan 
İtalya bu bakış açısının dışında 
kalması sebebiyle Balkan ülkesi 
olarak görülmemektedir. Ayrıca 
coğrafi olarak Balkanlar’da toprağı 
olmamasına rağmen Macaristan 
(Avusturya-Macaristan tarihi) ve 
Moldova (Erdel ve Eflak tarihsel 
yönetimleri) Balkan tarihine müdahil 
olan aktörler olarak sayılabilir. 
Kanaatimizce bölgesel alt sistemin 
oluşmasında doğal coğrafi sınırlar 
esas olsa da analiz birimi olarak ele 
alınmasında siyasi ve tarihsel hususlar 
daha belirleyici olduğundan ikinci 
bakış açısı ön plana çıkmaktadır.

Balkanlar tarih boyunca bir-
çok göçe tanıklık etmesi sebebiyle 
bölgede, Arnavutlar, Bulgarlar, Boş-
naklar, Hırvatlar, Yunanlar, Makedon-
lar, Karadağlılar, Sırplar, Slovenler, Ru-
menler ve Türkler gibi yoğun olarak 
yaşayan birçok millet bulunmaktadır. 
Ayrıca İtalyanlar, Arumenler (Ulah-
lar), Aşkaliler, Pomak-Torbeş-Gora-
niler, Macarlar, Ermeniler, Yahudiler, 
Almanlar, Ukraynalılar, Ruslar, Çinge-
neler gibi Balkan mozaiğini oluşturan 
birçok azınlık da yaşamaktadır. Birçok 
inanç sistemini içinde barındıran Bal-
kanlar’da inanç bakımından en kala-

balık grubu Ortodokslar oluşturmak-
tadır. Ardından sırasıyla Müslümanlar, 
Katolikler ve az sayıda da Yahudiler 
gelmektedir.11

Dipnotlar

1.  http://www.tdk.gov.tr/index.php?op-
tion=com_bts&arama=kelime&guid=T-
DK.GTS.5a2d6846005478.60251008 (e.t. 
05.09.2018).
2.   Bkz. Maria Todorova, “Imagining Balkans”, 
New York, Oxford University Press, 2009, ss. 
21-27.
3.   Bkz. Ibid., ss. 21-27.
4.   Ahmet Davutoğlu, “Stratejik Derinlik: Tür-
kiye’nin Uluslararası Konumu”, 51. Baskı, İstan-
bul, Küre Yay., 2010, s. 121.
5.   Kader Özlem, “Avrupa’nın Ali Cengiz Oyunu: 
“Balkanlar” Yerine “Güneydoğu Avrupa””, Batı 
Trakya Online, Aralık 2008, makaleye aşağıdaki 
linkten erişilebilir.  https://www.batitrakya.org/
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(e.t. 06.09.2018).
6.   Harita 1.2.1. için bkz., https://www.turkcebil-
gi.com/balkanlar (e.t. 09.09.2018)
7.   Samuel Huntington, “Clash of the civilizati-
ons?”, “Foreign Affairs”, Vol. 72, No. 3,1993, s. 
30.
8.  Arnavutluk, Bosna-Hersek,  Karadağ, Koso-
va, Makedonya ve Sırbistan. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. http://ec.europa.eu/trade/policy/count-
ries-and-regions/regions/western-balkans/ 
(e.t. 07.09.2018).
9.    Barbara Jelavich, “History of the Balkans: 
Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Mel-
bourne, Cambridge University Press, 1983, s. 1.
10.   https://www.turkcebilgi.com/balkanlar (e.t. 
09.09.2018).
11.   Mustafa Rahmi Balaban. “Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi”, 5.cilt, Ankara, TDV, 
1992, s. 27.
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TÜRKİYE’NİN GÖÇ 
POLİTİKALARININ ANALİZİ

Esra VARDAR TUTAN

Geçmişten günümüze Türki-
ye Cumhuriyeti kimi zaman kaynak 
ülke olarak, kimi zaman transit ülke 
olarak kimi zaman ise hedef ülke 
olarak düzenli veya düzensiz göç ha-
reketlerinin neredeyse tümüne sah-
ne olmuştur. Aynı zamanda Türkiye, 
Cumhuriyet tarihimizin ilk yıllarından 
itibaren günümüze kadar geçen sü-
rede gerek coğrafi konumu itibariyle 
gerekse de zamanın koşullarına göre 
farklı göç dalgaları ile karşı karşıya 
kalmıştır.

Türkiye’ye yönelen göç ha-
reketlerinin karakteristik özelliklerine 
baktığımızda ikili bir sınıflandırma 
görülmektedir1: Bunlardan ilki, Türki-
ye’ye çalışma ya da eğitim amaçlı ge-
lenlerin veya oturma ve çalışma izni 
bulunanların ailelerinin oluşturduğu 
düzenli göç hareketleridir. Diğeri ise 
daha çok transit göç, sığınmacı ve 
mülteci hareketlerini de kapsayan 
ve kayıt dışı göç hareketlerine vurgu 
yapan düzensiz göç hareketleridir. 
1920’lerin başında dil, din, soy ve ak-
rabalık ilişkilerinin bulunduğu coğraf-
yalardan gelenlere ev sahipliği yapan 
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı Sonrası 
Dönem’de ikili anlaşmalar yoluy-
la kaynak ülke konumuna gelmiştir. 
Özellikle son dönemde yaşanan göç 
dalgaları ile beraber önemli göç gü-
zergahlarından biri olan Türkiye’de, 
göç politikalarının dönüşümü kaçınıl-
maz olmuştur.

Türkiye’de tarihsel süreç için-
de göç politikalarını şekillendiren ilk 
unsur olarak Cumhuriyet dönemin-
de ulus-devlet kurma amacıyla milli 
kimlik ve aidiyetin oluşturulmasına 
ilişkin yürütülen politikalar gösterile-
bilir.2 1923-1950 yılları arası dönemde 

Türkiye’de ulus-devlet inşa sürecinde 
Müslüman olmayan nüfusun yurtdışı-
na göçü gerçekleşirken; özellikle Bal-
kanlarda bulunan Türk ve Müslüman 
nüfus da Türkiye’ye göç etmiş bu 
göçler ulus- devletin nüfus yapısının 
homojenleşmesine sebep olmuştur.3 
1934 yılında 2510 sayılı İskân Kanu-
nu’nda Türk topraklarına geçme hak-
kının sadece Türk soyundan gelen ki-
şilere verilmesi de bu politikaların bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Göç politikalarını şekillen-
diren bir diğer gelişme Soğuk Savaş 
Dönemi’nde yaşanmıştır. Türkiye’nin 
bu dönemde NATO’ya girmesi ile bir-
likte bir cephe ülkesi haline gelmesi, 
göç politikalarını da şekillendirmiştir. 
Sınır kapılarının önemli bir kısmını 
resmen ya da fiili olarak kapatan Tür-
kiye’nin bu dönem boyunca güvenlik 
eksenli bir göç politikası yürüttüğü 
hatta bu konudaki politikaların inisi-
yatifini de güvenlik kurumlarına bı-
raktığı söylenebilir.4

Türkiye’nin göç politikalarını 
şekillendiren bir diğer kırılma noktası, 
1951 Cenevre Sözleşmesi’nin çekince 
konularak imzalanması olmuştur. Ce-
nevre Sözleşmesi, Sözleşme’ye taraf 
olan devletlere coğrafi ve zamansal 
ölçütlerde çekince koyma yetkisi ta-
nımıştır. Coğrafi ve zamansal kısıtla-
manın 1967 New York Protokolü ile 
kaldırılmasına karşın, taraf devletlere 
çekince koyma hakkının saklı tutul-
masından yola çıkarak Türkiye, za-
mansal kısıtlamayı kaldırsa da coğrafi 
kısıtlamayı uygulamaya devam etmiş 
ve Avrupa dışından gelenlere mülteci 
statüsü vermemiştir.

Türkiye’nin göç politikalarını 
şekillendiren bir diğer gelişme ikili 
anlaşmalar vasıtasıyla işgücü göçleri-
nin gerçekleştirilmesidir. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası başta (Federal) Al-
manya olmak üzere gelişmiş kapita-
list ülkelerin işçi göçü alması sonucu 
Türkiye’den (F.) Almanya’ya doğru bir 
işgücü akışı yaşanmıştır. Başlangıçta 
yasal olmayan koşullarda gerçekle-
şen göç akınlarını düzenli hale getir-
mek amacıyla 31 Ekim 1961 tarihinde 
Türkiye ve (F.) Almanya arasında 
“Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması” 
imzalanmıştır. 1973 Petrol Krizi’ne ka-
dar sistemli bir şekilde artarak devam 
eden işçi göçleri, Petrol Krizi sonrası 
yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiy-
le durdurulsa da Avrupa’nın yürüt-
tüğü entegrasyon politikalarının bir 
sonucu olarak görebileceğimiz Aile 
Birleşimi yolu ile Türkiye’den (F.) Al-
manya’ya göçler devam etmiştir.5

Türkiye’nin ulusal göç poli-
tikası, 1980’lere kadar kısa süreli ve 
geçici olmuş, Türkiye büyük ölçüde 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) veya Uluslara-
rası Göç Örgütü (IOM) ile geliştirilen 
işbirliği çalışmaları ile politikalarına 
yön vermiştir.6 1980’lerden itiba-
ren Türkiye’ye sınırı olan bölgelerde 
gerçekleşen iç karışıklıklar sebebiyle 
geniş çapta düzensiz göç hareketle-
rine maruz kalan Türkiye, göç politi-
kalarını uluslararası kuruluşların dü-
zenlediği genel metinlerin yanında iç 
düzenlemeler yolu ile de yürütmeye 
başlamıştır. 1994 yılında çıkarılan “İlti-
ca Yönetmeliği” ile Türkiye’nin coğra-
fi çekince koyması dolayısıyla Avrupa 
dışından gelenler için uygulanacak 
olan şartlar belirlenmiş, Türkiye ve 
BMMYK arasında yapılan mutaba-
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kat ile de Türkiye, Avrupa dışından 
gelen kişilerin mülteci statüsü elde 
etme taleplerini kendilerine başka 
bir ülke bulana kadar kabul etmiştir. 
1998 ve 2006 yıllarında da çıkarılan 
İltica Yönetmelikleri ile göç yönetimi-
ni sağlayan Türkiye 2013 yılında kabul 
edilen YUKK’a kadar kapsamlı bir göç 
politikası oluşturulmasına dair yeterli 
adımlar atmamıştır.

Düzensiz göç hareketle-
rinin 2011 yılı itibariyle Suriye’den 
Türkiye’ye yönelik kitlesel göçler ile 
artışa geçmesi göç ve iltica alanın-
da yapılan düzenlemelere duyulan 
ihtiyacı daha da artmıştır. Tarihinin 
en yoğun düzensiz göç akışı ile kar-
şı karşıya kalan Türkiye, göçmenlere 
yönelik açık kapı politikası izlemiş ve 
30 Mart 2012 tarihinde “Türkiye’ye 
Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye 
Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve 
Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet 
Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve 
Barındırılmasına İlişkin Yönerge”yi 
kabul etmiştir.7  Yönerge’nin kabulü 
ile bu kişiler, mevcut mevzuatımızda 
kanuni düzeyde yer almayan “Geçici 
Koruma” rejimi kapsamına alınmıştır.

Geçici koruma altındaki Su-
riyelilerin haklarının hukuki anlamda 
açıklığa kavuşturulmasını amaçla-
yan Türkiye, YUKK’a dayanarak Ekim 
2014’te “Geçici Koruma Yönetmeliği”-
8ni çıkarmıştır. Yönetmelik, Türkiye’ye 
gelen geçici koruma altındaki 
yabancıların yasal statülerini, haklarını 
ve alacakları yardımları netleştirmiştir. 
Krizin başlangıcında Türkiye, Suriyeli 
mültecilere yönelik geçici çözümler 
üretse de bu kanun ve yönetmelikler 
sayesinde daha kapsamlı ve kalıcı 
çözümler üretmeye başlamıştır. Bu 
çözümlerden bir tanesi de 2016 
yılında çıkarılan “Geçici Koruma Sağ-
lanan Yabancıların Çalışma İzinlerine 
Dair Yönetmelik” tir. Ayrıca Türkiye; 
sınırları içinde bulunan tüm Suriyeli-
lerin biyometrik kayıt altına alınma-
sını, eğitim hizmetlerinden mahrum 
kalan Suriyeli çocukların elektronik 
sistem üzerinden okullara kayıt olma-
larını sağlayan “Yabancı Öğrenci Bilgi 
İşletim Sistemi (YÖBİS)”ni kurmuştur.

Yukarıda belirttiğimiz üzere 
Türkiye, göç politikalarını AB mük-
tesebatı ile uyumlu hale getirmek 
amacıyla yaptığı çalışmalar ile daha 
kapsamlı ve sistematik bir göç yöne-
timi sağlamıştır. Özellikle son dönem-
de tarihinin en büyük düzensiz göç 
akını ile karşılaşan Türkiye için daha 
sistematik ve uzun erimli politikalar 
üretmek bir zorunluluk haline gelmiş-
tir. Bu politikalar genel itibariyle AB 
müktesebatına uyum süreci ile geliş-
tiği için de Türkiye’de AB devletleriy-
le paralel bir şekilde “göçün kontrol 
edilmesi” konusuna ağırlık verilmeye 

başlanmıştır. Bu bağlamda AB’nin 
Türkiye’den beklentisi de aynı yönde 
olmuş ve AB daha çok sınır kontrol-
lerinin sıkılaştırılarak düzensiz geçiş-
lerin önlenmesi politikaları üzerinde 
durmuştur.

Sonuç itibariyle küreselleşen 
dünyada göç olgusunun getirdiği so-
runlarla tek başına başa çıkamayan 
AB, önemli bir göç kontrol mekaniz-
ması olan geri kabul anlaşmaları ile 
sorunu üçüncü devletlerle işbirliği ku-
rarak sınırları dışında çözmeye çalış-
mıştır. Türkiye, gerek önemli göç gü-
zergahlarından biri olması gerekse de 
AB ile düzensiz göç konusunda Geri 
Kabul Anlaşması çerçevesinde işbirli-
ği içinde olması sebebiyle önemli bir 
aktör konumundadır. İzledikleri göç 
politikalarından doğrudan etkilenen 
Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler kon-
jonktür gereği kontrol edilemeyen 
“düzensiz göç sorununun” çözümü 
üzerine odaklanmış ve bu konu iki 
aktör arasındaki diğer dinamikleri de 
kaçınılmaz bir şekilde etkilemiştir.

Dipnotlar
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Göç ve uluslararası koru-
ma alanlarını düzenleyen hukuki, 
fiziki ve kurumsal altyapının gü-
nün koşullarına uyum sağlama 
zorunluluğu ve aynı zamanda AB 
uygulamalarına uyum sağlamayı 
amaçlayan Türkiye’nin bu ko-
nulardaki eksikliklerini giderme 
isteği sonucunda 2014 yılında 
“Yabancılar ve Uluslararası Koru-
ma Kanunu (YUKK)”1 yürürlüğe 
girmiştir. YUKK, göç olgusuna 
yönelik olarak genel anlamda şu 
düzenlemeleri içermektedir:

•	Yabancıların Türkiye’ye giriş ve 
çıkış hükümleri, 

•	Vizelere ilişkin hükümler, 

•	İkamet izinleri ve çeşitlerine 
yönelik hükümler, 

•	Çalışma izinlerine yönelik 
hükümler, 

•	Göçmenlerin uyumu ile ilgili 
hükümler, 

•	Sınır dışı etme ile ilgili hüküm-
ler,

•	Uluslararası korumaya ilişkin 
hükümler. 

Ayrıca, göç politika ve 
stratejilerinin uygulanması ama-
cıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
sivil bir otorite olan Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü de bu kanun 
ile kurulmuştur.
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BALKAN SAVAŞLARI’NDAKİ 
TÜRK HAVACILIĞI

ALİ ONUR KARA

 Dünya Havacılık faaliyetleri 
20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ilk 
motorlu hava aracıyla farklı bir duru-
ma gelmiştir. Dünya devletleri bu yeni 
gelişmelere kayıtsız kalmamış, gelişen 
durumları askeri ve teknik alanda kul-
lanmaya girişmiştir. Askeri Havacılık 
faaliyetleri de balonun kullanılmasın-
dan sonra “tayyare” ile farklı bir boyut 
kazanmıştır. Hava muhalefetine diren-
ci ve daha fazla hız kabiliyeti olan yeni 
hava aracıyla askeri havacılık “uçak” 
özeline dönmüş, sonucunda uçak ve 
balon özelinde havacı askeri kuvvetler 
oluşturmaya başlamışlardır. Bu geliş-
meleri dikkatle takip eden Osmanlı 
Devleti, ABD, Fransa, İtalya’nın hemen 
sonrasında havacılık kuvvetini oluştu-
ran ilk ordular arasına katılmıştır.

Türk Askeri Havacılık faali-
yetleri 1909 yılında Mahmut Şevket 
Paşa’nın Harbiye Nazırı olarak atan-
masıyla oluşmaya başlamıştır.  Os-
manlı Harbiye Nezareti yetkilileri 
tarafından Avrupalı girişimcilerden 
olan Baron de Catters ile Louis Ble-
riot’u uçak ve balonlarını tanıtmak 
üzere 1909 yılında İstanbul’a davet 
etmesiyle bu yeni teknolojik gelişmeyi 
İstanbul halkı ve Devlet yetkilileri 
yakından gözlemlemişlerdir.  2 Aralık 
1909 yılında Belçikalı Baron De Cat-
ters İstanbul Hürriyet-i Ebediye Tepesi 
üzerine ilk “tayyare” uçuşunu sergi-
lemiştir. Catters’in 9 Aralık 1909’da 
İstanbul’dan ayrılmasından sonra 11 
Aralık 1909 yılında Manş Denizini ge-
çerek İstanbul’a gelen Fransız Louis 
Bleriot Taksim Kışlası semalarında 
İstanbulluları bu yeniliğe tekrardan 
tanık etmiştir.  Bu uçuşlar sonrasında 
oluşturulan komisyon tarafından Har-
biye Nezaretine sunulmak üzere bir 
rapor yazılmıştır. Bu raporda önemli 
ayrıntılara yer verilirken, uçağın ge-
leceği hakkında kişisel görüşlerini de 

eklemişlerdir. Osmanlı Devleti’nde ilk 
“tayyare” kelimesi 20 Aralık 1909’daki 
raporda geçmiştir.

 İki aşamada gerçekleşen 
Balkan Savaşları ilk aşaması 30 Mayıs 
1913’de ikinci aşaması 18 Temmuz 
1913’te sona ermiştir. Türk Havacılığın 
1909’de Harbiye Nazırı olarak atan-
masıyla oluşmaya başlamasından iti-
baren Trablusgarp Savaşında ki tecrü-
beleriyle bilhassa Balkan Savaşları’nın 
ikinci aşamasında hareket kabiliyeti 
açısından desteği büyük olmuştur.

Balkan Savaşları sırasında 
müttefik orduların her birinin elinde 
değişik tiplerden sayısı 9 ile 22 ara-
sında değişen uçakları bulunuyordu. 
Bunlarda yerli pilotların yanı sıra Fran-
sız, Rus ve Alman pilotlar görev yapı-
yordu.1  Türk Ordusu’nun  elinde ise iki 
Deperdussin, 1 Bleriot, 3 R.E.P., 2 Har-
lan uçağı olmak üzere 10 uçağı bulun-
maktaydı.2 Ayrıca savaşın başlarında 
Osmanlı Devleti’nde kayda değer bü-
yük çoğunluğu eğitimini tamamlamış 
16 pilotu mevcuttu.

Trablusgarp Savaşı’nı fırsat 
bilen Balkan ülkeleri (Karadağ, Bul-
garistan, Sırbistan ve Yunanistan)  8 
Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaş 
açtı. Bu suretle Osmanlı Ordusu Baş-
komutanlık Vekâleti 9 Ekim 1912 tari-
hinde 3. Şubesinin 109 numaralı emir 
yazısıyla Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i 
Müstahkame Müfettişliği Umumili-
ği’nden ikişer uçaktan oluşan üç uçak 
müfrezesinin hazırlanmasını emretti. 
Bu müfrezeler Doğu Trakya Ordugâhı, 
Batı Rumeli Ordugâhı ve Edirne Kalesi 
için görevlendirildiler.3 Savaşın başla-
masının ardından sivillerin ilk hava sal-
dırısıyla ölümü Edirne’de Bulgar Ordu-

su tarafından gerçekleştirilmiştir.4

Ekim başlarında Yüzbaşı Fesa 
Bey, Teğmen Abdullah Bey, Üsteğmen 
Nuri ve Fetih beyler, Harbiye Nezare-
ti’nden ellerindeki mevcut Bleriot ve 
R.E.P. uçaklarıyla Batı Rumeli Ordu-
su’nu destekleme emrini almışlardır. 
Bundan dolayı önce Selanik’e daha 
sonra da Köprülü’ye gelmişlerdir. Fethi 
Bey Köprülü’ye uçakları kurmuş, düş-
man kuvvetleri üzerinde birkaç defa 
keşif uçuşu yapmıştır. Ancak 23-24 
Ekim 1912 tarihinde Sırplarla yapılan 
Kumova Savaşı’nda Osmanlı Ordu-
su’nun yenilgiye uğraması sonucunda 
şehrin işgali sırasında uçakların düş-
man eline geçmemesi için uçakları ve 
malzemeleri imha etmişlerdir. 5 Doğu 
Rumeli’de Bulgarlara karşı Kolağası 
Cemal Bey’in komuta ettiği küçük bir 
uçak birliği görevlendirildi. Bu birlik-
te Osmanlı Devleti adına savaşacak 
Alman pilotlarda yer aldı. Almanların 
oluşturduğu bu birlik Kırklareli’ye sevk 
edildi. Ordunun gerisinde kalmıştır. Bu 
durumdan sonra uçmadan geri çekil-
mişlerdir.6

Osmanlı uçaklarının Kırklareli 
Savaşı’nı takip eden bozgun sonucun-
da tahrip edilmiş olduğu ileri sürülen 
şüpheli rapor sunulmuştur. Şüpheli 
olmasının nedeni Bulgar Krallığı 3. 
Ordu Komutanı General Dimitriyev’in 
Bulgar Krallığı Başkonsolosluğu’na 
gönderdiği telgrafla ele geçen “mal-
zemeler arasında yeni durumda bu-
lunan Harlan tipi uçağın bilgisine yer 
vermesidir.7 Batı Rumeli’de ise Yüzbaşı 
Refik komutasıyla Edirne’de konuşla-
nan uçak birliği Yeşilköy’deki hangara 
dönerken Başkomutanlık, tekrar Edir-
ne’ye dönmelerini ve uçağın yedek 
parçalarının yapılması konusunda 
ısrar ediyordu. Fakat uçaklar tez za-



manda Yeşilköy’e dönmüşlerdi.8 Edir-
ne’deki sabit balonla 6 Kasım’da bir 
gözlem yapılması isteniyordu ancak 
Edirne üzerine başlatılan düşman ha-
rekâtından sonra Edirne Kalesi’ndeki 
sabit balon kullanılmak istenmesine 
rağmen yeterli teknik personel olma-
masından dolayı kullanılamamıştır.9 
Yunan ve Bulgar uçakları Karaağaç, 
Edirne ve Meriç üzerinde keşif uçuşları 
yapmaktaydı. Balkan Savaşı’nın birinci 
aşamasında Osmanlı Devleti’nin elin-
den dört uçak çıkmıştır. Fakat Türk 
pilotları keşif ve gözlem görevlerini 
yerine getirebilmişlerdir.10

İkinci Balkan Savaşı’nda 
Türk Havacılığı malzeme ve personel 
anlamında daha iyi bir konuma 
gelmiştir. Balkan ülkeleri Osmanlı 
Devletinden elde ettikleri toprakları 
paylaşamadıklarından aralarında yeni 
bir ihtilaf çıkmıştır.11 Osmanlı Devleti 
de bu durumdan oluşan şartları değer-
lendirerek 13 Temmuz 1913 tarihinde 
Gelibolu’ya kadar çekilen sınırdan ileri 
harekâta başlamıştır. Bu düzenlenen 
harekâtta uçaklardan istifade edilmesi 
için Harbiye Nazırlığı tarafından ka-
rar alınmıştır. Harekâtın hava gücünü 
oluşturacak Yeşilköy Hava(Tayyare) 
Okulu’nun kullanımda üç uçağı bulu-
nuyordu. Diğer uçaklar kullanılamaz 
durumdaydı. Harekâtta kullanılacak 
uçaklar; Bleriot, Mars ve R.E.P. uçakla-
rıydı. Pilotlar ise Fesa, Nuri, Salim, Fa-
zıl ve Fethi beylerdi. Harekâta katılan 
iki Türk Mars uçağına 16 Temmuz’da 
geride bulunan Türk kıtalarından ateş 
açıldı ve bir Mars uçağı kanadından 
üç kurşun yarası aldı. Bunun üzerine 
uçaklara tanıtıcı işaret konulması için 
boya temin edildi. Ancak konulma-
sı kararlaştırılan tanıtıcı işaret Balkan 
Savaşı boyunca bazı uçaklara kırmızı 
boya zemini üzerine ay ve beş köşeli 
yıldız sembolleri uygulandı.12 Osmanlı 
Ordusu’nun 22 Temmuz’da yaptığı ta-
arruz ile Edirne Bulgarlardan alınmış-
tır. 29 Eylül 1913’e kadar keşif uçuşları 
nizami olarak sürmüştür. Bu durum 
Osmanlı Ordusuna sürekli bir düşman 
kuvvetleri hakkında bilgi sağlamıştır. 
Bu Hava harekâtında diğerlerine na-
zaran hiç yabancı pilot desteği alın-
mamış, sadece Türk pilotlardan oluşan 
bir müfreze uçuşları gerçekleştirmiştir.

II. Balkan Savaşı 10 Ağustos 
1913 tarihinde Romanya, Sırbistan ve 
Yunanistan’ın Bulgaristan ile imzala-
dıkları Bükreş Antlaşmasıyla resmen 
sona ermiştir. Savaşan taraflar ordula-
rını da 14 Ağustos tarihinden itibaren 

terhis edilmeye başlamışlardır. Fakat 
Osmanlı Devleti anlaşmaya müdahil 
olmadığı için, havadan keşiflere de-
vam etmiştir. II. Balkan Savaşı’nda 
Türk Havacılığı önceki durumuna göre 
daha iyi durumdadır13. Yapılan bu ke-
şif uçuşlarının raporları düzenli olarak 
kolordu komutanlıklarına bildiriliyor-
du. Bu raporlarda; düşman kuvvetleri-
nin ordugâhlar, siperler, istihkâmlar ve 
düzenleri, durumları, askeri hareket-
lilikler hakkında bilgiler içeriyordu. II. 
Balkan Savaşı, Osmanlı ve Bulgaristan 
arasında 29 Eylül 1913’te imzalanan 
İstanbul Antlaşmasıyla sona ermiştir. 
1912-1913 Balkan Savaşları’nda görev 
alan Türk pilotları şunlardır; Yüzbaşı 
Salim, Yüzbaşı Fesa, Yüzbaşı Feyzi, 
Teğmen Nuri, Teğmen Fethi, Teğmen 
Fazıl’dır.

1911 yılında Harbiye Nazırı 
Mahmud Şevket Paşa’nın yönlendir-
meleriyle Yarbay Süreyya İlmen’in teş-
kilatlandırmasıyla oluşturulan Havacı-
lık Komisyonu, Trablusgarp Savaşı’na 
tam anlamıyla hazırlıklı olmamıştır. 
Mart 1912’de Pilot ve Pilot gözetleme 
görevini yapan rasıtların (gözleyici) 
yetiştirileceği okul açılmıştır. Bu “Tay-
yare Okulu” tam anlamıyla gelişme-
sini Balkan Savaşları sonrasına bıra-
kacaktır. Mahmut Şevket Paşa Hava 
Okulu’nun Üsküdar taraflarında kurul-
masını istemiştir. Fakat en uygun yer 
olarak bulunan Yeşilköy’de açılmıştır. 
Bu okulda planlamalara göre her yıl 3 
devre kurs açılacak ve her dönemde 
15 ila 20 öğrenci mezun edecekti. Bir 
yıl içerisinde hemen hemen 50 öğren-
ci yetiştirmek hedeflenmiştir.

Balkan Savaşı’ndan hemen 
önce Mahmut Şevket Paşa’nın Harbi-
ye Nazırlığı görevinden alınıp yerine 
Nazım Paşa’nın göreve getirilmesiyle 
Havacılık Komisyonu Başkanı Sürey-
ya Bey görevinden alınmıştır. Bu du-
rumunda okulda bulunan pilotların, 
çalışmalarını sürdürürken herhangi 
bir programa bağlı olmaksızın devam 
etmeleri idarenin tam anlamıyla otur-
madığını göstermektedir. Öyle ki “Ha-
vacılık Okulu Teşkilat Talimnamesi” 
ancak 7 Haziran 1913’te yayınlamıştır.14

Osmanlı Ordusu Birinci Bal-
kan Savaşı sonrasında Gelibolu-Ça-
talca hattına çekilmesinden sonra 
havacılık faaliyetleri biraz daha iyi 
duruma gelmiş, ordunun ileri ha-
rekâtında uçaklar, yaptıkları keşiflerle 
ordunun hareket kabiliyetini yükselt-

miştir. 1911 senesinden birinci dünya 
savaşına kadar olan süreci Türk askeri 
havacılığının birinci devresinin önemli 
problemleri şu şekilde ifade edebiliriz; 
iktisadi problemler, havacılık teşkilat-
lanma yönetimi, tecrübe ve bilgi yok-
sunluğudur. Balkan Savaşları sonra-
sında hem Türk pilotların ve rasıtların 
bilgi yoksunluğu hem de havacılık teş-
kilatlanmasının eksikleri büyük ölçüde 
belirlenmiş ve sorunlar kısmi olarak 
çözülmüş Birinci Dünya Savaşı’na ka-
dar askeri havacılıkla ilgili ilerlemeler 
sağlanmıştır.  
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balkanlarda  İSTİKRAR ARAYIŞI:
1931 YILINDA ATİNA’DA TERTİPLENEN 

BİRİNCİ BALKAN KONFERANSI

Ergün hasanoğlu

Balkanlar jeopolitik konu-
mu gereği birçok kavmin, devletin 
veya imparatorluğun hâkimiyeti altın-
da tutmak istediği bir bölge olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin bu bölgeyi kont-
rol altında tutması, belirli bir dönem 
de olsa Balkanlarda istikrarın olduğu-
nu yadsıyamaz. Ancak Osmanlı Dev-
leti’nin 18. yüzyıl itibariyle giderek 
güç kaybetmesi ve farklı bölgelerde 
yaşanan milliyetçi hareketlenmeler 
Balkanların yeniden istikrarsız bir böl-
ge olmasına sebebiyet vermiştir. Os-
manlı yönetimi altındaki Bulgar, Sırp, 
Yunan gibi milletlerin bağımsızlıkla-
rını kazanmasının ardından sadece 
Osmanlı Devleti’nden toprak kazanıl-
ma mücadelesi içerisine girişilmemiş, 
toprak taksimatlarındaki anlaşmazlık-
lardan dolayı, İkinci Balkan Savaşı ör-
neğinde olduğu gibi, kendi aralarında 
da mücadeleler yaşanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından devletler arasında imzala-
nan antlaşmalar ile Balkanlar özelin-
de sükunetin sağlanacağı fikri hakim 
olsa da, bölge üzerinde revizyonist ve 
anti-revizyonist olmak üzere iki farklı 
gruplaşma meydana gelmiştir. İtalya, 
Almanya ve Bulgaristan’ın revizyonist 
politikalarına karşılık olarak, Yuna-
nistan, Romanya, Yugoslavya ve Tür-
kiye’nin anti-revizyonist politikaları 
gereği mevcut statükoyu koruma fikri 
mevcuttur.

Almanya, İtalya ve Bulga-
ristan’ı devlet siyasetinde revizyonist 
bir politika gütmeye iten nedenlere 
değinmek gerekir. Bulgaristan, Birinci 
Dünya Savaşı ardından 27 Kasım 1919 
tarihinde imzalamış olduğu Neuilly 
Antlaşması ile Güney Dobruca böl-
gesini Romanya’ya, Gümülcine ve 

Dedeağaç’ı Yunanistan’a, Makedon-
ya’daki bazı yerleri de Yugoslavya’ya 
bırakmak zorunda kalmıştır. Gerçek-
leşen toprak kayıplarının ardından 
Bulgaristan hükümeti kaybedilen bu 
toprakları geri kazanma çabaları içe-
risine girmiş ve hükümet siyaseti ola-
rak bu politikayı uygulamıştır.1

İtalya, Birinci Dünya 
Savaşı’nda İtilaf Devletleri saflarında 
yer almasına rağmen istediği 
kazanımları sağlayamamıştır. 1922 
yılında Mussolini önderliğinde 
faşist bir partinin İtalya devletinin 
yönetimine gelmesi Avrupa ve 
Balkanlarda İtalya’nın yayılmacı 
bir siyaset içinde olmasına neden 
olmuştur. Değişimci politikayı savunan 
bir diğer ülke olan Almanya’nın savaş 
sonrası ülkede ekonomik ve siyasi 
bir çöküntü yaşatacak olan Versay 
Antlaşması’nı imzalaması ve 1930ların 
başlarından itibaren faşist Hitlerin 
Almanya’da yoğun şekilde taraftar 
bulması Almanya ve İtalya’yı Avrupa 
ve Balkanlarda ortak faaliyetler 
göstermeye itmiştir.2

 Yukarıda kısaca değindi-
ğimiz revizyonist ülkelere karşı bir 
cephe olarak yer alan anti-revizyo-
nist ülkelerden Balkan Konferansının 
düzenlenmesinde etkileri göz ardı 
edilmeyecek Yunanistan ve Türki-
ye’den söz etmeden geçmemek ge-
rekir. Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihin-
de cumhuriyet rejimini ilan ettikten 
sonra, dış politika olarak kendisine 
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini 
benimsemiştir. Bu doğrultuda da sı-
nırlarında yer alan ülkeler ile ilişkileri-
ni iyi tutmuş, siyasi, sosyal ve iktisadi 
antlaşmalar yapmıştır. Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki en büyük sorunu 

Türkiye’de yaşayan Rumlar ile Yuna-
nistan’da yaşayan Türkler teşkil et-
mektedir. Yaşanan gerginlik iki ülke 
arasında 1 Aralık 1926 tarihinde ya-
pılan antlaşma ile giderilmeye çalışıl-
mışsa da başarılı olunamamıştır. Nihai 
çözüm ve ardından yaşanacak olumlu 
siyasi gelişmelerin sebebi 10 Haziran 
1930 tarihinde Yunanistan ile Türkiye 
arasında gerçekleşen Ankara Antlaş-
ması’dır. Bu antlaşma ile problematik 
haline dönüşen Türk ve Rum azınlık 
sorunu çözüme kavuşturulmuş, Bal-
kan Konferansları ile Balkan Paktı’nın 
ortaya çıkması sağlanmıştır.3

Ayrıca Türkiye Cumhuri-
yeti, anti-revizyonist ülkelerden olan 
Arnavutluk ile 15 Aralık 1925 tarihin-
de, 25 Ekim 1925 tarihinde de Yu-
goslavya ile antlaşmalar yapmıştır. 
Ek olarak, Balkanlarda yayılmacı bir 
siyaset uygulayan Bulgaristan ile de 
18 Ekim 1925 tarihinde bir dostluk 
antlaşması imzalanmıştır.4

Balkan Konferansının Arka Planı

Balkan siyaseti özelinde 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında re-
vizyonist ve anti-revizyonist olmak 
üzere iki farklı gruba ayrılan devlet-
ler, benimsedikleri siyasetler doğrul-
tusunda faaliyetler göstermişlerdir. 
Almanya, İtalya ve Bulgaristan yayıl-
macı bir politika ile anti-revizyonist 
ülkeleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz’deki 
İtalya tehlikesinden ve Lozan Barış 
Antlaşması sonrası sınır meselelerin-
den, Yunanistan, Bulgaristan’ın ken-
disine ait olduğunu iddia ettiği top-
rakları geri kazanma çabalarından ve 
İtalya’nın baskısından, Romanya, Gü-
ney Dobruca meselesi sebebiyle Bul-
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garistan ile yaşanan çatışmalardan, 
Yugoslavya ise, coğrafi olarak İtalya, 
Bulgaristan ve Almanya’nın tam orta-
sında yer alması hasebiyle Balkanlar-
da bir ittifakın oluşması gerekliliğini 
dile getirmişlerdir.

Balkan Savaşı ve Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında yaşanan 
ekonomik çöküntüler, çok uluslu dev-
let yapısına sahip olan Osmanlı Dev-
leti, Avusturya-Macaristan ve Rus-
ya’nın dağılmasının ardından oluşan 
devletlerin sınırlarının tam olarak çizi-
lememesi, Balkanlara nüfuz etme ni-
yetinde olan Avrupa’nın büyük güçle-
rinin sebep olduğu yıkımlar, Milletler 
Cemiyeti’nin Balkanlar meselesindeki 
isteksiz tavırları, Balkanlardaki hükü-
metleri bir birlik oluşturmaya iten di-
ğer sebepler arasında gösterilebilir.5

Birinci Balkan Konferansına 
giden yolda, Balkanlardaki istikrarın 
sağlanabilmesi amacıyla kurulması 
düşünülen ittifaklara da değinmek 
faydalı olacaktır. Milletler Cemiye-
ti’nin 1925 yılında Yunan-Bulgar sınır 
anlaşmazlıkları hakkında gerçekleş-
tirdiği müzakereler esnasında, Bal-
kanlarda Yunanistan, Bulgaristan, 
Yugoslavya, Romanya ve Türkiye’nin 
katılımıyla bir Balkan Güvenlik Pak-
tı’nın oluşturulması fikri ortaya atıl-
mıştır. 1926 yılında Yunanistan ile 
Yugoslavya, 1928 yılında da Romanya 
ile Yunanistan arasında yapılan ant-
laşmalar Balkan Güvenlik Paktı’nın ilk 
aşamaları olarak söylenebilir. Ayrıca 
Birinci Dünya Savaşı sonrası Batı Av-
rupa devletlerinin sınırlarını güvence 
altına alan Lokarno Paktı’na benzer 
bir antlaşmanın da Balkanlar özelinde 
yapılmasını planlanmıştır.6

Devletlerin revizyonist ve 
anti-revizyonist olarak ayrışmaları ve 
1929 yılında dünyada yaşayan büyük 
ekonomik kriz Balkan devletleri ara-
sında bir birliğin oluşmasını zaruri 
hale getirmiştir. 6-10 Ekim 1929 tari-
hinde toplanan 27. Milletlerarası Barış 
Konferansı’nda eski Yunan Başbakanı 
Alexandros Papanastassiou’nun yap-
mış olduğu teklif ile Balkan devletleri-
nin temsilcilerinin oluşturmuş olduğu 
komisyon bir araya gelmiştir. Barışı 
bölgede sürekli ve güçlü kılabilmek 
amacıyla her yıl bir konferansın top-
lanması düşünülmüş ve 9 Ekim 1929 
tarihinde bu öneri 27. Milletlerarası 

Barış Konferansı tarafından onaylan-
mıştır.7 12 Mayıs 1930 tarihinde altı 
Balkan devletinin dışişleri bakanları 
Milletlerarası Barış Bürosu tarafından 
gerçekleştirilecek olan konferansa 
davet edilmiş, devletlerin gözlemci-
leri ve resmi olmayan temsilcileri bu 
konferansa katılmıştır. Bu katılımların 
gerçekleşmesiyle beraber ilkinin Ati-
na’da olacağı Balkan konferansları 
başlamış oldu.

Birinci Balkan Konferansı

Milletlerarası Barış Bürosu, 
6-10 Ekim 1929 tarihli konferansında 
ilk Balkan konferansının 5 Ekim 1930 
tarihinde Yunanistan, Bulgaristan, 
Arnavutluk, Yugoslavya, Romanya ve 
Türkiye’nin katılımıyla Atina’da top-
lanmasına karar vermiştir. Bu gerçek-
leşecek konferansa siyasi temsilciler, 
ticaret ve tarım örgütleri, kadın toplu-
lukları ile Milletlerarası Barış Bürosu, 
Uluslararası İşçi Bürosu temsilcileri 
davet edilmiştir.8

Bölgede kalıcı bir barışın 
sağlanması, Balkan devletleri arasın-
daki problemlerin yok edilmesi, Bal-
kan devletlerinin kendilerine yeterlilik 
sağlaması ve dünyada yaşanan eko-
nomik krizin etkilerinin azaltılması 
amacıyla Birinci Balkan Konferansına 
ev sahipliği yapacak olan Yunanistan, 
14 Haziran 1930 tarihinde Türkiye, Ar-
navutluk, Yugoslavya, Romanya ve 
Bulgaristan’a resmi telgraflar gönde-
rerek Atina’da yapılacak ilk konferan-
sa davet etmiştir.9

Birinci Balkan Konferansı  
5 Ekim 1930 tarihinde Arnavutluk, 
Romanya, Türkiye, Yunanistan, Yu-
goslavya ve Bulgaristan’ın katılımıy-
la Yunan Parlamentosu Genel Kurul 
Salonu’nda, A. Papanastassiou baş-
kanlığında başlamıştır.10 Konferans 
delegasyonu 10 Arnavut, 11 Bulgar, 30 
Yunan, 30 Romen, 10 Türk ve 7 Yu-
goslav’dan meydana gelmiş11, Yunan 
Başbakanı Venizelos, Balkan devlet-
lerinin yakınlaşmasından duyduğu 
memnuniyeti şu şekilde dile getirmiş-
tir: “…Memleketlerin yakınlaşmasını 
sağlayacak çareleri araştırmak için 
Balkan milletlerinin temsilcilerinin 
bir araya gelmiş olmasından dolayı 
duyduğum sevinci de ifade etmek 
isterim… Hepimiz böyle bir ittihadın 
gerçekleşmesinde çeşitli engellerin 

mevcut olduğunu biliyoruz. Bunun 
gerçekleşebilmesi ancak samimi bir 
işbirliğiyle olabilir… Esasen izlediği-
miz amaç o kadar büyüktür ki, onun 
kesin olarak gerçekleştirilmesi uğru-
na harcayacağınız çabalar her şeye 
değer… 12

Konferansı oluşturan mec-
lis, biri konferans başkanı ve başkan 
yardımcıları olmak üzere altı devletin 
delege başkanları ve altı sekreterden 
meydana gelmiştir. Konferans genel 
kurullarına her ülkeden uzmanların 
katılmasına müsaade edilmiş, konfe-
ransın gündeminin düzenleme komi-
tesi, siyasî yakınlaşma kurulu, ente-
lektüel komisyon, ekonomik komite, 
inşaat kurulu ve sosyal siyaset komi-
tesi olmak üzere altı alt komisyon ta-
rafından görüşülmesi onaylanmıştır.

Birinci Balkan Konferan-
sı’nın en önemli maddesi ve amacı, 
Balkan devletleri arasındaki çatışma 
ortamını bertaraf edip, uzlaşmayı 
sağlamaktır. Yüzyıllarca Balkan ül-
kelerinin kendi milli ideolojileri doğ-
rultusunda çatışma sahası haline 
dönüşen Balkanlarda, Birinci Balkan 
Konferansı ile başlayacak sükûnet, 
barış ve istikrar havasının sürekli hale 
getirilmesi amaçlanmıştır. Fakat Bul-
garistan’ın Makedonya hakkındaki fi-
kirleri ve buna paralel olarak yaşanan 
Bulgaristan-Yugoslavya gerginliği, 
İtalya’nın Arnavutluk üzerindeki ve-
sayet çatışması ve buna Arnavutların 
tepkisi Atina’daki bu ilk konferansta 
devletlerin uzlaşma zeminini sarsan 
meseleler olmuştur.13 “Balkanlar için 
Balkanlar” sloganı ile tesis edilen Ati-
na’daki ilk konferansta, yaşanan bu 
gerginliklerin çözümü, büyük güç-
lerin müdahalesi olmadan, Balkan 
devletlerinin kendi aralarında sonuca 
bağlaması düşünülmüştür. Bu doğ-
rultuda üç Balkan devletinin dışişleri 
bakanlarının yılda üç kez toplanacağı 
bir hakem kurumunun oluşturulması 
ve savaş çıkaran devlete yaptırımlar 
uygulanması planlanmıştır.14 Ayrıca, 
Balkan birliğinin oluşturulması için 
genel prensiplerin, Balkan konferan-
sının statüsünün, Balkan milletleri-
nin bir arada bulunmaları için siyasi 
ölçütlerin, tarih eğitiminde okullar-
da yapılacak yeniliklerin, öğrenci ve 
öğretim elemanı değişiminde uygu-
lanacak metodun ve Balkan Lokarno-
su’nun hazırlanması amaçlanmıştır.15
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Birinci Balkan Konferan-
sı’nın amaçlarına değindikten sonra, 
alınan kararlara yer vermek yararlı 
olacaktır. Konferansta, savaşı yasakla-
yan, sorunların uzlaşmacı yollarla çö-
zümlenmesini ve saldırılara karşı kar-
şılıklı yardımlaşmayı içeren bir Balkan 
Paktı hazırlanmasına ve bu paktında 
da Romanya heyeti başkanı Stefan 
Cicio Pop ve Selanik Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Spiropoulos’un başkanlı-
ğında oluşturulacak bir komite tara-
fından hazırlanmasına karar verilmiş-
tir.16 Türkiye ve Yunanistan’ın mevcut 
durumu koruma gayesiyle hareket 
etmesi ve barışın sağlanması amacıyla 
yoğun çaba sarf etmesi sonucunda, 
her yıl Balkan devletleri dışişleri 
bakanlarının toplantı yapmasına ve 
Balkan devletlerini ilgilendiren sosyal, 
siyasi, ekonomik, kültürel konularda 
görüşmeler gerçekleştirilmesine, 
Balkan devletleri arasında öğrenci 
değişimi yapılmasına, bir Balkan 
Enstitüsü kurulmasına ve Balkan 
Basın Servisi’nin tesis edilmesine 
karar verilmiştir.17 Birinci Balkan 
Konferansı’nın ardından, 1930 yılının 
Aralık ayında Bulgaristan, Romanya, 
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve 
Arnavutluk arasında Gazeteciler Bir-
liği kurulmuştur. Nisan 1931 tarihinde 
ise İstanbul’da toplanan turizm ör-
gütlerinin temsilcilerinin aldığı karar-
la Balkan Turizm Federasyonu oluştu-
rulmuştur.18

Konferansa katılan ülke 
temsilcileri, kendi ülkelerini 1929 Eko-
nomik Buhran’ın ardından ekonomik 
bağımlılıktan kurtarabilmek maksa-
dıyla Balkan ülkeleri arasında iktisadi 
işbirliğinin sağlanması, sanayileşmiş 
büyük devletlerle ticaret yapmak ye-
rine, Balkan ülkeleri arasında ticareti 
geliştirme gerekliliği vurgusu yapıl-
mış19 ve Ekim 1931 tarihinde İstan-
bul’da İkinci Balkan Konferansı’nın 
düzenlenmesi öngörülmüştür. 20 

Sonuç

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Bir Balkan Birliğine lüzum var. Beni 
bırakınız, parti lideri olarak Balkan-
larda bir geziye çıkayım. Balkan 
devlet adamlarıyla bir konuşayım 
ve efkar-ı umumiyeyi hazırlayayım. 
Bir Balkan Birliği kurmalıyız…” sözü 
doğrultusunda ve William Churchill’in 
“Balkanlar tarih üreten değil, tarihi 
tüketen coğrafyadır” sözünün aksine, 
Atina’da organize edilen Birinci Balkan 

Konferansı bölge istikrarı açısından 
değerlidir. Ardından İstanbul, Bükreş 
ve Selanik’te tesis edilecek olan 
Balkan Konferanslarına örnek teşkil 
etmiştir. Ayrıca belirtmekte fayda 
olacaktır ki, Atina’da başlayan Balkan 
konferansları 1934 yılında Yugoslavya, 
Yunanistan, Romanya ve Türkiye’nin 
bir araya gelmesiyle oluşturacağı 
Balkan Paktı’nın da provası niteliğin-
de olacaktır.

Birinci Balkan Konferansı 
kendi içerisinde belirlemiş olduğu il-
keler doğrultusunda hareket ederek, 
Makedonya, Arnavutluk gibi mesele-
lerde Avrupalı büyük güçlerin müda-
halesini engellemeyi ve meselelerin 
Balkan ülkeleri arasında çözümlen-
mesinin gerekli olduğunun vurgu-
sunun yapıldığı bir konferans olarak 
karşımıza çıkar. Ancak bu durumun 
ne kadar sürdürüldüğü ise tartışma 
konusudur. Çünkü ekonomik ve siya-
si olarak Avrupa’nın büyük güçlerine 
bağımlı bir Balkanların, sonsuza dek 
bağımsız hareket etmesi, sorunları 
kendi içersinde çözmesi pek mümkün 
görünmemektedir. Fakat Birinci Bal-
kan Konferansı ve ardından gerçek-
leşecek konferanslar göstermiştir ki, 
Balkan ülkeleri bir amaç uğrunda bir 
araya gelebilir, kendi meselelerini ko-
nuşabilir, devletler arasındaki sorun-
larda yeni çözümlerin üretebilir.

Örneğin, Yunanistan ve 
Türkiye’nin tarihten gelen husumetleri 
bu konferanslar vasıtasıyla rafa 
kaldırılmış, hatta bu iki ülkenin 
yoğun çabaları konferansların 
düzenlenmesinde etkili olmuştur. 
Ayrıca Yunanistan ile Bulgaristan 
arasında Yunan Makedonyası’ndaki 
Bulgar azınlığı konusunda yaşanan 
sıkıntıların giderilmesi amacıyla 
Venizelos çalışmalar yürütmüş, 
ilişkilerin normalleşebilmesi 
maksadıyla Bulgaristan’ın Ege 
Denizi’ne ulaşabilmesi için Bulgarlara 
liman verilebileceğini Venizelos tara-
fından dile getirilmiştir.

Ne yazık ki 1930 yılında 
Yunanistan’ın girişimleriyle başlayan 
konferanslar dönemi ve 1934 Balkan 
Paktı, Balkanlar için geçici istikrar sü-
recidir. Çünkü Balkan ulusları kendi 
milli devlet ideolojileri çerçevesinde 
en ufak kıvılcımdan hareketlenmişler 
ve Balkanların 19. yüzyıldaki milliyetçi 
ayaklanmalarıyla başlayan istikrarsız-
lık sürecini devam ettirmişlerdir.
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YUGOSLAVYA/MAKEDONYA’DAN SERBEST GÖÇ 
ANLAŞMASI İLE 1952-1967 ARASI İZMİR’E GÖÇLER

Barış PEHLİVAN

 Balkanlara ilk Türk akınla-
rı Osmanlı Devleti öncesine dayan-
makla beraber tam yerleşimler ise 
Osmanlı Devleti döneminde olmuş-
tur. Balkan coğrafyası tarih öncesi 
dönemlerde çeşitli kavimlerin durağı 
olmuştur. Bu kavimlerden bazıları; 
Traklar, Dorlar, Mikenler ve Slavlar 
olmakla birlikte, yapılan linguistik ve 
arkeolojik çalışmalar ile Türk kökenli 
oldukları büyük ölçüde ispatlanmış 
İskitler de Balkan coğrafyasına çeşitli 
akınlar yapmışlardır.1

 Makedonya coğrafyasının 
sınırları ise kuzeyde Şar dağları, gü-
neyde Olimpos ve Pindus dağları, do-
ğuda Rodoplar ve batıda Ohri Gölü 
olarak tanımlanmaktadır.2 Makedon-
ya toprakları genelde engebeli arazi-
den meydana geldiğinden kara iklimi 
hâkimdir. Makedonya’nın en önemli 
akarsuyu olan Vardar nehri, Şar dağ-
larında doğar Üsküp şehrinden ge-
çerek güneydoğu istikametinde akar, 
Köprülü’den geçer, Karasu’yu içine 
alarak Manastır’a varır ve nihayetinde 
Selanik körfezine dökülür.3

 Makedonya Coğrafyasına 
Osmanlı Devleti öncesi çeşitli Türk 
boyları yerleşmiş ve burada ikamet 
etmişler idi. Bizans tarafından paralı 
olarak, asker mesleğini icra eden bu 
Türk boyları bölgede Slav ve Hris-
tiyanlar arasında eriyip, benlikleri-
ni kaybetse de Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlar’da hızlıca yayılmalarında 
rol oynadıkları düşünülmektedir. 
Osmanlı Devletinde I. Murat Hüda-
vendigar döneminde yapılan, Make-
donya’nın fethinin önünü açan 1371 
yılındaki Çirmen Muharebesinde 
bölgede bulunan Avar, Kuman, Uz, 
Peçenek ve Proto Bulgar taifelerinin 

aynen 1071 Malazgirt Savaşı’nda ol-
duğu gibi Osmanlı Ordusuna katıldık-
ları belirtilmektedir.4 Bölgede eriyip 
asimile olan bu Türk Boyları çeşitli yer 
isimlerini bölgeye bırakmıştır. Kuma-
nova örneğinde olduğu gibi. Peçe-
nekler, Makedonya bölgesine bizzat 
Bizans İmparatorluğu tarafından ta-
rım yapmaları için özellikle Moglena5 
şehrine kalabalık olarak yerleştirilmiş 
ve kendilerinden askeri açıdan yarar-
lanılmıştır.6

 Balkanlar’a kuzeyden gelen 
Türk boyları hariç, Anadolu’dan ilk 
Türk göçleri ise Osmanlı öncesine da-
yanır. XI. Ve XII. Asırda, Bizans kay-
naklarında “Turkoman” ismi zikredilir. 
Bu Turkomanlar, Anadolu’daki Türk-
menlerdi. Bizans ordusunda paralı as-
ker olarak görev almış ve Balkanlar’a 
yerleştirilmişlerdi. 1352 Yılında Çimpe 
Kalesinin Osmanlı hâkimiyetine gir-
mesi ile Osmanlı Devleti’nin Rumeli 
macerası başlar. Ancak bundan yarım 
asır önce Katalan Askeri Birliği ile it-
tifak yapan Türk Kuvvetleri Rumeli ve 
Makedonya’ya geçmiştir.7

Osmanlı Dönemi Makedonya 
Türklüğü

 Osmanlı Devleti genişle-
mesini Balkanlar üzerine yapmış ve 
Avrupa içlerine kadar ilerlemiş idi. 
Balkanların Osmanlı Devleti idaresine 
girmesi kolay olmuştu. Bu kolay kaza-
nımların nedeni ise Balkanların o dö-
nemki karışık yapısıydı. Balkanlar da 
bu dönemde irili ufaklı despotluklar 
kendi bölgelerinde hüküm sürerken, 
Makedonya bölgesinde Despot Ugle-
şa ve Despot Vukaşin hâkim olmakla, 
Meriç Savaşı sonrası bölge Osmanlı 
Devleti hâkimiyetindeki despotlara 

geçmiştir.8 Rumeli üzerinde fetih ha-
reketlerini hızla yürüten Osmanlı Dev-
leti’nde, Evrenos Bey, Lala Şahin Paşa 
ve Timurtaş Paşa bu fetih hareket-
lerini yürütmüş önemli komutanlar-
dan idi. I. Murat Hüdavendigar devri, 
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ne açılış 
devri olmuş ve Rumeli coğrafyasın-
da birçok bölgede Sultan I. Murat’ın 
ismini taşıyan camiiler yapılmıştır. I. 
Murat, Kosova Savaşı sonrası talih-
siz bir olay sonucu şehit düşerken, 
iç organlarının Kosova’da gömülmüş 
olması bölgenin önemini daha da 
arttırmıştır. Rumeli’nde 1371-1383 yıl-
ları arasındaki birinci fetih hareketini 
Evrenos Bey, Lala Şahin Paşa ve Deli 
Balaban Bey yönetmiş olup, 1383 se-
nesinden sonra ki fetih hareketlerini 
de Rumeli Beylerbeyi Timurtaş Paşa 
yönetmiştir.9 Makedonya bölgesinde 
Osmanlı Devleti izni ile kurulan vasal 
devletlerde, Kraleviç Marko ve Kons-
tantin Deyanoviç hüküm sürdü.10 Bu 
vasal devletlerin hükümdarları hayat-
larını kaybedince, Makedonya bölgesi 
Osmanlı Devleti tarafından ilhak edil-
di.

 Makedonya bölgesine ilk za-
manlarda Türkler yerleştirilmese de, 
1385 yılında Saruhan’dan getirilen Yö-
rük taifeleri bölgedeki vasal devletle-
rin topraklarına, 1395 yılından sonra 
ise Üsküp ve Selanik arasına yerleşti-
rildi. Bu yerleşimlerin yapıldığı yerler 
arasında Ustrumca, Radoviş, Valan-
dova, Gevgeli, Doyran, Pravişte, Dra-
ma, Demirhisar, Gümülcine, Serez ve 
Selanik civarı bulunuyordu.11 Asıl Yö-
rük taifelerinin yerleşimleri I. Beyazid 
döneminde olmuştu, Balkanlarda bu 
yerleşimler ile bir takım Yörük taifeleri 
oluştu bunlar; Naldöken, Tanrıdağı, 
Ofçabolu, Selanik ve Vize Yörük taife-
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leriydi.121383 Yılından itibaren Güney 
Makedonya’nın fetihleri tamamlan-
mış, Lala Şahin Paşa kumandasındaki 
ordu Serez’in fethinden sonra Ust-
rumca, Doyran, Demirhisar, Radoviş 
gibi kazaları fethetmiştir. Kuzey Ma-
kedonya’nın fethi ise 1392 tarihine 
doğru gerçekleşti. 1392 Yılında Üsküp 
ile başlayıp, 1400 yılına kadar devam 
eden bu fetih hareketleri neticesinde 
Serfice, Kalkandelen, Gostivar, Kırço-
va, Struga ve Debre gibi önemli ka-
zalar alındı. Florina’nın da alınması 
ile güneyde Osmanlı Devleti’ne Mora 
Yarımadasının yolları açılmış oldu. 
Osmanlı Devleti “Via Egnatia” yolu 
güzergâhı ile Balkanlar’da ilerleyişini 
sürdürmüştü. Osmanlı Orduları 1372 
yılında Selanik’i kuşatsa da alamadı-
lar. Daha sonra 1387 yılında ele geçi-
rilse de tekrar kaybedildi. 1430 Yılına 
gelindiğinde Selanik hariç, Makedon-
ya bölgesi Osmanlı hâkimiyetinde idi. 
1430 Tarihinde Padişah II. Murat Şeh-
ri fethetti. Bölgede Türk yerleşimleri 
arttıkça Slavlar kaçıyor, kendilerine 
yeni bölgeler arıyorlardı. Zamanla Os-
manlı Devleti’nin kendilerine iyi mua-
mele ettiklerini gören Slavlar bölgede 
Türkler ile birlikte yaşamaya başladı. 
Osmanlı Devleti ile Makedonya böl-
gesi değişmiş yeni bir yapıya bürün-
müştü. Bölgedeki Yörükler şehirlere 
hareket kazandırırken, şehirlerde 
ticaretin dönmesinde Yahudilerin et-
kisi büyüktü. Ustrumca, Güneydoğu 
Makedonya bölgesinde bulunan kü-
çük bir kasabaydı. Adı Struma ırma-
ğından gelir. Buraya yerleşen Slav ka-
bilesi Strumtsi’de, ismini bu ırmaktan 
almıştır.13 Türk yerleşimleri ile Ustrum-
ca, Batı Trakya ve Selanik şehrinin Ku-
zey Balkanlara açılan kapısı olmuştur. 
Selanik, Serez ve Kavala ile Ustrumca 
arasında birçok derbentçi köyü mev-
cuttur. Ekim 1448’de yapılan İkinci 
Kosova Savaşında, Türklerin Haçlıları 
yenmesiyle bütün Makedonya kesin 
olarak Osmanlı Devletinin hâkimiyeti 
altına girdi.14 Zamanla Makedonya 
bölgesindeki yerleşim yerlerinde Türk 
nüfus artmıştı. Padişah II.Mehmet ve 
I.Süleyman devirlerinde batıya ya-
pılan seferlerde, Makedonya bölge-
si Ordu-yi Hümayun için dinlenme 
yerlerinden olmuştur. XVI. yüzyıl Ma-
kedonya ve Balkan Türklüğü için en 
parlak dönem olmuştu.15 1571 Yılında 
Belgrad zapt edilmiş, 1526 yılında 
Mohaç ovasında Osmanlı Devleti bü-
yük bir galibiyet almış ve 1529 yılında 
Viyana ilk kez kuşatılmıştı. Balkanlara 

ve Makedonya’ya, Anadolu’dan ge-
tirilen Türklerin sayısı da bu dönem-
de artış göstermiş, bölgedeki Slavlar 
Müslümanlığı kabul etmeye başla-
mış ve Türkleşmişlerdi. Evliya Çele-
bi’nin bahsettiklerine göre yine bu 
dönemlerde, Makedonya bölgesinde 
ve Balkanların genelinde mimari açı-
dan fevkalade camiiler, kervansaray-
lar, sinagoglar, kiliseler ve hamamlar 
yapılmıştı. Balkan coğrafyasında ki 
Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslüman-
lar iç içe, hoşgörü ile yaşıyorlardı. 
Evliya Çelebi Seyyahatnamesinde 
“Ustrumca Şehri Rumeli Eyaleti’nin 
bir Voyvodağlığı’dır. Kale surları dı-
şında bulunan zengin bağ bahçeleri 
vardır” diyordu.16 Hamzaoğlu 1670 yı-
lına gelindiğinde Ustrumca’nın büyük 
çoğunluğu Türklerden oluştuğunu, 
XVII. Yüzyılın ortasında Ustrumca 
civarında Türk, Türk-Makedon ve Ma-
kedon Köylerinin olduğunu aktarıyor. 
Velyusa, Bansko, Gabrova, Mokriova, 
ve Petriç civarında bazı köyler, Ştuka, 
Suşitsa, Svidovitsa, Edmokukova, Ye-
nimahalle, ve diğerleri Türk köyleriy-
ken, Osmanlı idaresi Hamzalı, Çanaklı 
ve Geçerli gibi yeni Türk köyleri de 
kurdu.17

 XVII. Yüzyılın sonları ve XVIII. 
Yüzyılın başlarına gelindiğinde, Bal-
kanlarda durum pek iç açıcı değildi. 
Osmanlı-Avusturya Savaşları ve Mer-
zifonlu Karamustafa Paşa’nın ikinci 
kez Viyana’yı kuşatıp başarısız olu-
şu, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da 
gerileyişine neden oldu. Bu olaylar 
Balkanlar’da demografik yapıda da 
değişikliklere neden oldu. Kuzey Bal-
kanlar’daki Türkler, Güney’e doğru 
göçe başladı. Makedonya’da Üsküp, 
Köprülü, Kumanova, Kalkandelen, 
Gostivar, Raptişah, Ohri, İştip, Manas-
tır ve diğer yerlere Türk göçmenler 
gelmeye başladı.18 XIX. Yüzyıla gelin-
diğinde, bolca Osmanlı-Rus mücade-
lesi görüyoruz ve bu mücadeleden en 
zararlı çıkan kısımda Balkan Türklüğü 
oluyor. Bu yüzyılda Sırp, Yunan, Ro-
men ve Bulgarlar isyan halinde olup 
özerklik ve daha sonraları bağımsız-
lık kazanıyorlar. 93 Harbi de denen, 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Os-
manlı Devleti için Balkanlarda büyük 
toprak kaybına neden oldu. Osmanlı 
Devleti Balkanlar’da yayılırken. elle-
rinde bir tek Makedonya bölgesi var-
dı. En sona gelindiğinde, Balkanlar’da 
yine sadece Makedonya Bölgesi elle-
rinde kalmıştı.

 Yenileşme hareketlerine 
yani batıya ayak uydurmaya çalışan 
Osmanlı Devleti içinde, Meşrutiyet 
isteyen Jön Türklerin oluşturduğu 
bir fırka ortaya çıktı; İttihat ve Terra-
ki. Bu fırkanın ana üssü Osmanlı’nın 
Balkanlardaki tek ve son parçası Ma-
kedonya idi. Bu son ve tek parçanın 
yani Makedonya bölgesinin önemi 
çok büyüktü. Balkanların göbeğinde 
stratejik bir bölge olması yeni kurulan 
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan 
Krallıklarının iştahını kabartıyordu. 93 
Harbi sonrası Kuzey Balkan Türklüğü, 
akın akın Balkanlar’daki son Osmanlı 
parçası olan Makedonya’ya geliyor-
du. Üsküp, Ustrumca, Manastır, Se-
lanik gibi şehirlerde, Kuzeyden gelen 
Türklerin oluşturduğu muhacir ma-
halleleri oluşmuştu. Lakin Makedonya 
bölgesinde de Türk nüfus, diğer Bal-
kan devletlerinde olduğu gibi azalı-
yordu. Bunun en büyük nedenleri sık 
sık gerçekleşen savaşlarda, Türklerin 
şehit olması ve ardından gelen salgın 
hastalıklar ile halkın kırılmasıydı.19 Bu 
dönemde Türklerin büyük kısmı Var-
dar ve Orta Makedonya’da yani Sela-
nik, Doyran Gölü civarı, Vardar Vadisi 
çevresi, Demirkapı, Ustrumca, Cu-
ma-i Bala ile Melnik köyleri arasındaki 
bölgede yaşıyordu. İştip’İn yarısı Türk 
yarısı Bulgar idi.20

 XX. Yüzyıla gelindiğinde Ma-
kedonya Bölgesi kaynayan kazan ha-
line gelmişti. Balkan Savaşları öncesi 
Bulgar ve Sırp Komitacılar bölgede, 
Türk avına çıkmışlardı. 1911 Yılında 
Osmanlı-İtalyan Savaşı başlamış, Os-
manlı Devleti bununla meşgul iken 
Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve 
Karadağ bu savaşı, Osmanlı’nın son 
Avrupa toprağı olan Makedonya’ya 
saldırmak için fırsat olarak görmüş-
lerdi.21  Sırp ve Bulgarlar kendi ara-
larında Makedonya’nın bölüşümünü 
yapmışlardı bile ve savaş 1912 yılın-
da patlak verdi. Bu dönemde Make-
donya’da kendi başına hareket eden 
Komitacılarda vardı. Komitacıların 
çoğu Bulgaristan’da yaşayan Bul-
garlardı. Savaşta Bulgar ordusuna 
VMORO22 terör örgütü de katıldı.23 
VMORO çetecileri savaş esnasın-
da, birçok köyde Türklere katliamlar 
yaptılar. Sırplar ve Bulgarlar ortak 
olarak Türkleri katlederken Osmanlı 
Ordusu içindeki gruplaşma, orduyu 
çıkmazsa sokmuştu. Bölgede, Var-
dar Ordusu, Ustrumca Kolordusu gibi 



16 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

gruplar bulunuyordu. 23 ve 24 Ekim 
1912 tarihlerinde meydana gelen Ku-
manova Meydan Muharebesinde, ilk 
gün Türkler zafer elde etse de ku-
mandanların liyakatsizliği neticesin-
de ordu mağlup olmuş ve geri çe-
kilmişti.24 Sırplar çok büyük kıyımlar 
yapmış bölgedeki Türkleri acımasızca 
katletmişlerdi. Üsküp, İştip ve Ust-
rumca savaşılmadan bırakılmış ve 
Osmanlı Orduları Gevgeli’ye çekil-
mişti. VMORO Çetecilerinin en büyük 
kıyımları Ustrumca kasabası ve ci-
varındaki köylerde olmuş, bölgedeki 
Türklerin %90’ı katledilmiştir. Türkleri 
zorla vaftiz etmeye çalışmış, kuyu-
lar kazıp hepsini katletmişlerdi. Ust-
rumca kasabası Boriyova Köyünde, 
İbrahim Pehlivan’ın kafasını balta ile 
kesmişler ve başsız kalan İbrahim 
Pehlivan birkaç metre yürüdükten 
sonra diğer katledilen diğer Türklerin 
atıldıkları çukura düşmüştü.25 Sözlü 
kaynaklardan edindiğim bilgiler 
neticesinde, kendileri bu olayları pek 
bilmese de büyüklerinden dinledikleri 
yönündeydi. M.A.Ersoy, Safahat’ta sa-
vaşlar esnasında Vardar ırmağından 
su yerine kan aktığını dile getirir. Böy-
le büyük kıyımlar sonucu, Osmanlı 
Devleti Balkanlar’da ki son toprağını 
kaybetmiş ve bölgede Balkan Türkleri 
Öksüz kalmıştı.

Osmanlı Sonrası Makedonya 
Türklüğü

 Osmanlı Devleti sonrası Bal-
kanlar’da Türk nüfusu yoğunluğu, 
Kosova ve Makedonya bölgelerinde 
olmuştur. Özellikle Makedonya’nın 
Kuzey ve Güneydoğusunda Türkler 
yoğunluktaydı. Birinci Dünya Savaşı 
sonrası bölgede yaşayan Slovenler, 
Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırplar “Sırp, 
Hırvat ve Sloven Krallığı” adı altında 
birleşti.26 Daha sonra Krallığın adı Gü-
ney Slavları manasına gelen “Yugos-
lavya Krallığı” olarak değişti. Balkan 
ve Birinci Dünya Savaşları dönem-
lerinde, Makedonya’nın Doğu kısmı 
Bulgar hâkimiyetine sıkça girmiş ve 
çıkmıştı. Sonunda, Yugoslavya Kral-
lığı bölgede hâkim olabilmişti. 1942 
Makedonya, Ustrumca, Svidovitsa 
doğumlu Hanife Pehlivan büyüklerin-
den, “Sırp geldi Bulgar gitti” laflarını 
küçükken çok işittiklerini dile getiri-
yor. Büyük ihtimal Birinci veya İkinci 
Dünya Savaşlarında, bölgenin Yugos-
lavya Krallığı ve Bulgaristan arasında 

sık sık el değiştirmesi nedeni ile böyle 
bir şey söylendi. Bölgedeki Türkler bu 
dönemlerde de Anadolu’ya göç et-
meye devam etmişti. I. Dünya Sava-
şı sonrası Yugoslavya Krallığı’na tabi 
olarak yaşayan Türkler, sayıları az ol-
ması nedeni ile azınlık konumunday-
dılar. Yıllardır bölgenin hâkimi olan 
Türkler, bir anda anayurdum dedikleri 
yerde azınlık konumuna düşmenin 
sıkıntısını çekiyorlardı. I. Dünya Sava-
şının etkileri daha geçmemiş iken bir-
den II. Dünya Savaşı patlak verince, 
Balkanlar yine kan gölüne dönmüş-
tü. Nazi Almanya’sının, Yugoslavya 
Krallığı’na girmesi ile Bulgarlara yine 
fırsat doğmuş olmuştu. Bulgarlar Ma-
kedonya’nın Doğu bölgelerini işgal 
ederken, bölgedeki Türk köylerine 
büyük zarar verdiler.

 Josip Broz Tito, II. Dünya Sa-
vaşı ve sonrası parlayarak 1942 yılın-
da mareşal unvanı aldı. Daha sonra 
hükümet başkanlığı ve başkomutan-
lık kendisine verildi. Tito, Yugoslavya 
Komünist Partisi ile ilk seçimlerde 
başa geçti. Herkese eşitlikçi vaatler 
veren Tito, Türkler tarafından da des-
tek gördü. Yugoslavya Federal Halk 
Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak bi-
lindi. 1944 yılında Tito’ nun isteği ve 
Yugoslavya Komünist Partisi’nin ka-
rarıyla Yugoslavya Federasyonu’na 
dâhil olmak üzere bir Makedonya 
Cumhuriyeti kurulmuştur.27 Tito ver-
diği vaatleri tutmadı ve Makedonya 
Sosyalist Cumhuriyeti kurucu unsur-
ları arasında, Türklere yer vermedi. 
Komünist rejimin ilk yılları Türklere iyi 
davranıldı ve dışarıya pek bilgi veril-
medi, amaçları ise yeni kurulan ko-
münist rejimi oturtmak ve kötü imaj 
vermemekti.28 Sonraları Türklere mali, 
sosyal ve dini açıdan baskılar artmaya 
başlamıştı. Bu baskılar sonucu Make-
donya Türkleri içinde Yücel hareketi 
ortaya çıkmıştı.

 Yücel Hareketi, 1941 yılında 
Makedonya’da Türklere karşı yapılan 
haksızlıklara karşı durmak, Makedon-
ya Türklerinin millî ve dinî varlıklarını 
korumak ve yaşatmak üzere faali-
yetler yürütmek için bir araya gelen 
aydınların oluşturduğu toplumsal 
bir hareket olarak tanımlanabilir.29 
Üsküp’te Tefeyyüz Türk okulunun 
açılmasına, ilk Türkçe radyo yayının 
Makedonya’da yapılmasına ve Make-
donya’da ilk Türkçe gazete yayınlan-
masına Yücel Hareketinin çalışmaları 

vesile olmuştur. Lakin 1947 yılında 
Yücel Hareketi önderleri tutuklandı 
ve 27 şubat 1948 tarihinde “Göster-
melik yargılama neticesinde dört kişi; 
Şuayb Aziz, Ali Abdurrahman, Nazmi 
Ömer Yakup, Adem Ali idama mah-
kum edildi.30 Bu idamlar, Üsküp’te 
camiilerin megafonları ile Türk Mahal-
lelerinde yayınlandı ve Türkler bölge-
den tasnif edilmek istendi. Sözlü Kay-
naklarımız olan Atike Taşpınar, Hanife 
Pehlivan ve Gülşah Gülfidan’ın Yücel 
Hareketinden haberleri yoktu. Büyük 
ihtimal Kuzey Makedonya yani Üsküp 
çevresini etkileyen bu hareket sadece 
oradaki Türklerce biliniyordu. Güney 
ve Doğu Makedonya’nın Yörük-Türk 
köylerinde Yücel Hareketi bilinmiyor 
veya az biliniyordu. İdamlar sonrası, 
Makedonya Türklüğü tarihinde gö-
receği en büyük göçlerden birine 
hazırlanıyordu.

 1950 sonrası yaşanacak bü-
yük kitlesel göçün nedenleri tabii ki 
sadece Yücel Hareketi önderlerinin 
idamları değildi. Sosyal, Mali ve Dini 
açıdan Türklere, özellikle Kuzey Ma-
kedonya’da baskılar artmıştı.31 Sosyal 
açıdan, Türk köyleri ile Slav köyleri 
karıştırılıp, Türkler asimile edilmeye 
çalışılıyordu. Dini açıdan, Üsküp’te 
ki camiiler depoya dönüştürülmeye 
başlandı. Mali açıdan ise Türklere yük-
sek vergiler yüklendi. 1938 Makedon-
ya, Ustrumca, Çanaklı doğumlu Atike 
Taşpınar, Kolektivizm32 uygulaması 
ile ellerindeki 200 dönümlük arazi-
nin alındığını ve yerine 5 dönüm ara-
zi verildiğini aktardı. Atike Teyze’nin 
anlattıklarına göre, Türklere Kolekti-
vizm uygulaması Bulgarlardan sonra 
uygulanmış ve Türkler sadece 3 yıl bu 
uygulama altında kalmıştı. Bu uygu-
lama sürecinde Türkler çalışmamış, 
topraklarını işlememişti, bunu gören 
Tito uygulamayı Türkler üzerinden 
kaldırmıştır. 1943 Makedonya, Ust-
rumca, Poçuval doğumlu Gülşah Gül-
fidan, ellerinde çokça koyunları var-
ken Kolektivizm uygulaması ile hane 
sayısınca sınırlandırıldığını, yani ko-
yun sayısının 10’a düşürüldüğünü dile 
getirdi. Tito’nun gelmesi ile Ustrumca 
ve çevresinde partizanların temiz-
lendiğini dile getiren Atike Taşpınar, 
Kolektivizm uygulaması ve Türklere 
yüklenen ağır vergiler ile Türklerin 
fakirleştiğini söyledi. Kolektivizm uy-
gulaması Türkler üzerinden kalkınca 
bölgedeki Türkler biraz rahatlamış-
tı. 1940-1955 Arası Makedonya’da 
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Türkler bunları yaşarken göç kendini 
iyice hissettirmeye başlamıştı. Kaçak 
yollardan Türkiye’ye gidenler oldukça 
fazlaydı.

Serbest Göç Anlaşması, 
Göç Süreci ve Sonrası

 Yugoslavya Federal Halk 
Cumhuriyeti’nde Türklere yapılan 
baskı meyvelerini vermeye başla-
mış, göç olgusu Türklerin kafasına 
yerleşmişti. Hanife Pehlivan’ın anlat-
tıklarına göre 1950’lerden önce ve 
sonra birçok kişi kaçak olarak Türki-
ye’ye gitmişti. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bu dönemde Başbakanı Adnan 
Menderes, Cumhurbaşkanı ise Celal 
Bayar idi. Makedonya Türklerinden 
yapılan çağrılar neticesinde Türki-
ye Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti 
ikili görüşmelere başlamıştı. Türkiye 
kısmında görüşmeleri Dış İşleri Ba-
kanı M. Fuad Köprülü yürütüyordu. 
1953 Senesi Şubat ayında Türkiye 
ve Yugoslavya arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşması imzalanmıştır. Bu 
anlaşmaya Türkiye adına Dış İşleri 
Bakanı Fuad Köprülü, Yugoslavya 
adına da Koca Popoviç imza koymuş-
tur.33 Daha sonra Serbest Göç An-
laşması olarak anılacak bu anlaşma 
ile Türkler Yugoslavya’dan, “Serbest 
Göçmen” statüsü ile Türkiye’ye göç 
etmeye başladı. Bu göç 93 Harbi ve 
Balkan Savaşları sonrası, Anadolu 
topraklarına yapılacak en büyük kit-
lesel göç olacaktı. Cumhuriyet’in ilk 
dönemleri ailesel düzeyde ve fert dü-
zeyinde göçler olsa da bunlar iskânlı 
ve iskânsız olarak 1923-1950 arası 120 
bin kişiye yakındır.34 Resmi rakamlara 
göre 180 bin kişi gayr-i resmi rakam-
lara göre ise 400 bin kişi 1953-1970 
yılları arası Yugoslavya’dan Türkiye’ye 
göç ettiği tahmin edilmekte. Resmi 
olan rakamı Makedonya’da yapılan 
nüfus sayımı yalanlasa da, gayr-i 
resmi rakam Türkiye’de o dönem ya-
pılan nüfus sayımı ile örtüşür. Make-
donya’da yıllara göre yapılan nüfus 
sayımları ile serbest göç itibarıyla 
Türkler, Arnavutların üstünde azınlık 
olarak 1.sırada iken 2.sıraya gerilemiş-
tir. 

 Coğrafi açıdan bakıldığında 
göçlerin özellikle Makedonya bölge-
sinin İştip, Köprülü, Ustrumca, Gos-
tivar, Üsküp, Kalkandelen, Struga 
şehirlerinden, Kosova’da Priştina ve 
Prizren ile Sırbistan’ın Sancak böl-

gesinden yoğunlaştığı gözükmekte-
dir.35 1952 Yılında başlayan göç 1970 
yıllarına kadar sık ve kitlesel olarak 
devam etse de, 1970’ten sonra ailesel 
düzeylere düşmüş ve 1991 Yılına ka-
dar devam etmiştir. Yugoslavya’nın 
dağılması ve bölgedeki karışıklıklar 
nedeni ile göçler günümüzde de de-
vam etmektedir. Türkiye’ye okumaya 
gelip Makedonya’ya dönmeyenlerin 
sayısı fazladır. Türkiye dışında da en 
çok Almanya, Belçika, Avusturya ve 
Baltık ülkelerine göçler olmuştur.

 Göç edecek kişilerin bazı göç 
şartlarını sağlaması lazımdı. Türki-
ye’den bir yakınlarının davet etmesi 
gerektiğini dile getiren Hanife Peh-
livan, İstanbul’dan bir yakınlarının 
daveti ile 1957 yılında Türkiye yoluna 
düştüklerini aktardı. Yugoslavya va-
tandaşlığından çıkılması ve taşınmaz 
malların satılması veya Yugoslavya 
Devleti’ne bırakılması gerekiyordu. 
Göçten kısa süre önce taşınmaz mal-
ların elden çıkarılması gerektiği için 
Türklerin malları yok pahasına satıl-
mıştı. Köylerinde Bulgar ve Makedon-
lar olduğu için taşınmazlarını onlara 
hızlıca sattıklarını dile getiren Hanife 
Pehlivan ve Atike Taşpınar’ın yanı sıra 
Gülşah Gülfidan ise safi Türk köyü 
oldukları için taşınmazlarını satacak 
kimse bulamadıklarını dile getirdi. 
Kaynak kişiler göç esnasında pasa-
port ve gerekli belgeler için fotoğraf 
çekimleri yapıldığını dile getirdi. Para, 
altın gibi değerli maddelerin Türki-
ye’ye geçirilmesi yasaktı.

 1967 Yılında Türkiye’ye göç 
eden Atike Taşpınar, Paraları bellerine 
doladıkları, içliklerine sakladıklarını, 
Gevgeli ve Sirkeci’de arada kaynayıp 
aranmadıklarını dile getirdi.  Altınla-
rını, Türkiye’ye geçirmek için kura-
biyelerin içine, çökelek testilerinin 

diplerine koyanlar ve yorganların iç-
lerine dikenler vardı. Bazı göçmenler, 
Altınlarını Makedonya’da bahçelerine 
gömmüşlerdi. Hanife Pehlivan ve Ati-
ke Taşpınar,  göç etmeden önce ba-
balarının Türkiye’ye, İzmir’e keşif yap-
mak için geldiğini aktardı. İzmir’de, 
nelerin değerli olduğunu inceleyen 
babaları, Makedonya’dan ona göre 
eşyalar alıp Türkiye’de satmışlar. Ço-
ğunlukla buzdolabı, televizyon ve 
plastik kapların değerli olduğunu dile 
getirdiler. 1956 Senesinde göç eden 
Gülşah Gülfidan ve ailesi keşif yapma-
dıkları için sınırda bulunan Kırklareli, 
Pınarhisar köyüne yerleşmiş burada 
3 yıl ikamet etmişler ve sonra İzmir’e 
yerleşmişlerdi. Göç eden Türkler ge-
nel olarak Ustrumca’nın güneyinde 
bulunan, Yunanistan’a geçiş kapısı 
olan Gevgeli’den tren ile Sirkeci’ye gi-
diyorlardı. İlk arama Gevgeli’de ikinci 
arama ise Sirkeci’de oluyordu. Hanife 
Pehlivan Sirkeci’de arama sırasında 
kardeşinin fotoğraf makinesi ile dolu 
olan sandığının, orada çalışanlar tara-
fından yağmalandığını dile getirdi ve 
buradan muhacirhaneye geçip kayıt 
yaptırdıklarını aktardı. Bu göçler ile 
birçok Müslüman Arnavut’ta Türki-
ye’ye göç etmişti. Arnavutların çoğu 
göç için kendini Türk olarak göster-
mişlerdi. Hanife Pehlivan, muhacirha-
neye ilk geldiklerinde verilen kahval-
tılarda siyah zeytinleri yemediklerini 
çünkü “keçi b…” sandıklarını söyledi.

 Serbest göçmen olarak ge-
lenlere, bir iskân politikası yapılma-
mış ve serbest kalan göçmenlerin 
çoğu, daveti ile geldikleri akrabala-
rının yanlarına yerleşmişlerdi. Daha 
çok İzmir, İstanbul, Bursa ve Manisa 
şehirleri gelen göçmenlerin yerleşim 
yerleri oldu. Gülşah Gülfidan ilk gel-
diklerinde Kırklareli, Pınarhisar’da 3 
yıl kaldıklarını sonra akrabalarının ika-

Tablo 1: 1953 yılı nüfus sayımı36
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met ettiği İzmir, Gültepe semtine yer-
leştiklerini aktardı. Hanife Pehlivan ve 
Atike Taşpınar’ın babaları, keşif için 
geldikleri İzmir’de iş olanağı olduğu 
için direk İzmir, Karşıyaka, Dedebaşı 
mahallesine yerleşmişler. Devlet’in 
kendilerine arazi tahsisi yapmadığı 
göçmenler, sattıkları eşyaların parala-
rı ile aldıkları arsalara kendi elleri ile 
evlerini yapmışlardı. Hanife Pehlivan, 
evler yapılana kadar sokakta kaldık-
larını ve İzmir’e geldikleri ilk 3 gün 
içinde hemen işe girdiklerini, çok ça-
lıştıklarını anlattı. Yerli halkla araların 
pek sıkıntı olmadığını anlatan Hanife 
Pehlivan yerlilerin, çok çalıştıkları için 
kendilerini kıskandıklarını dile getirdi. 
Kaynak kişiler Türkçeden başka dil 
bilmediklerini ve Türkiye’de dil sıkıntı-
sı yaşamadıklarını dile getirirken Ma-
kedonların yoğun olduğu köylerden 
gelenlerin, Türkçeyi bilmediklerini ve 
sıkıntı çektiklerini aktardılar. Bu yüz-
den İzmir Karşıyaka’daki tren istasyo-
nunda, vapur iskelesinde, çarşıda, pa-
zarda: “Vatandaş Türkçe Konuş” yazılı 
tabelalar asılmıştır.36

 İstanbul’da Bayrampaşa 
ve Bursa’da ise Osmangazi, 
Merinos bölgelerinde, Makedonya 
bölgesinden gelen Türkler yerleşim 
alanları kurmuşlardır. Manisa’da 
özellikle Akhisar, Salihli, Turgutlu ve 
Urganlı ilçelerine çok sayıda Make-
donya Türk’ü yerleşmişti. İzmir’de 
ise Makedonya Türkleri adeta şehrin 
yapısını değiştirmişti. Tam bir Balkan 
şehrine dönüşen İzmir’de her yerden 
Makedonya Türkleri çıkıyordu. Gel-
dikleri gibi, çok çalışmaları ile şehrin 
kalkınmasında pay sahibi olmuşlardı. 
İzmir’de, Bornova ilçesinde Çamdibi 
semti en yoğun göçmen nüfusuna sa-
hipti genellikle Kuzey Makedonya’dan 
gelen Türkler bölgede ikamet etmişti. 
Üsküp, Kalkandelen, Debre, Köprülü 
ve Kumanova gibi Kuzey Makedonya 
şehirlerinden gelen Türkler, Çamdibi 
semtinde yoğunluktadır.

 İzmir Buca’da ise Üçkuyular, 
Gültepe ve Gürçeşme gibi semtler 
Makedonya Türklerinin yerleşim yeri 
oldu. İzmir Karşıyaka ilçesinde ise 
Dedebaşı, Örnekköy, Demirköprü, 
Şemikler ve Nergis semtleri yoğun 
göçmen nüfusu almıştı. Demirköp-
rü ve Şemikler’de Üsküp, Vranofça-
lılar yaşarken, benimde sözlü tarih 

çalışması yaptığım kişilerin yaşadığı 
Dedebaşı ve Örnekköy semtlerinde 
ise Ustrumcalılar yerleşmişti. Kuzey 
Makedonya’dan gelen Türkler, Make-
don ve Arnavut nüfusun yoğun oldu-
ğu yerlerde yaşadıkları için Türkçeyi 
pek bilmezler genellikle Arnavutça 
konuşurlar, Güney ve Doğu Make-
donya’dan gelen Türkler ise Türkçeyi 
bilirler ve Arnavutça bilmezlerdi. Bu 
yüzden İzmir’de Türkçe bilen Ma-
kedonya Türkleri, Türkçe bilmeyen 
Makedonya Türklerini “Arnavut” diye 
nitelendirmişti. İzmir’in yerlileri de bu 
nitelendirmeye katılmış ve birçok Ma-
kedonya Türkü’nün, kendini Arnavut 
sanmasına neden olmuşlardır.

Sonuç

 Balkan coğrafyası yıllar boyu 
karışık yapısını korumuş, Türk hâkimi-
yetinde olduğu dönemlerde özellikle 
Osmanlı Devrinde Slavların ve Türk-
lerin sükûnet içinde yaşadığı bir böl-
ge olmuştu. Lakin ne zaman Osmanlı 
Devleti zayıflamaya başlamış ise kan 
gövdeyi götürmüş ve bölgedeki Türk-
ler çok büyük kıyımlara uğramışlardır. 
Makedonya’da yaşayan Türkler büyük 
göç hareketleri neticesinde memle-
ketlerinden kopmuş, anavatan olarak 
gördükleri hemşerileri Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurtardığı, batıdaki son 
Türk toprağı olan Küçük Asya’ya yani 
Anadolu’ya gelmişlerdi. Çalışkanlıkla-
rı ile dönemin Türkiye’sine büyük kat-
kı sağlamış, ne kadar yerliler arasında 
sıkıntı çekseler de, “biz sizdeniz biz 
de Türk’üz” diyerek kendilerini Ana-
dolu Türklerine kabul ettirmişlerdi. 
Sözlü kaynaklarında belirttiği üzere 
iyi ki Türkiye’ye gelmişiz diyorlar.

 Balkan Türkleri çok acı çek-
miştir ama bir o kadar da neşelidir. 
Yıllar boyunca zulme uğramış, topra-
ğını, vatanım dediği yeri, atasının me-
zarını bırakmak zorunda kalmış ama 
bir o kadar çok sevdiği özgür vatanı 
Türkiye’ye gelmiştir. Her iki duygu-
yu, hem kaybedişi hem kazanışı aynı 
anda yaşayan bu insanlar Atatürk’ün 
de dediği gibi: “Kaybedilmiş toprak-
larımızın aziz hatıralarıdır”.
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şiirceşiirce
KAYBOLAN ŞEHİR

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır,

Evlâd-ı Fâtihân’a onun yâdigârıdır.

Firûze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o;

Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyle bizdi o.

Üsküp ki Şar Dağı’nda devâmıydı Bursa’nın.

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.

Üç şanlı harbin arşa asılmış silâhları

Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları.

Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa,

Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.

İsâ Bey’in fetihte açılmış mezarlığı

Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı.

Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin

Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için.

Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.

Yahya Kemal Beyatlı
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AVNİ ENGÜLLÜ

 1947 yılında Makedonya’nın 
Üsküp şehrinde doğdu.
Makedonya Cumhuriyeti’nde Türkçe 
yazılan edebiyatın oluşumuna katkı 
sunan, bu edebiyata renklilik ve çok-
seslilik kazandıran 1970’ler kuşağın-
dan sayılmaktadır. 
Edebiyatın asırlarca önem gördüğü 
tarihi şehir Üsküp’te, şiir ve öykü da-
lında ürün vermektedir. Yazdıkları de-
ğişik dergi ve gazetelerde 
yer aldı. TC Kültür Bakanlı-
ğı’nın Türkiye Dışındaki Türk 
Edebiyatları Antolojisi’nde 
kendisine yer verildi.
1997 yılında T.C. Diyanet 
Vakfı’nın Balkan Ülkeleri ve 
Kıbrıs şairleri arasında Naat 
Yarışması’nda yazdığı NA-
AT’la birinci oldu.

 Makedonya Yazar-
lar Derneği ve PEN üyesidir. 
Makedonya’da düzenlenen 
dünyaca ünlü Struga Şiir 
Akşamları şiir festivalinin 
iki dönem konsey üyesiy-
di. Ayrıca gerek Makedon-
ya Yazarlar Birliği, gerekse 
Struga Şiir Akşamları ödül 
kurullarında üyelik yaptı. 
Makedonya Yazarlar birli-
ği ve Makedonya PEN’inde 
değişik görevlerde bulundu. 
Halen Makedonya Pen Merkezi Yürüt-
me Kurulunda üyedir.
Gazetecilik alanında da ün yapmıştır. 
1968 yılında Makedonya Devlet Rad-
yosu’nda kadrolu olarak başlattığı 
gazeteciliği ile Makedonya radyo-
culuğunda bilinen bir ad oldu. Rad-
yo gazeteciliğindeki branşı belgesel 
yayınlar olmakla, gazeteciliğin diğer 
alanlarında da ürün verdi. Özellikle 
gezi programları hazırladı, tiyatro ve 
edebiyat eleştirmenliği yaptı. Radyo 

Dram ve Çocuk Radyo Dramları çalış-
malarıyla radyoculuktan ayrı bir dalda 
ciddi çalışmaları oldu. Radyoda Kültür 
Sanat Eğitim ve Bilim Bölümü baş-
kanlığı, Genel Program Koordinatörlü-
ğü, Radyo Konseyi Üyesi görevlerinde 
bulundu. Radyo yapımcılığında hazır-
ladığı programlarla birkaç sefer ödül-
lendirildi. Gazetelerde yaptığı köşe 
yazarlığı halen devam etmektedir. 

A.Engüllü Makedonya’da siyasi ve 
kültür faaliyetlerinde de bulunmak-
tadır. Makedonya’da Türkler arasında 
ilk resmi siyasi teşkilatlanma anlamı-
na gelen Türk Demokratik Birliği adlı 
siyasi derneğin kurucularından olup, 
bu derneğin genel sekreterliğini, daha 
sonra genel başkanlığını yaptı. Aynı 
derneğin partiye dönüşmesi çalışma-
larını yönetti ve Türk Demokratik Par-
tisi adı altında kurulan partinin kurucu 
başkanıydı. 

 Yeni Yol Kültür Sanat Derne-
ği, Orhan Veli Kanık Yazın Oyun Top-
luluğu, Makedonya Türk Kültür Merke-
zinin başkanlığını yaptı. Makedonya 
İslam Birliği Meclisi (MİB), daha sonra 
MİB Meşihatı, Ondan sonra da MİB 
Meclisi Şura üyesiydi. Arada Üsküp 
Müftülüğü üyesi ve bir dönem aynı 
müftülüğün Vakıflar Kurulu başkanıy-
dı. 

 1991 Yılında Makedonya’da 
kurulan ve önce Bosna, sonra 
Kosova ve daha sonra da Ma-
kedonya iç savaşında özellikle 
mültecilerin barındırılmasında 
katkısı olan El Hilal Yardımlaş-
ma Teşkilatı’nın kurucularından 
olup, 12 yıl Teşkilatın başkan ve-
killiğini yaptı.
Toplumsal ve kültürel hayat-
ta bir çok ödül ve takdire layık 
görülen Avni Engüllü şu anda 
emeklidir. 

ESERLERİ

İlk (Şiirler, 1972), 
Söğütaltı (Hikayeler, 1974)
Mete (Çocuk Şiirleri,1983)
Dört Mevsim (Çocuk Şiirle-
ri,1984) 
İn Misin Cin Misin (Şiirler,1985)
Yarı Kalan Düşünceler (Ne-

sir-Şiir, 1994)
Demet Demet (Yayınlanmış Kitaplar-
dan Seçmeler, 1995) 
Yarı Kalan Mısralar (Nesir - Şiir, 2004)
Dermeyan (Köşe Yazıları - 20099

Ayrıca Makedonya’da Türkçe eğitim 
yapan ilkokullar için Türkülerle Büyü-
yelim ilk Türkçe müzik dersi kitabını 
Ramadan Şükrü ile beraber hazırlayıp 
yayınladı.

içimizden biriiçimizden biri
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KİTAPLIKKİTAPLIK
BALKAN HARBİ HATIRALARI 

 Ömer Seyfettin Türk Edebiyatı tarihinde her şeyden önce hikâyeleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Bununla bera-
ber o, hikâyelerinin yanında makale, deneme, eleştiri, fıkra, anı, tiyatro ve şiir türlerinde de eserler vermiştir. Bu yönle-
riyle tanıdığımız Ömer Seyfettin’in bir de esaret günleri söz konusudur. Şöyle ki:

Ömer Seyfettin, Aralık 1908 ile Ocak 1909 arasında, Selanik’teki Üçüncü Ordu’nun Nizamiye Taburu’na tayin edilmiştir. 
Burada eşkıya takip maksadıyla, birçok yerleşim merkezini gezmiş, Türk ve İslâm düşmanı komitecilerin Müslümanlara 
karşı yaptıkları pek vahşi ve son derece barbarlık örneği hâdiseleri yerinde müşahede etmiştir.

Savaşın toplum düzeninde meydana getirdiği sarsıntıları, acıları, yıkıntıları yakından gören ve yaşayan Ömer Seyfettin, 
Yanya Kalesi’nin savunmasında Yunanlılara esir düşmüş, önce farklı yerlerde tutulmuş, daha sonra Nafplion kasabasın-
da yaklaşık bir yıl esir kalmıştır. Kitaptaki hatıraların bir kısmı da bu dönemi kapsamaktadır.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde Ömer Seyfettin’in hayatı, sanatı, eserleri ve eserlerinde Balkanlar ile 
ilgili yazılar; ikinci bölümde, Balkan Harplerinin kısa tarihi; üçüncü bölümde, Ömer Seyfettin’in Balkan Harbi Hatıraları; 
son bölümde ise konuyu tamamlayıcı yazılar yer almaktadır. Son bölümde yer alan ilk iki yazı, Ömer Seyfettin’in İbra-
him Alaattin Gövsa’ya ve Kenan Hulusi Koray’a anlatımlarından oluşmaktadır. Bu bölümde ayrıca, Ömer Seyfettin’in 
Balkan Harplerinde ve esareti döneminde Ali Canip Yöntem’e gönderdiği mektuplar da yer almaktadır.
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BALKAN
LEZZETİ

   

MEDENKİ MALZEMELERİ

2 yumurta,

1 su bardağı pudra şekeri

1 tepeleme yemek kaşığı bal,

Yarım su bardağı sıvı yağ,

1 çay kaşığı karbonat,

1 paket şekerli vanilin 

1 çay kaşığı tarçın,

Çay kaşığının ucuyla tuz,

4-4,5 su bardağı un,

80 g beyaz çikolata,

80 g bitter çikolata.

Yumurta, pudra şekeri, bal, sıvı yağ, karbonat, vanilya, tarçın ve 

tuzu derin bir kapta çırpın. Unu azar azar ekleyip kıvama gelince-

ye kadar yoğurun. Hamuru sıkıca örtüp 25-20 dakika dinlendirin. 

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve eliniz-

le bastırarak düzleyin. Kurabiyeleri yağlı kâğıt serilmiş bir tepsiye 

dizin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri hafifçe kahve-

rengileşene kadar pişirin. Piştikten sonra on dakika daha fırında 

bekletin.  Çikolataları ayrı kaplarda bain marie usulü veya mikro-

dalgada eritin. Kurabiyelerin yarısını beyaz yarısını bitter çikola-

taya batırıp yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizin. Çikolatalar donana 

kadar buzdolabında bekletin.

Afiyet olsun…

BALLI TARÇINLI KURABİYE 

(MEDENKİ)
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FAALİYET

FAALİYETLERİMİZFAALİYETLERİMİZ

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Der-
nekleri Federasyonu’nun
15. Olağan Genel Kurulu 
Bursa’da Yapıldı

 Balkan Göçmenleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği (BURSA), İzmir Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derne-
ği (İZMİR), Balkan Türkleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği (KOCAELİ), Balkanlılar 
kültür ve Dayanışma Derneği (İSTAN-
BUL), Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür 
ve Dayanışma Derneği (YALOVA) der-
neklerinin bir araya gelerek oluşturmuş 
oldukları ve merkezi Bursa’da olan Bal-
kan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernek-
leri Federasyonu’nun (BGF) 15. Olağan 
Kongresi 01.04.2018 pazar günü yapıldı.

 Balkan Türkleri Göçmen ve Mül-
teci Dernekleri Federasyonu’nun 15. Ge-
nel Kurulu’nda Federasyon üyesi dernek 
delegelerinin güvenoyunu alan Prof. Dr. 
Yüksel Özkan, oybirliğiyle tekrar göreve 
seçildi. 

 Ördekli Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen kongreye tek listeyle giren Öz-
kan, güven tazelerken, yeni dönemde 
önemli projelere imza atacaklarını söyle-
di. 

 BGF’nin 1987 yılından beri fa-
aliyet gösterdiğini belirten Özkan, “100 
bine yakın üyemizle 5 ile yayılan bir fe-
derasyon konumundayız. 5 ilden gelen 
delege arkadaşlarımızla gerçekleştirdi-
ğimiz istişareler sonucunda seçime tek 
aday girilmesini kararlaştırdık. Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlar ile seçim son-
rası ilk toplantımızı da yapacağız. Yeni 
dönemde ağırlıklı olarak proje bazlı ça-
lışacağız. Balkanlar’da çok sayıda kardeş 
sivil toplum kuruluşlarımız var. O bölge-
lerdeki kardeşlerimizle işbirliği içerisinde 

olacağız” diye konuştu. BGF’nin yönetim 
kadrolarını gençleştirmek istediklerinin 
altını çizen Özkan, BGF’nin yeni dönem-
de proje bazlı çalışan, üretken, dinamik 
ve uluslararası kimliği ön plana çıkan bir 
örgüt görünümünde olacağını belirtti. 

Kongrenin ardından yapılan görev dağılı-
mı ise şu şekilde gerçekleşti: 

Genel Başkan - Prof. Dr. Yüksel ÖZKAN 
Genel Sekreter – Dr. Öğr. Ü. Kader ÖZ-
LEM 
Başkan Vekili – Abdürrahim NURSOY 
2. Başkan – Olcay ÖZGÖN 
Basın Sözcüsü – Mehmet Uğur ÖZGİRGİN 
Genel Sekreter Yardımcısı – Şükrü AR 
Genel Sekreter Yardımcısı – Erkan ÇE-
TİNTAŞ 
Muhasip – Ceyhun ŞENTÜRK 
Hukuk İşleri Sorumlusu – Doç. Dr. Selçuk 
KOÇ 
Kültür İşleri Sorumlusu – Lütfi ÖZGÜR

IZMIR BAL-GÖÇ 33.YIL DAYANIŞMA GE-
CESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 Derneğimizin 33. Yıl Dayanışma 
Gecesi 21 Nisan 2018 tarihinde Balçova 
Kaya İzmir Thermal Convention’da ger-
çekleştirildi.

 Gecemize İzmir Milletvekili Mus-
tafa Ali Balbay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Ay-
dın Özcan, İzmir 25. Dönem Milletvekili 
Cemil ŞEBOY, Konak Belediye Başkanı 
Sema Pektaş, Gaziemir Belediye Baş-
kanı Halil İbrahim Şenol, Menderes Be-
lediye Başkanı Bülent Soylu, İlçe ve Bü-
yükşehir Belediye Meclis Üyeleri Bursa 
BAL-GÖÇ ve Balkan Türkleri Göçmen ve 
Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) 
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Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, İz-
mir BAL-GÖÇ Genel Merkez Yöneticileri, 
Şube Başkanları ve Yöneticileri, birçok Si-
vil Toplum Kuruluşu Başkanları ve Yöne-
ticileri ve 1000’nin üzerinde dernek üyesi 
ve misafir katıldı.

  Genel Başkanımız Abdurrahim Nur-
soy yaptığı konuşmasında ”Dile Kolay! 
Tam 33 yıl önce Bulgaristan Türklerinin 
maruz kaldığı asimilasyon politikasına 
karşı haklı ama bir o kadar da güçlü bir 
ses çıkarabilmek için Türkiye’de yaşayan 
göçmenler İzmir BAL-GÖÇ’Ü kurdular. 
Bu noktada, başta kurucu genel başka-
nımız ve kurucu üyelerimiz olmak üzere 
BAL-Göç’te yönetimde, şubelerde, kadın 
ve gençlik kollarımızda hizmet etmiş olan 
kişileri saygıyla selamlıyor, hayatını kay-
betmiş olan değerli kurucu üyelerimiz ve 
dava arkadaşlarımıza Cenabı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Bir dava hareketi ola-
rak kurulan İzmir BAL-GÖÇ bu günlere 
şüphesiz kolay gelmemiştir. 33 yıldan 
bahsederken sadece sayısal rakamlardan 
değil, yaşayan bir kurum kültürünü, genel 
merkezi ve şubeleriyle güçlü bir omurga-
yı, yetenekli ve kalifiye üyelerimizle gü-
zide bir hareketi ve şüphesiz her şeyin 
ötesinde bir köylü saflığıyla sevdiğimiz 
davamızdan bahsediyoruz. BAL-GÖÇ 
camiası ve onun mücadelesi her şeyden 
önce kutlu bir davanın adıdır. Bu dava en 
yalın haliyle sadece Bulgaristan’da değil, 
Balkanlar’da yaşayan Türklerin ve akra-
ba topluluklarının onurlu mücadelesinin 
adıdır. Yaşadıkları ülkeler ile Türkiye’miz 
arasında bir barış köprüsü oluşturanların 
adıdır BAL-GÖÇ. Bunun yanında sade-
ce Balkanlar’da yaşayanlar değil, tarihin 
farklı dönemlerinde Balkanlar’dan ana 
vatanımız olan Türkiye’ye göç etmiş göç-
menlerimizin, muhacirlerimizin ve kamu-
oyunda bilinen adıyla macırlarımızın da 
temel dayanak noktası, sorunlarımızın 
çözüm odağı olmuş ve olmaya da devam 
etmektedir. Muhacirlik kolay bir şey de-
ğildir. Türk ve Müslüman olduğunuz için 
zulme uğradığınızı, kimliğinizin reddedil-
diği, temel insan hak ve hürriyetlerinizin 
inkâr edildiği bir coğrafyadan adını duy-
duğunuz, hep koyu bir sevda ile andığı-
nız, o hapşırdığında sizin nezle olduğu-
nuz bir yere, ülkeye erişiyorsunuz. Bunun 
adı yalnız ve ancak dış Türklerin en temel 
Kâbe’si, zulme uğrayanların sığındığı li-
man, beklentimizin en üst düzeyde oldu-
ğu yer ANAVATAN TÜRKİYE!

 Bu vesileyle devlet büyükleri-
mizin ve yüce Türk Milleti’nin soydaşlara 
olan hassasiyeti için kendilerine bir kez 

daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Anavatana kavuştuk ama yan gelip yat-
maya gelmedik. Alın terimizle, eme-
ğimizle, yetişmiş iş gücümüzle, vatan 
sevgimizle, en temiz duygularımızla ülke-
mizin Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ÜN hedef olarak gösterdiği 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkmak için canla başla çalıştık. Türk top-
lumunun pek çok kesimine örnek olduk. 
Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, 
vergisini veren, vatan görevleri için en 
önde koşan, bayrak ve millet sevgisini en 
üst noktalarda hisseden öz be öz Türk’üz 
biz! Yeri gelmişken bir noktadaki eksiği-
mizi kendi camiamızın huzuru önünde 
paylaşmak isterim. Ekonomik yaşamda 
varız, toplumsal yaşamda varız, kültürel 
boyutta varız, kamuda var olmaya başla-
dık. Ama siyasette çok düşük yoğunluklu 
faaliyet gösteriyoruz. 
 
 Bu eksikliğimizi en yakın sürede 
kapatacağımız inancını taşıyorum. Bun-
dan sonra bizler de Türkiye’deki siyasi 
yaşamda daha aktif olacağız. İki gün 
sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı kutlayacağız. En değerli 
hemşerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu, 
bir milletin sembolü olan Ulu Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü saygıyla 
anıyorum. Yüce kişiliği nedeniyledir ki bu 
güzel tarihi aynı zamanda Dünya Çocuk-
larına armağan etmiştir. Ben de şahsım 
ve yönetim kurulumuz adına dili, dini, ırkı 
ne olursa olsun tüm çocukların bu özel 
gününü ve tüm katılımcıların23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutluyorum. Bu vesileyle bir dava örgütü 
olan İzmir BAL-Göç’ümüzün 33. Kuruluş 
yıldönümünü tekrardan tebrik ediyo-
rum. Aynı şekilde aynı Federasyon çatı-
sı altında bulunduğumuz diğer kardeş 
derneklerimiz ile BAL-GÖÇ adını taşıyan 
ve kuruluşları aşağı yukarı aynı dönem-
lere rastlayan Bursa BAL-Göç’ümüzü de 
özellikle anmak isterim. Takdir edersiniz 
ki dava arkadaşlığı başka bir şeye benze-
mez. Bizim özümüz birdir Dost’lar, özü-
müz! Sözlerimi burada sonlandırırken, siz 
değerli konuklarımızı teşrifleriniz için bir 
kez daha saygıyla selamlıyor, güzel bir 
akşam geçirmenizi temenni ediyorum, 
ayrıca İzmir BA-GÖÇ’ ün Dünyaca Ünlü 
Milli Halterci Naim Süleymanoğlu adına 
inşa edeceği sosyal tesis binasının pro-
jesinin onay aşamasında olduğunu, proje 
onaylandığında en kısa zamanda temeli-
nin atılacağını ve katılımcıların iş çevresi-
nin desteğini bekliyoruz’’dedi.
 Daha sonra gecemizi katılım-
larıyla onurlandıran Bursa BAL-GÖÇ ve 

FAALİYET
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FAALİYET

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Der-
nekleri Federasyonu (BGF) Genel Baş-
kanı Prof.Dr. Yüksel Özkan, İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 
İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız birer ko-
nuşma yaptılar.

 Protokol’ün tamamı, dernek merkez yö-
netim kurulu üyeleri ve şube başkanları 
hep birlikte derneğimiz 33. Yıl pastasını 
kestiler.

Dayanışma gecemiz Balkan Taim, İstan-
bul Grubu, Sali OKKA ve Toni Storaro ile 
katılımcıların büyük coşkusu ile devam 
etti ve son buldu.
Katılımlarıyla bizleri onurlandıran çok 
değerli misafirlerimize, üyelerimize des-
tek veren herkese, çelenk ve tebrik me-
sajları gönderenlere, katkı ve katılımla-
rıyla sponsorluk yapan firmalara, Balçova 
Kaya İzmir Thermal Convention yönetici 
ve çalışanlarına hizmetlerinden dolayı te-
şekkür ederiz.

Filibe İmaret (Şahabettin Paşa) ve Yeni-
köy Camii’nde iftar yemeği.

 Türkiye Cumhuriyeti, Sofya Büyükelçili-
ğimiz ve bağlı Başkonsolosluklarca, gö-
rev bölgelerinde yaşayan soydaşlarımız 
için  Bulgaristan Cumhuriyeti Müslüman-
lar Diyaneti Başmüftülüğü’nün eşgüdü-
münde, Ramazan ayı boyunca yapılan 
iftar programları çerçevesinde, İzmir 
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği olarak 08.06.2018 Cuma günü 
Filibe İmaret  ( Şahabettin Paşa olarak 
anılan, 1442 de II. Murat döneminde Lala 
Şahin Paşa’nın oğlu tarafından yaptırılan 
) ve Yeniköy Camii’nde iftar yemeği dü-
zenlenmiştir.

Camiamız adına geldiğimiz yerlerde, 
topraklarda soydaşlarımız için yapılan bu 
gibi etkinliklere katkı koymaktan büyük 
bir onur duymaktayız. Allah kabul etsin.

BALKAN SOFRASINDA BİR ARAYA GEL-
DİLER

Balkan Türkleri ailesi, iftar yemeğinde 
buluştu. Balkan Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Genel Merkezi tarafından 
Sekapark Kültür Alanı’nın da bulunan 
Balkan Kültür Evi Bahçesi’nde düzenle-
nen 8. geleneksel iftar yemeğine yaklaşık 
1100 davetli katıldı.

 Balkan Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Genel Başkanı Doç.Dr.Sel-
çuk Koç ve yönetim kurul üyelerinin ev 
sahipliği yaptığı iftar yemeğine ilgi bü-
yüktü. İftar programına; Kocaeli Vali Yar-
dımcısı Osman Ekşi, AK Parti İzmit İlçe 
Başkanı Hasan Ayaz, eski Saraybahçe 
Belediye Başkanı Halil Yenice, Genç Parti 
İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, AK 
Parti Milletvekili adayı Av.Emine Zeybek, 
AK Parti İl yöneticisi Halil Dokuzlar, Gül-
can Kocabıyık ve Hasibe Özayan, Rumeli 
Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip, 
Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı 
Fuat Biçici, Istrancalılar Derneği Başkanı 
Kamil Terzi, MAP Hoytag Başkanı Özkan 
Göçenler, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği 
Başkanı Erdal Çatan, Batı Trakya Türkleri 
Derneği yöneticileri, Trakya İlleri Derne-
ği üyesi kadınlar, İzmit Belediye Meclis 
üyesi İbrahim Elgin, Prof. Dr. Recep Tarı 
ile derneğin geçmiş dönem başkanları; 
Muhsin Moralı, Mehmet Albar ve Dr.  Bay-
ram Çolakoğlu ile dernek üyeleri ailece 
katıldı.








