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Balkanlarda Türk mührü 
Cebel  devamı

CANAN GÜLEÇ

Türkçe yaşanmış bir ömür

Türklerin Nelson Mandelası olarak 
anılan Nuri Turgut Adalı; Türkçe dü-
şündü, yazdı, okudu… Adalı, 24 yıl ha-
pis ve Belene ölüm kampına sürgün 
edilmiş bir şair, mesleğini yapmasına 
izin verilmeyen bir öğretmen. Türki-
ye’nin gazi unvanı verdiği Adalı’dan 
geriye kalan hatıralar, restore 
edilecek evinde korunmayı 
bekliyor. 

Mestanlı, sessiz bir film pla-
tosu kadar sakin geliyor bana 
üstelik günlerden cumarte-
si. Sokaklarda, Cebel’de de 
olduğu gibi az sayıda insan, 
parklarda anneler ve çocuk-
lar… Babalar nerede? Bunu da 
öğreneceğiz birazdan. 
Türkçe yazdığı, Türkçe konuş-
tuğu, Türkçe düşündüğü için 
24 yıl hapishanelerde mah-
kum tutulan “Bulgaristan’da 
Türklerin meşalesi, ışığı” ola-
rak tanınan Nuri Turgut Ada-
lı’yı Çorbacılar Köyü mezarlı-
ğındaki kabri başında dualarla 
andık. Adalı’ya dair anıları ve 
bilgileri dinlemek üzere Mes-
tanlı’da İsmail Köseömer ile 
buluştuk. 
Rehberimiz Reyhan Mustafa 
Ferad, bizleri İsmail Köseö-
mer’le tanıştırdı; bilgisayar 
mühendisi, serbest gazeteci, 
güreş kulübü başkanı, Türk dili uz-
manı, fotoğrafçı hatırlayabildiğim 
belgeli uzmanlıkları. Köseömer biz-
leri önce bir spor salonunun önüne 
götürdü; burası Naim Süleymanoğlu 

ve kendisinin yetiştiği salon; bir kat-
ta halterciler, diğer katta güreşçiler 
çalışıyor. Halil Mutlu’nun da bu salon-
da yetiştiğinin söyleyen Köseömer 
anılarını bugüne taşıyor: “Halterde 
3 defa dünya kupası kazananın adı 
yetiştiği spor salonuna verilirdi, Naim 
Ağabey 3 defa kazandı ama Avust-
ralya’dan Türkiye’ye kaçtığından ve-

rilmedi, daha sonra da belediye baş-
kanı teklif etmişti ama kendisi bunu 
kesinlikle reddetti. Hatta İzmir’de biri 
salona adını vermiş ve gidip değiş-
tirtmiş. Şimdi de öldükten sonra be-

lediye meclisi komplekse adını verdi, 
heykelini de yapacaklar. Burada, hain 
olarak ilan edilse de halter camiası-
nın saygısı her zaman devam etti. 
Komünist rejim insanları ayrıştırmaya 
çalıştı ama kişilerin birbirine saygısını 
kaybettiremediler.”
Bilgisayar mühendisliği eğitimini Tür-
kiye’de aldığını söyleyen Köseömer 

10 yıl Trabzon’da yaşamış, 
sohbet sırasında öz Türkçe 
sözcükler kullanmaya gös-
terdiği özeni fark etmemek 
mümkün değil. Futbol yerine 
‘ayak topu’ diyor ve hemen 
düzeltiyor da; “Esas Orta As-
ya’daki karşılığı tepüktür”…

DÜŞMAN ANITINA EL UZAT-
MAYAN İNSANLAR   

Mestanlı’da gezerken dikka-
timi çeken detayları sık sık 
sorularla Köseömer’e danı-
şıyorum: Bu heykeldeki kim? 
Bu anıtta ne yazılı? “Bizi ke-
sen Ermeninin heykeli” dedi-
ğinde, durdum öylece, devam 
etti: “Bozgunluk döneminde 
Balkan savaşında ölen asker-
lerin topraklarını taşıdılar bu 
anıta 1976 senesinde, ama 
isimleri okursanız 15 isimden 
13’ü Ermeni.” Yüzde 95’i Türk 
olan ve milli kimliğini koru-
mak adına uzun mücadeleler 
vermiş halktan heykellere tek 

fiske zarar verilmemiş olması, çoğun-
luğun azınlığa gösterdiği saygının 
tescili benim gözümde. 

“ZORUNLU GÖÇ DEĞİL, AD KIYIMI”



5BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
göçe dair yanlış tanımlar 
kullanıldığına dikkat çeken 
Köseömer, yaşananların 
ciddiyetini anlamamız için 
açık açık ifadeler kullanı-
yor: “Zorunlu göç değil, ad 
kıyımı yaşandı burada. Kim-
se göç etmedi, bizim kendi 
meclisimizde etnik temizlik 
denildi. Zorunlu göç keli-
mesi sosyolojik açıdan çok 
tehlikeli, soykırım demek la-
zım, etnik temizlik hatta ben 
bunun tam karşılığı olarak 
budunsal sürpürme tanı-
mını kullanıyorum. Zorunlu 
göçün dünya literatüründe 
hukuksal bir ağırlığı yok, te-
mizlikten bahsetmek lazım. 
Türkiye’de çok insan müba-
dille göçmen farkını bilmez, 
1989’da göç anlaşması yok-
tu ki; neden göçmen olsun 
bu kişiler.”

BİZ BULGARİSTAN’IN ASLİ 
UNSURUYUZ

Soy ağacının Aydın Demirci Efelerine 
dayandığını belirten Köseömer, İs-
tanbul’un fethinden evvel bu toprak-
lara geldiklerini anlattı ve ‘Bulgaris-
tan Türkü’ sözünün neden yanlış bir 
tanım olduğunu anlattı: “Bulgaristan 
Türkü kelimesi rahatsız edici, Bulga-
ristan’da yaşayan Türkleriz, buranın 
asli unsuruyuz. Bulgaristan Türkü de-
nilince sadece bu bölgeyle sınırlıyor-
sunuz. Sosyolojide çalışan Türk bilim 
adamı yok ki, bizim önümüzü açsın. 
Mehmet’in arabası denilince anlarsı-
nız ki araba Mehmet’in, Bulgaristan 
Türkü denilince de bu Türkler Bulga-
ristan’ın anlamı çıkar, ama biz Bulga-
ristan’ın Türkü değiliz, Bulgaristan’da 
yaşayan Türkleriz, vatandaşız, bura-
nın asli unsuruyuz.”

GENÇLER BATIYA GÖÇ EDİYOR

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu (BGF) Baş-
kanı Kader Özlem’in bahsettiği, “yeni 
macırlık” kavramına geliyor söz; Baş-
kan ne demek istedi diye düşünürken 
etrafıma bakmam yetiyor aslında. 

Parklarda çocuklarıyla birlikte genç 
anneler görüyorum. Köseömer de 
tespitimi doğru buluyor; “Gizli göç 
var, gençler Avrupa’ya gidiyor, sayı-
mız azalıyor. Kesinlikle doğru, bura-
daki ekonomik göç, 1985’te başlayan 
göçlerden daha tehlikeli. Eskiden 
sadece babası giderdi, şimdilerde 
hanımını ve çocuklarını da götürüyor. 
Geride kalan dedeler de öldüğü için 
toprakla bir bağları kalmıyor. Köyler 
bu nedenle oldukça boş. Mestanlı nü-
fusu 39 binden 12 bine düştü.” 
“TÜRKÜN MUTSUZ OLMA LÜKSÜ 

YOKTUR”

Türkiye’de yaşayan Bulga-
ristan vatandaşı Türklerden 
72 bine yakınının yol göste-
ren olmadığı için halen Bul-
garca ad taşıdığını anlatan 
Köseömer, adlar konusun-
da şu bilgiyi verdi: “Batıya 
gidenler de IŞİD terörü yü-
zünden Müslüman kimliğini 
saklamak için Bulgarca ad 
kullanıyor. Ekonomik göçün 
getirdiği gizli asimilasyonla 
mücadele etmeliyiz.” 
Yine de insanların yüzün-
de gülümseme ve huzur 
olması dikkatimizden kaç-
mıyor ve bunu gülümseye-
rek cevaplıyor Köseömer; 
“Türkün mutsuz olma lük-
sü yoktur, Rodop gibi en-
gebeli arazide köylerimizi 
korumuşuz, toprağımızı 
ekip biçmişiz. Türk demek 

balkanlarda Müslüman demektir. El-
hamdülillah Türküm denilir. Gittiği 
coğrafyaya, evine sokağına yeşillik 
bereket getiren, bahçesi yeşil mezarı 
temiz bir milletin mutsuz olma lüksü 
olabilir mi?”

TÜRKLERİN NELSON MANDELASI   

Çorbacı köyünde mezarını ziyaret 
ettiğimiz Nuri Turgut Adalı’yı, tanı-
şıp sohbet eden Köseömer’den daha 
detaylı dinliyoruz: “Nuri Agam 24 yıl 
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hapis yattı, yıllarca da sürgün 
edildi. Öğretmendir kendisi, 
mesleğini yaptırmadılar. Nuri 
Adalı’nın neyle suçlandığına 
dair mahkemeden belgeleri 
bekliyorum, kendisi vatan ha-
inliğiyle suçlanmış sanırım, Be-
lene’de ölüm kampında ve 24 
yıl da hapiste kaldı. Özgür yıl-
larında belediyede danışmanlık 
yaptı. Onun doğup büyüdüğü 
ev 3-4 yıl daha kurtarma işlemi 
yapılmazsa çökecek. Ada köy-
de kitapları ödülleri duruyor, 
Türkiye kendisine ‘gazi’ ünva-
nı verdi. AB içinde olduğumuz 
için TİKA bize yardım edemiyor. 
Evinin onarılması, yaşatılması 
lazım… Nuri Adalı parkına onun 
bir heykeli dikilecek; açık duran 
bir kitap ve sütundan oluşu-
yor, planlarını görme imkanım 
oldu. Öğretmen ve şairdi, koyu 
bir Türk milliyetçisiydi, çok acı 
çektirdiler. ’24 yılıma maloldu, 
bir deri bir kemik biraz da kan 
kaldım’ derdi. 
KATİL MUTLAKA SUÇ MAHALİ-
NE DÖNER!
Cinayet romanlarının klasik 
kurgusunun Mestanlı’da birebir 
yaşandığını Köseömer’in anlattıkla-
rından fark ediyorum; çocuk parkın-
da bir Türkü başından vurarak şehit 
eden, hiç de ceza almayan Bulgar 
oralarda dolaşmaya devam ediyor. 
Köseömer, sanki olay birkaç saat ev-
velce yaşanmış gibi iç çekip, “Biz de 
hiçbir şey yapamadık ki” diyor ve 
ad kıyımında yaşananları anlatmayı 
sürdürüyor: “Ad kıyımında 1 milyon 
309 bin türkün adı değişti, hiçbir şey 
yapamadık. Bizi toplantı salonlarına 
topladılar, sizin asıl soyunuz şuraya 
dayanıyor, Osmanlı size yanlış soy uy-
gulaması yapmış dediler, sırf Türklü-
ğümüzü silmek için.” Etrafıma bakıp 
o yılları canlandırıyorum aklımda, bu 
meydanlarda sokaklarda, adı için, dili 
dini için yürüyen insanları düşünü-
yorum. İlk defa yabancı bir ülkede 
olmaktan dolayı huzursuzluk hissedi-
yorum o anda; daha evvelce gittiğim 
hiçbir ülkede karanlık yüzüyle hesap-
laşmak durumunda olmadığımı hatır-
lıyorum. 

Rodoplar’da doğanın en doğal hali

Rodoplar, gerek ormanlarında çeşit 
çeşit bitki örtüsü gerekse köylerde 
artık ekilmese de geniş tarlaları ile 
doğanın yeni moda tanımla ‘organik’ 
halini cömertçe gözler önüne seriyor. 
3 Günlük gezimizden enerji dolu ve 
dinlenmiş dönmemizin de ardında bu 
doğallık yatıyordu sanırım. 

Büyükşehrin gürültüsünden kaçmak 
için kuytu köşeler arayan bizler için 
3 günlük Cebel merkezli Mestanlı ve 
Kırcaali’yi de kapsayan gezimizde 
Rodopların oksijen deposu orman-
larını ve yol boyunca sıralanan bah-
çelerdeki kıpkırmızı elma ağaçlarını 
unutmak mümkün değil. Konakladı-
ğımız Rizvan Otel’in penceresinden 
de görülen Göçük Tepe, Cebel’deki 
önemli doğa manzaralarından biri. 

BİR GECEDE 
DEV ÇÖKÜNTÜ   
(GÖÇÜK)

Çavaklar köyünün hemen yakınında 
yer almakta ve rehberimizin verdiği 
bilgiye göre de en güzel manzarası  
Çavaklar köyünden seyrediliyor. Gö-

çük Tepe, yer hareketle-
rinden oluşan bir doğa 
harikası. 18. yüzyıl sonla-
rında aşırı yağışlar sonra-
sı toprak kayması nede-
niyle koskoca tepenin bir 
gece büyük bir gürültü 
ile çökmesi sonucu oluş-
muş, bu görüntüsü ile zi-
yaretçilerin büyük ilgisini 
çekiyor. Göçük Tepenin 
yürüyerek 30-35 dakika 
uzaklığında, Ustra Kalesi 
ile Göçük Tepe arasında 
Yel Kayası ve Mal Asar 
kalesi de bulunmakta. 
İniş çıkışı bol olan yollar-
da buralara ulaşamasak 
da uzaktan manzarala-
rını seyretme fırsatı bul-
mak paha biçilmez. 
KÖYLER ARASI TARİHİ 
BAĞ; 
DAMDERE KÖPRÜSÜ   

Cebel ilçesinin tarihi 
eserlerinden bir tanesi 
de Bezirgan (Kuptsite) 
ve Küçükviran (Mişev-
sko) köyleri arasında 
bağlantı kuran Damdere 

köprüsü. Güzel korunmuş tek kemer-
li köprü günümüzde işlevini devam 
ettirmektedir. Civar köy ve mahalle-
lerde yaşamakta olan köylülerin ihti-
yacını karşılamakta. Bunun yanında 
görkemi ve ihtişamı ile güzel doğası, 
manzaraları ilçe doğa sever ve tarih 
sever ziyaretçilerin her zaman ilgi 
odağı oluyor. İnşası hakkında yazılı 
bir kitabesi bulunmayan köprü, eski 
İpek Yolunun ana hatları üzerine ku-
rulmuş. Bu güzergahta ilçenin yer 
yer Bezirgan, Küçükviran, Havuzlu, 
Gölcük, Ustra köylerinde eski kaldı-
rım taşları ile hala yollar görülmekte, 
bunun devamı Yunanistan ve Ege De-
nizine kadar uzanmakta.

RODOPLARIN KORUNMUŞ 
KALESİ; USTRA    

Ustra Kalesi kendisi ile aynı adı taşı-
yan Cebel ilçesinin Ustra köyüne 50 
dakika mesafede, bu mesafenin 30 
dakikası belirli bir yere kadar araba 
ile de gidilebiliyor. Doğanın güzelliği-
ni ve eşsiz manzarasını hissedebilmek 
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için ziyaretçiler tarafından yürüyerek 
ulaşım tercih edilmekte. Son 15-20 
dakikası (keçi yolu) yukarı doğru zor-
lu ve zevklidir, ama kaleye ulaşıldığın-
da manzara bu yorgunluğa değecek 
kadar güzel. 50-60 kilometre uzak-
lığa kadar yayılan manzara, dağları 
ve renkleri ile, küçük küçük köyleri 
ve deniz seviyesinin 1100 metre yük-
seklikteki nefis havası ile adeta nefes 
kesici. Ustra Kalesi günümüze ulaşan 
Rodoplardaki en çok korunmuş ka-
lelerden bir tanesi. İnşası 9.- 10. y.y. 
Bizanslılar tarafından  gerçekleşmiş. 
Yapılış amacı savunma, kervan yolla-
rını gözetleme ve korumak. 14.  yüz-
yıla kadar kullanılmış ve o zamandan 
beri kullanıldığına dair kanıt- delil bu-
lunmamıştır. Osmanlı ordusunun gel-
mesi ve Bizanslıların çekilmesi esna-
sında  büyük ihtimal kullanılmaz hale 
gelmiş. Arkeolojik çalışmalar 1971-73 
gerçekleşmiştir ve bulgular yoğun 
çatışmaların ve savunmanın işareti-
dir. Burada muazzam bir manzara ile 
donatılı geçmişi ve tarihi yaşayabilir-
siniz, konumu itibarı ile Rodoplarda 
en güzel gün doğumu ve gün batımı 
manzaralarını sunmaktadır.

VAKIF MALLARINDAN BİR OKUL   

Kırcaali’de ziyaret ettiğimiz müze, içe-
risindeki tarihi eserlerden çok yapısı 
itibariyle bizleri daha çok ilgilendiri-

yor. Mimari olarak Bulgaristan’da ör-
neği olmayan bir bina, ilk yapıldığın-
da Türk halkı tarafından okul olarak 
yaptırılıyor, inşaası da uzun sürüyor. 
Türk toplumuna iade edilmesi gere-
ken Vakıf mallarından ama komünizm 
döneminde devlet benimsiyor ve mü-
zeye çeviriyor. Kırcaali’nin en büyük 
tarihi müzesi içerisinde Ustra kalesi 
ve diğer kalelerde çıkarılan buluntu-
lar, jeopolitik kaya örnekleri, bölgenin 
kültürel yaşantısını anlatan kıyafet ve 
eşyalar sergileniyor. İade davası de-
vam müzenin dışından bakıldığında, 
yapının Osmanlı saray mimarisi özel-
liği taşıdığı da açıkça görülmekte. 

SIRLI KÖPRÜ   
(ŞEYTAN KÖPRÜSÜ)

Avrupa’nın çok bölgesinde ortak adı 
taşıyan ve ortak hikayesi olan ‘Şeytan 
Köprü’lerinden biri de Bulgaristan’ın 
Eğridere ilçesi girişinde. Efsaneleşen 
öyküye göre, şeytan köprüyü yapa-
cak olan ustaya büyük inşaat sırrını 
veriyor ve köprü bittiğinde de onun 
ruhunu alıyor. 16 yy ‘da yapıldığı tah-
min edilen köprünün temelleri çok 
daha eskiye Roma dönemine kadar 
uzanıyor. Sultan 1.Selim emriyle son-
radan onarılmıştır. Köprü ile ilgili ef-
saneler çok fazla bunların arasında 
en ilgi çekeni köprünün yapımında 

kullanılan bir taşın üzerinde şeytanın 
ayak izi olduğu ve köprünün lanetlen-
diği inanışı, anlatılan diğer bir öyküde 
köprünün suya yansıması yüzünde 
“Şeytan” görüntüsünün oluştuğudur.

KUTU KUTU   
BİR HAYALDEN RÜYA GİBİ ANILARA  

Cebel yolculuğumuzu anlatmaya 
başladığımda şöyle demiştim; “Se-
vinç Çelebi’nin hayalinin bizim rüya-
mız olacağından habersizdik.” Bizleri, 
doğup büyüdüğü Cebel’e götürmek 
için yıllardır heveslenen Sevinç’in bu 
çabası karşısında onu destekleyerek 
ulaşım için araç-yakıt desteği sağla-
yan Bursa Turizm Sahibi Nuri Cibaoğ-
lu ve Nedi Turizm Sahibi Neriman Öz-
türk ile, misafirperverce ağırladığı için 
Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer’in 
katkılarını unutmamak gerek. 
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FENER RUM PATRİKLİĞİ’NİN 
pOLİTİKALARI NETİCESİNDE 

BULGAR MİLLİYETÇİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

ergün hasanoğlu

Milliyetçilik ve milletler tarihi süreç 
içerisinde kısmen yeni olan ifade-
lerdir. Ancak, 18. yüzyıl sonu ile 19. 
yüzyıl evvellinde görülen milliyetçi-
lik modern milliyetçilik olarak zikre-
dilebilir. E. J. Hobsbawm, Benedict 
Anderson, Ernest Gellner, Ernest 
Renan gibi milliyetçilik kuramcıları, 
milliyetçilik ve bunun yaratmış ol-
duğu millet ve ulus kavramı üzerine 
farklı görüşleri ve tanımlamaları bu-
lunur. Hobsbawm, millet kavramının 
bir tanımının yapılamayacağını dile 
getirirken , Benedict Anderson, mil-
letin hayal edilmiş bir ürün olduğunu, 
toplumda bulunan bireylerin birbirle-
rinden haberleri olması dahi bir amaç 
uğrunda birleşeceğini ve bunun mil-
leti meydana getirdiğini söylemekte-
dir.  Ernest Renan ise, bir ulusun özü 
ancak tüm bireylerin pek çok ortak 
şeye sahip olmaları ve pek çok şeyi 
de unutmuş olması gerektiğini dile 
getirmiştir.  Ernest Gellner, milliyetçi-
liğin milletlerin kendi öz bilinçlerinde 
uyanma süreçleri olmadığını, ulusla-
rın var olmadıkları yerlerde onların 
icat edildikleri aktarmıştır. 

Balkanlardaki milliyetçilik ve berabe-
rinde ortaya çıkan millet tasarlanmış, 
planlanmış ve destek görmüş bir fi-
kirdir. Romantizm akımının tesir ve 
tahakkümünün altında olan Balkan 
milliyetçiliği, etnik ve dini temele 
dayalı, bilinçli faaliyetler neticesinde 
teritoryal devletlere dönüştürülmüş 
milliyetçiliktir.  Bir milletin var olabil-
mesi için kutsal bir milli toprağa ve 
coğrafyaya ihtiyacı vardır. Ardından 
ulusu bir arada tutabilecek ortak bir 
tarih ve kültürü ile dilinin olması ge-
rekmektedir. Balkan milliyetçiliğinde 
Sırp, Rum ve Bulgarlara bakıldığın-
da Sırp ve Bulgarlarda Ortaçağ Sırp 
ve Bulgar devletinin özlemi var iken, 

Rumların da Helen kültürü doğrultu-
sunda Bizans ülküsü mevcuttur. Bu 
doğrultuda hareket edildiğinde ve 
Avrupalı büyük devletlerin destekle-
meleri ve beraberinde Osmanlı Dev-
leti’nin dönem itibariyle her anlamda 
geri planda olması Balkanlar gibi et-
nik, dini, dili temele dayalı devletlerin 
oluşturulmasını kolaylaştırıcı etkenle-
ri yaratmıştır.

Batı Avrupa’daki milliyetçi hareket-
lerde anayasalcılık, eşitlik, monarşi 
sistemine karşı olma temel para-
metreler iken, Balkanlarda görülen 
milliyetçi faaliyetlerde kilise, ulusal 
bir kimliğe büründürülerek din sı-
nıfından yoğun destek bulmuştur. 
Batı Avrupa’da ulusçuluk akımının 
ilk evresinde yaşanan dinin ulusal-
laştırılması Balkanlarda 19. yüzyılda 
uygulanmaya başlamıştır. Rum ve 
Bulgarların milli bir devlet yaratma 
süreçlerinde din birincil plandadır ve 
kilise ciddi faaliyetler yürütmüştür. 
Konumuz itibariyle Bulgar milliyetçi-
liği açısından kilisenin olumsuz etkisi 
bulunmaktadır. Uygulanan dini, sos-
yal ve ekonomik politikalar Bulgarla-
rın kendi mevcudiyetlerinden uzak-
laşmasına sebebiyet verse de milli bir 
bilinç yaratılmasında da Rum kilisele-
rin önemi büyüktür. Milliyetçilik, bazı 
durumlarda içinde bulunduğu toplu-
mu bir arada tutmak için en önemli 
argümanı meydana getirirken, çok 
uluslu yapıda bulunan Osmanlı Dev-
leti’nde ise milliyetçilik, ayaklanma-
ları ve beraberinde ulus-devletleri 
ortaya çıkarmıştır. 

Fener Rum Patrikliği

İstanbul’un fethinin ardından, özel-
likle Balkanlar üzerindeki gücünün 
bilindiği Ortodoks cemaatinin Fatih 

Sultan Mehmed tarafından varlıkla-
rının devam ettirilmesi ehemmiyetli 
bir hadisedir. Patrik ve patriklik ge-
lebilecek her türlü saldırıdan ve ver-
gilendirmeden muaf tutulmuş, divan 
toplantılarına katılarak Ortodoksların 
sorunlarını dile getirme hakkı tanın-
mış, Osmanlı Devleti bünyesinde yer 
alan kiliselerin Ortodoks patrikliğine 
bağlanması kararlaştırılmış, ayinleri 
serbest bir şekilde yapabilme imkâ-
nı verilmiş, sadece dini değil hukuki 
ve cezai işlerinden sorumlu tutulmuş, 
yeniçeri muhafız birliği tarafından 
korunmuştur. Dini ve manevi olarak 
verilen bu imtiyazları kapsayan fer-
man, İstanbul ve Balkanlar özelinde 
Osmanlı himayesinde yaşayan Orto-
doksların, kısa bir süre zarfında hü-
kümetin yanında yer alabilmelerine 
olanak vermiştir. 
Fatih devrinde verilen haklar, Fa-
tih’ten sonra gelen padişahlar tara-
fından da sürdürülmüş, bazı durum-
larda da dönemin siyasi konjonktürü 
sebebiyle patrikliğin haklarında ge-
nişlemeler yaşanmıştır. Verilen ser-
bestliğe rağmen, patriklik padişaha 
karşı sorumlu tutulmuş ve devlete 
sadık bir kurum olması istenmiştir. 
Ancak Osmanlı Devleti’nin gücünün 
17-18. yüzyıllarda giderek kaybolma-
ya başlaması, patrikliğin de dini işler 
yanında siyasi faaliyetler yürütmesi-
ne sebebiyet vermiştir.  Bizans Dev-
leti’ni yeniden canlandırma ülküsü 
doğrultusunda hareket eden patrik-
hane, Osmanlı’daki ayrıcalıklı zümre 
statüsünde yaşayan Eflak-Boğdan 
bölgesindeki Fenerli Rumların ayak-
lanmasını sağlamıştır. Ancak şunu da 
dile getirmek zaruridir ki, Eflak-Boğ-
dan bölgesindeki ayaklanma sadece 
patrikhanenin siyasi ilişkileri ile açık-
lanamaz. Rumlar ayaklanmadan ev-
vel siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, 
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eğitim alanlarında ve Avrupalı dev-
letlerin desteği ile milli bir ayaklanma 
ve neticesinde ulus-devlet olma sü-
recini hazırlamıştır. 
Osmanlı Devleti dâhilinde bulunan 
kiliselerin, Fener Rum Patrikliği’ne 
bağlanması ve patrikliğin uygulama-
ları, bünyesinde dini ibadetlerini yeri-
ne getiren Sırp, Romen ve Bulgarları 
giderek Rum kültürünün tesiri altın-
da bırakmıştır. Yunan ayaklanmasın-
da patrikliğin önemli bir mevcudiyeti 
var ise, Bulgar milliyetçiliğinin ortaya 
çıkmasında da patrikliğin Rumlaştır-
ma siyasetinin ehemmiyeti o kadar 
vardır. 

Bulgar Milliyetçiliğinin Yaratılması

Bulgar toplumunun 18.yüzyıl itiba-
riyle Avrupa ve dünyada, bir millet 
olarak varlıklarının kabul görmemesi, 
Bulgarların geri planda kalmasına ve 
unutulmasına yol açmıştır. Balkan-
lardaki seyyahlar Tuna Nehri ile Ege 
Denizi havzası arasında Rumların ve 
Türklerin yaşadıklarına yer vermiş, 
Bulgarlardan bahsetmemişlerdir.  Bu 
durumu kolayca izah etmek zor olsa 
da, Bulgarların Osmanlı toplumun-
da eriyip gitmelerinin birinci nedeni 
Osmanlı Devleti’nin Fener Rum Pat-
rikliği’ne vermiş olduğu ruhanî ve 
cismanî haklardan dolayı, Bulgarların 
giderek Rumlaşması gösterilebilir. 
Patrikliğin Bulgarların dini, sosyal, 
ekonomik, kültürel anlamda faaliyet-
lerini kısıtlaması, beraberinde Bul-
garların kendi inanışlarından, kendi 
dillerinden uzaklaşmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Ancak yaşanan bu durum, Bulgarla-
rın Fener Rum Patrikliğine karşı bir-
leşmesine de ortaya çıkarmıştır. Tabi 
bu birleşme daha sonra Osmanlı Dev-
leti’ne karşı milli teşkilatlanma olarak 
adlandırılan Bulgarların ulus-devlet 
sürecini ortaya çıkaracaktır. 

Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethedil-
mesinin ardından Rum halka, diğer 
gayrimüslim halklardan farklı imti-
yazlar ve ayrıcalıklar tanımış, bun-
ları divan tercümanlığı başta olmak 
üzere devletin önemli mevkilerinde 
görevlendirmiş, 1711 ile 1821 yılları 
arasında Eflaf-Boğdan bölgesinde 
voyvoda olarak görev yapmalarına 
imkân sağlanmıştır. Rumların dini, 
sosyal, ekonomik anlamda diğer mil-
letlerden farklı olması, Fener Rum 

Patrikliğine de bu ayrılacağı tanımış 
ve Bulgarlar başta olmak üzere bün-
yesinde yer alan milletlerin giderek 
Rumlaştırılmasını sağlamıştır. Os-
manlı devlet yapısı içerisinde ehem-
miyetli konumlarda yer almaya baş-
layan, dini ve kültürel müesseseleri 
elinde bulunduran ve ticari faaliyetler 
neticesinde zenginleşen Rumlar, Bi-
zans Devleti’ni yeniden canlandırma 
hevesi ile Bulgarlar başta olmak üze-
re diğer Hıristiyan milletleri Rumlaş-
tırmaya çabalamışlardır. 

1393 Tırnova ve 1396 Vidin bölgele-
rinin Osmanlı Devleti tarafından fet-
hedilmesinin ardından II. Bulgar Dev-
leti’ne son verilmiş ve Bulgar kilisesi, 
Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı bir 
kurum haline dönüştürülmüştür. Bul-
gar kilisesinin patrikliğe bağlanma-
sının ardından, patrikhanede görevli 
patrik ile piskoposlar Bulgarları kendi 
kültürlerinden uzaklaştırmaya gayret 
etmişlerdir. Rumların dini ve eğitim 
kurumlarını elinde bulundurmala-
rı sonucunda, Bulgarca kitaplar ile 
ibadet ve gerçekleştirilen ayinlerin 
Rumca yapılma zorunluluğu getiril-
miş, kiliselerde Yunanca yazılmış din 
kitaplarına yer verilmiş, Bulgar kültür 
ve edebiyatına ait eserler ortadan 
kaldırılmıştır. Ayrıca, Bulgar milleti-
nin son timsali statüsünde yer alan 
Ohrida Başpiskoposluğu 1767 yılında 
patriklik tarafından lağvedilmiştir.  
Patrikliğin emri altında Yunanca dini 
ayinleri yerine getiren ve Yunan ede-
biyatının klasikleri doğrultusunda 
eğitim görmüş olan Bulgarlar, ken-
dilerini Bulgar olarak zikretmemekte 
ve Bulgar olduklarından utanmakta-
dırlar. Milli benlik ve şuurlarını kay-
betmiş olan Bulgarların, kendi din-
lerini, dillerini, kültürlerini, tarihlerini 
yeniden hatırlamaları ve milli bir fel-
sefe etrafında toplanmaları için hare-
kete geçen ilk kişi Paisiy adında bir 
Bulgar keşişi olmuştur. 1762 yılında 
Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve 
Karlofça’da kütüphanelerde yapmış 
olduğu araştırmalar ve okumalar ne-
ticesinde tamamladığı “Slav-Bulgar 
Halkının, Çarlarının ve Azizlerinin Ta-
rihi” adlı eser, Fener Rum Patrikliği-
ne karşı milli bir tepkinin ilk örneğini 
teşkil eder.  Aşağıda bu eserin giriş 
kısmında yer alan yazının bir kısmına 
yer verilmiştir: 
“Halkını ve Bulgar yurdunu seven, 
onları yüreğinde taşıyan ve Bulgar 
halkınızın, babalarınızın, atalarını-

zın ve çarlınızın, yurtseverlerinizin 
ve azizlerinizin hakkında bilindiğini, 
geçmişte nasıl yaşamış olduklarını 
ve başlarından neler geçtiğini öğ-
renmek ve bilmek isteyen, okuyucu, 
dinleyici, Bulgar halkı dikkatle dinle-
yin. Sizlerinde nasıl ki diğer kavimler 
ve halklar kökenlerini biliyor, dillerini 
tanıyor ve bir tarihe sahip bulunuyor-
larsa ve okuma yazma bilen herkes 
halkını ve dilini tanıyor ve konuşuyor, 
bundan da gurur duyuyorsa, ataları-
nızın yapıp ettikleri konusunda neyin 
bilindiğini öğrenmemiz gereklidir.

“Ama kimileri kendi Bulgar soyla-
rı konusunda hiçbir şey öğrenmek 
istemiyorlar, yabancı dil ve kültü-
re yöneliyor, kendi Bulgar dilleriyle 
uğraşmıyor, üstelik Rumca okuyup 
konuşmayı öğreniyor. Bulgar adıyla 
çağrılmaktan utanıyor ve kendi di-
linde okuyup konuşmuyorsun. Yoksa 
Bulgarların kendi imparatorlukları ol-
mamış mıydı? Yıllar boyunca egemen 
olmuş, tüm dünyada ün salmışlardı ve 
çoğu zaman güçlü Romalılarla akıllı 
Yunanlılar onlara haraç ödemişlerdi. 
Bulgar çarıyla barış ve birlik içinde 
yaşayabilmek için, çarlar ve krallar 
kızlarını eşliğe vermişlerdi. Tüm Slav 
soyu içinde Bulgarlar en şanlı ve en 
ünlü soydular. Kendilerine çar diyen 
ilk kez onlardı, ilk kez bir patriğe sa-
hip olan gene onlardı, Hıristiyan olan 
ilk onlardı ve en büyük toprakları on-
lar ele geçirmişti. Bulgarlar tüm Slav 
soyu içinde en güçlü ve kendilerine 
en çok saygı duyulan soydular ve 
tarihi yazarken sırayla anlatacağım 
gibi, ilk Slav azizleri de ışıklar saçarak 
Bulgar soyundan ve Bulgar dilinden 
yazarak ortaya çıktılar.
“Ama, sen aptal insan. Neden hal-
kından utanıyor ve bir yabancı dile 
veriyorsun kendini? Ama şöyle diyor 
o; Yunanlılar daha akıllı ve kültürlü-
dürler ve Bulgarlar saftırlar, aptal-
dırlar, ince sözden yoksundurlar. Bu 
nedenle, Yunanlılara katılmak daha 
iyidir. Ama , aç gözünü de gör, kafası 
almaz adam. Yunanlılardan çok daha 
akıllı, çok daha şanlı, şerefli birçok 
halk vardır. Bir Yunan (Rum) ken-
di dilinden, kendi bilgisinden, kendi 
halkından, senin yaptığın gibi kopu-
yor mu? Sen akılsız adam, gene de 
Yunan bilgeliğinin ve inceliğinin sana 
bir yararı yok. Hey Bulgar, kendini al-
datma, soyunu ve dilini tanı ve kendi 
dilini öğren.”
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Paisiy’in ardından, Fener Rum Pat-
rikliği’ne karşı milli bir bilincin oluş-
masında etkisi olan kişi Sofroni’dir. 
Sofroni, Hatırat adlı eserinde Rum 
ruhbanlarının açgözlülüğünden 
bahsetmiş, Vidin valisi Pazvantoğlu 
Osman Paşa’nın yönetiminde Bul-
garların durumunu tasvir etmiştir.  
Bakıldığında Paisiy, Bulgarların Fener 
Rum Patrikliğinin faaliyetleri sonu-
cunda unutmuş olduğu Bulgar tari-
hini, kültürünü dile getirirken, Sofroni 
de mevcut durumun havasını izah et-
meye çalışmıştır. Paisiy ve Sofroni’nin 
Fener Rum Patrikhanesi’nin Rumlaş-
tırma politikasına karşı önderliğini 
yaptığı dönemde eğitim, kültür, dil, 
tarih alanında birçok faaliyetin yapıl-
dığı ve Bulgar olma bilincini yitiren 
milletin yeniden canlanmasını sağla-
maya gayret edildiği görülmektedir. 
Doktor Beron, Neofit Bozveli ve Hi-
layon Makariopolski, Paisiy ve Sofro-
ni’nin izinden giden önemli kişilerdir. 

Doktor Beron, Kazan şehrinde Sofro-
ni’den eğitim almış, Fener Rum 
Patrikhanesi’nin okullarda Rumca 
eğitimi zorunlu hale getirmesinin ar-
dından okullarda Bulgarca eğitim ya-
pılması gerekliliğine vurgu yapmıştır. 
Bu amaç ile mevcut bulunan Bulgar 
kilise alfabesinden farklı olarak yeni 
bir Bulgar alfabesi yapılmasının zaru-
retini dile getirmiş ve bu yönde ça-
lışma yapmıştır. Çeşitli Öğütler İçeren 
Bulgarca Okuma Kitabı adlı eserini 
1826 yılında tamamlamıştır. Çocuklar 
seviyesinde olan bu kitabın içerisinde 
tarih, din, sağlık bilgisi, matematik, 
Bulgarca grameri gibi temel dersler 
bulunmaktadır. Balıklı Alfabe olarak 
da bilinen bu eser, Bulgarların ya-
şadıkları yerlerde dağıtılmış, Bulgar 
çocuklarının okuma-yazma öğren-
mesinde birincil kaynak niteliği gör-
müştür.

Neofit Bozveli ise, Bulgar kilise ve 
okullarının, Rum kilise ve okulların-
dan ayrılması konusunda faaliyetler 
yürütmüş, Bulgar şehir ve kasabala-
rında Bulgar milli ideolojilerini hal-
ka yaymaya çalışmıştır. Bulgar milli 
eğitim ve kültür hayatının Rum tesi-
rinden kurtulmasında birincil etkiye 
sahip olan Bulgar burjuvazi sınıfının 
dikkatini çeken Neofit Bozveli, bu 
zümre tarafından maddi ve manevi 
olarak desteklenmiş olsa da Rumlar 
tarafından yaftalanarak hapsedilmiş-
tir. Ancak bu hapis cezası, Bozveli’nin 

beraber hareket edeceği Hilaryon 
Makariopolski ile tanışmasına bir 
araç olacaktır. Hilaryon Makariopols-
ki ve Neofit Bozveli, Rum kilisesinden 
ayrılmak maksadıyla birlikte hareket 
etmişlerdir. Yapmış oldukları bağım-
sız Bulgar kilisesi çalışmaları 1870 
yılında başarıya ulaşacak olsa da faa-
liyet yürüttükleri dönem zarfında ba-
ğımsız bir kilise tesis edememişlerdir.  
Bozveli ve Makariopolski’nin çalışma-
larını İstanbul’da yürütmeleri, Fener 
Rum Patrikhanesi’nin merkezi hüvi-
yetindeki bu şehirde, Rumlar tarafın-
dan kolayca engellenmesine neden 
olmuştur. 

Bulgarların bağımsız bir eksarhlığının 
teşekkül etmesinde ehemmiyetli bir 
yer tutan bu iki önemli şahıs, Rum-
lar tarafından iftiralara maruz bırakıl-
mış, patrikhanenin vasıtasıyla sürgün 
edilmişlerdir. Yukarıda bahsedilen 
Bulgar olma ve bu uğurda yaşama 
bilincinin yaratılmasının öncülüğünü 
yapan liderlerin dışında, Fener Rum 
Patrikhanesi’nin etkisinde varlıklarını 
idame ettiren Bulgar maarifinin ve 
kültürel faaliyetlerin millileştirilmesi-
ne değinmek gerekir.

Bulgar maarifinin milli bir hal alma-
ya başlaması, Helenizm kültüründen 
uzaklaşmasına olanak sağlamış olsa 
da Rusya’nın gayretleri neticesinde 
Bulgarlar, Panslavizm politikası te-
sirinde eğitim ve kültür faaliyetlerini 
inşa etmişlerdir. Bulgarların baktığı-
mızda Slav menşeine sahip yapıları, 
Rusya’nın tarafgirliğini sahiplenilme-
sine sebebiyet vermiş ve günümüze 
kadar süre gelecek olan Rus etkisinin 
devam edeceğini göreceğiz. 

Rum isyanının şekillenmesinde ve ha-
rekete geçirilmesinde Rum burjuvazi 
sınıfının çabaları yadsınamaz bir ger-
çek olarak karşımıza çıkar. Ticari faa-
liyetler sonucunda gelişen, Gabrovo, 
Varna, Filibe, Tırnova gibi şehirlerde 
ticari işler yapan Bulgarlar, milli bir 
eğitim sisteminin yaratılmasında bü-
yük önem arz etmişlerdir. Burjuvazi 
sınıfı tarafından maddi ve manevi 
olarak destek gören Bulgarlar, okul-
lar ve matbaalar kurmuş, kitap, ga-
zete ve dergiler yayımlamışlardır. Ay-
rıca daha sonra Osmanlı Devleti’ne 
karşı komitecilik hareketlerinin öncü-
lüğünü yapacak olan komitacıların da 
yetiştirilmek üzere Avrupa’nın önemli 
şehirlerine gönderildikleri dikkat çe-

kecektir. Özellikle Çekler ve Ruslar 
tarafından Avrupa’ya gönderilen öğ-
renciler, Bulgar milli şuuru ve tarihi ile 
ilgili eğitilecek ve bu yönde hareket 
etmesine gayret edilecektir. Bulgar-
lar arasında Rum etkinin ortadan 
kaldırılmaya çalışılması esnasında 
görülmeye başlayan Slavlık tesiri Ve-
nelin adında bir filologun kaleme al-
mış olduğu Eski ve Yeni Bulgarlar ve 
Rusya ile Siyasi ve Dini Münasebetler 
adlı eserinden kaynaklanmıştır. Bu 
eser, ilk olarak Bulgar burjuvazisinin 
dikkatini çekmiş ve ardından Bulgar 
milletinin arasında yaygınlaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Bulgar kilise okullarının (manastır 
okulları) kapatıldığı, kiliselerde yal-
nızca Rumca ayinlere izin verildiği, 
Bulgarca din kitaplarının engellendiği 
ve Bulgarların Rumlaştırılması gaye-
sinin doruk noktasına ulaştığı 1800lü 
yılların başında, ticaret neticesinde 
zenginleşmiş olan Bulgar burjuvazi 
sınıfının, Bulgarların Rumlardan farklı 
bir millet olduklarını hissetmesinde 
ve bu yönde çalışma yapılmasında 
ehemmiyetli birer görev üstlenmiş-
lerdir.

Vasil Aprilov, Bulgar burjuvazi sını-
fının önemli bir temsilcisidir. Bulgar 
maarifinin Rum hâkimiyetinden kur-
tulması ve milli bir mektep açmak 
için çabaları mevcuttur. Bu gaye ile 
Odessa ve Bükreş’teki Bulgar tacir-
lerinden alınan maddi destek netice-
sinde Aprilov, kendi doğduğu şehir 
olan Gabrova’da 1835 yılında ilk milli 
Bulgar mektebini tesis etmiştir. Mek-
tebin başına da patrikhaneye karşı 
millileşme sürecinin önderlerinden 
sayılan Neofit Bozveli getirilmiştir.  
Mektepte, okuma-yazma, matematik, 
coğrafya, din, tarih ve Rumca ders-
ler verilmiştir. Burada şu ayrıntı dik-
kat çeker; Rumlaştırma algısına karşı 
ortaya çıkan Bulgar milliyetçiliğinin 
açmış olduğu ilk Bulgar mektebinde 
Rumca dersin varlığı.

Bulgar gençlerinin milli bir bilinç ve 
algı çerçevesinde yetişmeleri, milli bir 
eğitim sistemi ve açılacak milli mek-
tepler vasıtasıyla gerçekleşecektir. 
1835 yılında Aprilov tarafından baş-
latılan bu süreç, Bulgarların prenslik 
döneminin başlangıcı olan 1878 yılına 
kadar artarak devam etmiş ve Bulga-
ristan’ın birçok şehrinde bu maksat 
dâhilinde mektepler açılmıştır. 1841 
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yılında 13 olan milli mektep sayısı, 
1845 yılında 53’e yükselmiş, 1877-
78 Osmanlı-Rus Harbi’nin yaşandı-
ğı esnada da milli Bulgar mektep 
sayısı 1504 olmuştur. Fener Rum 
Patrikhanesi’ne karşı, Rusya’nın 
Panslavizm politikası ve Bulgar 
tacirlerinin yardımları neticesinde 
kurulan Bulgar mekteplerine mu-
allim yetiştirmek amacıyla Bulgar 
gençleri Rusya, Almanya, Fransa 
gibi Avrupa’nın önemli ülkelerine 
gönderilmişlerdir. Bu ülkelerde eği-
tim gören kişiler, Bulgar milliyetçisi 
ve ihtilalcisi olarak Bulgaristan’a dön-
mekte, Osmanlı Devleti’ne karşı pro-
paganda yürütmekteydi. 
Milli bir Bulgar yapısının ortaya çık-
masında Fener Rum Patrikhanesi’nin 
etkisi mevcut ise, Panslavizm siyase-
tinin Osmanlı Devleti’ne karşı teşki-
latlanmada, komitacılık faaliyetlerinin 
yürütülmesinde tesiri vardır. Rusların, 
Bulgarları desteklemelerinin ana ne-
denleri köken olarak Bulgarların Slav 
ırkına mensup olmaları, aynı din ve 
mezhepten olmaları ve birbirlerine 
yakın bir lisan konuşmalarıdır. 

Rum mevcudiyeti ve dâhilinde faa-
liyet yürüten Bulgar eğitiminin milli 
bir şekil almasında Bulgar okuma 
evlerinin önemli bir rolü olmuştur. 
Bu okuma evlerinde tarihi ve kül-
türel konularda konferanslar tertip 
edilmiş, konular üzerinde tartışmalar 
yapılmıştır. Okuma evlerinde ger-
çekleştirilen bu etkinlikler vasıtasıyla 
Bulgar halkı milli konular üzerinde bi-
linçlendirilmiş, bilgilendirilmiş, ortak 
paydada hareket etmeleri için gayret 
edilmiştir. İlk okuma evleri 1865 yılın-
da Ziştovi, Lom ve Şumnu şehirlerin-
de açıldıktan sonra, 1878 yılına kadar 
Bulgaristan’da 131 okuma evi mevcut 
olmuştur. 

1828 yılında Samakov şehrinde ilk 
Bulgar matbaasının açılması, geri 
planda bırakılan Bulgar dilinin, Bul-
gar kültür, tarih ve edebiyatının ba-
sılacak olan dergi, kitap ve gazeteler 
aracılığıyla ön plana çıkarılması anla-
mına gelmektedir. 1842 yılında Foti-
nov tarafından İzmir’de Lyuboslovie 
adlı ilk Bulgarca gazetesi/dergisi ya-
yımlanmıştır.  Bu yayınlanan ilk süreli 
yayın Bulgarlara örnek teşkil etmiş 
ve 1846 yılında Andreew Bogorov 
tarafından Almanya’nın Leipzig şeh-
rinde Bılgarski Orel, 1848 yılında da 
İstanbul’da Tsarigradski Vestnik adlı 

gazete basılmıştır. Tsarigradski Vest-
nik gazetesi, Bulgar kilisesinin Fener 
Rum Patrikhanesi’ne karşı istiklal 
mücadelesinde, manevi ve siyasi teş-
kilatlanmasında yapmış olduğu ya-
yınlar ile Bulgarların güçlü bir silahı 
olmuştur. 

Kitap ve gazeteler, toplumları yön-
lendirici önemli araçlardır. Milliyet-
çiliğin yoğun taraftar bulduğu 19. 
yüzyılda da ulusların kendi dillerinde 
basmış oldukları gazete ve kitaplar 
içinde bulundukları toplumları bilinç-
lendirmiştir. Tabloda 1806 ile Bulga-
ristan’ın prenslik statüsünü kazanmış 
olduğu 1878 yılına kadar çıkarılmış 
olan gazete ve kitap sayılarına yer 
verilmiştir. 

Tablodan anlaşılacağı üzere, Bulgar 
milliyetçiliğinin Panslavizm etkisiy-
le daha aktif ve çalışır bir hal aldığı 
görülür. Fener Rum Patrikliğine karşı 
oluşan milliyetçiliğinin kısmen aktif 
olduğunu, ancak Rusya’nın Bulgar 
milliyetçiliğine hükmetmesiyle bera-
ber Bulgarların Rum tesirinden kur-
tuldukları ve Osmanlı Devleti’ne karşı 
bir ulus-devlet yaratma sürecine yö-
neldiklerini görürüz.
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Büyük Bulgar Hanlığı ve Irmaklar 
Kenarında Fİlİzlenen İkİ Büyük Devlet

Neşe HALİLOĞLU*

Avrupa Hunlarının büyük hükümdarı 
Attila’nın ölümü (453) üzerine oğul-
ları ve devlete bağlı boylar arasında 
çıkan mücadeleler sonucu devlet 
dağılma sürecine girmiştir. Attila’nın 
en küçük oğlu İrnek döneminde bir 
kısım Hun kitlesi İrnek önderliğinde 
doğuya göç etmiştir. Bu göçle bir-
likte Karadeniz’in kuzeyine iki büyük 
Türk göçünün gerçekleştiği görülür. 
Birincisi; bahsedilen İrnek yönetimin-
deki Hun kitlesi diğeri ise Sabirlerden 
kaçan Şaragur, Urog (Ogur) ve On 
Ogur gibi Türk boyları.  

Zikredilen iki büyük Türk kitlesi za-
man içerisinde hemhâl olmuş ve 
bugünkü Bulgarların atalarını oluş-
turmuştur. Bizans tarihçisi Priskos 
da Bulgarların Hun Türkleri ile Oğuz 
Türklerinin karışıp birleşmesinden 
meydana gelmiş yeni bir Türk toplu-
luğu olduğunu eserinde ifade etmiş-
tir (Yalçın, 2009: 560).  Bu birleşme 
Bulgar kelimesinin kimi kaynaklarda 
zikredildiği üzere “Volga eri” yerine 
“karışmak” manasına geldiğini açıkça 
kanıtlar niteliktedir.  

Çoğu Türkologun ortak kanaati, bu 
adlandırmanın iki Türk topluluğunun 
birleşmesinden meydana geldiği şek-
lindeyken Acaroğlu bu birleşmenin 
birazdan ele alınacak olan Bulgar+S-
lav halklarının karışımı sonucunda 
oluştuğunu belirtmiştir (Acaroğlu, 
2007: 34). 

Bahsedilen Türk topluluklarını derle-
yip toparlayan kişi ise Hun soyundan 
gelen “Kubrat” olmuştur. Ali Ahmet-
beyoğlu’nun Kubrat Han ve Büyük 

Bulgar Devleti’nin Kuruluşu adlı 
makalesinde belirttiği üzere Kubrat 
(Kuvrat, Kovrat, Kurt), Hun-Ogur 
(Hun-Bulgar) beyi Organa’nın ye-
ğenidir. Kubrat’ın bir araya getirdiği 
Ogurlar (Bulgarlar) VII. yüzyılın ilk 
yarısında Karadeniz ve Kuzey Kaf-
kasya arasında dağınık haldeydiler. 
Bir bölümü Köktürklere, bir kısmı ise 
merkezi Pannonia olan Avarlara bağlı 
olarak yaşamaktaydılar. Utrigur, Kut-
rigur ve Onogurlar başlangıçta Avar 
hâkimiyeti altında iken 570-590 yıl-
ları arasında Utrigurlar’ı Köktürkler 
egemenliğini altına alırlar (Ahmetbe-
yoğlu, 2007: 36). 

I. Köktürk Devleti’nin iç savaşlar ne-
ticesinde yıkılması, ardından Çin 
hâkimiyetine girmesi ve Avarların 
626 yılındaki İstanbul kuşatmasının 
başarısızlıkla sonuçlanmasının ardın-
dan fazlaca güç kaybetmesi üzerine 
Bulgarları oluşturan boylar müstakil 
hareket etmeye başlamıştır. Avarları 
mağlup eden Kubrat bu bölgedeki 
Bulgarlar ile I. Köktürk Devleti’nin 
yıkılması sonucu serbest kalan Bul-
garları [On Ogur, Utrigur < Otur Ogur 
(Otuz Oğuz), Kutrigur < Kotur Ogur 
< Tokur Ogur (Dokuz Oğuz)] birleş-
tirerek 635 yılında “Büyük (Magna) 
Bulgar Hanlığı”nı kurmuş ve devletin 
ilk hânı olmuştur (Ahmetbeyoğlu, 
2007: 38). 

 Kubrat’ın 665 yılında ölmesinin ar-
dından vasiyeti gereği ayrılmayıp bir 
arada durmalarını öğütlediği oğulla-
rının arasında geçen çekişmeler so-
nucunda devlet parçalanma 
sürecine girmiştir. Beş oğuldan en 

büyüğü olan Batbayan, babasının 
isteği üzere tahta geçmiştir. Fakat iç 
mücadeleler sonucunda devlet da-
ğılmış bunun neticesinde de Hazar 
hâkimiyetine girilmiştir. İkinci oğul 
Kotragos (Kotrag) Don’un batısı-
na yerleşmiş, üçüncü oğul Asparuk 
(Esperüh) ise Dnyeper ve Dnyester’i 
geçip Tuna kıyılarına gitmiştir. Adı 
Kuber olduğu düşünülen dördüncü 
oğul Avar hâkimiyetine girerken be-
şinci oğul (Altseko?) ise İtalya’ya yer-
leşmiştir (Ahmetbeyoğlu, 2007: 41). 
  Bahsedilen beş oğuldan, varlığını 
bir devlet olarak sürdürebilenler yal-
nızca Kotrag ve Esperüh olmuştur. 
“Kotrag (Votrak) VII. yüzyılın ikinci 
yarısında Otuz-Ogurların başında ku-
zeye giderek, 1236 yılında Moğollar 
tarafından yıkılacak olan İtil (Volga) 
Bulgar Devleti’ni (Aydın, 2002: 117)  
Esperüh (Asparuk) ise Tuna’yı geçe-
rek Dobruca bölgesine yerleşip Tuna 
Bulgar Devleti’ni kurmuştur (Ercila-
sun, 2010: 198). 

Tuna Bulgar Devleti 
(I. Bulgar Devleti) 

Esperüh Han 9. yüzyılda toprakların 
genişlemesi neticesinde 5. yüzyıl-
da dağınık halde bulunan, kısa bir 
zaman sonra da Bizans İmparator-
luğu’nun himayesine giren pek çok 
Slav kabilesini egemenliği altına al-
mıştır. Zamanla Bulgar Türklerinin 
himayesinde bölgede yaşayan ve 
nüfusun çoğunluğunu oluşturan Slav 
kabileleri ekonomik ve kültürel ba-
kımdan geliştiler ve iki yüzyıl içinde 
yönetici sınıfın da Slavlaşmasıyla ilk 
Slav topluluğunu ve devletini yarattı-
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lar (Mithat Aydın, 2002: 118). Sonuçta 
Esperüh’ün 681 yılında kurmuş oldu-
ğu Tuna Bulgar Devleti, aynı zaman-
da Slav Bulgarların, günümüze kadar 
getirdikleri Bulgar tarihinin başlangı-
cı olmuştur (Todorov, 1979: 14). 
  Kurulan bu devletin siyâsi sınırları 
Beserabya ve Dobruca’dan başka bü-
tün kuzey Bulgaristan’a, doğuda Ka-
radeniz’e, güneyde Balkan dağlarının 
geçitlerine ve batıda İskender neh-
rine kadar yayılıyordu (Yazıcı, 1992: 
66). Kurum Han (803-814) ile birlik-
te sınırları genişleyerek güç kazanan 
Tuna Bulgar Devleti, Bulgar tarihinin 
en önemli hükümdarı olarak görülen 
Omurtag Han (814-831) döneminde 
gerek ekonomi gerekse kültür bakı-
mından oldukça ilerleyerek en parlak 
devrini yaşadı (Tekin, 1987: 8). 

852 yılında Boris’in bulgar tahtına 
geçmesi ile Bulgaristan’ın yazgısını 
değiştirecek önem başlanmış deni-
lebilir (Tekin, 1987: 8). Ülkedeki etnik 
yapıya yeni bir unsur olarak Slavla-
rın eklenmesiyle din alanında ikiliğin 
meydana geldiği görülür. Büyük Bul-
gar Hanlığı’nın devamı niteliğindeki 
Tuna Bulgar Türkleri diğer Türk top-
lulukları gibi Türk ulusal dinini, yani 
Şamanlığı (Acaroğlu, 2007: 33) de-
vam ettirirken Sırpların dini inançla-
rının Hıristiyanlık olduğu göze çarpar. 
Hem bu ikiliği ortadan kaldırmak hem 
de Hıristiyan Avrupa devletlerince 
tanınarak uluslararası düzeyde yerini 
sağlamlaştırmak (Todorov, 1979: 18) 
adına 864 yılındaki hükümdar Boris, 
Hıristiyanlığı devletin resmi dini ilan 
etmiş devamında da din kitaplarını 
Bulgarcaya (Eski Kilise İslavcasına) 
çevirtmiştir. Bu konuda, Bizanslı pa-
paz kardeşler Kiril ve Methodius, Bo-
ris’e çok yardımcı olmuşlar, Bulgar 
din ve edebiyat okulunu kurmuşlardır 
(Tekin, 1987: 9-10). 

Son derece önem arz eden bu olay-
larla birlikte Slavlaşma ve Hıristiyan-
lığın tamamlanması sonucunda Tuna 
Bulgarlarının Türklüğü sona ermiştir. 
Boris Han’ın ardından başa gelen se-
kiz hükümdardan en sonuncusu 1015-
1018 yılları arasında devlete başkanlık 
eden İvan Vladislav’dır. 1018 yılına 
değin aralarında yer yer mücadelele-

rin olduğu Bizans’a karşı daha fazla 
tutunamayan devlet bu yılın sonunda 
Bizans egemenliğini tanımıştır (To-
dorov, 1979: 29). Türkologların Tuna 
Bulgar Devleti olarak kabul ettiği bu 
devlet Bulgar tarihinde “İlk Bulgar 
Devleti” olarak tanımlanmaktadır. 

İdil (Volga) 
Bulgar Devleti 

Kotrag’ın yönetiminde, çoğunluğunu 
Utrigurların (Otuz-Oğuzların) oluş-
turduğu Bulgar kitlesi Orta İdil böl-
gesine 8. yüzyılın ilk yarısında yerleş-
miştir. Bölgeye gelen Bulgarlar yerli 
halk Fin-Ugorları ve diğer Türk toplu-
luklarını birleştirerek bölgeyi süratle 
Türkleştirmişler ve İdil (Volga) Bulgar 
Devleti’ni kurmuşlardır (Yazıcı, 1992: 
68). Devlet bölgedeki hâkim güç olan 
Hazarlara bağlı olarak kurulmuşsa da 
iç ve dış işlerindeki serbestliğinden 
ötürü bu bağlılığın pek de sağlam ol-
madığı anlaşılır. Nitekim Bulgarların, 
Hazarlara ait gemilerden de gümrük 
vergisi almaları ve Abbasi halifesiyle 
doğrudan temas kurabilmiş olmaları 
(Yazıcı, 1992: 68) İdil Bulgar Devle-
ti’nin Hazarlar karşısında azımsan-
mayacak bir güce sahip olduklarını 
gösterir. 

Önemli ticaret yolları üzerinde bulu-
nan ülke, ulaşım sorununu nehirler 
sayesinde çözerek Hazar, Harezm 
gibi ülkelerle yoğun ticari ilişkiler 
içine girmiştir. Bu ilişkiler neticesin-
de İdil Bulgarları 9. yüzyıl başlarında 
Müslüman tüccarların da etkisiyle 
İslâmiyet’le tanışmış ve bu yüzyılın 
sonunda büyük ölçüde Müslüman ol-
muşlardır. İdil Bulgar hanı Almış Han 
922 yılında Müslüman olarak az evvel 
de belirtildiği gibi Abbasi halifesiyle 
temas kurmuş, din bilginleri yolla-
masını istemiştir. Binginler arasındaki 
İbni Fadlan’ın yazmış olduğu seya-
hatname, İdil Bulgar Türkleri hakkın-
da verdiği bilgiler açısından oldukça 
önemlidir (Ercilasun, 2010: 200).  
 Almış Han’ın Müslüman olması İdil 
Bulgarları açısından bir dönüm nok-
tası olmuştur ve bu sayede İdil Bul-
gar Devleti, Türk tarihinde “İlk Türk 
İslâm Devleti” olarak yerini almıştır. 
İdil Bulgarlarının komşu ülkelerle iliş-

kileri 1236 yılında Batu Han’ın ünlü 
seferine kadar sürmüştür. 1224’te 
Rusları yenilgiye uğratan Moğolları 
tuzağa düşüren Bulgarlar, Moğolla-
ra ağır kayıplar verdirmiştir. Bunun 
intikamını almak isteyen Batu Han 
büyük Moğol ordusunu toparlaya-
rak 1236 yılında İdil Bulgarlarını ağır 
bir bozguna uğratmış ve ülkeyi Altın 
Ordu Devleti’nin egemenliği altına 
almıştır. Bunun ardından Bulgarla-
rın Rus ve Moğollar karşısında daha 
fazla tutunamayıp bir kısmının Ka-
zan nehri taraflarına göç ettiği bilinir. 
Burada kurulan Kazan Hanlığı’ndaki 
(1437) hâkim unsurlar Nesimi Yazı-
cı’nın da zikrettiği üzere (Yazıcı, 1992: 
72) Bulgarlar ve Kıpçaklardır. Sonuç 
itibariyle İdil Bulgarları Kıpçak Türk-
leriyle kaynaşarak Kıpçaklaşmışlardır.  
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ANA DİLİMİZ TÜRKÇE

Habİbe AHMEDOVA

“Söz az ve öz gerektirir.” diyen Mev-
lana’nın ne kadar haklı olduğu dü-
şüncesini göz önünde bulundurarak 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk 
dili, Türk milletinin kalbidir, beynidir.” 
Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya 
baktığımız  zaman,  orada  kendimi-
zin  en gerçek  yankısını buluruz.                                       
                                                       
Hepiniz biliyorsunuz, malum, yüz-
yıllardır bu yerlerde yaşayanlar dili, 
kültürü, gelenek ve görenekleri ko-
ruyan bir halk olarak tarihini, ulusal 
özelliklerini, keder ve sevincini, arzu 
ve umutlarını Türkçe  ifade etmişler-
dir. Biz çilekeş ve sırtı yere gelmeyen 
bir toplumun varisleriyiz, asırlardır 
dimdik  yürüyen.    Bu tür etkinlik-
ler  inanın her katılan kişiye başarılı, 
faydalı ve anlamlı olmalı...Değerlen-
dirmeli ve anlatmalıyız her yerde ve 
her zaman. Sesimizi böyle duyurma-
lıyız,  böyle kanıtlamalıyız   varoluşu-
muzu....       
                    
Asırlarca dökülen gözyaşlarıyla ısla-
nılan bu toprak, doğup büyüdüğü-
müz   evler,  her sabah yeni umut-
larla karşıladığımız güneş, birlikte 
yaratmaya ve yaşatmaya çalıştığımız  
Türklüğe has  hoşgörümüz, yürüme-
yi öğrendigimiz bu yollar, bizim kal-
bimizde sönmeyen bir acı değil mi 
sanki....

Ana dilinde söylenen her şey zaten 
başlı başına bir türküdür, bir şarkıdır, 
bir destandır…  O milletin gelenek ve 
göreneği, kültürü ve yaşamıdır, ede-
biyatı ve sanatıdır,  kaderidir, kendi-
sidir… Bütün bunlar her dilde güzel, 
güzel ve güzeldir ve bizler, “her dile 

saygı sonsuz olmalı ve değer veril-
melidir” diyoruz.
Ama benim dilimde, senin dilinde,bi-
zim Türkçemizde bunlar güzel, güzel 
de, en güzeli..Malumunuz Kırcaali’de-
ki Ömer Lütfi Kültür Derneği çatısı 
altında faaliyet yürüten Recep Küpçü 
Edebiyat Kulübü üyeleri olarak 2-3 
ayda bir toplanırız.

“Edebiyat, nerede olursa olsun, onun 
olduğu yerde biz de varız!” sloganıy-
la, diğer yakın belediyeleri bile ziya-
ret ediyoruz, şiirler okuyor, öyküler 
dinliyor, yeni günyüzü gören kitapları 
tanıtıyoruz  ve anlatıyoruz. Elimizden 
ve dilimizden geldiği kadar konuşu-
yoruz- Türkçemizle, Türklüğümüzle, 
tarihimizle  gelecek nesillere en azın-
dan umutlar aşılama çabası içinde....
Niçin, nasıl, neden soruları sormayın, 
bu zor koşullara rağmen, Türkçeyi 
normal ve doğal olarak okumamala-
rına rağmen çok güzel bir Türkçeyle 
lirik, aşk, acı  ve sevda yüklü  kalp-
lerinden gelen duyguları mısralarda 
yaşatan gençlerimizle gurur duyma-
mak elde değil.       Onları bildiğiniz-
den eminim. Hepimizin sevdiği ve 
nereye giderse gitsin unutamadığı ve 
hep özlediği Rodoplara adadığım bir 
şiirimle yazımı noktalamak istiyorum.  

MEMLEKETİM, RODOPLARIM,
DAĞIM BENİM
 
Yığın yığın tohumsun içimde                                                                                         
Meyvesi tomur-tomurcuk, yemyeşil           
Penceremden giren ışıksın           
Her sabah seherde                                                                                                                                          
 Beni uyandıran                                                                                                                                 
Mor menekşeli kokusun                                      

Akşamlarımı dolduran.                                                                                                   
Yudum yudum içtiğim buzlu su                                                                                 
Aldığım her nefes                                                                                                          
Örülmüş yapılar arasında karıncasın                                                                               
Öteye-beriye koşuşan..                                                                                                   
Dallar arasında kuş kanadısın                                                                    
Başucumda uçuşan....                                                                                                     
Yalınayak yürüdüğüm yol,                                                                                                
Tarlasında uğraşan ihtiyar,                                                                                              
Hani gençliğe taş çıkartan....                                                                                           
Ağlayan bir bebeksin,                                                                                    
Gülümseyen bir ana                                                                                                   
Nasırlı elli baba...                                                                                                 
Torunlarımın uçurtmalarısın                                                                                               
Rüzgarlara meydan okuyan                                                                                                      
Doğan güneş ve aşan gurupsun                                                                                                     
Yüce dağım benim                                                                                                   
Sen biricicik diyarım                                                                     
Çocukluğumsun,                                                                                                               
Ateş böcekleri kovalayan....                                                                              
Hayallerimsin,                                                                                                      
Düşlerimsin.                                                                                                                  
Şarkılarım-şiirlerim,                                                                                                  
Ekmeğimsin-aşımsın                                                                                    
Sancılarım-aşkımsın...                                                                               
Dostlarımsın-etrafımdaki                                                                                                    
Kolları beni                                                                                                                                             
 Sımsıcak saran…                                                                                                                                      
Sen…                                                                                                                                             
dimdik duran taşlarıyla                                                                                                             
mezarlarımsın,                                                                                                                                  
Atalarım  Nur içinde yatan.                                                                                                                       
Sen  Memleketim,                                                                                                                
Rodoplarım                                                                                                          
Dağım Benim.                                                                                                                                       
Tek    Vatan!!!!
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BALKAN TÜRKLÜĞÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR 
ŞAHSİYET: GAZİ SÜLEYMAN PAŞA

Barış PEHLİVAN

Balkanlara yapılan Türk yerleşim-
lerini çeşitli dönemlere ayırabiliriz. 
Lakin ana husus bu yerleşimlerin ka-
lıcılığı ve bölgenin Türk anayurduna 
dönüşme sürecidir. Osmanlı öncesi, 
Karadeniz’in Kuzeyinden gelen Türk 
boylarının yerleşimleri hüsran ile 
sonuçlanmış, bölgede asimile olup 
erimişlerdir. Son gelen taifeler ise 
bölgede az sayıda da olsa tutunmuş-
lardır. Kumanlar örneğinde olduğu 
gibi. Hamzaoğlu ise or-
taya attığı görüşte; asi-
mile olmayan Türk boy-
ları Osmanlı Devleti’nin 
Rumeli’de ilk devirlerde 
tutunmasını sağlamış ve 
savaşlarda Osmanlı saf-
larına geçiş yapmışlardı.  
Bu taifelerin bölgede 
Osmanlı Devleti’ne yarar 
sağladığını söylememi-
zin sakıncası yoktur lakin 
savaşlarda taraf değiş-
tirmeler ile sonucu de-
ğiştirecek kadar büyük 
bir rolleri de olmadığı 
aşikârdır. Kısacası böl-
gedeki asıl Türk yerleşi-
mi ve “Balkan Türklüğü” ile “Evlād-ı 
Fātihān” tabirinin oluşumu Osmanlı 
Devleti devrinde olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete 
geçiş süresi yıllarında Orhan Gazi’nin 
emeği büyüktür. Orhan Gazi’nin beş 
oğlundan en büyüğü olan Süleyman 
Gazi ise bu dönemlerde babasının en 
büyük destekçisi olmuş ve babasına 
tâbi kalmıştır. Süleyman Gazi’nin an-
nesi çoğu kaynakta Nilüfer Hatun ola-
rak geçsede F.Emecen buna şüphe ile 

bakar.  Süleyman Gazi’nin tam doğum 
yılı da tartışmaya açıktır. Birçok yerde 
kabul gören tarih 1316 olsada Emecen 
bunun doğru olmadığını, asıl tarihin 
1310 olduğunu dile getirir.  Süleyman 
Paşa ilk olarak beyliğin doğusunda 
Candar bölgesinde faaliyetlerde bu-
lunmuştur. Süleyman Paşa’nın Rumeli 
üzerine gitmesini sağlayan asıl olay 
1334-1335 yıllarında Karesi Beyliğinin 
Osmanlı Beyliği tarafından ilhakı ile 

olmuştur.  Artık bir devlet düzeyine 
ulaşan Osmanlı, batı üzerine daha 
çok gaza hareketinde bulunacaktır. 
Orhan Gazi en büyük oğlu Süleyman 
Paşa’ya bölgeyi tımar olarak tahsis 
etmiş ve bölgede fetih faaliyetlerinde 
bulunmasını istemiştir. Karesi Beyli-
ğinin tâbiyetinde bulunan Hacı İlbey, 
Gazi Fâzıl ve Evrenos Bey gibi büyük 
komutanlar da artık Osmanlı tâbiyeti-
ne geçmiş bulunuyorlardı. Süleyman 
Paşa hizmetinde bulunan bu komu-
tanlar ile güçlü bir hale gelmişti. 

Âşıkpaşazâde, Hacı İlbey ve Gazi 
Fâzıl’ın önerileri üzerine Süleyman 
Paşa’nın ilk olarak Gelibolu’ya keşif 
birlikleri yolladığını bildirir.  Bu keşif 
sonucu bölgede bulunan Cimbi (Çim-
pe) Hisarının zayıf yönleri belirlendi 
ve bir çıkarma yapılarak bölgede ki 
bazı kaleler alındı. Yine Âşıkpaşazâ-
de, Süleyman Paşa’nın bu haberi 
babası Orhan Gazi’ye sevinçle ha-
ber verdiğini bildirir. Lakin Süleyman 

Paşa ve birliklerinin 
Çimpe Kalesini asıl ele 
geçirme ve yerleşme 
süreçleri 1348-1352 
arasıdır. Bu süreçte Sü-
leyman Paşa ve birlik-
leri Bizans İmparatoru 
Kantakuzenos’u birçok 
defa tabiri caizse ipten 
almışlardır. İmparator 
Kantakuzenos iç savaş 
ile mücadele ederken 
birçok defa Osmanlı 
Devleti’nden yardım 
istemişti. Selanik’i ku-
şatan Sırplara karşı 
Osmanlı ille ittifaka gi-
rişmişti (1345). Bunun 

yanında Aydın Emiri Umur Bey ile 
de müttefiklerdi. Süleyman Paşa bu 
yardım harekâtında Teselya bölgesi-
ne kadar ilerlemiştir. Tekrardan Sela-
nik tehlikeye düşünce Kantakuzenos 
ikinci kez yardım ister. Süleyman Paşa 
birlikleri ile yola çıksada Anadolu’da 
çıkan sıkıntılar neticesinde geri dön-
dü (1350). 

Kantakuzenos, son kez ve bir daha 
çıkmamak üzere Osmanlı Birliklerini 
Rumeli’ye davet etmişti. 1352 sene-
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sinde Kantakuzenos’un oğlu Mat-
hiaos Edirne üzerine yürümüştür. 
Süleyman Paşa’nın desteği ile Kan-
takuzenos oğlunu büyük bir bozguna 
uğrattı. Bu sırada Süleyman Paşa’nın 
birlikleri Gelibolu yarımadasında bir-
çok bölgeyi ele geçirmişti. Süleyman 
Paşa Edirne’de Kantakuzenos ile gö-
rüşme dahi yapmıştır. 

Süleyman Paşa ve birlikleri artık 
Çimpe Kalesini bir askeri üs olarak 
kullanıp bölgede gaza hareketine 
başlamışlardı. Bizans İmparatorlu-
ğu, Osmanlı Devleti’nin bölgeden 
ayrılması için para dahi teklif etmişti 
lakin Süleyman Paşa Bizans İmpara-
torluğu’nu oyalamıştı. 1354 senesinde 
yaşanan büyük bir zelzele durumu 
değiştirdi. Bölgede deprem ile tahrip 
olan kale ve evlerden ayrılan Bizans 
ahalisi yerine Anadolu’dan getirilen 
ahali yerleştirilmeye başlandı. Bir ri-
vayete göre zelzele sonrası Süleyman 
Paşa ve beyleri, bunun Allah’ın bir 
hikmeti olduğunu ve bölgeden çık-
mayıp gaza hareketine devam etme-
leri gerektiğinin bir işareti olduğunu 
dile getirdiler. Bu dönemden sonra 
Gazi Süleyman Paşa Bolayır merkez-
li olarak Tekfurdağı (Tekirdağ) böl-
gesine akınlar düzenledi. Bu akınlar 
sonucu Keşan, Malkara gibi yerler ele 
geçirildi. 

Gazi Süleyman Paşa, 1357 yılında 
kaynaklara göre bir av sırasında vefat 
etti.  Vefatı sonrası Orhan Gazi böl-
geye gelip büyük oğlunu Bolayır’da 
defnetti. Rivayetlere göre kendinden 
sonra tahtın varisi olarak Süleyman 
Paşa’yı gören Orhan Gazi, oğlunun 
ölümüne çok hüzünlenmişti. Oğlunu 
Bursa yerine Bolayır’a Defnetmesi de 
bölgedeki Türk hâkimiyetinin kalıcı 
olması ve daha da yayılmasını istedi-
ğinden kaynaklı olabilir. 

Gazi Süleyman Paşa’nın ölümünden 
sonra bölgeye kardeşi Şehzade Murat 
gönderilmiş ve abisi Süleyman Paşa 
emrindeki beyleri emrine alarak, Di-
metoka ve Edirne’nin fethinde önemli 
roller oynamıştır. Murad-ı Hüdavendi-
gâr, babası Orhan Gazi vefat edince 
tahta geçmiş ve ilk önce Dimetoka 
merkezli daha sonra Edirne merkezli 
olarak Lalası Şahin Paşa ile beraber 

emrindeki Evrenos Bey, Hacı İlbey ve 
Paşa Yiğit Beyi üç koldan Makedon-
ya’nın fethi için görevlendirmiştir. Bu 
dönemde Rumeli Beylerbeyliği ku-
rulmuş ve ilk beylerbeyi olarak Lala 
Şahin Paşa atanmıştır. Lakin daha 
öncesinde Süleyman Paşa’nın da em-
rinde Evrenos, Hacı İlbey gibi birçok 
bey bulunmuştu ve bölgede gaza için 
savaşlar vermişlerdi. O dönemde adı 
konmasa da Süleyman Paşa’nın da 
bir beylerbeyi olduğunu dile getire-
biliriz. 

Gazi Süleyman Paşa, babası Orhan 
Gazi’nin de yardımları ile Osmanlı 
Devleti’nin Rumeli’ye geçişini sağ-
lamış ve beylikten devlete geçişte 
önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün Bal-
kan Türklüğü var ise bunu, Süleyman 
Paşa ve emrindeki Evrenos Bey, Hacı 
İlbey, Paşa Yiğit Bey gibi büyük ko-
mutanlara borçludur. Süleyman Paşa 
vefat edince kardeşi ve tahtın sonraki 
sahibi Murad-ı Hüdavendigâr, Rume-
li’nin fethine ayrı bir önem vermiş ve 
ilk işi Makedonya bölgesinin fethini 
tamamlamak olmuştur.

Fetihlerde büyük başarılar gösteren 
Evrenos Bey ise dört Osmanlı Sultan’ı 
emrinde savaşmış ve Balkanların fet-
hinde büyük rol oynamıştır. Ortalama 
110’lu yaşlarda vefat ettiği düşünülen 
Evrenos Bey, fetret devrinde Balkan 
coğrafyasının elde tutulması için em-
rindeki beyleri örgütlemiştir. Yukarıda 
Hayatından ve Balkan Türklüğü için 
öneminden bahsettiğimiz Gazi Sü-
leyman Paşa hakkında yapılan çalış-
maların azlığı alanda büyük bir boş-
luk olarak gözüküyor. Balkan Türkleri 
için heykeli dikilesi bir şahsiyet olan 
Süleyman Paşa hakkında ileride çalış-
maların artmasını diliyoruz.
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BOSNA HERSEK VE 
BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

Yunus GÜLER

Avrupa’nın göbeğinde, uluslararası 
arenada suskunlukla karşılanan bir 
insanlık dramına sahne olan Bos-
na-Hersek tarihsel geçmişiyle bu 
bölgede uzun yıllar var olduğunu 
göstermektedir. Büyük Roma İm-
paratorluğunun sınırları içerisinde 
yer alan bu bölge, daha sonra Sırp 
prensliklerinin kontrolüne geçmiştir. 
Osmanlının bu bölgeye gelmesinden 
önce, bu bölgede herhangi bir güçlü 
ve uzun süreli yapı olmamıştır. Bölge 
1463 yılında Osmanlı tarafından ele 
geçirildiğinde, bu halka Osmanlı ta-
rihçileri tarafından “Boşnak” ismi ve-
rilmiştir.  Osmanlı bu bölgeye geldik-
ten sonra Bosna halkının çoğu toplu 
halde İslam’a geçmişlerdir. Artık bu 
bölge sadece etnik olarak değil din-
sel anlamda da bir ayrılık ve çatışma 
halinde olacaktı. Fatih Sultan Mehmet 
bu bölgeyi aldıktan sonra yayınladığı 
fermanla halkın can ve mal güvenliği-
nin sağlanacağını ve örf ve gelenek-
lerini istedikleri şekilde devam ettire-
ceklerinin teminatını vermiştir. İslam’ı 
seçen bu halk bu bölgenin sınır gü-
venliğinde uzun yıllar etkinlik gös-
termiş ve Macarlara karşı mücadele 
vermiştir. Osmanlı devletinin son za-
manlarında elinden çıkan Bosna Her-
sek bu tarihten itibaren sancılı günler 
yaşamaya başlamıştır. 

1878 yılında Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu tarafından işgal edilen 
Bosna Hersek 1908 yılında da Os-
manlı Devleti’nin elinden tamamen 
çıkmıştır.  Birinci Dünya Savaşı sonra-

sı mağlup olan Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu yıkılmış ve ardından 
1918 yılında Yugoslavya Krallığı ku-
rulmuştur. Ancak Yugoslavya adıyla 
bilinen ilk devlet olan bu krallık da II. 
Dünya Savaşı esnasında Alman ordu-
ları tarafından işgal edildi. Savaşın ar-
dından Komünist Parti’nin savaş dö-
nemindeki partizan lideri Josip Broz 
Tito yönetimi ele geçirdi. Etnik ve dini 
farklılıklara rağmen bu devlet 1980 
yılına, yani Tito’nun ölümüne kadar 
varlığını sürdürmüştür. Fakat Tito öl-
dükten sonra devlet yönetiminde çö-
zülmeler başladı. Ve bu devlet altında 
yaşayan halklar bağımsızlık kazanma 
adına harekete geçtiler. Sırbistan’ın 
“Büyük Sırbistan’ı”  Hırvatistan’ın ise 
“Büyük Hırvatistan’ı”  kurma hayal-
leri tekrardan yeşermeye başlamış-
tır. Rusya, Avrupa ve Amerika’nın bu 
bölge ile ilgili planları Yugoslavya Fe-
derasyonu dağıldıktan sonra hareket-
lenmeye başlamıştır. Bölgede ciddi 
sorunlar, Rusya’nın yıllardır destek-
lediği Büyük Sırbistan’ın bağımsız-
lığını desteklemekte devam etmesi, 
Amerika ve Avrupa’nın da bu böl-
gedeki emelleri yüzünden meydana 
gelmiştir ve bağımsızlık mücadelesi 
veren ülkelerin akıbeti çıkmaza gir-
miştir.   

Bosna Hersek Bağımsızlık Süreci

Bağımsızlık mücadelesi veren Slo-
venya ve Hırvatistan Avrupa toplu-
luğu ve BM tarafından kabul edil-
miştir, Bosna Hersek’in bağımsızlığı 

ise referandum şartına bağlanmıştır. 
1990 yılında yapılan seçimlerde Aliya 
İzetbegoviç’ in mensup olduğu parti 
olan Demokratik Eylem Partisi (SDA) 
seçimi kazanmış ve Aliya Izzetbe-
goviç cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ve 
Aliya İzetbegoviç 3 Mart 1992 yılında 
bağımsızlığı ilan etmiştir. Bağımsızlık 
kararı Bosna-Hersek’teki Sırp azınlığı 
da harekete geçilerek Boşnaklara ifti-
ra atacak seviyeye gelmişlerdir. Örne-
ğin Sırplar, saldırılara gerekçe olarak 
başlangıçta Sırp bayrağı taşıyan bir 
gencin Müslümanların yaşadığı bir 
bölgede öldürülmesini göstermiş-
ti. Ancak kısa süre sonra bunun bir 
bahane olduğu ortaya çıktı. Sırplar, 
yıllardır içlerinde yaşattıkları “Büyük 
Sırbistan” hayalini, Yugoslav cumhu-
riyetlerini veya en azından bu cumhu-
riyetlerde Sırpların yaşadığı bölgeleri 
kendilerine katma hayali içindeydiler. 
Bu minvalde Sırp azınlıklara her türlü 
desteği verdiler. Hatta Federal İçiş-
leri Bakanı Mihail Kertes, Hırvatistan 
ve Bosna-Hersek’teki Sırp çetelerine 
maddi destek sağlamıştır.

Bosna-Hersek Cumhuriyetinin bazı 
uluslararası kuruluşlar tarafından ta-
nınmasından çok kısa bir süre sonra 
ülkede çok büyük acılara sebep olan 
savaşlar başlamış özellikle “federal 
ordu” tarafından desteklenen Sırplar, 
Boşnaklara “etnik temizlik” hareketi 
başlatmıştır . Sırplar, 1992 baharını-
nım ilk günlerinde saldırılara başla-
dıklarında Müslümanlar hazırlıksız 
olarak yakalandılar. Nüfusun çoğun-
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luğunu oluşturmalarına rağmen ge-
rekli silahlara sahip değildiler Zaten 
Yugoslav Federal Ordusu’nun büyük 
bir çoğunluğunu Sırplar oluşturmak-
taydı. Dolayısıyla Müslümanlar, silah 
ve eğitim yönünden kendilerinden 
çok daha ustun olan Sırplar karşısın-
da başlangıçta şok yenilgiler aldılar . 
Bosna Hersek cumhuriyeti,  Sırpların 
yönetimindeki federal ordunun yo-
ğunlaşan saldırıları karşısında, ülke 
bütünlüğünün, demokrasinin ve ba-
rışın korunması için batılı ülkeleri ve 
uluslararası kuruluşları acil yardıma 
çağırmıştır. AT, AGİK ve BM’den de 
yardım isteyen Bosna-Hersek’te kat-
liamların sonu gelmemiştir.

Bu dönemde Birleşmiş Milletler ’in ya-
pabildiği tek şey Sarayevo, Gorozde, 
Bihaç, Tuzla, Srebrenitsa ve Zepce’yi 
güvenli bölge ilan etmek olmuştur. 
Birleşmiş Milletler askerleri (UNPRO-
FOR) bölgeye gönderilmiş ve mavi 
bir hatla Sırp kontrolü altındaki böl-
gelerle, Cumhuriyetin diğer bölgeleri 
birbirinden ayrılmıştır. Aynı dönemde 
Batılı liderlerin Bosna-Hersek devlet 
başkanı Izzetbegoviç’e Sırplara kar-
şı mağlubiyeti kabul ederek bir ba-
rış antlaşması akdetmesi konusunda 
baskıda bulunmaları, Bosna’daki Sırp 
azınlığı cesaretlendirerek yeniden 
soykırımlara başlamalarına neden 
olmuştur . Batı bir bakıma Bosna’da 
meydana gelen olaylara ilk başlarda 
göz yumarak olayların alevlenmesine 
sebebiyet vermiştir.

1993’ün ilk aylarından itibaren, Bos-
na’daki insanî kriz korkunç bir hale 
gelmiş ve nüfusun yarıdan fazla-
sı göçmen durumuna düşmüştür. 
1992’den itibaren insanî yardım sağ-
lamakla görevlendirilen BM askerleri 
(UNPROFOR) büyük oranda etkisiz 
hale getirilmiştir. Nazilerden elli yıl 
sonra, “etnik temizlik” sorunu yeni-
den gündeme gelmiştir. Avrupa Top-
luluğu’nun Bosna’nın bağımsızlığını 
tanıması sonucunda, Sırp ordusu ve 
milis güçleri çok kültürlü yapıya sa-
hip bir Bosna’yı savunan sivilleri öl-

dürmüşler ve Bosna’da soykırım suçu 
işlemişlerdir. Etnik olarak homojen bir 
“Büyük Sırbistan” yaratmak isteyen 
ve bundan dolayı da Sırp olmayanlar-
dan temizlenmiş bir Bosna yaratmayı 
amaçlayan Bosnalı Sırplar, toplama 
kampları oluşturmuşlar, toplu katliam 
ve tecavüzler gerçekleştirmişler, ka-
sabaları yakmışlar ve işkence uygula-
mışlardır.

Bosna-Hersek bunalımı karşısında 
uluslararası politikanın ve onu belir-
leyen Batılı “büyük güç”’lerin tutumu, 
en çok Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı, 
Haris Sladziç ve Bosna Hersek hü-
kümet başkanı Aliya İzetbegoviç’ in 
dile getirdikleri bakış açısından sor-
gulandı, sorgulanmaya devam ediyor. 
Sorgulanmanın hedefi “uluslararası 
topluluk” suretindeki Batı dünyasının 
çoğulcu bir toplumun bekasına sahip 
çıkmakta, meşru politik organlarının 
iradesinin ve resmen tanınmış sınır-
ların şiddet yoluyla ihlal edilmesini 
önlemekte gösterdiği yetersizlik ve 
kararsızlıktır. Bu eleştiri, sadece ve-
rili “uluslararası düzeni”nin barışı ve 
istikrarı sağlamaktaki hukuki ve fiili 
gücünü daha tartışmalı kılmakta kal-
madı, Batı’nın evrensel olarak söyle-
diği değerlerin ve ilkelerin geçerli-
liğine, bu ilkelerin kayıtsız şartsız ve 
çifte standartsız uygulanıp uygulan-
madığına dair tartışmayı alevlendirdi.  
Çifte standart tartışması, batılı büyük 
güçlerin politik ve iktisadi çıkarlarına 
ilişkin tespitlerin ötesinde, medeni-
yetçi, sivil ve demokratik ölçütlerin 
Avrupa Merkezci bir kültüralizm te-
melinde tanımlanmış olduğuna dair 
tahlilleri öne çıkarttı. 

1993 ilkbaharı boyunca BM arabulucu-
su Vance ve AT arabulucusu Owen’ın 
hazırladığı barış planı gündemdeydi. 
Bu plan, Bosna-Hersek’in bir federas-
yon çatısı altında on özerk kantona 
bölünmesini öngörüyordu. Planla en 
büyük haksızlık Boşnaklara yapılmış-
tı, çünkü Bosna’daki nüfus oranları 
yüzde 43,7 olmasına rağmen, Bosna 
topraklarının sadece yüzde 26.36’sı-

nın Boşnakların kontrolüne bırakıl-
ması planlanıyordu. Bosna-Hersek’i 
kantonlaştırmayı amaç edinen Van-
ce-Owen planı, üçü Sırpların, üçü Hır-
vatların ve üçü Müslümanların kont-
rolü altında olacak dokuz kanton ile 
Saraybosna’da uluslararası yönetime 
tabi olacak tarafsız bir kanton oluştu-
rulmasını öngörmüştür. 

Müslümanların kontrolündeki eyalet 
sayısı 4’e, Hırvatlarınki ise 2’ye indi-
rilince, Müslüman Boşnakların lideri 
İzetbegoviç, 25 Mart 1993’te planı 
imzalamıştır. Fakat 6 Mayıs 1993 ta-
rihinde Bosna Sırp Parlamentosu’nun 
planı reddetmesi ve bunun için refe-
randuma gidilmesine karar vermesi 
üzerine, 15 Mayıs 1993 tarihinde Bos-
na Sırpları büyük çoğunlukla planı 
reddetmiş, Vance-Owen Planı kabul 
edilebilirliğini tamamen yitirmiştir. 
Vance-Owen Planı’nın reddedilmesi 
üzerine, BM Güvenlik Konseyi, Körfez 
Savaşı’nda Irak’taki Kürt bölgeler için 
kullandığı ‘Güvenli Bölge’ formülünü 
benimsemiş ve BM Anlaşması’nın ye-
dinci bölümü çerçevesinde hareket 
ederek, 16 Nisan 1993’de çıkardığı 
819 sayılı karar ile Srebrenica’yı gü-
venli bölge olarak ilan etmiştir. Buna 
ek olarak BM, Mayıs 1993’de çıkardığı 
824 sayılı karar ile Zepa, Tuzla, Sa-
raybosna, Goradze ve Bihaç’ı güvenli 
bölge kapsamına dâhil ederek, gü-
venli bölge sayısını altıya çıkartmıştır. 
Fakat yapılan kurtarma planları neti-
cesinde zarar gören en az toprakla ve 
en az hakla ayrılan hep Bosna Hersek 
olmuştur. Bu durumlardan mütevellit 
Bosna heyeti yapılan kurtarma plan-
larını kabul etmemiştir.

Tüm dünyanın olduğu gibi AB’nin 
de Bosna’da yaşananlar karşısında 
dehşete düştüğü Saraybosna’da bir 
pazar yerinin bombalanması görün-
tülerinin yayınlanmasının ardından, 
kamuoyunda oluşan hava nedeniy-
le uluslararası güçlerin konuya ilgisi 
artmış ve politikaları sertleşerek de-
ğişmeye başlamıştır. 1994 yılının ba-
şında yaşanan bu olay sonrasında AB 



20 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

dışişleri bakanları, krizin Çözümü için 
güç kullanımı seçeneğini kabul etmiş-
lerdir. Esasında, Saraybosna’da yaşa-
nan pazar yeri katliamı sadece AB’yi 
değil tüm uluslararası güçlerin bölge-
ye bakışını değiştirmiştir. Yaklaşık üç 
yıldır süren çatışmaların gün geçtikçe 
artması ve diplomatik çabaların ye-
tersiz kalması, askeri güç kullanımını 
gerekli kılmıştır. Bu aşamada, AB ve 
BM’nin yanında NATO da konuya dâ-
hil olmuştur. Bosna krizinde ABD’nin 
otoritesini fazla kullanmadığını ve bu 
krizi Avrupa’nın iç işi olarak gördü-
ğünü söylemek mümkündür. Nitekim 
BM gücüne hiç asker göndermeyen 
ABD’deki Clinton yönetimi, sivillerin 
öldürülmesinin yanlış olduğunu ve 
durdurulması gerektiğini belirtse de, 
yapabileceği tek şeyin Yeltsin’i ara-
yarak Sırpları durdurması gerektiğini 
söylemek olduğunu ifade etmiştir. 
Clinton Bosna-Hersek sorununun çö-
zümünü daha çok, Sırbistan’a yöne-
lik ekonomik ve diplomatik baskılara 
dayandırmıştır. Ancak bu politikanın 
Sırp lider Miloseviç’i memnun etmek 
dışında bir sonuca ulaşmadığı ve 
ABD’nin 1995’e kadar tamamen et-
kisiz kaldığını söylemek mümkündür.

ABD devlet başkanlığı seçimleri sıra-
sında Balkanlar’daki tepkisizliğinden 
dolayı Bush’u eleştiren Clinton, se-
çildikten sonra vaatlerinin tersine bu 
tepkisizliği devam ettirmiştir. Öyle ki; 
1995 ilkbaharında çatışma amacı bu-
lunmayan ve BM yetkisi ile uçuşa ya-
sak bölgeleri kontrol etme çabasında 
olan bir Amerikan F-16’sının Sırplar 
tarafından düşürülmesi karşısında, 
ABD yönetimi sesini çıkarmamıştır. 
ABD’yi NATO çatısı altında bir askerî 
müdahale seçeneğine zorlayan şey 
ise, Ağustos 1995’de ABD’nin Bos-
na’daki müzakerecilerinden üçünün 
Sırplar tarafından öldürülmesi ol-
muştur. İlk defa Bosna’da kayıp veren 
ABD, bundan sonra askeri seçenek 
üzerinde durmuş ve nitekim 30 Ağus-
tos 1995’de Bosnalı Sırplara yönelik 
NATO bombardımanı başlamıştır. 
Bosna-Hersek’teki çatışmayı önle-

mek için uzun süre etkisiz kalan Batılı 
devletler, 1995 yazından itibaren Sırp 
saldırılarının yoğunlaşması sonucun-
da askerî müdahale seçeneğine daha 
sıcak bakmışlardır. Bosna’da üç Ame-
rikalının öldürülmesi sonucunda daha 
aktif bir siyaset izlemeye başlayan 
ABD de, bir anlamda askerî müda-
hale için itici bir güç olmuştur. Bunun 
sonucunda da BM’nin yetkilendirme-
si ile 1995 yılının Ağustos sonlarında 
NATO, Sırp hedeflerine ağır bir hava 
bombardımanına başlamış ve bu sal-
dırılar sonucunda Bosnalı Sırplar da 
barışa yanaşmak zorunda kalmışlar-
dır.

1994 yılı içerisinde de BM’nin ilân 
ettiği uçuşa yasak bölgelerden ge-
çen Sırp uçaklarını durdurmak için 
BM’nin yetkilendirmesi ile NATO, Sırp 
hedeflerine hava saldırıları gerçekleş-
tirmiş ancak bu saldırılar kapsam ve 
sonuçları bakımından oldukça etkisiz 
kalmışlardır. BM Güvenlik Konseyi’n-
de gündeme gelen Sırp hedeflerine 
yönelik hava harekâtına ilişkin Rusya 
ve Çin vetosu, askeri anlamda önlem-
leri geciktirirken; ABD’nin Güvenlik 
Konseyi’nin 836 sayılı kararına da-
yanarak Şubat 1994’te NATO güçleri 
Sırplara yönelik düşük yoğunluklu 
hava harekâtı düzenlemeye başla-
mıştır. Ağustos 1995’te yapılan as-
keri operasyonla NATO güçleri Sırp 
kuvvetlerini geri püskürtmüş; Kasım 
1995’te ise Washington yönetiminin 
diplomatik girişimleriyle taraflar ara-
sında Ohio’daki Dayton üssünde ba-
rış anlaşması imzalanmıştır. Böylece, 
Bosna Hersek’in bugün ki yapısının 
oluşmasında etkili olan Dayton Barış 
Antlaşması, ABD’nin eşgüdümünde 
gerçekleşmiştir. Kasım 1995’te Ric-
hard Holbrooke’un aracılığı ile başla-
yan görüşmelere Boşnakları temsilen 
Aliya İzetbegoviç,  Hırvatları temsilen 
Franko Tudjman ve Sırpları temsilen 
Miloseviç katılmıştır. Üç hafta sü-
ren görüşmeler sonrasında 21 Kasım 
1995’de Dayton Barış Antlaşması im-
zalanmıştır. Antlaşma’nın ana hatları 
şöyledir: 

•   Bosna-Hersek bağımsız bir devlet 
olarak tanınmaktadır.
 •   Bosna-Hersek Devleti,  içinde 
Bosna ve Hırvat Federasyonu’yla bir 
Sırp Cumhuriyeti’ni ihtiva etmektedir. 
Toprakların  %51’i federasyona,  %49’u 
ise Sırp Cumhuriyeti’ne aittir. 
•   Saraybosna bir merkez hükümet, 
milli meclis, başkanlık sistemi ve ana-
yasal mahkemeye sahip birleşik bir 
yapıda kalacaktır.
 •   Başkan ve meclis demokratik ola-
rak seçilecektir. 
•   Kolektif başkanlık sistemi birer 
Boşnak Hırvat ve Sırp üyenin katılı-
mıyla sağlanacaktır.

ABD, NATO birleşimi altında Bosna’ya 
askeri müdahalede bulunup, barış 
antlaşmasını imza attırdıktan sonra 
güvenliğin sağlanması için NATO’ya 
bağlı 60.000 askerden oluşan IFOR’u 
bölgede bırakmıştır . Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç,  
imza töreninde “Bu adil bir barış ol-
mayabilir, fakat süren bir savaştan 
daha iyidir” demiştir.

Savaşın bilançosu ağır olmuştur. Sa-
vaş neticesinde, 280 bin insan ( 170 
bin Boşnak, 70 bin Sırp, 30 bin Hırvat, 
10 bin diğer) öldürülmüştü, 260 bin 
Boşnak 300’e yakın toplama kam-
pından geçmişti ve toplama kamp-
larında 40 bin Boşnak öldürülmüştü, 
nüfusun % 60’ı kendi evlerini terk 
etmek zorunda kalmıştı, 30 bin ka-
dın ve küçük kız tecavüze uğramıştı. 
Sivil kayıplarla beraber bir sürü ta-
rihi, kültürel anıt yok edilmişti. Bun-
lar arasında Saraybosna’da, Türkçe, 
Arapça, Farsça el yazıları bakımından 
Avrupa’nın dördüncü sırasını alan Or-
yantal Enstitüsü, Milli ve Üniversite 
kütüphanesi, 1984’te 14. Olimpiyat 
Oyunlarının yapıldığı bütün spor te-
sisleri, Neretva nehrinde bulunan ta-
rihi Mostar köprüsü ve diğer yapıtlar 
yer almaktadırlar. Özellikle saldırıların 
merkezinde dini yapılar bulunmakta-
dır. Mayıs 1995’e kadar 1239 dini yapı 
yok edilmişti ya da hasar görmüştü, 
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onlardan 1024’ü İslami, 182’si Katolik, 
28’i Ortodoks ve 5’i Yahudi yapısıydı.

Dayton Antlaşması ve ona ekli ana-
yasa bir bütün olarak ele alındığında 
bir yönüyle, savaş sırasında güçlenen 
dini-etnik kimliklere dayalı ayrışmayı, 
uluslararası bir antlaşma çerçevesin-
de teyit etmektedir. Aynı doğrultu-
da bir yandan anayasada belirlenen 
siyasi yönetim yapısı ve temsil me-
kanizması ile devlet-toplum ilişkisi 
kalıcı olarak dini-etnik bölünmüşlüğü 
perçinler hale gelirken, öte yandan 
uluslararası aktörler Bosna-Hersek’te 
çok kültürlülüğün yeniden üretilebi-
leceği ve yerlerinden edilen yurttaş-
ların evlerine geri dönebileceği bir 
ortamın oluşacağı beklentisini ya-
ratmaktadırlar. Gerçekte ise; Dayton 
Antlaşması’na ekli anayasa, bu dev-
letin nasıl yönetileceğinin çerçevesi-
ni çizen ve siyasal yaşamı biçimlen-
dirmeye çalışan hukuki ve siyasi bir 
metindir. Dayton Barış Anlaşması’nın 
Bosna açısından diğer bir önemi daha 
vardır.  Bu anlaşma sayesinde Bos-
na-Hersek, uluslararası alanda tanın-
mış sınırları ve toprak bütünlüğü ile 
bağımsız bir devlet olarak ayakta kal-
mayı başarmıştır. Diğer taraftan, Tito 
Yugoslavya’sı içinde 1969’da “Müs-
lümanlar” adı altında kurucu unsur 
olarak tanınan Boşnaklar, Dayton Ba-
rış Anlaşması’nın eki niteliğinde olan 
Bosna-Hersek Anayasası’nda gerçek 
isimleriyle  “Boşnaklar” olarak ayrı 
bir millet olarak sayılmışlardır. Bunla-
rın dışında,  Dayton Barış Anlaşması 
Bosna-Hersek devletinin ve toplumu-
nun yeniden bütünleşmesi için gerek-
li temeli de atmıştır.

Dayton Antlaşması Bosna-Hersek’in 
tarihsel, sosyal ve etnik gerçekliğini 
ve bölge devletleriyle olması gere-
ken denge unsurunu göz ardı etmiş-
tir. Kendi çıkarları doğrultusunda bir 
barış antlaşması metni hazırlamıştır. 
Savaş süresince yoğun etnik kıyımın 
yaşandığı Vişegradd, Srebrenica, 
Zvornik, Foça ve Drina boyundaki 
Boşnak bölgelerin Sırp Cumhuriyeti 

toprakları olarak tescil edilmesi, bu 
antlaşmanın önemli dengesizliklerin-
den biridir. Esnek bir merkezi hükü-
metin yanı sıra üç üyeli cumhurbaş-
kanlığı, merkeze ve enstitelere ait 
olmak üzere üç adet parlamento, 10 
kanton meclisi ve Brçko özel yöneti-
min meclisi ve benzer şekilde üç adet 
yargı mercii ve kantonlar ile Brçko ’ya 
ait alt meclisler bulunmaktadır.  BM 
yüksek Temsilcilerinden eski temsil-
cisi Paddy Ashdown’un deyimiyle: 
“Bosna-Hersek en az 1200 yargıç, 
760 yasa yapıcı, 180 Bakan ve 4 hü-
kümete sahiptir. Devlet gelirlerinin 
yıllık yüzde 40’tan fazlası bu çok ya-
pılı devlet sistemine harcanmaktadır. 
Bu sebeplerden dolayı uluslararası 
yardımlarının çoğu devletin ekono-
mik gelişmesi için kullanılamamakta-
dır .”

Sosyal politikalar,  büyük ekonomik 

politikalar, eğitim politikaları gibi po-

litikaların devlet çapında yetkin bir 

şekilde yürütülemiyor olması, ayrıca 

var olan devlet kurumlarının yeterince 

işlevsel olamaması, bunun temel gös-

tergeleri arasında sayılabilir. Bosna 

Hersek’te uygun siyasi iklim olmadığı 

için, ülke bölünmüş olmaktan kurtu-

lamamaktadır. Bu antlaşma savaşı 

bitirmesi, barışın sağlanması ve yara-

ların sarılması bağlamında önemli bir 

harekettir fakat Dayton Barış Antlaş-

masının, uzun vadede Bosna’nın ihti-

yaçlarına cevap vermeyeceği ortada-

dır. Antlaşmanın sağladığı karmaşık 

devlet yapısı, daha fazla küresel güce 

dayanması, etnik unsurlar arasında 

bütünleşme sağlayacak araçların ye-

tersizliği, antlaşmanın karşı karşıya 

kaldığı önemli meselelerdendir. Ant-

laşmanın imzalanmasından 21 yıl gibi 

bir süre geçmesine rağmen içeriğinin 

aynı kalması, barışın ve toplumsal 

istikrarın geleceğiyle ilgili endişeleri 

haklı çıkarmaktadır. Bu olaylar netice-

sinde, katliamları yapanların adil bir 

şekilde yargılanmaması ve yakalan-

malarının gecikmesi AB’ne duyulan 

güveni de sarsmaktadır. Bosna’nın 

AB uyum süreci çalışmaları, bu devle-

tin geleceğiyle ilgili olumlu düşünce-

lere girilmesine de sebep olmaktadır.

SONUÇ

Yugoslavya dağıldıktan sonra Bos-

na-Hersek de bağımsızlık mücade-

lesi veren ve Sırpların aşırı milliyetçi 

politikalarına karşı çıkan devletlerden 

biri olmuştur. Fakat Bosna Hersek’in 

durumu Yugoslavya sınırları içerisin-

de ki diğer devletlerin durumundan 

oldukça farklılık göstermektedir. Bos-

na-Hersek Cumhuriyetin kurulduğu 

Balkan toprakları tarihsel süreçte sık 

sık işgallere maruz kalmıştır. Bos-

na-Hersekli Müslümanlar yıllar bo-

yunca dinlerini yaşama ve kültürle-

rini idame ettirmek için büyük çaba 

göstermişlerdi. Bu topraklarda Müs-

lüman bir devlet kurmayı isteyen ve 

bunun mücadelesini veren en önemli 

kişi Aliya İzetbegoviç ’ti. Slovenya ve 

Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını ilan 

etmesinden sonra, Aliya İzetbegoviç 

Bosna-Hersek’in, Büyük Sırbistan’ının 

ve Büyük Hırvatistan’ının bir parçası 

olmasını istemiyordu. Müslümanlar, 

Belgrat rejimi altında kendilerini nasıl 

bir geleceğin beklediğini bilmemele-

rinden kaygı duymaktaydılar. Öte ta-

raftan, İslam’ı yaşamak, kültürlerini ve 

haklarını devam ettirme konusundaki 

endişeleri de devam etmekteydi. Bu 

tedirginliklerinden dolayı, Müslüman-

lar bağımsızlık mücadelesine giriş-

mişlerdir. 

Bosna-Hersek’teki çatışmayı Avru-

pa’nın iç meselesi olarak gören ve 

bu sorunu Avrupalıların inisiyatifine 

bırakan ABD, savaşın ilk yıllarında 

Bosna-Hersek’te kendi çıkarları doğ-

rultusunda bir müdahaleye gerek 
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görmemiş ve bu mevcut sorunun dı-

şında kalmayı tercih etmiştir. Fakat 

Sırpların saldırılarını gittikçe arttırma-

ları, 1995’den itibaren kanlı görüntü-

lerin kamuoyunda fazla yer alması ve 

ABD’li diplomatların Bosna’da yaşam-

larını yitirmesiyle beraber ABD yöne-

timi, daha aktif bir politika izlemeye 

ve askerî müdahalenin gerekliliği nok-

tasında baskı yapmaya başlamıştır. 

Avrupalı devletlerin çekincesi ise, bu 

bölgeye yapılacak ağır bir hareketin 

bu bölgede var olan askerleri açısın-

dan ölümcül sonuçlar doğurmasıydı. 

Fakat BM, 1995 yılının Ağustos ayında 

hava saldırıları uluslararası kanunlar 

çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Yapı-

lan askeri müdahale ve ABD’nin artık 

bu olaya daha fazla özen göstermesi 

neticesinde, 21 Kasım 1995 tarihinde 

ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton 

kentinde taslağı hazırlanan antlaşma 

metni, 14 Aralık 1995 tarihinde Fran-

sa’nın başkenti Paris’te Bosna Hersek 

adına Aliya İzetbegoviç, Hırvatistan 

adına Franko Tudjman ve Yugoslavya 

Federal Cumhuriyeti adına Slobodan 

Miloseviç tarafından imzalanmıştır. 

Bu antlaşma savaşı bitirmesi, barı-

şın sağlanması ve yaraların sarılması 

bağlamında önemli bir harekettir fa-

kat Dayton Barış Antlaşmasının, uzun 

vadede Bosna’nın ihtiyaçlarına cevap 

vermeyeceği ortadadır. Antlaşma-

nın sağladığı karmaşık devlet yapısı, 

daha fazla küresel güce dayanması, 

etnik unsurlar arasında bütünleş-

me sağlayacak araçların yetersizli-

ği, antlaşmanın karşı karşıya kaldığı 

önemli meselelerdendir. Antlaşmanın 

imzalanmasından 23 yıl gibi bir süre 

geçmesine rağmen içeriğinin aynı 

kalması, barışın ve toplumsal istikra-

rın geleceğiyle ilgili endişeleri haklı 

çıkarmaktadır. Bu olaylar neticesinde, 

katliamları yapanların adil bir şekilde 

yargılanmaması ve yakalanmalarının 

gecikmesi AB’ne duyulan güveni de 

sarsmaktadır. Öte yandan Bosna’nın 

AB uyum süreci çalışmaları, bu devle-

tin geleceğiyle ilgili olumlu düşünce-

lere girilmesine de sebep olmaktadır.
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Hayrİye Yenİsoy
 Süleymanoğlu

Bulgaristan’da Memoğlu-Süleyma-
noğlu soyadıyla bilinen Hayriye Yeni-
soy 10 Mart 1934’te Bulgaristan’ın Fili-
be şehrinin yakınında bulunan Kriçim 
(Kırçma) kasabasında doğdu. Türk 
İptidai ve Rüştiye Okulundan sonra 
Kriçim Bulgar Kız Lisesinde okudu. 
Sofya Üniversitesi Filoloji Fakültesi 
Türkoloji Bölümünün ilk mezunların-
dan biri oldu. Sonra da Üniversitenin 
Slav Filolojileri Fakültesi Bulgar Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 
Her iki Bölümü de yüksek başarıyla 
bitirdi. Mecburî hizmet olarak Kırcaali 
Türk Öğretmen Okulunda (Türk Peda-
goji Mektebinde) Türk dili ve edebiya-
tı öğretmenliğine atandı. Üç yıl süren 
mecburî hizmeti sona erer ermez Eski 
Zağra’da yeni açılan Öğretmen Uz-
manlaşma Enstitüsünde Türk Okulları 
Kürsü Başkanlığına atanmıştır. Ensti-
tünün kurucularından biri olan Hayriye 
Memoğlu (Memioğlu) Bulgaristan’da 
Türkçe eğitiminin gereken bilimsel-
pedagojik düzeyde gerçekleşebilmesi 
için çalışmış, Türk okullarını sık sık zi-
yaret etmiş, Enstitüde ve Türklerin yo-
ğun olduğu bölgelerde öğretmenlere 
kurslar düzenlemiş ve bilimselmeto-
dik içerikli makaleler yayımlamıştır. 
Kırcaali’de kaldığı yıllarda Türk Folklor 
ve diyalektoloji malzemesi toplama, 
kayda alma çalışmalarını Enstitüde de 
sürdürmüştür. Bulgar Bilimler Akade-
misinin düzenlediği bilimsel ekspedis-
yonlara da katılmış, ekspedisyon ekibi 
tarafından Kuzeydoğu Bulgaristan’da 
yaşayan Gagavuzların dili ve kültürü 
ile ilgili malzeme toplanmıştır. 

Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölü-
münün 1964’te açmış olduğu sınavı 
yüksek puanla kazanarak burada 22 
yıl çalışmış, çağdaş Türk dili, Türk dili 
ses bilgisi ve leksikoloji dersleri okut-
muştur. Yaz aylarında Üniversite tara-

fından düzenlenen bilimsel ekspedis-
yonlara katılmakla görevlendirilmiş, 
Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde 
Türk folkloru ve diyalektolojisi alanın-
da araştırmalarda bulunmuştur. 1970 
yılında Sofya Üniversitesi tarafından 
Bakü’ye gönderilerek Azerbaycan 
Devlet Üniversitesinde Türk dili ses 
bilgisi ve leksikoloji alanında ihtisas 
yapmış, aynı zamanda Azerbaycan 
Devlet Diller Enstitüsünün Fonetik 
Lâboratuvarında da deneyler yapmış-
tır. Yıllar sonra Azerbaycan Bilimler 
Akademisi Dilcilik Enstitüsü Başkanı 
ünlü dilci Prof. Dr. Agamusa Ahun-
dov’un yanında doktoraya başlamış 
ve “Tarihî Süreç İçinde Türk Dilleriyle 
(Lehçeleriyle) Slav Dilleri Arasındaki 
Etkileşim” konulu tezini savunmuştur. 
Sofya Üniversitesinde görevde bulun-
duğu yıllarda birçok Türkoloji öğren-
cisine tez danışmanlığı yapmış, Türk-
çenin leksik ve deyimler düzeyinde 
öteki dillerle etkileşimi başlıca araş-
tırma konusu olmuştur. Bundan son-
ra Bulgar Bilimler Akademisi Balkan 
Araştırmaları Enstitüsü Balkan Halkla-
rının Etnik-Lengüistik ve Etnik-Kültü-
rel Problemleri Bölümüne atanmıştır. 
1989 yılında Bulgarların “Büyük Gezi” 
olarak adlandırdıkları zorunlu Büyük 
Göçte ailece Türkiye’ye gelmiş ve 
anavatanda bu aile Yenisoy soyadını 
almıştır. 

Hayriye Yenisoy Türkiye’ye yaklaşık 
35 yıllık hizmetiyle, tecrübe sahibi bir 
üniversite öğretim üyesi olarak, ya-
yımlanmış makale, etüt ve kitaplarıyla 
geldi. 1991 tarihinde Ankara Üniver-
sitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakülte-
sinde kadroya alınan, Bulgar Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalının kurucusu 
olan Hayriye S. Yenisoy, burada eski 
Bulgarca, Bulgar yazı dili tarihi, çağ-
daş Bulgar dili, leksikoloji, diyalekto-

loji, stilistik gibi esas teorik dersleri 
okutmuştur. Yüksek lisans (master) 
ve doktora öğrencilerine tez danış-
manlığı yapmıştır. Kısa süreyle Muğla 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Doğu Akdeniz ÜniversitesiGazi Ma-
ğusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti), Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü, 
Bakü Azerbaycan Devlet Üniversitesi 
Filoloji Fakültesi, Oslo Üniversitesi 
(Norveç), Bulgar Bilimler Akademisi 
Dilcilik Enstitüsü gibi yüksek öğre-
tim, bilim kurumlarında konferanslar 
vermiş veya ders okutmuştur. Türk 
Federasyonlarının davetlisi olarak 
Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde 
düzenlenen yaz okullarında konfe-
ranslar vermiş, Avrupa’daki Türklerin 
eğitim konulu toplantılarına konuş-
macı olarak katılmıştır. 

Bir süre de T. C. Devlet Bakanlığı ve 
Kültür Bakanlığında danışman olarak 
geçici görevlerde bulunmuştur. Bilim-
sel çalışmaları Türkoloji, Balkanoloji 
alanındadır. Bir dilci olarak bilinen 
Hayriye Yenisoy çalışmalarında Türk-
çenin Balkan dilleriyle etkileşimi ve 
geçmişten günümüze kadar dayanan 
Slav-Türk dil ilişkileri konularına ağırlık 
vermiştir. Bulgaristan Türklerinin söz-
lü ve yazılı edebiyatı üzerinde de ya-
zıları ve kitaplar hâlinde araştırmaları 
yayımlanmıştır. Leksikografi alanında 
da çalışmaları vardır: Türkçe-Bulgar-
ca Sözlük, Bulgarca-Türkçe Tematik 
Sözlük, Türkçenin Ters Sıklık Sözlüğü, 
Türk Sanat Eserlerinde Sık Kullanılan 
Kelimeler Sözlüğü vb. Norveçli ünlü 
bilim adamlarından Prof. Alf Grannes 
ve Prof. Kjetil R. Hauge ile birlikte Bul-
garcada Türkçe Kelimeler Sözlüğünü 
hazırlamışlardır. 2002 yılında Oslo’da 
(Norveç) yayımlanan söz konusu söz-
lük ABD The American Association of 
Teachers of Slavic and East Europe-

içimizden biriiçimizden biri
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an Languages birincilik ödülüne lâyık 
görülmüştür. Eski Türk anıtlarıyla il-
gili Rusça eserlerin Türkçeye çevirisi-
ni yapmış, Türkçeden Bulgarcaya ve 
Bulgarcadan Türkçeye kitap çevirileri 
de vardır. Uluslararası Sosyolengüist-
ler Derneği’nin üyesi olan Hayriye 
Yenisoy sosyolengüistik alanında 
da çalışmaktadır ve Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç etmiş Türklerin dilini 
incelemektedir. Bulgaristan’da tota-
liter rejimin Türk halkına ırkçı bir po-
litika uygulamaya başlamasıyla Türk 
aydınlarından birçoğu perişan edil-
miştir. Bu karanlık dönemde Hayriye 
Süleymanoğlu’nun ailesi de nasibini 
almıştır. Şair ve araştırmacı Ahmet 
Şerif Şerefli şöyle yazmıştır: “Türklerle 
ilgili herhangi bir olay çıkınca Bulgar 
güvenlik organları ilk önce bu ailenin 
evine baskın düzenliyor, aileye nefes 
aldırmıyorlardı”. Evleri defalarca ba-
sılmış (özellikle 11 Ağustos 1983 ve 5 
Ekim 1985 tarihlerindeki aramalarda) 
ailenin zengin ev kitaplığından kitap-
ları alınıp götürülmüştür. 

Yapılan aramalarda Hayriye Süleyma-
noğlu’nun Türkoloji konulu yayımlan-
mış ve henüz yayımlanmamış eserleri 
(müsveddeleri de dahil), yıllarca top-
lamış olduğu Türk folkloru ve diyalek-
tolojisi malzemelerine de kasetleriyle 
(bantlarıyla) birlikte el konmuş, bir 
daha hiçbir şey iade edilmemiştir. Sof-
ya Üniversitesi Yayınevince basılmış, 
henüz Üniversite matbaasında bulu-
nan Bulgarca-Türkçe Tematik Sözlük’ü 
ve baskıda bulunan Türkçe-Bulgarca 
Sözlük’ü alınarak Üniversitede ırkçı bir 
politika izleyenlerin başında bulunan 
tarihçi Rektör Prof. İlço Dimitrov’un 
çıkardığı 4170 Numaralı, 14.07.1981 ta-
rihli yazılı emriyle yakılmaları için aci-
len bir komisyon kurulmuştur. Fakül-
tenin Bulgar profesörlerinden bazıları 
“sözlük gibi eserler yakılır mı” diyerek 
bu olayı sert tepkiyle karşılayınca 
Rektörün 4592 Numaralı, 27 Temmuz 
1981 tarihli yeni bir emriyle Bulgarca-
Türkçe Tematik Sözlük Üniversitenin 
bodrum katındaki depolardan birinde 
demir parmaklıklarla bölünmüş bir 
yerde kilit altına alınmıştır. 
Söz konusu sözlükleri Hayriye Sü-
leymanoğlu’nun Bulgaristan Türkleri 
için hazırladığı ve bunlarla Türklerin 
ana dilleri Türkçeyi ve Türk kültürle-
rini unutmamalarını amaçlamış oldu-
ğu, Bulgar Komünist Partisinin “TEK 
ULUS” kurma politikasına karşı çıktığı 
iddiaları ortaya sürülerek Hayriye Sü-

leymanoğlu ve ailesine çilelerle dolu 
yıllar yaşatılmıştır. Bu durum 10 Kasım 
1989’da komünist rejim iktidarına son 
verildiği güne kadar devam etmiştir. 
Oysa iki sözlüğün de ön sözlerinde 
bunların Türkoloji Bölümü öğrencile-
rinin ihtiyaçlarını karşılamak için ha-
zırlanmış olduğu ve böyle sözlükler 
hazırlamak için kendisine görev veril-
diği açıkça belirtilmiştir. Aradan 13 yıl 
geçtikten sonra, ülkede demokrasiye 
geçişin ilk yıllarında Eylül 1993’te Üni-
versitenin yeni Rektörü Prof. Dr. İv. La-
lov’un emriyle demir parmaklıklı böl-
menin kapısı açılmış, Bulgarca-Türkçe 
Tematik Sözlük de özgürlüğüne ka-
vuşmuştur. Sözlüğün özgürlüğe ka-
vuşması Bulgaristan Cumhuriyetinin 
ilk Cumhurbaşkanı Dr. Jelö Jelev sa-
yesinde olmuştur. Türkçe-Bulgarca 
Sözlük’e gelince: Hayriye Süleyma-
noğlu’nun elinde arşiv materyallerin-
den çok az bir bölüm kalmış, bunlar 
üzerinde tekrar çalışmaya başlamış, 
1989’un Büyük Göçünden sonra An-
kara Üniversitesinde göreve başlamış, 
söz konusu sözlük üzerinde de çalış-
malarını sürdürmüştür. 2007 yılında 
bu sözlüğün güncelleştirilmiş yeni 
varyantı T. C. Millî Eğitim Bakanlığın-
ca Ankara’da yayımlanmıştır. 1987’de 
doçent, 2003 yılında da profesör olan 
Hayriye Yenisoy’un başlık olarak 250 
dolayında yayımlanmış eseri vardır. 
Yazıları Türkçe, Bulgarca, Rusça, Slo-
vakça ve İngilizce olarak Bulgaristan, 
Türkiye, Azerbaycan, eski Çekoslo-
vakya, Norveç, Hollanda, A. B. D. vb. 
ülkelerde yayımlanmıştır. Bu başlıklar 
arasında Bulgarcaya ait kitapları da 
bulunmaktadır. Bulgarcanın grame-
rini Türk dilinde ilk yazan Hayriye 
Süleymanoğlu olmuştur. Bir ilk olan 
bu kitaplarda karşılaştırmalı yöntem 
uygulanmış, Türkçenin ve Bulgarca-
nın fonetik, kelime yapımı ve gramer 
özellikleri üzerinde durulmuş, bu iki 
dilin farklı ve benzer yönleri vurgulan-
mıştır. 

25-30 yıl bir aradan sonra ilk kez Türk-
çenin seçmeli bir ders olarak okutul-
masına izin verilmiş ve Türk çocukları-
na bir bağış ve hatıra olarak ilk Türkçe 
ders kitaplarını eşi Mehmet Süleyma-
noğlu ile birlikte hazırlamıştır. Bunla-
rın ikinci genişletilmiş baskısı T. C. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıp 
bağış olarak Bulgaristan Eğitim ve 
Bilim Bakanlığına göndermiştir. Bul-
garistan Cumhurbaşkanlığında, Eği-
tim ve Bilim Bakanlığında en yüksek 

düzeyde görüşmelerde Haklar ve Öz-
gürlükler Hareketini temsil eden ko-
misyonun başkanlığını yaparak Türk 
öğrencilere Türkçenin zorunlu bir ders 
olarak okutulmasını ısrarla savunmuş-
tur. Türkiye’ye göç ettikten sonra da 
Bulgaristan ile ilişkilerini kesmemiş 
ve Türkçe öğretimi konusunun Bul-
garistan yasaları çerçevesinde olumlu 
yönde çözüme kavuşması uğrunda 
yazılar yazmakta ve bu sorunu gün-
demde tutmaya devam etmektedir. 
Türkiye’de düzenlenen yaz kursları-
na gelen Türkçe öğretmenlerine ders 
vermektedir. Hayriye Süleymanoğlu 
Yenisoy, birçok ulusal ve uluslararası 
kongre, sempozyum ve panellere bil-
dirileriyle katılmış ve katılmaya devam 
etmektedir. 1994 yılında Ankara’da 
düzenlenen Türk Dünyası Kurultayın-
da “Türk Dünyası Demokratik Kadın-
lar Konseyi”’ne eş başkan seçilmiştir. 
Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Süvari 
dergisinin 1993 yılı, Türk Dünyası Ya-
zarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRK-
SAV) da 2003 yılı TÜRK DÜNYASINA 
HİZMET ÖDÜLLERİNE lâyık görül-
müştür. Başka kurum ve kuruşlarca 
da ödüllendirilmiştir. Hayriye Yenisoy 
Süleymanoğlu, 24 Mart 2018’de Anka-
ra’da vefat etmiştir. 
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Rodop Türk Halk Masalları (Derleme, 
Emil Boev ile, Sofya, 1963), 
Türk Dili Ses Bilgisi(1976), 
Bulgarcada Türkçe Kelimeler Sözlüğü 
(Alf Grannes ve Kjetil R. Hauge ile), 
Bulgarca-Türkçe Tematik Sözlük 
(1981)
Çağdaş Bulgar Dili(1997)
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları 
Antolojisi Cilt 8: Bulgaristan Türk Ede-
biyatı
Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkiler 
(1998)
Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatın-
dan Örnekler-Folklor Türleri- Şiirler ve 
Düz Yazılar (2002)

CENAB-I ALLAH HAYRİYE 
ANNEMİZE VE OĞLU ERHAN BEY’E 
RAHMET EYLESİN. KALBİMİZDESİNİZ!

Yazan: Dr. Erhan SÜLEYMANOĞLU
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şiirceşiirce
Asya kızları 

Ana erkim Hatun kağanım 
Obamın direği, göçebe yoldaşım 

Şahlanışım senin omuzlarında 
Dilimin varlığı senin ağzında 

Ana dilim sensin, milli benliğim sen 
Bugün Asya’dan Avrupa’ya göneniyorsam sayende 

Su perim, gök yıldızım, ay güneşim 
Çekik gözlerine secde etsin melekler 

Güzelliğinle Asya daha güzel 
Asaletinle Asya Turan’ı daha bir bâki 
Varsın varlığım kollarında daim olsun 

Ezel ve ebedimi sen çiz 
Alın terinde tuz tanesi olmaya razıyım 

Yeter ki Rumeli’de beni unutma 
Bir sen var ötelerde varlığımdasın 

Sen de benim gibi Altaylar’da uç nöbetindesin 
Sen de benim gibi yarınlara taşırsın bu dili, 

Aynı dili konuşuyorsak yüzyıllarca var bir hikmeti 
Geleceğe taşıyorsak aynı medeniyeti 

Var bir mesuliyeti 
Böyle yaşa, böyle çalış, böyle yüksel 

Asya kızları 
Merhametim, nezaketim, inceliğim 

Kadınım, bacım ve can yoldaşım 
Aslımı unutsam, yolumu şaşırsam, ölsem de 

Sen beni yeniden doğur 
Sen beni yeniden yarat 

Sen beni küllerinden var et 
Asya kızları 

Zümrüd-ü Anka kuşlarım 
Bu Tengri ve tarihimizin emridir sana 

Bu Rumeli’deki uç beyinin son bir arzusudur daha... 

30 Ağustos 2015, Ulçin/Ülgün-Karadağ

Taner Güçlütürk

ASYA KIZLARI
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BALKAN
LEZZETİ

   

LOKUM MALZEMELERİ

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta,yarım kilo un

1 tatlı kaşığı soda

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yoğurt, yumurta, un, soda, sıvıyağ, tuz bir kaba alınıp 

karıştırılır ve kulak memesi kıvamına gelinceye

kadar yoğrulur. Yoğrulan hamur ilk olarak 

2 büyük parçaya ayrılır. Hamur parçaları uzun 

silindir hâline getirilir. Bu parçalar eşit uzunluklarda 

küpler halinde kesilir. Daha sonra bu küpler 

sıvıyağda kızartılır.

Afiyet olsun...

LOKUM (MAKEDONYA)
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KİTAPLIKKİTAPLIK
BALKAN TARİHİ 1  (18. VE 19. YÜZYIL-
LAR)

 Balkan Tarihi 1-2 kitabı, Barba-
ra Jelavich tarafından kalame alınmış iki 
ciltlik bir eserdir. Profesör ilk ciltte, Bal-
kan tarihinin 18.ve 19. yüzyıllarını; ikinci 
ciltte ise Balkan tarihinin 20. yüzyılını 
ele almıştır. Birinci cilt, iki ana bölüm, 
yedi alt başlık ve 431 sayfadan oluşmak-
tadır. Bunun yanı sıra bu ciltte “Karlofça 
Antlaşması’nın imzalandığı 1699 yılın-
dan, Rusya ve Habsburg İmparatorluğu 
arasında Balkanlarla ile ilgili mutabakat 
antlaşmasının imzalandığı 1897 yılına 
kadar gelişen olaylar” anlatılmaktadır.

Kitabın “Giriş” kısmında (1-40. Sayfa-
lar), çalışmaya kaynaklık eden Balkan 
yarımadasının doğal sınırlarının, hari-
talarla desteklenmesi bölge coğrafya-
sının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. 
Bölge, tasvir edilirken özellikle bölgenin 
stratejik önemi vurgulanmıştır. Asya, 
Afrika ve Avrupa’nın kavşak noktasın-
da bulunan Balkan coğrafyasındaki 
dağların, Balkan halklarının birbirinden 
soyutlanmalarına ve farklı görüşlere 
sahip olmalarına katkıda bulunmasının 
bir avantaj, yabancı istilalara karşı bir 
savunma vazifesini görememesini de 
dezavantaj olarak belirtmektedir. Ha-
tırlanacağı üzere, Kırım, Balkan ve Bi-
rinci Dünya Savaşları’nın kökenleri bu 
coğrafyadan beslenen yarımada yazar 
tarafından “Avrupa’nın barut fıçısı” ola-
rak da nitelendirilmiştir. Yazar, “Tarihi 
Arka Plan” (4-40 sayfalar) başlığında, 
Balkan uluslarının tarihsel serüvenini, 
Demir Çağı’ndan  başlayarak 18. yüz-
yıla kadar özetlemiştir.  Fakat  sadece  
siyasal  (kendi aralarındaki  hâkimi-
yet ve dış mihraklı istilalar) ve Orto-
doks-Katolik  Kiliseleri  arasındaki 
ekümenlik mücadelesi esas alınarak 
dil, kültür, etkileşim ve yaşam tarzı 
gibi halkların folklorunu oluşturan 
sinir uçlarına çok az değinilmiştir 
Diğer taraftan Osmanlı fethinden 
önce ve sonra, Balkanların siya-
si konjonktürünü ortaya koyan 
yazar, bu resmi bize sunarken 
sadece Batı’daki siyasi kargaşa-
dan dolayı Osmanlı fetihlerinin 
kolay olduğunu vurgulayarak, 
Osmanlının askeri üstünlüğü-
nü göz ardı etmiştir. Ayrıca, “Muhteşem 

Süleyman” ve saltanat dönemini kusur-
suz bir inkişaf dönemi olarak değerlen-
dirilerek; son yıllarda yapılan çalışmalar 
II. Süleyman Dönemi’nin aslında bir nevi 
inkıraz döneminin başlangıcı olduğunu 
ortaya koymuştur.

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm: “18. Yüzyıl” ana başlı-
ğında üç bölümden oluşmaktadır. Bu 
bölümde, 18 yüzyılda Osmanlı ve Habs-
burg hanedanlarının yönetimi altındaki 
Balkan ulusları tahlil edilmiştir. İkinci 
bölüm: “İsyan Yılları, 1804-1887” adını 
taşımakta ve Balkan yarımadasında çı-
kan ulusal isyanları, Balkan ulus hükü-
metlerinin kuruluşu, Habsburg yönetimi 
altında yaşanan milliyet sorunları gibi 
muhtelif konular hakkında kapsamlı 
bilgiyle okuyucuya bahsedilendönemle 
ilgili yeterli  bilgi verilmektedir. 

Jelavich, bu ciltte yer alan konular hak-
kında daha fazla bilgi isteyen okuyucuya 
rehber olması için seçilmiş eserleri ver-
mesi ve bibliyografya çalışma önerile-
riyle, Balkan Tarihi konusunda araştırma 
yapmak isteyenler için bir rehber niteli-
ği taşımaktadır. “Genel Balkan Tarih-

leri”, 

“Millet ve İmparatorluk Tarihleri (Balkan 
Ulusları)”, “On Dokuzuncu Yüzyıl: 1914’e 
kadar Ulus Devletlerin Oluşumu (Eko-
nomik, Diplomasi, Ulusal Gelişmeler)”, 
“Balkan Edebiyat Tarihleri” başlıkları al-
tında ve “Yunanlar, Arnavutlar, Bulgar-
lar, Rumenler, Sırplar, Hırvatlar Sloven-
ler, Osmanlı İmparatorluğu, Habsburg 
İmparatorluğu” gibi Balkan uluslarını 
sınıflandırması okuyucuya ayrıntılı bir 
envanter sunmaktadır. 

Kronolojik- tematik usule göre hazır-
lanan eserde akıcı bir dil kullanılmıştır. 
Ancak dipnotların, sayfanın altlarına 
değil de bölümün sonunda verilmesi, 
bilgi-kaynak ahengini bozmuştur.

Birinci Kısım (43-187. sayfalar)
 
Yazar, daha  bölümün amacını belirt-
tikten sonra“Osmanlı Sistemi” ( 43-53. 
sayfalar) başlığı altında,“Osmanlı dev-
leti cihad kavramı üzerine inşa edil-
mişti; amacı, İslam topraklarını geniş-
letmek ve savunma gücünü artırmaktı. 
Dünya, müminlerin hâkimiyet alanı olan 
darülislam ile savaş alanı darülharp ola-
rak iki parçadan müteşekkildi. Hüküm-
darın görevi, İslam yönetimini, mümkün 
olduğunca geniş bir alana yaymaktı.” 

(s.43) şeklinde tanımlarla Osmanlı 
yönetim sistemini ve onun beslen-
diği dinî ve örfi hukuku ayrıntılı 
bir şekilde anlatmaktadır. Devlet 
sistemini, yönetiminin başında 
bulunan padişahın kutsallığını(-
Teoride, sultana yetkiyi sadece 
Tanrı’nın vermesi, gücünü Tan-
rı’dan alan mutlak iktidara sa-
hip olan) görev ve yetkilerini, 
toplumun üst kesimi ile (askeri 
ve ulema sınıfı) alt kesimi ara-
sındaki (reaya) görev taksima-
tı ve seviyeler arasındaki iniş 
çıkışın zorluğuna dikkat çeki-
lerek özetlenmiştir.
Yazar, Osmanlı Devleti’nin 
gayrimüslimlere bakış açı-
sını şöyle ifade etmektedir: 
“Bununla birlikte, herhangi 
bir eşitlik söz konusu değil-
di. Gayrimüslimler ekstra 
vergi verir; çok sayıda özel 
sınırlamaya tabi kalır ve 

statü itibarıyla daha aşağı 
muamele görürlerdi.” (s. 44) 
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Evet, Jelavich’in yorumu böyle! Ancak 
devşirme sistemini anlatırken “Köle sta-
tüsünün kaçınılmaz olarak aşağılayıcı 
bir statü olmadığının vurgulanması ge-
rekir. Sultanın kölesi olmak bir onurdu 
ve hem yüksek toplumsal mevki hem 
de maddi kazanç temin etmekteydi” 
(s.46). Toplumun en alt seviyesinde 
olan gayrimüslim bir çocuk (8-20 yaş 
arası) devşirme sistemi ile sadrazamlık 
görevini ifa edebilirdi. Profesör, devşiri-
len çocukların hangi kefede ve statüde 
olduğunu belirtmemiştir.
 
Osmanlı askeri sistemine kaynaklık 
eden yeniçeriler ve sipahilerin istima-
leti (kullanım) ve askeri sistemin nasıl 
çözüldüğünü (50-53), neden ve sonuç 
bağlamı ekseninde kapsamlı şekilde 
tahlil etmiştir. Yazar, 18. yüzyılı Osman-
lı Devleti için kasvetli bir yüzyıl olarak 
görmektedir. Bunun gerekçelerini de 
toplumun en üst kesimindeki yönetici-
den, köyde çiftçilik yapan bir hane reisi-
nin, 18. yüzyıl boyunca geçirdiği siyasal 
ve sosyal evrimi kapsayacak şekilde 
ortaya koymuştur. Yönetim sistemin-
deki bozulmalara verdiği örnekler ilgi 
çekicidir. Bunlardan birini şöyle aktar-
maktadır:
“Diğer yüksek memurluklar gibi patrik-
lik de, en yüksek ücreti ödeyen adaya 
verilmeye başlandı. 17. yüzyılın sonuna 
gelindiğinde bir seçimin fiyatı ( patriklik 
seçimi) aşağı yukarı 20 bin kuruş veya 3 
bin altın pounda mal olmaktaydı ki, bu 
miktar 1727 yılında 5 bin 600 pounda 
ulaştıktan sonra düşüşe geçti.” (s.56)

Bu yüzyıl içerisinde gerçekleşen savaş-
lara ve artık müdafaa durumuna geçen 
Osmanlı yönetimine karşı, Habsburg 
hanedanının ve bilhassa Rusya’nın 
muhteris politikaları, kronolojik ve dün-
yadaki gelişmelerle de bağlantılı olarak, 
doğu-batı (İran-İngiltere) yönündeki 
anlatı, bir siyasi tarih havası içinde say-
falarca anlatılmaktadır. Yazar, Balkan 
uluslarının tarihini anlatılırken, dikkati 
iki önemli noktaya çekmektedir.

Bunlardan birincisi kilisedir  (Ortodoks  
Kilisesi).  Kilise  sadece  dinî bir  unsur  
olmayıp  halkın gündelik yaşamı dahi 
etkileyen bir kurum olarak Hristiyanlığı 
nasıl canlı tuttuğunu bu sözlerle ifade 
etmektedir: “Cemaatine, Osmanlı İm-

paratorluğu’nun zaferinin Hristiyanların 
günahları yüzünden Tanrı’nın verdiği 
bir ceza olduğunu öğretti. Kiliseye göre 
Müslümanların yönetimi geçiciydi. Çok 
geçmeden Hristiyanların muzaffer ko-
num elde edecekleri yeni bir dönem 
gelecekti” (s.58). İkincisi ise Osmanlı 
Devleti’nin teoride merkezi bir mutla-
kiyetçi devlet olmasına rağmen, Babıa-
li’nin Balkan Hristiyanlarının yaşantısı 
üzerinde tam hâkimiyet kuramaması 
odak noktasıdır. Ayrıca, Balkan halkla-
rının durumunu inceledikten sonra, Os-
manlı ve Habsburg yönetimi altındaki 
Balkan halklarının statüsünü mukayese 
ederek aktarması eserin güçlü yanların-
dan biridir.

İkinci Kısım (195-410)

“İsyan Yılları 1804-18007” başlığındaki 
ikinci bölümde, Balkan yarımadasının 
1804 ila 1887 yılları arasındaki dönem, 
başta Sırp ve Yunan isyanları olmak 
üzere, ulusal isyanları ve yeni yönetim-
lerin kurulması konuları anlatılmaktadır. 
Balkan isyanlarının arka planında olan 
nedenleri, şöyle açıklamaktadır: Tarih 
ve dili kültürel canlanış olarak değerlen-
dirmektedir. Bu isyanların tetikleyici ise 
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı ekonomik 
sıkıntılardır. Bunların yanında Jelavich, 
ilk Balkan ulusal isyanlarının sebeplerini 
şöyle özetlemektedir:
 “Her ne kadar Avrupa ideolojisi, entel-
lektüeller arasındaki ulusal bilincin can-
lanması, bir Ortodoks tüccar sınıfının 
yükselişi ve büyük güçlerin Yakın Do-
ğu’da rekabet eden hedeflerinin hepsi 
birden hikayemizde rol oynasalar da, ilk 
devrimlerin esas nedenleri, tamamına 
yakını 18. yüzyılda ortaya çıkmış olan 
yarımadadaki dahili koşullardır. Bun-
lardan en önemlisi Osmanlı hüküme-
tinin kırsal kesimde hukuku ve düzeni 
korumaktaki ve hem Hristiyan hem de 
Müslüman itaatsiz ve silahlı unsurları 
kontrol etmekteki yetersizliğiydi. Bu 
durum barıştan yana olan Hristiyan ve 
Müslüman nüfusu kendi savunmalarını 
organize etmeye yöneltti. Böylece yerel 
hükümet merkezleri ortaya çıktı ve bu 
merkezler sakinlerine sadakat ve itaati 
emretti.” (s.217)

Jelavich, “İlk Ulusal İsyanlar” (s.195-
259) başlığında Sırp ve Yunan isyan-
larının arka planını tartışırken bu is-
yanların duygusal yönleri üzerinde de 
durmuştur. “Ortodoks dünyası söz ko-
nusu olduğunda, bir grup yeniçerilerin 
İstanbul patriğini ve bazı piskoposlarını 
Paskalya arifesinde asmaları en fena ca-
navarlıktı.”( s. 238) sözleriyle Babıali’ye 
ve özellikle Yeniçerilere; yeri gelince de, 
“Genelde Osmanlı eylemleri Avrupa’da 
tamamen bilinirken, Hristiyan vahşeti 
görmezlikten gelinmekteydi.” (s. 242) 
gibi yerinde yapılan eleştirilerle durumu 
tarafsız bir şekilde vermeyi amaçlamış-
tır.

“Ulusal Hükümetlerin Teşekkülü”(s. 261-
325) bölümünün ana vurgusu ise Sırbis-
tan, Karadağ, Yunanistan ve Tuna Pres-
nlikleri’nde (Eflak ve Boğdan; bugünkü 
Romanya toprakları) merkezi
yerel hükümetlerin kuruluşu, siyasi or-
ganizasyon sorunları, mezkur devletler 
ile büyük güçler
arasındaki ilişkiler ile toprak ve köylü 
sorunları üzerinde yoğunlaşmıştır. 19. 
yüzyılda Balkan uluslarının milliyetçi-
lik hareketleri, millî bağımsızlık ya da 
özerkliğe giden süreci “Sonuç” kısmın-
da ele alınmıştır.

Yazar kitabı sad eve akıcı bir dille yaz-
mıştır ve çevirmenlerinde katkısıyla 
eser Türkçeye çevrilerek alana kazan-
dırılmıştır.. Çevirmenlerin de katkısıyla 
hızlıca okunabilecek bir eser ortaya çık-
mıştır. Modern Balkan devletlerinin1 iki 
asırlık tarihine dışarıdan bir gözle ba-
kıldığı için gerek Osmanlılar gerek Bal-
kan ulusları ve bölgede hak iddia eden 
devletlerle ilgili (Habsburg İmparator-
luğu ve Rusya) yerinde eleştirilerde 
bulunarak, objektif bir anlatı sunmuştur. 
Dil engelinin olması Balkanların birçok 
yönünün ayrıntılı olarak incelenmesine 
engeli nedeniyle bölgenin öneminden 
dolayı yakın zamanda yapılan çalışma-
ların sayısında artış görülmektedir. İn-
celediğimiz eser bu açığı kapatabilecek 
nitelikte olup okunmayı -Balkan Tarihi 
derslerinde, ders kitabı olarak da oku-
tulmayı- incelenmeyi ve Balkanlara ilgi-
si olanlar için bir başucu kitabı olmayı 
fazlasıyla hak etmektedir. İlyas AK
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Orhangazi’de Balkan Türkleri 
konulu konferans

ORHANGAZİ Bal-Göç şubesi ‘Balkan Türkleri-
nin Gencel Sosyo-Kültürel Durumları’ konulu 
konferans düzenledi. Programa konuşmacı 
olarak katılan BGF Genel Başkanı Kader Öz-
lem, 1923’ten 2000 yılına kadar toplamda 
900 bin kişinin Türkiye’ye göç ettiğini belirtti.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Der-
neği (Bal-Göç) Orhangazi Şubesi’nin organize 
ettiği ‘Balkan Türklerinin gencel sosyo-kültü-
rel durumları’ konulu konferans gerçekleşti. 
Bal-Göç’ün yeni tesisinde gerçekleşen kon-
feransa Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, 
Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon 
Komutanıvekili P. Astsubay İsmail Bilgi, siya-
si parti başkanları, STK temsilcileri, Belediye 
başkan adayları ve çok sayıda Bal-Göç üyesi 
katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan 
Balkan Göçmenleri Federasyonu (BGF) Ge-
nel Başkanı Kader Özlem, farklı dönemlerde 
900 bin soydaşın Türkiye’ye göçe zorlandığını 
ifade ederek, ‘’1989’un sonuna kadar yaklaşık 
350 bin soydaşımız Türkiye’ye göç etmiştir. 
Her ne kadar, bazı kaynaklar Bulgaristan’daki 
Türk nüfusunu olduğundan daha az gösterme 
yoluna gitse de Türkler ülke nüfusunun yüz-
de 10’unu oluşturmaktadır ve nüfus artış hızı 
Bulgarlara oranla daha yüksektir’’ dedi. Hasan 
BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

Balkanlar’da Türk Kültürü Dergisi Arşivi 
Dijital Ortamda

Bursa merkezli Balkan Türkleri Göçmen ve 
Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) yayın 
organı olan Balkanlar’da Türk Kültürü dergisi-
nin arşivi elektronik ortama aktarıldı. 28 yıldır 
yayın hayatını sürdüren dergi alanındaki en-

der yayın organlarından biri durumda. Fede-
rasyonun gerçekleştirdiği proje kapsamında 
95 sayılık dev arşiv dijital ortama aktarılırken, 
www.balkanlardaturkkulturu.com adresinden 
ücretsiz olarak erişime sunuldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 
BGF Başkanı Dr. Kader Özlem şunları söyledi: 
“Federasyonumuz yayın organı olarak hizmet 
veren Balkanlar’da Türk Kültürü dergisi 28 yıl-
lık yayın hayatı tecrübesiyle köklü bir ekolün 
temsilcisi durumundadır. Balkan Türklerinin 
tarihi, kültürü ve edebiyatına yönelik çalışma 
gösteren Dergimiz, alanındaki ender örnek-
lerdendir. Göreve geldiğimiz günden itibaren 
bu eşsiz yayın organını daha ileri bir seviye-
ye getirmek için faaliyet göstermekteyiz. Bir 
BGF projesi olarak hazırladığımız Dergimiz 
arşivini dijital ortama aktarma çalışmalarında 
nihayet sona gelmiş bulunuyoruz. Böylece 1. 
sayıdan 95. sayıya kadar olan Balkanlar’da 
Türk Kültürü dergisi nüshaları ücretsiz olarak 
hemşerilerimizin yanı sıra akademisyenlerin, 
araştırmacı-yazarların ve bilim dünyasının 
hizmetine açılmış durumdadır. Projenin ger-
çekleştirilmesi aşamasında yoğun gayretleriy-
le destek veren genç arkadaşlarımıza teşek-
kürlerimi sunuyorum. Camiamızın gençleşen, 
proje üreten, bütün Balkanlar’a hitap eden ve 
bilim dünyasına açılan bir veçheye kavuşması 
için gösterdiğimiz gayretleri sürdüreceğiz”.

BGF Başkanı Dr. Kader ÖZLEM’e Kosova’da 
“ÖZEL HİZMET ÖDÜLÜ” verildi

BGF Genel Başkanı Dr. Kader Özlem`e, bilim-
sel araştırmaları yanı sıra Balkan Türklüğüne 
sunduğu değerli hizmetlerinden dolayı layık 
görüldüğü ULUSLARARASI SÜLEYMAN BRİ-
NA BALKANLAR TÜRK KÜLTÜRÜ “ÖZEL HİZ-
MET ÖDÜLÜ” verildi. 
DOĞRU YOL Türk Kültür Sanat Derneği ve 
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Kosova Türk Yazarlar Derneği - 1994 himaye-
sinde, Uludağ Universityesi Öğretim Üyesi Dr. 
Kader Özlem`ın sunduğu “Balkan Türklerinin 
Hukuki Durumları ve Türkçe” adlı konferans 

düzenlendi. Konferansa T.C. Priştine Büyükel-
çisi Sayın Çağrı Sakar, Kosova Meclis Başkan 
Vekili Muferra Sinik, TİKA Kosova Koordinatö-
rü H.Burak Ceran, International Maarif Scho-
ols Of Kosova Koordinatörü Mesut Özbaysar, 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker 
ve çok sayıda misafir katıldı.  Büyük ilgi gö-
ren konferans ardından Dr. Kader Özlem`e, 
bilimsel araştırmaları yanısıra Balkan Türklü-
ğüne sunduğu değerli hizmetlerinden dolayı 
layık görüldüğü Uluslararası Süleyman Brina 
Balkanlar Türk Kültürü “Özel Hizmet” Ödülü 
takdim edildi.

BGF Heyeti Bursa İl Göç İdaresi’ni 
Ziyaret Etti
BGF Bursa Delegasyonu olarak Bursa İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne nezaket ziyaretinde 
bulunduk. Bu vesileyle hemşerilerimizin kar-
şılaştığı meseleleri de dile getirme fırsatımız 
oldu. İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Tüzen Bey’e 
misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür 
ediyoruz.

Baltürk’ün Misafiri Olan Genel Başkandan 
“Küresel Aktörlerin Balkanlar Politikalarının 
Analizi” Konulu Sunu

BGF Genel Başkanı Dr. Kader Özlem Kocaeli 
BAL-TÜRK’ün misafiri olarak “Küresel Aktör-
lerin Balkanlar Politikalarının Analizi” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Bal-Göç Genel Başkan Yardımcısı Sadık Yıl-
maz, Bal-Göç Genel Başkan Yardımcısı Şenol 
Sevinç ve Bal-Göç Genel Sekreter Yardımcısı 
Sabri Göktürk’ün de katıldığı ziyaret dostane 
bir ortamda gerçekleşti ve geleceğe dönük 
projelerin istişare imkanı doğdu.

BGF Genel Başkanı Dr. Kader Özlem TBMM 
Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun 
Toplantısına Katıldı.

BGF Genel Başkanı Dr. Kader Özlem Kocaeli 
BAL-TÜRK’ün misafiri olarak “Küresel Aktör-
lerin Balkanlar Politikalarının Analizi” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Bal-Göç Genel Başkan Yardımcısı Sadık Yıl-
maz, Bal-Göç Genel Başkan Yardımcısı Şenol 
Sevinç ve Bal-Göç Genel Sekreter Yardımcısı 
Sabri Göktürk’ün de katıldığı ziyaret dostane 
bir ortamda gerçekleşti ve geleceğe dönük 
projelerin istişare imkanı doğdu.

FAALİYET
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