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MEVLana ve
¹
balkanlar
MİKAİL TÜRKER BAL
Mevlânâ’nın
ölümünden
sonraki çeyrek yüzyıl içinde,
Sultan Veled’in Mevlevî tarikatının yayılmasına nezaret ettiği
dönemde, Selçuklu iktidarı zayıflamaya ve Osmanlı İmparatorluğu’na ismini veren
kurucu Osman Bey’in
yıldızı yükselmeye başladı. XIV. Yüzyılın sonuna
gelindiğinde, Osmanlılar
Anadolu’nun
tamamını ve Balkanlar’ın büyük
bölümünü denetimleri

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da yerleşmesiyle oralarda
zamanla çeşit çeşit tarihî, kültürel ve sosyal yapıtlar inşa
ettirilmiştir. Cami, hamam,
köprü, çeşme, kervansaray, be-

hizmetlerini sağladıkları tekkeler de inşa edilmişti.
Balkanlar, Osmanlı ordusu tarafından askerî açıdan fethedilmeden önce seyyah dervişler tarafından bir anlamda
fethedilmişti. Diğer bir
deyişle Osmanlı buraya
geldiğinde yerli halk psikolojik olarak bu fethe
hazır hâle getirilmişti.

XIII. Yüzyılda Anadolu’nun din ve kültür coğaltına almışlardı.1
rafyasında, beden yapısı
ve buna bağlı olarak dış
Selçuklu Devleti’nin başdünyası ile asıl temel;
kenti olan Konya’da yaiç dünyasını, manevî
şamış ve burada ilmi ile
hayatını, uyumlu bir
insanları irşâd eden Mevşekilde senteze ulaştıran
lana Celaleddin Rûmî’nin
ve bu çerçevede ‘kâmil
(m.1207-1273)
fikirleri
insan’ tipinin en belirgin
neticesinde ölümünden
özelliklerini
üzerinde
sonra evlatları ve talebetoplamış olan Mevlânâ
leri tarafından müstakil
bu portreyi müritleri
bir tarikat haline dönüşvasıtasıyla
devam
türülmüş olan Mevlevî
ettirmiş ve Osmanlı
tarikatı Anadolu sınırladesten gibi yapıtların haricinde toplumunun bir parçasını oluşrını aşarak Balkanlar’a kadar
İslamiyet’in buralarda yayılma- turan Balkanlara taşımıştır.
ulaşmıştı.
sına öncülük etmiş dervişlerin
1 Bu yazı, 29.05.2017 tarihinde Şehir ve Kültür Dergitasavvuf kültürünü ve sosyal Osmanlı yönetiminin Bossi’nde yayınlanmış olup genişletilmiştir.
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na-Hersek’e tamamen yerleştiği dönemde (XV. Yüzyılın
sonları) Mevlevîlik usûl, erkân,
teori ve pratik açıdan şekillenmiş bulunuyordu. Mevlânâ
Celâleddîn Rûmî’nin halifeleri vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nin birçok yerinde tekkeler
açılmıştı. Anadolu’da kurulan
Mevlevî tekkelerini Rumeli’nin
değişik yerlerinde tesis edilen
Mevlevî tekke ve zaviyeleri takip etmiştir.

faaliyet göstermiş bazı mevlevîhânelerin de ismi geçmektedir. Bu mevlevîhânelerden
bazıları Türkiye’de tekkelerin
kapandığı 1925 senesine kadar
Konya’daki merkez dergâha
bağlı olarak vazifelerine devam etmişlerdir. Balkanlar’da
neredeyse Osmanlı’nın gittiği
her bölgeye ulaşmaya çalışan Mevlevîler, bu toprakların
Türkleşmesi için diğer tarî-

Mevlevîlik,
biraz
geç olmakla birlikte Osmanlı Devleti
topraklarında da faaliyet
göstermeye
başlamıştır. İlk olarak
Edirne ve daha sonra İstanbul’da olmak
üzere Mevlevîhaneler
kurulmuştur. Sonrasında Mevlevîlik tarikatı Osmanlı Devleti
yöneticileri nezdinde
edinmiş olduğu saygın konum neticesinde Mısır’dan Belgrad’a kadar geniş bir
coğrafyada yayılmıştır. Başlangıçta merkezden
gönderilen
halifeler eliyle kurulan
Mevlevî
dergâhları,
Mevlevîliğin sistemleşmesinden
sonra
katarla
(Bayramî-Melamiler,
beyler ve vezirler tarafından
Bektaşiler, Nakşî, Rufâî, Sâdî,
yaptırılmaya başlanmıştır.
Kâdirî) birlikte Macaristan’da
Balkanlarda, tarih sahnesinde da mevlevîhâneler/dergâhlar

tesis ettikleri gibi, etkinlikleri Polonya’nın içlerine kadar
uzanmıştır.
Balkanlarda tesis edilen diğer
Mevlevî dergâhları da şunlardır:
Rumeli Yenişehir (Larissa)
Mevlevîhânesi (Yunanistan),
Vidin (Vodine) Mevlevîhânesi (Bulgaristan), Serez Mevlevîhânesi (Yunanistan), Niş
Mevlevîhânesi (Sırbistan), Sakız Mevlevîhânesi
(Yunanistan),
Midilli Mevlevîhânesi
(Yunanistan), İlbasan
Mevlevîhânesi (Arnavutluk), Filibe Mevlevîhânesi
(Bulgaristan), Peçoy (Peç)
Mevlevîhânesi (Macaristan), İpek Mevlevîhânesi (Kosova), Belgrad
Mevlevîhânesi (Sırbistan).
Saraybosna
Mevlevihanesi
XV. yüzyılın ikinci yarısında Saraybosna’da
kurulan Mevlevî tekkesi ile Bosna-Hersek’te
Mevlevîlik dairesine katılmıştır. Bu tekke 1462
yılında İshakoğlu Gazi
İsa Bey tarafından inşa
ettirilmiştir. İshakoğlu İsa Bey
(Îsâ Bey İshakoviç), Vrhbosna
denilen yere yerleştikten sonra
oraya bir saray inşa ettirmiş ve
bu günkü Saraybosna’nın (SaBALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ 5

rajevo) temellerini atmıştır.
Filibe Mevlevihanesi
Rumeli’de Bektaşi, Halveti vd.
tekkelere göre günümüze gelen nadir Mevlevihanelerden
birisi de Bulgaristan’daki Filibe’de bulunmaktadır. Kentin
merkezinde Osmanlı dokusunun bulunduğu Üçtepe mevkiinde 18. yüzyılın başlarında
Peçevi Ahmed Dede adına kurulmuştur. Bu gün lüks bir lokanta olarak kullanılmaktadır.
Peçoy Yakovalı
Hasan Paşa Mevlevihanesi
Şehrin surlarının dışında Zigetvar Kapısı civarında yer
alan mevlevihanenin, sadece
semahane olarak kullanılan
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camisi günümüze gelmiştir.
16.yüzyılda yapılmış Yakovalı
Hasanpaşa Camii kuzeyinde U
planlı medrese ile birlikte Mevlevihane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Uzun süre kadınlar
hastahanesinin kilisesi olarak
kullanılmış ve 1957’den sonra
restore edilerek cami haline
getirilmiştir.
Girit-Hanya Mevlevihanesi
Mevlevihane 1890 yılında açılmış, 1924 yılında kapanmıştır.
İsmail Kara bu Mevlevihane
hakkında bir monografi yayımlamıştır. Kurucusu Konyalı Kara
Şemsi Dede’dir. Müştemilatı yıkılan tekkenin semahane-türbe
kısmı günümüzde öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır.

Selanik
Mevlevihanesi
Yunanistan’ın kuzeyindeki Serez ve Selânik Mevlevihaneleri
de yıkılmıştır. Veled Çelebi Serez’in banisi olarak Ramazan
Dede’yi, şeyhi olarak Mehmed
Ağah Dede’yi kaydetmiştir. Selanik Mevlevihanesine ait bazı
fotoğraflar günümüze gelmiştir. Zaviye statüsündeki Mevlevihane şehrin batı kesiminde
surların dışında, Yenikapı karşısında geniş ağaçlıklı bir bahçe
içerisinde bulunuyordu. 1617
yılında Ekmekçizade Ahmed
Paşa tarafından kurulmuştur.
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Zaman ve mekansal olarak balkanİZM

ORYANTALİZM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
metİN SEYYAR 1
Balkanizm ve Oryantalizmin
aynı şey olup olmadığını üzerine akademik anlamda bir tartışma söz konusudur. Zira Batı’nın ortaya attığı Balkanizm
teriminin bir gerçeklik payının
olup olmadığı düşüncesinden
öte Balkan coğrafyasının bu
şekilde algılanmasını tetikleyen düşünce yapısı üzerinde
durmak gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı bu
çerçevede şekillenmiştir. Nitekim Balkanizm terimini, Batı’da
dolaşan Balkan hayaleti üzerinden aslında Batı’nın kendi
geçmiş tarihi yapısını bu tür bir
iddia ile makyajlama argümanı olarak görmek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda aslında
Balkan toplumlarında Avrupa
diğerini temsil ederken, Avrupa’da ise Balkanlar ötekini
temsil etmektedir. 1
20. yüzyılda ele alınan gezi
yazılarının çoğunun devletin
resmi siyasetinden etkilendiği
1 Doktora Öğrencisi, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih
ABD, Balkan Çalışmaları, İzmir/Türkiye ORCID:
0000-0003-4560-2438
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ve politikleştiği görülmektedir.
Nitekim Balkanlar’ı gezen bir
seyyahın anlatılarında, Balkan
coğrafyasını gezdiğini bir Batılının Balkan coğrafyasındaki
bakış açısını kazanabilmesi için
Batı’yı ve ona ait bütün fikirleri silip onun yerine içinde ilkel
adamdan ne varsa onu dışavurumu neticesinde kazanılacağı
vurgulanmıştır. Burada dahi
Avrupalıların Balkanlar’a dair
bakış açısını görmek mümkündür.
Doğu yani şarkiyatçı metafor üzerinden Balkanlar’ın

barbar kavramına sıkıştırılmasının ana nedeni zamansal-mekânsal ve kültürel anlamda Batı medeniyetinin
ben idraki (Avrupa merkezcilik) düşüncesidir. Bu bakış
açısı, aynı zamanda bütün
bir insanlık tarihini batı medeniyetinin tarihî akış seyrine bağlayan bir algının
tezahürüdür. Nitekim bu
düşünceye göre medeniyetin merkezi Batı’dır ve bunun dışındaki medeniyetler
veya farklı coğrafyalarda
yaşayan toplumların kültürleri ötekidir veya diğeridir.

Michael Palairet

Bu duruma en net olarak
coğrafi keşifler döneminde
Amerika kıtasındaki insanlara dair yapılan çizimler
örnek gösterilebilir. Öyle ki
karşılaşacakları insanları insan başlı ve çeşitli hayvan
vücutları ile çizmişlerdir.
Bu anlamda Samuel Huntington’a göre gelecekte
toplumların temel çatışma
kaynağı ekonomik veya
ideolojik değil, kültürel
olacağı vurgusu bu idrakin
oluşum nedenine bir örnek
olarak gösterilebilir. Çünkü
Batı kendisini merkezde
gördüğünden dönüştürme
yetkisini
kendinde
görmektedir. Bu durumu
açıklayan en önemli kavram
ise white man burdens yani
“beyaz adamın yükü” kavramıdır.

bir unsur veya olgu eklenmiştir. Bu yeni bir
öteki kavramını oluşturan
neden Komünizm olgusudur. Çünkü Balkanlar’da Rus komünizminin
başlangıcı
Avrupa’nın
sonu anlamına gelmektedir. Ayrıca İkinci Dünya
Savaşı sonrasında Balkanlar’da öteki imgesi
Doğu-Batı ekseninde öz
tanımlama alanına sıkıştırılmıştır. Bu tanımlama Doğu ile Batı arasında çarmıha gerilmiş
olan Balkan kelimesinin yerine
kullanılan Güneydoğu Avrupa ismidir. Bu durumu eleştiren Todorova’ya göre aslında
"Batı ile Doğu miti, medeniyet
ile barbarlığın karşı karşıya
konması değil, bir medeniyet
ile öteki medeniyetin yan yana
konması gerektiğidir. Balkanlar,
Avrupa’nın el değmemiş vahşi Batısı algısı bu dönemden
sonra oluşmaya başlamıştır".
Bu söylemi oluşturan itici güç
siyasetten öte kültürel bakış
açısıdır.

Balkanizm terimi aslında
batının entelektüel algılar içinde oldukça fazla özelliği olan
Oryantalizm kavramının bir
parçası olarak görülmektedir.
Bu bağlamda Balkanizm metaforu Balkanlar’ın ulus devlet
sürecinden sonra entelektüel
Balkanlar imgesine İkinci Batı düşüncesinin Osmanlı miDünya Savaşı sonrasında yeni rasını ötekileştiren bir algının

kavramsallaştırılıp
olarak görülebilir.

yazılması

Batı imgesinde
(burada
oryantalist bakış açısı kast
edilmektedir) Osmanlı mirası,
Batı tarafından Ortadoğu ve
Balkan toplumlarının eksikliklerinin ve geri kalmışlığının ana
nedeni olarak görülmektedir.
Bunun aksine Micheal Palairet
ise Balkanlar’ın özelinde de
Bulgaristan coğrafyasının erken modern Rönesansı olarak
adlandırılan dönemin Osmanlı
hâkimiyeti altında gerçekleştiğini ifade etmiştir. Osmanlı
döneminden sonra ise Osmanlı’nın sağladığı imkânlardan
yoksun kalan Bulgaristan halkının, tüccarlarının tembelliklerinin de etkisiyle Rönesans
dönemini devam ettiremediklerini göstermiştir.
Osmanlı dönemi Balkanları
ve milliyetçilik akımlarının etkisiyle 1878 sonrası Osmanlı Balkanları’nı ele alıp değerlendiren diğer Balkan tarihçilerinde
de bu algıyı görmek mümkündür. Nitekim Nıcolaı Todorov,
Leften Strav Stravrianos gibi
bazı Balkan tarihçilerinin Osmanlının Balkan coğrafyasına
gelmesiyle bu coğrafyada bulunan kentlerin sosyo-ekonomik olarak gerilediği ve burada
kentleşmenin giderek azaldığı
iddiası buna örnek olarak gösterilebilir.
Todorova, hem Doğulu hem
BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ 9

de barbar olarak nitelendirmelerine gönderme yaparak
bir gazetecinin Balkanlar’da
insanların birbirilerini 500 yıl
önceki olaylardan dolayı öldürdüğünü ifade etmesini de
bu bağlamda değerlendirmiştir. Avrupalıların bu nokta da
bu tür yaklaşımlarının doğru
olmayacağını çünkü orada da
insanların 2000 yıl önceki meselelerden dolayı öldürüldüklerinden bahsetmektedir. Ayrıca, Avrupa devletlerinin sonu
gelmez genişleme arzularının
sonucu olarak yaşanan iki dünya savaşını unutan Batı’nın,
bugün Balkanlar’a insan hakları hususunda öğütlerde bulunması yazar tarafından ironik
bir durum olarak nitelendirilmekte ve Bosna’da 200.000
insanın öldürülmesini vahşet
olarak değerlendiren Batı’nın
Vietnam’da ölen 3 milyon sivilin nasıl değerlendirilmesi ge-

rektiğini sorgulamaya açmaktadır. Ayrıca, ırkçılık kavramını
Balkanlar’a mal etmeye çalışan
Avrupa’nın bu girişimini eleştiren Todorova, modern anlamdaki ırkçılığın ilk kez 16. yüzyıl
İspanya’sında ortaya çıktığını
belirtmekte, Aydınlanma Dönemi’nin sonunda temellendiğini ve 19. yüzyılda ise Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası
haline geldiğini ifade etmektedir. 19. yüzyılda Balkan coğrafyasının Batı imgelenişinde
konumlandırılması uluslararası
alanda kurulan oluşumların etkisinin olduğu da göz ardı edilmemesi gereken bir nedendir.

mın ilişkisel bir terim olduğunu belirtmek amacıyla değişik
bir rota izlemek gerekmektedir. Doğu kavramının gözlem
noktasına göre değişkenlik arz
etmektedir. Bu durum Balkanlar boyutuna indirgendiğinde
farklı bir tabloyla karşılaşmak
mümkündür. Bu olgu, tablo
içindeki Balkanizm algısının
dinsel boyutunu içermektedir.
Nitekim Sırbistan coğrafik anlamda Bosna-Hersek’ten Doğu’da olmasına rağmen, bir
Sırp için Bosnalı kimse Doğuludur. Zira mikro ölçekte bu
düşünceyi tetikleyen neden
Boşnak kimliğinin ötesinde din
olgusudur. Ancak, genel olarak
Her ne kadar Balkanlar,
Balkan ulusları açısından DoBatı’nın içindeki Doğu olarak
ğulu olan asıl unsur, Türklerdir.
nitelense de “Doğu” kavramının sosyal psikoloji üzerindeki
Batı’nın Balkanlar imgesifarklı algılama tarzlarına rast- ne yönelik yaklaşımında gelamak kuvvetle muhtemeldir. nel bir üstünlük havasının ve
Söz konusu kavrama ilişkin yukarıdan bir bakışın hâkim
tasavvur farklılıklarına, kavra- olduğu dikkat çekmektedir.
Batılıların salt Balkanlar konusunda değil, dünyayı algılama
tarzlarının “ben ve ötekisi veya
diğerleri” şeklinde biçimlendirildiğinin altını çizmek gerekir. Bu bağlamda Todorova
şu ifadelere yer vermektedir;
“Doğulu” olan ve pislik, edilgenlik, güvenilmezlik, kadın
düşmanlığı, entrikacılık, samimiyetsizlik, oportünizm, tembellik, bâtıl inançlılık, uyuşukluk, hareketsizlik, verimsizlik,
beceriksiz bürokrasiyi gösteren
başka genelleyici sıfatların yanı
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sıra kullanılabilirdi. “Doğulu” ile
kısmen örtüşen “Balkan”, acımasızlık, hoyratlık, istikrarsızlık
ve kestirilmezlik gibi ilave özelliklere sahipti. Her iki kategori
de, temizlik, düzen, özdenetim,
karakter gücü, hukuk anlayışı,
adalet, etnik idare, kısaca “insan davranışını da soylulaştıran
kültürel açıdan daha yüksek
gelişme aşaması” simgeleyen
Avrupa kavramı karşısında kullanılıyordu. Sonuç olarak Balkanlar’da meydana gelen herhangi bir olay Doğu’ya referans rinin oluşum basamaklarını
gerçekleştirme çabalarını, bu
ile açıklandığı görülmektedir.
medeniyete ait olduklarını saBalkanlar, Osmanlı’nın vunmalarının gerekçesi olarak
kültürel izlerini taşımaktadır. Bu görmeleri ise ironik bir durumbağlamda Balkanlar’ın Batılılar dur. Zira Todorova, milliyetçitarafından dışlandığına ve Ba- liği Batılı olmanın temeli olatı’nın içindeki Doğulu olduğu- rak niteleyenlere şu çelişkiyle
na gönderme yapmaları bunun atıfta bulunmakta: Selanik’te
bir göstergesidir. Balkanlar’da posta vapurunun içinde diyaşanan olumsuz gelişmeleri namitler saklayan Bulgar komilliyetçilik temeline dayan- mitacı, Avrupa medeniyetinin
dıran Todorova, milliyetçiliği temsilcisiyken, Makedonya’da
bu ayrışmayı artıran bir faktör reformları uygulamaya koymaolarak görmektedir. Ayrıca, ya çalışan Hilmi Paşa böyle bir
Balkanlı siyasetçi ve entelektü- nitelikten yoksundur.
ellerin bütün talihsizliklerinde
Sonuç olarak, tarihsel migünah keçisi olarak Osmanlı
Devleti’ni ve Türkiye’yi kullan- raslar dizisinde en önemlisinin
maları kendilerini ötekiye karşı yarımadaya adını veren Balkonumlandırmaları Oryantaliz- kanlar’daki Osmanlı mirasıdır.
min bir diğer düşünce yapısına Nitekim Osmanlı mirası Türk,
başvurmaları anlamını taşıdığı İslam ve Balkan geleneklerini
ortak bir potada buluşturan
söylenebilir.
ulus üstü bir kavramı ifade etBalkan uluslarının milli- mektedir.
yetçilik hususunda Avrupa’yı
örnek alarak ulus devletle-
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BALKAN TÜRKLÜĞÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYET:

I. MURAD HUDÂVENDİGÂR
BarIŞ PEHLİVAN
Osmanlı Devleti’nin Balkan
fütuhatına baktığımızda gözümüze çarpan ilk isimlerden
biri I. Murad Hudâvendigâr
oluyor. Sultan Murad yanında
bulunan ve Rumeli’de gaza
eden önemli beylerin yardımı
ile Balkan fütuhatında önemli
roller üstlenmiş bir hükümdar
olmuş idi. Sultan Murad devrinde Balkanların güneydoğu
kesimleri Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve Anadolu’dan
birçok Yörük taifeleri yerleştirilmeye başlanmıştı. Evrenos,
Yiğit Paşa, Köse Mihal ve Hacı
İlbeyi gibi önemli beyler bu
fütuhatta önemli roller üstlenmiştir. Selçukluların uç beylikler sistemi ile Batı Anadolu’da
yayıldığı gibi Osmanlı Devleti
de Balkanlar’da benzer bir yol
izlemiş ve bu önemli beylerin
aileleri uzun süre uç beylikleri
şeklinde merkeze bağlı olarak hareket etmişlerdir. Lakin
Selçuklular’da olduğu gibi uç
beyliklerde merkeze bağlılık
kopmamıştır. Bu uç beylikleri
II. Murad döneminden II. Mehmed dönemine kadar merkeze
bağlanıp tasfiyeleri gerçekleştirilmiş ve sancaklar haline getirilmişlerdir.

göstermiştir. I. Murad birçok
Osmanlı kaynağında Hudâvendigâr ve Gazi Hünkâr namı
ile geçer. Sultan Murad küçük
yaşlarda eğitimi sureti ile yanına verilen lalası Şahin Paşa ile
ilk önce Bursa daha sonra Eskişehir sancaklarında görev aldı.
Gelibolu’da yerleşimi sağlayan
ve Rumeli’de gaza halinde bulunan abisi Gazi Süleyman Paşa’nın 1357’de ki vakitsiz vefatı
ile bu gazaları devam ettirmek
amacıyla Gelibolu’ya geçti.
Sultan Murad babası Orhan
Bey’in ölümü olan 1362 yılına
kadar şehzade namı ile Balkan
fütuhatını Lala Şahin, Evrenos
ve Hacı İlbeyi gibi beylerle yürüttü. I. Murad dönemine ait
tartışmaların hala devam ettiği üç ana konu vardır. Bunlar
Edirne’nin fethi, Sırp Sındığı ve
Çirmen savaşlarının tarihleri ile
Selanik’in fethidir.

I. Murad Balkan fütuhatına ilk çıktığı yıllarda kardeşi
Halil’in Rum korsanlarca kaçırılması Rumeli’de ki fetihlerin kısa süreliğine durmasına
neden oldu. 1359 senesinde
Halil’in Bizans İmparatoru V.
Ioannis Paleologos’un yardımı ile kurtarılması ile fetihler
Orhan Bey’in Nilüfer Ha- hız kazanmaya başladı. I. Mutun’dan doğma olan oğlu I. rad’ın daha şehzadelik yıllaMurad, aynı anadan doğma rında hedefinin Bizans’ın en
abisi Gazi Süleyman Paşa gibi büyük ikinci şehri olan AdriaRumeli coğrafyasına önem nopolis (Edirne) olduğu fetih
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hareketlerinden belli oluyordu.
1360-1361 yıllarında Lala Şahin
Paşa, Evrenos ve Hacı İlbeyi ile
Edirne civarındaki kaleleri zapt
eden I. Murad Edirne’yi abluka altına almıştı. Diğer önemli
bir şehir olan Dimetoka’nın ele
geçirilmesi ile Edirne’nin fethine kadar ve sonrasında bir süre
Balkan fütuhatı Dimetoka merkezli yürütülmüştür.
Edirne’nin fethi konusu hala
tartışmaya açık olup tam bir
tarih üzerinde kesinlik sağlanamamıştır. Halil İnalcık, I.
Murad’ın daha şehzadelik döneminde şehri kuşatıp 1361 yılında fethettiğini dile getiriyor.
Uzunçarşılı ise bu tarihi 1363
olarak belirtirken 1364 ve 1365
yıllarında da olabileceğini dile
getiriyor. Irak hükümdarı Sultan Üveys’e gönderilen 1362
tarihli mektupta Edirne’nin
fethinden bahsedilmesi, fethi
1362 tarihine kadar indirsede
daha sonraki mektuplaşmalar kafaları karıştırmaktadır. A.
Burmov’un görüşüne göre 1371
Çirmen muharebesi sonrası
Edirne’nin kesin fethi gerçekleştirilmişti. İnalcık’ın belirttiği
1361 ve Zachariadou’nun belirttiği 1369 yılları daha çok öne
çıksa da birçok kroniğin farklı
tarihler vermesi bu durumu
hala çıkmaza sokmakta.
Şehzade Murad, 1362 yılın-

da Orhan Bey’in vefatı üzerine Anadolu’ya dönüp tahta
oturdu ve kardeşlerini ortadan
kaldırdı. Orhan Bey’in ölümü
sonrası Şehzade Murad’ın Rumeli’de oluşunu fırsat bilenler
Bursa’da bazı karışıklıklar çıkardı. Karamanoğulları’da bu
sırada Eretna beyliği ile Osmanlı topraklarını tacize başladı. 1365 Yılına kadar Anadolu’da kalan Sultan Murad
Karamanoğulları ve Eretna üzerinde hâkimiyet
kurdu. Bu sırada Savua
Kontu liderliğindeki Haçlı Donanması Mısır’ın İskenderiye limanını yağma edip 1366 yılında
Gelibolu’yu Osmanlı’nın
elinden aldı. Bunun üzerine Rumeli’ye geçen
Sultan Murad burada
fetihlerine devam etmiş,
Edirne sarayının inşası
bitene kadar (1369) Dimetoka’yı merkez olarak
kullanmıştır.
Bir diğer tartışmaya
açık konu ise Sırp Sındığı veya Çirmen savaşının
tarihleridir. Halil İnalcık
bu savaşların karıştırıldığını Süleyman Paşa döneminde ki bir baskının
buna sebep olduğunu
dile getirirken tek bir savaş
olarak 1371 tarihini bize aktarıyor. Uzunçarşılı ise Gibbons’un
nazariyesini
destekleyerek
bizlere 1364 ve 1371 yıllarında
1. Çirmen ve 2. Çirmen olarak
iki savaşın vuku bulduğunu
dile getiriyor. Hatta 1364 tarihli savaşta Hacı İlbeyin ani
bir baskınla Sırp kuvvetlerini
dağıtması ve önemli bir başarı
elde etmesi Lala Şahin Paşa ile
aralarını açmış ve Hacı İlbeyi’n
zehirlenmesi ile sonuçlanmıştı.
Uzunçarşılı 2. Çirmen savaşının
ise Lala Şahin Paşa’nın kumandanlığında vuku bulduğunu

dile getirir. Birçok kaynak ortak
nokta olarak 1371 tarihinde buluşuyor. Sırplar bu savaşı çok
önemsemiş ve Makedonya’ya
hâkim olan Sırp despotları
Ugleşa ve Vukaşin kardeşler
önemli bir ordu toplamışlardı.
1371 Yılında ki Çirmen muharebesinde Osmanlı kati suretle
galip gelmiş ve Makedonya’nın
fetih yolu Türklere açılmıştı.

Slav kaynaklarını inceleyen
Yusuf Hamzaoğlu bu savaşın
kazanılmasında ve Osmanlı’nın
Balkanlar’da
tutunmasında
bölgede ki Avar, Proto Bulgar,
Peçenek ve Kuman gibi Türk
boylarının katkısının önemli
olduğunu dile getiriyor. Çirmen Savaşında, 1071 Malazgirt
savaşında olduğu gibi bu Türk
boylarının katkısı sayesinde
savaşın kazanıldığını da aktarıyor. Bu Türk boylarının bazı
katkıları olsada savaş neticesini değiştirecek kadar büyük
bir katkı içinde olduklarını sanmıyorum. Hali hazırda büyük

kısmı bölgede ki Slavlar içinde
eriyen bu taifeler elbet Osmanlı’nın Balkanlarda tutunmasında katkı sağlamışlardır lakin
Balkanlar zaten bu dönemde
bir keşmekeş içinde idi. Bu
kargaşa döneminde Osmanlı
bölgede uyguladığı iskân ve
hoşgörü politikaları neticesinde yerini sağlamlaştırmıştır.
Selçukluların Anadolu’yu fethi
sırasında Bizans İmparatorluğu’nun
merkezi düzeni bozulmuş ve
Anadolu’da bir karmaşa
dönemi oluşmuştu. Aynı
şekilde Osmanlı’nın Balkanları fethinde de bu
duruma benzer bir yapı
görüyoruz.
1371 Çirmen muharebesinde Ugleşa ve
Vukaşin kardeşlerin hayatlarını kaybetmesi ile
Makedonya
toprakları
Osmanlı’nın eline geçti.
Despot Vukaşin’in oğulları Osmanlı’ya boyun
eğdiler ve topraklarında
haraçgüzar olarak kaldılar. Bu savaş sonrası
1372’de Selanik kuşatılsada alınamadı yine tartışmalı bir konu olan Selanik’in fethi 1387 Yılında
gerçekleşti. Rumeli Beylerbeyi olan Lala Şahin Paşa
önderliğinde
Makedonya’da
fetih hareketlerinin devam ettiği sırada Şehzade Savcı Bey
ile Bizans Prensi Andronikos
isyan eder. 1373 yılında ki bu
isyanlar sonucu Sultan Murad
Anadolu’ya döner ve durumu
kontrol altına alır. Daha sonra
tahta geçen Andronikos, Sultan Murad ile anlaşıp 1377 yılında Gelibolu’yu geri teslim
etti. 1371-1383 yılları arasında
gerçekleşen Makedonya’da ki
fetih hareketlerini Evrenos Bey
ve Lala Şahin Paşa gibi komutanlar yürütürken daha sonra
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Rumeli Beylerbeyi olan Timurtaş Paşa yaptığı önemli düzenlemeler ile 1383 sonrasındaki
fetih hareketlerinin başında
bizzat bulundu. Bu dönemde
Kara Halil Paşa ve Molla Hüseyin’in tavsiyeleri ile Pençik Kanunun temeli atıldı.
Sultan Murad 1381 yılında
Anadolu’ya döndü ve Anadolu
Beylikleri ile ilişkilerini geliştirdi. Yaptırdığı evlilikler ile Hamidoğulları ve Karamanoğulları üzerinde hâkimiyet kurdu.
1383 yılında tekrar Rumeli’ye
geçtiğinde Çandarlı Kara Halil Paşa’yı Serez üzerine gönderdi. Çandarlı Kara Halil Paşa
1383’te Serez’i 1387’de Selanik’i teslim aldı. 1385 yılında
Kara Timurtaş Paşa Manastır
ve Ohrid’i fethetti bunun üzerine Arnavutluk ve Bosna yolu
Osmanlı’ya açıldı. Epir üzerine
bazı akınlar yapılsa da asıl Arnavutluk seferleri II. Murad ve
II. Mehmed dönemlerinde gerçekleşti. Osmanlı’nın Arnavutluk ve Bosna seferleri bölgede
ki birçok Despotu haraçgüzar
yapmıştı. Bunlar arasında bulunan Knez Lazar daha sonraları Damadı Vılkoğlu ve Bosna
kralı Tvrtko’nun kışkırtmaları
ile Kavala Şahin’in Bosna’da ki
yenilgisinden cesaret bulmuştu. Knez Lazar, Macarlar başta
olmak üzere bölgedeki birçok
devleti bir araya getirip bir sefer hazırlığına girişmişti. Haraçgüzar Lazar, Sultan Murad’a
“kardeşim” diye hitap etmeye
başlamıştı. Bulgar çarı Stratsimir ve Köstendil beyi Konstantin Deyanovic, I. Murad’a sadık
kaldılar. 1389 Yılında iki ordu
Kosova Ovasında karşılaştılar
ve Osmanlı kuvvetleri Şehzade
Bayazıd’ın gayreti ile öne çıktığı Kosova muharebesini kati
sonuçla yendi. Savaş sonrası,
savaş alanında dolaşan I. Murad Miloş Kobiloviç tarafından
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hançerlenerek yaralandı ve
şehit düştü. İç organları şehit
düştüğü bölgede defnedilirken
naaşı Bursa’ya götürüldü. Tahta oğlu Şehzade Bayazıd geçti.

Belleten, XIII 49, 1949 Ankara, s.
97-106

Sultan I. Murad Rumeli’nin
fethi için büyük çabalar sarf
etmiştir. Balkan fatihi namı ile
anılan I. Murad, Edirne ve Selanik gibi önemli Balkan şehirlerini fethederek Makedonya’daki ticaret yolu “Via Egnatia”
üzerinde hâkimiyet kurmuştur.
Sultan Murad’ın yanı başında
bulunan Evrenos Bey, Lala Şahin Paşa, Hacı İlbeyi, Timurtaş
Paşa ve Çandarlı Kara Halil Paşa
bu fetihlerde önemli roller üstlenmiş, Rumeli’nin Osmanlı hâkimiyetine geçmesi için büyük
çabalar sarf etmişlerdir. I. Murad döneminde Balkanlar’da
oluşan uç beylikleri ve vassal
Slav despotlukları II. Murad
ve II. Mehmed dönemlerinde
sancaklar haline getirilmiştir.
Rumeli’de fethedilen Vardar
Ovası ve Makedonya bölgesine
Saruhan’dan getirilen Yörükler yerleştirilmiştir. Lakin asıl
Yörük taifelerinin yerleşimleri
I. Bayazıd döneminde başlayarak II. Mehmed döneminde
yoğunlaşarak devam etmiştir.
Bu oluşan Yörük taifeleri; Naldöken, Tanrıdağı, Ofçabolu,
Selanik ve Vize Yörük taifeleridir. I. Murad, Balkanlar’daki
kargaşa ortamından olduğunca faydalanarak irili ufaklı Sırp
Despotlukları üzerinde hâkimiyet sağlamış ve fetret devrinde
bile elden çıkmayacak kadar
sağlam bir Osmanlı Rumeli’sini
geride bırakmıştır.

Yayınları, İstanbul 2008

GÖKBİLGİN, M. Tayyip, “Rumeli’de
Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan”. İşaret
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İsİMLERİNİ DEĞİŞTİRMEMEK UĞRUNA
YURTLARINI DEĞİŞTİRENLERE...
Özge aydın
“Geldikti bir zaman Sarı Saltuk’la
Asya’dan
Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.”

“Bu gün kaçımız Boğaziçi’nin yahut Karadeniz’in
derin sularını izlerken Tuna’yı yâd eyler?”
Ben, Boğaz’a her baktığımda
Sâmiha Ayverdi’nin; “Boğaziçi’nin
girinti ve çıkıntıları arasında âvâre
âvâre akıp giden sularından, eğilip
bir avuç su alacak olsak, bunun ne
kadarının Tuna’dan kaçıp, Karadeniz’i aşarak, Boğaziçi’nin vuslatına
erişmiş olduğu, acaba kaç kişinin
mâlûmudur?” sorusu gelir aklıma.
Bu sorunun cevabı size kalmış…
Osmanlı’nın gerçek anlamda bir devlet hâline gelmesini ve
büyümesini sağlayan Balkanlar’ı
neden bu kadar çabuk unuttuk?
Hâlbuki “İstanbul”dan önce “Balkanlar” vardı… İstanbul’dan önce;
“ Gümülcine, İskeçe, Deliorman,
Dedeağaç, Filibe, Kosova, Selânik,
Manastır, Ohri, Üsküp Saraybosna,
Prizren…” ve daha niceleri vardı!
“Aziz İstanbul”u Balkanlar’dan aldığımız güçle fethetmedik mi? “…
Üsküp ki Şar Dağ’ında devâmıydı
Bursa’nın….” mısralarını heyecanla
okumadık mı? Şimdi kaçımız bu
yerleri haritada gösterebilir yahut
adlarını bilir?...
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Günümüzde “Biz Osmanlı torunuyuz!” söylemlerinde bulunan
gürûhlar revaçta. Doğrudur Osmanlı’nın torunları olduğumuz
ama baştan aşağı “Balkan Devleti”
olan, buram buram Balkan kokan;
“Birçok tarihçi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kurulduğunu ve
buradan aldığı güçle Anadolu’nun
fethini tamamladığını ileri sürmektedir ki bu iddia geniş çapta doğrudur”.1 Söz konusu tez, tarihçiler
tarafından da kanıtlandığı hâlde,
Balkanlar’a emperyalistler tarafından çizilen siyasî sınırları neden
gönlümüze de çizdik?...
Bizim aramıza “Kapıkule Sınır Kapısı” mı girdi?... Misal, Edirne’den sonraki toprağımız Bulgaristan’a giderken, sınır kapısından
pasaportla geçmek zorunda kalmak kalbinizi acıtmıyor mu? Allah,
Şehid Enver Paşa ve İttihâd ve
Terakki Cemiyeti’nden razı olsun.
Onlar olmasaydı, muhtemelen bugün Edirne’ye de pasaportla girecektik. Edirne’de ve tüm Balkan
coğrafyasında Enver Paşa “Edirne
Fatihi” olarak tanımlanır. Mekânları cennet olsun!...
“Kâbe-i Hürriyet’i Selânik”te
doğan İttihâd ve Terakki Cemiyeti, İstanbul’a “Hürriyet, Müsavat
ve Adalet” düsturuyla geldi. (23
Temmuz 1908, II. Meşrutiyet’in
İlânı) Yine “Kâbe-i Hürriyet’i
Selânik” te “Kadın” dergisi çıkartarak “Genç Kalemler” dergisine
zemin oluşturdu hürriyet âşıkları.
Türk milliyetçiliğinin merkeziydi
“Yadigâr-ı Selânik”. Ziya Gökalp,

ilk faaliyetlerine burada başlamıştı. İttihatçılığın merkeziydi
“Makedonya”. Enver, Talat, Niyazi, Mustafa Kemal ve daha niceleri
Balkan topraklarından çıktı. “Ne
mübârek topraklardır Yâ Rabbi!”
diyesi geliyor insanın…
Sonrasında 600 yıllık ittihadımızı baltalayan, kökünden sökmeye çalışan azınlıklar başarılı oldular
ve tarihe “Balkan mezâlimi”nin
müsebbibleri olarak geçtiler. Zorunlu göçlerin, işkencelerin, zulümlerin ardı arkası kesilmedi. Bütün bunların sonucunda ise -bunu
ne zaman yazsam gözlerim dolar“Balkanlar’ı kaybettik…” Dedem
Abdullah Çavuş, on iki yıl askerlik
yapmış. Cepheden cepheye koşmuş, en çok mermiyi Bulgar’a
sıkmış! Sıkmış sıkmasına ama
doğduğu, büyüdüğü toprakları
bırakmak zorunda kalmış… Eminim buna benzer hikâyeler sizlerde de vardır…
Bir zamanlar hükmettiğimiz
topraklarda azınlık olarak kaldığımız ülkelerin başında Bulgaristan
gelir. “Arda Boyları”yla, “Pehlivanlarıyla”, “Deliorman”ıyla, “Filibeli
Ahmed Hilmi”siyle, “Naim Süleymanoğlu”yla ve daha niceleriyle
meşhur olan Bulgaristan’ın, Osmanlı’dan sonraki durumlarından
haberdar mısınız?
1878 yılında bağımsız (18781944’e kadar prenslik ve krallıkla
yönetilmiştir) olan Bulgaristan,
sosyalist döneme geldiğinde
(1944- 1989) özellikle Todor Jivkov
döneminde Türklere yönelik asi-

milasyon politikaları uygulamıştır;
“Bulgar Komünist Partisi Merkez
Komitesi Politbürosu’nun 1969
yılında aldığı Asimilasyon kararları (Priobstavane) ve 17 Temmuz
1970 yılında yayınladığı 549 sayılı
“Terörle, Milliyet din, dil…” değiştirme kararı ile bütün azınlıkların
isim ve dinlerinin değiştirme kampanyası başlatıldı. Türkçe gazetesi
4’e, dergi sayısı 2’ye indirldi. Bu
arada küçük yaşlarda ailelerinden
alınan Müslüman çocuklara okullarda komünizm ve ateizm benimsetilme çalışmaları başlatıldı.”2
29 Mayıs 1989’da Bulgaristan
Millî radyosundan okunan bildiriyle sınırların açıldığı ve isteyen
herkesin ülke dışına çıkmasının
serbest olduğu açıklandı. Jivkov
hükümeti bu süreci, ülke içinde
ve dışında “Bulgaristan Türklerinin
büyük gezisi” olarak tanıttı ve zorunlu göç, “gönüllü turistlik” olarak adlandırıldı. “Eğer bir tedbir
almazsak yirmi yıl sonra Bulgaristan ikinci bir Kıbrıs’a dönüşecek!”
diyebilecek kadar akıllıydı Jivkov.
Zorunlu isim değiştirme, çocukları
sünnet ettirmeme, mezar taşlarını
yıkma, geleneklerini yaşatmama
gibi uygulamalar sonucunda Bulgaristan Türkleri onların tabiriyle
“gönüllü turistlik”e çıkmışlardı.
Ayşe’den, Fatma olmak bile zordur ama Ayşe’den “Angelina” olmak çok daha zor...
Tuna Nehri kıyısında bir ada
olan Belene’de yaşanılanlar3 (Belene kampı: 1.5 milyon Türk’ün
katledildiği yer) Adolf Hitler’in,
Yahudilere yaptıklarıyla eş değerdir. Sosyalizm adı altında Bulgaristan Türklerine yapılanlar gerçekte ise “faşizm” den başka bir
şey değildir!
“İki ay önce Türkiye’ye iltica
eden Rahim Recep Müftüoğlu,
Bulgaristan’da
kalan
karısı
Meryem’in Bulgarlaşarak, Maria
adını, Altınay adlı kızının Anjeva
adını aldığını söyledi. Evlerinden
Atatürk’ün resmi ve Türkçe kitapların bulunduğu kişilerin yakala-

narak, siyasi suçluların kapatıldığı
cezaevlerine konulduğunu belirten Rahim Recep Müftüoğlu, şunları söyledi: 500 bin soydaşımızın
isimleri silah zoru ile Bulgar adları
ile değiştirildi. Türklerin düğünleri,
bayramları, örf ve âdetleri yasaklandı. Doğum ve ölüm törenleri
siyasal suç kapsamına alındı. Bulgar Anayasası’na göre, eşit haklı
vatandaş sayılan Türkler, en ağır
sektörlerde çalıştırılıyor. İşkenceler ve cinayetler artık dayanılmaz
safhaya geldi. Birleşmiş Milletler
Teşkilatı bütün bunları biliyor ama
kılını kıpırdatmıyor”.4
“(…) Bir anımı anlatayım sana
Sofya’dan bir erkek öğretmen vardı. Beden eğitimi ve müzik derslerini verirdi. Müzik dersinde bir şarkı
söyletti “İstanbul’da Bulgar bayrağı dalgalanacak” diye sözleri vardı
şarkının. Şimdi sınıfın yarısı Türk,
yarısı Bulgar ya şarkının o kısmına
gelince Türkler söylemiyor orayı,
ses kesiliyor. Ben de sınıfta ikinci
numaradayım, birinci numaralı öğrenci söyledikten sonra sıra bana
eldi ben “Söylemicem”dedim, o
da “söyleyeceksin, söylemezsen
bir daha dersime giremezsin” dedi
ben de o sene boyunca o derse
girmedim ama geçerli not yazdı
gene ama onun dersine girmedim,
kabul etmedi beni dersine. Biz,
Türk kanı taşıdığımız için “Yaşasın
Bulgaristan Komünist Partisi” desek bile kalbinden söylemiyorsun
ki mecburiyetten söylüyorsun.”5
“Jivkov Hükümeti” Bulgaristan Türklerini katletmiştir. Ancak
şunu da bilmenizi isteriz ki, bizler
kim olduğumuzu hatırladığımız
müddetçe bizi yok edemeyecekler! Deliorman’a, Kırcaali’ye yazılan türküler, ağıtlar var olduğu
müddetçe bizi topraklarımızdan
ayıramayacaksınız! Bizim gönlümüze siyasi sınırlar çizemeyeceksiniz!

gusunu kaybetmiştir6… Bizler ne
yapmalıyız?
“(…) Onun için ister Tuna’ya Boğaziçi de, ister Boğaz’ı Tuna diye
yâd eyle… Onların adları sanları ne
olursa olsun birbirinin içinde eriyip
yekvücut olmuş nikâhları fesh edilemeyecek ezelî sevdâlılarındandır
vesselâm”7 bilincinde olmalıyız.
Boğaz’a yahut Yıldız Dağları’na
bakarken Üsküplü Yahya Kemal
kulağına eğilmiş mısralar okuyor
gibi olmalı… Ardından Hüseynî
makamından “Çıkayım gideyim
o Urumeline” türküsünü söylemeli
vesselâm!...
Dipnotlar
Kemal H. Karpat, Balkanlar’da Osmanlı
Mirası ve Milliyetçilik, Timaş Yayınları,
İstanbul, 2012, s. 7.
1
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Türk Basınında Bulgaristan Türkleri
Zorla Ad Değiştirme Sorunu, derleyen:
Bilâl N. Şimşir, Ankara, Ocak- Nisan
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Gülbahar Kurtuluş, 1989 Bulgaristan
Türklerinin Göç Hikayeleri Bir Sözlü Tarih Denemesi, Karakum, Ankara, 2019,
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Sâmiha Ayverdi, Ah Tuna Vah Tuna,
Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2013, 4.
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Hülâsâ, Osmanlı Devleti’nin
çöküşünden sonra Balkanlar; huzuru, barışı, hangi ırktan olursa
olsun birlikte yaşayabilme duy-
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Necatİ ZEKERİYA'NIN ŞİİRLERİNDE
KARDEŞLİK TEMASI
GÖZDE ÖZLEM

XIV. yüzyılın ikinci yarısından

anaokulu çağındaki çocuklara

göstermiştir. Makedonya’da çı-

XX. yüzyılın başlarına kadar Makedonya’nın en önemli konuşma

hitap eden Tomurcuk dergisi
yayımlanmaya başlamıştır. 1965

kan gazete ve dergilerde Necati
Zekeriya, Fahri Kaya ve İlhami

ve yazı dili olan Türkçe, Osmanlı sonrasında da bu bölgedeki
önemini ve yerini korumuştur.

yılında çıkmaya başlayan Sesler
adlı aylık toplum, sanat dergisi
Makedonya dışında da ilgiyle iz-

Emin adlarına yazarlar kadrosunda sıkça rastlanılmaktadır.

Osmanlı döneminden günümüze
başta Manastır ve Üsküp’te
olmak üzere, çok sayıda
Türkçe yazan şair ve yazar
bulunmaktadır.
Tanzimat

lenmiştir.

sonrası Türk edebiyatının
büyük isimlerinden Cenap

lerinde değişik konuları işlemişlerdir. Bu konuların başlıcaları şunlardır: Sevgi, tabiat,
memleket, köy hayatı, göç,
hasret, tasavvuf, ölüm, savaş,
barış ve kardeşlik…
Çağdaş Makedonya Türk

Şahabettin, Yahya Kemâl ve
Şemseddin Sami de dâhil olmak üzere pek çok çağdaş

Edebiyatı’nın Birlik gazetesiyle başlayan altmış yıllık
serüvenindeki en önemli

Türk şairi bugünkü Makedonya’nın sınırları içinde ka-

edebî tür şiirdir. Necati Zekeriya ise önemli şairlerin-

lan yerlerde doğmuştur.

den biridir.

Makedonya’daki Osmanlı
hâkimiyeti sonrası Türk ba-

Şairin şiirlerinde gerçek
arkadaşlığa yani dostluğa

sın hayatı, 24 Aralık 1944’te
Üsküp’te çıkmaya başlayan

özlem vardır. “Tüm Dünya
Sevgiye Aç” şiirinde gitgi-

Birlik gazetesiyle başlamıştır.
Balkanlar’da Latin harfleriyle
basılan ilk Türkçe gazetedir.

de modernleşen ve bununla beraber değişen dünyadan şikâyetçidir. İmkânların

Üsküp’te 15 Eylül 1950’den
itibaren ilk çocuk dergisi Pioner

Osmanlı hâkimiyeti sonrası

yayın hayatına girmiş, bu dergi
1951’de Sevinç adını almıştır. Sevinç dergisinin yanında 1959’da

Makedonya’da Türk edebiyatı Türkçe yayımlanan gazete ve
dergilerin çevresinde gelişme
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Bahsettiğimiz bu şairler, şiir-

eskiye göre daha iyi olmasına
rağmen sevgi daha nadir bulunan
kıymetli bir duygu olmuştur:
“Ne sen benim halimden anlarsın

Ne ben senin sevginden,

götürür

Güneşi yiyoruz dilim dilim

çünkü bu kentte yürekleri sevgi

Her şey daha güzel eskisinden.

Bizden önce Hava varmış
Âdem de sevgiyi bölen
Salkım söğütler yine ağlar
Bilinmez mavide doğan kim, kim
ölen.”
Şairin tabiriyle güneşi beraber
yememize rağmen kimse birbirinin halinden ve sevgisinden anlamamaktadır. İnsanlar birbirine
yabancılaşmıştır. Cami duvarında büyüyen bir ağaca benzetir
dünyada artan yalnızlığı.
“Cami duvarında büyür bir ağaç
Tüm dünya sevgiye aç.”
“Bu Kente Bir Gökyüzü Dokudum Sevgiden” adlı şiirinde,
insanın kendi kendisinden bazen
sıkılabileceğini ama insanlardan
asla bezmeyeceğini dile getirir.
Çünkü Üsküp’te her sabah bir
sevgi doğar ve o sevgi akşam insanların düşlerinde büyür. İnsanların birbirleri arasındaki ilişkinin
başka bir deyişle muhabbetin
tadı ve önemi sevgiyi hissettiren
en önemli unsurlardandır.
“bu kentte çok kez kendi kendime bezdim
bezdim güne günışığına
ama insana hiçbir zaman bezmedim
çünkü bu kentte çocukların oyunlarını yel alır

oyar götürür
çünkü bu kentte her sabah bir
sevgi doğar
akşam büyür düşlerde
(…)
bu kentte ben varım, benim
dostlarım,
düşmanlarım benim”
Şair “Beni Bir Merak Öldürecek” adlı şiirinde dostlarını gör-

ya’yı şiirlerinde çok fazla dostluk, kardeşlik, barış ve sevgi
temalarının olmasının yanı sıra
o, eski Yugoslavya’da dolayısıyla Makedonya ve Kosova’da
çocuk edebiyatıyla çığır açmış
öncü bir kişidir. Kosova’daki Türk
edebiyatının ve özellikle çocuk
edebiyatının gelişmesinde onun
katkısı büyüktür. Çocuk edebiyatının genel temlerinden de biri
olan kardeşlik ve dostluk, Zekeriya’nın şiirlerinde sıkça geçmektedir.

meden yaşayamayacağını söyler. Tatlı sohbeti sevdiğini belli
eden şair, insanların sevgi olmadan yaşayabilmesini aklı almaz.
“Elinde çaylar o çocuk ben miyim?
Saraç yaptığı kemerde görür kızı.
Bir gün görmesem dostlarımı
ölürüm
Sevgilim duvara aşk sözünü kazı.

İlkyaz gelir asma filiziyle
Bunu anlarım sevdalıların telaşından.
Beni bir merak öldürecek
İnsan yaşayabilir mi sevmeden?”
Şair için dostluk, kardeşlik
muhabbet
demek,
sevgi
demektir. Şiirlerinde de bunu
sıkça dile getirmektedir. Çayhane
Şiirleri adlı şiir kitabında da bu
temin sıkça geçtiği görülmektedir.
Sonuç olarak Necati Zekeri-
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TÜRKLERİN Batı Trakya'DA
ORTAYA ÇIKIŞI
ALİ ONUR KARA
Balkan Yarımadası Asya ile Avrupa kıtalarının birleştiği bölgede yer almaktadır. Trakya bölgesi
de Balkan Yarımadasının önemli
merkezlerinden biri olarak farkı
etnik grupların buluşma noktası
olurken, jeopolitik önemini her
zaman korumuştur. Trakya bölgesi; doğu ve batı olmak üzere
iki kısma ayrılmıştır. Doğu Trakya,
Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakları içinde bulunan Avrupa kıtasındaki topraklarını içermektedir.
Türkiye’nin sınırı dışında kalan
bölge ise Batı Trakya olarak

adlandırılmaktadır. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin (Garbi
Trakya Hükümet-i Müstakilesi)
sınırları dikkate alındığında, bir
bölümü Yunanistan’ın, diğer bir
bölümü ise Bulgaristan’ın sınırları içinde bulunduğu görülmektedir. Batı Trakya bölgesinin
bugünkü sınırı ise; doğudan Meriç nehriyle Türkiye’den, batıdan
Mesta Karasu nehriyle Makedonya’dan, kuzeyden Rodop dağları
ile Bulgaristan’dan ayrılmış olup
güneyden de Ege deniziyle çevrilidir. İskeçe, Gümülcine ve Meriç
üç ayrı vilâyetlerinden oluşmaktadır.1
Balkanlar ve Trakya’daki Türk
varlığının oluşmasının Osmanlı
Devleti’nin önemli komutanlarından biri olan Süleyman Paşa’nın
komutasında yapılan akınlar vasıtasıyla başladığı ifade edilse de,
yapılan araştırmalar sonucunda
Balkanlar’daki Türk varlığının
380 yılından itibaren Hunların
Doğu Avrupa ve Balkanlar’a başlattığı akınlarla ortaya çıkmıştır.2
Nitekim Hun Hükümdarı Attila,
I. Balkan (441-442) ve II. Balkan
(447) seferinde Belgrad, Niş,
Sofya, Filibe, Preslav, Lüleburgaz
ve Gelibolu’yu zapt ederek İs-
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tanbul’u kuşatmak için Athyra’ya
(Büyükçekmece) kadar ulaşmıştır.
Hunlarla Bizans arasında yapılan
anlaşma sonucunda Hunların sınır
şehri Niş’te ortak pazar kurulmasıyla da Türkler, Balkan Yarımadası’nda ticarî faaliyetlerle de başlamıştır.3 IV. yüzyılda Karadeniz’in
kuzeyinden Türklerin Hun, Avar,
Bulgar, Peçenek, Oğuz ve Kuman
boyları Avrupa ve Balkanlar’a göç
etmeye başlamış ve tam anlamıyla kitleler halinde yerleşip Balkanlar’ı yurt tutmaları VI. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.4
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16
Türk devletinden biri olan Avarlar, 626 yılında Avar hâkimiyetine tâbi olan Bulgar kuvvetleriyle
Trakya’yı aşarak İstanbul surları
önüne gelerek şehri kuşatmıştır.
Avarların İstanbul kuşatması donanmalarının olmamasından dolayı başarıya ulaşamamış, sonuç
alamadan zor şartlar altında geri
çekilmiştir.5
VII. yüzyılda Türk asıllı Bulgarlar
Asparuh Han komutasında Batı
Karedeniz ile Tuna arasında Tuna-Bulgar Devleti’nin temellerini

atmıştır.6 Asparuh, Bizans İmparatoruna karşı yedi Slav boyu ve
Severiler’i hâkimiyeti altına alarak,
Avarların saldırılarını önlemek için
batıya iskân etmiştir. 681 yılında
IV. Konstantinos’un Araplarla savaş halinde olmasını fırsat bilen
Asparuh komutası altında bulunan Bulgar ordusu, Trakya’ya girerek birçok şehri yağmalayarak
harap etmiştir. Bulgarlar, Bizans
İmparatoru IV. Konstantinos’u
yenmesiyle Bizans’ı vergiye bağlamış ve Bizans İmparatorluğu da
Dobruca bölgesindeki Tuna-Bulgar hâkimiyetini kabul etmiştir.7
864 yılında ise Tuna-Bulgar Han’ı
Boris Hristiyanlığın Ortodoks
mezhebini benimsemiş, devletin
resmî dini Hristiyanlığı kabul etmiştir. Kurulan Bulgar Kilisesini,
İstanbul’a bağlamıştır. Bu kabul
sonrasında Hristiyan devletlerinin nezdinde Bulgarların itibarı
yükseldiği gibi Slav nüfusunun
Bulgar nüfusuyla kültür etkileşimi
sağlanmıştır. Nitekim bu etkileşim
ile Bulgarlar, Slav dili ve kültürü içerisinde kalarak kimliklerini
zamanla kaybetmiş ve Slav kimliği içerisine dahil olmuştur.8 1189
yılında III. Haçlı Seferi sırasında
Alman İmparatoru Fr. Berberos
Edirne’ye geldiğinde Bulgar hükümdarı İvan Asen, Bizans’a karşı
Berberos’a 40.000 Kuman askerini yardıma göndermiştir.9 Bulgarların Dobruca’da bıraktıkları
kitabelerde hükümdarın 852
yılında I. Presyan’a kadar Han unvanıyla anılması ve On İki Hayvanlı
Türk Takvimi’ni kullanmalarından
ötürü Tuna Bulgarlarının Hristiyan
olmadan önce Türklüklerini de-

vam ettirdikleri anlaşılmaktadır.10
Moğollar Anadolu topraklarını
istilaya başladıktan hemen sonra
1222-1254 yılları arasında Anadolu
topraklarına yerleştirilen 10.000
çadırdan oluşan Kuman Türkleri;
Balkanlar’a tekrardan göçüp bölgede büyük bir güç kazanmışlardır. Nitekim Bulgarlar, XIII. yüzyılda Kumanlar sayesinde II. Bulgar
Devleti’ni kurmuştur. Kumanlar
da daha sonraları din, dil ve kültürlerini muhafaza edemeyerek
yoğun Slav ve Ortodoksluk etkisinde kalmıştır.11
1261 yılında Moğollar Anadolu Selçuklu Başkenti Konya’ya
saldırmış, II. İzzettin Keykavus, ilk olarak Türkmenlerin uç
beyliklerine ardından da Bizans
İmparatoru VIII. Mihail Paleologos’dan destek almak için Bizans
İmparatorluğuna sığınmıştır. Selçuklu Sultanı Keykavus’u destekleyen 35-40 Türkmen obası,
1263 tarihinde Keykavus’a Bizans
topraklarında katılmış ve Bizans
İmparatoru tarafından Kuzey
Dobruca’da yerleşim izni verilmiştir. Göçenler arasında Balkanlar’ın İslamlaşma sürecinin temel

taşlarından sayılan Babai Sarı
Saltuk’ta bulunmaktadır.
Sarı Saltuk Türkmenleri, BabaDağı bölgesine yerleşip, Müslüman
Altın Orda Emiri Nogay’ın
himayesi altına girmişlerdir.12
Sarı Saltuk Türkmenleri Dobruca bölgesinde 10.000-12.000
arasında Müslüman toplumu
oluşturmuştur.13 Sarı Saltık’ın vefatıyla Sarı Saltuk Türkmenlerinin
başına geçen Halil Ece’nin liderliğinde gemilerle göç ederek Karesi şehrine yerleşmişlerdir.14 Altın
Orda Emiri Nogay 1299 yılında
ölmesiyle, Balkanlar’da kalan
Türkmenlerin diğer bir bölümü
de Anadolu’ya geri dönmüşlerdir.
Balkanlar’da kalan Türkmenler ise
Kumanlar arasında kaldıklarından
Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bu
halk “Keykavus’un Halkı” anlamına gelen “Gagauz” adını almıştır.15
IX-XII. yüzyılları arasında Osmanlı
Devleti’nden önce Deli-Orman,
Varna ve Tuna’ya kadar olan bölge Peçenek, Kuman (Kıpçak) ve
Uz Türklerinin yerleşim alanını
oluşturmuştur.16
1341-1347 yıllarında Bizans İm-
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paratorluğuna çıkan iç karışıklık
ve Sırpların İstanbul önlerine kadar gelmesinden dolayı Bizans
İmparatoru VI. İoannis Kantakuzenos, Batı Anadolu’da varlığını
devam ettiren Türkmen obalarından yardım istemiştir. Önce Aydınoğlu Umur Bey’den, sonrasında
da Müslüman olan bazı Bizanslıların etkisiyle Osmanlı Hükümdarı
Orhan Gazi’den yardım almıştır.17 Bu yardım sebebiyle Bizans
İmparatoru Osmanlı Devleti’ne
askerî birliklerinin gereksinimlerini sağlaması için Gelibolu Yarımadası’ndaki Tsympe (Çimpe)
Kalesi’ni vermeyi vadetmiştir.
Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman
Paşa 20.000 Türk kuvvetiyle Kantakuzenos’a destek vermek için
Balkan Yarımadası’na geçmiş kuşatma altındaki Edirne, Karaferya,
Edessa, Vodena, Üsküp’ten geçerek, imparatorun oğlu Mateos’u
kurtarmışlardır.18
Yardımdan geri dönen Süleyman Paşa Çimpe Kalesi’nde bir
miktar kuvvet bırakarak Bizans
İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki
sorunlarını fırsat bilerek Gelibolu’yu ve beş yıl içerisinde Trakya’nın büyük kısmı ele geçirilmiştir. Osmanlı Devleti Trakya’yı tam
anlamıyla yurt tutmak için Anadolu’da yaşayan Türkmen obalarından bazılarını yeni alınan topraklara yerleştirmiştir.19
Sultan I. Murad döneminde
Balkan fetihleri genişlemiş, 1361
yılında Edirne fethedilmiş, dört
yıl sonra başkent Bursa’dan Edirne’ye taşınmıştır. 1363-1386 yıl-
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ları arasında Filibe, Batı Trakya,
Köstendil, İştip, Manastır, Pirlepe,
Ohri, Sofya ve Niş fethedilmiştir.
Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu güçlü deniz üssü olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin Balkan yayılmacılığını denizlerde üstünlük
sağlama gayretini taşıdığı anlaşılmaktadır. Yıldırım Bayezid’ın Halife’den aldığı “Sultanu’l – Rum”
unvanıyla Roma ve Selçuklu topraklarının varisi olmak istemiştir.20
Yıldırım Beyezid, II. Murad, II.
Mehmet, II. Bayezid ve Kanunî
Sultan Süleyman dönemindeki
genişleme Balkanlar’a doğru devam etmiş, 1392-1566 yılları arasında Üsküp, Selanik, Varna, Kosova, İstanbul, Arnavutluk, Mora
Yarımadası, Belgrad ve Rodos
ele geçirilmiştir.21 Osmanlı Devleti fethettiği Balkan topraklarında
İSTİMALET siyaseti uygulayarak,
gayrimüslimleri din ve ırk farkı
gözetmeden tüm tebaayı Osmanlı Devleti şemsiyesi altında
adil olarak birleştirmiştir, öyle ki
XIX. yüzyılda Bulgarlar, Sırplar,
Yunanlılar isyan edene kadar Balkanlar’da yaşayan halklar tarafından bu hoşgörü siyaseti kabul
görmüştür.22
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içimizden biri

YUSUF HAMZAOĞLU
OSMANLI’DAN ÖNCEKİ
DÖNEMDE AVRUPA’DA
TÜRKLER VE İSLÂMİYET: YUSUF
HAMZAOĞLU

Yusuf Hamzaoğlu kimdir, bize
kısaca kendinizden bahseder
misiniz?
1945’te Makedonya’nın (şimdiki
Kuzey Makedonya) Raptiştah ilçesinde doğdum. İlköğrenimimi
burada yaptım. Liseyi Üsküp’te
bulunan Nikola Karev Pedogoji Lisesi’nde okudum. Sonra Üsküp’te
Cyrillos ve Methodios Üniversitesi, Filoloji fakültesinin Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. Aynı üniversitenin Felsefe fakültesinin Tarih bölümünde eğitim
aldım. Bu bölümde yüksek lisans
ve doktora yaptım. Yüksek lisanstaki konum, “1850-1912 Yılları Arasındaki Türk- Makedon İlişkileri”
hakkındaydı. Doktora tez konum
ise “II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Siyasi Partiler ve Bu Partilerin
Balkan Unsurlarına Karşı Tutumları” hakkındaydı. İzlenen politikalar
yani aslında genellikle Jön Türkler
hakkındaydı. Her iki çalışmam da
yayınlandı. Hem Makedonca hem
de Türkçe olarak. Doçent unvanını
Priştine’de (Kosova) aldım. Priştine’de Filoloji Fakültesi’nde Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümün’nden
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doçentlik unvanımı aldım. Bu üniversitede Türk Diyaleği, Türk Dili
Tarihi ve İslamiyet’ten Önceki Türk
Edebiyatı derslerine girdim. Bu
üniversitede 12 sene çalıştım. Sonra Üsküp’e döndüm ve Pedagoji
Fakültesinde profesör oldum. Bu
sırada birçok bilimsel çalışma yaptım. 2000 yılında Balkan Türklüğü
isimli kitabım Türkiye Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. 2004 yılında Sırbistan Türklüğü çalışması yayımlandı. 2006
yılında Atatürk ve Makedonya adlı
kitabım yayımlandı. 2010 yılında
Balkan Türkülüğü adlı çalışmam
yeniden yayımlandı. Bu çalışma 3
cilt halindedir. 2014 yılında Raptiştah Türklüğü çalışmam yayımlandı
ve bu yıl Üsküp’teki Logos A yayınevinden çıkan Osmanlı’dan Önceki Dönemde Avrupa’da Türkler
ve İslâmiyet adlı kitabım yayımlandı. Bu kitaplarım dışında şu anda
yayımlanmak üzere baskıda olan
Tarih Boyunca Balkanlarda Yapılan Türk-Müslüman Soykırımı adlı
çalışmamı da gelecek yıl çıkarmayı planlıyorum. Bunlara ek olarak
Türk Makedonya’sı adlı 1000 sayfalık bir çalışma daha hazırlamaktayım. Allah ömür verirse bu iki yıl
içinde birkaç kitap daha çıkarmayı
planlıyorum. Bu çalışmaların ya-

nında çok sayıda kongre, sempozyum ve birçok bilimsel toplantıya
katıldım. Ben çalışmalarımdan oldukça memnunum çünkü bir arkadaşımın bana itham ettiği üzere
ben bir “fikir adamı”yım. Sadece
bilim adamı değil ayrıca da fikir
adamıyım. Böyle bir fikir sistemi
meydana getirmeye çalıştık. Eğer
başardıysam ne mutlu bana…

Yayımlamayı planladığınız kitaplar Üsküp’te mi basılacak
yoksa Türkiye’de mi?
Bunların hepsi Üsküp’teki Logos A
yayınevinde basılacak.

Geçmişten bugüne kadar Balkan Türklüğü için çalışıyorsunuz. Peki o halde, Balkan
Türklüğü sizi için neyi ifade
etmektedir? Sizi bu yolda teşvik eden nedir? Neden Balkan
Türklüğü için bilim yapmaya
karar verdiniz?
Türklük kelimesinin anlamı, Türk ırkına tabi olmak demektir. Sözlükteki anlamına göre Türk milletinin
bir parçası olmak demektir. Balkan
Türklüğü için çalışmalar yapmamın
ilk sebebi Balkan Türk’ü olmamdan dolayıdır. İkincisi, Balkanlarda

Türklük ve Türk varlığı, kültürü Balkanlıların ve Avrupalıların dediği
gibi Osmanlı ile başlamadığı için
ben bunu göstermeye ve kanıtlamaya çalıştım ve kanıtladığımı da
düşünüyorum. Balkanlarda Türklük, Osmanlı Devleti döneminde
değil, M.S. 7. yüzyılda başlamıştır.

Peki siz bu bilgilere ulaşmak
için hangi yöntemlere başvurdunuz ?
Balkan ülkelerinde bulunan arşivlere gittim, kazılara katıldım ve
müzeleri gezdim. Örneğin, Sırbistan, Balaton(Macaristan)…Bu
bölgelerde Roma dönemine ait
zengin kültürel malzemeler var.
Bunun yanında Türk kavimlerine
ait unsurlar da bulunuyor. Özellikle Hun, Avar, Peçenekler ve Proto-Bulgar Türklerine ait birçok kültürel kalıntı bulunuyor. Belgrad’da
önemli bir arşiv var. Ben oraya
gittim. Bu arşivde önemli belgeler buldum. Zagrep(Hırvatistan)…
Daha çok kazıların yapıldığı yererle gittim, notlar aldım. Arkeoloji
müzeleri, etnoloji müzeleri, antropoloji müzeleri…Buraları hep gezdim ve incelemelerde bulundum.
Bilinmeyenleri karşılaştırma yöntemiyle ortaya koymaya çalıştım.
Bu yüzden disiplinlerarası çalıştım.
Felsefe, tarih, etnoloji, antropoloji,
arkeoloji…Bu yüzden benim yazdığım kitaplar farklı disiplinlere ilişkin bilgiler yer alıyor. Ben Türk’üm
ve milletimi çok seviyorum. Bu
yüzden milletimi geliştirmek üzere
hizmet etmeye çalışıyorum. Türk
milletinin nitelik ve değerlerine sahip çıkmak benim için önemli bir
husustur. Amacım, her alanda ona
sahip çıkmak, korumak ve ilerlet-

mektir.
Balkanlarda Türkçe hakkında neler düşünüyorsunuz?
Balkanlarda Türkçe kelimelere
rastlamak oldukça doğaldır. Balkanlarda Türkçe ile kolayca anlaşabilirsiniz. Bunu yakın zamanda
yaşadığım bir örnekle açıklayayım.
Ben Sırbistan’daki kaplıcalara gitmiştim. Orada “klobuk” kelimesi
ile karşılaştım. Sırpça olan “klobuk,
“kalpak” anlamına gelir. Bunun
gibi birçok örnek var. Restoranda
yemeklerin listesini yazıp dışarıya
asmışlar. Bir bakıyoruz yemeklerin adları hep Türkçedir. Çünkü
Türkçe, Balkanları dil ve kültür anlamında etkisi altına almıştır. Bu
durum Osmanlı döneminde etkisini göstermeye başlamıştır ancak

Osmanlı öncesine ait kelimeler de
bugün hâlâ bu coğrafyada kullanılmaktadır. Tarihi Türk kavimlerinden kalan kelimeler…11. Yüzyılda
Avrupalılar Macaristan’a Türkiye
adını vermişler çünkü burada çok
Türk varmış. Ben Avrupa kaynaklarına da başvuruyorum.

Balkanlarda Türk Kültürü Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara
yerleşmeye başlamasıyla Türk kültürü de yerleşmeye başlamıştır.
Türk kültürü zamanla sistematik
olarak Balkan coğrafyasına yerleştirilmiştir. Türk kültürü bir tiyaç olarak benimseniyormuş ve
oturturuluyormuş. Türk kültürü
1912 yılına kadar Balkanlarda yayılmaya devam etmiştir. Balkan
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Savaşları ile bu süreç yavaşlamaya
başlamıştır. 1371 Meriç Savaşı ile
hatta 1352’den itibaren Türk kültürü kuzeye doğru ilerletilmiş ve
Balkan unsurları tarafından kabul
görmüştür. Türk kültürüne ihtiyaç
duyulmuş çünkü yönetim, idare,
sistem Türkçe ilerletiliyormuş. Örneğin Sırplar Yunanlılar ile Türkçe
konuşuyormuş. Bugünkü İngilizcenin evrensel dil olması gibi
Osmanlı döneminde de
Türkçe, Balkanlarda önemli
bir iletişim diliymiş.

Balkan kültüründen Türk kültürüne dönelim efendim. Türk
kültürünün, tarihinin, sosyolojisinin satır satır anlatıldığı kitabınızdan konuşalım. Kitabınızın adı “Osmanlı’dan Önceki
Dönemde Avrupa’da Türkler ve
İslâmiyet”. Bu adı koymaktaki
amacınız neydi?

latmaktı. Orta Asya’dan gelen Türk
kavimleri Balkanlara gelirken Orta
Asya’da toponimlerini bırakmış ve
ayrıca bu toponimleri de Balkanlara taşımıştır. Balkan adı Türkçedir
ve Orta Asya’dan gelen kavimler
bu adı Türkmenistan’da kullanmıştır. Balkan, Türkmenistan’da bir
şehrin adıdır. Her şeyin temelinde
dil vardır.

Türkiye’deki Balkan Araştırmacılarına Tavsiyeleriniz Nelerdir?
İlk olarak tavsiye edeceğim
şey arşivlere girmeleridir.
Disiplinlerarası
çalışmalar

Balkan Kültürü Deyince
Aklımıza Ne Gelmeli?
Balkan
coğrafyasında
yaşayan bütün milletlerin kültürü aklımıza
geliyor. Balkanlarda Osmanlı yerleştikten sonra
ilk sıradaki kültür, Türk
kültürü olmuştur. Osmanlı-Türk kültürü diyelim…Ondan sonra Yunan
kültürünün etkisi vardır.
Osmanlı Devleti kimsenin kültürüne dokunmamıştır, bütün
kültürleri desteklemiştir. Hiçbir
zorluk çıkarmamış, kimseyi yok
etmemiş, yasaklamamış, kimseye zorla İslâm’ı kabul ettirmemiş yani herkese hoşgörüyle
bakmış, olumlu bir politika izlemiştir. Bu yüzden Balkan milletleri de bu durumdan istifade
edip kendi kültürlerini oluşturmuştur. Yoksa Avrupa, Vatikan
buradaki unsurların hepsini Katolikleştirecekti. Fakat Osmanlı
hoşgörüsü sayesinde kendilerini ve kültürlerini koruyabildiler.
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Avrupalılar ve Balkanlılar Avrupa’ya Türklerin Osmanlılar ile
geldiğini söylüyorlar yani Osmanlı’dan önceki dönemi yok sayıyorlar. Ben bu ismi koyarken Türklerin
Osmanlı’dan önce Avrupa’ya ve
Balkanlara geldiğini kanıtlamaya
çalıştım. Bunun için çok eskilere
gittim. M. Ö. 7. yüzyıla kadar gittim. Bunu kitabın ön sözünde de
belirttim. Biz Avrupa’da Milattan
Önce varız, biz daha Avrupalıyız.
Birçok millet Avrupa’ya bizden
sonra gelmiştir. Slavlar, Almanlar…
Ben bunu kanıtlamaya çalıştım
ve başarılı olduğumu sanıyorum.
Amacım Batılıların tezlerini belgelerle çürütmek ve gerçeği aydın-

yapmalı, arkeolojik kazıları mümkünse yerinde incelemelidir. Arkeoloji müzelerine, etnoloji müzelerine,
antrolopoloji
müzelerine,
sosyoloji müzelerine, folklor
müzelerine
başvurmaları
ve edinebildikleri kadarıyla
özellikle arşivlerden orijinal
bilgilere ulaşmalarını tavsiye
ediyorum. Bu bilgiler ışığında özgün yorumlarla Balkan çalışmalarına saha araştırmalarıyla daha
çok katkıda bulunsunlar. Çünkü
bilimde kanıtlara ihtiyaç vardır.

Bize zaman ayırıp sorularımızı
yanıtladığınız için çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca bize evinde
Balkan mutfağına ait ikramlarda bulunan saygıdeğer eşinize
ve bizimle bizzat ilgilenen saygıdeğer kızınız Melahat PARS’a
çok teşekkür ediyoruz.
Gülçin BALAT1
18.09.2019
Hacettepe Üniversitesi, Türk Halkbilimi Anabilim
Dalı Doktora Öğrencisi.
1

Ankara
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şiirce
Kİ BEN
Yazları savrulan bir hasat,
kavurucu sıcaklarda alnından yuvarlanan terini eliyle
silen
uğur böceğini minik parmağında dakikalarca uçurtmaya çalışan
seven, kimi sevilen
çoğu zaman yanlış anlaşılan;
dostlar tarafından kırılan ben
yanlış anlaşılmalardan nefret eden ben ki
saatlerce annemin omzunda ağlayan
babamdan bıkmadan dua isteyen
ki ben her insan gibi düşen
dizimi sıyrıklardan kurtaramayan ben
serçemi avucuma alıp kanadının kırığını eski haline
getiririm diye serçeden çok çırpınan ah zavallı ben
acımasız olamayan
kendimi dostlarıma anlatıp da birtek kendime anlatamayan ben
ilk defa "ben" diyen
ilk defa kendime şiir yazan ben
çalınmışım, bilmeden görmeden kaptırılmışım.
sen yaza yaza
sana yaza yaza
sen diye avunan ben
sahi ben miyim bu ben?
benliğimde var mıyım biraz ben
kalmış mıyım bende ben?
ah ki ben cesurluğumla herşeyi yazmamla sana, büyüyü
bozan
insan sevgisini dile getirir mi, söyler mi hiç?
ki ben doğruyu söyleyen
ki ben içini döken
ne kadar da yoruluyorum toplarken
dağılmışım, her parçam dağınık, namüsait
biraz nar kokulu, biraz da vişne
yok yok olsa olsa limon
biraz tadlandıran bir o kadar da kamaştıran

olmuyor ben beni yazamıyorum
benden sana gidiyorum hep
kabul ediyor musun?
evet, etmiyorsun.
kalıyorum ikimiz ortasında
biraz bende biraz sende
kahverengi bir gözde
aslında ne bende ne sende. emanette ki bu yürek
ağlar, büzülür, güler
gülümsemeyi sever, utanır, kızarır.
kahkaha da atar saniyelik ama gel gör ki kırık kırık kesik
kesik.
şimdi buram buram bir koku ana kokusu
baba şefkati ev ocak kokusu.
ki ben hasretlerde, yaza hasret
erguvan kokusu
hapsolmuşum, mahkum
biraz öksüz, biraz yetim
yarım kalıyorum tamamlayamıyorum
anlatamıyorum, yazamıyorum ki kendimi
gidiyorum davetsizce sana
adres bilmiyorum
yoksun evde biliyorum kalıyorum
duruyorum, bekliyorum
yazda orakta bir toz oluyorum
geceleri yıldızlarla dertleşiyorum
yine küllerimden doğuyorum
yok bir kez doğuyorum
bin kez ölüyorum
öldürülüyorum.
belli ki ölümlü dünyayı ben seçiyorum.
korkuyorum yoksun
korkmuyorum çünkü yoksun
artık ne ben varım ne sen
ne bendeyim ne sende
Ah ki ben emanetteyim...

Rabie Ruşid
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Çok Yenen Tok Eden: Büryan
Balkan Türklerinin bayram
sabahı ve gelin yemeği sofralarının olmazsa olmazı büryan
yemeğidir. Kahvaltıda kavrulmuş soğan, pirinç ve et yeme
fikri başlangıç için kulağa ağır
gelse de et suyundan yapılan
çorba mahmur gözleri açıp mideleri yumuşatarak yememek
için bir bahane bırakmaz. Bayram sabahı herkesten önce kalkan büyük anne bir yanda etleri
tencerede haşlarken diğer yandan ocağın üstündeki tepside
önce soğanları ardından pirinçleri kavurur. Meşhur pembe
soğanlar kendini belli etmeye
başlayınca ince sıra pirinçlerin
üzerine et suyu ilave edilip et
parçaları tepsiye dizilir. Tuzuyla
son hamlesi yapılan malzemelerin en meşakkatli süreci başlar. Ateşin üstünde yavaş yavaş
döndürülerek pişen büryan
yiyenleri mest ederken pişene
kadar da hazırlayana ter döktürür. En makbulü pirinç dibinin
hafif tutmuş olanıdır. Yiyenlerin tepsiden kaşıkla kızaran pirinçleri kazıması ustası için bir
maharet sayılır. Büryan bayram
namazından sonra ocağın en
büyüğünde tüm aile fertlerini etrafında toplamaya yeten
bir tepsidir. Çocukluktan aşina
olanlar için bayram tatlısından
önce mutlaka yemek için sabırsızlanan bir yemektir. Aynı kültür etrafında değer verilen bir
yemek olduğundan en önemli
günlerde sofrada bulunmaması
saygısızlık addedilir. Yeni gelinlerin aile büyüklerine yaptığı
ziyarette gelinin sevilip önemsendiği belli olması içi sofrada büryan olur. Göçmenlerde
gelin yemeğinin, bayram kahvaltısının diğer özel ve güzel
tüm günlerin demirbaş yemeği

büryandır. Çok sevildiğinden
geniş bir coğrafyaya kaşık kaşık yayılmış her kültürde farklı
adlarla anılır olmuş. Kosovalıların ‘’Mişoriz’’, Bulgaristanlıların ve Trakyalıların ‘’Kapama’’,
Makedonyalıların
‘’Büryan,
Orizmeso’’, Sarovalıların ‘’Oriznik, Orizna tepsiya’’, Torbeşlerin ‘’pirinç tepsi, meso tepsi’’,
Ustrumcalıların ‘’pirinçli’’ olarak
isimlendirdiği yemek ağızdan
farklı adlarla çıksa da yine ağza
yakın tatlarla ve benzer günlerde giriyor. Büryan kelimesi
Farsça kökenli olup kebap, kebap etmek, kavurmak, yakmak
anlamındadır. Dibi tutulan bir
yemeği doğru tarif ediyor olsa
gerek. Mişoriz Arnavutça “mish+et +oriz pirinç kelimelerinin
birleşmesiyle Türkçeye girmiştir. Ana malzemeleri pirinç ve et
olduğu için oriz kelimesi farklı
dillerde şekillenerek yemeği
adlandırır olmuştur. Manastırlılar sıklıkla kuru nane serperek yemeyi tercih ederken Arnavutlar salça ya da domates
rendesiyle pirincin çiğ beyaz
rengini kırıp pembeleştirmeyi tercih ediyor. Ufak ekleme
ve çıkarmalarla damak tadınıza en uygun olanı keşfedip bir
bayram sabahı tepsi etrafındaki dibi tutan pirinci kazımanızı
tavsiye ederim.
Gizem AKSAKAL

BALKAN
LEZZETİ
BÜRYAN MALZEMELERİ
1 kilo tavuk (kişi sayısına göre eti
kendiniz ayarlayabilirsiniz)
3 su bardağı pirinç
1 tane soğan
1 yemek kaşığı salça veya kırmızı toz
biber
100 gr. margarin veya tereyağ
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KİTAPLIK
KALANLARA GURBET
GIDENLERE MEMLEKET
RUMELI MAKEDONYA
TÜRKLERI
Rumeli’yi tarih ve kültür açısından önemsemeliyiz, zira genetik dokularımızın şekillendiği bölgedir. Stratejik ve siyasi açıdan önemsemeliyiz, zira Avrupa’ya açılan güvenlik kapımızdır. Ama önemsemeyi ancak anladıktan sonra yapabiliriz. Rumeli bizim nostaljik
duygularımızın tatmin edileceği bir coğrafya değil, güvenlik ve
istikrarımızın sigortasıdır.
Yazar: Ali Maskan Yayın Tarihi: 2019-05-22 ISBN: 6057654007
Baskı Sayısı: 1. Baskı Dil: TÜRKÇE Sayfa Sayısı: 292
Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 13.5 x 21.5 cm
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FAALİYETLERİMİZ
Abdullah Eren’e çalışma ziyaretinde bulundu.

FAALİYET

Genel Başkanımızın Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık İsimli Kitabı Çıktı
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
federasyonu (BGF) Genel Başkanımız Dr. Öğr.
Üyesi Kader Özlem tarafından yayınlanan
Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık
başlıklı kitap okurlarla buluştu.
Tarihsel süreç içerisinde Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerini ele alan çalışma, Bulgaristan
Türklerinin bu ilişki ağındaki yerini incelemektedir. Brubaker'ın Üçlü Bağ yaklaşımı çerçevesinde Türk azınlığın geçirdiği dönüşüm
sürecinin analiz edildiği kitap dört bölümden
oluşuyor. İlk bölümde kuramsal ve kavramsal bir bakış açısının sunulmasının ardından
ikinci ve üçüncü bölümlerde Bulgaristan'ın
Prenslik haline geldiği 1878 yılından itibaren
ve özellikle komünist dönemde maruz kaldığı
asimilasyon politikaları ve göç olgusu irdelenmektedir. Kitabın ağırlık noktasını oluşturan
dördüncü ve son bölümde ise Jivkov sonrası
dönemde iki aktör arasındaki ilişkiler ve Bulgaristan Türklerinin değişim süreci analiz ediliyor. Kitabın yazılma gerekçesini Türk yazın
hayatında Bulgaristan konusunun yeterince
incelenmemesi olarak belirten Özlem, alana
ilişkin mütevazı bir katkıda bulunduğunu belirtti. Dr. Özlem, komşu bir ülke olarak Bulgaristan’ın sadece kriz olduğunda ele alınacak
bir konu olmadığına dikkat çekerek buna karşın hem Bulgaristan’ın hem de Türk azınlık konusunun 1989 Zorunlu Göçü’nden sonra hak
ettiği ilgiyi çekemediğini dile getirdi.
Genel Başkanımız Dr Kader Özlem YTB'ye
Bir Çalışma ziyareti Yaptı
BGF Genel Başkanı Dr. Kader Özlem, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın
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‘1989 Bulgaristan Göçünün 30.Yılı” Anma
Programın Tanıtımı Bursa’da Yapıldı
BAL-TÜRK Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve YTB -Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen “1989
Bulgaristan Göçünün 30. Yılı” anma Programın lansman toplantısı Bursa’da Balkan Türkleri Göçmen Mülteci Federasyonu Genel Merkezinde yapıldı.

Balkan Türkleri Göçmen Mülteci Federasyonu
ev sahipliğinde yapılan toplantıya BGF Başkanı Dr. Kader Özlem, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Sabri Mutlu, İzmir Balkan
Göçmenleri Derneği Başkanı Abdurrahim
Nursoy, Yalova Balkan Göçmenleri Derneği
Başkan Yardımcısı Nedret Gülen, Balkanlılar
Kültür Derneğinden Olcay Özgün ile Göçmen
camiasından çok sayıda isim “1989 Bulgaristan Göçünün 30. Yılı” anma programının tanıtımındaydı. “1989 Bulgaristan Göçünün 30.
Yılı” anma programı Bursa tanıtım toplantısına BAL-TÜRK Genel Başkanı Ruşen Özcan,
Onursal başkan Bayram Çolakoğlu, Yönetim
Kurulundan Doç. Dr. Ayhan Orhan, Yavuz
Usta, Günay Uzun, Selahattin Aydın, Şükrü Ar,
Sevcan Günzit, Yeşim Armağan Aslan ve Ha-

san Hayırsever, Karamürsel Şube Başkanı Türkan Günay, Şekerpınar Şube Başkanı Ahmet
Akbulut Gebze Şube Başkan Yardımcısı Bekir
Karaosman’da katıldı.
“1989 Bulgaristan Göçünün 30. Yılı” anma
programı Bursa tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan BGF Başkanı Dr.Kader Özlem,’ Haziran 1989- Mayıs 1990 arası dönemde 345.960 Bulgaristan Türkü göç etti. Bu göç
hareketi kıta Avrupası’nda 2.Dünya savaşından sonra yaşanan en büyük göç hareketidir.
‘ dedi. Daha sonra “1989 Bulgaristan Göçünün
30. Yılı” anma programı sunumunu yapan
Kocaeli BAL-TÜRK Genel Başkan Yardımcısı,
Doç.Dr. Ayhan Orhan, “28-29 Eylül tarihinde
Cumhurbaşkanlığı makamının altı aylık programında yer alan, 1989 Zorunlu göçüne ilişkin
tüm belge ve bilgilerin paylaşılacağı anma
programına bu zulmü yaşayan birçok insanı
katılımını sağlayacaklarını belirterek, anma
Programında İsmail Cambazov, Zeynep Zafer,
Vildane Dinç, Vedat Ahmet, Emin Atasoy, Kader Özlem, Fatma Rodoplu, Ayşe Kayapınar,
Mehmet Türker, Gülbahar Kurtuluş ve Stoyan
Dinkov gibi önemli konuşmacılar katılacağını
ifade etti.
1989 Bulgaristan Göçünün yıldönümünde göç
zamanı yaşananlar tüm çarpıcı yönleri ile dinleyicilere ve katılımcılara aktarılacaktır. www.
1989forcedmigration.org web sitesi ve Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya
hesapları, bu çalışmaların dünyaya açılan
kapısı olacaktır. Türkçe Bulgarca ve İngilizce
olarak hazırlanan bu hesapların içerdiği bilgiler geçmiş dönemin unutulmamasını ve gelecek dönemde aynı olayların yaşanmamasına
katkı sağlayacaktır. Aylık ziyaretçi sayısı 125
binin üzerine çıkan ve giderek artan ziyaretçi
sayısıyla büyük ilgi görüyor” derken projenin
gerçekleşmesindeki büyük katkı ve destekleri için, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, YTB
-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür etti.Toplantıda söz alan BAL-TÜRK
Genel Başkanı Ruşen Özcan ile geçmiş dönem başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu yaptıkları
konuşmalarda Bulgaristan Türklerinin 30 Yıl
önce yaşadıklarına değinerek, ‘“1989 Bulgaristan Göçünün 30. Yılı” zorunlu göçün bütün yönleriyle ele alındığı bir çalışma olacak.
Yurdun çeşitli yerlerinde yaşan Bulgaristan
Türklerinin o günleri anlatan mektup fotoğraf
ve anı eşyalarında sergileneceği zorunlu göç
etkinliğinde göçmenlerin anılarıyla hazırlanan
belgesel ve yayınlar akademik panel oturum-

larıyla Zorunlu göç anısına konserlerle içeriği
zengin bir programla Türkiye ve Dünya Kamuoyuna zorunlu göçü hatırlatacağız unutturmayacağız’ dediler.
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 karşılaştığı meseleleri de dile getirme fırsatımız
oldu. İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Tüzen Bey’e
misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür
ediyoruz.

FAALİYET

Baltürk’ün Misafiri Olan Genel Başkandan
“Küresel Aktörlerin Balkanlar Politikalarının
Analizi” Konulu Sunu
Bulgaristan Türklerinin insanlık dramı Kocaeli’deki etkinlikte anıldı. Kocaeli BAL-TÜRK
Derneği’nin YTB ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlikte, fotoğraf sergisi, akademik oturumların yanı sıra dönemin yakın tanıklarının
anıları dinlendi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği (Bal-Türk) işbirliğinde
Kocaeli’nde “1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün 30. Yılı Anma Programı” düzenlendi.
Programda Bulgaristan’ın 1984-1989 yıllarında Türklere uyguladığı asimilasyon politikalarına dikkat çekildi. Programda konuşan YTB
Başkanı Abdullah Eren, aslen Batı Trakyalı olduğunu, Balkanlar’ın son yıllarda, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve siyasetçilerin sık sık
ziyaret ettiği bir yer haline geldiğini kaydetti.
Balkan coğrafyasına yakın ilgi gösterildiğini
vurgulayan Başkan Eren, Balkan Türklüğünün
çileli olduğunu, ancak Balkan insanın çektiği
çileleri devamlı anlatan ve dert yanan bir yapıda olmadığını bildirdi.
Federasyon Başkanımız Dr. Kader Özlem de
etkinlik kapsamında Bulgaristan’da Türk Siyasi Hareketlerinin analizini içeren bir bildiri
sundu.
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