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kosova'nın coğrafİ, 
ETNİK VE DİNİ YAPISI

SEÇKİN  ARPALIER

Coğrafi anlamda Balkanlar’ın 

kalbi olarak nitelendirilen bölge-

de küçük bir devlet olan Kosova 

geçmişte olduğu gibi gelecekte 

de krizlere gebe olan Avrupa 

ile Asya kıtaları arasında geçiş 

bölgesi olarak tanımlanan yer-

de konumlanmaktadır. Kosova 

tabirinin nereden geldiği net 

bir şekilde belli olmasa da yazı-

lı kaynaklar göre ilk olarak 1389 

yılında Kosova Ovası’nda1 ger-

çekleşen 1. Kosova Savaşı ile or-

taya çıkmaktadır. Sırpçadaki Ko-

sovo kelimesinin içindeki “Kos” 

siyah kuş anlamına gelmektedir. 

Bölgede o tür siyah kuşlardan 

çok fazla olması kelimenin köke-

ninin buradan geldiği iddiasını 

kuvvetlendirmektedir. “Kuş ova-

sı” Türkçe ve Arnavutça dillerine 

Kosova2 olarak geçmiş ve bu şe-

kilde kullanılmıştır.3

Kapladığı 10.887 km2lik4 ala-

nıyla Balkanlar’ın en küçük 

ülkesi olan Kosova’nın gü-

neyinde Şar Dağları, batı-

sında Arnavutluk Alpleri, 

kuzeybatısında Rugova 

Dağı ve kuzeyinde Ko-

paonik gibi sıra dağlarla 

çevrili olması coğrafi açı-

dan Kosova’ya bütünlük 

sağlamıştır. Her ne kadar 

Kosova’nın etrafı dağlar-

la çevrili olsa da bölge tarihte 

her zaman tüccarların, kervan-

ların ve orduların geçiş yeri ol-

muştur. Coğrafi olarak köprü 

görevi gören Kosova’nın yeraltı 

kaynakları da bir o kadar zen-

gindir. Özellikle kuzeyinde bu-

lunan Trepça Bölgesi’nin zengin 

kömür yatakları ile birlikte altın, 

kurşun, çinko, bakır, demir gibi 

madenlere sahip olması, Prişti-

ne yakınlarında yoğun nikel ve 

magnezitin madenlerinin olması 

yanında Nobırda (Novobërda) 

Bölgesi’nde de yoğun bir şekil-

de gümüş madeninin bulunması 

bölgeyi birçok imparatorluk ve 

devlet için kendi egemenliklerini 

sağlamaları açısından cazip bir 

alan olmuştur.5 

Kosova Cumhuriyeti’nin ida-

ri6 olarak başkent Priştine olmak 

üzere İpek (Peja), Mitroviça (Mit-
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rovica), Yakova (Gjakova), Feri-

zovik (Ferizaj), Gilan ve Prizren 

olmak üzere 7 ilden ve onlara 

bağlı 38 belediyeden7 oluşmak-

tadır. Ülkenin demografik yapı-

sına baktığımızda, Kosova’nın 

değerli stratejik konumundan 

ötürü Balkanlar’da sürekli savaş 

ve göçün merkezi durumunda 

olmuştur. Bu nedenle bölge-

deki nüfus yapısı bu tip geliş-

melerden dolayı farklı şekiller-

de etkilenmiştir. Avrupa’nın en 

genç nüfusuna sahip Kosova’da 

yaklaşık 1.895.250 kişi yaşa-

maktadır. Bunların % 92,9’unu 

Arnavutlar nüfusun geri kalanı 

ise başta Sırplar olmak üzere, 

Türkler, Boşnaklar, Romlar (Çin-

geneler), Goraniler ve Aşkaliler 

yaşamaktadır. Bölgede yaşayan 

farklı etnik grupların olması se-

bebiyle birçok farklı diller kulla-

nılmaktadır. Arnavutça ve Sırp-

ça ülkede resmi dil olarak kabul 

edilmektedir. 

1999 NATO müdahalesi ön-

cesi Kosova’da ülke genelinde 

kullanılan resmi dil statüsünde 

olan Türkçe ise savaştan sonra 

oluşturulan “Birleşmiş Milletler 

Kosova Geçici Yönetim Misyo-

nu” (United Nations Interim Ad-

ministration Mission in Kosovo 

/ UNMIK) tarafından yerel dil 

statüsüne düşürülmüş ve onun 

yerine kurumlarda İngilizce kul-

lanılmıştır. Günümüzde Mitrovi-

ça, Vıçıtırın, Mamuşa ve Prizren 

gibi birkaç belediyelerde, resmi 

kurumlarda, haber kanalların-

da, radyolarda, tabelalarda, oy 

pusulalarında ve kimliklerde 

(tercihe bağlı) Türkçe dili8 kul-

lanılmaktadır. Ayrıca Boşnakça, 

Romanca, Goranca da bölgesel 

dil olarak kabul edilmektedir. 

Dini açıdan Kosova’da Arnavut-

lar, Türkler ve Boşnakların oluş-

turduğu büyük kısım (%95,6’sı) 

İslam dinine inanmaktadır. Ge-

riye kalan %2,2’si Katolik Arna-

vutlardan, %1,5’i ise Ortodoks 

Sırplardan oluşmaktadır.9 Savaş 

sonrası bölgede misyonerlik fa-

aliyetleri had safhaya ulaşmıştır.

Kosova’da Etnik Gruplar ve Nüfus Dağılımı (1981,1991,2011)1

YIL 1981 1991 2011

Etnik Gruplar Nüfus (Sayı) Nüfus 
(Oran) Nüfus (Sayı) Nüfus 

(Oran)
Nüfus 
(Sayı)

Nüfus 
(Oran)

Arnavut 1.226.736 %77.4 1.596.072 %81.4 1.760.687 %92.9

Sırp 209.498 %13.2 194.190 %9.9 28.429 %1.5

Türk 12.513 %0.8 10.445 %0.53 20.848 %1.1

Diğer 135.693 %8.6 152.032 %8.17 85.286 %4.5

Toplam 1.584.441 %100 1.956.196 %100 1.895.250 %100

(Nuri Demirel, “Kosova’nın Temel Dinamikleri”, DergiPark, 2004, ss. 65-66. İlgili makaleye aşağıdaki linkten erişilebilir. Bkz. http://dergipark.gov.tr/
download/article-file/100970 (e.t. 18.12.2019); https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html (e.t. 18.12.2019))
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17 Şubat 2008 tarihinde Ko-

sova Meclisi’nde okunan bildirge 

ile Sırbistan’dan ayrılan Kosova 

tek taraflı olarak bağımsızlığını 

ilan etmiştir. Kosova Cumhuri-

yeti’nin bağımsızlığını başta Tür-

kiye10, Arnavutluk, Kosta Rika, 

Afganistan, ABD (Amerika Bir-

leşik Devletleri), Fransa, Birleşik 

Krallık gibi 98’i BM üyesi olmak 

üzere 101 devlet tanımıştır.11 Çe-

şitli uluslararası örgütlerde de 

yer bulmaya başlayan Kosova’yı 

siyasi anlaşmazlıklar sebebiyle 

Sırbistan, Rusya Federasyonu 

ve Yunanistan gibi devletler ta-

nımayı reddetmişlerdir. Kendi 

iç siyaset sorunları ve bölünme 

kaygısı yaşayan bazı devletler 

de Kosova’yı tanımakta çekince-

ler yaşamaktadır. Ayrıca Sırbis-

tan, Kosova’nın bağımsızlığına 

karşı gerçekleştirdiği diploma-

siyle 14 devletin Kosova’yı tanı-

yan metinlerini geri çekmesini 

sağlamıştır. Böylelikle Kosova’yı 

tanıyan devlet sayısı 115’ten 101’e 

düşmüştür. 

Bağımsızlık ilanına kadar Ko-

sova’da Arnavutların ulusal bay-

rağı olan “Shiponja” (çift başlı 

kartal) kullanılmıştır. Bağımsızlık 

sonrası ise Kosova bayrağı, mavi 

zemin üzerine altı yıldız ve Ko-

sova haritasından oluşmaktadır. 

Muammer İbrahim tarafından ta-

sarlanan bayrakta bulunan mavi 

renk, halkın Avrupa-Atlantik 

entegrasyonuna olan bağlılığını 

yansıtırken, mavi zemin üzerin-

deki harita ise ülkenin bölünmez 

bütünlüğünü ve barışı temsil et-

mektedir. Bayrak üzerinde bu-

lunan altı yıldız ise Kosova’da 

yaşayan altı etnik grubu temsil 

etmektedir. Bu gruplar; Arnavut-

lar, Sırplar, Türkler, Romanlar12 

(Çingeneler), Boşnaklar ve Gora-

lılardır. Bayrağın tanıtılma tarihi 

2008’de özellikle Arnavutluk’un 

bağımsızlığını kazandığı ve bay-

rak günü ilan ettiği 28 Kasım 

olarak seçilmiştir.13 Arnavutluk’ta 

olduğu gibi Kosova’da da 28 Ka-

sım bayrak14 günü ilan edilmiştir.

Dipnotlar

1 Savaşın gerçekleştiği bölge başkent Priştine 
yakınlarındadır. Bu yer günümüzde de Tr.: 
“Kosova Ovası”, Ar.: “Fusha e Kosovës”, Sr.: 
“Kosovo Polje” şeklinde ifade edilmektedir.

2 Arnavutçadaki dil özellikleri sebebiyle 
bütün yer adlarının iki farklı şekilde yazılımı 
bulunmaktadır.  İngilizcedeki definite (belirli) 
ve indefinite (belirsiz) kuralına benzemek-
tedir. Kurala göre belirsiz hali “Kosova” olan 
kelimenin cumhuriyet olduğunun belirlen-
mesiyle kelime “Republika e Kosovës” şeklini 
almaktadır. Kosova Cumhuriyeti, Sırpçada ise  
Република Косово/Republika Kosovo şeklinde 

ifade edilmektedir.

3 Noel Malcolm, “Orientation: Places, Names 
and People”, Kosovo: A Short History, New 
York, New York University Press, 1998, ss. 3-4.

4 https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/kv.html (16.12.2019).

5 Malcolm, “Kosovo…” op.cit., ss. 1-6.

6 Görseldeki belediyeler bağlı oldukları illere 
göre renklendirilmiştir.  Harita 2.1.1. için bkz. 
http://turkbilimi.com/kosova-gora-turkle-
ri-varligi-basina-yansimis-olan-antik-trak-
yen-turkleri.html (e.t. 16.12.2019)

7 Bu belediyelerin 27’sinde Arnavutlar 10’unda 
Sırplar ve geriye kalan Mamuşa Belediyesi’nde 
ise Türkler nüfus olarak çoğunluktadır. 

8 Türkçe kullanımı savaş öncesi durumda ol-
masa da gün geçtikçe statü bakımından savaş 
öncesindeki duruma yaklaşmaktadır.

9 https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/kv.html (e.t. 
17.12.2019).

10 Nuri Demirel, “Kosova’nın Temel Dinamikle-
ri”, DergiPark, 2004, ss. 65-66. İlgili makaleye 
aşağıdaki linkten erişilebilir. Bkz. http://dergi-
park.gov.tr/download/article-file/100970 (e.t. 
18.12.2019); https://www.cia.gov/library/publi-
cations/the-world-factbook/geos/kv.html (e.t. 
18.12.2019)

11 Türkiye tanıma belgesini Kosova makam-
larına ileten ilk ülke olmuştur. Ayrıca 1 Eylül 
2015 tarihinde Prizren’de faaliyete geçen Türk 
başkonsolosluğu ile birlikte Kosova’da baş-
konsolosluk açan ilk ülke de Türkiye olmuştur. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.mfa.gov.
tr/turkiye-kosova-siyasi-iliskileri-.tr.mfa (e.t. 
18.12.2019).

12 https://www.kosovothanksyou.com/ (e.t. 
18.12.2019).

13 Kosova’daki Romanları tanımlamak için 
“Magjup” (Çingene) ifadesi kullanılmaktadır.

14 Matteo Albertini, “Introduction: Identities 
in a Globalized World”, Kosovo: An Identity 
Between Local and Global, ed. Annemarie 
Peen Rodt, Exeter, University of Exeter, Ethno-
politics Papers, No.15, Feburary 2012, ss. 6-7. 
İlgili makaleye aşağıdaki linkten erişilebilir. 

15 Kosova’da Arnavutların ulusal bayrağı 
“Shqiponja”, resmi bayraklarından daha çok 
kullanılmaktadır.
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BÜYÜK GÜÇLERİN VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TUTUMU 
IŞIĞINDA YUGOSLAVYA İÇ SAVAŞI'NIN BASINA YANSIMASI

Ergün Hasanoğlu 

Milliyetçilik ve 
Yugoslav Kimliği 

“Ulus fikri kusurludur çünkü 
çalışma nesnesini maddi ve ho-
mojen bir öz haline getirir. Ulusun 
bir öz haline getirildiği ilk yol, in-
sanları ve kurumsal yapıları ulusun 
içinde tek tipleştirmektir. Bu yolla 
ulusun içindeki dini, sınıfsal, etnik 
ya da hizip farklılıkları inkâr edile-
bilir ve bu tür farklılıkları üreten ve 
besleyen diyalektik süreçler gizle-
nebilir.”1 Bu durum, Tito dönemi 
yaratılan Yugoslav üst kimliğini 
açıklar niteliktedir. Ancak Haziran 
1991’de patlak veren iç savaşın, 
milliyetçi çatışmaların, ulus-dev-
let inşa etme gayretlerinin ve 
Yugoslav üst kimliğinin ortadan 
kaldırılmasının ana etkeni de giz-
lenen bu farklılıklar olarak değer-
lendirilebilir.

“İki insan, ancak ve ancak aynı 
kültürü paylaşıyorlarsa aynı ulus-
tan sayılırlar. Burada kültür, bir 
düşünceler, işaretler ve çağrışım-
lar, davranış ve iletişim sistemi 
anlamına gelmektedir. İki insan 
birbirlerini aynı ulusun üyesi ola-
rak kabul ediyorlarsa aynı ulusa 
mensup demektirler.”2 sözünün 

aksine Yugoslavya’da Tito’nun öz 
yönetimli sosyalizm3 düşüncesi 
çerçevesinde bir arada yaşayan 
milletlerde, Tito’nun ölümüyle be-
raber ulusların arasında üst kimlik 
olarak nitelendirilen “Yugoslav” 
kimliği giderek etkisini kaybetme-
ye başlamıştır. Bu süreç dâhilinde 
Yugoslavya modeli içerisinde yer 
alan gruplar kendi benliklerini ifa-
de etme yoluna gitmişlerdir. 

Milliyetçilik veya ulusçuluk 19. 
yüzyılda Osmanlı Devleti, Avus-
turya-Macaristan İmparatorluğu 
gibi birçok etnik unsuru içerisinde 
barındıran devletlere karşı bir ide-
olojik fikir iken, 1980lerden sonra 
bu fikirler Yugoslavya özeline ba-
kıldığında sosyalizme karşı ge-
lişen ve reaksiyon gösteren fikir 
hareketleri olmuştur.4 1986 yılında 
Yugoslavya Federal Komünistler 
Birliği’nin 13. Kurultayında yapılan 
açıklama, Yugoslavya içerisinde 
yaşanan milliyetçiliği ve ayrışmayı 
gösterir niteliktedir: “Yugoslavya 
pazarında bütünlüksüzlük derin-
leşirken, ekonomik yöresel kapan-
ma eğilimleri gittikçe yayınlaştı.”5

Tito’nun ölümüyle beraber 

arka planda kalan milliyetçiğin 
yeniden ulusların arasında alev-
lenmesi, milli devlet inşa etme 
gayesinde bulunan etnik unsurla-
rın üniterizmi güçlendirmesi, 1989 
sonrası yaşanan ekonomik buhran 
ile Yugoslavya’da güçlenen eta-
tizm fikri, özyönetimli sosyaliz-
min yaratmış olduğu değerleri 
ortadan kaldırıcı nitelikte olmuş 
ve bu durumlar 1991 yılının Hazi-
ran ayının başında patlak veren iç 
savaşın ana nedenleri olarak ifade 
edilmiştir.

İç Savaşın Milliyet 
Gazetesi’ndeki Tezahürü

Tarihte üç farklı Yugoslav-
ya’dan bahsetmek mümkündür. 
1918 yılında kurulan Sırp, Hırvat 
ve Sloven Krallığı birinci Yugos-
lavya’yı, 1943 yılında Partizanların 
önderliğinde kurulan Demokratik 
Federal Yugoslavya, 1946’da Yu-
goslavya Federal Halk Cumhuri-
yeti, 1963 yılında da Yugoslavya 
Sosyalist Federal Cumhuriyeti adı-
nı alan ikinci Yugoslavya’yı, 1992 
yılında da Sırbistan ve Karadağ’ın 
birleşimiyle kurulan Yugoslav-
ya üçüncü Yugoslavya’yı temsil 
eder. Konumuz itibariyle Sosyalist 
Yugoslavya’da ulus-devlet inşa 

MİLLİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ
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etme çabası içerisine giren mil-
letlerin ülkede yaratmış olduğu iç 
savaş ile 1992 yılında kurulan Yu-
goslavya’ya kadar olan dönemde 
ABD önderliğindeki büyük güçle-
rin ve uluslararası kuruluşların tu-
tumunun Milliyet Gazetesi’nde ne 
şekilde yer aldıklarını aktaracağız. 

Ülke ve Kuruluşların Tavrı 

Belirli Avrupa ülkeleri arasında 
mal, hizmet ve sermayenin ser-
bestçe dolaşımını sağlamak ama-
cıyla kurulmuş olan Avrupa Top-
luluğu ve 24 Ekim 1945 tarihinde 
dünyada barışın, güvenliğin kalıcı 
kılınması, istikrarlı ekonomi, sos-
yal eşitlik gibi ilkeler doğrultusun-
da faaliyet göstermek gayesinde 
kurulan Birleşmiş Milletler, 1991 
Haziran’da Sosyalist Yugoslav-
ya’da patlak veren iç savaşın ana 
aktörleri konumundadır. Ayrıca 
Amerika Birleşik Devletleri, SSCB 
ve dağılmasından sonra var olan 
Rusya Devleti, Almanya, Fransa 
gibi devletlerde Yugoslavya iç sa-
vaşının karar mercileri statüsün-
dedirler. 

Avrupa Topluluğu Konseyi 
Başkanı Jacques Poos, Yugoslav-
ya’ya gerçekletirmiş olduğu bir 
günlük ziyarette, Yugoslavya’nın 
toprak bütünlüğünü savundu-
ğunu dile getirmiş ve yalnızca 
birleşik ve demokratik bir Yugos-
lavya’nın Avrupa’daki süreçlere 
katılabileceğinin vurgusunu yap-
mıştır.6 Fakat bu gezinin ardından 
yaşanan siyasi gelişmeler Avrupa 
Topluluğu’nun tutarsızlığını göz-
ler önüne serecektir. Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
James Baker, 26 Haziran 1991 ta-

rihinde bağımsızlığını ilan edecek 
olan Slovenya’nın bağımsızlığını 
tanımayacaklarını ve bütün ülke-
lerin de Yugoslavya’nın birlik ve 
bütünlüğünü koruması gerektiği 
ve bu konuya ciddi önem verdik-
lerini dile getirmiştir.7 Yugoslav-
ya’daki çatışmalarda ilk bağım-
sızlıklarını ilan etme yoluna giden 
cumhuriyetler olan Slovenya ve 
Hırvatistan, ABD hükümeti ve AT 
üyeleri arasında ihtilaflara sebep 
olmuştur. ABD yönetimi, Hırva-
tistan ve Slovenya’nın bağım-
sızlıklarını Yugoslavya’da barışı 
tesis etmesi halinde tanıyabile-
ceğini ifade etmiş, Avrupa Top-
luluğu da Belgrad yönetiminin 
ayrılmak isteyen cumhuriyetlere 
karşı saldırgan tavrının sürmesi 
durumunda bu iki ülkenin bağım-
sızlıklarını tanıyabileceklerini dile 
getirmiştir.8 Ancak, 5 Temmuz 
1991 tarihinde Hollanda’nın Lahey 
şehrinde gerçekleştirilen AT top-
lantısında, Hırvatistan ve Sloven-
ya’nın bağımsızlıklarının tanınma-
dığı açıklanmıştır.9 AT üyelerinin 
dışişleri bakanlarının 6 Ağustos 
1991 tarihinde Lahey’deki toplan-
tısında, Almanya, Hırvatistan’ın 
bağımsızlığının tanınmasını öne-
rirken10, 28 Ağustos 1991 tarihinde 
Brüksel’deki AT dışişleri bakanları 
toplantısında ise, Yugoslavya’daki 
sınırların zor kullanılarak değişti-
rilmesinin tanınmayacağı ve “ol-
dubitti politikasının” benimsen-
meyeceği duyurulmuştur.11

Federal Yugoslavya Cumhuri-
yeti adını taşıyan ve Sırbistan ile 
Karadağ devletlerinin birleşimiy-

le teşekkül eden Yugoslavya, ta-
rihteki üçüncü Yugoslav devleti 
olarak karşımıza çıkmaktadır.12 16 
Eylül 1992 tarihinde Birleşmiş Mil-
letlerin gerçekleştirmiş oldukları 
yeni dönem toplantısında, üçün-
cü Yugoslav devletinin BM üyeli-
ği tartışılmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa Topluluğu, 
Federal Yugoslavya Cumhuriye-
ti’nin üyeliğinin askıya alınmasını 
talep ederken, Türkiye Cumhuri-
yeti üyelikten çıkarılmasını savun-
muştur. Rusya ise, alınacak sert 
kararların mevcut durumu daha 
da kötüye götüreceği fikrini be-
nimsemiştir.13  Ancak, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi 1992 yılı 
Eylül ayı içerisindeki toplantısın-
da, Sırbistan ve Karadağ’dan olu-
şan yeni Yugoslavya’nın BM Genel 
Kurul çalışmalarına katılamaması, 
Yugoslavya Federal Cumhuriye-
ti’nin eski Yugoslavya’nın BM’deki 
üyeliğine doğrudan devam et-
mesinin kabul edilmez bir gerçek 
olduğu ve tekrardan üyelik için 
kurula başvuru yapması gerektiği 
kararı alınmıştır.14 

Ambargo Uygulaması

Ambargo, siyasi, askeri ve eko-
nomik sebeplere dayalı olarak ül-
kelere uygulanan yaptırımın adı-
dır. Farklı dönemlerde birçok ülke 
üzerinde gerçekleştirilen ambar-
golara 1991 yılında Yugoslavya’da 
yaşanan iç savaş esnasında da 
rastlanmaktadır. ABD, Kanada, 
SSCB, Avrupa Topluluğu (AT), 
Birleşmiş Milletler (BM) gibi top-
luluk veya ülkeler Yugoslavya’ya 
ambargo uygulamışlardır.
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ABD, Yugoslavya’daki şiddet 
olaylarının sona ermemesi ha-
linde, silah ambargosu ile ülke-
ye yapılan ekonomik yardımın 
durdurulacağını bildirmiştir. AT 
dönem başkanı olan Hollanda 
Dışişleri Başkanı Van der Broek, 
Yugoslavya’daki çatışma halinin 
son bulup barış zemininin sağ-
lanmaması halinde Lahey’de 12 
AT üye devletin toplantısı ile Yu-
goslavya’ya yapılan yardımların 
kesilmesi önerisinde bulunacağını 
ifade etmiştir.15 Avrupa Toplulu-
ğu, 8 Kasım 1991 tarihli toplantı-
sında, AT ile Yugoslavya arasın-
da imzalanan ticaret ve işbirliği 
antlaşmalarının askıya alınması 
kararlarını almıştır. Ayrıca AT, Yu-
goslavya’dan tekstil ürünlerinin it-
halini yasaklamış, Belgrad’ı Doğu 
Avrupa’yı geliştirme programının 
dışında bırakmıştır.16 

Yugoslavya’daki yoğun çatış-
malar neticesinde AT ülkelerinin 
toplamış olduğu NATO zirvesinde 
aldıkları ambargo kararını ilk des-
tekleyen ve uygulamaya koyan 
devlet Kanada olmuştur. Kanada 
bu ticari ambargo kararını, yaşa-
nan iç savaşın bir an evvel son 
bulması gayesiyle aldığını açık-
lamış, Yugoslavya ithal mallarına 
uygulanan asgari gümrük tarife-
leri ile ticari, teknik teşviklerinin 
tümünü yürürlükten kaldırmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri Baş-
kanı George Bush ise, Yugoslav-
ya’ya karşı ekonomik yaptırımın 
yürürlüğüne konacağını ve Yu-
goslavya’ya petrol ambargosu ila-
nı konusunda Birleşmiş Milletlerin 
kararının hazırlanmasına yardımcı 

olacağını açıklamıştır.17 George 
Bush’un ekonomik yaptırım kara-
rı 06.12.1991 tarihinde yürürlüğü 
girmiş ve tüm Yugoslavya’ya kap-
sayacağı açıklanmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Yugoslav-
ya’ya yapmış olduğu ekonomik 
yardımın kesileceği ve iki devlet 
arasındaki tekstil ticaretinin askı-
ya alınacağı açıklanmıştır.18 SSCB, 
Yugoslavya’daki çatışma ortamı-
nın son bulması amacıyla alınan 
kararları desteklendiğini ancak 
geniş çaplı ülke katılımıyla Bir-
leşmiş Milletler Konseyi’nde bu 
konuların tartışılması gerektiğini 
vurgulamıştır.19 Birleşmiş Milletler 
Konseyi’nin 25 Aralık 1992 tari-
hinde almış olduğu 757 sayılı am-
bargo kararı, Bosna-Hersek’teki 
katliamlar nedeniyle, Yeni Yugos-
lavya’yı tesis eden Sırbistan ve 
Karadağ’a petrol satışının yasak-
lanması başta olmak üzere yiye-
cek, tıbbi malzeme, insani ihtiyaç-
larla beraber bu iki ülkenin yurt 
dışındaki tüm mali varlıklarının 
dondurulması, hava bağlantıarı-
nın kesilmesi ve her türlü malın 
ihracının ve ithalinin yasaklan-
ması gibi kapsamlı bir ekonomik 
yaptırım planı öngörülmektedir.20 

Barış Arayışları

Yugoslav iç savaşı döneminde, 
kuruluşlar veya devletlerin öncü-
lüğünde birçok kez barış zemini 
oluşturulmuştur. Fakat Yugoslav-
ya’daki barış havası daimi olarak 
sürdürülemezken, ölüm ve kat-
liamlar sürekli hale getirilmiştir. 
Aşağıda farklı dönemlerde Avru-
pa Topluluğu’nun ve devletlerin 

girişimleriyle sağlanmaya çalışı-
lan barışa, ortaya atılan önerilere, 
onaylanan kararlara yer verece-
ğiz. 

6 Ağustos 1991 tarihinde La-
hey’deki AT toplantısında, Fransa 
Yugoslavya’nın kuzeyinde Hırva-
tistan sınırındaki kanlı çatışma-
larda Avrupa Topluluğu’nun güç 
kullanmasını ve askeri girişim-
lerde bulunması gerektiğini ifa-
de etmiştir. Sovyetler Birliği ise, 
etnik çatışmaları önlemek ama-
cıyla ülkeye müdahale gücünün 
gönderilmesine karşı olduğunu 
duyurmuştur. Belçika da BM’nin 
müdahalesi yolunda çaba sarf 
edeceğini ve çatışma tarafları-
nı ayrı tutma konusunda başarılı 
sonuç veren Kıbrıs’ı model olarak 
almayı önermiştir.21 28 Ağustos 
1991’de Brüksel’de gerçekleşen 
toplantıda, Avrupa Topluluğu’nun 
Yugoslavya’daki çatışmalara ka-
yıtsız kalmayacağı ve barış kon-
feransı çerçevesinde bir hakem 
komisyonunun oluşturulması ka-
rarı alınmıştır. Bu hakem komisyo-
nunda AT tarafından seçilecek üç 
üye ile Yugoslav federal başkanlı-
ğında iki üye yer alacaktır.22 

Sovyet lider Mihail Gor-
baçov’un girişimleriyle Sırp ve 
Hırvat liderler Yugoslavya’da ya-
şanan iç savaşı sona erdirecek 
geçici bir antlaşma yapmış ve 
tüm Yugoslav halkının çıkarları 
için görüşmeler yapılması gerek-
tiği vurgulanmıştır.23 Bir başka ba-
rış girişimi de AT temsilcisi Lord 
Carrington tarafından yapılmıştır. 
Lord Carrington’un Belgrad’daki 
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yoğun mesaisi sonucunda Sırbis-
tan, Hırvatistan ve federal ordu 
arasında, Yugoslavya’ya Birleşmiş 
Milletler askerinin gönderilmesi 
hususunda antlaşmaya varılmış-
tır.24 9 Mayıs 1992 tarihinde Lük-
semburg’daki Avrupa Topluluğu 
toplantısında, Yugoslavya’daki 
çatışmaların önlenmesi ve soru-
nun barışçıl yollarla çözümünün 
sağlanması maksadıyla Lüksem-
burg, Portekiz ve Hollanda dışiş-
leri bakanlarının bölgeye gön-
derilmesi ve Yugoslav federal 
yetkilileri ile Hırvat ve Sloven yö-
neticileriyle görüşülmesi kararları 
alınmıştır.25

Sonuç

Thomas Hobbes, “Hiçbir ege-
men güç yokluğu kadar zararlı 
değildir” demiştir. Bu söz, Tito 
sonrası Yugoslavya’yı izah etmek 
açısından değerli bir cümledir. 
Tito’nun özyönetimli sosyalist 
düşünce anlayışı çokkültürlülük 
açısından zengin yapıdaki 
Yugoslavya’yı bir arada tutmayı 
başarmıştır. Ancak 1980 yılında Ti-
to’nun ölümü, aynı zamanda Yu-
goslavya Sosyalist Federal Cum-
huriyeti’nin de ölümü demektir.

Ulus-devlet inşa etme teşeb-
büslerinin başladığı 19. Yüzyıldan 
itibaren istikrasızlığı ile ön pla-
na çıkan Balkanlarda, Yugoslav-
ya’daki parçalanma süreci de bu 
istikrarsız havanın devamı niteli-
ğinde olmuş, Slovenya, Hırvatis-
tan, Karadağ, Makedonya, Bos-
na-Hersek, Kosova ve Sırbistan, 
parçalanan Yugoslavya’dan dev-
let olarak var olan yapılar olarak 

karşımıza çıkmıştır. Ayrıca belirt-
mekte fayda olacaktır ki, Avru-
pa Topluluğu, Birleşmiş Milletler, 
ABD veya diğer ülkelerin bölge 
üzerindeki tutarsızlıklarını, tutum 
ve davranışlarını, gütmüş olduk-
ları siyasetleri görmek açısından 
sadece Milliyet Gazetesinin ince-
lemesi yeterli olmamakla beraber 
fikir sahibi olmamız bakımından 
gazetenin incelenmesi değerlidir. 
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Bulgarİstan Türklerİ'nİn Davası ve
 “NAİM” Fİlmİ

BAYRAM ÇOLAKOĞLU

Dava bir ülküdür, idealdir; 
uzak hedeftir. Bu hedefe ulaş-
ma gayesiyle çabalayarak alı-
nan yol da dava yoludur. Da-
vası olan dertlidir. Onun derdi 
davasıdır ve onun için çalışır; 
davasını anlatır ki davası bilin-
sin; dava halkası genişlesin ve 
yeni dava arkadaşları bu yola 
dâhil olsun.

Bulgaristan Türklerinin da-
vası var mı? Halen Bulgaris-

tan’da yaşayan, farklı tarih-
lerde göçmüş olup Türkiye’de 
yaşayanlar… Bizim davamızın 
adı nedir? Büyüklerimizden 
mücadele ve aksiyon insanları 
buna “Türklük Davası” der. Bu 
kavram tanımayanlara ırki bir 
mana gibi görünebilir. Ancak 
Balkanları ve Osmanlı tarihini 
bilenler, yakından ilgilenenler 
bilirler ki Türk eşittir İslam… 
Bulgaristan’da yaşayan Türk 
de Türktür, Müslüman Roman 
da Türktür, Pomak da Türktür. 

Zira cemi cümlesi 
Müslümandır. Bir ar-
kadaşım anlatmıştı, 
Bosna Hersek’ten 
göç eden dedesi-
ne, çocukluğunda 
sormuş: “Dede bize 
Boşnak diyorlar, Boş-
nak nedir?” Dedesi 
şöyle cevap vermiş: “ 
Oğul biz Bosna’day-
ken bize Türk diyor-
lardı. Türkiye’ye göç 
ettik, burada Boşnak 
diyorlar”.

Türklük Davası

Ben küçük bir ço-
cuk iken Türkiye’ye 
göç ettik. Amma ve 
lakin o çocuk yaşım-
dan itibaren, “Bul-
garistan’da yaşarken 

de Türkiye’de de Müslüman 
ve Türk olduğumu anlata an-
lata geldim bu yaşıma kadar. 
”Bugün bile hala bazı kesim-
ler, Anadolu toprakları dışında 
Müslüman Türk toplumunun, 
Evladı Fatihanın yaşayabilece-
ğini havsalasına sığdıramıyor. 
Cehalet ve yetersiz eğitimin 
meyveleri bunlar…

İşte, Bulgaristan’da 
yaşayan Türklerin Müslüman 
kimlikleriyle birlikte, ata 
topraklarında insanca 
yaşayabilmesi ve onların 
Müslüman Türk kimliklerini 
muhafaza edebilmesi için 
verilen mücadelenin adıdır, 
“Türklük davası”.

Dava Peşinde Koşmak, 

Davayı Anlatmak

Tamamına yakını, Bulgaris-
tan’daki zorla isim değiştirme 
yoluyla asimilasyon harekâtın-
dan sonra, 1985 ve sonrası 
yıllarda kurulmuş sivil toplum 
kuruluşları, hepsi bu davanın 
yolunda olduğunu ifade edi-
yor. Ancak üzülerek ifade et-
mek istiyorum ki bu sivil top-
lum kuruluşlarının çoğunluğu 
Bulgaristan’daki Türklerin Ço-
ğunlukta olduğu “çakma bir 
parti”nin şubeleri gibi hareket 
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ediyorlar. Hülasa bu eksende 
olanlar zaten sivil değil, siyasi… 
Onların Türklük davası da söz-
de kalıyor. Zira icraat yoksa, 
lafta dava ne işe yarar, hama-
setten başka…

Bir dava uğruna yıllarınızı, 
emeğinizi, paranızı harcarsınız, 
ailenizden, keyfinizden feragat 
edersiniz. Milleti için, dava için 
çalışan biri olursunuz. Değil mi 
ki davası milleti olan bir kişi, 
tek başına bir millettir, onun 
gibi güçlüdür. Öyleyse davası 
olan tek başına da olsa güçlü-
dür.

Her zamanın davanıza hiz-
met edecek farklı araçlardan 
faydalanırsınız. Bu zamanın en 
önemli araçlarından birisi de 
medyadır. 1989 zorunlu göçü-
nün 30. Yılını Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı ve Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteği ile Kocae-
li’de andık. Aynı logo ve ruh ile 
bir çok ilde anma programları 
düzenlendi. Programlarda bir-
kaç yüz kişi bundan istifade 
ederken TV kanalları ve sosyal 
medya aracılığıyla milyonlara 
ulaşıldı. Davayı duyurmak için 
büyük bir fırsat oldu bu, yeni 
ufuklar açıldı; dava için yapıla-
bilecekler konusunda…

Dava Uğruna Feda 

Edilen Bir Hayat

Bu yıl davası uğruna, hayatı 
pahasına insanın oğlunun kal-
dıramayacağı ağırlıkları kaldı-
rarak Bulgaristan Türklerinin 
davasına büyük hizmet eden, 
milletinin davası için, Bulgar 
Komunist rejiminin oradaki 
Türklere reva gördüğü işkence-

leri dünyaya anlatan Naim Sü-
leymanoğlu’nun vefatının ikin-
ci yılında “Cep Herkülü NAİM 
Süleymanoğlu” filmi vizyona 
girdi.

Bal-Türk İzmit ve Gebze’de 
çok sayıda salonu kapattı. Batı 
Trakya Türkleri de toplu olarak, 
salon kapatarak  NAİM filmini 
seyretti. En son Gebze’de filmin 
galası da yapıldı. Yönetmen ve 
filmin oyuncuları katıldı. Dört 
salonda art arda film ekibi se-
yircisiyle buluştu.

Evet, “NAİM” filmi, çok net 
bir şey söylüyorum, “bugüne 
kadar Bulgaristan Türkleri ile 
ilgili çekilmiş en iyi film demek, 
filmin değerini ifade etmez. 
Harika bir film.” Zannedilme-
sin ki sadece dünya çapında 
başarılı olmuş efsane bir spor-
cunun hayatı anlatılıyor. Hayır, 
bu film Bulgaristan Türkleri-
nin “Türklük Davasını” anlatan 
mükemmel bir eserdir.

Bulgaristan Türklerinin da-
vası peşindeyiz diyenlere ses-
leniyorum. Bizim yıllar boyu 
anlatmaya çalıştığımız davamı-
zı bu film “iki saatte” anlatıyor. 
“NAİM” filmi sadece Naim’in 
hayatı değil, milletine adanmış 
bir hayatı anlatıyor. Bulgaris-

tan Türklerinin var oluş davası-
nı anlatıyor.

Dava, ahlak yoksunu bir 
çalga şarkıcısını Bulgaris-
tan’dan getirip binlerce insanı 
toplamakla değil,

Dava, o binlerce insanı sine-
ma salonlarına yığmakla olur.

Dava, bizim davamıza biz-
den güçlü sarılmış bu film eki-
bini desteklemekle olur.

Dava, fedakârlıktır.
Dava, ciddiyettir.

Belden aşağı, laflar ve ba-
yağı sözlerle şaklabanlık ya-
pılan, sözde komedi filmlerine 
“NAİM” filminin üç katı fazla 
insan gidiyorsa, gidene değil;

Ey, “Davam” diyen Muhacir! 
Kendini yokla! Eğer, dava sahi-
biyim diyorsan.

Kendin dışında, Bulgaris-
tan’da varlık mücadelesi veren 
kardeşlerini düşün!

Samimi isen, her alanda da-
vana sahip çık!
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MAKEDONYA TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA 
KARAKTERLERİ ÇOCUKLAR OLAN HİKÂYELER

GÖZDE ÖZLEM

Karakter; “Bir yapıtta duygu, 
tutku ve düşünce yönlerinden ele 
alınan kişi” (TDK, 1979: 453); “Ro-
man, öykü, oyun gibi bir edebî 
üründe duygu, düşünüş, davranış 
ve tutkuları yönünden işlenen kişi” 
(Püsküllüoğlu, 1994:582) olarak 
geçerken; genellikle karakter ile 
birlikte anılan ve bir edebiyat te-
rimi olan kahraman ise, “Roman, 
hikâye, tiyatro ve benzeri edebiyat 
türlerinde başından olaylar geçen 
kişidir” (TDK, 1979:436) biçiminde 
tanımlanmaktadır. 

Edebiyat yapıtlarında, bazı in-
san özelliklerini abartarak yansı-
tan kişiye ise tip denir. Özdemir 
(1995:109)’e göre, “Tip, yalın bir 
tanımla benzerlerinin ortak yön-
lerini kendisinde toplayan, onları 
simgeleyen kişilere” söylenen bir 
tanımdır. Tipler olağan, günde-
lik yaşamda karşılaşılan sıradan 
insanlar değillerdir. İnsana özgü 

niteliklerden birini anlatma ve 
yansıtmada araç olarak seçilen, 
bu niteliği büyüteç altına konarak 
doruk noktasına çıkarılan kişidir. 
Her yapıtta, başından olay geçen 
kahramanlar, çeşitli karakterleri 
canlandırır. Karakter, sanatçının 
yarattığı; duygu, düşünce ve tutku 
yönleriyle geliştirdiği, gerçek 
yaşamdan da esinlenerek dene-
yimiyle, birikimiyle, kendine özgü 
duyarlığı ile biçimlendirdiği bir ki-
şiliktir. Öte yandan, yetişkin ede-
biyatında olduğu gibi, çocuklara 
seslenen ürünlerde de bazı tipler-
le karşılaşılmaktadır. (Sever, 2008: 
75, 76) 

Makedonya Türk Çocuk Ede-
biyatında genellikle yazarların 
hikâyelerinde öne çıkan bir baş-
kahramanı vardır. Bu başkahra-
man üzerinden hikâye serileri 
yazmışlardır. Bazı yazarların ise 
her hikâyede farklı bir başkahra-

man üzerinden olay anlattıkları 
görülmektedir. Necati Zekeriya, 
Avni Engüllü ve Suat Engüllü’nün 
hikâyelerindeki başkahramanlar 
bu çalışmada incelenmiş olup, ya-
zarların başkahramanlarını hikâ-
yelerinde nasıl geliştirdiklerini 
Sedat Sever’in belirttiği metotlar 
üzerinden analiz edilmiştir.

Karakterleri Çocuklar 
Olan Hikâyeler 

Çalışmada, 1967 ile 2000 yılla-
rı arasındaki Sevinç dergisindeki 
tespit edilen hikâyeler üzerinden 
örnek teşkil edecek bir tablo oluş-
turulmuştur. Hikâyelerdeki karak-
terlerin isimlerini dikkate alınarak, 
yazarların karakter adıyla oluştur-
dukları hikâye serileri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Yazarlar kahramanlar için seç-
tikleri adların genellikle Türkçe 
kökenli olmasına dikkat edilmiştir. 

Yazarın Adı Kahramanın Adı 
Necati Zekeriya Orhan, Sevil 

Şükrü Ramo Osman, Nusret 

Lütfü Seyfullah Erdoğan 

Avni Engüllü Mete 

Suat Engüllü Birsen 

Recep Murat Turgay 

Hüseyin Süleyman Severcan, Nusret, Özdemir, Ayla 
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Bu yüzden birçok aynı adlı kahra-
manları farklı yazarların hikâye-
lerinde görülmektedir. Tablodaki 
yedi yazarın kullandığı on bir kişi 
adından dokuzu Türkçe kökenli, 
ikisi ise Arapça kökenlidir.

Makedonyalı Türk yazarların 
tabirleriyle “Öz Türkçe yazmak” 
yani kelime tercihlerini kelime 
kökeni Türkçe olanlardan yana 
kullanmak, yazarlar tarafından 
oldukça ciddiye alınmıştır. Yazar-
lar, kökenlerinin Arapça ve Farsça 
olduğu kelimelerin Türkçe asıl-
lı olanları kullanmakla kalmayıp 
dergi ve gazetelerdeki fıkra ve 
makalelerinde de kullandırmaya 
özendirmeye çalışmışlardır. Kitap 
yerine betik, edebiyat yerine ya-
zın, hikâye yerine öykü, aşk yerine 
sevi gibi kelime tercihleri dergi, 
gazete ve kitaplarda sıklıkla karşı-
laşılmaktadır. 

Recep Murat’ın 1971 yılının Mart 
sayısı Sevinç Dergisi’nde, sıklıkla 
yapılan yazım yanlışlıkları ile ilgili 
yazdığı köşesinde, özel ad yan-
lışlıklarına dikkat çekmiş ve şöyle 
demiştir: 

“Şuayip adında bir öğrencim 
vardır. Adını daima yanlış söyledi-
ği için (Şaip diyordu) hatırlatırdım 
kendisine bunu. Öğretmenim, be-
nim için Şuayip da, Şaip da aynı, 
ben ikisinin ne demek olduğunu 
anlamıyorum ki. Çok doğru. Ama 
anlamayan yalnız o değil, çoğu-
muz anlamıyoruz. Çünkü adları-
mızın çoğu Arapçadır. Dedelerimiz 
Arapların her şeyine özendikleri 
gibi adlarına da özenmişler. Ama 
bugün bu adların sayısı gittikçe 
azalmakta, yerlerini öz Türkçe ad-
lar anlamlarını anladığımız adlar 

alıyor.

Yeni doğacak kardeşlerinize ad 
seçerken size yardımda bulunmak 
dileğiyle aşağıdaki yeni adları ve-
riyorum. 

KIZ ADLARI: Nilgün. Mine, Şe-
nay, Sevil, Hülya, Ülkü. Filiz, Figen, 
Solmaz, Ayça. İlknur, Sevgi, Yase-
min, Seval, Tolunay, Serpil, Dilek, 
Oya, Severcan, Şencan, Tülin, Tü-
lay, Sevim, Şengül… 

ERKEK ADLARI: İlter, İlker, Ok-
tay, Altay, Üstün. Seçkin, Taner, 
Tuncel, Tuncay, Onur, Pakel, Pa-
ker, Can, Uğur, Birol, Çetin. Üner, 
Bülent. Ertan, Ergin, Oğuz, Metin, 
Dinçer, Tankut, Güngör, Yılgör. Öz-
kan, Turgay...” (Murat, 1971: 15) 

Recep Murat‘ın önerdiği kişi 
adlarına bakıldığında, bu adlar 
Makedonya Türk Çocuk hikâye-
lerinde kahraman adları olarak 
sıklıkla karşılaşıldığı dikkat çek-
mektedir. Tavsiye edilen adlar, 
edebî eserlerde geçerek çocuklar 
üzerinden yetişkinlerinde benim-
semesine yol açmıştır. Çünkü bu 
adların birçoğuna Kosova ve Ma-
kedonya Türklerinde rastlanılmak-
tadır. 

Yazarların Karakterleri 
Geliştirme Metotları

Sedat Sever’e göre, yazarlar 
karakterlerini / kahramanlarını 
değişik yollarla geliştirebilmekte-
dirler. O, bu yolları şu şekilde sı-
ralamıştır:

• Davranışlarıyla ve eylemleriyle, 
• Konuşmalarıyla, 
• Fiziksel özellikleriyle (dış görü-
nüşüyle), 

• Diğer karakterlerin yorumlarıyla, 
• Yazarın yorumuyla. (Sever, 
2008: 95) 

Necati Zekeriya‘nın Orhan‘ı, 
Avni Engüllü‘nün Mete‘si, Suat 
Engüllü‘nün Birsen‘i kendi çocuk 
hikâyelerinin ve şiirlerinin başkah-
ramanlarıdır. Bu başkahramanla-
rın çevresinde olaylar gelişmekte-
dir. Orhan, Mete ve Birsen üzerine 
yazılmış birden çok hikâye olduğu 
için bu karakterlerin nasıl gelişti-
rildiğini daha rahat gözlemlene-
bilmektedir.

 Davranış ve Eylemlerle 

Hikâyedeki kahramanın kişilik 
özellikleri, hikâyede içinde sergi-
lediği davranışlarla kendini belli 
etmektedir.

Necati Zekeriya‘nın Orhan’ı 
çekingen ve utangaçtır. Bunu Se-
vil adlı hikâyesinde Orhan‘ın 
davranışlarıyla anlatmaktadır. 
Hikâyede Orhan‘ın mahallesine 
Sevil adında bir kız taşınmıştır. 
Mahallenin diğer çocukları Sevil‘le 
dalga geçmişler ve kızı üzmüşler-
dir. Orhan, Sevil‘i üzmek isteme-
mesine rağmen arkadaşları içinde 
Sevil‘i korumamış ve onla tanış-
mak istemesine rağmen tanışa-
mamıştır. 

“Sırık! dediler. Küskü dediler. Kü-
tük! dediler. 

Orhan hiçbir şey demedi. Bir iki 
defa yanına sokulmak istedi, ama 
daha ilk adımda ayakları kesildi, 
yüzüne kan gıktı. Gece olunca, Or-
han da yukarı çıktı, ama hep yeni 
gelen kızı düşündü. 

Pazardı ertesi gün. Orhan çok 
erkenden aşağı indi. Bekledi kızı, 

Yazarın Adı Kahramanın Adı 
Necati Zekeriya Orhan, Sevil 

Şükrü Ramo Osman, Nusret 

Lütfü Seyfullah Erdoğan 

Avni Engüllü Mete 

Suat Engüllü Birsen 

Recep Murat Turgay 

Hüseyin Süleyman Severcan, Nusret, Özdemir, Ayla 
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bekledi, bekledi. Ama kız inmedi. 
Evlerine gitmeye karar verdi. Mer-
divenleri ikişer ikişer çıktı, kapıya 
gelince neredeyse zili çalacaktı, 
ama durdu. Ya annesi çıkarsa? 
Ne diyecek? Geldiğine nasıl bir 
sebep gösterecek? Vazgeçti, 
merdivenleri birer birer indi. Bek-
lemeye başladı bekledi, bekledi.” 
(Zekeriya, tarihsiz: 14) 

Orhan‘ın yüzünün kızarması, 
Sevil‘e yaklaşamaması, Sevil‘in 
evine girememesi tüm bu davra-
nışlar Orhan‘ın utangaç biri oldu-
ğunu göstermektedir. Yazar bu-
rada başarılı bir şekilde Orhan‘ın 
utangaçlığını anlatmıştır. 

Karakterlerin Konuşmalarıyla 

Hikâyede karakterlerin diya-
logları veya monologları karak-
terin özelliklerinin belirlenmesin-
de önemli bir yöntemdir. Necati 
Zekeriya, Avni Engüllü ve Suat 
Engüllü hikâyelerinde çoğunlukla 
karakterleri konuşturarak karakter 
özelliklerini okura göstermekte-
dirler.

Necati Zekeriya‘nın Orkest-
ra adlı hikâyesinde “bizim soka-
ğın çocukları” olarak tanımlanan 
mahalledeki çocuklar, çağdaş bir 
orkestra kurmak istemektedirler. 
Kurdukları bu orkestra ile karşı 
sokağın çocuklarına müsamere 
yapıp elde ettikleri para ile lastik 
bir top almayı planlamaktadırlar. 
Çocuklar birer birer keman, 
piyano, zurna ve davul çaldıklarını 
söyleyip orkestraya katılırlar. 
Bütün bu orkestra kurma konuş-
malarını Orhan dinlemektedir. 
Orkestra kurulup iş prova yapma-
ya gelince Orhan dayanamaz ve 

“ben de geleceğim” der:

“-Ben de geleceğim, dedi Or-
han karşıdan. 

-Olmaz, dediler koro halinde 
öteki çocuklar, olmaz, boyun daha 
bir karış, biraz daha büyü, söyle 
baban azıcık kulaklarından çek-
sin... Sonra... 

-Ben artık büyüdüm, küçük de-
ğilim, ben de geleceğim, diye ayak 
diredi Orhan. 

Ötekiler: 

-Olmaz diye tekrar ettiler… 
Sonra sen çalgı çalmasını bilmi-
yorsun… Peşin bir çalgı öğren kar-
deş, sonra bakarız… 

-Ay, diye yerinden sıçrayıverdi 
Orhan, ben hepinizden iyi grama-
fon çalmasını bilirim… 

Bu sözleri söyler söylemez tro-
tinetine bindi, prova yapılacak eve 
bir kuş, bir güvercin gibi uçarak 
onlardan peşin vardı.” (Zekeri-
ya,1968: 32,33) 

Orhan sokağın en küçüklerin-
den biri olduğu için onlardan yaş-
ça büyük çocukların oyunlarının 
arasına her zaman katılamaz. 
Bundan dolayı her fırsatı 
değerlendirmeye çalışır. Orkestra 
kurma olayında ise bir müzik 
aleti çalmak ile gramofon çalmak 
arasında söz oyunu yaparak 
çocukları ikna eder. Orhan diğer 
çocuklardan küçük olabilir ama 
kurnaz, hazır cevap biridir. 

Avni Engüllü‘nün Mete’nin 
Uzay Yolculuğu adlı hikâyesinde 
ise Mete Ay‘a gitmek ister. Fakat 
Mete‘nin annesi Mete‘ye “Ay çok 

uzakta ve Ay’a gitmesinin imkân-
sız” der ve gitmesine izin vermez. 
Mete ile annesi bu yüzden tartı-
şırlar ama Mete‘nin aklı hala Ay‘a 
nasıl gideceğindedir:

“-Pencereden odaya sakallı bir 
amca girdi. 

-Mete yavrum, Aydan geliyo-
rum. Oraya daha kolay varabilme-
niz için, kanatlar getirdim sizlere. 

Bunu der demez ortadan yitiril-
di. Mete kanatları kendine, köpe-
ğine taktı. Pencereyi açıp uçma-
ya başladılar. Annesinin sözlerini 
unutmuştu. 

-Cingöz yanımdan ayrılma... Ne 
de yükseklere çıktık... Bak, evimiz 
bizden çok uzakta kaldı... Ayyyy, 
Ay nerede? Görünürlerde yok. 

Karşılarına bulut çıktı. Kırgın 
olduğu yüzünden, bakışlarından 
belliydi. 

-Ayı ben ardımda gizledim. Sen 
anneni dinlemezsen ben de seni 
dinlemem. Ayı göstertmem sizle-
re.” (Engüllü, 1971: 28) 

Annesinin sözünü dinlemeyip 
Ay’a giden Mete daha sonra köpe-
ği Cingöz‘ü kaybeder ve korkuyla 
Cingöz diye ona seslenirken 
uyanır. Bunun bir rüya olmasından 
dolayı rahatlar. Annesinin sözünü 
dinlemeyen isyankâr Mete, Cin-
göz‘ü kaybederek iyi ders almıştır, 
ama bunun bir rüya olması da 
Mete için sevindiricidir. 

Fiziksel Özellikleriyle 

Karakterlerin dış görünüşleriy-
le kişilikleri arasında ilişki kurula-
bilir. 
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Tomurcuk dergisi tarafından 4. 
sınıf öğrencileri için “lektür” ola-
rak armağan edilen Mustafa Kara-
hasan‘ın Ekrem adlı hikâyesinde, 
hikâyenin başında yazar bize Ek-
rem‘in dış özelliklerini anlatmak-
tadır: 

“-Ekrem!..

Boyu kısa, vücudu taş gibidir. 
Ayaklarının bastığı yerde ot bit-
mez. Koştuğu zaman, yıldırım olur. 
Saçlarını her hafta kestirir, çünkü 
dayısı berberdir. Fakat saçlarının 
arasında yine toz toprak boldur. 
Gözleri yeşildir, oynak, canlıdırlar. 
Fakat güzelliği de öğretmen ta-
rafından dillere destan olmuştur. 
Ağzı oldukça küçücük, yine de 
sözleri dur-durmak bilmezler... 

Ekrem!... 

Bu adı andım mıydım, hepsi 
onun resmini gözleri önüne getir, 
durur!” (Karahasan, 1977: 12) 

Blok kişileştirmeler, çocuk hikâ-
yelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 
Çocuk hikâyelerinin kısa olduğunu 
göz önüne alınırsa, karakteri tanıt-
mada başvurulacak en kısa ve en 
iyi yöntemlerden biridir. 

Necati Zekeriya‘nın Sevil 
adlı hikâyesinin başında Sevil‘in 
fiziksel özelliklerinden bahsetmiş-
tir: 

“Dokuz katlı eve yeni gel-
mişti onlar. Kızcağız Orhan‘ın 
yaşındaydı. Gözleri maviydi: 
Gökyüzü gribi. Saçları sarıydı: 
Mısır püskülü gibi. Boyu uzundu: 
Selvi gibi.” (Zekeriya, tarihsiz: 13) 

Okur, başkahraman olan Or-
han’ın, Birsen’in ve Mete’nin 

özelliklerini hikâyeleri okudukça 
öğrenmektedir. Fakat Orhan‘ın 
başkahraman olduğu bir hikâyede, 
Sevil gibi yan karakterlerin özellik-
leri, yazarın blok kişileştirmeleriy-
le okura doğrudan tanıtılmaktadır. 

Diğer Karakterlerin Yorumuyla 

Diğer karakterlerin yorumu, 
hikâyede karakterlerin kişilikleri 
hakkında bilgi edinilmesini sağla-
maktadır. 

Suat Engüllü‘nün Birsen Okulu 
Nasıl Sevdi adlı hikâyesinde Bir-
sen okula gitmek istememektedir. 
Bu yüzden evdeki herkes Birsen‘i 
ikna etmeye çalışmaktadır. 

“İşte birkaç gündür Birsen hep 
böyle ağlayarak bar bar bağırıyor-
du okul sözü edilince. 

Ninesi elindeki çikolatayla de-
diğinden caydırmaya çalışıyordu 
onu.

Olacak iş mi Birsen’i dediğin-
den caydırmak? 

Dedesi çarşıdan getirdiği gıcır 
gıcır, allı mavili lâstik topuyla aklı-
na taktığı bu okula gitmeme me-
selesinden vazgeçirmeye uğraşı-
yordu. 

Kolay iş mi Birsen’i aklına taktı-
ğından vazgeçirmek? 

Annesi vişneli çilekli buz gibi 
dondurmayla kandırmaya çaba 
harcayıp duruyordu. 

Nerde Birsen’i kandırmak? 

Babası yaptığı renkli, kuş gibi 
uçan uçurtmayla Birsen’in huysuz-
luğunu yatıştırmak amacıyla elin-
den geleni esirgemiyordu. 

Olmuyor, olmuyor, bir türlü ol-
muyordu. 

Bütün gün „Aman Birsen, 
canım Birsen!” demekle geçti. Gün 
geçti, geçti ama Birsen bir türlü 
dediğinden vazgeçmedi. 

„Bu çocuğu okula nasıl bağlıya-
cağız?” sorusu Birsen’in ninesinin 
de, dedesinin de, annesinin de, ba-
basının da yüzlerindeki kaygıdan 
okunuyordu iyice.”(Engüllü, 1985: 
176) 

Birsen‘in çikolata, dondurma, 
top ve uçurtmayla ikna etmeye 
çalışan ailesi başarısız olmuştur. 
Çünkü dedesi bilir ki Birsen‘in ak-
lına taktığından vazgeçirmek zor 
iştir. Burada annesi, ninesi, dedesi 
ve babası Birsen‘in inadını farklı 
şekillerde telaffuz etmişlerdir. 

Yazarın Yorumuyla 

Suat Engüllü‘nün Birsen’in Kar-
dan Adamı adlı hikâyesinde Birsen 
arkadaşı Aylin‘le gündüz kardan 
adam yapmıştır. 

“Annenin yaptığı yemekler ağız 
tadıyla silinip süpürüldü. Bunun 
ardından herkes köşesine çekili-
verdi. Yalnız Birsen’i yer tutmuyor-
du. 

Akşam oldu. Dışarısı iyiden iyi-
ye kararıverdi. Önce nine iyi gece-
ler dileyerek yatmaya gitti. Şimdi 
sıra Birsen’deydi. Oysa yatıp uyu-
mak kimin umurunda. Birsen’in 
aklı kardan adamdaydı. Babası 
„Bu hava da üşütür mü üşütür in-
sanı, demişti ya. Demek ki Aylin’le 
birlikte yaptıkları kardan adam 
hastalanabilirdi. Doktorun yapa-
cağı iğnelerden canı yanabilirdi. 
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Ama birdenbire yüzü-güzü gü-
lüverdi. Kimse farkına varmadan, 
ninesinin, önüne alıp ısındığı man-
galı kaptığı gibi avluya çıkardı. 
Kardan adamın yanına yerleştirdi. 
İçi rahat etmişti. 

Bildiği kadarıyla ıslık çala çala 
yatağına girdi. Mışıl mışıl uyudu.” 
(Engüllü, 1985: 185) 

Okur, Necati Zekeriya, Avni 
Engüllü ve Suat Engüllü’nün hikâ-
yelerindeki başkahramanların her 
hikâyede farklı bir yönünü öğren-
mektedir. Ayrıca bu karakterler, 
yazarın okuyucu ile paylaşmak is-
tediği iletiyi de başarıyla iletmek-
tedirler. Bu yüzden bu karakterler 
açık ve dinamiktir. 

Bu durum, sadece bu üç yaza-
rın başkahramanları için geçerli 
değildir. Bir başka örnek ise Ha-
san Mercan‘ın daha çok Tomur-
cuk dergisinde gördüğümüz Barış 
adlı başkahramanı ile ilgili yazdığı 
hikâyelerinde de mevcuttur. 

“Yanlarında, oyuncaklarla dolu 
bir dükkân vardı. Oradaki oyun-
caklar çocuğun mavi gözlerini 
çekiyor, sanki her biri: “Beni al, 
beni...” demek istiyordu. 

-Şey... diye Barış kekelemiye 
başladı süslü tirende göz gezdire-
rek 

-Ha, dedi babası, sana şu küçük 
tüfeği alayım mı? 

-İstemem, dedi çocuk, tüfek is-
temem, ben Barış’ım! 

Babası buna çok sevindi, silâh 
adını taşıyan oyuncaklar olmasın 
diye düşündü!” (Mercan, 1976: 13) 

Ben Barış’ım Tüfek İstemem 
adlı bu hikâyedeki ileti konu 
uzatılmadan verilmiştir. Barış‘ın 
olduğu bu hikâyeler oldukça 
kısadır. Tomurcuk‘ta gördüğümüz 
bu hikâyeler Tomurcuk‘un hitap 
ettiği yaş grubuna uygun hikâye 
çeşitlerindendir. 

SONUÇ

Çocukların ilişki alanları 
çevresindekilerle sınırlı 
olduğundan, kitaplardaki 
kahramanların serüvenleriyle 
çeşitlenmeye başlamaktadır. 
Kahramanlarla kurulan iletişimde 
edinilen kazanımlar yaşamı, insan 
ilişkilerini sınamak için, çocuklara 
bir deneyim alanı yaratmaktadır. 
(Sever, 2008: 76) Çocuk 
kitaplarında, çocukların yeni 
yaşantılar kazanmalarına olanak 
sağlayan en temel öğelerden 
biri de öykündükleri kahraman 
/ kahramanlar ve onların 
nitelikleridir. Kahramanların 
fiziksel ve ruhsal özelliklerinin 
abartıya kaçılmadan iyi 
geliştirilmiş olması, kahramanın 
öyküdeki olaylara yön veren 
etkin kişiliği, çocukları kahraman/
kahramanlarla özdeşim kurmaya 
yöneltmektedir. (Sever, 2008: 77) 

Orhan, Barış, Birsen ve Mete 
yaşadıkları olaylardan ders çıkarıp 
davranışlarını düzelten başkahra-
manlardır. Bu karakterlerin ortak 
özellikleri, meraklı ve yaramaz 
olmalıdır. Merak duygusunun ge-
tirisi olan keşfederek öğrenme-
nin çocuk hali olan masumiyet 
ve iyi niyetle harmanlanan bir-
çok örneği hikâyelerde kendisini 
göstermektedir. Meraktan dolayı 
başlarına gelen bütün bu olaylar-

daki düğümler hikâyelerin sonuç 
kısmında çözüldüğünde, bahsi 
geçen karakterler, bazen kendileri 
hikâyenin iletisi olurlar bazen de 
bir yan karakter sayesinde hikâye-
nin iletisi ortaya çıkarmış olmak-
tadırlar. 

Adı geçen bu karakterler, ha-
yatı deneme-yanılma yöntemiy-
le öğrenen her çocuğun idealize 
edilmiş izdüşümleridir.
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Balkan savaşları'nda 
batı trakya'nın durumu

alİ onur kara

Osmanlı Devleti başlayacak 
olan savaşı, Trablusgarp’ta İtal-
yanlarla savaş hâlinde olmasın-
dan, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne 
Balkanlar adına verdiği teminat-
la hükümetin 120 tabur askerini 
terhis etmesinden ve askerî ha-
zırlıkların ve başlayan yeniliklerin 
tamam olmamasından dolayı ge-
ciktirmek istemiştir. Savaş baş-
ladığında bu yenilik hareketlerin 
tam neticesi alınmamıştır.

Balkan devletlerinin seferber-
liklerini ilan etmesi, sınır boylarına 
askerî yığınak yapılması ve sınır 
olaylarının artması üzerine Os-
manlı Devleti 24 Eylül 1912’de se-
ferberlik ilan etmiştir. Karadağ’ın 
8 Ekim’de savaş ilanı üzerine Os-
manlı Devleti 15 Ekim’de Balkan-
lar’la ilişkilerini keserek 17 Ekim 
Bulgaristan ve Sırbistan’a karşı 
savaş ilan etmiştir.1 Çalışmamızın 
bu bölümünde Balkan Savaşları 
Doğu (Trakya) Cephesi’ndeki Bul-
garistan ve Osmanlı ordu faaliyet-
lerini ve harekâtlarını ele alacağız.

Bulgaristan 25 Eylül’de sefer-
berlik ilan etmesiyle milis kuv-
vetleriyle birlikte 599.878 kişiyi 
askerî harekâta seferber etmiştir. 
Bulgarlar, Trakya’da bulunan Os-
manlı askerî güçlerine karşı üstün 

durumdaydılar. Bulgar güçleri I. 
Balkan Savaşında; General Vasili 
Kutinchev komutasında 79.370 ki-
şilik 1. Ordu, General Nikolay İva-
nov komutasında 122.748 kişilik 2. 
Ordu ve General Radko Dimitriev 
komutasında 94.884 kişilik 3. Or-
du’dan oluşmaktaydı. Bunlara ek 
olarak batı cephesinde Makedon-
ya’da 48.523, Rodoplar’da 33.180 
askeri bulunmaktaydı. Ayrıca Ro-
dop Dağları’nda 16.000 kişiden 
oluşan Makedonya-Trakya adında 
milis kuvvetleri mevcuttu.2

Bulgaristan Genelkurmayı or-
dusundaki süvari, piyade ve top-
çu birliklerinden başka istihkâm, 
haberleşme, havacı, jandarma 
birlikleri, sıhhiye, hastane, ikmal 
ve iaşe teşkilatlarını kurmuştur. 
Öyle ki her piyadede 150 fişekle 
yedek olarak 100 fişek ilave hakla-
rı olmuştur. Her alayın seyyar ka-
zanları, mutfakları, ikmal ve iaşe 
konvoyları muntazam şekilde teş-
kilatlandırılmıştır.3

Osmanlı Ordusu’nun I. Balkan 
Savaşı’ndaki durumu ise şu şekil-
dedir: Osmanlı hükûmet görüşme-
lerinde Trakya ordusunun 150.000 
kişiden ikame4 edilmesi yönünde 
görüş ortaya atılsa da Osmanlı 

birlikleri Trakya Ordusu Abdullah 
Paşa komutasında 1. Ordu, Cavit 
Paşa komutasında 20.000 kişilik 
1. Kolordu, Mahmut Muhtar Paşa 
komutasında Kırklareli civarında 
mevzilenmiş 38.000 kişilik 3. Ko-
lordu, Abuk Ahmet Paşa Edirne 
civarında 20.000 kişilik 4. Kolor-
du ve Yaver Paşa komutasında 
Kırcaali müfrezesi konuşlanmıştı. 
Ayrıca Edirne’de 50.000 kişinin 
üstünde Şükrü Paşa komutasında 
kuvvet bulunmaktaydı. 5

Osmanlı ordusunun yığınak 
planlaması, doğu harekât alanında 
5 nizamiye, 2 redif kolordusuyla 
215 tabur ve Batı harekât alanında 
3 nizamiye, 4 redif kolordusuyla 
239 tabur ayırmıştır. Bu kuvvetler-
den başka Vize’de 23, Edirne’de 
40, Dimetoka’da 48, Kırcaali’de 
12 olmak üzere redif kıtaları ola-
rak 93 tabur bulunacak ve böyle-
ce iki harekât alanında 547 tabur 
toplanacaktır.6 Osmanlı Doğu or-
dusunda yığınağını tam olarak ta-
mamlamamış olmasının yanı sıra 
iaşe, ikmal, tıbbî ve sıhhî imkânları 
Bulgarların kurmuş olduğu düzen 
gibi muntazam değildi.7

Savaş başlamadan önce Avru-
pa Osmanlı Devleti savaştan ga-
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lip çıkacağını düşünmüştür. Öyle 
ki Talat Paşa’nın Avusturya Elçisi 
Markof Palavicci’yle görüşmesini 
hatıralarında aktardığı gibi güç 
kaybetmiş Balkan devletlerinin 
özellikle de Sırbistan’ın bağımlı 

olarak, “Arnavutluk Sorunu”nda 
önemli bir aktör olacağını öngör-
müştür.8

II. Bulgar ordusu 18 Ekim’de 
Meriç Vadisi ve Tunca’yı geçerek 
Edirne’ye harekât başlatmıştır. 
Bulgarların başladıkları top atış-
ları sonrasında Türk muhafız bir-
likleri Mustafapaşa mevkiine hızlı 
bir şekilde geri çekilmiş, köprüleri 
ve demiryolunu tahrip edememiş-
tir. Bu durum sonraları Bulgarların 
ikmalini kolaylaştırarak işlerine 
yaramıştır.9 20 Ekim’de Harbiye 
Nazırı Nazım Paşa Yunanlıların 
Limni’yi işgal etmeleri ve Dedeağaç’a 
asker çıkarmaları ihtimaline karşı 
tedbir alınması için Birinci Ordu 
Komutanı Abdullah Paşa’ya emir 

vermiştir.10 Fakat iki gün sonra, 22 
Ekim Salı günü, genel karargâha 
gelen telgrafta Yunan donanma-
sının Limni’yi işgal ettiğini, Kırcaali 
müfrezesinin dağılmış olduğunu 
perişan bir durumda Gümülcine’ye 
kaçtığını belirtmiştir.11

Abdullah Paşa, Harbiye Nazırı 
Nazım Paşa’nın emriyle birlikleri 
yığınağı tümüyle tamamlamamış-
ken, Edirne’den Kırklareli’ne uza-
nan hat boyunca Bulgar sınırında 
21 Ekim’de Bulgarların üzerine ta-
arruz başlattı. Amacı Osmanlı ka-
lesi arasında ilerlemesi beklenen 
Bulgar hücumunu iki yanından 
kuşatmak ve taarruz sonucunda 
Tunca Nehri’nden geçerek iler-
leyen Bulgar kuvvetlerini geriye 

doğru itmeyi sağlamaktı.12 Fakat 
böyle bir mücadeleye Osmanlı 
kuvvetleri eğitim, malzeme, istih-
barat ve yönetici subaylara tam 
olarak sahip olmamasından kay-
naklı bu harekât başarılı olmamış-
tır.13 Taarruza başlayan Osmanlı 
Ordusu’nu Bulgarlar bertaraf et-
miştir. Osmanlı birlikleri 23 Ekim 
Kırklareli’nden geri çekilerek Pı-
narhisar-Lüleburgaz hattına geri-
lemiştir.14 Geri çekilme esnasında 
disiplini bozulan Osmanlı Ordusu 
arkasında pek çok mühimmat ve 
askerî malzeme bırakmıştır. Bu 
malzemeler, Osmanlı Ordusu’na 
karşı Bulgarlar tarafından kulla-
nılmıştır.15 Osmanlı Ordusu Doğu 
Cephesinde görevli olan Binbaşı 
Gustav von Hochwachter hatı-
ralarında Doğu Cephesinde geri 
çekiliş esnasında yaşanılan vahim 
tabloyu şöyle anlatmaktadır: 

Kolorduda savaş plan müza-
kerelerinin sabah 6’ya kadar sür-
düğünü belirtilerek, bir saat sonra 
cephede çatışmaların başladığını 
yarım saat sonra 7.30’da Binbaşı 
Gustav von Hochwachter’ın içinde 
bulunduğu atlı birlikler ileri harekata 
başlamıştır. Redif kuvvetlerinin 
büyük feryatlar ve çığlıklar atarak 
etrafında toplanmasından sonra 
vahim tablo gözler önüne çıkmıştır. 
Öyle ki hava koşullarından etkilenen 
birliklerde açlık, yetersiz üniformalar, 
ayakkabıların uygun olamamasından 
dolayı askerin moralinin çok kötü 
olduğunu cephede aldığı notlardan 

aktarmıştır. Nitekim Hochwachter, 
Ordu yönetimini yeteneksiz su-
baylar elinde olmasının savaşının 
ilk anından itibaren taarruzun ne-
ticesinin belli olduğunu savuna-

rak cankurtaranın yetersiz oluşu, 
yaralıların tedavi edilememesi ve 
hatta suyun bile temin edilmeme-
sinden dolayı yeterli ikmalin ol-
mamasını da hatıralarında şiddetli 
şekilde eleştirmiştir. 16 

Lüleburgaz-Pınarhisar hattına 
geri çekilen Osmanlı Ordusu 25 
Ekim’de başkumandanlık karar-
gâhını yaveriyle bölgeye gelen 
Harbiye Nazırı Nazım Paşa tara-
fından Çerkezköy’e kurmuştur.17 
Asker yorgun, çıplak ve soğuktan 
çok etkileniyordu. Osmanlı Ordu-
su’nun Lüleburgaz’da durmasının 
en önemli sebeplerinden biride 
Bulgar kuvvetlerinin Osmanlı kuv-
vetlerini takip etmeyişi olmuştur. 
Başkomutan Vekili Nazım Paşa, 27 
Ekim’de Lüleburgaz hattının savu-
nulması için kesin emir vermiştir.18 
Osmanlı Ordusu takviye edilen 
birliklerle 130.000 asker sayısıyla 
Bulgar kuvvetlerinden 20.000 as-
ker fazla olmuştur. Öyle ki Osman-
lı kuvvetlerine yeni gelen takviye 
askerlerin iyi eğitimli ve moralleri 
yüksek oluşu bir Bulgar Teğme-
ninin dikkatini çekerek Türklerin 
toprakları için ölümü göze alacak 
kadar iyi asker olduğunu belirte-
rek, hızlı ve iyi nişan alarak bulun-
dukları mevkii bırakmadıklarını 
ifade etmiştir.19

Batı Cephesinde; 21 Ekim’de 
Sırp ve Bulgar kuvvetleri Ustu-
rumca’ya giriş yapmışlardır. Bu 
kuvvetler Hristiyan halk tarafından 
büyük sevinçle karşılanmıştır. Ma-
kedonya, Türkler için çok önemli 
nüfusu olan bir yerdir. Bulgar ve 
Sırp askerleri Kukliş ismindeki 
Müslüman köylerini ateşe vererek 
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birkaç gün sonra da Usturumca ve 
Radıviş şehirlerinde 5.000 Türk’ü 
katletmişlerdir. Geriye kalan Türk-
ler ise işkenceye tabi tutularak 
göçe zorlanmıştır.20

Doğu Cephesinde; 28 Ekim 
1912 günü Karaağaç bölge-
si Şevket Turgut Paşa komu-
tasındaki 2. Kolordu’nun bazı 
piyade güçleriyle Bulgar piyade-
leri arasında önemsiz çarpışmalar 
olmuştu. Bulgar güçleri 29 Ekim’de 
taarruza geçmiştir. Karaağaç’ı 
ele geçiren Bulgar kuvvetlerini 
güçlükle durdurulabilmiştir. 4. 
Osmanlı Kolordusu, özellikle 6. 
Bulgar Ordusu’nun taarruzu ve 1. 
Bulgar Ordusu’nun da bu taarruza 
katılmasıyla, Lüleburgaz Osmanlı 
Ordusu’nun elinde duramaz hale 
gelmiş ve ordu 28 Ekim-2 Kasım 
1912 arasında Pınarhisar-Lüleburgaz 
muharebelerinden sonra Başkomutan 
Vekili Nazım Paşa’nın emri ile 2 Kasım 
1912’den sonra Çatalca Hattı gerisine 

çekilmişti.21 Bu başarısızlıklar üze-
rine Temmuz 1912’de kurulan Ah-
med Muhtar Paşa kabinesi, 29 
Ekim 1912’de istifa etmiş, yeni ka-
bine kurulması için Kamil Paşa’ya 
yetki verilmiştir.22 Savaşın başla-
rında karşılaşılan erken yenilgi-
ler hızlı geri çekilmeyi de bera-
berinde getirdi. Dağılan Osmanlı 
birlikleri 3 Kasım 1912’den itiba-
ren Çatalca’da bir savunma hattı 
oluşturabilmiştir. Kasım ve Aralık 
aylarında Çatalca’da Osmanlı Or-
dusu zor şartlar altında konumu-
nu korumaya çalışmıştır. Doğu 
Ordusu Bulgarlara karşı yaptığı 
mücadelede önemli bir başa-
rı elde edememiştir. Altı günlük 
meydan savaşında Bulgar Ordusu 
da yorulmuş ve zayıflamıştı. Buna 

rağmen Türk Ordusu’nun durumu 
iyi değildi. Birliklerin birbiriyle irti-
batında problemler yaşanıyor, an-
cak tahmin ve öncelik ile hareket 
ediliyordu. Öyle ki 4 Kasım 1912’de 
geri çekilme emri verilmiştir.

Genel Karargâhtan gelen emir 
şu şekildedir:

Başkomutan Vekili Nazım Paşa 
emir zabitiyle 1. ve 2. Doğu Ordu-
larına,

1. ve 2. Şark Orduları Ergene hat-
tında toplanmaktan başka bir emir 
beklemeksizin birbirleriyle ortak 
hareket ederek dünkü emirde be-
yan olunduğu üzere Çatalca Hat-
tı’na doğru yürüyüşe başlayacak-
lardır.

Ordu karargâh her gün bulunacak-
ları mevkileri vakit ve zamanıyla 
büyük karargâha bildireceklerdir.

Büyük Karargâh-ı Umumi 5 Kasım 
1912 Çerkezköy’den hareketle ya-
rından itibaren Hadımköy’de bulu-
nacaktır.23

Osmanlı Devleti’nin karşılaş-
tığı bozgun her cephe hattında, 
Avrupa devletlerini de birbirine 
katmıştır. İlk olarak Bulgarların 
Çatalca’ya kadar gelerek İstan-
bul’a yaklaşmaları, ikinci olarak 
Sırpların Vardar Vadisi ile Yeni 
Pazar Sancağı ve Arnavutluk’un 
kuzey bölgelerine kadar ilerleme-
leri, uluslararası kriz ortaya çıkar-
mıştır.24
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OSMAN KILIÇ

Diplomat, yazar.
7 Haziran 1920, 

Kılıç köyü / Razgrad / Bulgaristan doğumlu. 

İlköğrenimini köyünde tamamlayıp Razgrad’da Türk 
Rüştiyesini, Şumnu’da Nüvvab Mektebini bitirip (1944) 
öğretmen oldu. Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçil-
di. 1948 yılında casuslukla suçlanarak idama mahkûm 
edildi.

Üç buçuk yıl sonra Türkiye hükümetinin girişimleri 
sonucu idam kararı müebbet hapse çevrildi. 1963 
yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği 
olarak ve takas yoluyla Türkiye’ye geldi. Daha sonra 
Dışişleri Bakanlığı tarafından İdari Ateşe olarak Bel-
grat Büyükelçiliğine atandı. Orada Konsolosluk Amiri 
olarak sekiz yıl görev yaptı.

Osman Kılıç'ın "Kader Kurbanı", "İslamda Sevi", 
"İslamın İntişarı", "46 Yıl Sonra Bugaristanda - Kutsal 
Topraklarda Bir Ay" ve "Damlalar" isimli kitapları bu-
lunuyor.

içimizden biriiçimizden biri
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şiirceşiirce
Eyvallah ülkemin açmayan çiçekleri

Selametle uğurlanın hepiniz
Sevdim ben hayallerimi gurbet uğultularında
Ve her şeye inat sildim hayallerimi giderken
Sevdim hoyratça ayaklanan zulüm güllerini

Hatıralara gömülü kalan bayraklarını ülkemin...
Asılmış bir kenara umutlara sarılı menekşeler

Bir can uğruna yanan küllere aldandım
Gömülü kaldı şimdi içimde kimliğim
Hayatıma bir eyvallah gene çekerim
Çekerim de içimden bin of sökerim...
Yırtılır bir Rumeli Türküsü karanlıkta

Yapma bre Hasan, bırakma bre Hasan
Martinin Debre&#39;de kalmış

Öksüz Hasan...
Viran Hasan...

İçim gurbet uğultularıyla dolu gümrük odası
Sandık sandık dert taşıyorum
Mühürlendikçe bir bir hatıralar

Uzaklardan duyuluyor davul sesleri
Elvedalar yakışmadı sana

Sevinçler gözyaşlarına boğulmuş birer düğüm...
Kapılarda askerler kimlik soruyor

Ben kimim ki, ben neyim...
Sabahın ilk ışınlarıyla parlıyor bir vatan

Hem de ne vatan ...
İçinde dedem var yatan

Gemim var batan
Ardımda bıraktım koskoca bir Balkan
Eyvallah size de bitmemiş çığlıklarım
Şafak söküyor bende her şey karanlık

Ellerimde birkaç kâğıt
Kimliğimi gizliyor

Kavuştum sana derken
Koptum bir yerlerden

İki elim havada bulutları arıyor
Yağsın istiyorum yağmur

Akıtsın kederimin gözyaşını
Ayrılmak mı...

Kavuşmak mı...

İkisi de bin beter...
Yüreğimin ince sızı bu şehir

İçinden ayrıldıkça kanıyor ellerim
Akıyor bavullardan ızdırablar

Kalmak mı zor...
Gitmek mi ...

Yakıyorum umutlarımı diken tellerinde
Önümü biri kesiyor

Kimlik soruyor
Söylüyorum...
Yabancı diyor

umutlarıma, hayallerime
Kurşun sıkıyor

Türküme, ninnime
taşıma, toprağıma

Yabancı diyor
Mührü vuruyor...

Eyvallah sana da ey Asker
Eyvallah

Beni sana kim yabancı etti ey vatan
Gelmek için kucağına elleri mi soram

Kapında soğuktan mı donam
Sıra sıra insanların yüzüne

Söyle nasıl, nasıl bakam
Başımız eğilmiş önümüze
Bakamaz olduk yüzümüze

Hem ayazdan mı ne, üşüyoruz
Sen bizi sarasın diye kapında tir tir titriyoruz...

Güneş sende doğuyor
Biz sana doğuyoruz...

Varsın sana uzaktan bakayım
Eyvallah...

Kimseler dokunmasın diye surların olayım
Ah çeksen, ben kahrına yanayım

Yüz değil bin yıl geçse hasretine kanayım
varsın be vatan diye taşlara sarılayım

ben buna çoktan razıyım
yeter ki sende değil

ellerin toprağında yabancı kalayım...

Leyla Şerif Emin

EYVALLAH
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BALKAN
LEZZETİ

   

Yoğurtlu Muhacir Köftesi

500 gr. dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı buğday nişastası

4-5 dilim kuru ekmek içi

Tuz, karabiber

Kızartmak İçin:

1 yemek kaşığı un

Sıvıyağ

Yoğurtlu Sosu İçin:

2 su bardağı yoğurt

3 diş dövülmüş sarmısak

2 yumurta

2 yemek kaşığı un

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 tutam kırmızı toz biber ve nane

Yapılışı

Köfte malzemelerini derin kapta yoğurun ve buzdolabında 15 
dakika dinlendirin. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp 
kalın parmak gibi köfteler yapın. 1 yemek kaşığı una köfteleri 
bulayıp kızgın yağda kızartıp havlu peçete serilmiş tabağa alın. 
Sonra bir fırın kabına dizin.

Bir kasede yoğurt sosu için gerekli malzemleri iyice çırpın. Köf-
telerin üstüne dökün. 175 derece fırında 25 dk. pişirin.

Bir sos tavasında tereyağını sıvıyağ ile kızdırıp, kırmızı biber 
ve naneyi ekleyin ve ocağın altını kapatın. Fırından çıkardığınız 
köftelerin üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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KİTAPLIKKİTAPLIK
KADER KURBANI
OSMAN KILIÇ
Osman Kılıç, Bulgaristan’da doğup büyüyen ve Bulgar devletinin ilk kurulduğu dönemlerde ülke Türklerine reva görülen 
zulmü bizzat yaşayan bir aydın olarak hatıralarını Kader Kurbanı’nda dile getiriyor. Böylece çağına tanıklık ederek Bulga-
ristan Türklüğünün yakın tarihine önemli bir katkıda bulunuyor.
 
Hatırat kitapları, tarih bilimine en önemli katkı sağlayan, tarihçilere olayları değerlendirmede kıymetli malzemeler sunan 
kitaplardır. Dolayısıyla Kader Kurbanı, Bulgaristan Türk tarihini tarafsız ve hakkaniyetle araştıracak ve yazacak olan ta-
rihçilerin mutlaka dikkate alması gereken bir kaynak durumundadır. Aynı zamanda kitapta yer verilen tanıklıklar, bölge 
Türklerinin haklarının savunulması, hangi sorunlarının daha öncelikli olduğu, günümüzde neler yapılması gerektiği gibi 
konularda da bilinç oluşturmakta, kamuoyunu uyarmaktadır.
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FAALİYET

FAALİYETLERİMİZFAALİYETLERİMİZ

Sakarya’da Bulgaristan’dan Zorunlu Göçün 
30. Yılı paneli Yapıldı.

Genel Başkanımız Dr. Kader Özlem, Sakarya 
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Der-
neği’nin düzenlediği Zorunlu Göçün 30. Yılı 
Anma paneline konuşmacı olarak katılırken, 
Bulgaristan Türklerinin göçlerini ve güncel 
durumlarını anlattı.
Sakarya BAL-GÖÇ’ün düzenlediği etkinliğe 
Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü’nün 
yanı sıra Balkan Rumeli Türkleri Konfederas-
yonu ile Edirne Balkan Türkleri Federasyonu 
Başkanları ile çok sayıda Bulgaristan göçmeni 
katıldı. 

Çanakkale’de 1989 Zorunlu Göçü Anlatıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde dü-
zenlenen panelde Bulgaristan’dan gerçekle-
şen 1989 Zorunlu Göç anlatıldı. Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu’nun moderatörlüğünde yapılan pa-
nele Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Prof. Dr. Zeynep 
Zafer ile BGF Genel Başkanı Dr. Kader Özlem 
katıldılar.
Bulgaristan’dan gerçekleşen 1989 Zorunlu 
Göçü’nün o dönemde kıta Avrupası’nda ger-
çekleşen en büyük kitlesel göç hareketi oldu-
ğunu söyleyen Özlem, 1989 Zorunlu Göçü’nün 

Bulgaristan ve Türk azınlık için dönüm noktası 
olduğunu belirtti. Bu yılın ana temasının 1989 
Zorunlu Göçü olduğunu ifade eden Dr. Özlem, 
“esas olan 1989 sonrasında yaşanan gelişme-
leri ele almak olmalı. Bu dönemde sembolik 
iyileştirmeler yapıldı. Eğitim ve dini alanda 
yaşanan sorunlar devam etmektedir” dedi.

Federasyonumuzun Zorunlu Göçün 30. Yılı 
Etkinliği Bursa’da Yapıldı

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında Türklere 
yönelik uyguladığı asimilasyon politikasından 
dolayı zorunlu olarak göç eden 350 bin kişinin 
yaşadıkları, 30. yılında Bursa'da anıldı.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekle-
ri Federasyonu (BGF)’nun Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı ile gerçekleş-
tirdiği ortak proje etkinliğinde Bulgaristan'ın 
1984-1989 yıllarında Türklere yönelik uygula-
dığı asimilasyon politikasından dolayı 350 bin 
kişinin yaşadığı göç hadisesi anıldı.

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Bursa 
Uludağ Üniversitesi, Balkan Türkleri Göçmen 
ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) ve Diplomasi Araştırmaları Derneği iş 
birliğinde Uludağ Üniversitesinde düzenlenen 
anma töreni belgesel gösterimiyle başladı.
Programda konuşan YTB Kültürel ve Sosyal 
İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, Balkan-
lar'da yaşayan Türklerin hayatının çileli geçti-
ğini ve özellikle Bulgaristan'da elim hadisele-
rin yaşandığını söyledi.
Federasyonu Başkanımız Dr. Kader Özlem ise 
Bulgaristan’da yaşanan asimilasyonun ve aka-
binde gerçekleşen göç hadisesinin BGF’nin 
kuruluş gerekçelerinden biri olduğunu belirte-
rek “1989 Zorunlu Göçü Bulgaristan göçmen-
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lerinin hafızalarında yerini halen korumakta-
dır. Zorunlu Göç etkinliğini de bu kapsamda 
yaptık. Lakin bu anma etkinliklerini artık bir 
sisteme bindirmemiz gerekiyor. Zorunlu göçn 
40. Yılında değil, 31., 32. 33. yıllarında yapaca-
ğımız etkinliklerde buluşalım” dedi.

Fotoğraf sergisinin düzenlendiği etkinlikte, 
Zorunlu Göçün 30. Yılına özel bir de belgesel 
gösterimi yapıldı. Bununla birlikte, panel otu-
rumlarının da yapıldığı etkinlikte, Türkiye’nin 
eski Sofya Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Bul-
garistan Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasa-
nov, Prof. Dr. Zeynep Zafer, Doç. Dr. Neriman 
Hacısalihoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem ve 
Araştırmacı Mehmet Türker de bildiri sundu-
lar.

Türkiye ve Bulgaristan Ombudsmanların 
Bursa Buluşmasına Genel Başkanımız Dr. Ka-
der Özlem de katıldı.

03 Ekim 2019 tarihinde Merinos AKMM Mu-
radiye Salonu'nda Bursa Valiliği’nin organize 
ettiği Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç moderatörlüğünde Bulgaristan 
Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı 
Ana Cumalieva Bursa’daki göçmen dernekle-
riyle bir araya geldi. Bursa’daki mülki erkânın 
da yer aldığı buluşmada BGF Başkanı Dr. Ka-
der Özlem de katılarak sorunlara ilişkin dü-
şüncelerini aktardı.

“Bulgaristan’dan Zorunlu Göçün 30. Yılında 
Yaşananlar bir daha Yaşanmasın” Söyleşi Et-
kinliği Gerçekleştirdik

“Bulgaristan’dan Zorunlu Göçün 30. Yılında 
Yaşananlar bir daha Yaşanmasın” Söyleşi Et-
kinliğini 14 Kasım 2019 Perşembe günü Mesut 
Yılmaz Kahvehanesi Gazi Paşa Mahallesi Men-
deres’te Bulgaristan Türklerinin asimilasyona 
direniş kahramanları Ahmet Özdemir, Ahmet 
Atalay, Halil Kahraman, Selattin Aziz Atasoy, 
İsmail Bayraktar, Duran Vatansever, Ömer 
Özgür, Mehmet Camcı, Bekir Berraksu, Hasan 
Akif Şentürk ve zorunlu göç öncesi sonrasına 
şahitlik eden Salih Terzi, Mustafa Işık, Hafize 
Kahraman, Teoman Akın, ile üyelerimizin katı-
lımları ile gerçekleştirdik.

Bal-Göç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy 
yaptığı konuşmasında: ‘’30 yıl önce gerçek-
leşen zorunlu göçü ve öncesi 1984 aralık ayı 
sonu yaşanan acı olayları unutmadıklarını ve 
unutturmayacaklarını belirterek, asimilasyona 
direniş şehitlerimizi şükranla anıyorum, Al-
lah'tan rahmet, kederli ailelerine ve camiamı-
za sabırlar, Belene Gazilerimize sağlıklı uzun 
ömürler diliyorum." dedi.

Katılımlarından dolayı her zaman kendileri 
ile gurur duyduğumuz Belene kahramanları-
mıza, üyelerimize ve mekân sahibi Mesut Yıl-
maz’a teşekkür ederiz.

FAALİYET
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