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MASKE DİPLOMASİSİ’NİN
BALKANLAR’DAKİ YANSIMASI
DR. KADER ÖZLEM*
ğında, Balkanlar’ın küresel ölçekte toplam vaka sayısı itibarıyla %
0,98; hayatını kaybeden sayısında
ise % 0,62’lik bir pay teşkil ettiği
görülmektedir.
31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıkan
Coronavirüs (Covid-19) hızla bulaşan özelliği nedeniyle kısa süre
içerisinde bütün dünyaya yayılmış ve bu kapsamda Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
11 Mart’ta küresel salgın ilan edilmiştir. Coronavirüs çıkış noktası olan Çin’in ardından salgının
merkez üssü Avrupa’ya kayarken
(İtalya, İspanya ve Fransa), Nisan
2020’den itibaren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeni merkez
haline gelmiştir.
Coronavirüs Salgını’ndan Balkan ülkeleri1 de etkilenmiş olup
Mart ayı içerisinde pek çok bölge
devletinin (Sırbistan, Romanya,
Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey
Makedonya, Arnavutluk, Slovenya) olağanüstü hal ilan ettikleri
ve sınır kapılarını kapattıkları görülmüştür. 8 Nisan 2020 tarihinde
saat 17.00 itibarıyla Balkanlar’da
toplam vakası 14.280 olarak kaydedilirken, hayatını kaybeden
sayısı ise 522’dir.2 Bu veriler ışı4 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Aktardığımız veriler Balkan ülkelerinde Coronavirüs Salgını’nın
başarılı bir şekilde kontrol altına
alındığını göstermektedir. Bu durumun ardındaki temel faktörse
bölge ülkelerinin aldığı olağanüstü hal kararlarına halkın uyması ve
yetkililerin uyarılarına riayet edilmesidir. Ayrıca bölgenin dağlık
topografyası ile insanların önemli
bir bölümünün kırsal bölgelerde
yaşamasına bağlı olarak sosyal
hareketlilik yetkililerin çağrılarıyla
asgari seviyede seyretmiştir. Bu
nedenle Coronavirüs’ten etkilenenlerin sayısında olağan şartlar
altında trajik bir yükseliş beklenmemektedir.
Coronavirüs Salgını her ne
kadar Balkanlar’da alınan önlemlerle düşük bir seyir izlese de dış
yardımlara, yabancı yatırımlara ve
yurtdışı finans girişlerine doğrudan bağlı olan zayıf Balkan ekonomileri, salgını bürokratik ve
toplumsal önlemlerle aşma eğiliminde olmuştur. Bu devletlerin
aldığı ekonomik ve tıbbi tedbirler

ise yetersiz kalmıştır. Zira Balkanlar’daki hükümetler Coronavirüs
Salgını’yla mücadelede sembolik rakamlardan oluşan bütçeler
açıklamıştır. Bölge ülkelerinin
sağlık sistemlerinin yeterince
güçlü olmadığı dikkate alındığında, acil tıbbi malzeme ve önleyici
ekipmanların üretiminde yaşanılan eksiklikler bu ürünlerin dışarıdan tedarik edilmesi konusunu
öncelikli hale getirmiştir.
Bu kapsamda, Coronavirüs
Salgını’nın ortaya çıkardığı ve gün
geçtikçe popüler halen gelen bir
kavram olarak “Maske Diplomasisi”; koruyucu maskeler, hızlı virüs
tanı kiti, solunum cihazları gibi
tıbbi malzemeler ile sağlık personellerinin gönderimini de kapsayan bir diplomasi türü olarak belirmiştir.3 Bu süreçte tıbbi yardıma
fazlasıyla ihtiyaç duyan Balkan
ülkelerinde de Maske Diplomasisi
uygulamaları görülmüştür.
Tümdengelimci bir bakış açısıyla Balkanlar’da Maske Diplomasisi uygulayan aktörlerin bölgeye
yönelik salgın öncesinde de etkin
politikalar izlemeye çalışanlardan
oluştuğu söylenebilir. Bu kapsamda Çin, Rusya Federasyonu (RF),
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ön

plana çıkmıştır. Balkanlar’a öncelikli bir önem atfetmeyen ABD ise
salgının yeni merkez üssü haline
gelmesiyle birlikte Maske Diplomasisi uygulamalarının gerisinde
kalmıştır. Şüphesiz bu durum Balkan ülkelerinde ABD’ye yönelik
hayal kırıklığı yaşanmasını da beraberinde getirmiştir.
Aktörel açıdan analiz etmek
gerekirse salgının çıkış merkezi
olmasına karşın, Çin Coronavirüs
ile başarılı mücadelesinin ardından Maske Diplomasisi izlemiş ve
bunun Balkanlar’da somut yansımaları görülmüştür. Örneğin, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan,
Slovenya Çin’den maske ve diğer
koruyucu tıbbi malzemeleri temin
ederken, Bosna Hersek’in Republika Sırpska entitesinde yaşayan
az sayıdaki Çinli de kısa süre içerisinde 12.000 maske üretip entitenin Halk Sağlığı Enstitüsü’ne hibe
etmiştir.
Çin’in Balkanlar’daki Maske
Diplomasisi’nin etki katsayısının
en yoğun olarak kendisini gösterdiği ülke ise Sırbistan olmuştur. Sırbistan Çin’in Balkanlar’da
16 Mart 2020 tarihi itibarıyla ilk
yardım gönderdiği ülke olurken, diğer Balkan ülkeleri de
peşi sıra söz konusu yardımları
(tıbbi malzemeler ve doktorlar)
almıştır. Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksander Vuçiç Çin’e övgülerde
bulunurken, bu süreçte Belgrad
sokakları Çin lideri Şi Cinping’e
teşekkür posterleriyle kaplanmıştır.4 Çin’in Sırbistan’a bu yardımı
sadece Balkanlar’da değil, küresel
ölçekte Maske Diplomasisi’nin başarılı bir örneğini oluşturmuştur.
Esasen iki ülke arasındaki ilişkiler

tarihsel açıdan güçlü bir geçmişe
sahip olup, bilindiği üzere Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Pekin yönetimi Sırbistan’ın tezlerini
desteklemiştir. 2000’li yıllarda da
devam eden bu işbirliğinin güncel
boyuttaki karşılığı ise Sırbistan’ın
Çin açısından Balkanlar’daki en
güvenilir müttefiki haline gelmesidir. Nitekim Sırbistan, Çin’in Balkanlar’a yönelik ekonomi odaklı
politikasının merkez ülkesi konumundadır.
RF’nin Balkanlar’daki geleneksel müttefiki olan Sırbistan,
1990’lı ve 2000’li yıllarda Moskova’nın siyasi, ekonomik ve askeri
desteğini elde etmiştir. Çin’e benzer nitelikte, RF de Balkanlar’da
Maske Diplomasisi uygulamaya
çalışırken, ancak bunu sadece
Sırbistan ile sınırlı tutmuştur. RF,
Coronavirüs Salgını’nda Sırbistan’a 11 askeri uçakla tıbbi mal-

zeme desteğinin yanı sıra sağlık
personelleri de göndermiştir.5 Ne
var ki RF’nin yardımları Çin’in yardımından yaklaşık 2 hafta sonra
gerçekleşirken,
kamuoyundaki
etki katsayısı da düşük kalmıştır.
Bu bağlamda RF’nin Maske Diplomasisi anlamında kamuoylarında
olumlu tepki aldığı ülkelerin daha
ziyade ABD ve İtalya olduğunu
not etmek gerekir.

Diğer taraftan, AB’nin Balkanlar’da Maske Diplomasisi’yle ilgili
oldukça geri planda kaldığı görülmektedir. Zira Avrupa’nın salgının merkez üssü haline gelmesinin ardından AB’nin üye ülkelere
ihtiyaç duydukları tıbbi desteği
sağlayamaması kurucu devletler tarafından dahi eleştirilmesini
beraberinde getirmiştir. Bu konjonktürde, salgınla mücadele konusunda Balkanlar AB açısından
öncelikli bir coğrafya olmaktan
çıkarken, bölge Çin, RF ve Türkiye
gibi aktörlerin etkisine daha açık
hale gelmiştir. Nisan ayı itibarıyla
Batı Balkanlar’a angaje olmaya
çalışan Avrupa Komisyonu, Coronavirüs Salgını’yla mücadele için
yaklaşık 410 milyon Avro’luk bir
ödenek ayrıldığını duyurmuştur.
Bu miktarın 38 milyon Avro’luk
dilimi kısa vadede bölgeye yönelik tıbbi malzeme ve koruyucu
ihtiyaçlar için ayrılırken, 374
milyon Avro’sunun ise orta
vadede bölgenin ekonomik
ve sosyal açıdan desteklenmesi için olduğu açıklanmıştır.6 Söz konusu yardım
paketiyle AB’nin, henüz Birliğe üye olamayan ve üyelik
süreçlerinin uzamasından rahatsızlık duyan Batı Balkan
ülkelerinin Brüksel dışı aktörlere yönelimini önlemeye çalıştığı
ileri sürülebilir. Ne var ki Coronavirüs Salgını nedeniyle AB’nin
bazı temel değerlerinde meydana
gelen aşınma ve Birliğin geleceğine ilişkin karamsar yorumlar,
Batı Balkan ülkelerinin Çin, RF ve
Türkiye gibi aktörlere yönelimini
güçlendirmiştir. Ayrıca Çin başta olmak üzere diğer iki aktörün
de bölgeye yönelik yatırımları ve
BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ 5

yardımları karşılığında AB yetkililerine tezat olarak herhangi bir
somut talepte bulunmamaları bu
yönelime ivme kazandırmaktadır.
AB’nin söz konusu destek paketini
açıklamasının Batı Balkanlar ülkelerinin kamuoylarında beklendiği
kadar yankı bulmaması da Brüksel’in yaşadığı güç ve imaj kaybını
gösteren bir olgudur.
Bu genel denklem içerisinde,
Türkiye de etkin bir bölgesel aktör
olarak Maske Diplomasisi’ne başvurmuştur. Esasen devletlerin karşılaştırmalı bütçe oranları itibarıyla dünyada en fazla insani yardım
yapan ülke olan Türkiye, Coronavirüs Salgını ile mücadelede de
ön plana çıkmak istemiştir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mart’taki Ulusa
Sesleniş konuşmasında “dünyanın
69 ülkesinin Türkiye’den yardım
talep ettiğini ve 17’sine imkânlar
nispetinde yardım gönderildiği”
açıklaması bu kapsamda önemlidir. Balkanlar boyutunda ise
ilk olarak Bulgaristan’a yardım
gönderen Türkiye, 50 bin maske,

100’er bin koruyucu giysi ile gözlük göndermiş ve daha fazlasını
göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir.7
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Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik Maske Diplomasisi’ndeki asıl
hamlesi 8 Nisan 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Türk askeri
uçaklarıyla teslim edilen yardım;
koruyucu maskeler, tulumlar ve
tanı kitlerinden oluşurken, Bosna
Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’a ulaştırılmıştır. Esasen Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikasında ayrı
bir önem atfettiği Batı Balkanlar,
2000’li yıllarla birlikte Türk Kamu
Diplomasisi’nin odak noktalarından biri olagelmiştir. Bu durum
salgın döneminde Maske Diplomasisi izlenmesini de kaçınılmaz
kılmıştır. Zira bölgede küresel aktörlerle rekabetinin yanı sıra sahip
olduğu tarihsel mirası ve soydaş/
akraba topluluklarından ileri gelen demografik bağları da Türkiye
açısından yardım yapılmasını tetikleyici faktörlerdir. Söz konusu
yardım Balkan ülkeleri üzerinde
beklenen etkiyi yaratırken, yardımı teslim alan Balkan devletlerinin
ilgili Bakanları tarafından teşekkür
açıklamaları yapılmıştır.8
Aktardığımız bilgilerden de
anlaşıldığı üzere Balkanlar, Maske Diplomasisi’nin etkin uygulama alanlarından biri haline gelmiştir. Bu yeni diplomasi türüyle
Balkanlar’da faal olan aktörler,
insani yardım yoluyla nüfuzlarını
ve imajlarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu süreçte aktörel
açıdan Balkanlar’da Çin’in ve Türkiye’nin rekabet halinde olduğu
görülürken, RF’nin ise yardımları
kapsam itibarıyla sınırlı kalmıştır.
Türkiye içinse bu yardımlar güncel konjonktürün yanı sıra tarihsel ve demografik gerekçelerden

kaynaklanmaktadır. Salgının yeni
merkez üssü haline gelmesinin ardından ülke içi Coronavirüs gelişmelerine odaklanan ABD, dış politikasında Balkanlar’ın merkezi bir
önemde olmamasının da etkisiyle
bölgedeki Maske Diplomasisi’nde
yer alamamıştır. Bununla birlikte
AB’nin açıkladığı yardım paketinin
ise beklenen etkiyi doğuramadığı
ve Birliğin imajının Balkanlar’da
azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Dipnotlar
* Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü ve Diplomasi Araştırmaları
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, e-posta:
kaderozlem@gmail.com.
1. Türkiye bu değerlendirmeye dâhil edilmemiştir.
2. Söz konusu veriler https://www.worldometers.info/coronavirus/ internet sitesinden derlenerek aktarılmıştır.
3. Bkz. Barış Özdal, “Maske Diplomasisi”, Diplomasi Araştırmaları Derneği Güncel Gelişmeler 4 Nisan 2020, https://www.
diplomasiarastirmalari.org.tr/wp-content/
uploads/2020/04/4-Nisan-2020-Maske-Diplomasisi.pdf, (08.04.2020).
4. “Serbia Imposes State of Emergency, Pleads
for China’s Help”, Balkan Insight, 16.03.2020,
https://balkaninsight.com/2020/03/16/
serbia-imposes-state-of-emergency-pleads-for-chinas-help/, (08.04.2020).
5. “Russia Sends Medical Aids to Serbia to Fight Coronavirus”, Reuters, 3 April 2020.
6. “EU response to the coronavirus pandemic
in the Western Balkans”, European Commision, April 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf, (08.04.2020).
7. “Pristignaha Pırvite Maski ot Turtsiya”, Fakti.bg, 11 Mart 2020, https://fakti.bg/bulgaria/453913-pristignaha-parvite-maski-ot-turcia,
(08.08.2020).
8. “Türkiye Balkan Ülkelerine Tıbbi Yardım
Gönderdi”, Anadolu Ajansı, 8 Nisan 2020.
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“Maskesİz” bİr şehİr: Üsküp
Leyla Şerİf Emİn
Kuzey Makedonya’ya nasıl geldi

Uykularımızı bölen kâbus
Ocak ayının başında kızım
gece uyumadan önce bana korktuğunu ve uyuyamadığını söyledi,
hayırdır dedim “Anne Çin’de bir virüs çıkmış Korona isminde herkes
ölüyor, ya bize de gelirse” dedi.
Endişelenmemesini söyledim, Çin
o kadar uzak ki, hem zaten hâl
çaresini bulurlar, korkmana gerek
yok dedim. Tam bir ay geçtikten
sonra Covid-19 öyle bir hâl aldı ki,
her yere sıçradı. Ama yine de içimizden “yok canım buralara kadar gelmez” demeye devam ettik.
Avrupa’nın farklı ülkelerinden salgının yayılmaya başladığı haberini
aldığımızda biraz endişelenmeye
başladık açıkçası. Bir yandan kızımın endişelerini sakinleştirmeye
çalışıyorum. Telefonda bir arkadaşı ile konuşuyor, “Sanırım Korona
Makedonya’ya da gelmiş, ben de
halsizim galiba ateşim var” diyor.
Eyvah dedim içimden, bakıyorum
ne ateşi ne de başka bir şeyi var.
Psikolojik olarak başta hepimizi
hasta etti haliyle…
Wuhan’dan gelen bazı görüntüleri hatırlarsınız, insanlar yere
yığılıyorlardı. Korona virüsün bulaştığı herkese öyle olacak sandık.
Avrupa’da İtalya kontrolü kaybettiğinde içimden bir his yakında
buralara da geleceğiydi. Çünkü
Avrupa’nın Wuhan’ı maalesef İtalya olmuştu. Öyle de oldu…
8 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Kuzey Makedonya’da tespit
edilen ilk vaka Şubat ayının son
günlerinde oldu. İtalya’dan dönen
bir bayanın testi pozitif çıktı, kendisi Debre şehrinde olduğu için ilk
vakalar oradan gelmeye devam
etti. Tabi insanlar test sonucunu
bekleyene kadar tam anlamıyla
iyi önlemler de alınmadan temas
ettikleri kişilere yayıldı. Sonra yine
Avrupa’dan dönen birkaç vatandaşta Korona tespit edildi, vaka
sayıları artmaya başlarken artık
ekranlarda Sağlık Bakanı Venko
Filipçe’yi görmeye daha sık başladık. Vaka sayısı artıkça hükümet
önlemlerini almaya başladı. İlk
önlem okulların kapanması, yani
eğitime ara verilmesi oldu hemen
her yerde olduğu gibi. Bu sıralar
da bizlerin kulağı Türkiye’deydi,
orada henüz bir vakaya bile rastlanmamıştı. İlk vaka haberinden
sonra orada da eğitime ara verilmişti. Devlet tüm yurt dışında
seyahat etmiş olanların özellikle
başta kırmızı ile işaretlenmiş ülkelerden dönenlerin haber vermesini ve evde 14 gün izolasyonda
olmaları gerektiğini söylese de
buna uymayanlar ne yazık ki oldu.
Bu salgın döneminde Kuzey Makedonya’da hatırlanacak bir facia
ise Devlet Hastanesi Deri Hastalıkları bölümü sorumlusu olan bir
bayan doktorun İtalya tatilinden
geri dönüp de onu haber vermemesi ve işine devam etmesi, ayriyeten o da yetmezmiş gibi bir
otelde yapılan yüz kişilik bir seminere katılıp konuşma yapması
oldu. Artık aynı mikrofonu kullanan sağlıkçılar, otelde görev ya-

panlar, tokalaştığı insanları tespit
etmek ve herkese haber verip temasta bulunanların evde 14 günlük karantinaya alınması elzemdi.
Bu sebeple de Üsküp’te salgının
insandan insana bulaşması zaten
kaçınılmaz oldu.
Sağlık Bakanı her gün vaka sayılarını açıklarken, başta geldikleri
ülkeleri söylüyordu ancak bir zaman sonra yerelde temas edenler
çoğaldıkça sadece vaka sayısını
söylemeye başladı. Salgını kontrol altına almak için sınırların da
kapanması gerekiyordu. Sırasıyla
tüm komşu ülkeleri ile sınırlarımızı
kapattık, dışarıdan gelen uçuşlar
bundan sonra sadece ülkeye geri
dönmeye çalışan vatandaşlar için
oldu. 18 Mart’ta ülkede OHAL ilan
edildi. Her yerde olduğu gibi benzer önlemlerin hepsi alındı.
Bu salgın sürecinde NATO ve
Kuzey Makedonya
Ancak tüm bu salgının ortasında Kuzey Makedonya’nın uzun
süredir süren NATO’ya tam üye
olma müzakerelerinin de artık
sonu gelmişti ve Mart ayının son
günlerinde resmen artık NATO’nun 30. üyesi oldu. Tebrikler
ve kutlamalar elbette Covid-19
nedeni ile sönük geçti. Nisan
ayında planlanan erken genel
seçimlerin iptal olmasını, Kuzey
Makedonya’yı yöneten bu süreçte
hükümetin geçici teknik hükümet
olduğunu unutmamak gerek.
Balkanlar’ın her ülkesine sıçrayan Korona virüs nedeni ile tüm

sağlık kurumları da yeterli donanıma sahip değildi aslında. Dışarıdan gelecek yardımlar önemliydi.
Hükümetin, İMF ve Merkez Bankasına borçlanması kaçınılmazdı.
Gereken kredi ile solunum cihazların alınması gerekiyordu. Tüm
bunların ortasında bizler yani Balkanlar’da yaşayan Türklerin yüreğini kabartan ise Türkiye’nin tüm
bu ülkelere gereken yardımı sağlaması oldu. Tüm ülke başbakanları Türkiye’ye teşekkür etmeye
başladı. Malumunuz bu bölgelerin
en güçlü ülkesi ve görünürde bu
salgın ile en güçlü şekilde mücadele eden ülkesi Türkiye oldu.
Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın ekranlara çıkıp
sağlam duruşu ve net konuşması içimizi rahatlatmıştı. Biliyorduk
ki eğer Türkiye bu süreçte zayıf
kalırsa bizler için bu hiç de iyi olmazdı. Türkiye’den gelen mesajı
bizler şu şekilde yorumladık; Evet
dünyayı saran bu salgından sonra her şey eskisi gibi olmayacak
diyorlar, ama mesela ne gibi değişim olacak, iyi mi kötü mü, bizi
ne bekleyecek bu kapının ve sisin
ardından? Şu anda her yeri bir bulut gibi kaplamış olan Koronadan
sonrası ne olacaktı?
“Türkiye ne diyor”
Bazen babamla herhangi bir
konuyu konuştuğumuzda bana
dönüp der ki “Türkiye ne diyor?”
Bizim için önemli olan da budur.
Türkiye ne mi dedi bize, “Rahat
olun bunu bir şekilde atlatacağız ve bu süreçten sonra biz bize
yeteriz bunu da çözeriz ve kaybedeni kesin bizler olmayacağız”
bizim aldığımız mesaj bu açıkçası.
Bence sadece bizim de değil, tüm
dünyanın aldığı bir mesajdı bu.
Özellikle birçok ülkedeki gazetelerde örnek gösterilen ve övgü ile
bahsedilen bir ülke oldu.
Kuzey Makedonya’ya sadece
sağlık yardımı yapılmadı, özellikle yaklaşan Ramazan ayı vesilesi
ile maddi durumu iyi olmayan ve
salgından sebep daha da kötüleşen ailelere gıda yardımı yapıl-

maya başlandı. Şu anda Kuzey
Makedonya’da öğlen saat dörtten
itibaren sokağa çıkma yasağı var,
hafta sonu ve resmi tatiller olduğunda da tüm gün tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Tüm ülkede vaka sayısı şu anda
1000’i geçmiş durumda, pik noktası 2000’lerde olacağı söyleniyor, tabi burada ülkenin nüfus
sayısını da dikkate almak gerek,
sonuçta K.Makedonya’nın nüfusu
2 milyon civarında. Vakaların en
yoğun olarak tespit edildiği şehirler başta Üsküp, sonra Kumanova, özellikle Kumanova şehri
tamamen karantinaya alınmazsa
bu sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Çünkü bir anda patlak veren bölge oldu. Orada işler
kontrolden çıkmış durumda, öyle
ki Kumanova Belediye Başkanın
da testi pozitif çıktı, onunla beraber geçen günlerde bir görüşme yapan Başbakan yardımcısı
Buyar Osmani ve Sağlık Bakanı
da şu anda ev izolasyonunda. Şu
sıralar Sağlık Bakanımız tüm basın açıklamalarını evden yapmaya
başladı. Başta her şey kontrol altına alınmış gibi görünse de son
zamanlarda bu pek gerektiği gibi
sağlanamadı. Tabi siyaseten kapıda bekleyen ertelenmiş bir erken
seçimimiz de olduğu için hem siyasi hem sağlık hem de ekonomik
açıdan durumumuz pek iyi olduğu
söylenemez. Tüm bankalar kredi
alanların borçlarını bir süreliğine
almayı ertelese de bunun geri dönüşü nasıl olacak kestiremiyoruz.
Diğer yandan eğitimde her ne
kadar uzaktan eğitim denilse de,
burada 3 farklı dilde eğitim olduğu için bizler bu uzaktan eğitimden gerektiği gibi yararlanamadık. Şu anda tek yapabildiğimiz
çocuklarımızın öğretmenlerinin
verdiği ödevleri bizler evde anne
baba olarak onlara açıklamak beraber çözmek. Zaten bu dönem
de bu şekilde kapanıp gidecek
zannımca. İnşallah yeni eğitim
döneminde bir şekilde bunu telafi
edebiliriz. Ama her şeyden önemli olan şu anda sağlık.

Maskeli yüzler ile maskesiz bir
şehir Üsküp
Üsküp bu dönemden nasıl
geçiyor peki, bir şehir gözlerini
kapayıp uykuya nasıl dalıyorsa
Üsküp de o şekilde. Şu dönemde
alışkın olduğumuz ne o düğün telaşları ne de Ramazan ayını karşılama heyecanı, Cuma günleri
Çarşı içinde Murat Paşa Camii’nin
önü bomboş, içimizi burkan ise
bu sessizliğin içinde alıştığımız
kalabalığın yerini korku sarması.
İki yakalı bir şehri Vardar nehri
ayırsa da herkesi birleştiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün
üstü her zamankinden çok sessiz
yine. Çarşıya sinen o kokunun eksikliği hissediliyor, selamlaşmalar
yok eskisi gibi, maskeli yüzlerde
maskesini çıkartmış bir şehir var
önümüzde. Ama kim bilir belki
de tüm şehirlerin bir tatile ihtiyacı
vardı, dünyayı yoran insanlarmış
meğer, doğa tüm güzelliği ile baharı müjdelerken bize inat sadece
pencereden bakabilirsiniz diyor.
Savaş haberleri yok, ölen çocuk
haberleri yok, eğer bundan sonra
da hiç olmayacaksa varsın evde
kalalım hepimiz. Eğer tüm bu süreçten ders almayacaksa bu dünya, varsın evde kalalım hep. Bizler bunun sınav olduğunu biliriz
elbet, komplo teorileri mi, olmaz
mı, kim bilir ne planlar yapıldı, her
şey bu kadar da masum değil elbet, ama tek bir şeye inanıyoruz,
kûn fe yekûn, yani Allah istemese
istedikleri kadar plan yapsınlar olmazdı. Ama bizler kaderin üstünde de bir kader olduğuna inanlardanız. Sadece perde aralansın
biraz onu bekliyoruz…
Buruk ama yine de geleceğe
umutla bakan Rumeli’nin hüzünlü
şehri Üsküp’ten selamlar…
Biz evde kalıyoruz, biz yüz
yıldır evde kaldık zaten, Osmanlı
geri çekildikten sonra nasıl ki bizlere evlerinizi terk etmeyin dedi,
işte aynı o şekilde bugün de evdeyiz, siz evinizde kalın vatanınızı
koruyun, biz evimizi vatan edip
evde kalalım…
Tez zamanda sınırların açıldığı
Türkiye’mizin nefesini hissedeceğimiz güzel günlere inşallah…
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“Çoğunluk CAN,

azınlık PATLICAN mı?”
Ozan AHMETOĞLU*

Batı Trakya Türkleri olarak bu

ülkede “ikinci sınıf vatandaş”
muamelesi görmeye alıştık
dersek abartmış olmayız. Bunun son örneğini birkaç gün
önce Gümülcine’de ülkemizin
Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ziyaretinde yaşadık.
Yunanistan ile Bulgaristan arasında Yüksek İşbirliği
Konseyi toplantısının altıncısı
yapıldı. Bu kez toplantının adresi Batı Trakya bölgesindeki
Dedeağaç şehri oldu. İki ülke
hükümetlerindeki bakanların
ve başbakanların katılımıyla yapılan toplantıdan bir gün
önce bu buluşmayı fırsat bilen Miçotakis, bölgede bazı
temaslarda ve ziyaretlerde
bulundu. Miçotakis ve beraberindekiler bu çerçevede Rodop
ilini ziyaret etti. Ziyaret 25 Şubat Salı günü gerçekleşti. Atina’dan Dedeağaç havaalanına
gelen Başbakan önce Şapçı’da
10 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

bir fabrikayı ziyaret etti. Önceden “azınlık köylerini de ziyaret edecek” duyumlarının
gerçekleşmeyeceği program
açıklanınca anlaşıldı. Başbakan
Miçotakis, Gümülcine’de Esnaf
ve Sanatkarlar Odası’na davet
edilen oda başkanları, meslek
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ağırlıklı olarak bölge ekonomisini
ve bölgemizin sorunlarını görüştü. Bölgedeki temsilcilerin
sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretin gerçekleştiği Rodop ili, Batı Trakya bölgesinin
ve Doğu Makedonya – Trakya
Eyaleti’nin merkezi. Nüfusun
yarısı Müslüman Türk toplumundan meydana geliyor. Kırk
yılın başında Başbakan geliyor
ve toplantıya azınlık kurumları
davet edilmiyor. Azınlık üyesi
bir kurum veya kuruluş başkanının söz alıp da azınlığın yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel,
eğitim veya diğer sorunları dile
getirmesi için bir imkân sağlanmıyor.

Ancaaak!

Başbakanın bölgenin sorunlarını dinlediği, talepleri aldığı
bir toplantıya azınlık kurumlarının da davet edilmesi “unutulmuş” veya “ihmal” edilmiş
ise bunun “makul” karşılanması mümkün değil. “İnsanlık
halidir, olur böyle şeyler” diyerek “geçiştirilmesi” imkânsız
bir şey. Yok, eğer söz konusu
olan azınlığın bilerek ve kasten
“görmezden gelinmesi” ise o
zaman bunun “özrü” de, “telafisi” de olamaz. Bu durumda
bu düpedüz ayrımcılıktır, ikinci

Bu toplantıda Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı yoktu.
Azınlık insanı bu buluşmada
ve bu toplantıda yok sayıldı.
Başbakanın katılımıyla yapılan
toplantıya davet edilen 18 sivil toplum kuruluşu başkanı ve
yöneticisi arasında bir tek azınlık mensubu bile yoktu. Toplantıya azınlık mensubu olup
da katılan yerel yöneticilere de
söz verilmedi veya onlar söz
hakkı istemedi.

sınıf vatandaş muamelesidir.
Ki; kimliği her fırsatta inkâr
edilen Batı Trakya Müslüman
Türk Toplumu bunu asla hak
etmemektedir.
Azınlığın yaşadığı sorunların duyulmasından, azınlığın
taleplerinden ve beklentilerinden korkanlar mı var? Eğer
yoksa o zaman azınlık neden
orada yoktu? Acaba bu Yeni
Demokrasi Partisi’nin yerel
örgütünün bir tercihi miydi?
Başbakanın kendi fikri miydi?
Bölgedeki siyasetçilerin bir düşüncesi miydi? Ya da tamamen
“ihmal” miydi?

tinin ifadeleri üzerine konuya
değinmek istediğini söyledikten sonra azınlığın statüsünün
ve haklarının Lozan antlaşması
ve Yunanistan yasalarınca belirlendiğini vurguladı. İki saati
aşkın bir süre devam eden toplantıyı takip eden bir gazeteci
olarak Başbakanın bunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissettiğini söyleyebilirim. Başbakan,
geçtiğimiz günlerde bölgeyi
ziyaret eden Cumhurbaşkanının kimliğimizle ilgili ifadelerini
biraz daha yumuşak ve biraz
da dolaylı olarak dile getirme
ihtiyacı hissetti. Devlet adamlarının bölgemizi ziyaretlerinde
azınlığımızla ilgili olarak “kimlik” vurgusu yapmak istemeleri
oldukça manidar. Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı, kendi
milli kimliği ve kimlik bilinci konusunda söylemesi gerektiğini
söyledi. Azınlık insanına kimlik biçme ve bu sözde kimliği
empoze etme gayretlerine son
verilmesi, herkesin ve özellikle
de ülkemizin çıkarınadır.

Geçelim diğer konuya. Son
dönemde dikkati çeken bir
nokta var. Devlet yetkilileri bölgemizi ziyaret ettiklerinde (bazen bölgemiz dışında da) Batı
Trakya’daki azınlığın kimliğiyle
ilgili açıklama yapma ihtiyacı
hissediyor. Bunun son iki örneği
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Kiriakos
Miçotakis. Pavlopulos’un azınlığımızın kimliğiyle ilgili açıklamalarını ve sonrasında gelen
tepkileri hatırlayacaksınız. Sayın Başbakan da Salı günü Rodop Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndaki konuşmasının sonunda
sözü azınlığın kimliğine getirdi.
“Bölgede Müslüman ve Hıristiyanların barış ve uyum içinde
yaşamalarının örnek teşkil ettiğini” ifade ettikten sonra konu
Azınlık insanı olarak her gün
azınlığın statüsüne geldi. Başbakan, Gümülcine metropoli- bölgemizi ziyaret etme lüksü-

ne sahip olmayan Başbakanın
ziyaretinde azınlığın kimliği ve
statüsüyle ilgili hatırlatmaların
yerine, azınlığın yaşadığı sorunlar, bu sorunların çözüme
kavuşturulması için öneriler
ve azınlığın beklentileri konuşulsaydı! Bölge sorunlarının
konuşulduğu toplantıda azınlıktan bir kurum başkanı veya
temsilcisinin bile olmadığı ortamda “Bölgede iki unsur barış
ve uyum içinde yaşıyor” söylemleri hiç şüpheniz olmasın ki
“havada” kalıyor!
Yaşadığımız bu olayı konuştuğumuz bir büyüğümün
yorumuyla yazıma son vermek
istiyorum: “Sen ne sandın be
kardeşim. Hala anlamadın mı
çoğunluk insanı CAN, azınlık
insanı PATLICAN. Olay bu kadar basit.”

Dipnotlar
* İskeçe Türk Birliği Başkanı
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A Harfİnden Öncekİ
İsİm: Fahrİ KAYA
DR. TANER GÜÇLÜTÜRK
Fahri Kaya’yla ilgili şahsi izlenimlerimi, anılarımı, görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Nesillerimizin Fahri KAYA ismiyle tanışması ilk okul sıralarında, hazırladığı alfabe kitabıyla
olmuştu. Fahri Kaya, her şeyden
önce Kosova’da Türkçe yayınlanan ilk alfabe ve okuma kitabımızın müellifiydi. Öyle ki birçoklarımızın daha a harfine geçmeden
önce öğrendiğimiz ilk isim Fahri
Kaya idi. Onun ismi üzerine inşa
edildi eğitim hayatımız, onun alfabesiyle başladı bilgi serüvenimiz.
Otuz üç yıldır tanıdığım
büyük ve değerli bir isim
Fahri Kaya. Ve daha sonra edebiyat, yardımcı ders
kitaplarıyla daha da abideleşen bir simâydı. İlkokul
yıllarımızda
okulumuzun
yanı sıra toplumumuzun
geleneksel ve prestijli etkinliklerinden biri de edebiyat saatleriydi. Üsküp’ten
gelen şair-yazarlar arasında
Fahri Kaya olur ya da Fahri
Kaya’nın da mutlaka şiirleri
olurdu. Bu yazımda kendisiyle ile ilgili teorik ve tekrarlanan bilgilerden ziyade,
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Kafamda kesin net bir tarih
yok ama rahmetli üstad ile tanışmam savaş ardından gazetecilikle uğraştığım 1999 sonrası yıllara
denk gelir. Üstadla önce ulusal ve
uluslararası edebiyat buluşmalarında, akabinde de Türkoloji sempozyumlarında bir arada olduk.
2008’den sonra ise Üsküp Üniversitesinde doktora yaparken, dörtbeş yıl boyunca Üsküb’e yaptığım
yolculuklarım vesilesiyle yakinen
bir arada olma fırsatını yakaladım.
Fırsat buldukça yamacına demir
atmaya çalıştım Fahri üstadın.

Üsküb’ün bilgesi, saygın ve asil
duruşlu beyfendisiydi Fahri Ağabey. O bilgelik o dik duruşu hak
ediyordu, o bilgeliğe o duruş da
yakışıyordu. Her defasında öyle
bir duruşla karşılardı beni Fahri
Ağabey. Ağabey diyorum çünkü
o bir o kadar engin mütevaziliği yüzünden genellikle kendisine
ağabey dememizi isterdi.
Şiir okumaya geçmeden önce
muhtevası derin bir girizgâh yapar, şiiriyle yücelir, sonrasında
kapanış konuşmasıyla hepimizde
hayranlık bırakarak inerdi kürsüden. Girdiği her ortamda saygınlığı, etrafına dostlarını toplayan
güçlü bir iletişimi vardı. Düşüncelerinin, kelimelerinin hiçbiri
kesinlikle tesadüfi değildi.
Sanki günlerce üzerinde düşünülmüş, hazırlanmışlardı.
Hatıratı güçlü, zekâsı net
ve keskin, yeri geldiğinde
sözünü korkmadan esirgemezdi. En çok da bu özelliğini sevdim Fahri Ağabeyin.
Savunduğu görüşler, ileri
sürdüğü tezlerin hepsi gerçekçiydi. Retoriği güçlü olsa
da romantik bir entellektüel
değildi.
Sempozyumların tartışma bölümlerinde, kahve mo-

lalarında yapılan değerlendirme,
tartışmalarda eleştirileriyle etrafına bizleri toplayan, bütün katılımcıların olduğu gibi hepimizin
sevgisini kazanmış bir Türkologdu. Tenkidlerini hiç çekinmeden
tek tek rahatlıkla ortaya koyardı.
Beklenen cevap gelmez ise ortaya atılan muammaları yerden
yere vururdu. Bu sefer Fahri Ağabeyi daha da sevmeye başlıyorduk, çünkü doğruları söylerken
cesurca bir tavır da takınır, bu tavır ona çok yakışırdı. Savunduğu
doğruları sayesinde göğsümüz
kabarırdı.
Kenara çekildiğinde, “Taner
buraya gel!” derdi, “Bunların hiçbiri bir şey bilmiyor, hepsi cahil,
öne sürdükleri yalan!”. Öyle ki
ben bu özgüvenli tavrı İlber Ortaylı’dan önce Fahri Ağabeyimde
tanıdım. Üsküp muhiti her ne kadar seçkin bir ortam olsa da onun
bu üstün tarih, edebi, siyasi, toplumsal bilgeliği, ona kendini her
nedense hep yanlız hissettirdi.
Sebebini de Üsküb’e gidip geldikçe sanırım zamanla kavrar oldum.
Leyla ile Köprü Dergisi 2007
yılının Şubat-21’inci sayısında ilk
mektuplaşmamız ardından Üsküp
– Prizren arasında başlattığımız
ilk edebiyat buluşmamıza koşarak gelen Fahri Ağabey, o gün de
yaptığı o konuşmada ülkelerimiz
arasına yeni sınırlar girse de edebiyat topluluğu olarak kopmamamız gerektiğini tembihlemişti
bize. Bugün bu tembihin her konuda ne derece anlamlı ve önemli
bir tembih olduğunu daha da fark
eder oluyoruz. Kimin nasıl, neresiyle algıladığı bilinmez, lâkin her
daim savunduğumuz birlik mücadele kavgamız, hep o kopmayın
mefkuresinin izinden gitmek, onu

korumaya çalışmak oldu hep.
2015 yılının Kasım ayında kendisine 65. sanat yılı ve 85 yaşı nedeniyle Prizren’de düzenlediğimiz
saygı gecesinde inanılmaz mutlu
olmuştu. Makedonya’ya gerçekleştirdiğimiz edebiyat yolculuklarının birçoğunda ilk durak noktamız Fahri Kaya’nın yanı olurdu.
Böyle bir ziyaretimizde Fahri
Ağabeyle Kosova ve Makedonya
Türklerinin güncel durumunu sohbet ederken, o Sancak Boşnaklarını örnek gösterip, ‘Gelecekte
Rumeli Türkleri olarak bizlerin de
içerisinde bulundukları devletler
bünyesinde Sancak Boşnakları
misali kendimize “kültürel otonomi” sağlamamız gerekliliği görüşünü ortaya atmıştı. Kaya’ya göre,
böyle “kültürel bir otonomi” ancak soydaşımızı eğitim ve kültür
anlamında rahatlatabileceği gibi,
uzun vadeli asimilasyon tehlikesine de karşı koruyabilmesi mümkün olabilirdi. Böyle bir görüşü
dile getirdiğinde doğal olarak
etkilenmemek mümkün değildi.
Lâkin, Kaya’ya göre bunu gerçekleştirmek için güçlü siyasetçilere,

birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğunu yinelemişti. Lâkin Fahri
Ağabeye göre şu an, onun ortaya
attığı bu ülkünün gerçekleştirebilmesi için maalesef güçlü bir siyasetçi kadromuz yoktu. Dolayısıyla Kaya, sadece tarihle, geçmişle
yaşayan biri değil, gelecekle de
yaşayan, geleceğe yön, ışık, yol
vermek isteyen bir devlet adamı
ufkuna da sahipti.
Birlik, Sesler, Sevinç, Tomurcuk gibi yayınlar kapanınca, Türkçe gazetecilik ve edebi yayıncılık
geleneğini sürdüren gençlerin
yanında olduğuna birebir tanık
oldum. Özellikle “Yeni Balkan” ve
“Köprü Dergisi” etrafında toplanan gençleri yazılarıyla, fikirleriyle, önerileriyle destekler, yön verir,
tavsiyeleriyle, etkinliklerine iştirakıyla hep yanlarında olurdu. Onları sever, onlar da Fahri Abilerini
sevmiş olmalı ki yaşamdayken,
ona vefa borcu olarak adına özel
dergi çıkardılar, hayatını, eserlerini, çalışmalarını ele alan yayınların gün yüzünü görmesine vesile
oldular. O sadece 2000’li sonrası
kuşağa değil, İkinci Dünya Savaşı
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altını takdirle çizmiş, övgüsüyle
bizi teşvik ve motive etmeye çalışmıştı.

sonrası Kosova’dan Hasan Mercan, Nusret Dişo Ülkü, Nimetullah
Hafız, Enver Baki gibi birçoklarına
sahip çıkan, destekleyen isimlerden biri olmuştur.
Değerli bir büyüğüm olarak
Fahri Ağabeye olan derin saygı
ve sevgim olduğu gibi, onun da
bana sevgisi mukabildi. Her gördüğünde, kollarını açarak “Taner
gel buraya!” der, o an kafasındaki konuya direk koyu bir muhabbetle birlikte geçerdi. Benle uzun
uzun sohbet etmeyi severdi. Vefatından bir önceki (20.03.2016)
buluşmamızda: "...Tanerciğim sen
şairler içerisinde siyasetçi, siyasiler içerisinde şairsin..." diyerek
sevgisini dile getirmişti. Üstad
ile son kareyi 20 Mart 2016 tarihinde Üsküp KÖPRÜ Derneğinde
çektirmişiz. "Katıksız ve dostane
dertleşebildiğim, muhabette ortak dili paylaşabildiğim insan çok
az Üsküp'te..." diyerek yine dert
yanmıştı son görüşmemizde. Değerli bir edebiyat tarihçimiz olarak Fahri Ağabeyin, 2015 yılında
yayımlanan doktora tez kitabımla
ilgili övgülerine de bu görüşmede
nail olmuştum. Çalışmamı baştan
sona okumuş, çok da beğendiğini
vurgulamıştı. Onun bu değerlendirmesi benim için çok kıymetliydi. Üsküp edebiyat muhitiyle aramızda öyle bir yarış olmasa da,
"Edebiyatımızın önderliğini siz
Kosovalılar yapıyorsunuz" diyerek, sürdürdüğümüz çalışmaların
14 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Merhum Fahri Abiyle en son,
24.08.2016 tarihinde Gostivar’da
düzenlenen bir sempozyum dönüşü, vefat haberini aldığımız şair
Fahri Ali’nin cenazesinde buluşmuştuk. Yanında bulunan BİRLİK
gazetesi arkadaşlarını geride bırakarak, sanki umut ışığına koşar
gibi, sohbete susamış, uzun uzun
muhabbet etmiştik üstadla İsa
Bey Camii avlusunda ki çınar altında. Sadece tenkidi değil, önerilerini de beraberinde getirirdi her
sohbetinde. Sorunların kısırdöngü
tenkidçisi değil, çözüm üreticisiydi de aynı zamanda. Hafızasının
berraklığına, tarih ve güncel meseleleri analiz kabiliyetine hayrandım. Öğle sıcağı olmalı ki yine
karşımda sendeler olmulştu o
gün. Hemen koluna girip, “Merak
etme Taner, bir şeyim yok, yine
şekerim düştü herhalde” diyerek,
kendini o an hemen toparlamıştı.
Derin, samimi muhabbetine,
bilgisine, ağabeyliğine, sevgisine
nail olmuş biri olarak Fahri Ağabeyin terk-i diyar eyleyişi derinden üzdü. İstanbul’da sadece aile
yakınlarının iştirakiyle toprağa
verildi. Koronavirüs giribi salgını
yüzünden alınan geniş önlemleri yüzünden sanki sessiz sadasız,
bir başına gidivermişti aramızdan.
Yine bir şeylere küsmüş, bir şeyleri eleştirerek terk eder gibi.
“Seni böyle uğurlamak olmadı üstad! Bizim de diyecek birkaç
sözümüz daha vardı. Dizelerimiz
yaslı, kelimelerin hüznü var bugün” demiştim son vedası ardından.

Bu sağlık önlemleri yüzünden
vefatının hemen ertesinde herhangi bir toplantı yapamamıştık.
Fakat görev yaptığım Yunus Emre
Enstitüsü tarafından, kurumdan
arkadaşlar yanı sıra edebiyat ve
akademi dünyasından dostların
iştirakıyla birlikte 1 Nisan 2020
tarihinde Fahri Kaya’yı dijital ortamda, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, T.C. Kültür Bakanı Yardımcısı Serdar Çam, Yunus Emre
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in himayelerinde anma
toplantısı düzenleme imkânımız
oldu. O yayını karlı bir günde Prizren Yunus Emre Enstitüsü’nün terasında dalgalanan Türk bayrağı
görüntüsüyle noktalamıştık.
“Dünyadan facebookta 7800,
tweeter'da da 20.000 binin üzerinde izleyici kişiyle birlikte Fahri
Kaya'yı anarken, kurumumuzun
çatısından Prizren'e yağan kar ve
hilâl manzarası, merhum azizin
hatırasına çok güzel yakıştı... Güle
güle Fahri Abi, sana yakışan bir
uğurlamayla şimdilik güle güle,
bugün seni binlerin iştirakiyle
gerçekleştirdiğimiz telekonferans
anma programıyla gönüllerimize
uğurluyoruz!” cümleleriyle veda
ederken, bir miktar da olsa onun
aziz hatırasına layık olmanın huzuru düşmüştü yüreğime.
Edebiyatımız bir yaprak dökümü daha yaşadı, yaslıyız. Balkan
Türklüğü, Balkan Türk edebiyatı,
kültür-sanat, basın-yayın, eğitim
ve siyaset dünyasının büyük ismi,
değerli klasiğimiz FAHRİ KAYA'yı
kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Camiamızın başı sağolsun. Mekkânı Cennet olsun.
Sevenlerine, aile efradına sabırlar
dilerken, bir şair daha eksiğiz, sesimiz biraz daha kısık bugün.
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TÜRK-YUGOSLAV İLİŞKİLERİNDE
BALKAN ANTANTI VE KRAL
ALEKSANDER’IN SUİKASTİ
barış pehlİVAN

1930 Yılından itibaren düzenli
olarak toplanan Balkan Konferanslarında alınan kararlar neticesinde Balkan Birliği oluşturmak
için harekete geçildi. Lakin Bulgaristan ve Arnavutluk, İtalya ile
Almanya etkisinde kalarak tüm
çabalara rağmen birliğe dâhil edilemediler.
1929’da patlak veren ekonomik
kriz ve sonrası İtalya ile Almanya’nın hızla silahlanmaları Balkan
Devletleri ve Türkiye’yi bir birlikteliğe itti. Konferanslar sürecinde, Bulgaristan revizyonist
devletler yanında yer almış ve
saldırgan bir politika izlemiştir.
Bulgaristan’ın bu durumu Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve
Yunanistan’ı tedirgin etmiştir.
Bu yaşananlar neticesinde
ve Balkan Konferansları sonucunda bir Balkan Antantı oluşturulması kararlaştırılmıştır. 9
Şubat 1934 yılında Romanya,
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Devletlerinin Dışişleri bakanları Atina’da “Balkan
Antantını” imzaladılar. Balkan
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Antantı ile dört devlet sınırlarını
birbirlerine karşı güvence altına
almış ve olası saldırılara karşı birlikte hareket etme amacı gütmüştür. Balkan Antantı çerçevesinde
iktisadi ve sosyal ilişkiler devam
ettirilmiştir. Ana husus olarak İtalya, Almanya ve Bulgaristan tehdidine karşı hazırlanan bu antant
dağıldığı 1941 yılına kadar, İtalyan
ve Bulgar yayılmacılığına karşı set
olmuştur.
Antantın
imzalanmasından
sonra Musollini 19 Mart günü
yaptığı konuşmasında, İtalya’nın
hedefinin Afrika ve Asya olduğunu belirtmiştir. Musollini’nin bu
açıklaması bile, Türkiye’nin Bal-

kan barışı üzerinde durup, antantı
imzalamasının ne kadar önemli
olduğunu gösterir niteliktedir.
Balkan Antantı sonrası Türkiye
ile Yugoslavya arasındaki ilişkilerde gelişmeler meydana geldi. İki
devlet arasında 6 Haziran 1934’te
“Suçluların İadesi Sözleşmesi” ve
5 Temmuz’da ise “Adli, Medeni
ve Ticari İlişkilere Dair Sözleşme” imzalanmıştır.
Balkan Antantı TürkiyeYugoslavya ilişkilerine önemli katkılar yapmıştır. Türkiye
Balkan Antantı ile revizyonist
yapıda bulunan Bulgaristan’a
karşı sınırlarını güvence altına
almak istemiş ve Akdeniz’den
gelecek olası bir İtalya saldırısına karşı önlem almıştır.
Türkiye ve Yugoslavya ilişkileri Balkan Antantı sonrası gelişmeye devam ederken

kaydetmiştir. Kral Aleksander’ın
vefatı sonrası ilişkiler kısa süreliğine duraksamış gibi gözükse de,
istikrarlı şekilde devamlılık arz etmiştir.

beklenmedik bir olay yaşandı.
Yugoslav Kralı I. Aleksander ve
yanında bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Barthou 9 Ekim 1934
senesinde Marsilya’da suikaste
uğradı. Bunun üzerine Ankara’da
aydınlatmalar söndürüldü ve M.
Kemal Atatürk tarafından iki devlete de taziye telgrafı çekildi. Kral
Aleksander’in 18 Ekim’de düzenlenen cenaze merasimine Türkiye
Cumhuriyeti adına dışişleri bakanı
Tevfik Rüştü Aras başkanlığında
bir heyet ve muhafız bölüğü katıldı.
Akabinde Yugoslavya Kralı 11
yaşındaki Prens Petar oldu. Suikasti Hırvat terör örgütü Ustaşilerin yaptığı tespit edildi. Bunun
üzerine Ustaşileri finanse eden
İtalya ile Yugoslavya savaşın eşiğine geldi. Yugoslav Halkı tarafından İtalya Konsolosluğu taşlanarak Hırvat Gazete binası yağma
edildi.
İncelemeler sonunda suikasti
yapanın eski bir VMRO üyesi olan
Makedonyalı bir Bulgar, suç ortaklarının ise Macar pasaportuna
sahip Ustaşi örgütü üyesi Hırvatlar olduğu anlaşıldı. Kral Aleksander döneminde Türkiye-Yugoslavya ilişkileri önemli bir gelişme

M. Kemal Atatürk, Türkiye’ye
gelecek olası bir saldırının Balkanlar üzerinden gerçekleşeceğini ön görerek Balkan Devletleri
ile “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi ışında bir barış tahsis etmek
istemiştir. Özellikle Belgrad geçmişte Osmanlı’nın ve şuan da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı
olmuştur. Bu yüzden Belgrad ile
ilişkilerin iyi olmasına özen gösterilmeye çalışılmıştır. Nitekim
Atatürk’ün ileri görüşlülüğü bir
kez daha ortaya çıkmış II. Dünya
Harbi patlak vermiş ve Almanya,
İtalya ve Bulgaristan Balkanları istila etmiştir.
Atatürk’ün
vefatı
sonrası
“yurtta sulh cihanda sulh” politikası izlenmeye devam edilmiş
ve II. Dünya Harbinde tarafsız
kalınmıştır. M. Kemal Atatürk’ün
Balkanlarda müttefik olduğu devletlerin yöneticilerine ne kadar
saygılı olduğunu da görüyoruz.
Kral Aleksander’in ölümü üzerine
Türkiye’de matem tutulması bunu
gösteriyor.
Kaynaklar
DEĞERLİ Esra S., “Türkiye’nin Balkan Ülkelerine
Yakınlaşma Çalışmaları: Balkan Paktı”, ESOGÜ
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:9 Sayı:2, ss.115-134.
GÜVELOĞLU Gülşah Kurt, “Sırp-Hırvat-Sloven
Krallığı Dönemi’nde Yugoslavya’nın Siyasi
Hayatı ve Türkiye ile Diplomatik İlişkileri (19181941), (Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara Üni.,
Ankara:2009

Gazeteler
Akşam, 10 Şubat 1934, 20 Mart 1934.
Zaman, 10 Ekim 1934, 13 Ekim 1934, 14 Ekim
1934, 15 Ekim 1934, 17 Ekim 1934.
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TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ
GÖÇ MUTABAKATININ ANALİZİ
Esra Vardar Tutan

2010 yılında Tunus'ta yaşanan
olaylar ile başlayan ve Suriye’yi
de içine alan Arap Baharı sürecinde yaşanan iç çatışmalar başta olmak üzere siyasi, sosyal ve
ekonomik sorunlar milyonlarca
insanı düzensiz göçmen konumuna düşürmüştür. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK)’nin verilerine göre 2011
yılından beri 6,3 milyon Suriyeli
Türkiye, Lübnan ve Ürdün başta
olmak üzere sığınma arayışlarına
girmiştir. Güncel veriler itibariyle
Türkiye 3,5 milyonu aşkın geçici
koruma altında olan Suriyeliye
ev sahipliği yapmaktadır. Bu gelişmeler sonucu dünyada en fazla
sığınmacı ağırlayan ülke olan Türkiye, göç politikasını buna göre
şekillendirmiştir.
Krizin başlangıcından itibaren
açık kapı politikası yürüten Türkiye, daha önce hukuki düzenlemelerinde yer almayan “Geçici
Koruma” prosedürünü devreye
sokmuş, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’nu
kabul etmiş ve “Geçici Koruma
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Sağlanan Yabancıların Çalışma
İzinlerine Dair Yönetmelik” çıkarmıştır.1 Kapsamlı ve sistematik bir
göç yönetimi sağlamaya çalışan
Türkiye, bahsettiğimiz iç düzenlemeleri ile hedef ülke olmanın
gerekliliklerinin yerine getirmeye
çalıştığı gibi transit ülke konumunun getirmiş olduğu yükümlülükleri de sağlamaya çalışmıştır. Bu
bağlamda Avrupa’ya geçiş güzergahında olan Türkiye ile Avrupa
Birliği (AB) arasında işbirliği de
kaçınılmaz olmuştur.
Düzensiz göçün kontrol altına alınması düsturuyla hareket
eden AB, güvenlik sorunu olarak
gördüğü göç olgusuna yönelik
AB sınırları dışında bir mücadele
yürütmüştür.2 Bu bağlamda başlangıçta geri kabul mekanizmasını işletmeye çalışan AB, 2005’ten
beri Türkiye ile yürüttüğü geri
kabul sürecine vize muafiyetini
de devreye sokarak Türkiye açısından kabul edilebilir hale getirmiştir.
16 Aralık 2013’te imzalanan
ve 1 Ekim 2014’te resmen yürürlüğe giren Geri Kabul Anlaşması’nın yalnızca Türk vatandaşlarını, vatansızları ve Türkiye ile ikili
geri kabul anlaşmaları bulunan

üçüncü devletlerin vatandaşlarını
kapsaması; diğer üçüncü devlet
vatandaşlarının geri kabulüne ise
1 Ekim 2017 itibariyle başlanması
öngörülmüştür. Fakat Türkiye’nin
yol haritasındaki şartları hızlıca
yerine getirmeye başlaması ve
AB’nin artan düzensiz göç akınına karşı geri kabulleri bir an önce
gerçekleştirme gereksinimi bu
tarihin 1 Haziran 2016’ya çekilmesine sebep olmuştur. Hatta 2015
yılındaki sığınmacı krizi ile birlikte
AB, sorunu sınırları dışında çözmeye daha çok önem vermiş ve
Türkiye ile gerçekleştirilen zirvelerin de başını bu konu çekmiştir.
Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanmasından sonra artan düzensiz göç baskısına yönelik olarak
AB ve Türkiye arasında 29 Kasım
2015’te Birinci Türkiye – AB Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirve sonrası ortaya çıkan AB - Türkiye Ortak
Eylem Planı’nda:3
• “AB ve Türkiye sınır güvenliklerinin sağlanması, düzensiz göçün
engellenmesi, terörle mücadele
edilmesi, dış politika ve güvenlik
alanında düzenli görüş alışverişlerinin yapılarak işbirliğinin güçlendirilmesi,
• Türkiye - AB Geri Kabul Anlaş-

ması’nın Haziran 2016’da tam
olarak uygulanması ve buna müteakip vize serbestliğinin Ekim
2016’ya kadar gerçekleştirilmesi,
• AB’nin Türkiye’ye başlangıç olarak 3 milyar Euro ek yardım yapması,
• Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin üst düzey diyaloglar ile canlandırılması,
• Gümrük Birliği’nin güncellenmesi,
• Ekonomi ve enerji alanında işbirliğinin sağlanması gibi konularda
kararlar alınarak AB ve Türkiye’nin
ortak geleceklerinin inşası için sonuç odaklı hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapılmıştır.”
Ortak Eylem Planı sonrası
Türkiye, Geri Gönderme Merkezleri’nin sayılarının arttırılması,
deniz yoluyla gerçekleşen düzensiz göçlerin azaltılması için Sahil
Güvenlik Komutanlığı’nın kapasitesinin arttırılması, Geri Kabul
Anlaşması’nın uygulanması için

gerekli olan uygulama protokollerinin hazırlanması, biyometrik
kimlik kartına geçiş için işlemlerin hızlandırılması ve Suriyelilerin
iş piyasasına kazandırılması gibi
konularda gerekli olan çalışmaları
hızlandırmıştır.4 Ayrıca iki aktör
arasında başlatılan bu işbirliği,
AB’nin düzensiz göç anlamında
rahatlaması; Türkiye’nin ise göç
ve sınır yönetimini modernleştirmesi ve vize serbestîsine yönelik
önemli aşamalar kaydetmesi ile
sonuçlanmıştır.
29 Kasım 2015’de ilan edilen
AB – Türkiye Ortak Eylem Planı
genel itibariyle incelendiğinde
iki aktör arasındaki ilişkinin ortak
sorun olarak görülen “düzensiz
göç” olgusu üzerinde ilerlediği
söylenebilir. 7 Mart 2016’da gerçekleştirilen İkinci Türkiye- AB
Zirvesi’nde de benzer şekilde Ege
Denizi’ndeki düzensiz göçlere
yönelik derinleşen Türkiye – AB
işbirliği ve Türkiye’nin düzensiz
göçlere yönelik şu önerileri görüşülmüştür:5

1) Ege Denizi’nde gerçekleşen
ölümlerin engellenmesi,
2) İnsan kaçakçılığının önüne geçilmesi,
3) Yasadışı göçün yeniden yerleştirme programları yoluyla “yasal
göç” haline getirilmesi.
Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması yürürlüğe girinceye kadar artan düzensiz göç
baskısına yönelik çözüm arayışına
giren AB üyesi devletler, kendi
aralarında bir uzlaşıya varamadıkları için çözümü yine üçüncü devletlerle işbirliğinde aramışlardır.
Aynı zamanda bu kriz ortamında Türkiye’nin gerekli çalışmaları
hızlandırmasını olumlu bulan AB,
Türkiye ile başlatılan geri kabul
sürecini hızlandırmak adına yeni
girişimlerde bulunmuştur. Bu
bağlamda 18 Mart 2016’da Brüksel’de gerçekleştirilen Üçüncü
Türkiye – AB Zirvesi’nde “Türkiye
– AB Mutabakatı” ortaya çıkmıştır.
Mutabakat metninde genel itibariyle şu konular ele alınmıştır:6
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• “20 Mart 2016’dan itibaren Türkiye’den Yunan Adaları’na geçen
tüm yeni düzensiz göçmenlerin
Türkiye’ye iade edilmesi,
• Yunan Adaları’ndan Türkiye’ye
iade edilen her bir Suriyeli için
Türkiye’den kayıtlı bir Suriyelinin
AB’ye yerleştirilmesi (1’e 1 Formülü),
• Türkiye’nin, AB’ye düzensiz geçişleri önlemek adına her türlü
tedbiri alması ve gerekli gördüğü
komşularla işbirliği kurması,
• Türkiye ve AB arasında düzensiz
göç geçişleri sona erdiğinde veya
büyük ölçüde azaldığında “Gönüllü İnsani Kabul Planı”nın devreye
girmesi ve AB üye devletlerinin bu
plana gönüllü bir şekilde katılması,
• AB’nin tüm beklentilerinin karşılanması şartına bağlı olarak Türkiye’nin vize serbestîsi için gerekli
tüm kriterleri karşılamak için çalışması,
• 3 milyar Euroluk kaynağa ek olarak 2018 yılı sonuna kadar 3 milyar
Euroluk ek kaynak sağlanması,
• Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarının devam ettirilmesi,
• Üyelik müzakerelerinin canlandırılması,
• Türkiye sınırına yakın belirli alanlarda Suriye’deki insani durumun
iyileştirilmesine yönelik olarak
Türkiye ile her türlü ortak çabanın
gösterilmesi.”
Geri Kabul Antlaşması’nın
üçüncü devlet vatandaşlarına yönelik hükmünün gerçekleştirilmemiş olması sebebiyle geri kabullerin Göç Mutabakatı çerçevesinde
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yapılması AB açısından daha kısa
vadeli bir çözüm olarak görülmüştür. Hâlihazırda Mutabakat’ın geri
kabule ilişkin kısmı yasal olarak
2002 yılında Türkiye ile Yunanistan arasındaki Protokol’e dayanmaktaydı.7 Mutabakat, sığınmacı
artışının düşmesini amaçlamış ve
bunu büyük ölçüde gerçekleştirmiş olsa da hukuki açıdan tartışmaya açık olmaya devam etmiştir.
Öte yandan mutabakata ilişkin
sürecin devamı iki aktör arasında
pazarlık unsuru olarak da kullanılmıştır. Göç mutabakatında AB
verdiği sözleri tutmazken Türkiye de mutabakatın gerekliliklerini
yerine getirmede isteksiz davranmıştır.
İki aktör, son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmelerle birlikte tekrar kamuoyunun gündemine gelen 18 Mart Mutabakatı’nın
işleyişi ile alakalı suçlamalara devam etmektedir. Ağır saldırı altındaki İdlib’ten Türkiye’ye yönelik
yeni göç dalgası ile alakalı uluslararası toplumu uyaran Türkiye,
28 Şubat’ta düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel
olmayacağını duyurmuştur.8 Bu
karar sonrası aktörler arasındaki
kriz daha da derinleşmiş, özellikle
Yunanistan’ın göçmenlere yönelik
sert ve orantısız müdahalesi eleştirilmiştir.
Mart ayının başında bu konu
Avrupa gündeminde önemli bir
konumdayken, küresel bir salgın
haline gelen ve Avrupa’yı da etkisi
altına alan Koronavirüs sebebiyle
Avrupa’nın “yeni göçmen krizi”
de gündemden düştü. Salgının ne
kadar süreceği belirsizliği devam
ederken AB sınırlarını tamamen

kapatmış; Türkiye de 18 Mart itibariyle geçişleri durdurmuştur. Bu
olağan dışı konjonktür sebebiyle
iki aktörün 18 Mart Mutabakatı ile
ilgili düzenlemeye gitmesi olası
gözükmemekle birlikte, daha da
korunmasız hale gelen düzensiz
göçmenlere yönelik insani yardımlar geri planda kalmıştır.
Dipnotlar
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6. Ayrıca bkz.; https://www.ab.gov.tr/files/
AB_Iliskileri/18_mart_2016_turkiye_ab_zirvesi_bildirisi_.pdf, (e.t. 15.04.2020).
7. Neva Övünç Öztürk, Cavidan Soykan, “Üçüncü Yılında AB – Türkiye Mutabakatı: Hukuki Bir
Analiz”, Göç Araştırmaları Derneği, https://
www.gocarastirmalaridernegi.org/tr/yayinlar/
analizler/54-ucuncu-yilinda-ab-turkiyemutabakati-hukuki-bir-analiz, (e.t. 15.04.2020).
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BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİ
BALKANLARDA İSYANLAR
I. BÖLÜM
ALİ ONUR KARA

Balkanlar’da Osmanlı Devleti’ne karşı isyan hareketleri XIX.
yüzyılın başlarında Sırpların ayaklanmasıyla başlamıştır. XVI. yüzyıldan itibaren Balkan milletleri
Orta çağda ki devlet varlıklarını
ve kültürlerinin mirası olarak gerek kültürel gerek etnik özellikli
ufak çaplı kalkışmalara sahne olmuştur.1 Balkan ayaklanmalarının
temeli 1789 Fransız İhtilali’nin bir
yansıması olarak gösterilse de
kalkışma hareketlerini etkileyen
Balkan Slavlarının Pan-Ortodoks
düşüncesiyle kilisenin etkisinin olduğu anlaşılmaktadır.2
Balkan Slavlarının milli hareketleri öncelikli olarak kilisenin etkisiyle, XVIII. yüzyıldan itibaren de
gelişen sermayenin ve köylülerin
katılmasıyla gelişmiştir. Nitekim
Ortodoks Kilisesi ve Hıristiyanlık
millî bağımsızlık fikir hareketlerinde önemli rol oynayarak, “bağımsız milli kilise” istekleri ortaya çıkmıştır. Osmanlı idaresi ve Balkan
Ortodoksları arasındaki kilise so-
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runları, İstanbul Rum Patrikliği’ne
bütün Balkanlar’daki Slavlar üzerindeki tam denetim imtiyazının
Balkan Slavları arasında sorunlara
sebep olmuştur. Bu sorunlar Slavların ulusal kimliklerini giderek
kaybetmesinden kaynaklanmıştır.
3
Bu bağlamda XVIII- XIX yüzyıl
süresince ortaya çıkan Bulgar burjuvazisinin, Bulgarların ibadetlerini Bulgarca yapmalarını ve okullarda ders dili olarak Bulgarcanın
okutulmasını Rum Ortodoks Patrikhanesinden talep etmiştir. Fakat Rum Patrikhanesi Ortodokslar
üzerinde hakimiyetini kaybetmek
istemediği için Bulgarların isteklerini reddetmiştir.4 Ortaya çıkan bu
sorunlar Balkanlar’da ulusal hareketleri hızlandırmıştır. Balkanlar’daki bu karışıklıklar Avusturya
ve Rusya’nın bölgede ideolojik
ve siyasi etkisini arttırmasına bir
zemin oluşturmuştur. Öyle ki 21
Temmuz 1774’te Rusya ile Osmanlı
Devleti arasında imzalanan Küçük
Kaynarca Antlaşması’nın 7. ve 14.
maddelerinde, Rus elçisinin Ortodoks cemaati hakkında Osmanlı
Devleti nezdinde yapacağı başvurular dikkate alınacaktır. Böylece
Rusya, Ortodoks cemaatini baha-

ne ederek Osmanlı Devleti’nin iç
işlerine karışmasına ve Ortodoksların “koruyucusu” görevini almasına olanak sağlayarak, İstanbul’da tüm Ortodoksların istifade
edeceği bir kilise yaptırma yetkisi
alma doğrultusunda, Rusya’nın
Balkan Slavlarına yönelik etkisini
kilise aracılığıyla arttırma siyaseti
ortaya çıkmıştır.5

II. Katerina

1787-1792 yılları arasında TürkRus Savaşı’nın önemli sebeplerinden biri “Grek Projesi” adıyla anılan projedir.6 Grek Projesi;
1781-82 yılları arasında Avusturya
Kralı II. Joseph ve Rusya Çariçesi II. Katerina arasında yürüttüğü
plandır. Oluşturulan planlara göre
Avusturya ve Rusya arasında ittifak kurularak, Osmanlı Devleti’ne karşı açılacak bir savaşta iki

taraf birbirlerine yardım edecek,
Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ve
Avrupa’daki topraklarını elde etmesi durumunda da bu mirasın
nasıl taksim edileceği konusunda
anlaşmaya varılacaktır. Nitekim
proje Eflak, Boğdan ve Dinyester
Nehri ile Tuna Nehri arasındaki
topraklarda “Datça Devleti” kurulmasını, Dinyester’e kadar olan Karadeniz kıyıları ile Eflak’ın küçük
bir kısmının verilmesini hedeflenmiştir. İstanbul’un ele geçirilmesi halinde başkenti İstanbul olan
Rusya’ya ittifakla bağı bulunan bir
Grek Devleti yani Bizans Devleti
kurulacak ve bunun başına Katerina’nın torunu Konstantin getirilecektir.7 Yapılan bu plan neticesinde Osmanlı Devleti, Rus Çarlığı
ve Avusturya ile karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı Devleti 1787-1792
tarihleri arasında gerçekleşen
savaş sonucunda Avusturya Arşidüküyle Ziştovi Antlaşması
ve Rusya İmparatorluğuyla Yaş
Antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşmalar sonucunda Grek Projesi’ndeki planlar tam olarak gerçekleşmemekle birlikte büyük
coğrafyaya hâkim olan Osmanlı
Devleti dağılma sürecine girmiştir.8
XIX. yüzyılın ilk başlarında
Balkan Slavları Rusya’nın kültürel
gelişimini örnek alarak yönlerini
Batı Avrupa’ya çevirmiştir. Öyle ki
Avusturya bölgede nüfuzunu geliştirerek Balkan devletleri ve İstanbul, Sofya ve Belgrad nezdinde itibar kazanmıştır.9 Rusya’nın
Balkanlar üzerindeki etkisi sadece Ortodoksluk üzerinde değil,

etnik birliktelik emelini taşıyacak
Panslavizm hareketiyle derinleşen Slav birlikteliği ideolojisi, Rus
Çarlığı’nın yıkılacağı 1917’ye kadar
sürecektir. Balkanlar’ı Osmanlı
Devleti’nden ayırmak amacıyla
“şark meselesini”, Avrupa devletleri ve Ruslar dâhil olarak Osmanlı
topraklarını kendi devletlerinin
egemenliği altına almak amacıyla
planlandığını ifade edebiliriz.
Sırp İsyanı
Parçalanmanın
ilk
büyük
önemli hareketi, III. Selim devrinde başlayan ve II. Mahmud
zamanında gelişerek özerk bir
prensliğin kurulmasıyla son bulanan isyanlardır.10 Osmanlı Devle-

ti’nde III. Selim döneminde başlayan ıslahat hareketleriyle askerî
teşkilatlanmada Nizâm-ı Cedîd
ordusu kurulmaya başlanmıştır.
Nizâm-ı Cedîd hareketi sırasında
Yeniçeri Ocağı’na bağlı “yamak”
denilen kale muhafızları teşkilatı
ihmal edilmiş ve birçok haklarını
kaybetmiştir.11 Yeniçerilerin Sırbistan’da çıkardıkları karışıklığı
şikâyet etmek için bir grup Sırp,
İstanbul’a gelerek padişahtan
yardım istemiştir. Padişah, Sırbistan’da durumun yatıştırılması
için gereken emirleri vermiş, fakat
Sırbistan’daki yeniçeriler Sırpların
padişaha şikâyetlerinden daha da
öfkelenerek, 4 Şubat 1804 tarihinde önde gelen Sırplardan bazılarının hayatlarına son vermiştir.12
Yeniçerilerin bu hareketleri
üzerine, Sırplar yeniçerilere silahlarıyla karşı koymuştur. Sırp
isyanı bu şekilde başlamıştır. İsyan, domuz ticaretiyle uğraşan
Kara Yorgi adında Sırp Knezinin
liderliğinde örgütlenmiştir. Kara
Yorgi daha önceleri Avusturya
ordusunda eğitim görmüş ve
dağlarda eşkıyalık eylemlerinde bulunmuştur. 300’e yakın
kişiyle Orasac’ta toplanan Sırp
ileri gelenleri, Kara Yorgi’yi lider
seçmiştir. Böylece Kara Yorgi
“Hâkim Voyvoda” ve “Lider”
unvanını almıştır.13
Kara Yorgi isyanın ilk başlarında Sırpları etrafında toplamak ve bölgede yaşayan
Müslümanlar arasında karışıklık
çıkarmak için, yapılan eylemin
padişaha yönelik olmadığını,

Kara Yorgi
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kendisini padişah tarafından yeniçerileri ortadan kaldırmak için görevlendirilmiş sadık bir kul olarak
ilan etmiştir.14 Fakat Kara Yorgi,

nıncaya kadar Osmanlı Devleti ile savaşmaya karar vermiştir.
Avusturya, Rus-Sırp yakınlaşmasından rahatsız olmuştur. İsyan,

Avusturya ve Rusya’nın desteğini
alarak isyanı gelişmek istemiştir.
Nitekim isyan sonrası, Rusya’nın
desteğiyle kargaşa hâli Bosna ve
Karadağ’a sıçramıştır.15 Yeniçerilerin mağlup edilmesi ve Belgrad’ın
ellerinden alınmasından sonra
Sırp isyanının son bulması gerekiyordu. Sırp eşkıyalarını dağıtmak
için bazı şartlar ileri sürmüştür. Bu
şartlara göre; Belgrad muhafızı
mahiyetinde Sırplar tarafından bir
vekil bulunacak ve kalenin savunmasında 1.500 Sırp iştirak ettirilecektir. Genel af ilan edilerek, tahsil edilmesi gereken eski vergiler
istenmeyecektir. Yeniçerilerin cezalandırılması için harcanmış olan
para sultan tarafından ödenecek,
kiliselerin onarımına, çanın çalınmasına izin verilecektir. Osmanlı
Hükümeti, Sırpların şartlarını kabul etmemiştir. Bunun üzerine
Kara Yorgi Sırp Millet Meclisi’ni
(Skupçina) toplamıştır. Skupçina,
Kara Yorgi’yi “Baş Knez” seçerek
Sırbistan’ın bağımsızlığı sağla-

Rusya’nın Sırplara destek vermesiyle sonuçlanmış, 1812’de Bükreş
Antlaşması’yla Sırplar ayrıcalık
elde edememiştir. İsyancılara karşı Osmanlı Devleti Hurşit Paşa
komutasındaki ordusuyla Bosna,
Vidin ve Niş’ten hareket etmiştir. Kara Yorgi birliklerini mağlup
eden Hurşit Paşa, 7 Kasım 1813’te
Belgrad’a hâkim olunca Kara Yorgi Avusturya’ya sığınmıştır.16
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Osmanlı yönetimi, Kara Yorgi’nin yanında başkaldırmış olmasına karşın, teslim olup padişahın
iradesine boyun eğdikten sonra, Miloş Obrenoviç adlı tüccarı
Knezliğe getirmiştir. Fakat 1815
yılında tekrar isyan eden Miloş,
Osmanlı Devleti’nin görevlendirdiği Ali Paşa ile görüşmüş, Osmanlıların güvenini kazanmak
için Sırbistan’a gizlice girmiş olan
Kara Yorgi’yi 1817 yılında öldürterek kellesini İstanbul’a göndermiştir.17 İsyan bir süreliğine
bastırılmış, Sırp isyan hareketleri
Panslavizm hareketiyle derinle-

şerek, Rusya’nın desteğiyle 1878
Berlin Kongresi’nde, Sırbistan’ın
Osmanlı Devleti’nden tamamen
ayrılmasıyla sonuçlanmıştır.
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içimizden biri
İlhamİ Emİn
Yeni Akıncı Güller Diyarına Göç Eyledi…
1931 yılında Radoviş’de doğan İlhami Emin, ilk ve orta
eğitimi burada tamamlayıp liseyi okumak için Üsküp’e
gitmiştir. Yüksek Pedagoji Okulu’ndan mezun olduktan sonra Üsküp’te Türk azınlığın okulu olan Tefeyyüz
İlkokulu’nda öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Nova
Makedoniya’ya gazeteci olarak girmesiyle komünist
dönemde Türk azınlığın yayın organı olan “Birlik” gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Birlik’te faaliyet gösterdiği
için “Sesler”, “Tomurcuk”, “Sevinç” dergilerinde de şiir
ve hikâyeleri çıkmıştır. “Sesler” adlı sanat dergisinin
doğuşunda önemli bir yeri olduğu gibi, ilk sorumlu yazarı
da o olmuştur.
Gazeteciliğinin yanı sıra bir süre Üsküp Radyosu’nda
Türkçe yayınlar sorumlusu olarak çalışmıştır. Aynı zamanda belki de çalışma hayatının en göze çarpan görevlerinden biri olan Tito’nun Türkçe tercümanlığını yapmasıdır.
Emin’in, 1970 ‘de başlayan bu görevi Tito’nun ölümü
sonrası da bir süre daha devam etmiş ve en son 1983’te
Turgut Özal’la yapılan bir görüşmeyle sona ermiştir.
Edebiyat hayatı şiirle başlamıştır. Düşünülenin aksine Türkçe değil, ilk şiir kitapları Makedonca olmuştur.
Bunun sebebi yazarın kendisinin de belirttiği gibi eğitim
hayatının Türkçe olmayıp, sırayla Sırpça, Bulgarca ve
Makedonca olmasından ve sıklıkla bu dillerde yazılan
edebî eserleri okumasından kaynaklanmaktadır. Sadece
evde Rumeli ağzıyla Türkçe konuşulduğundan, yazacağı
eserlerin Türkiye Türkçesiyle olmasını arzu etmiştir. Bu
yüzden kendisinin verdiği bir röportajda sadece birkaç
yıl Ankara Radyosunu dinleyerek pratik yaptığını ve bazı
kişilerden ders aldığını söylemektedir.
Türkiye’de yayımlanan ilk Türkçe şiir kitabı Gülkılıç’dır.
Yazarın tasavvufi anlamlar yüklü “gül” ile başlayan şiir
kitapları yazarın edebî hayatında dikkat çekmektedir.
Gülçiçekhane (1974) , Gülçiçek (1972) , Gülev (1980), Güldin (1993), Gülyol (2003) yayımlanmış, 1991 yılında ise
Türkçe şiirlerinde yapılan bir seçki olan Güldeste çıkmıştır.
Eski Yugoslavya’daki her Türk şair ve yazar gibi çocuk
edebiyatıyla da ilgilenmiştir. Onunda çocuk edebiyatıyla
ilgili hikâye ve şiir kitapları bulunmaktadır. Ay Kedisiz
Saray (1964) , Kırk Dost (1965) , Güneşli Şiirler (1966) ve
Şiirli Alfabe (1974) bu tür eserlerdendir.

kaleme aldığı hatıra türünde bir eser olan Balkanlar ve
Türkler (2011) vardır. Bu eserinin dışında edebî hayatının
en eşsiz eseri Yürüyen Duvar (2008) adındaki romanıdır.
Eserde, şiir diliyle post modern bir tasavvuf yolcuğu
anlatılmaktadır.
Yörük Osman adlı başkahramanın
geçmiş ile günümüzdeki astral seyahati, sadece kendini bulmasıyla ilgili içsel bir yolculuk hikâyesi olmayıp
Türklüğünü ve Yörüklüğünü yani mensup olduğu milleti
anlamasıyla da sosyal ve tarihî mesajları olan bir eserdir.
Emin’in tercümeleri de eserleri kadar dikkat çekicidir.
Kendi şiir kitaplarının Makedonca tercümeleri olduğu gibi
klasik Türk eserlerini ve bazı popüler Türk yazarlarının da
eserlerini Makedoncaya kazandırmıştır.
Dijital dünyanın öneminin farkında olan İlhami Emin’in
“Yeni Akıncı” başlıklı bir blogu bulunmaktadır. “http://
yeniakinci.blogcu.com/” adlı adreste 200’e yakın şiir,
eleştiri veya hatıra türünde yazıları vardır. 2008 yılından
itibaren dijital bir günlük gibi tuttuğu bu sayfasında oldukça faal olduğu ürettiği içeriklerden anlaşılmaktadır.
28 Nisan 2020 tarihinde 88 yaşındaki Radovişli Yörük,
yaşadığı “gülvercin katlı oda”dan ebediyete intikal etti.
Döneminin ve belki de çağının ötesinde zengin bir hayal
gücü, uyumlu ile uyumsuzu bir arada bulundurmasına
rağmen şaşırtan ahenkli kelimeleriyle İlhami Emin, Makedonya Türklerinin en eşsiz yazarıydı. Bu dünyadan bir
İlhami Emin geçti. Yeni akıncı güller diyarına göç eyledi…

Gülçiçekli Düş
senden başka
kimsenin bilmediği
yaşadığım gülvercin katlı
oda
dünyanın son durağı olur
günün birinde
belki de…

Şiir kitapları dışında oğlu Rifat Emin ile beraber
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şiirce
VAR OLDUKÇA
Yazın çocuklar yazın
Dününüzü bugününüzü yarınınızı
Yazdıkça var olacaksınız dize dize
Çağ atlayacaksınız kuşak kuşak
Yazdıkça dile gelecek benliğimiz.
Okuyun çocuklar okuyun
Geçmişinizi şimdiyi geleceği
Okudukça anlayacaksınız insanlığı
Derman olacaksınız gönülden gönüle
Okudukça kalkınacağız bu topraklarda.
Çalışın çocuklar çalışın
Her saniye her yerde her zaman
Çalıştıkça başaracaksınız hayatta
Mutlu olacaksınız herkesle birlikte
Çalıştıkça daim olacak birliğimiz.
Koşun çocuklar koşun
Arkadaşınızın yardımına işten işe sevgiden sevgiye
Koştukça dimdik kalacaksınız hayatta
Pes etmeyeceksiniz zorluklar karşısında
Koştukça biz var olacağız bu coğrafyada.
Konuşun çocuklar konuşun
Annemizin dilini Türkçemizi konuşun
Türkçemizi konuştukça yankılanacağız Balkanlarda
Utanmayacaksınızın babanızın dilinden
Türkçe konuştukça dalgalanacak bayrağımız dalga dalga.
Öğrenin çocuklar öğrenin
Bilgiyi kardeşliği dayanışmayı
Öğrendikçe birlikte yaşamayı kalacağız buralarda
Saygı duyacaksınız değişik dillere dinlere kültürlere
Korkmadıkça derdimizi anlatmayı anlaşılacağız bu diyarda.
Koruyun çocuklar koruyun
Milli benliğimizi, değerlerimizi, dilimizi
Korudukça var olduk biz yüzyıllarca
Çalıştıkça varlığımızı taşıyacağız yarınlara
Kutlayın çocuklar kutlayın bugün bayramımız var.

RK
Dr. Taner GÜLÇÜTÜ
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BALKAN
LEZZETİ
Ispanaklı Pispili
Malzemeler
350 gr mısır unu
600 gr ıspanak
100 gr lor peyniri
50 gr beyaz peynir

Yapılışı
Pispili Orta ve Güney Arnavutluk’ta yapılan bir yemektir.
15yy’da Balkanlarda mısır ekimi başlaması ile birlikte bu yemeğin tarihçesi de başlamaktadır. Yapılışı Arnavutluk’un farklı
bölgelerine göre değişiklik gösterebilmektedir ve yıllar geçtikçe
malzeme açısında daha da zenginleşmiştir. Pispili farklı malzemelerle yapılabilir: Pırasalı Pispili, Taze Soğanlı Pispili, Lahanalı
Pispili, Isırgan Otlu Pispili, Ispanaklı Pispili vs.
Ispanaklı Pispili’yi hazırlanmak için, ilk olarak derin bir tavaya ihtiyacımız var. Tavaya 100 ml zeytinyağı ekleyin ve ardından
yıkanmış ve temizlenmiş ıspanağı ekleyin. 5-10 dakika yüksek
ateşte kavurduktan sonra 360 ml su, isteğe göre tuz, kıyılmış
dereotu ve taze naneyi ekleyin. Su ısındıktan sonra 250 ml süt
ve 50 ml zeytinyağı dökün. 5-7 dakika haşlandıktan sonra ocağın altını kapattın ve yavaşça mısır ununu eklemeye başlayın.
Unu tamamen ekledikten sonra, hamur püre kıvamına gelmiş
olacaktır, akabinde kalan zeytinyağını ve lor peynirini ilave edin.
İyice karıştırın.

360 ml su
250 ml süt
4 yemek kaşığı yoğurt
100 gr dereotu
100 gr taze nane
20 gr tereyağı
200 ml zeytinyağı
Tuz

Bir tepsiyi yağlayın ve buğday unu ile serpin. Hazırlanan hamuru tepsiye dökün. Hamurun üstüne rendelemiş beyaz peyniri
ekleyin. Bir kâsede yoğurdu çok az zeytinyağı ile tuzu karıştırdıktan sonra hamurun üstüne dökün, tepsinin her köşesine
yayın. Üstüne ufak tereyağı parçaları ekleyin. 200 derecede fırında 50-60 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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KİTAPLIK
ÇIÇEKLER BÜYÜR
EMINE IŞINSU

Romanın başkahramanı İlay, 1970’li yıllarda Kuzey Bulgaristan’ın bir köyünde yaşayan idealist ve milliyetçi bir Türk kızıdır. Mehmet Ali adlı bir delikanlıyı sevmektedir. Komünist Bulgaristan döneminde yeşeren aşkları, iki gencin hayattaki
imtihanları olacaktır. Baskıcı Jivkov rejimi Türklere her türlü zulmü yaşatırken İlay ve Mehmet Ali bambaşka yollarda
ilerlemeye başlarlar. İlay, Bulgaristan Türklerinin bağımsızlığını düşlemektedir. Mehmet Ali ise bir vatan hainine dönüşür.
Yazar, okurun dikkatini onların aşkına odaklarken, gelişen olaylarla Bulgaristan Türklerine yapılan zulümlerden dolayı komünist Bulgaristan’ı eleştirmektedir. Eser, 1978 yılında ilk baskısı yayımlandığından tarihî roman sınıfına giremez. Çünkü
1989 Zorunlu Göçü’ne sebep olacak olayların bir provasını gördüğümüz bu eser, yazarın usta kalemi ve yazdığı dönemde
yaşanan olayları analiziyle birleştiğinde bir “kült roman” ortaya çıkmaktadır.
Yayım Yeri: İstanbul Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat Yıl: 1978
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FAALİYETLERİMİZ

FAALİYET

Genel Başkanımız Dr. Kader Özlem
BENGÜTÜRK TV’de
Federasyon Genel Başkanımız Dr. Kader Özlem 6 Ocak 2020 tarihinde BENGÜTÜRK
TV’de “Maziden Atiye” isimli programa katılarak canlı yayında Balkan Türklerini anlattı.
Cafer Kardaş’ın sunuculuğunu yaptığı programda Bulgaristan’dan Zorunlu göç süreci,
Türkan Bebeğin Şehit edilişi ve Türkiye’nin
Balkan Türkleri politikalarının yanı sıra hâlihazırda Balkanlar’da yaşayan soydaşlarımızın
sorunlarını anlattı. Seyircilerin sorularını da
yanıtlayan Özlem, Balkanlar’da yaşayan soydaşların anavatan Türkiye’ye olan özlemleri ile
Türkiye’ye gelen göçmenlerin hizmetlerini ve
örnek vatandaşlar olarak toplumdaki imajlarını anlattı.

İZMİR BALGÖÇ’ün 16.Olağan Genel Kurulu
İzmir BAL-GÖÇ Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurulumuzu 12 Ocak 2020’de İZMİR eski
fuar alanında bulunan Kültürpark 1-A Nolu
Hol’de gerçekleştirdik.
Genel kurula CHP İzmir Milletvekili Kani BEKO,
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen KIRKPINAR,CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Özkan TİCE
ve Yaşar ERDOĞDU, MHP İzmir İl Başkan
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Yardımcısı Ahmet COŞAR, Gaziemir Belediye
Başkanı Halil ARDA, Menderes Belediye Başkanı Mustafa KAYALAR,Eski Görece Belediye
Başkanı Mustafa ÖZTÜRK, Gaziemir Belediye
Başkan Yardımcısı Nevin MUTLU , Gaziemir
Belediye Başkan Yardımcısı Necati KIRMAZ,
AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol KAYA,MHP
Gaziemir İlçe Başkanı Köksal KOÇ, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım ÖZKAN, Gaziemir
ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selattin ŞAHİN, Gaziemir Belediye Meclis Üyesi
Av. Leman EMİN, Gaziemir Meclis Üyesi Nuray ÖZTÜRK, Menderes Belediye Meclis Üyesi
Halil ŞAHİN, Bornova Belediye Meclis Üyesi
Ramadan GÜLER, Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri MUTLU,
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu Başkanı Dr. Kader ÖZLEM, Ege
Balkan Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Süleyman PEHLİVANOĞLU, Ege
Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Hüseyin
PEHLİVANOĞLU, İzmir Barosu Eski Başkanı
Av. Aydın ÖZCAN, Rumeli Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Gazeteci Yazar Mehmet TÜRKER,
İzmir Bal-Göç Bornova, Buca, Gaziemir-Sarnıç, Menderes, Görece, Aliağa derneklerimizin
başkanları ve yöneticileri, yöre dernek başkan
ve temsilcileri, diğer Balkan derneklerinin
temsilcileri ile çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

İki binin üzerinde üye, İzmir Bal-Göç Folklor
Takımı ve Nazilli belediyesi Mehter Takımının
gösterisiyle karşılandı.
Genel kurulu selamlamak için söz alan İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Abdurrahim NURSOY
“Geçen 3 yıl içerisinde değerlerimize sahip
çıktık, camiamız sembol isimlerini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız,1985 yılında İzmir Bal-Göç’ün ne amaçla

ve misyonla kurulduğunu çok biliyoruz, beraberlik içinde kurumsal bir Bal-Göç kimliği
oluşturmak için çalışıyoruz, kongremize katılım sağlayan misafirlerimize ve üyelerimize
teşekkür ediyorum, bugün bu kongremizde
iki aday var ve kazanan adaylar değil İzmir
Bal-Göç olacaktır” dedi.

2020-2022 dönemi için İzmir Bal-Göç yeni
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Divan heyeti başkanı olarak BGF Genel Başkanı Dr. Kader ÖZLEM seçildi. Divan Kurulu,
Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşının
okunmasıyla görevine başladı. Divan heyeti
konuşmacılara söz hakkı verdi. Eski yönetim
2017-2019 faaliyet raporunu, denetim ve disiplin raporlarını genel kurula sundu yine bu
yıllardaki bilanço ve bütçe kongre üyeleri tarafından oy birliği ile oylandı.

4. Yakup SERBEST

1. Abdurrahim NURSOY
2. Sabri ATASOY
3. Hüseyin PAŞAOĞLU

5. Tuncay IŞIK
6. Semra EKİCİ
7. Mustafa VATANSEVER
8. Feyime MUTLU

FAALİYET

9. Metin EMİNOĞLU
10. Emine ATASOY
11. Hatice KÖROĞLU
12. Hüseyin MERİÇ
13. Nurdane ESEN
14. Gülizar DAĞLAR
15. Nejdet ÇALIŞKAN

Divan başkanı seçime geçilmeden önce hali
hazırda bulunan adaylara onar dakikalık konuşma süresi verdi. Derneğin önceki Genel
Başkanı Abdürrahim NURSOY ve Beyhan
MUTLU’nun yarıştığı seçimi üyelerimizin geniş
katılımıyla gerçekleşen oylamada 1535 geçerli oyun 1015 oyu alan Abdurrahim Nursoy ve
ekibi kazandı.
Abdurrahim Nursoy seçim sonu yaptığı konuşmasında, "Amaçlarının derneğimizin değerlerine sahip çıkarak ve birlik beraberlik
içinde bir Bal-Göç kimliği oluşturmak, sonuç
olarak İzmir Bal-Göç kazanmıştır" dedi.
16.Olağan Genel Kurulumuzun Türkiye’mize,
İzmir’imize ve Bal-Göç camiamıza hayırlı olsun.

Şehit Haberi
Türk Milleti'nin başı sağ olsun! Rusya destekli rejim güçlerinin, İdlib'te barışı sağlamak ve
insani dramı önlemek için bulunan Vatan Evlatlarımıza yaptığı saldırıda Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.
BGF Genel Merkezi

BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ 31

