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Balkanlar’dan Anadolu’ya 
Göçlerİn Analİzİ

ESRA VARDAR TUTAN

Osmanlı İmparatorluğu 
Döneminde Balkanlar’dan 
Türk Göçleri

Türkiye Cumhuriyeti kaynak; transit 
ve hedef ülke olarak düzenli veya dü-
zensiz göç hareketlerinin neredeyse 
tümüne sahne olmuştur. Bu durum, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile sınırlı 
olmayıp, Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminden itibaren başlayan bir sü-
reçtir. Osmanlı, kuruluş yılları ve daha 
sonrasında izlediği iskân politikası 
gereği izlediği halkı stratejik alanla-
ra göç ettirme ve nüfus yerleştirme 
stratejisinin sonucu olarak Balkan-
lar’ın etnik ve dinsel yapısının belir-
lenmesinde önemli bir etki yaratmış-
tır. Gerileme ve yıkılış döneminde ise 
kurmuş olduğu bu sistem çökmüş ve 
Balkanlar’dan çok sayıda göç almış-
tır. Anadolu topraklarından Balkanla-
ra yerleştirilmiş Türkmen gruplarının 
Osmanlı Devleti’nin zayıflayıp Bal-
kanlardan geri çekilmeye başlaması 
ile Anadolu topraklarına dönüşlerini, 
vatana dönüş veya dönüş göçü ola-
rak nitelendirmek mümkündür. 

Balkan coğrafyasından Anadolu top-
raklarına yönelik ilk göçler ve Osman-
lı İmparatorluğu’nun göç meselesi 

ile ilk kez karşılaşması, 1683 – 1699 
yılları arasında meydana gelen Os-
manlı – Avusturya savaşları sırasında 
Balkanlar’daki önemli şehirlerin za-
rar görmesi sonucu meydana gelen 
göçler ile olmuştur. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Avrupa’dan çekilmeye 
başlaması ile de göç süreci hızlanmış 
ve 1800’lere kadar geçen süreçte beş 
yüz bine yakın insan Anadolu toprak-
larına göç etmeye başlamıştır. Bunu 
sırasıyla milliyetçilik akımının getir-
diği homojen ulus devlet kurma fikri 
ile baskı ve şiddet içerikli göçler izle-
miştir. Milliyetçilik akımının hızla ya-
yılmasıyla doğaları gereği çok uluslu 
yapıdaki imparatorluklar parçalanmış 
ve nüfuslarını homojen bir yapıya dö-
nüştürmeye çalışan ulus temelli dev-
letler kurulmuştur. Bu sebeple yeni 
kurulan ulus devletlerin baskısıyla 
imparatorluktan kalan son topraklara 
yönelik göç hareketleri başlamıştır. 
Bu dönemde Balkanlar’dan Anado-
lu’ya yönelik göçleri de bu karakte-
ristikte görmemiz mümkündür.

Balkanlarda ulus devletlerin kurul-
masından önce bu amaç için isyan 
hareketlerine başlayan etnik gruplar, 
bağımsızlık süreçlerinde Balkanlar’ı 
Türklerden arındırma amacıyla hare-
ket etmişlerdir. Sırp isyanı ve Yunan 
bağımsızlığı ile ilerleyen süreç için-
de Müslüman halk siyasi, psikolojik, 
ekonomik ve dini gerekçelerle göç 
etmeye zorlanmıştır. İsyan ve baskı-

lar sonucu gerçekleşen göçlerin yanı 
sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun da-
ğılma döneminde gerçekleşen (1877 
– 1878 Osmanlı Rus Savaşı) 93 Harbi 
ve Balkan Savaşları, Balkanlar’dan 
Anadolu’ya kitlesel göç akımlarına 
sebep olan en önemli iki olaydır. Bu 
bağlamda Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde gerçekleşen göçler, doğ-
rudan “savaş” faktörüyle bağlantılı 
olmuştur.

93 Harbi olarak bilinen 1877 – 1878 
Osmanlı – Rus Savaşı göç tarihi ve 
Balkan nüfusu açısından oldukça 
önemlidir. Rus ordusunun işgal 
ve talan ettiği köylerden kaçan 
Müslümanlar öncelikle daha güvenli 
gördükleri Varna ve Şumnu’ya; daha 
sonra Edirne’ye; daha sonra da 
Anadolu’nun iç kesimlerine doğru 
göç etmişlerdir. Balkanlar’daki Türk 
nüfusunu önemli derecede azaltan 
93 Harbinden sonra yaklaşık bir mil-
yon Müslüman göçe zorlanmış ve 
515 bin kadarı Edirne’nin yanı sıra 
İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi şe-
hirlere yerleşmek zorunda kalmış-
lardır. Dönemde yaşanan kitlesel 
zorunlu göçlerde zor şartlar altında 
ve hazırlıksız göç eden muhacirlerin 
yaşadığı sıkıntılar başta olmak üzere, 
hem Osmanlı İmparatorluğu hem de 
Balkan devletleri birçok sıkıntı ile karşı 
karşıya gelmişlerdir. Katliamların yanı 
sıra katliamlardan kurtulmaya çalışan 
muhacirler göç yolunda soğuk 
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hava şartları ve açlıkla karşı karşıya 
gelmişlerdir. Karayolu, demiryolu ve 
deniz yollarını kullanan göçmenler 
için göç yolunda da zorluklar 
devam etmiştir. Karayolunda Rus 
ve Bulgar güçleri ile karşılaşmamak 
için kestirme yollar ile demiryolu ve 
denizyolu ulaşım araçlarına ulaşmayı 
hedefleyen göçmenler, yaşanan 
yoğunluk sebebiyle de zor şartlarda 
yolculuk etmek zorunda kalmışlardır.
Osmanlı İmparatorluğu, kitlesel göç 
akınına karşı iskan politikası oluş-
turmak zorunda kalmış ve öncelikle 
geçici iskan mahalleleri oluşturulmuş 
ve daha sonra kalıcı yerleşimler için 
daimi iskan yerleri tespit edilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Balkanlar’dan Anadolu’ya göç dal-
gası, Balkan Savaşları’ndan sonra hız 
kazanmıştır. 1912 – 1913 yılları arasın-
da yaşanan savaşların sonucunda, 
Balkanlar’ın siyasi haritası büyük 
ölçüde değişmiş ve Balkanlar’daki 
Türklerin büyük çoğunluğu Osmanlı 
İmparatorluğu himayesinden ayrılan 
Balkan devletlerinin yönetiminde 
kalmışlardır. Balkan Savaşları’ndan 
daha önce başlayan ve savaşın so-
nunda Osmanlı’nın mağlubiyetiyle 
daha da artan baskı ve zulüm neti-
cesinde muhacir konumuna düşen 
Müslümanlar kitleler halinde göç et-
mişlerdir.  93 Harbi sonrası yaşanan 
göç dalgasından farklı olarak, Balkan 
Savaşları’nın Balkanlar’da bulunan 
Osmanlı topraklarının genelinde ya-
şanmış olması sebebiyle göçmenle-
rin sayıları konusunda net bir bilgiye 
ulaşılamamaktaysa da tahmini olarak 
400.000 civarında kişinin muhacir 
durumuna düştüğü söyleyebilir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde 
Balkanlar’dan Anadolu’ya 
Göçler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
ile Balkanlar’dan Anadolu’ya yöne-
lik göçler “savaş” faktöründen daha 

farklı içsel ve dışsal unsurlarla şekil-
lenmiştir. Türkiye’de göç politikaları 
oluşturulma süreci başlamış ve Bal-
kanlar da bu politikanın önemli ve 
vazgeçilmez unsuru olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de ta-
rihsel süreç içinde göç politikalarını 
şekillendiren içsel unsur olarak Cum-
huriyet döneminde ulus-devlet kur-
ma amacıyla milli kimlik ve aidiyetin 
oluşturulmasına ilişkin yürütülen po-
litikalarda Balkanlar temel coğrafya 
olmuştur. 1923-1950 yılları arası dö-
nemde Türkiye’de ulus-devlet inşa 
sürecinde Müslüman olmayan nüfu-
sun yurtdışına göçü gerçekleşirken; 
özellikle Balkanlarda bulunan Türk ve 
Müslüman nüfus da Türkiye’ye göç 
etmiş bu göçler ulus- devletin nüfus 
yapısının homojenleşmesine sebep 
olmuştur. 

Erken Cumhuriyet döneminde, de-
mografik veriler itibariyle en fazla 
Türk nüfusa sahip olan Bulgaristan, 
Türkiye’nin göç politikasında önemli 
bir yerde olmuş ve 18 Ekim 1925’te 
imzalanan Dostluk Antlaşması ile 
Ek Protokol ve İkamet Sözleşmesi 
ile Bulgaristan’daki Türk azınlığa ve 
Türkiye’deki Bulgar azınlığa yöne-
lik önemli düzenlemeler yapılmış-
tır. Söz konusu antlaşmayla ayrıca 
her iki ülkedeki azınlık grubun 
isteği dahilinde anavatanlarına göç 
edebileceklerine dair hükümler de 
bulunmaktadır. Antlaşmanın imza-
lanmasından sonra II. Dünya Sava-
şı’na kadar olan dönemde Bulgaris-
tan’dan gelenlerle birlikte göç sayısı 
198.688’e ulaşmıştır.

Ulus – devlet sınırlarının belirginleş-
meye başlaması ve iltica olarak ta-
nımlanan, zorunlu dış göç olgusunun 
artış gösterdiği Erken Cumhuriyet 
döneminde, konu üzerinde bağlayıcı 
hukuki düzenlemelerin bulunmama-
sı “mübadele” ya da “zorunlu nüfus 
değişimi” uygulamasını gündeme 

getirmiştir. 1923 yılında imzalanan 
Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi de 
bu bağlamda değerlendirebileceği-
miz bir gelişme olmuştur. 30 Ocak 
1923’te “Türk ve Rum Nüfus Müba-
delesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” 
adıyla imzalanan anlaşmaya göre:

1. Mübadelenin 1 Mayıs 1923’te başla-
masına ve 

2. Mübadelenin İstanbul’da yaşan 
Rumlarla (30 Ekim 1918’den önce 
yerleşmiş olan Rumlar) , Batı Trak-
ya’da yaşayan Müslümanları ( 1913 
Bükreş Anlaşması’nın saptamış ol-
duğu sınır çizgisinin doğusunda ya-
şayanlar)  kapsamayacağına ilişkin 
kararlar alınmıştır. 

Başta Anlaşma’ya göre “etablis” yani 
yerleşik sayılanlar; 30 Ekim 1918’den 
önce İstanbul’a yerleşmiş Rumlar ve 
1913 Bükreş Antlaşması’nın saptadığı 
sınır çizgisinin doğusunda yaşayan 
Batı Trakya Müslümanları olarak kabul 
edilmiştir. Daha sonra hangi tarihte 
olduğuna bakılmaksızın İstanbul’da 
yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da 
yaşayan Müslümanlar etablis sayıl-
mıştır.

1923 – 1949 yılları arasında Yuna-
nistan ve Bulgaristan’dan sonra en 
yoğun göç dalgası, 121.339 olan kişi 
sayısı ile Romanya’dan gelmiştir. 
1920’li yıllarda Romanya’daki Türkler, 
Bulgaristan ve Yugoslavya’dakilere 
nazaran din, kültür ve eğitim alan-
larındaki haklarını daha rahat kul-
lanabilmişlerse de “agrar reformu” 
sebebiyle topraklarını işletemez hale 
gelmişler ve göç etme zorunluluğu 
hissetmişlerdir. Topraklarına el ko-
nulan ve 1929 genel ekonomik dur-
gunluktan etkilenen Türklere yönelik 
politikalar bununla da sınırlı kalma-
mış, Romanya Hükümeti Makedon-
ya ve Banat’tan getirdiği Ulahları, 
Türklerin yoğunlukla yaşadığı Dob-
ruca gibi bölgelere yerleştirmiştir. 
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Baskılar neticesinde Türkiye’nin de 
desteği ile 1923-1933 yılında küçük 
gruplar halinde ve “serbest göç-
men” statüsünde göçler gerçekleş-
miştir. 1934-1938 yılları arasında ise 
kitlesel boyuta ulaşan göçlere yö-
nelik Türkiye ve Romanya arasında 
4 Eylül 1936’da “Dobruca’daki Türk 
Ahalinin Muhaceretini Düzenleyen 
Mukavelename” imzalanmış ve 
gerçekleştirilen göçler de “iskânlı 
göçmen” statüsünde devlet eliyle 
olmuştur. 

1923 – 1949 yılları arası dönemde Yu-
goslavya’dan Türkiye’ye 117.212 kişi 
göç etmiştir. Benzer ayrımcı ve bas-
kıcı politikalar buradaki Türklere de 
uygulanmakla beraber, I. Dünya Sa-
vaşı sonrası imzalanan anlaşmalar ile 
çizilen sınırların etnik ayrımlara dik-
kat edilmeden yapılması toprak ve 
azınlık sorunlarının ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Yugoslavya’dan ger-
çekleştirilen göçlerde herhangi bir 
göç anlaşması olmaksızın Cumhuri-
yetin ilk yıllarından 1933 yılı arası dö-
nemde serbest göçmen statüsünde; 
11 Temmuz 1938 tarihinde imzalanan 
anlaşma ile de 200.000 Türk’ün göç 
etmesine karar verilmiştir.

Sonuç itibariyle Balkanlar’daki iti-
ci sebepler ve Türkiye’nin Balkan 
göçlerini destekleyen politika-
sı ile cumhuriyetin ilk yıllarından 
1960’lı yıllara kadar, 1.204.205 is-
kânlı göçmen; 315.165 de serbest 
göçmen statüsünden olmak üzere 
Balkanlar’dan toplamda 1.519.368 
muhacir, Türkiye’ye göç etmiştir. 
Göçlerin artış göstermesi, kaynak 
ve toprak yetersizliği gibi sebeplerle 
devletin uyguladığı “iskân” sistemi 
uygulanabilir olmaktan çıkmış ve 
“serbest göçmenlik” statüsü daha 
çok uygulanmıştır. 

Soğuk Savaş Dönemi’nde 
Balkanlar’dan Anadolu’ya 
Göçler

Küreselleşen dünyada özellikle II. 
Dünya Savaşı sonrasında gündeme 
gelen “uluslararası göç” olgusunun 
aktörleri olan göçmenler, mülteciler 
ve sığınmacılar küreselleşme süreçle-
rini hem etkileyen hem de bu süreç-
lerden doğrudan etkilenen aktörler 
olarak karşımıza çıkmışlardır. II. Dün-
ya Savaşı döneminde göçler, savaş 
koşullarında göç yollarında yaşanan 
zorluklar da göz önüne alındığında 
azalma göstermişse de savaş sonrası 
dönemde Balkan coğrafyasına ha-
kim olan ideolojik baskılar ile birlikte 
tekrar artış göstermiştir. Bu dönem-
de Balkanlar’daki bölünme sadece 
etnik ve dinsel değil aynı zamanda 
ideolojik de olmuştur. Türkiye ve Yu-
nanistan Batı Bloğunda, Bulgaristan 
ve Romanya ise Doğu Bloğunda yer 
alırken; Yugoslavya Bağlantısızlar 
Hareketi içinde yer almıştır.

Soğuk Savaş dönemi boyunca önem-
li bir göç dalgası ile karşılaşmayan 
Türkiye’de, özellikle 1950-1951 yılla-
rında Bulgaristan’dan gelen yoğun 
göç dalgası başlangıçta şaşkınlıkla 
karşılanmıştır. Bu dönemde yaşanan 
yoğun göç dalgası ile ilgili olarak, 
Bulgaristan’daki sosyalist rejimin Tür-
kiye’nin Batı Bloğunda yer alması ve 
Kore Savaşı için Kore’ye asker gön-
dermesine bir tepki olduğu şeklinde-
ki yorumlar hakimdir. 

10 Ağustos 1950’de Türkiye’ye nota 
gönderen Bulgaristan hüküme-
ti, 1925’te imzalanan “Türk Bulgar 
İkamet Sözleşmesi”ne dayanarak 
250.000 kişinin Türkiye’ye gönderi-
leceğini ve bunların 3 ay içinde kabul 
edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 2 
Aralık 1950’de iki taraf arasında göç 
anlaşması imzalanmış ve 1951 Kası-
mı’na kadar da 154.393 soydaşımız 
Türkiye’ye göç etmiştir. 1950-1951 
döneminde Türkiye’ye gelen yakla-
şık 155.000 soydaşımızın yakınlarının 
çoğunun Bulgaristan’da kalması üze-

rine aile birleşimi politikası uygulan-
mış ve 21 Ağustos 1966’da “Türk- Bul-
gar İkili Bildirisi” yayınlanarak daha 
önce Türkiye’ye göç etmiş bulunan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Tür-
kiye’ye göçü için görüş birliğine varıl-
mıştır. Ayrıca 22 Mart 1968’de Türkiye 
ve Bulgaristan, “Yakın Akraba Göçü” 
anlaşması imzalamışlar ve bu anlaş-
ma çerçevesinde de 1979 yılına kadar 
Türkiye’ye göç eden soydaşlarımızın 
sayısı 120.000’i bulmuştur. 

Göçlere rağmen Bulgaristan’daki 
Türk nüfusun artış göstermesi üze-
rine asimilasyon politikalarını arttı-
ran Komünist Todor Jivkov yönetimi, 
Bulgaristan’daki Türk nüfusu zorla 
göç ettirmek için her alanda Türkleri 
zorlayıcı politikalara ağırlık vermiştir. 
Bu politikalar sonrası Türkiye’ye yö-
nelik zorunlu göçler daha fazla artış 
göstermiş ve Türkiye’ye yönelik kitle-
sel göçlerin en yoğunu olarak görül-
müştür. 

Soğuk Savaş döneminde niceliksel 
açıdan daha düşük de olsa Türki-
ye Yugoslavya’dan da göç almış-
tır. 1950’li yılların başında başlayan 
göçler, Soğuk Savaş’ın sonuna kadar 
devam etmiş, bu dönem boyunca 
183.497 kişi Türkiye’ye göç etmiştir. 

Fakat baskı politikalarının devam et-
mesi ve artış göstermesi üzerine Yu-
goslavya’dan Türkiye’ye göçler kitle-
sel bir boyuta ulaşmıştır. Serbest göç 
şeklinde gerçekleşen göçlerin hukuki 
alt yapısı olarak 1953 yılında taraflar-
ca imzalanan “Serbest Göç Anlaşma-
sı”na atıf yapılsa da Türkiye’nin Dışiş-
leri Bakanlığı arşivlerinde bu anlaşma 
yer almamaktadır. Birçok belgede 
serbest göç anlaşması olarak ifade 
edilen bu anlaşmanın aslında 28 Şu-
bat 1953’te imzalanan ve “Centilmen-
lik Anlaşması” olarak da ifade edilen 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na at-
fedildiğini belirten görüşler de mev-
cuttur. Çünkü yapılan bu anlaşmaya 



7BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

göre, Balkanlar’da yaşanacak olası 
bir savaş durumunda bölge halkının 
isteği doğrultusunda göç etmeleri 
mümkün hale getirilmiştir.

Bulgaristan ve Yugoslavya dışın-
da bu dönemde Türkiye, az da olsa 
Romanya’dan da göç almıştır. Ko-
münizm döneminde Romanya’da 
ülkedeki azınlıklara yönelik izlenen 
Rumenleştirme siyasetine dayalı 
baskı politikaları burada da Türklerin 
göçüne sebep olmuştur. Bu politika-
lara yönelik tepki gereği 1940-1970 
yılları arası dönemde 22.967 kişinin 
Türkiye’ye göç etmesi söz konusu 
olmuştur.

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde 
Balkanlar’dan Anadolu’ya 
Göçler

Soğuk Savaş sonrası dönemde Bal-
kanlar’da bir yandan komünist re-
jimlerin yıkılması şeklinde bir dö-
nüşüm yaşanırken Yugoslavya’nın 
dağılması ve sonrasından yaşanan 
savaş ve çatışmalar, dondurulmuş 
sorunları tekrar ortaya çıkarmıştır. 
Bu konjonktürde bağımsızlığını yeni 
kazanan devletlerin siyasi yapılarını, 
ekonomik ihtiyaçlarını ve dış politika-
larını zamanın “yeni koşullarına” göre 
uyarlama gerekliliği ortaya çıkmış ve 
bu devletler serbest piyasa ekonomi-
sinin yanı sıra çok partili siyasal haya-
ta da entegre olmaya çalışmışlardır. 
Savaş ve çatışmalardan uzaklaşma 
bu dönemin temel göç sebepleri ara-
sında yer alsa da ekonomik gerekli-
likler ve aile birleşimi de bu dönemin 
önemli göç sebeplerindendir. Aile 
birleşimi ve ekonomik gerekçelerle 
yapılan göçlerin en yoğununu Bulga-
ristan’dan gelen göçler oluşturmuş-
tur. Net bir sayısal veri bulunmamak-
la birlikte 1992- 2001 yılları arasında 
yaklaşık 50.000 Türkün, Türkiye’ye 
göçü söz konusu olmuştur. 

Yugoslavya’nın dağılma süreciyle be-

raber dondurulan sorunların tekrar 
ortaya çıktığı ve bunların savaşlara 
ve çatışmalara dönüştüğü yerlerin 
başında Bosna – Hersek ve Koso-
va gelmektedir. Bosna – Hersek iç 
savaşında Sırpların etnik temizlik 
politikasıyla binlerce kişi hayatını 
kaybederken, milyonlarca kişi de 
mülteci konumuna düşmüştür. Bu o 
dönem itibariyle 4.3 milyon nüfusa 
sahip Bosna- Hersek’te, 2- 3 milyon 
Boşnak’ın yerinden edilmesi ile so-
nuçlanmıştır. Türkiye savaş boyunca 
gelen 20.000 kişiyi kabul etmiş ve 
çeşitli misafirhanelerde ağırlamıştır. 

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve An-
kara gibi illerdeki kamp ve misafirha-
nelerde kalan sığınmacıların her türlü 
yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarının 
yanı sıra eğitim, öğretim ihtiyaçları 
da karşılanmaya çalışılmıştır. Bosna 
– Hersek’teki savaşın yanı sıra Koso-
va’da Sırp ordusunun Kosovalı Arna-
vutlara yönelik gerçekleştirdikleri sal-
dırılar sonucu birçok kayıp verilirken 
1999 yılında 17.746 kişi, Türkiye’ye 
göç etmek durumunda kalmıştır. 
Göç edenlerin birçoğu Türkiye’deki 
yakınlarının yanına sığınırken, 
diğerleri de yine Türkiye’nin 

yönlendirdiği misafirhanelerde 
kalmıştır. Makedonya’da ise her ne 
kadar savaş yaşanmasa da, ülkede-
ki etnik karışıklık sebebiyle 2001’de 
Makedon güvenlik güçleri ile Arnavut 
milisler arasında yaşanan çatışmalar-
da 120 bin kişi yerinden edilmiş ve 
10.500 kişi de Türkiye’ye sığınmıştır.

Genel itibariyle verdiğimiz bilgilerden 
yola çıkarak Osmanlı döneminden 
başlayan ve Balkan Türklerini, Müs-
lüman Arnavutları, Boşnakları, Tor-
beşleri ve Pomakları Balkanlar’dan 
Türkiye’ye getiren bu göç dalgala-
rının, Türkiye’de günümüz itibariy-
le sayıları yaklaşık 7 milyon olarak 
ifade edilen Balkan kökenli nüfusu 
oluşturduğu belirtilmelidir. Tarihsel 
ve sosyo – kültürel bağların yanı sıra 
Balkan kökenli insanlar ile geride bı-
raktıkları yakınlarının kurduğu bağlar, 
Balkanlar’dan Türkiye’ye yönelik olan 
bu göçler sayesinde gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla derin bir göç tarihine sa-
hip Türkiye için Balkanlar önemli bir 
yerdedir ve Türkiye hem göç politi-
kalarını oluştururken bu deneyimden 
faydalanmakta hem de Balkanlar ile 
olan ilişkisini bu özellik itibariyle de 
canlı tutabilmektedir.



8 BALKANLAR’DA TÜRK KÜLTÜRÜ

Balkan Göçlerinin Türkiye’nin 
Balkan Politikasına Etkisi

Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet ta-
rihimizin ilk yıllarından itibaren gü-
nümüze kadar geçen sürede gerek 
coğrafi konumu itibariyle gerekse de 
zamanın koşullarına göre farklı göç 
dalgaları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu 
bağlamda karşılaştığı göç dalgaları-
na yönelik olarak Türkiye, politikaları-
nı buna yönelik olarak şekillendirmek 
durumunda kalmıştır. Göç deneyimi 
Osmanlı dönemine dayanan Türki-
ye’nin, özellikle Balkanlar’dan aldığı 
göçler hem göç politikalarını hem de 
sosyo-kültürel yapısını etkilemiştir. 
Bu göç deneyimine rağmen Türkiye, 
politikalarına dayanak oluşturacak 
iltica ve göç mevzuatı oluşturma ko-
nusunda geç kalmış ve Balkan göç-
lerinde daha ziyade ikili anlaşmalara 
veya kapsamlı olmayan yönetmelik-
lere göre hareket etmiştir. 

Zamanın koşullarına göre göç poli-
tikalarını uygulayan ve değişiklikler 
yapan Türkiye, 1923’ten 1960’lı yıllara 
kadar Balkanlar’dan Türkiye’ye gelen 
göçmenlere barınma ve iş olanakla-
rı sağlamış ve vatandaşlığa geçiş-
lerini hızlandırmıştır. Türk kültürüne 
bağlılığın göçmen kabul etmede 
kullanılan temel argümanlardan 
biri olduğu düşünüldüğünde, Türk 
soyundan gelenlerin veya Türk 
kültürüne bağlı olanların yer aldığı 
Balkanlar’dan gelen göçmenlerin 
de planlı bir şekilde iskan edilmeleri 
kolayca sağlanmıştır. Fakat 1960’lı 

yıllarla birlikte devlet eliyle 
sağlanan iskan politikasının yeri-
ne getirilememesi üzerine göçler 
daha çok serbest nitelikte olmuş-
tur.

Türkiye’nin göç tarihinde te-
mel bir konumda olan Balkanlar, 
Türkiye’nin dış politikasında da 
öncelikli bir konumda yer almak-
tadır. “Bölgesel sahiplenme” ve 
“kapsayıcılık” ilkeleri göz önüne 

alınarak şekillendirilen Türkiye’nin 
Balkan politikası; üst düzeyli siyasi 
diyalog, herkes için güvenlik, azami 
ekonomik entegrasyon ve bölgedeki 
çok etnikli, çok kültürlü ve çok dinli 
toplumsal yapıların muhafaza edil-
mesi olarak ifade edilen dört ana ek-
sene oturtulmuştur. Balkanlar’ın Tür-
kiye için önemi ise şu dört temelde 
değerlendirilmiştir: 

1. Tarihsel bağlar,

2. Türkiye’de yaşayan Balkan 
kökenli nüfus,

3. Balkanlar’daki Türk ve 
Müslüman toplulukların 
varlığı,

4. Bölgenin jeopolitik konumu.

Türkiye ve Balkanlar arasındaki güçlü 
tarihsel bağlara ve bölgenin Türkiye 
ile Avrupa arasındaki geçiş güzerga-
hında olması dolayısıyla sahip olduğu 
jeopolitik konuma vurgu yapılmasının 
yanı sıra Balkan ülkelerinde bulunan 
azınlık, soydaş ve akraba topluluklar 
ile ülkemizde yaşayan Balkan köken-
li vatandaşlarımızın varlığı Türkiye 
ve Balkanlar’ı birbirine bağlayan en 
önemli unsurdur. Bu nedenle Balkan-
lar’da ortaya çıkabilecek herhangi bir 
sorun veya kriz Türkiye’yi yakından 
etkilemekte; Balkanlar’da barış ve is-
tikrarın korunması da bu açıdan Tür-
kiye için hayati önem taşımaktadır. 

İnsan unsurunun ön plana çıktığı göç 
olgusunun iki aktör arasındaki ilişki-

leri daha da arttırdığını söyleyebiliriz.

Türkiye’nin bölgeye yönelik ilgisi, 
yukarıda bahsedilen genel ve soyut 
sebeplerle atarak devam etmiştir. Bu 
gerekçelerle Türkiye, Balkanlar’da 
gerek işbirliği süreçleriyle gerekse 
de kurum ve kuruluşları vasıtasıyla 
var olmaya çalışmaktadır. Bölgenin 
istikrarının ve güvenliğinin ancak Bal-
kan ülkelerinin işbirliği ile mümkün 
olabileceğinin bilinciyle hareket eden 
Türkiye, “Güneydoğu Avrupa İşbirliği 
Süreci” gibi süreçleri de destekle-
mektedir. Bölge ülkeleri arasında si-
yasi güvenlik ve ekonomik alanlarda 
işbirliğinin güçlendirilmesi ve yapı-
lan işbirliğinin demokratik kurumlar, 
adalet, yasadışı faaliyetlerle müca-
dele ve beşeri boyutlarının genişle-
tilmesi ile sağlanmasını amaçlayan 
süreç, Türkiye’nin kurucu üyeliğinde 
1996 yılında başlamıştır. Bunun yanı 
sıra bölgede var olan bazı sorunlar-
da Türkiye inisiyatif kullanarak “Tür-
kiye- Hırvatistan – Bosna-Hersek” ve 
“Türkiye – Sırbistan – Bosna-Hersek” 
olmak üzere üçlü danışma mekaniz-
malarının oluşumuna katkı sağlamış 
ve zirveler vasıtasıyla iyi ilişkiler ge-
liştirmeye çalışmıştır.

Türkiye’nin TİKA (Türkiye İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ve 
Yunus Emre Enstitüsü gibi kurum-
ları vasıtasıyla bölgedeki varlığı da 
oldukça önemlidir. Balkanlar’da faa-
liyet göstermeye başladıktan sonra 
etki alanlarını olukça genişleten bu 
kuruluşlar ortak tarihi değerlerin res-
torasyonunda ve ortak kültürel de-
ğerlerin yaşatılmasında önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Bu kuruluşların yanı 
sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı (YTB) da bölgede 
öğrencilere yönelik kültürel değişim 
ve eğitim faaliyetleri düzenlemekle 
birlikte, paneller ve sempozyumlar 
ile kültürel anlamda Balkanlar’da etki 
yaratmaktadır. Bu kültürel etkileşimin 
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yanı sıra YTB, Balkanlar gibi soydaş 
ve akraba topluluklar itibariyle Türki-
ye’nin yerini sağlamlaştırmak için ikili 
ilişiler ve faaliyetler yürütmektedir. 
Sonuç itibariyle; Türkiye’nin bu işbir-
liği örgütleri ve kurumları vasıtasıyla 
Balkanlar’da var olduğunu söylesek 
de köklü tarihsel bağlarla bağlı ol-
duğu Balkan coğrafyasında etki alanı 
oluşturmak için daha fazla faaliyete 
ihtiyaç vardır. Özellikle ticari anlam-
da etkili olması gereken bu bölgede 
Türkiye, bölgeye yönelik ihracatta 
oldukça düşük oranlarda kalmış ve 
Balkan ülkelerinin -Arnavutluk hariç- 
en fazla ticaret yaptığı ülkeler sırala-
masında ilk üçe dahi girememiştir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin köklü tarihsel 
ve sosyo – kültürel bağları bulunan 
bu bölgede kültürel ve sosyal bağla-
rın geliştirilmesinin yanı sıra; işbirliği 
imkanlarının geliştirilmesiyle ekono-
mik olarak da varlık gösterebilmesi 
hem Türkiye’ye hem de Balkan dev-
letlerine önemli katkılar sağlayacak-
tır.

Tarihsel süreçte incelendiği üzere ta-
rihsel ve sosyo-kültürel bağların yanı 
sıra Balkan kökenli insanlar ile geride 
bıraktıkları yakınlarının kurduğu bağ-
lar, Balkanlar’dan Türkiye’ye yönelik 
göçler sayesinde gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla derin bir göç tarihine sa-
hip Türkiye için Balkanlar önemli bir 
yerdedir ve Türkiye hem göç politi-
kalarını oluştururken bu deneyimden 
faydalanmakta hem de Balkanlar ile 
olan ilişkisini bu özellik itibariyle de 
canlı tutabilmektedir. Bu bağlamda 
insan unsurunun ön plana çıktığı göç 
olgusunun iki aktör arasındaki ilişki-
leri daha da arttırdığını ve geliştirdi-
ğini söyleyebiliriz. Kültürel ve sosyal 
unsurların ön plana çıktığı TİKA, Yu-
nus Emre Enstitüleri ve YTB gibi ku-
ruluşları sayesinde özellikle 2000’li 
yılların başında daha aktif bir politi-
ka izleyen Türkiye, bölge ile bağların 
geliştirilmesi adına birçok politika 

oluşturmuştur. Fakat sonuç itibariy-
le sadece yumuşak güç unsurunun 
ön planda olduğu bu yapıda Türki-
ye, Balkanlar’da ekonomik faaliyet 
gösterememiş ve bu alanda geride 
kalmıştır. İki aktör arasındaki ilişkinin 
kalıcı ve sağlam zeminlere oturtul-
ması için Türkiye’nin Balkanlar’a yö-
nelik politikasında ekonomik ve ticari 
konulara da en az kültürel ve sosyal 
konular kadar önem verilmelidir.
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Balkan Savaşlarından 
Sonra Makedonya Türklerİ

SEZGİN LUTVIJI

Balkan Yarımadası Avrupa kıtasının 
güneydoğusunda yer alır. Balkan Ya-
rımadası Irk, Din, Dil, Lehçe, Gelenek 
bakımından dünyanın en karmaşık 
bölgelerinden birisidir. Karadeniz, 
Ege Denizi, Akdeniz ve Adriyatik De-
nizi ile çevrili olup stratejik açıdan 
Asya Afrika ve Avrupa’nın kavşak 
noktasında bulunan Balkanlar hem 
fetih açısından hem de diğer bölge-
lere uzanan bir geçit olarak cezbe-
dici olduğunu kanıtlamıştır.Balkanlar 
Küçük Asya’dan Avrupa’ya kadar ha-
reket eden istilacıların kesintisine uğ-
ramış, büyük güçlerin çatışma alanı 
olma özelliğine sahiptir.

Balkan Yarımadasında kilit bir rol oy-
nayan Makedonya bölgesi için uzun 
mücadeleler verilmiştir. Bu müca-
delenin sebebi bölgenin Stratejik ve 
Ekonomik açıdan son derece değerli 
olmasıdır. Bu bölge Avrupa’dan Ak-
deniz’e Morava ve Vardar vadileri 
boyunca uzanan bu koridor yüzyıllar 
boyunca Romalılar, Gotlar, Hunlar, 
Slavlar ve Türkler gibi pek çok kavim 
tarafından kendi bünyesine katılmış-
tır. 

Makedonya’daki Türk Varlığı ve kültü-

ründe Hun Türklerinden sonra Bölge-
ye gelen Avar, Bulgar, Oğuz, Kuman, 
Peçenek ve Osmanlı Türkleri gelerek 
bu süreç devam etmiştir. Türk kültürü 
ve varlığının bu topraklarda Yaklaşık 
1600 yıllık bir tarihe sahiptir.

Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren 
yüzünü Batıya doğru çevirmiştir. 1. 
Murad zamanımda Rumeli’de büyük 
fetihler Gerçekleştirildi. Rumeli Bey-
lerbeyliğine getirilen Kara Timurtaş 
Paşa 1. Murad’ın Batıya doğru fetih-
lerine devam etme talebini seve seve 
itaat etti. Bunun sonucunda 1381 
yılında ordunun Serez civarlarında 
bulunan kısmıyla Vardar Nehrini aştı, 
Derhal teslim olan Pirlepe surlarının 
önüne geldi ağır bir çarpışmadan 
sonra Düşen Manastıra yönelindi ve 
fethedildi. Manastır’da bundan sonra 
hiç bir direnişle karşılaşmadan İştip’e 
kadar sınırları genişletildi. Böylelik-
le Vardar Makedonyasın da Osmanlı 
Hükümdarlığı Resmen başlamıştır. 
Bu hakimiyet Balkan Savaşlarına ka-
dar devam etti.

Balkan Devletlerinin ittifak kurma ça-
baları Şubat ile Eylül 1912 tarihlerinde 
gerçekleşmiştir. Bu görüşmelerden 
sonra Karadağ- Sırbistan – Bulgaris-
tan – Yunanistan devletleri arasında 
anlaşma yapılmıştır. Bu Anlaşmada 
alınan en önemli karar Balkan Devlet-
lerin Türk Hakimiyetinden kurtulması 
özgürlüklerine kavuşması hakkında 

karar kılınmıştır. Bu Görüşmelerde 
mutabakata varılamayan tek konu 
Makedonya Sorunu hususu oldu. Bu 
meselede Sırp ve Bulgar temsilciler 
Makedonya’dan vazgeçmek istemi-
yorlardı. Görüşmelerden çıkan sonuç 
Türkler Mağlup edilirse Sırp ve Bul-
garlar tarafından Makedonya bölüne-
cekti. Türkler Rumeli’den çekildiği za-
man Sırplar, Makedonya’nın Kuzey ve 
Batı bölgelerine sahip olmuştu. Kriva 
Palankadan Ohri’ye kadar ki mıntıka 
Sırpların eline geçti.

Birinci Balkan savaşı Dört Balkan 
Devletinin ittifakı ile Osmanlı Devleti 
arasında cereyan etti. Savaş 8 Ekim 
1912’de Karadağ’ın, 17 Ekim’de Bulga-
ristan ve Sırbistan’ın ertesi günde Yu-
nanistan’ın Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan etmesiyle başladı. 

Savaşın nedeni ise Osmanlı İmpa-
ratorluğunun siyasi ve askeri zayıf-
lığından ve İtalya ile savaş halinde 
olmasının yararlanarak Balkanlarda 
son Osmanlı topraklarını da ele ge-
çirmek istemişlerdir. Ayrıca Rusya’nın 
Panslavizm propagandasıyla bu Slav 
Halkları Osmanlı’ya karşı kışkırtmış-
lardır. 

Balkan Savaşları’nda, Slav milletle-
rinin Türklere karşı elde ettiği başarı 
Avrupa basınında şaşkınlık yarattı. 
Sırp Ordusu Ekim 1912 tarihinde Ku-
manova Muharebesinde galip gelme-
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siyle Üsküp şehrini kuşatmıştı. Aynı 
yılın Kasım ayının ortalarında Manas-
tır şehrine kadar ilerlediler. Bulgar 
Birliklerinin saldırılarıyla birlikte Türk 
Orduları “Povardarje” yani Makedon-
ya’nın Doğu’su yada Vardar Nehrinin 
ötesi anlamına gelen Şehirlerden 
mağlup olarak geri çekilmişlerdir.

Sırp Tarihçi Vladan Jovanovic’e göre; 
İkinci Balkan Savaşı esnasında, Doğu 
Makedonya bölgesinde özellikle Dıy-
ran, Gevgeli, Bogdanci, Valandovo ve 
Ustrumca şehirlerinde 170 köy yakılıp 
16.000 ev yerle bir edilmişti. Anlatı-
lan Bölge ve Şehirlerde yazarın deyi-
şine göre Slav Orduları (Sırp ve Yu-
nan) Türk Halkı’na karşı etnik temizlik 
gerçekleştirmiştir. Tek cümle ile özet-
lemek gerekirse Türklerin evleri yakı-
lıp yaş ve cinsiyet farkı bakılmaksızın 
Türklere katliam yapılmıştır.

Radoviş ve Ustrumca şehir ve köyle-
rinden göç etmek yada kaçmak için 
yola çıkan Türkler, uzun kervanlar ha-
linde Öküz arabaları ve üzerlerinde 
Yük bulunan at ve eşeklerde beraber 
bölgeden kitlesel bir biçimde kaçı-
yorlarmış. Kadın ve küçük çocuklar 
ise bunların Ardında yer alıyorlarmış. 
Tanığın son sözleri ise şöyledir; böyle 
bir fotoğraf karşısında ağlamamanın 
mümkün olmadığını bildirmiştir.

Osmanlı Devleti bu olaylar karşısın-
da direnci elinde tutmak için Türk 
halkının bölgeden göç etmesini ya-
saklamıştır. 21 Ekim 1912 tarihinde 
Ustrumca şehrine Bulgar ve Sırp 
birlikleri giriş yapmıştır. Bulgar ve 
Sırpların şehire girişi Hristiyan halk 
tarafından Sevinç ve mutlulukla kar-
şılanmıştı. Şehir yönetimi Sırp birlik-
lerinin emrine verilmişti. Bu birliklerin 
hedefi Selanik şehrine çıkmaktı. Bu 
hedef doğrultusunda hiç vakit kay-
betmeden kendilerine karşı gelen ger 
türlü tehlikeyi yada direnci yerle bir 
etmişlerdi. 

Makedon tarihçiler Manol Pandes-
ki ve Gjorgi Stoev’in aktardığı, Ma-
kedonya Türk halkı açısından çok 
önemli ve değerli bilgilerde; Kukliş 
ismindeki Müslüman köyünü bom-
balayıp köylüleri dayaktan geçirerek 
Köydeki birçok haneyi Ateş’e vermiş-
lerdir. Bu olaydan bir kaç gün sonra 
Ustrumca Türklerini acımasız bir 
şekilde katletmişlerdir. Radıviş şeh-
rine giden yolun sağ tarafında 5000 
Türk’ün katledilmiş cesetleri bir ke-
nara atıldığını anlatmışlardır. Geriye 
kalan Türk halkının büyük bir çoğun-
luğu işkenceye maruz kaldığını da 
bildirmişlerdir. Bu acı olaylardan son-
ra Türkler bütün Varlıklarını arkala-
rında bırakarak Ustrumca şehrini terk 
etmişlerdir. Türklerden geriye kalan 
Tarihi ve Kültürel eserler ise yerle bir 
edilmişti.

Hırvat Akademisyen Branko Hor-
vat’ın kaleme aldığı Kosova Sorumu 
isimli eserinde Balkan Savaşları es-
nasında Türk ve Müslümanlara karşı 
işlenilen suçları objektif bir şekilde 
dile getirmiştir. Yazarın anlattığı en 
önemli hususlardan biri Birinci Bal-
kan Savaşı sırasında Hasta ve Yaralı 
olan Türk askerleri, Sırp Yunan ve 
Bulgar birlikleri tarafından katledildi-
ğini anlatmıştır. 

İştip Şehrinde Bulgar birliklerinin 
bütün Türk Halkının evlerini Ateş›e 
verdiklerini ve gerçekleşen bu acı 
hadiseden sonra Türklerin şehirden 
kitlesel bir biçimde kaçtıklarını da 
söylemiştir.

Hırvat yazar Batı Makedonya’da bazı 
yerleşim yerlerinden bahsederken 
bu bölgelerde sadece Makedon ve 
Arnavutların yaşadıklarını yazmıştır 
fakat bahsi geçen Lisicani ve Debres-
te köylerinin ekseriyeti ya da tamamı 
Türk menşeili halktan oluşmaktadır. 
Bu Türk köyleri Eylül 1913 tarihinde 
Sırp Askerleri ( Çetnikler ) tarafından 

ateşe verilerek yakılıp Türk Halkı’na 
çeşitli baskılar uygulanmıştır. 

Yazarın anlattığı bir başka meselede 
ise Sırp Polis Asker ve Çetnik birlik-
leri Manastır Üsküp İştip ve Gevgeli 
şehirlerinde kitlesel katliamlar ger-
çekleştirmişlerdir. Yine Türk ibaresini 
kullanmayan yazar büyük bir ihtimal-
le Makedonya Bölgesi’ni iyi bilmediği 
için sadece Makedon ve Arnavutlar’ın 
bu Baskılara uğradığını aktarmıştır. 
Nüfus sayımlarına baktığımız zaman 
Iştip ve Gevgeli şehirlerinde nüfusun 
büyük bir Bölümü’nün Türklerden 
oluştuğunu dolayısıyla bu Şehirler-
deki Türkler kitlesel bir şekilde öldü-
rülmüşlerdir. 

Bütün Kütüphaneler ve eğitim mües-
seseleri yakılmış, Askeri mahkemeler 
aracılığı ile de kitlesel bir biçimde 
Müslümanları suçsuz oldukları hal-
de yargılayıp hapse mahkûm etmiş-
lerdir. Çetnikler, Debre ve Gostivar 
şehirlerinde de kitlesel cinayetler iş-
lemişlerdir. Ohrid şehrine bağlı olan 
30 Müslüman köyü de yakmışlardır. 
Ohri ve Gostivar Şehirleri arasında 
Balkan Savaşları zamanında 180 köy, 
köy sakinleri yada insanları ile birlikte 
Çetnikler tarafından Ateş’e verilerek 
yakılmıştır. Bu yakılan köylerin ek-
seriyetinde Türklerin sayısı da hayli 
yüksek sayıdaymış. Ekim 1913 tari-
hinde ise Batı Makedonya’da Sırplar 
Türk ve Arnavut olmak üzere öldür-
dükleri insan sayısının 500 olduğunu 
açıklamıştır.

Osmanlı ordusu Balkan Savaşları’n-
da bütün cephelerde yenilgiye uğra-
mıştır. Kısa bir sürede bütün Rumeli 
kaybedildi. Osmanlı ve Balkan Dev-
letleri arasındaki savaş 30 Mayıs 1913 
tarihinde Londra Barış Anlaşmasıyla 
sona erdi. Bu anlaşmayla Osmanlı 
Devletinin batı Sınırı Midye – Enez 
hattı olarak belirlendi. 

İkinci Balkan Savaşı, ise Bulgaristan'ın 
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29 Haziran 1913 tarihinde kendisine 
karşı birleşen Yunan ve Sırbistan’a 
saldırmasıyla başlamıştır. Bulgaristan 
ile diğer Balkan devletleri arasında 
10 Ağustos 1913 tarihinde Bükreş 
Anlaşması imzalandı. Sonuç olarak 
Osmanlı Devleti Balkan Savaşı›nda 
tarihinin en ağır yenilgisine uğradı. 
İmparatorluğun batı Sınırı Adriyatik 
Denizinden Meriç’e kadar geriledi. 
Böylelikle altı yüzyıldır Türk yurdu 
haline gelen Rumeli terk edildi.  Bu 
vahim sonuçla birlikte Balkanlarda 
yaşayan binlerce Türk Anavatan 
topraklarına göç etmeye başladı bu 
göç sırasında bir çok facia yaşandı ve 
bir çok Türk hayatını kaybetti.

Bükreş Anlaşmasından Sonra Make-
donya Bölgesi, Yunanistan, Sırbistan 
ve Bulgaristan tarafından paylaşıl-
mıştı. Sırbistan, Makedonya’nın orta 
ve kuzey kısmı dâhil olmak üzere 
geniş bir bölgeyi ele geçirmiştir.  Ma-
kedonya’da hayatını sürdürmeye de-
vam eden Türkler ise hayatlarını zor 
şartlar altında devam ettirmişlerdir. 
Bölgeyi ele alan yeni yöneticiler Os-
manlı Devletine karşı olan hışmını 
köy ve şehirlerde hayatını sürdüren 
Türklerden çıkarmışlardır.  Yeni rejim 
Makedonya’da Türklerin beş yüz kü-
sur yıl kurup geliştirdikleri Eğitim ve 
Kültür kurumlarını dağıtıp bütün eği-

tim müesseselerini kapatmıştır. 

Makedonya Türkleri egemen ulus 
statüsünden azınlık durumuna düş-
müşlerdir. Sırp Krallığında yaşayan 
Türk ulusu herhangi bir toplumsal 
faaliyete katılmaları mümkün olma-
mıştır. Türklere karşı yürütülen baskı 
politikası sebebiyle mevcut olan tah-
silli kadro bu baskılar yüzünden ya 
ülkeyi terk etmiş yada tedirginlik ve 
korku içinde hayatlarını sürdürdüğü 
için Türklerde kadro sıkıntısı meyda-
na gelmiştir.

Balkan Harplerinden Sonra Make-
donya’da bulunan Türkler hayatlarını 
Sırbistan Krallığı sınırları içerisinde 
sürdürmeye devam etmişlerdir. Sırp 
Krallığında Sırp ulusundan başka Mil-
letlerin varlığı tanınmıyordu. Kendi 
özgürlüğünü isteyen azınlıkların yü-
rüttüğü girişimler de silah gücüyle 
yani kuvvet kullanarak bastırılıyordu. 
Bükreş Anlaşmasından sonra top-
rakları genişleyen Sırp Krallığı geniş 
bölgelere hükmetme tecrübeleri ol-
madığı için büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya kaldı. İlk olarak ülkede okuma 
yaşına gelmiş bütün çocukları Sırp 
dilindeki mekteplere gitmeyi zorunlu 
kıldılar. Türklerin kendi dillerinde eği-
tim görme hakkı yoktu.

Bükreş Anlaşmasından sonra Sırp 
Krallığı Makedonya topraklarında 
Sırp Eğitim ve Dini sistemini uygu-
lamaya başladı. 1-14 Mart 1914 tarih-
lerinde Sırbistan Krallığı ve Osmanlı 
Devleti arasında gerçekleşen gere-
ğince Sırbistan Krallığı, İslam Dini 
Birliği’ne ait olan enstitülerini tanı-
yacaktı. Müslümanların Dini haklarına 
saygı gösterileceği ve Din Okullarının 
çalışmalarına – eğitim vermesi de-
vam edecekti. Sırbistan Krallığı bün-
yesinde bütün Türk halkı Vatandaşlık 
alma Hakkı’na sahipti. 

Sırpların Makedonya’yı kendi hima-
yesine katmasıyla, Sırp Halkının uzun 
yıllar boyunca hayalini Kurduğu Ma-
kedonya Bölgesi’ne hükmetmeye 
başladı. Bu hayalin en büyük nede-
ni ise Morava ve Vardar vadileri idi. 
Sırpların bölgeye yerleşmesiyle yani 
20 Kasım 1913 tarihinde gerçekleştir-
dikleri ilk hamle Makedonya Toplum-
sal ve Siyasi hayatını değiştirmekti. 

Sırplar ilk girişimlerden biri olarak 
Makedonya’yı Bölgelere ayırmışlar-
dır. Üsküp, Kumanova, Kalkandelen, 
Ohri, Manastır, İştip ve Kavadarci 
Bölgeleri olmak üzere Makedonya 
7 bölgeye ayrılmıştı. Bütün bu 
değişikliklerden sonra Makedon 
Arnavut ve Türk Halkları bu yapılan 

Balkan Savaşları öncesi ve sonrasında Osmanlı Devletinin sahip olduğu ve kaybettiği toprakları gösteren harita
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reformların kendileri için bir tehlike 
oluşturacağını hissetmişlerdir. 

Sırp Devleti bölgede Güvenliği ve 
Nizamı kontrol altına almak için özel 
jandarma ve polis birlikleri oluşturul-
muştur. Bu hamleyle beraber Sırplar 
gerçek yüzünü göstermişlerdir. Sırp 
yönetimi milli emellerine ulaşana ka-
dar her türlü zorbalık ve işkence yap-
maya karar vermişlerdi. 

Bölgedeki Müdürler, Eğitim Kadrosu, 
Yazarlar ve Jandarmaların hepsi Sır-
bistan’dan getirilmişti. Bunlar diğer 
kamu çalışanlarından daha yüksek 
Maaş alıyorlardı, Nedeni ise gayet 
açık ve netti Sırp Devletinin hedefleri 
daha hızlı bir şekilde uygulanmasıydı. 
Ülkedeki Tüm gençleri Etnik ayırım 
gözetmeksizin zorla askere dolayı-
sıyla Sırbistan Ordusuna katmışlardır. 
(burada Türk gençleri de mevcuttur.) 
Birinci Dünya Savaşı başlamasıyla 
birlikte Bulgaristan, İkinci Balkan 
Savaşlarında maruz kaldığı yenilgi, 
milli emellerinden feragat etmesine 
sebep olmuştu. 

Makedonya Topraklarını işgal ede-
meyen Bulgaristan bu hedefini Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda gerçekleştir-
mek amacıyla 6 Eylül 1915 tarihinde 
Bulgaristan, Almanya ve Avustur-
ya-Macaristan devletleri ile işbirliği 
ve Dostluk Anlaşması imzalamış-
tı. Bu anlaşma ile birlikte Sırbistan 
Krallığına Saldırmaya hazırlanmıştır. 

Almanlar, Sırp Krallığı’nı mağlup et-
meleri halinde Makedonya’nın, Bul-
garlara verileceğine dair teminat 
vermişlerdi. Anlaşmanın yapıldığı 
tarihten 3 gün sonra Bulgaristan, Sır-
bistan’a karşı hemen askeri harekete 
geçti. Sonbahar 1915 tarihinde Ma-
kedonya toprakları Sırpların elinden 
çıkıp Bulgarların hakimiyeti altına 
girmişti. Bulgarların hâkimiyeti Son-
bahar 1918 tarihine kadar sürmüştür. 
Üç yıllık Bulgar istilası, Makedonya’da 

yaşayan milletler için tam bir ızdı-
rap-sıkıntı içerisinde geçmiştir. 

Bölgeden sorumlu olan Bulgar askeri 
kumandanlar ülkedeki insanların öz-
gürlüklerini kısıtlayan sıkı önlemler 
almışlardı. 1916 yılından itibaren ola-
ğanüstü hal yasaları yürürlüğe koyu-
lup sokağa Çıkma yasağı getirilmişti. 
Özgür seyahatte tamamen yasaklan-
mıştı. Böylelikle Makedonya’da yaşa-
yan Türkler de diğer halklar gibi bu 
Baskılara maruz kalmışlardır. 

1918 yılında Bulgarlar, Selanik cep-
hesinin yenilgisi üzerine kitlesel bir 
şekilde Makedonya’dan kaçmaya 
başlamışlardı, Dolayısıyla Bulgar-
lar buradan kaçmaya başlamışlardı. 
Böylelikle Bölgeye tekrar Sırplar, Se-
lanik cephesini aşarak Vardar nehrine 
doğru inerek Vardar Makedonya’sına 
tekrar hükmetmeye başlamışlardı. 29 
Eylül 1918 tarihinde Makedonya ge-
nelinde Bulgar istilası resmen sona 
ermişti. 

Bulgarların gidişiyle beraber bütün 
Zenginliği yağmalanan halk tama-
men fakirleşmişti. 1912’den 1918’e 
kadar vuku bulan Savaşlar sebebi ile 
Makedonya’nın etnik strüktürün de 
değişmişti. Büyük sayıda Türk ahalisi 
Türkiye’ye göç etmişti.  1913’ten itiba-
ren bölgeye gelen Sırp ve Bulgar yö-
neticiler Makedonya’ya hiçbir Katkı-
da bulunmayıp aksine bölgeye zarar 
verip fakirleşmesine sebep olmuşlar-
dır. Böylelikle Birinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra Makedonya varlığını SHS 
Krallığı bünyesinde sürdürmüştür. 

Osmanlı Devletinde çıkan 
gazetelerden Tercüman-ı Ha-
kikat’ta Sırbistan’dan gelen bir 
Müslüman göçmenin verdiği bilgilere 
dayanarak, Sırbistan Krallığında 
yaşayan Müslümanların her gün 
yeni bir zulüm yeni bir idaresizliğin 
kurbanı olduğunu ifade etmiştir. 
Bazı Müslümanların Sırp yönetimi 

tarafından bütün mallarının yağma 
edildiğini bildirmiştir.
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BALKANLAR'DAN BURSA’YA YAPILAN 
GÖÇLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Can HACIOĞLU

Binlerce yıl önce kudretli Olympos 
Dağı’nın (Uludağ) eteklerine kurulan 
Bursa, kurulduğundan beri orduların, 
hükümdarların gözdesi olmuş, göç-
menlerin de uğrak noktası haline gel-
miştir. Balkanlardan, Ortadoğu’dan, 
Kafkaslardan, Uzakdoğu’dan kısacası 
eski bilinen dünyanın dört bir yanın-
dan ziyaretçilerini ağırlamış, bazıla-
rının da yeni yurdu haline gelmiştir. 
Yapıtaşlarını oluşturan bu göçmen-
lerle Bursa, günümüze kadar yaşa-
dığı göç hadiseleriyle bir “Göçmen 
Şehri” olmuştur ve bugün dahi böyle 
anılmaktadır. Bu bağlamda Bursa ba-
rındırdığı tebaalarıyla da beraber bir 
“Göçmen Mozaiği” yaratmaktadır. Bu 
mozaiğin her birer parçaları ise bize 
Bursa’mızın geçmişine ışık tutmakta 
fayda sağlamaktadır.

Balkanlardan gelen göçler bağlamın-
da ele aldığımızda şehrin milattan 
önceki zamanlarda ilk olarak Yunan 
kavimlerini ve Trak Kabilelerini ağır-
ladığını görmekteyiz. Bu dönem iti-
bariyle şehir bugünkü adına öncülük 
eden Bitinya Kralı I. Prusias’a ithafen 
“Prusa” olarak anılmaktadır. Daha 
sonra Romalıların şehre gelip yerleş-

tiğini, bugünkü Tophane’deki surların 
içinde “kale şehir” düzenini kurdu-
ğunu görmekteyiz. Şehir, yüzyıllar 
boyunca Romalıların elinde kaldıktan 
sonra yıllarca süren bir kuşatmanın 
ardından 1326 yılında Osmanlıların 
eline geçmiş ve imparatorluk olma 
yolunda hızla topraklarını genişleten 
Osmanlı Devleti’ne başkentlik etmiş-
tir. Devlet-i Aliyye’nin idari yapılan-
masında, “hükümdar, bey” anlamında 
kullanılan “Hüdavendigar” vilayeti-
nin bir sancağı olarak yer alan Bursa, 
1821 yılındaki Mora Ayaklanması’n-
dan itibaren soydaş evlad-ı fatihan 
göçlerine sahne olmuştur. Bu tarihten 
itibaren 2000’li yılların başına kadar 
da çeşitli hadiselerle soydaş ve 
Müslüman, kültürel bakımdan akraba 
toplulukların göçleri gerçekleşmiştir.

Bu çalışmada yukarıda da kısaca be-
lirttiğimiz göçleri tarihsel bir çizgide 
ele alarak üç başlık altında aktarma-
ya çalışacağız ve bu aktarımı çalış-
mamıza kaynaklık eden eserlerden 
elde edilen nicel ve nitel verilerle 
destekleyeceğiz. Çalışmamızın ilk 
bölümünde Balkanlardan Bursa’ya 
yapılan göçleri milat öncesi dönem-
den başlatarak literatürde “Büyük 
Bozgun” olarak nitelendirilen 93 
Harbi’nin cereyan ettiği 1877 – 1878 
yıllarına kadar aktaracağız. Takiben 
ikinci bölümde 93 Harbi ile Cumhu-
riyetimizin kuruluş yılı olan 1923 yılı 
arasındaki zaman diliminde meydana 

gelen göçleri ele alacağız. Son olarak 
da üçüncü bölümde 1923 yılından 
itibaren Cumhuriyet Dönemi göçleri-
ni ele alacağız. Aynı zamanda bu üç 
bölümde göçlerin tarihsel boyutu ile 
elde ettiğimiz verilerle beraber göç-
menlerin yaşadığı sıkıntıları, iskân 
durumlarını, Bursa’yı Bursa yapan 
katkılarını da inceleme altına alaca-
ğız. Bütün bunların ışığında da son 
olarak çalışmayı ulaştığımız sonuç-
larla nihayete erdireceğiz.

93 HARBİ ÖNCESİ BALKANLARDAN 
BURSA’YA GÖÇLER

Milattan önceki yüzyıllar ile 1877 yılı 
arasındaki periyodu inceleyeceğimiz 
bu başlığın altında karşımıza çıkacak 
unsurlar: İyonlar, Bitinyalılar (Bitin-
ler), Traklar, Romalılar, Bulgarlar ve 
son olarak 1821 yılında patlak veren 
Yunan bağımsızlık ayaklanmasıyla 
yurtlarından edilen Moralı ve Giritli 
Türkler olacaktır.

Tarihin derinliklerine doğru çıktığımız 
yolculukta Bursa’nın Balkanlardan 
gelen ilk misafirlerini aradığımızda 
karşımıza Traklar ve Trakların bir kolu 
olan Bitinyalılar çıkmaktadır. Bursa 
Göç Müzesi’nde yer alan verilere göre 
bu kavimlerin yaklaşık 3000 yıl önce 
Avrupa’dan Anadolu’ya göçlerini 
gerçekleştirdiği belirtilse de Kamil 
Doğancı’nın araştırmalarında değin-
diği, yapılan arkeolojik kazılarda bu-
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lunan sikkelere göre bu tarihi yakla-
şık olarak en fazla 2400 yıl, yani M.Ö 
4. yüzyıla kadar dayandırabilmekte-
yiz. Kuzey Karadeniz’den Balkanlara 
inen Traklar yerleştiği, yurt edindiği 
topraklara da “Trakya” adını vermiş-
lerdi. Aynı zamanda bu kavimler ünlü 
Tarihçi Heredot’a göre dönemin en 
kalabalık kavimlerinden biriydi. 

M.Ö. 4. yüzyıldan İsa’nın doğumuna 
kadar olan zaman dilimindeki antik 
Prusa ve çevresindeki yerleşkelere 
baktığımızda karşımıza o dönemki 
isimleriyle Myrlea (Mudanya), Ni-
cea (İznik) ve Kios (Gemlik) ilçeleri-
ni görmekteyiz. O dönem Myrlea’sı, 
bir İyon kavmi olan Kolofonların bir 
kolonisi olarak kurulmuş bir liman 
kentiydi. Kent, Makedon Kralı V. Phi-
lippos’un Bergama Krallığı üzerine 
yürüttüğü sefer esnasında tahrip 
edilmiş bir şekilde ele geçirildi. Phi-
lippos daha sonra burayı kayınbi-
raderi olan Bitinya Kralı I. Prusias’a 
hediye etti. Prusias, tahrip edilmiş bir 
şekilde aldığı Myrlea’nın ismini karısı-
na ithafen Apamea olarak değiştirdi 
ve adeta yeniden kurdu. Kent sonraki 
dönemlerde ise bugünkü adının kö-

keni olan dağlık yer anlamına gelen 
“Montania” adını alacaktır. 

Bir diğer kent olan Nicea ise Büyük 
İskender’in generallerinden Antigo-
nius Monophthalmos tarafından M.Ö. 
316’da “Antigonia” olarak kurulmuş-
tu. Akabinde İskender’in bir diğer 
generali Lysimakhos kenti Antigoni-
us’un elinden aldı ve karısına ithafen 
“Nicea” adını verdi. Daha sonra ise 
bölgedeki kargaşa atmosferinden 
yararlanan, Bitinya’yı bir krallık haline 
getiren Zipoites’in eline geçti ve Bi-
tinya Krallığı’na başkentlik yaptı.

Kios ise Miletliler tarafından M.Ö 630 
yılında Milet kolonileri tarafından ku-
rulmuştu. Devam eden yüzyıllarda 
kent, Lidyalılar, Persler ve Makedon-
lar arasında el değiştirdi. Son olarak 
Makedonyalı V. Philippos’un general-
lerince ele geçirilen kent, Mudanya 
örneğinde olduğu gibi M.Ö 202 yı-
lında Bitinya Kralı I. Prusias’a takdim 
edildi. Kent Prusias tarafından “deniz 
kıyısındaki Prusa” anlamına gelen 
“Prusias ad Mare” olarak tekrar ad-
landırıldı ve göçmenler yerleştirildi.

Bahsettiğimiz çevre ilçelerin kurul-

masının ardından Kral I. Prusias M.Ö 
180’li yıllarda genişlemesini Olympos 
(Uludağ) eteklerine yaptı. Bölgenin 
verimli topraklarından yetişen ürün-
lere talep artmıştı. Dolayısıyla da 
bölgenin önemi de artmıştı. Bu da 
Prusias’ı bölgede bir istihkâm kurma 
gereksinimine itmiş olmalı ki kendisi 
muazzam bir stratejik nokta seçerek 
Olympus’un eteklerinde bir hisar in-
şası emri vermişti. Ayrıca bu dönem-
de kendi yurdundan sürülmüş, II. Pön 
Savaşları’yla tanınmış ünlü Kartacalı 
General Hannibal Barca da bu böl-
gede bir sığınmacıydı. Prusias’ın da 
bundan faydalanarak bu hisarın içine 
kurulan şehrin savunmasını Hanni-
bal’a verdiği rivayet edilmektedir. Bu 
dönemde ayrıca Hannibal’ın şehre ilk 
şebeke suyunu sağlayan sistemi de 
temin ettiği biliniyor. 

Roma İmparatorluğu’nun Bitinya 
Krallığı’nın hükmüne M.Ö 73 yılın-
da son vermesinin ardından Prusa 
ve civar bölgeler Romalıların eline 
geçti ve yerel bir idari birim haline 
geldi. İmparatorluğa sadık kalınması 
Prusa’ya saygınlık kazandırdı, kentin 
şöhretini arttırdı ve bu vesileyle ne-

Görsel 1. Bitinya Krallığı
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redeyse kente tam bir özerklik sağ-
ladı. İmparator Trianus tarafından 
vergi muafiyetleri tanındı. Bu dönem 
imparator tarafından şehre büyük 
yatırımlar da yapıldı. Kaplanoğlu bu 
yatırımları şöyle aktarır: 

“İmparator Trianus’un özel temsilcisi 
Plinius’un mektuplarında, Bursa ken-
tinin özgün yapılarıyla bu tarihteki 
kent görüntüsü tasvir edilir. Roma 
dönemi Prusa/Bursa’sında, diğer 
büyük Roma kentleri gibi bir kütüp-
hane, gymnasium, stadyum, hamam, 
hipodrom, üstün tapınaklar ve sütun-
lu bir alan vardır. Bugün Hisarkapı/
Tophane ile Hastane/Kaplıca Kapısı 
arasında olan kent meydanının tam 
ortasında da bir dikilitaş üzerinde 
İmparator Trianus’un heykeli olduğu 
kaynaklarda belirtilmektedir. İmpara-
tor adına yapılmış tapınak, bugünkü 
Tophane bölgesindeki eski manastı-
rın olduğu yerde lokalize edebiliriz.”

Kent, Roma İmparatorluğu’nın 
ikiye bölünmesiyle Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun (Bizans’ın) 
sınırları içinde kaldı. Çeşitli yağmala-
malara ve istilalara maruz kalmasıyla 
beraber Roma dönemindeki cazibe-
sini kaybetti. Yüzyıllar boyu süren 
Bizans hâkimiyetinin ve Bizans’ın 

Anadolu’daki gücünü yitirmesinin 
ardından bölgede Türk beylikleri 
etkisini göstermeye başladı. 1302 
yılında Bafeus Savaşı’nda Bizans’ı 
mağlup edip bir devlet haline gelen 
Osmanoğulları tarafından şehir uzun 
yıllar süren kuşatmanın ardından Or-
han Gazi tarafından 1326 yılında fet-
hedildi ve bir Türk yurdu haline geldi. 
Osmanlı Devleti dönemi itibariyle şe-
hir “Hüdavendigar Vilayeti” idari bi-
riminin merkez sancağı haline geldi.

Osmanlı Devleti hükmü boyunca 
Balkanlar’dan Bursa’ya gerçekleşen 
kayda geçen ilk göç, Yunanistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasıyla sonuç-
lanan Mora İsyanı’yla oldu. İsyancılar 
isyan sırasında adeta önüne çıkan 
her Türk’ü öldürmüştü. Nitekim ta-
rihçi Justin McCarthy’ye göre bu sayı 
25.000’den fazladır. 1828 yılına ait 
bir arşiv belgesinde Atina ve çevre-
sinden gelen 600 kişilik bir grubun 
Hüdavendigar ve Kütahya’da iskânla-
rının gerçekleşmesi için emir yer al-
maktaydı. Bu bağlamda Bursa’nın 10 
köyüne Mora Yenişehir’den (Nafplio) 
(Anabolu) gelen göçmenler yerleşti-
rilmişti.

Girit de bu yüzyılda Osmanlı Devleti 
idaresinden ayrılmak için birtakım is-

yanlara sahne olmuştu. Bu isyanların 
faturası da masum yerli Türklere ke-
silmişti. 1864 yılındaki isyanda canını 
kurtarabilen 60.000 kadar soydaş 
Anadolu’ya göç etmişti. Daha son-
raki yıllarda bu Giritli göçmenlerin 
Hüdavendigar’da iskân olunmaları 
yönünde yazılı emirler geldiğini gör-
mekteyiz. Nitekim bu göçmenler ve-
silesiyle de Orhangazi’deki Gölyaka / 
Arapgazi köyü kuruldu.

Bu bölümde bazı yerlerde derinlik 
katabilmek ve bir tarihsel çerçeve 
oluşturabilmek adına göç olgusun-
dan biraz uzaklaşıp Bursa’nın yaşa-
dığı ve günümüz Bursa’sını oluşturan 
tarihi olaylara daha sık yer verilmiştir. 
Genel itibariyle anlatıldığı ve anlaşıl-
dığı üzere de Bursa, milattan önce-
sinden beridir göçmen ağırlamakta-
dır. Ne var ki geriye dönüp baktığımız 
bu tarihi sürecin ziyadesiyle büyük 
olmasından ve nicel veri eksikliğin-
den dolayı genelleme yapmak mak-
sadıyla bir toplam göçmen sayısı 
verilememektedir. Çalışmanın ikinci 
bölümünden itibaren ele alacağımız 
93 Harbi sonrası göçlerinin, yaklaşık 
son 150 yılımızı kapsaması nicel veri 
anlamında bize daha çok yardımcı 
olacaktır.
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93 HARBİ SONRASI 
BALKANLARDAN BURSA’YA 
GÖÇLER

Bu bölüm altında, zihnimizde “Bü-
yük Bozgun” ve “93 Harbi” olarak yer 
edinen, 1877 – 1878 yılları arasında 
vuku bulan Osmanlı – Rus harbin-
den başlayarak cumhuriyetimizin ilan 
edildiği 1923 yılına kadar Bursa’ya 
doğru gerçekleşmiş Balkan kaynaklı 
göçleri ele alacağız. Bu zaman dili-
minde yaşanan savaşlar neticesinde 
yüzyıllar boyunca Balkanı / Rumeli’yi 
kendine vatan edinmiş soydaş,  etnik 
temizliğe maruz kalmış; hayatta kala-
bilen ise yerinden yurdundan sürgün 
edilmiştir. 

Bu sürecin göçlerini kategorize et-
mek amacıyla inceleme altına almak 
gerekirsek yaşanan göçler bir zorun-
lu göç ve siyasi sebepli göç özelliği 
taşımaktadır. Ayrıca şunu da belirt-
memiz gerekir ki Balkanlardan Ana-
dolu’ya doğru göçe zorlanan soy-
daşlar, Balkanların fethi sonrasında 
İstimalet Politikası çerçevesinde böl-
geyi Türkleştirmek ve İslamiyet’i yay-
mak amacıyla Anadolu’dan Balkanla-
ra gönderilip iskân edilen insanların 
torunlarıdır. Bir başka deyişle Balkan 
Türkü tekrar anavatanına dönmüştür. 
Bu bağlamda bakacak olursak bu 
dönem yaşanmış göçler esasında bir 
tersine göç “remigration” örneği de 
teşkil eder.

93 Harbi esnasında Balkan Cephe-
si’nde Rus ve Bulgar ordusu ilerle-
dikçe kaybedilmiş vatan toprakları 
üzerinde kalan soydaş türlü mezali-
me ve zulme maruz kalmıştır. Askeri 
kayıplardan ziyade sivil kayıplar da 
ön plana çıkmıştır. Yüzbinlerce insan 
yollarda açlıktan, soğuktan veya has-
talıktan hayatını kaybetmiştir. Nedim 
İpek’e göre de bu kırımdan canlı çı-

kabilip yerinden edilen, göç yoluna 
düşen insan sayısı 1.230.000 kişidir. 
McCarthy’nin hesaplamalarına göre 
ise bölgenin savaş öncesi Müslüman 
nüfusu 1.501.883’ken savaş esnası ve 
sonrasında yerinden edilenlerin sayı-
sı yaklaşık 1.000.000’dur. 

O dönemin demografik yapısına dair 
Bulgaristan’daki geçici Rus idaresinin 
başındaki Knyaz Dundakov bir hükü-
met toplantısında “Bu nasıl bir Bul-
garistan ki 1 Milyon Bulgar ve 2 Mil-
yon Türk var…” demiş ve eklemiştir 
“Bu Türkleri buradan göçe zorlamak 
için elinizden gelen her türlü çareye 
başvurun. Yoksa ileride burası yine 
Türklerin eline geçebilir.” Bu söylem-
den de anlaşılacağı gibi soydaş planlı 
bir sürgüne maruz bırakılmıştır. Aynı 
zamanda Avusturya – Macaristan İm-
paratorluğu tarafından ilhak edilen 
Bosna’dan da göçler gerçekleşmiştir. 
1882 – 1900 yılları arasında 120.000 
Boşnak Osmanlı Devleti’ne sığınmış-
tır. Lakin bunların bir kısmının geri 
döndüğü de kaynaklarda belirtilmiş-
tir.

Balkanlardan Bursa’ya gelen göç-
menlerden sadece 30000’i Rus-
çuk’tan (Ruse) gelmiştir. Bunlar dö-
nemin Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa 
tarafından planlı bir şekilde yerleşti-
rilmiştir ve bu vesileyle Hoca Hasan, 
Rusçuk ve İntizam mahalleleri kurul-
muştur. Bu dönem toplamda ise Hü-
davendigar Vilayeti’nde iskân edilen 
göçmen sayısı 162.028’dir. Bursa 
Sancağı’nda ise bu sayı 64.000’dir. 
Bu göçmenler Hoca Hasan, Rusçuk 
ve İntizam mahallelerine ek olarak; 
Selimiye, Vidin, Kamberler, Tırno-
va, Yeni Cuma, Mecidiye, Mollaarap, 
Fethiye, İhsaniye, Ümitalanı, Ermiri, 
Nilüfer, Maksempınarı, Geçit, Hüsey-
niye, Hançerli, Teşvikiye, Kumlukalanı 
ve Tahtaköprü köylerine yerleştirildi. 
Bosna’dan gelenler için ise İnegöl’de 
toprak temin edilerek Mecidiye köyü 

kuruldu.

1899 yılında Bursa’yı gezen ve gör-
düklerini kaleme aktaran Bulgar 
Seyyah Kinçov’a göre ise Bursa’ya 
40.000 muhacir yerleştirilmiştir 
ve bu Bursa nüfusunun yarısını 
oluşturmaktadır. Kinçov tecrübelerini 
şöyle yansıtmıştır: 

“Bursa son yıllarda aldığı göç ile öyle-
sine büyüdü ki, nüfusu neredeyse iki-
ye katlandı. Bu konuda sağlıklı bir ra-
kam veremesem de tahminlere göre 
80.000’lere ulaştı. Türk-Rus Savaşı’n-
dan sonra Bulgaristan ve Dobruca’dan 
kitleler halinde gelen Müslümanların, 
göç etmesi sonucu birkaç ay gibi kısa 
bir sürede 40.000 kadar muhacir 
şehre yerleştirildi. Rus-Osmanlı sa-
vaşından önce, şehrin batı ucundaki 
verimli Bursa Ovası’nda çok az yerle-
şim varmış, ancak göçlerle durum çok 
değişmiş. Türkiye’nin savaştan sonra 
yitirdiği bütün bölgelerden, büyük bir 
Müslüman kitlesi buraya akın etmiş 
ve nüfusu %30 artırmanın ötesinde 
bölgeyi de olağanüstü renkli kılmıştır. 
Halkının çoğunluğunu bölgenin yerlisi 
olan Müslüman Türklerin oluşturduğu 
Bursa’ya, Kuzey Bulgaristan’dan yeni 
göç etmiş Türkler de katılarak ovada 
yaşayan nüfusu ikiye katlamıştır… Ay-
rıca, Bosna’dan göç eden Boşnak ve 
Bulgaristan’dan göç eden Pomakların 
oluşturduğu sıra köyler de vardır…”

Öte yandan 93 Göçmenleri’nin şeh-
re yaptığı katkılardan da bahsetmek 
gerekir. Göçmenlerle beraber şehir 
tarım, sanayi, tekstil alanlarında ileri 
gitmiş ve ekonomik anlamda katkı 
sağlanmıştır. Örneklendirmek gere-
kirse göçmenler ile birlikte “muhacir 
arabası” “briçka” kavramı ortaya çık-
mıştır. Bunlar Anadolu’daki muadil-
lerinden farklı olarak 4 tekerleklidir. 
Bunların Bursa’da arabacılığın yeni 
bir seviye kazanması ve bir araba 
üretim merkezi haline gelmesinde 
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yaptığı katkı büyüktür. Öte yandan 
tarımsal işletmeler çoğalmış ve ta-
rım yapılabilecek arazilerde de yüzde 
25’lik bir artış yaşanmıştır. Buğday 
üretimi yüzde 17 artmış, tütün üreti-
mi patlama yaparak yüzde 100 artış 
göstermiştir. Tarımdaki ilerlemeyle 
beraber hayvancılık da ilerlemiştir. 
Ayrıca Vidin’den gelen göçmenlerle 
bıçakçılık gelişmiş ve “Bursa Bıçakçı-
lığı” doğmuştur.

Balkanlarda göç akınını tetikleyen bir 
diğer unsur ise 1912 ve 1913’te cere-
yan etmiş olan Balkan Savaşları’dır. 
Zayiat bakımından kıyaslandığında 
durum 93 Harbi’nden çok daha içler 
acısıdır. Savaş öncesi 1911 yılında böl-
gede çoğunluk yüzde 51 ile Müslü-
manlara aitken, savaş sonrası durum 
Müslümanların aleyhine gelişmiştir.
Osmanlı savaşa hazırlıksız yakalan-
mış, düşman kuvvetleri Çatalca’ya 
kadar ilerlemiştir. Kaybedilen top-
raklar ikinci savaşta sadece Edirne’ye 
kadar geri alınabilmiş, oradan ötesi 
elden çıkmıştır. Bu sebepten de bu 
bölgeden Osmanlı topraklarına akın 
akın soydaş göçü gerçekleşmiştir. 

Bu bağlamda göçmenlerin sayısı 
hususundaki çeşitli araştırmalardan 
farklı sayılardaki sonuçlar elimizde 
bulunmaktadır. Tevfik Bıyıklıoğlu’na 
göre göçmen durumuna düşen kişi 
sayısı yaklaşık 440.000’dir. Bu sayı 

Bilal Şimşir’e göre 1.000.000’u bul-
maktadır. 24 Mart 1918 tarihinde Mec-
lis-i Ayan toplantısında muhacerete 
dair açıklamalarda bulunan Aşair ve 
Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyyesi 
Müdürü Hamdi Bey ise 450.000 sa-
yısını işaret etmektedir. Bu arşiv ni-
teliğindeki belgeye ek olarak Murat 
Bardakçı’nın “Talat Paşa’nın Evrak-ı 
Metrukesi” adlı eserinde Talat Paşa’ya 
verilen bir defterdeki rapor temel alı-
narak hazırlanan tabloda da bu sayı 
339.074 olarak kaydedilmiştir. 

McCarthy’nin çalışmasında kullandığı 
demografik analiz metoduyla elde et-
tiği verilere göre ise sığınmacı duru-
muna düşen toplam Müslüman sayısı 
413.922’dir. Bunlardan 20.853’ü Hü-
davendigar Vilayeti’ne göç etmiştir. 
Bursa Göç Müzesi verilerine göre ise 
de 93 Harbi ile başlayıp Birinci Dünya 
Savaşı ile biten dönem arası dikkate 
alındığında Bursa’ya toplam 81.265 
göçmen gelmiştir.

Bursa’ya gelen göçmenler ilk evrede 
camilere, medreselere, hanlara, ha-
mamlara, mekteplere ve otellere yer-
leştirilmişlerdi. Göçmenlerin iskânı 
Birinci Dünya Savaşı başlayana kadar 
gerçekleştirilemeyince göçmenler 
açıkta kalmaya başladılar. 1915 yılı iti-
bariyle Bursa’daki Ermeni azınlık gü-
venlik sebeplerinden ötürü Suriye’ye, 
Rum azınlık da iç kısımlara göç ettiri-

lince onlardan boşalan evlere Balkan 
göçmenleri yerleştirildi. Fakat bu du-
rum savaşın sona ermesinin ardından 
gönderilen azınlıklar geri dönmeye 
başlayınca yeni sıkıntılar doğurdu. 
Zira bu sefer açıkta kalan evlerin eski 
sahipleri azınlıklar oldu.

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE 
BALKANLARDAN BURSA’YA 
GÖÇLER

Üçüncü ve son bölüm olarak 
Cumhuriyet Dönemi göçlerini 
inceleyeceğimiz bu başlık altında 
gerçekleşmiş göçleri Türkiye ve 
Yunanistan arasında gerçekleşen 
nüfus mübadelesinden itibaren 
başlatarak Eski Yugoslavya’dan 
2000’lerin başına değin gerçekleşmiş 
olan göçlere kadar değinerek 
çalışmamızı bir sonuca bağlayacağız. 
Bu dönem aralığında hem ikili 
anlaşmalar yoluyla serbest göçlere 
hem de asimilasyon çalışmaları 
ve savaş yüzünden gerçekleşmiş 
zorunlu göçlere rastlayacağız.

Bu dönemde yeni bir devlet olarak, 
Osmanlı Devleti’nin arkasında bırak-
tığı enkazı devralarak kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti’nin, yıllar boyunca 
yüzleşmek zorunda kaldığı bir dizi 
savaşlar hasebiyle nüfusu erimiştir. 
Dolayısıyla Balkanlar’dan gerçekle-
şecek soydaş göçleri yorgun Türkiye 
için paha biçilemez bir nüfus, işgücü 
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kaynağıdır. Ayrıca nüfusun homo-
jenleştirilmesi, yani ulus devlet oluş-
turulması açısından da önemli bir 
etmendir. Bu bağlamda devlet kap-
samlı nüfus politikalarını uygulamaya 
koymuştur. Yunanistan, Bulgaristan, 
Yugoslavya (o dönemki adıyla Sırp – 
Hırvat – Sloven Krallığı)  ve Roman-
ya’daki Türk azınlık bu politikaların 
çekim alanında kalmıştır ve bu poli-
tikaların hedef unsuru olmuştur. Bu 
bağlamda devlet ise göçleri bir siste-
matiğe oturtma gayreti içerisindedir.

Kronolojik olarak bu zaman aralığın-
da incelememiz gereken ilk göç ör-
neğini Türkiye ile Yunanistan arasın-
dan gerçekleşen nüfus mübadelesi 
oluşturmaktadır. En basit anlamda 
mübadele, en az iki devlet arasında 
gerçekleşen bir nüfus değişimi, etnik 
ve dinsel unsur takasıdır. Buna tabii 
tutulmuş kimselere ise “mübadil” 
denmektedir. Taraflarca mübadele 
hususu Kurtuluş Savaşı sonrasında 
Lozan Barış Konferansı görüşmele-
rinde gündeme getirilmiştir. Bununla 
ilgili olarak taraflar 30 Ocak 1923 ta-
rihinde “Türk ve Rum Nüfus Mübade-
lesine İlişkin Sözleşme ve Protokol 
”ünü imzalamıştır. Bu kapsamda bu 
sözleşme çerçevesinde Batı Trakya 
Türklerine / Müslümanlarına, İstanbul 
Rumlarına, Gökçeada ve Bozcaada 
Rumlarına yerleşik (etablis) sıfatı 
tanınmış, bunların haricinde kalanlar 
ise mübadeleye tabii tutulmuştur. 

Taraflar arasında etablis hususu 
problemler doğurmuş, mevzu Millet-
ler Cemiyeti’ne (MC) taşınsa da so-
run burada çözülememiştir. Taraflar 1 
Aralık 1926’da yapılan yeni bir anlaş-
mayla problemleri nispeten çözse de 
uygulamada sıkıntılar devam etmiş, 
en nihayetinde 10 Haziran 1930’da 
imza atılan bir yeni bir sözleşme ile 
akit taraflar bir sonuca varabilmiştir. 
Neredeyse 7 yıl süren bu çalışmalar 
kapsamında Yunanistan’dan Türki-

ye’ye gelen müba-
dillerin sayısı yak-
laşık 500.000’i 
bulurken, Türki-
ye’den Yunanis-
tan’a giden müba-
dil sayısı yaklaşık 
1.200.000’e ulaş-
mıştır. 

Bunlardan ne ka-
darının Bursa’ya 
geldiği hususunda 
da elimizde çeşitli sayılar bulunmak-
tadır. Genel olarak bu sayı 26.000 
ile 34.000 arasında değişkenlik gös-
termektedir. Cevat Geray, “Toprak ve 
İskân Müdürlüğü Arşivi”nden elde et-
tiği sayılar 1924 – 1933 yılları arasında 
Bursa’da 31.658 mübadilin olduğunu 
işaret etmektedir. Dâhiliye Vekili 
ve Mübadele Vekâleti Vekili Recep 
Bey’in meclise sunduğu Aralık 1924’e 
kadar gelen mübadilleri dikkate alan 
1925 yılı tarihli bir belgeye göre Bur-
sa dönem itibariyle 26.204 mübadil 
ağırlamaktadır. 1927 yılındaki 
Salname de ise bu sayı genel olarak 
32.305 gözükmektedir. İlçe bazında 
da veriler içeren bu belgede: Mudan-
ya 6.463, Gemlik 3.645, Karacabey 
3.368, Gürsu 1.800, Görükle 1.266 
mübadile ev sahipliği yapmaktadır. 

Görüldüğü gibi farklı sayılarının ol-
masının bir sebebi gelen mübadil-
lerin Bursa üzerinden Kütahya ve 
Afyon gibi diğer illere dağılmasıdır. 
Gelen on binlerce mübadil geri dön-
me umutlarıyla, ekseriyetle buradan 
ayrılan Rumların evlerine yerleştiril-
mişti. Çoğu hasar görmüş bu evler 
devlet tarafından onarılıp mübadile 
teslim edilmişti.

Gelen mübadiller de, önceki Balkan 
Göçmenleri örneğinde olduğu gibi, 
tütüncülükle ilgileniyordu. Bu kul-
lanılarak Bursa tütüncülüğüne katkı 
sağlamak amaçlanmıştı. Ayrıca ge-

len göçmenler yerleştikleri yerde ilk 
defa zeytinle tanışmışlardı. Kimileri 
ne olduğunu bilmediği zeytin ağaç-
larını sökmüştü. Bu yüzden mübadi-
lin zeytine ilgi duyması ve üretimini 
yapmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Fakat göçmeni tarımla uğraşmaya 
ikna etmek zor olmuştur. Zira birçoğu 
içinde geri dönme hasreti ve umudu 
barındırdığından dolayı burada top-
rakla uğraşmak istememiş, üretime 
katkı sağlaması gecikmiştir.

Bu dönemin bir diğer göçü ise Bul-
garistan ve Kuzey Makedonya’dan 
yaşanmıştır. 1925 yılında Ankara ile 
Sofya Hükümetleri arasında “Türk 
Bulgar Dostluk Anlaşması ve İkamet 
Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu anlaş-
ma çerçevesinde isteğe bağlı göçle-
rin önü açılmış ve bu göçler bir dü-
zene oturtulmuştur. Aynı zamandaki 
Yugoslavya üzerindeki göçler ise ser-
best statüde gerçekleşmiştir. Belg-
rad Hükümeti’nin Türk ve Müslüman 
azınlığa karşı izlediği tarım reformu 
gibi ayrımcı politikalar sonucunda 
soydaş anavatana göçü tercih etmiş-
tir. 

Genel olarak bu dönemde azınlık me-
seleleri Balkan coğrafyasının temel 
sorunlarından biri olmuştur. Nihaye-
tinde yıkılan imparatorlukların ardıl-
ları olarak bölgede yeni, çok uluslu 
devletler kurulmuştur. Azınlıklar da 
kendilerini istemeden, ayrıca self de-
terminasyon ilkesine aykırı olarak, bu 
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devletlerin egemenliği altında bul-
muşlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
gerçekleşen bu göçlerde Bursa’ya 
Bulgaristan ve Yugoslavya devle-
ti ülkesinden Türkler ve Türk etnik 
bilincine sahip Boşnaklar, Arnavutlar 
ve Pomaklar yerleştirilmiştir. Bursa 
Göç Müzesi verilerine göre bu 
göçmenler Bursa’da 1273 hane ola-
rak iskân edilmiştir. İskân edilen bu 
göçmenlerin vesilesiyle Kestel’de 
Turanköy; İnegöl’de Lütfiye, İclaliye, 
İnayet Köyü; Orhangazi’de Cihanköy, 
Beşpınar ve Vefa köyleri kuruldu. 

Öte yandan hükümetimiz bu 
dönemde göçmenlerin kabul ve 
iskân şartlarını belirleyen 29 Haziran 
1934 tarihli 2510 sayılı İskân Kanu-
nu kabul etti. Bu kanunun üçüncü 
maddesinde genel anlamda muha-
cirlik ve mülteciliğe dair bir tanım-
lama şöyle yapılmıştır: “Türkiye’de 
yerleşmek maksadı ile dışarıdan, 
münferiden veya müçtemian gelmek 
isteyen Türk soyundan meskûn veya 
göçebe fertler ve aşiretler ve Türk 
Kültürüne bağlı meşkın kimseler, işbu 
kanunun hükümlerine göre Dâhiliye 
Vekilliğinin emrile kabul olunurlar. 
Bunlara muhacir denir. Kimlerin ve 
hangi memleketler halkının Türk kül-
türüne bağlı sayılacağı İcra Vekiller 
Heyeti kararile tesbit olunur.” 

Maddedeki açıklamada da görüldüğü 
üzere göçmenlik ve mültecilik statü-
sü sadece Türk soyundan gelenle-
re tanınmıştır. Üzerinde durulan bu 
Türklük vurgusu da ulus devlet olma 
gayretlerinin doğal bir yansıması ol-
maktadır. Ayrıca yapılan düzenleme-
lerde bir coğrafi kısıtlama bulunma-
masına rağmen bu kanundan en fazla 
Balkan Göçmenleri faydalanmıştır.

Soğuk Savaş Dönemi’ne gelecek 
olursak bu dönemde göçmenlerin 
ağırlıklı olarak, üç dönem halinde 
Bulgaristan’dan geldiğini görmekte-

yiz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Bulgaristan’da yönetimi ele geçiren 
ve devleti Sovyetler Birliği’nin gü-
dümünde yürüten sosyalistler, Türk 
azınlığa karşı asimile edici uygula-
malara devam etmişler, hatta Türkleri 
ülkeden kovma gayretine kapılmış-
lardır. 10 Ağustos 1950’de Türkiye’ye 
verilen bir notada üç ay içinde 
250.000 Türk’ün kabul edilmesi ade-
ta konjonktürel bir yansımayla forse 
edilmeye çalışılmıştır. Zira Sovyet-
ler Birliği, Türkiye’nin NATO’ya dâhil 
olma programı kapsamında Kore’ye 
asker göndermesinden ziyadesiyle 
hoşnut değildir. Moskova’nın uydusu 
Sofya’dan gelen bu nota da Mosko-
va’nın Ankara’ya verdiği bir ceza ola-
rak yorumlanmaktadır. 

Üç ay gibi bir kısa sürede Türkiye, bu 
kadar fazla göçmeni almak zorunda 
bırakılarak ekonomik ve demografik 
olarak zor durumda bırakılmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda ülkemize 
1950 – 1951 yıllarında 154.393 soy-
daş gelmiştir. Kaynaklarda bu dö-
nem göçmenlerinin en fazla Bur-
sa’da iskân edildiği belirtilmektedir. 
1950 yılının sonuna doğru Bursa’ya 
gelen göçmen sayısı 3.000’dir. 1951 
Ocak ayı itibariyle bu sayı 13.000’e 
ulaşmıştır. Bu göçmenlerin ilçe bazlı 
dağılımı ise: Merkez 4.000, M. Ke-
malpaşa 1.383, Karacabey 1.463 ve 
İnegöl 2.020 göçmen şeklindedir. 
Daha önceden gelen akrabası olanlar 
akrabalarının yanına, olmayanlar ise 
başta Demirtaş Misafirhanesi olmak 
üzere diğer misafirhanelerde geçici 
olarak yerleştirilmişti. 

Bu göçmenler daha sonra Hürriyet, 
Adalet ve İstiklal mahallelerinin ku-
rulmasına vesile oldu. Öte yandan 
1951 yılından itibaren göçmen konut-
ları inşasına da başlandı. Bu dönem 
göçmenlerinin en öne çıkan özellik-
leri yüzde 70 gibi bir çoğunluğunun 
çiftçi olmasıydı. Kalanını ise ticaret 

erbapları, zanaatkârlar ve küçük es-
naf oluşturmaktaydı. Bu göçmenlerin 
çalışkan olmaları ve hemen hepsinin 
de geldiği gibi işe girmeleri gözden 
kaçmamaktadır. Nitekim bu jeneras-
yondan Mümin Gençoğlu, Ali Osman 
Sönmez, Ali Durmaz gibi iş insanları-
nın çıkması tesadüf değildir.

1950 – 1951 göçü beraberinde bölün-
müş aileler sorununu da getirmiştir. 
Bu bağlamda bu parçalanmış aileleri 
birleştirmek amacıyla Ankara ile Sof-
ya arasında 22 Mart 1968 tarihinde, 
literatürde “Yakın Akraba Göçleri” 
olarak bilinen göçleri başlatan bir 
göç anlaşması akdetmiştir. Bu bağ-
lamda 1968 ile 1978 yılları arasında 
ülkemize yaklaşık olarak 130.000 
soydaş göç etmiştir. Dönemin Devlet 
Bakanlarından olan Ercüment Ko-
nukman’ın elde ettiği verilerde ha-
zırladığı bir tabloya göre 1951 – 1988 
yılları arasında 46.301 kişi Bursa’da 
iskân edilmişti. 

Bu çerçevede 1950 – 1951 göçün-
de elde ettiğimiz Bursa’ya yerleşen 
13.000 kişiyi çıkarırsak ve 1978 yılı ile 
krizin patlak verdiği 1989 yılına kadar 
neredeyse hiç göçün yaşanmadığı-
nı da hesaba katarsak, yakın akraba 
göçlerinde Bursa’ya yaklaşık 33.000 
göçmenin yerleştiğini söyleyebiliriz. 
Bu göçmenler iskân programına tabi 
tutulmadan akrabalarının olmaları 
şartıyla gelebilmişlerdi. Göçmenler, 
ekseriyetle merkezde Hürriyet, İstik-
lal, Şükraniye, Mesken, Yeşilyayla, Da-
vutkadı, Yediselviler, Zafer, Duaçınarı, 
Sinandede ve Atıcılar mahallelerine 
yerleşmişlerdi. Ayrıca Vatan ve Mil-
let mahalleleri de aynı zamanda ku-
rulmuş oldu. Öte yandan Orhangazi, 
Gürsu, İnegöl ve M. Kemalpaşa’ya da 
bir dağılım söz konusu olmuştur. 

Bulgaristan’dan gerçekleşen son bü-
yük göçmen akını ise 1989 yılında 
yaşanmıştır. Göç yoluyla Türklerden 
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kurtulamayan Bulgaristan’daki To-
dor Jivkov’un başını çektiği sosya-
list rejim, daha yoğun bir asimilas-
yon programı içeren Yeniden Doğuş 
Süreci’ni “Възродителен процес 
(Vızroditelen Protses)” uygulamaya 
başlamıştır. Bu Bulgarlaştırma prog-
ramı kapsamında 1984 yılı itibariyle 
Türklerin Türkçe konuşmaları yasak-
lanmış, dini vecibelerine yasaklar ge-
tirilmiş, ölmüşlerinin mezar taşları da 
dâhil olmak üzere kendi isimleri Bul-
garca isimlerle değiştirilmiştir. 

Türkiye’nin ve uluslararası kamuoyu-
nun baskılarıyla Bulgaristan, Haziran 
1989 itibariyle Türklerin göçlerine 
müsaade etmiştir. Burada her ne ka-
dar “müsaade” kavramı kullanılsa da 
asimilasyon politikalarının bir çıktısı 
olarak bu bir zorunlu göç örneğidir. 
Bir diğer deyişle soydaş mazisini, 
anılarını, komşularını, evini, köyünü, 
sevdiklerini ve ölmüşlerini arkada 
bırakmayı, orada kalarak zulüm gör-
meye tercih etmek durumunda kal-
mıştır. Bu bağlamda 345.960 soydaş 
anavatanına göç etmiştir. Bunlardan 
133.272’si daha sonra geri dönmüş-
tür. Bunda yıkılmak üzere olan, çatırtı 
seslerinin duyulduğu sosyalist Doğu 
Bloğu’nun bir parçası Jivkov rejimi-
nin tasfiyesi ve demokratik ve libe-
ral ilkeler barındıran bir rejimin tesis 
edilmesinin yeri büyüktür. Belirtme-
miz gerekir ki bu göç hareketi, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleş-
miş en büyük Kitlesel Göç Hareketi 
olma niteliği taşır.

Resmi verilere göre Bursa’ya gelen 
göçmen sayısı 52.997’dir fakat bu 
sayının 120.000’e kadar çıktığı da 
iddia edilmektedir. Nitekim göçün 
yaşandığı ilk dönemlerde Bursa’ya 
daha büyük dalgaların gelmesini ön-
lemek için şehir girişleri kapatılmış, 
içeriye sadece daha önceden gelmiş 
akrabası veya kalabilecek yeri olan-
lar alınmıştır. Göçmenler ilk evrede 

geçici olarak çadır kentlerde, okul 
bahçelerinde, spor salonlarında ve 
yurtlarda iskân edildi. Daha sonra ise 
kalıcı bir iskân için devlet desteğiyle 
Görükle, Kestel, İnegöl, Orhangazi ve 
Merkez’de 1050 Konutları’nda göç-
men konutları inşa edildi. Öte yandan 
bir göçmen olan Mümin Gençoğlu 
önderliğinde kurulan BAL-GÖÇ de 
göçmenler için sahada aktif olarak 
çalıştı. Ayrıca, Soğuk Savaş Sonrası 
da ağırlıkla ekonomik sebeplerden 
dolayı 1992 – 2001 yılları arasında 
yaklaşık 50.000 soydaş ülkemize 
göç etmiştir.

Öte yandan son olarak Yugoslavya’dan 
ülkemize gerçekleşmiş göçlere de 
değinmemiz gerekir. Bunlar 1952 yılı 
sonrasından Yugoslavya İç Savaşı’nın 
başladığı 1991 yılına kadar serbest 
bir şekilde gerçekleşmiş göçler ve 
iç savaştan itibaren gerçekleşen 
zorunlu nitelikteki göçlerdir. Bu 
göçlerin kaynak ülkeleri ise Türklerin 
ve Müslüman Arnavut, Boşnak, Tor-
beş ve Pomakların çoğunlukla yaşa-
dığı Bosna, Sancak, Kosova ve Ku-
zey Makedonya’dır. Buralardan 1991 
yılına kadar gelen göçmen sayısı 
183.497’dir.

 Bu göçmenlerden yaklaşık 3900 
hane Bursa’da Hamzabey, Papazçeş-
me, Sırameşeler, Muradiye, Çirişhane, 
Soğukçeşme, Fatih, Beşyol, Gülbah-
çe, Elmasbahçe ve Çınar mahalle-
lerine yerleşmişti. Dönem itibariyle 
Bursa’nın en eski mahallelerinden 
Hamzabey’in nüfusu çok azalmıştı. 
Kuzey Makedonya ve Kosova 
göçmenlerinin yerleşmesi vesilesiyle 
adeta yeniden kurulmuş oldu. İznik, 
M. Kemalpaşa, İnegöl ve Gemlik gibi 
diğer ilçelere de Kuzey Makedonya-
lı göçmenlerin yerleştiği görülmekle 
beraber özellikle Orhangazi’ye yer-
leşenler dikkat çekmektedir. 1970’li 
yıllarda Kuzey Makedonyalı göçmen 
sayısı Orhangazi nüfusunun yaklaşık 

1/3’ünü oluşturmaktadır. Özellikle 
bunlar bölgede tütüncülüğün 
daha da geliştirilmesine katkıda 
bulunmuştur. 

Yugoslavya İç Savaşı ve sonrasında 
2001 yılına kadar yaşanan akında 
ise Türkiye’ye gerçekleşen göçler 
genellikle geçici nitelikte olmuştur. 
Bu göçmenler çoğu savaşın bitişinin 
ve ülkelerinde istikrarın sağlanma-
sının ardından geriye dönmüşlerdir. 
Bu dönemde yaklaşık 25.000 Boş-
nak, 17.746 Kosovalı ve 10.500 Ku-
zey Makedonyalı ülkemizde misafir 
edilmiştir. Bunlardan ne kadarının 
yolunun Bursa’ya düşüp düşmediği 
ile ilgili elimizde maalesef bir bilgi 
yoktur. 

Sonuç

Yaklaşık 8000 yıllık tarihiyle Bursa, 
her zaman medeniyetlerin ilgi oda-
ğında olmuştur. İmparatorlukların, 
Krallıkların, Devletlerin, Beyliklerin 
kurulup yıkılmalarına şahitlik etmiş-
tir. Bildiğimiz kadarıyla Trak kabile-
lerinden itibaren neredeyse 3000 
yıldır göç almaktadır. Bu uzun zaman 
diliminde göçün neredeyse her tür-
lüsüne sahne olmuştur. Özellikle de 
son 200 yılda Balkan göçmenlerinin 
gözde şehri haline gelmiştir. Bunda, 
Balkan coğrafyasının yeşilliğiyle, su 
kaynaklarıyla ve dağlarıyla Bursa’nın 
coğrafyasına benzer oluşu, verim-
li toprağının olması en önemli et-
kenlerden olmuştur. Bursa, Osmanlı 
mirası Balkanlar’dan aldığı göçlerle, 
adeta gölgesinde Balkanları yan-
sıtan bir “İmparatorluk Minyatürü” 
haline gelmiş, barındırdığı unsurları 
ise renkli bir “İmparatorluk Mozaiği” 
oluşturmuştur.

Göçmenler, Bursa’da her ne kadar ilk 
başlarda yerli ahali tarafından dış-
lanıp “gavurun tohumları” “Bulgar” 
“Yunan” olarak adlandırılsa da ve 
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birtakım uyum sorunları yaşasa da 
zamanla Bursa’ya uyum sağlamış, 
Bursa’nın ekonomik, sosyo-kültürel 
yapısını da olumlu anlamda değiş-
tirmiş ve zenginleştirmiştir. Bu yüz-
dendir ki Göçmenler de Bursa’nın 
zenginliğidir. Göçmenler sayesinde 
Bursa’da tekstil, sanayi, arabacılık, 
bıçakçılık, tarım gibi alanlarda ileriye 
doğru atılımlar gerçekleşmiştir. Nite-
kim Balkan Göçmenlerinden Ali Os-
man Sönmez, Mümin Gençoğlu, Şük-
rü Şankaya, Ali Durmaz, Cavit Çağlar 
gibi önemli iş insanları çıkmış, bunlar 
da diğer göçmenlere ve yerli Bursalı-
lara birer başarı hikâyesi olarak örnek 
teşkil etmiştir.

Balkan Göçmeninin çalışkanlığı ve 
kadına verdiği önem, Bursalı yerli-
ye de örnek olmuştur. Göçmenlerde 
kadınının hayata dâhil olması, Ana-
dolu’da gerici bir zihniyetle sadece 
kadına indirgenen çocuk büyütme, 
evden çıkmama, çalışmama, sosyal-
leşememe gibi toplumsal rol kısıtla-
malarının kırılmasında ve Anadolu 
kadınının sosyal hayata dâhil edilme-
sinde büyük rol oynamıştır.

Son olarak çalışma genelinde elde 
edilen verilerle birer toplama ulaşmak 
gerekirse, özellikle son 200 yıl içeri-
sinde Bursa en az 400.000 Balkan 
Göçmeni ağırlamıştır. Bu insanların 
yıllar boyunca katlanarak göçmen ve 
göçmen kökenli aileler oluşturdukla-
rı da göz önüne alınırsa, günümüzde 
Bursa nüfusunun çok rahatlıkla en az 
1/4’ünü Balkan Göçmeni kökenlilerin 
oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Çalışmamızı son sözü Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e ayırarak 
noktalıyoruz…

“Muhacir diye küçümsenenler, tarihin 
yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, 
yani “Düşmanla sonuna kadar dövü-
şenler”, çekilen ordunun ricat hat-

larını sağlamak için kendilerini feda 
edenler ve düşman karşısında kaç-
mak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. 
Muhacirler kaybedilmiş toprakların 
aziz hatıralarıdır.” – Mustafa Kemal 
ATATÜRK, 17.01.1931
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BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİ 
BALKANLARDA İSYANLAR  

ALİ ONUR KARA

II. BÖLÜM

Yunan İsyanı

Yunan İsyanı başlangıcı ve sonuçları 
yönünden Rusya, İngiltere ve 
Fransa’nın yakından ilgilisini 
çekmiştir. Öyle ki Avrupa tarih 
anlayışını Grek tarihiyle ikame 
etmiştir. Osmanlı idaresi 
içerisinde Rumlar; din, 
dil özgürlüklerine sahip 
oldukları gibi toprak 
mülkiyeti bakımından 
serbest bırakılmıştır. 
Bu sebeple Rumlar 
Balkanlar’da Osmanlı’nın 
zenginlik, refah, huzur 
ve güvenlik içerisinde 
diğer etnik gruplardan 
daha ileri bir seviyeye 
gelerek en varlıklı ve en 
imtiyazlı gayrimüslim 
grup olmuştur. 

Fener Rum Patrikhanesi, Osmanlı 
yönetimi içerisinde ayrı bir öneme 
sahiptir. Yine Osmanlı Hariciyesi 
tercümanlık görevlerini Fenerli 
Rum beylerine verilmiştir. Fakat bu 
vazifelerde bulunanlar XVIII. yüzyılda 
başta Rusya olmak üzere Avusturya, 
Fransa ve İngiltere tarafından Osmanlı 
Devleti’ne karşı teşkilatlanmıştır.

1814 yılında Filiki Eterya (Philike 
Hetairia) Cemiyeti, Rus Çarı Çar 
I. Aleksandr’ın desteğiyle yaveri 
Aleksandr İpsilanti liderliğinde 
Odessa’da kurulmuştur.  Cemiyetin 
kurucuları arasında Athanasions 
Tsakaloph, Nikola Skofo ve Manuel 
Ksanto olmak üzere iki Rum, bir 
Bulgar tüccar grubu bulunmuştur.  
Cemiyetin faaliyet alanı, Ortodokslar 
arasında eğitim ve öğretim olarak 
gösterilse de esas ideali Osmanlı 

idaresinden bağımsız olarak bir 
Yunan Devleti ortaya çıkarmak 
istenmiştir.

Büyük bir yayılma içerisinde bulunan 
Filiki Eterya Cemiyeti, Eflak-Boğan, 
Akdeniz adaları, Selanik, Atina olmak 
üzere Rum tüccarların ulaştığı her 
yerde teşkilatlanmaya gitmiştir. 
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi de 

bu örgütlenmenin içerisinde gizli 
faaliyet yürütmüştür. 1818 yılında 
İstanbul’da Rum Patrikhane üyesi 
Eksanto’nun Fener’deki evi merkez 
olarak belirlenmiştir.  Böylelikle 
Osmanlı Devleti’nin merkezinde başta 
Rum tüccarlar olmak üzere tüm önde 
gelen Rumların bu bölücü cemiyet 
bünyesine katılmasını sağlamışlardır. 
İstanbul’da üç kişilik bir komite 
kurulmuştur. Eflak Beyi Kalimaki ve 
İstanbul Rum Patriği cemiyetin ileri 

gelenleri arasında bulunmuştur. 
İmparatorluğun her tarafında 
cemiyetin şubeleri kurulmaya 
başlanmış, Mora’nın Manyot 
isimli eşkıyalarıyla, Kleft diye 
tanınan dağlı eşkıyalar, tüccarlar, 
gemiciler, cemiyetin programını 
kabul ederek destek vermiştir. 
Geniş bir teşkilat kurmayı amaç 
tutan Filiki Eterya yöneticileri, 
şifreli iletişim kurmak için 
sözlük ortaya çıkarmıştır. Öyle ki 
şifrelere göre “bî-garaz” kelimesi 
padişahı, “muhibb-i insaniyet” 
Rusya İmparatorunu, “ziyade 

meşgul” sadrazamı, “kaynata” 
Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’yı 
anlatıyordu.  Filiki Eterya bu titiz 
çalışmalar sayesinde Rumları, isyan 
edebilecek bir duruma getirdi, fakat 
bölgede Tepedelenli Ali Paşa’nın 
tedbirli yönetimi isyan hareketlerini 
engellemiştir. 

Tepedelenli Ali Paşa, Rumların 
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faaliyetlerini yakından inceleterek, 
hedef ve faaliyetlerini yazılı rapor 
halinde Bâb-ı Âli’ye bildirmiştir. Bâb-ı 
Âli’de Kethüda görevinde bulunan 
Halet Efendi, iki nedenle Tepedelenli 
Ali Paşa’ya karşı taraf olmuştur. Birinci 
sebep, Tepedelenli’nin Halet Efendiye 
daha önceden yolladığı hediyelerin 
sürekli devam etmemesinden dolayı 
kızgın olduğunu dile getirmiş ve 
Tepedelenli aleyhinde konuşmaya 
başlamıştır.  Halet Efendi ve 
Tepedelenli’yi karşı karşıya getiren 
ikinci sebep ise Ali Paşa’nın düzenli 
bir topçu birliği oluşturma yönündeki 
çabasıdır. Tepedelenli Ali Paşa, 
Ahmet Cevdet Paşa’nın aktardığı 
üzere 8000 kişilik muntazam topçu 
birliği oluşturmuştur. Tepedelenli’nin 
başlattığı bu çalışmanın örnek olması 
ve başta İstanbul olmak üzere Osmanlı 
Devleti’nin diğer topraklarında da 
bu tür bir uygulamaya gidilmesi, 
Hâlet Efendi’nin güvencesi olan 
yeniçerilerin de sonunun geleceği 
anlaşılmıştır. Bu nedenle Hâlet Efendi 
yakın ilişki içinde olduğu sadrazam 
Hurşit Ahmet Paşa’nın vasıtasıyla bu 
topçu birliğinin oluşmasını engellemiş, 
böyle bir uygulamanın yarardan 
çok zarar getireceği bahanesiyle 
Ali Paşa’nın topçu birliğini ortadan 
kaldırtmıştır.  Yaşanılan bu olaylar 
sonucunda Bâb-ı Âli’de Fenerli 
Rum beylerinin desteklerini alan 
Kethüda Halet Efendi, Tepedelenli Ali 
Paşa’nın önünü kesmek maksadıyla, 
Ali Paşa’nın aleyhinde faaliyete 
başlamıştır. Gerçekleştirilen faaliyet 
neticesinde Ali Paşa’nın raporlarını 
Divan tercümanı ve aynı zamanda 
Filiki Eterya üyesi Morozi, Bâb-ı Âli 
tarafından raporu yerinde araştırmak 
üzere gönderilmiştir. Morozi’nin 
yaptığı tahkikata göre Ali Paşa’nın 
raporlarının gerçeği yansıtmadığı 
ve Rum ahalisinin sakin ve devlete 
bağlı olduğunu ifade etmiştir. Bu 
raporu fırsat olarak gören Halet 
Efendi’nin destekçisi olan Fenerli 

Rum beyleri, Halet Efendi’nin gücünü 
kullanarak Ali Paşa’yı görevinden el 
çektirmişler ve sonuç olarak Ali Paşa 
başkaldırmıştır. Bu başkaldırıya karşı 
Hurşit Paşa görevlendirilmiş ve Ali 
Paşa’yı öldürerek isyanı bastırmıştır.  
Ali Paşa’nın ölümüyle Rumlar için 
isyanın daha uygun bir ortamda 
oluşmasının önü açılmıştır.

Filiki Eterya Cemiyeti üyeleri, isyanın 
Mora’da başlamasını istemelerine 
karşın, Aleksandr İpsilanti liderliğinde 
isyan hareketi 3.000 kişilik bir kuvvet 
ile Yaş şehrinde başlamıştır. Eflak 
ve Boğdan’daki Türk kuvvetleri 
az olmasına rağmen İpsilanti’nin 
kuvvetlerini dağıtmıştır. İpsilanti 
kaçarak, aynı Sırp isyancı Kara Yorgi 
gibi Avusturya’ya sığınmak zorunda 
kaldı. 

Eflak-Boğdan’daki isyan hareketi 
bastırıldığı sırada, İpsilanti’nin 
kardeşi Dimitrus Mora’da isyan etti. 
Bu isyan kısa zamanda Atina başta 
olmak üzere Mora Yarımadası’na 
yayılmıştır. Önde gelen Ortodoks 
papazlar isyanı yönlendirmişlerdir. 
Öyle ki Patras Patriği Germanos, 
bütün Rumları Türklere karşı savaşa 
davet etmiştir. İsyan bu suretle millî 
ve dinî bir karakter alarak büyümeye 
başlamıştır. Fener Patrikhanesi 
bu isyan hareketine karşı çıkarak, 
Patrik Grigorios isyancıları aforoz 
etmiştir.  II. Mahmut, Fener Patriği 
Grigorios’un isyanda etkilerinin 
olduğunu ve Filiki Eterya cemiyetine 
mensup olduğunu tespit ederek 
Grigorios’u patrikhanenin önünde 
idam ettirmiştir.  Bu durum üzerine 
Rusya, Osmanlı Devleti’ne nota 
vererek, durumu Hristiyanlık ve 
Müslümanlık dâhilinde ele aldıklarını 
bildirmiştir. Bu nota karşısında 
Osmanlı Devleti, bu konunun devletin 
iç meselesi olduğunu söyleyerek 
notayı reddetmiştir.

Bu durum üzerine Rusya 8 Ağustos 

1821 tarihinde İstanbul’daki elçisini 
geri çekmiş ve Osmanlı sınırına 
asker sevkiyatı yapmaya başlamıştır. 
İlk olarak isyana mesafeli davranan 
İngiltere, Rusya’nın liderlik yaparak ön 
plana çıkmasından dolayı Yunanların 
bu davasına destek vermek, 
kurulacak olan bağımsız devletin 
Rusya’ya değil İngiltere’ye minnettar 
olmasını sağlamak istemiştir. Bu 
surette İngiltere, Mora Rumlarına 
1823 yılından itibaren maddî yardım 
yapmaya başlamıştır. 

Osmanlı Devleti Mora’daki isyanı 
bastırmak üzere Mısır Valisi Mehmet 
Ali Paşa’dan yardım istemiş, Mehmet 
Ali Paşa yardım karşılığında Mısır 
Valiliği’nin yanında Girit Valiliğini 
de istemiştir. Padişah II. Mahmut 
bu isteği kabul etmiştir. Mehmet 
Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
komutasında 16.000 piyade, 800 
at ve 60 gemi ile Osmanlı ordusu 
26 Şubat 1825’te Mora’ya çıkarma 
yapmıştır. 1826 yılına kadar süren 
çatışmalarda İbrahim Paşa, isyanı 
bastırmayı başarmıştır.  1826 yılında 
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, 
1827 yılında Navarin baskınının 
gerçekleşerek Osmanlı donanmasının 
yakılması ve 1828 yılında Osmanlı-
Rus savaşlarının sonucundan dolayı 
Osmanlı Devleti, Rusya ile 14 Eylül 
1829’da Edirne Anlaşması yapmış, 
anlaşmaya göre Yunanistan’ın 
bağımsızlığı tanınmıştır.

Karadağ İsyanı

Karadağ halkını VII. yüzyıla kadar 
Arnavutlar teşkil ederken, Bizans 
İmparatoru Herakleios zamanında, 
Sırplar da Karadağ’a yerleştirilmiştir. 
Sırplar Arnavutlardan sayıca kalabalık 
oldukları için Sırpların kontrolüne 
girmiş ve bölge Sırplaşmıştır. Elbette 
ki bu etkileşimin en önemli hususu 
ise Sırp ve Karadağ haklarının 
da Ortodoks olmaları olmuştur.  
Karadağ, Osmanlı Devleti tarafından 
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fethedildikten sonra, 1499’da 
Karadağ Beylerinin elinden yönetimi 
ele alan Vladika denen piskoposların 
teokratik yönetimi altında idare 
edilmiştir. 

Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin 
Müslüman olmayan halklara 
uyguladığı millet sisteminin 
Balkan toplulukları arasında milli 
düşüncelerin gelişmesinde özgürlük 
sağlamasından etkilenmiş olmaları 
yanı sıra, XVI. yüzyıl da Avrupa’da 
ortaya çıkan Rönesans hareketlerinde 
de etkilenmişlerdir.  Osmanlı millet 
sistemi içerisinde Ortodoks milletine 
mensup olan Karadağlılar, 1557 
yılında İpek kentinde bağımsız 
patriklik kurmuştur. Bu İpek Patrikliği, 
Sırpların milli kimliğinin gelişiminde 
önemli rol oynamıştır.   Karadağlılar 
etnik kimliklerini kilise etrafında 
geliştirerek, bağımsızlık kaynağını 
ise Orta çağ’da kurdukları Zeta 
Devleti’ne dayandırmıştır.  

1699 yılında Osmanlı Devleti ile 
Kutsal İttifak Devletleri  arasında 
imzalanan Karlofça Antlaşması’yla 
Venedik egemenliğini Dalmaçya’nın 
tamamına kadar genişletmiş, 
Karadağ’a komşu olmuştur. 1714-18 
yılları arasında Osmanlı Devleti’yle 
savaş içinde olan Venedik, bu savaşta 

Karadağ’ın desteğini almak için 
Karadağ’a piskoposun haricinde sivil 
vali atamıştır. Böylece Karadağ’da 
biri piskopos biri de siyasi yetkilere 
sahip vali olmak üzere iki resmi 
görevli olmuştur. Yaşanan bu 
gelişmeler iki ülke arasında ilişkileri 
kuvvetlendirmiştir.  1718 yılından 
sonra Karadağ’ın Venedik ile bağları 
zayıflamıştır. Karadağ, Avusturya 
ile yakın ilişkiler kurmak istemişse 
de Rus Çarlığına daha fazla ilgi 
duymuştur. Nitekim Ruslardan 
destek isteyenlerin başlarında 
gelen Piskopos Vasiliye Petroviç, St. 
Petersburg’u üç kez ziyaret etmiştir. 
Rusların, Karadağ’ı daha iyi tanıması 
için 1754 yılında Moskova’da “Karadağ 
Tarihi” adlı kitap yayınlamıştır. 
1756 yılında Bosnalılar, Karadağlı 
kabilelerin düzenledikleri akınlardan 
zarar görmüştür. Bu durum üzerine 
Osmanlı kuvvetleri ve benzer 
zararlar gören Venediklilerden de 
destek alarak Karadağ’a saldırmıştır. 
Karadağ’ın Osmanlı askerlerince ele 
geçirilmesinin ardından, Karadağlılar, 
vergilerini ödeyeceklerini ve akınları 
durduracaklarını temin etmişlerdir.  
Karadağ Vladikalığı, 1766 yılında 
İpek Patrikliği’nin lağvedildikten 
sonra dini yönetimini İstanbul Rum 
Patrikhanesi’ne bağlanmış olmasıyla 

hem siyasi hem de dini olarak 
Osmanlı Devleti’nin tam himayesi 
altına girmiştir. 

Rusya’nın Balkanlar’daki politikası 
üzerine, Karadağ halkı da 
Osmanlı-Rus Savaşları ve Sırpların 
isyanlarından etkilenmiştir. 1852 
yılında II. Petar Vladika’nın ölümüyle 
vasiyeti üzerine yeğeni Danilo yerine 
geçmiştir. Danilo, Vladika (Piskopos) 
unvanını kabul etmemiştir. 
Karadağ’ın önde gelenleriyle, Rusya 
ve Habsburg İmparatorluğu’nun 
desteklerini alarak teokratik devlet 
yönetimini ortadan kaldırarak, 
vazifesini sekülerleştirmiştir. 
Prens Danilo eğitimini Rusya’da 
tamamlamış, prens olur olmaz 
hemen St.Petersburg’a giderek 
Çar’a kendisini “Karadağ Prensi” 
olarak tanımasını istemiştir. Rus Çarı 
Nikola da kendisini büyük ilgiyle 
kabul ederek, Karadağ’ı korumayı 
vaat ederek Osmanlı Devleti’ne 
karşı Karadağ Prensliği ve Rus 
Çarlığı arasında ittifak tesis etmiştir. 
Danilo’nun bağımsız bir hükümdar 
olarak davranması ve Rusya ile 
doğrudan görüşmesi, Osmanlı 
Devleti’nin Karadağ üzerindeki 
egemenlik haklarına karşı bir hareket 
olmuştur. Bu durum üzerine Osmanlı 
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Devleti, Danilo’nun “Prensliğini” 
tanımadığını bildirmiştir. 

1852’de Karadağlılar Türklerin 
yaşadığı şehirlere saldırmaya 
başladıktan sonra aynı yılın Kasım 
ayından itibaren de Karadağ’da 
tam anlamıyla savaş başlamıştır. 
Osmanlı Devleti, 8 Ocak 1853’te 
verdiği bir uyarıda, Karadağ 
üzerinde yüzyıllardan beri devam 
eden egemenlik haklarının Karlofça 
ve Pasarofça gibi milletlerarası 
antlaşmalarla da teyit edilmiş 
olduğunu belirttikten sonra, “Bir 
babanın itaatsizlik gösteren evlâdını 
cezalandırması niteliğinde olmak 
üzere” Ömer Paşa komutasında 
bir kuvveti Karadağ’a sevk etmek 
zorunda kaldığını bildirmiştir. Verilen 
uyarıda, bu tarihi hakikatlere karşın, 
Danilo’nun, Osmanlı Devleti’ne ait 
egemenlik haklarına sahip çıkarak 
bağımsız bir Prens olmak istediği 
vurgulanmıştır. Karadağlılar yapılan 
savaşta ağır kayıplar vererek Osmanlı 
Devleti’ne mağlup olmuştur. 

1856 Paris Kongresi’nde Sırbistan’ın 
Osmanlı Devleti’ndeki durumu 
görüşülürken, Avusturya delegesi 
Buol’un ortaya attığı bir mesele ile 
Karadağ’daki isyana temas edilmiştir. 
Paris Kongresi’ndeki Türk baş 
delegesi Ali Paşa, Karadağ’ın Osmanlı 
Devleti’nin bir bölümü olduğunu 
ve Osmanlı Devleti’nin bu durumu 
değiştirme düşüncesinde olmadığını 
ifade etmiştir.  Prens Danilo, 1860 
yılında Karadağlı biri tarafından 
öldürülmüştür. Yerine geçen Prens 
Nikola Hersek ayaklanmasına 
karışmış, Osmanlı Devleti de Ağustos 
1862’te sert bir uyarı göndermiştir. 
Prens Nikola bu uyarıya rağmen 
Osmanlı kuvvetleriyle çatışmaya 
devam etmiştir. Osmanlı kuvvetleri 
ileri harekâta geçerek Karadağ’ı kesin 
olarak geri almıştır. Savaş sonrasında 
yapılan 14 maddelik anlaşmaya göre 
Karadağ, eski yönetim şekline geri 

dönmüştür. 

1875’te Balkanlar’da çıkan değişim 
hareketlerine kadar Karadağ’ın 
durumu değişmeden devam 
etmiştir. 1875’te Balkan krizine 
Karadağ’da dâhil olmuş, 1876 Berlin 
Antlaşması’yla bağımsız olmuştur.

Hersek İsyanı

Hersek 1875’te Osmanlı Devleti’nin 
Bosna vilayetine bağlı bir sancaktı. 
Hersek’te çıkan isyan öncesinde 
Bosna-Hersek’te 1.200.000 nüfus 
bulunmaktaydı. Nüfus din ve mezhep 
açısından Müslüman, Ortodoks 
ve Katolik olarak dağılmaktaydı. 
Hristiyan nüfus Müslümanlardan 
fazla olmasına karşın ekonomik 
yönden Müslümanlar, Hristiyanlara 
karşın üstün durumdaydılar. 

Hersek’te yaşayanlar arasında 
isyana kadar herhangi bir sorun 
ortaya çıkmamıştır. 1874 yılında 
isyanın başlamasının sebebi, Hersek 
sancağına bağlı Nevesin kazasında 
yaşayan Hristiyanlardan 160 kişinin 
ağnam (koyun) vergisine karşı 
çıkmasıdır. Bu sebepten dolayı 
Hersek isyancıları Karadağ’a iltica 
ederek, Karadağ Prensi Nikola’dan 
destek talep etmişlerdir. 

Prens, Osmanlı Devleti’nin tepkisini 
üzerine çekmemek için, İstanbul’daki 
Rus elçisine 160 kişinin kasabalarına 
dönmeleri üzere Osmanlı Hükümeti 
nezdinde aracılık yapmasını rica 
etmiştir. Sadrazam Esad Paşa, 
Rusya’nın bu aracılığıyla mültecilerin 
yaşadığı topraklara geri dönmelerini 
kabul etmiş ve Bosna Valisi Derviş 
Paşa’ya da yapılan şikayetlerin 
araştırılmasını emretmiştir. Mülteciler, 
Nevsin kasabasına döndüklerinde 
halk tarafından Osmanlı Devleti’nin 
bağışlayıcı hareketi bir zaaf olarak 
görülmüştür. 

Nevesinliler, Karadağ’dan geri dönen 
akrabalarının teşvikiyle mültezimlerin 

eziyetlerinden, vergilerin servet 
ve güçlerine uygun olmadığından, 
yeni senetlerin vergilerinden şikâyet 
için toplanmaya başlayan kaza 
müdürünü kaçırıp, peşlerinden giden 
askerleri öldürmüşlerdir. İsyanın 
24 Temmuz 1875’te başlamasıyla, 
Sadrazam Esat Paşa isyanın siyasi 
bir amacı olmadığını, mahallî 
ve idarî bir kalkışma olduğunu 
düşünerek isyancılara karşı kuvvet 
yerine nasihatçi gönderilmesi 
yolunda Bosna Valisi Derviş Paşa’ya 
talimat vermiştir. Derviş Paşa, 
Esat Paşa’nın talimatlarına uyarak 
isyancılara Saraybosna’dan Mirliva 
Hüseyin Paşa ile Kastan Efendi’yi 
Nevesin kazasına göndermiştir. Bu 
nasihatçiler eşkıyalara, silahların 
bırakılması durumunda Hükümetin 
yapılan şikâyetleri inceleyeceğine, 
haklı oldukları hususlarla ilgili 
düzenlemelerin yapılacağına dair 
söz vermiştir. Eşkıyalar ise silahlarını 
bırakmanın yalnızca isteklerinin 
kabul edilmesiyle mümkün olacağını 
söylemişlerdir. Ancak, Osmanlı 
Devleti bu şartları kabul etmemiştir. 
Dolayısıyla, isyanı nasihatle bastırma 
teşebbüsü boşa çıkmıştır. İsyancılar, 
devletin kendilerine karşı bir 
türlü kuvvet kullanmamasını, Slav 
komitelerinin telkiniyle Rusya ve 
Avusturya’nın etkisine bağlamıştır. 

24 Temmuz 1875’te isyancılar Nevesin 
kaza müdürünü kaçmaya zorlamış 
ve kendilerine engel olmaya çalışan 
inzibatları öldürmüştür. İsyancılar, 
yolları keserek Osmanlı askerlerini 
ve Müslümanları öldürmeye 
başlamış, isyana katılmak istemeyen 
Hristiyan halkın evlerini yakarak, 
onları isyana katılmaya zorlayarak 
isyanı tam anlamıyla başlatmıştır. 
İsyanın çıkmasından sonra Rusya, 
Avusturya ve Prusya hükûmetleri 
arasında görüşmeler başlamıştır. 
Yapılan görüşmelerden sonra, 
Hersek isyanının kuvvet gönderilerek 
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bastırılması için Bâb-ı Âli’ye birlikte 
öneride bulunmuştur. Fakat Osmanlı 
Devleti, halkı endişeye düşürmemek, 
savaş çıkmasını önlemek ve Karadağ 
aleyhine düşmanca bir düşüncenin 
olduğu yargısını uyandırmamak 
gibi sebeplerle çıkan isyanı kuvvet 
kullanmadan bastırma yolları 
aramıştır. İsyancılara nasihatçiler 
göndererek şikâyetlerinin tespitine 
ve isteklerinin göz önüne alınacağına 
dair vaatlerde bulunmuştur. Bu 
yöntemden istedikleri sonucu 
alamayınca da Viyana Hükümeti’ne 
başvurarak Dalmaçyalıların 
isyancılara yaptıkları yardımların 
önlenmesi amacıyla bu devletin 
sınırlarında önlemler alması ve Büyük 
Devletlere  başvurup Karadağ ve Sırp 
prensliklerinin isyancılara yaptıkları 
yardımların kesilmesi için etkilerini 
kullanmalarını istemiştir. 

Avusturya sınırında bunlar olurken, 
isyanın büyümesi devam etmiş, isyancı 
liderler “devlet bizi vuramayacak” 
diye ilanlar yayınlamaya başlamıştır. 
Böylece, devlete bağlı yerlerin halkını 
yanlarına çeken asiler, isyanın Bosna 
topraklarına yayılmasını sağlamıştır. 
Öncelikle, Banyaluka Sancağı’nda 
bulunan Gradişka ve Kozara 
taraflarını ve Rebke Sancağı’nda 
olan Priyedor çevrelerini kışkırtarak 
ve Gaçka, İstolça, Bileke ve Trebin 
kazaları ve köylerinde bulunan 
Müslüman evlerini yakıp yıkmışlardır. 
Bunun üzerine, asilerin nasihatlerle 
ikna edilmesi zamanının geçtiğini 
herkes anlamış, Bosna-Hersek 
Müslümanları öncelikli olarak can ve 
mallarını korumak istemiştir. Osmanlı 
Devleti’nin isyana karşı duruşu 
nedeniyle her geçen gün isyancıların 
sayısı artarak bir güç hâline 
gelmiştir.  Osmanlı kuvvetlerinin 
yapacağı taarruzu kırmak üzerine 
asiler plan teşkil etmiştir. Yapılan 
planın ilk safhası, arazinin şeklinden 
faydalanarak kaleler arasındaki 

ulaşımı engelleyerek ortaya çıkan 
gıda problemiyle kalelerin düşmesini 
planlanmıştır. Bu kalelerin ele 
geçmesiyle Osmanlı kuvvetleri 
için Hersek’te kalmak imkânsız 
olacağından bölgeye egemen 
olunacaktı. Yapılan planın gereğince 
isyancılar Karadağ’a en yakın olan 
Nikşik Kalesi’ni alarak Duga Boğazı’nı, 
Piva Kalesi’ni ele geçirmek için de 
Graniçka yolunu kapatmıştır. Trebin-
Ragüza elde etmek için isyanın 
sonuna kadar çatışmıştır. 

İsyanın tehlikeli boyutlara ulaşması 
karşısında 4.200 kişilik bir kuvvet 
bölgeye gönderilmiştir. İsyana 
müdahalede geciken Esad Paşa 
azledilmiş ve yerine Mahmud Nedim 
Paşa sadrazamlığa getirilmiştir. 
Olaylar karşısında Prusya, Avusturya 
ve Rusya temsilcileri Berlin’de bir 
araya gelerek Osmanlı Devleti’ne 
bir nota vermeyi kararlaştırmışlardır. 
Mahmud Nedim Paşa bu notayı 
önlemek amacıyla 20 Eylül 1878’de 
Adalet fermanı ilan etmiştir. Bu 
fermana göre; “En çok şikâyet edilen 
arazi dağıtımı ve iltizam usulü gibi 
hususların düzeltilmesine, dinlerin 
serbestliği ve mezheplere verilen 
müsaadelerin pekiştirilmesine, 
Hristiyanlardan alınan askerlik 
bedellerinin indirilip değiştirilmesine, 
mahkemelerde bazı düzeltmelerin 
vaadine, meclis ve mahkemelerin 
üyelerinin seçilme hakkının 
genişletilmesine, memuriyetlerini 
kötüye kullananlar hakkında 
halkın şikâyette bulunabilecekleri” 
kararlaştırılmıştır. Bâb-ı Âli, Adalet 
Fermanı’ndan başka 2 Ekim 1875 ve 
12 Aralık 1875 fermanını yayınlamıştır. 
2 Ekim 1875 tarihli olan ve 8 Kasını 
1875’te Bosna’da ilan edilen irade, 
doğrudan Bosna’ya ait olması 
itibariyle önemlidir. İradeye göre 
isyandan önce getirilen ve isyanın 
görünen nedenlerinden biri olan 
vergi kaldırılmış ve 1873’e kadar olan 

vergi borçları affedilmiştir. Bâb-ı Âli, 
12 Aralık 1875’te de devletin tümünde 
geçerli üçüncü ferman olarak Islahat 
Fermanı’nı ilan etmiştir. Osmanlı 
Hükümeti bu reform önlemleriyle 
Avrupa’nın müdahale girişimlerini 
önlemeye çalışmış, ancak başarılı 
olamamıştır. Hersek İsyanı’nın 
uluslararası alana taşınmasında 
mülteciler oldukça etkili olmuşlardır. 
Bundan sonra gelişen olaylar 
meseleyi uluslararası boyuta 
taşımış ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın 
başlamasına neden olmuştur. 
Savaş, Osmanlı Devleti’nin aleyhine 
sonuçlanmış ve Berlin’de uluslararası 
kongre toplanmıştır. 

Bulgar İsyanı

Bulgarların millî kurtuluş hedefine 
yönelik ilk silahlı isyan teşebbüsü 
1841 Niş ve 1850 Vidin isyan 
teşebbüslerinden dolayı “Eşkıya 
Çeteciliği” olarak gösterilmiştir. 
Bulgar tarihçiler, kalkışma 
hareketlerinin öncüsü olarak Geogri 
Stoykov Rkovski’yi göstermektedirler. 
Bulgar kalkışma hareketleri 1862 yılı 
itibariyle strateji değişikliğine gitmiş, 
Slaveykov tarafından ilk Bulgar 
lejyonu olarak kurulmuş, böylece 
Eşkıya Çeteciliğinden “İhtilalci 
Çeteler” olarak değişim göstermiştir.  
Rumlar Ortodoks Kilisesi’nden 
bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin 
kurulması ve Rusların Bulgarlar 
üzerinde Panortodoks ve Panslavist 
faaliyetleri neticesinde Bulgarların 
milliyet duygusu kuvvetlenmiştir. 
Hersek isyanıyla tahrik olan Bulgar 
köylüleri ve Romanya’da bulunan 
Bulgar ihtilâl komiteleri nüfuzlarını 
Balkanlar’da yaşayan Bulgarlar 
üzerinde geniş ölçüde yaymıştır. 

1875 Hersek isyanından almış 
oldukları cesaretle başlatılan Bulgar 
isyanı başarısızlıkla sonuçlanmış, 
Osmanlı Devleti tarafından yakalanan 
isyancılar ise Sadrazam Mahmud 
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Nedim Paşa’nın yakın dostu olan 
Rusya’nın İstanbul elçisi İgnatiev’in 
araya girmesiyle affedilmiştir.  
1875 isyanının başarısızlıkla 
sonuçlanmasıyla 12 Bulgar komiteci 
Romanya’da bir araya gelerek yeni 
bir isyan gerçekleştirmeye karar 
vermişlerdir. Bu isyanın planları 
Georgi Benkovski’nin yönetiminde 
hazırlanmıştır. Hazırlanan plana göre; 
Edirne, Filibe, Tatar-Pazarcık, Karlova, 
İhtiman, İzladi ve Sofya’nın şehir, 
kasaba ve köylerinin ateşe verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Planın en dikkat 
çeken tarafı ise; Bulgar ve Türklerin 
ortak olarak yaşadıkları bölgelerde 
Türk ahalinin katledilmesi, evleri ve 
mallarının yağmalanması olmuştur. 
Bulgar ayaklanmasının esas temeli, 
bölgede yaşayan Müslüman ahaliye 
karşı bir kıyım hareketi oluşturarak 
bölgeden uzaklaştırmak olmuştur. 

Milâdi takvime göre 2 Mayıs 
1876, Rumi takvime göre ise 20 
Nisan’da Bulgarlar, Edirne Vilayeti, 
Filibe Sancağı, Tatarcık Kazasına 
bağlı Otlukköy (Panagyurişte) ve 
Avratalan (Koprivştitsa) başta olmak 
üzere dört köyde isyan hareketine 
girişmiştir.  İlk ayaklanma Avratalan 
köyünde meydana gelmiştir. Bunun 
üzerine 29 Nisan 1876 tarihinde bir 
isyancıyı tutuklamak için Avratalan 
köyüne gelen Nahiye müdürü ve 
yanında gelen askerler isyancılar 
tarafından öldürülmüştür. İsyanın 
lideri olan Benkovski’nin emriyle 
nahiye müdürünün kanlarıyla yazılan 
mektup isyan merkezi Otlukköy’e 
gönderilmiş ve bu mektupla isyanı 
başlatan sembollerden biri haline 
gelmiştir.  Ardından Otlukköy’ün 
meydanında toplanan heyecanlı 
kalabalık isyancı türküler söyleyerek, 
Benkovski’nin ateşli konuşmasını 
dinlemiştir.  Bu konuşmayla motive 
olan kalabalık masum Türkleri 
öldürmek üzere civara yayılmıştır. 
Yaklaşık 1.000 Müslüman köylü bu 

saldırılar neticesinde ölmüştür.  İsyan, 
kısa zamanda Filibe Sancağı’nın 
tüm köylerine yayılmıştır. İsyanın 
bu şekilde hızlı yayılmasında Rus ve 
Sırpların büyük etkisi olmuştur. 

Filibe Mutasarrıfı Aziz Paşa, 
Bulgaristan’da isyanın çıkacağını 
öngördüğü için ve bölgeyi savunması 
gereken askerî kuvvetlerin başka 
yerde savaşmasından  kaynaklanan 
nedenle Bâb-ı Âli’den destek askerî 
kuvvet istemiş ancak isteği yerine 
getirilmemiştir. İsyan çıktıktan sonra 
da asayişi temin etmek için en 
az bir tabur asker gönderilmesini 
istemesine rağmen, Mahmud Nedim 
Paşa, Rusya’nın İstanbul Elçisi 
İgnatiev’in olayın abartılmaması 
tavsiyesine uyarak Filibe sancağında 
yaşayan Müslümanlar, isyancılar 
karşısında savunmasız bırakılmıştır. 
Bu durum karşısında Bulgar isyancıları 
faaliyet alanında daha çok cesaret 
kazanarak, haberleşmeyi engellemek 
için telgraf hatlarını kesmiş, köprüleri 
yıkmış ve çevre köyleri ateşe vererek, 
1000 kadar Müslümanı katletmiştir.  
Bu durum karşısında Müslümanlar, 
İstanbul’dan destek gelinceye kadar 
kendilerini savunmak için Türklerden 
oluşan başıbozuklar ve Çerkezlerden 
mülhem milis kuvvet kurmuştur.  
Bâb-ı Âli, isyanın büyüdüğünü 
anlayınca 18.000 kişilik askerî kuvvet 
göndermiş, başıbozuklarla birlikte 
şiddetli geçen çatışmalar sonrasında 
isyan bastırılmıştır. 

Bu isyan küçük bir ayaklanma 
olayı olarak gözükse de Avrupa’da 
kamuoyu üzerinde etkisi büyük 
olmuştur. “Müslüman Türkler 
Hristiyan Bulgarları Boğazlıyor” diye 
Avrupa basınında geniş yer bulmuş, 
İngiliz eski başbakanlarından 
Gladstone “Bulgar Zulümleri” adlı 
bildiriyle geniş açık hava toplantıları 
düzenlemiştir. Yapılan propagandalar 
neticesinde 1877-78 Osmanlı-Rus 
Harbi çıkmış 24 Nisan 1877’de Tuna 

vilayeti üstünde Bulgar Prensliği 
kurulmuştur. 
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2020 Yılı Gelişmeleri
30 Ocak 2020: Kosova Başbakan 
Yardımcısı Enver Hoxhaj, Kuzey Ma-
kedonya ile Kosova arasındaki yeni 
sınır kapısı “Belanovce-Stançik”in bu 
hafta sonunda hizmete açılacağını 
bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açık-
lamalarda bulunan Hoxhaj, yeni sınır 
kapısının açılmasından dolayı Kosova 
ile Kuzey Makedonya’nın yetkili ku-
rumlarına teşekkür ederken, “Yıllarca 
süren gecikmelerden sonra Stan-
çik-Belanovce sınır geçiş noktasının 
hazır olmasından ve bu hafta 
sonunu vatandaşlara açılacağından 
memnunum.” dedi. (Kırım Haber 
Ajansı, 2020).

31 Ocak 2020: Karadağ’da 1918 yı-
lına kadar inşa edilmiş dini yapıların 
devletin mülkiyetine geçmesini ön-
gören Dini Özgürlükler Yasası, ülke-
deki Sırpların tepkisini çektiği gibi 
iki komşu Karadağ ile Sırbistan ara-
sındaki ilişkilerde de gerilime neden 
oldu. 

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dju-
kanovic’in aralık ayında imzaladığı 
yeni yasa, özellikle Sırp Ortodoks 
Kilisesi’nin (SPC) sert tepkisine ne-
den olurken, SPC’ye bağlı Karadağlı 
Sırplar bir aydır ülkenin büyük şehir-
lerinde hükümeti protesto amacıyla 
ayinler düzenliyor.

İlk günlerde arbedelerin de 
yaşandığı, gözaltı ve yaralanmaların 
da olduğu protestolar yerini daha 
sakin yürüyüşlere bıraksa da 
tartışmalı yasa bu sefer de iki komşu 
ülke arasında diplomatik kriz yarattı. 
(Anadolu Ajansı, 2020).

24 Mart 2020: Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin, Arnavutluk ve Kuzey Ma-
kedonya ile üyelik müzakerelerine 
başlanması konusunda siyasi uzlaşı-
ya vardığı bildirildi.

Video konferans yoluyla devam eden 
Genel İşler Konseyi toplantısı sırasın-
da Twitter hesabından paylaşımda 
bulunan AB Komisyonunun Geniş-
lemeden Sorumlu Üyesi Oliver Var-
helyi, “AB ülkelerinin Arnavutluk ve 
Kuzey Makedonya ile üyelik müzake-
relerinin açılmasına ilişkin siyasi uz-
laşıya varmasından büyük memnu-
niyet duyuyorum.” ifadesini kullandı. 
(Anadolu Ajansı, 2020).

10 Temmuz 2020: Bulgaristan ve 
Hırvatistan avro para birimine ge-
çişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz 
Kuru Mekanizması’na katıldı. Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kon-
seyi, Bulgaristan para birimi leva ve 
Hırvatistan para birimi kunanın av-
roya geçişte gerekli kriterleri yerine 
getirerek “bekleme odası” olarak ad-
landırılan Avrupa Döviz Kuru Meka-
nizması’na (ERM2) girdiğini açıkladı. 
(Anadolu Ajansı, 2020).

15 Temmuz 2020: Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova 
Başbakanı Avdullah Hoti, Avrupa Bir-
liği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Poli-
tikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 
ile yarın Brüksel’de bir araya gelerek 
ikili ilişkileri ve Balkanlar’daki son ge-
lişmeleri ele alacak. 

AB’nin Belgrad-Priştine Diyaloğu 
Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’ın da 
katılacağı toplantı, 2018 yılının kasım 

ayından sonra diyalog süreci kapsa-
mında yapılacak ilk toplantı olacak. 
(Anadolu Ajansı, 2020).

4 Eylül 2020: Beyaz Saray, Kosova 
Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın da 
katıldığı törende “İki ülke arasında 
ekonomik normalleşme” anlaşma-
sına imza attıklarını açıkladı. Haf-
ta boyunca Beyaz Saray’da iki ülke 
arasında devam eden müzakerelerin 
sonunda Kosova ile Sırbistan, ekono-
mik normalleşme konusunda anlaştı. 
(Anadolu Ajansı, 2020).

22 Ekim 2020: Yunanistan ve Arna-
vutluk, karasuları sorununu Lahey 
Mahkemesinde çözecek. 

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 
Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması 
için Tiran’ı ziyaret ederek Başbakan 
Edi Rama ile görüştü. Ancak iki ülke 
anlaşmazlıklarını çözümleyemeyerek, 
sorunu Hollanda’nın Lahey kentinde-
ki uluslararası mahkemeye taşıma-
ya karar verdi. (Kırım Haber Ajansı, 
2020).

17 Kasım 2020: Kuzey Makedon-
ya’nın, Avrupa Birliği (AB) üyelik mü-
zakereleri Yunanistan’dan sonra şim-

Balkanlar'da DİPLOMASİ
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di de Bulgaristan engeli ile karşılaştı.

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı mü-
cadelede hem Kuzey Makedonya 
hem de Bulgaristan’da “milli kah-
raman” olarak görülen Gotse Del-
çev’in hangi ülkenin tarihi kişiliği 
olduğu tartışması yüzünden Sofya, 
Brüksel’in Üsküp ile başlatacağı tam 
üyelik müzakerelerini engelleme teh-
didinde bulunuyor. (Anadolu Ajansı, 
2020).

29 Kasım 2020: Sırbistan ve 
Karadağ›ın, yüz yıllık bir tartışma 
nedeniyle karşılıklı olarak elçilerini 
sınır dışı etmesinin ardından, 
Sırbistan bu kararı geri aldı.

Kriz Sırbistan’ın Karadağ Büyükel-
çisi Vladimir Bozovic’in, Karadağ’ın 
1918’de aldığı Sırbistan ile birleşme 
kararının “özgürleşme” olduğunu 
söylemesi üzerine çıktı.

“Karadağ’ın iç işlerine karışmakla” 
suçlanan elçiye ülkeyi terk etmesi 
için 72 saat verilmişti.

Sırbistan da bunun üzerine Karadağ 
Büyükelçisi Tarzan Miloşeviç’i sınırdı-
şı etme kararı almıştı. Ancak Sırbistan 
Başbakanı Ana Brnabic, kararı geri 
aldı ve ülkesinin “Karadağ’a işbirliği 
ve dostluk elini uzatmak istediğini” 
söyledi. (Anadolu Ajansı, 2020).

2021 Yılı Gelişmeleri

29 Temmuz 2021: Batı Balkan ülkele-
ri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Ma-
kedonya’nın kurduğu ve kamuoyun-
da “Mini Schengen” olarak bilinen 
bölgesel girişim, üç ülke liderlerinin 
bir araya geldiği Üsküp’te, Açık Bal-
kan (Open Balkan) olarak duyuruldu.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üs-
küp’te düzenlenen “Bölgesel İş Birliği 
Ekonomik Forumu”na katılan Kuzey 
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic, forum kapsamında bölge ülke 
vatandaşlarının yaşamlarını kolay-
laştıracak anlaşmalar imzaladı. (TRT 
Haber, 2021).

27 Eylül 2021: Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 
bir Sırp televizyonuna yaptığı açık-
lamada, Sırbistan sınırında konuşla-
nan Sırbistan ordusunun Kosova’ya 
girmediğine, sadece hazırlıklı olmak 
için bölgede bulunduklarına işaret 
ederek “Birliklerimizle girmeyece-
ğiz. Herhangi bir şekilde barışa zarar 
vermek istemiyoruz. Barış en fazla 
ihtiyaç duyduğumuz şey.” ifadesini 
kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg ile görüşme gerçekleştirdiğini 
anımsatan Vucic, “NATO’nun tepki 
göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz. 
Eğer bu sürenin ardından halkımıza 
yönelik şiddet devam ederse Sırbis-
tan tepki gösterecek.1995 ve 2004 
arasında olanların tekrarlanmasına 
asla izin vermeyeceğiz.” diye konuş-
tu. (Anadolu Ajansı, 2021).

30 Eylül 2021: Kosova ile Sırbistan 
arasında araçların sınır geçişiyle ilgili 
yaşanan plaka krizini görüşmek üze-
re iki ülke temsilcilerinin Brüksel’de 
yürüttüğü müzakerelerde anlaşmaya 
varıldı.

Kosova ile Sırbistan arasında, araç-
ların sınır geçişiyle ilgili yaşanan 
“plaka” krizinde Avrupa Birliği (AB) 
devreye girdi. Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de iki ülke temsilcileri ve AB 
yetkilileri arasında 2 gün süren müza-
kereler sonucunda anlaşma sağlandı. 
AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel 
Temsilcisi Miroslav Lajcak, bugün 
Twitter hesabından yaptığı paylaşım-
da, “İki gün süren yoğun müzakerele-
rin ardından gerilimi düşürme ve ile-
riye dönük izlenecek yol konusunda 
anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullan-
dı. (Yazar, 2021).

9 Ekim 2021: Bosna-Hersek’te Sırp-
ların çoğunlukta yaşadığı bölgenin 
ayrılığını savunan Bosnalı Sırp lider 
Milorad Dodik, ülkenin askeri, yük-
sek yargı ve vergi yönetiminden çe-
kileceklerini söyledi. Bosna Hersek 
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı 
görevinde bulunan Milorad Dodik, 
“Savunma hukuku, yüksek yargı ve 
savcılık kurulu ile dolaylı vergi dairesi 
için onay vermiş olduğumuz anlaş-
malardan geri çekileceğiz.” dedi.

Daha önce verilen kararların iptal 
edileceğini vurgulayan Dodik, Bos-
na-Hersek’teki özerk Sırp Cumhuri-
yeti Meclisi’nin bundan sonraki dü-

zenlemelerde karar sahibi olacağını 
ifade etti. (Euronews, 2021).

26 Kasım 2021: Arnavutluk’un Elba-
san kentinde düzenlenen Arnavut-
luk-Kosova arasındaki 7’nci olağan 
görüşmede, Arnavutluk ve Kosova 
arasında 14 anlaşma imzalandı. İki 
ülke arasındaki sınırlarda polis kont-
rolü yerine kamera kontrolüne geçil-
mesine karar verildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya 
ortak basın toplantısı sırasında iki ül-
kenin birleşmesi için bir referandum 
düzenlenmesi halinde ne yönde oy 
verecekleri soruldu. Rama soru üze-
rine yaptığı açıklamada, cevabının 
bazı ülkeler tarafından yanlış anlaşıl-
maması için ‘fal bakarak’ cevap ver-
meyi tercih ettiğini ifade ederek, “Bu 
referandum bir gün yapılacak ama ne 
zaman ben bilmiyorum. Bir gün ba-
rışçıl bir şekilde böyle bir referandum 
düzenlenirse oy verme etiğine karşı 
çıkarak açık bir şekilde ‘evet’ oyu kul-
lanacağım” dedi. (Sözcü, 2021).

2022 Yılı Gelişmeleri
23 Haziran 2022: Kosova Başbakanı 
Albin Kurti, Karadağ ile sınır anlaş-
mazlıklarının çözümü için bir komis-
yon kurulacağını açıkladı. (Balkan 
News, 2022).

9 Temmuz 2022: Bulgaristan Baş-
bakanı Kiril Petkov ile Yunanistan 
Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Bulga-
ristan-Yunanistan doğal gaz ara bağ-
lantı boru hattının (IGB) resmi açılı-
şını gerçekleştirdiler. (Kırcaali Haber, 
2022).

16 Temmuz 2022: Karadağ Cumhur-
başkanı  Milo Djukanovic,  Sırp Orto-
doks Kilisesinin Karadağ Başpisko-
posluğuna sert tepki gösterdi.

Sırp Ortodoks Kilisesinin kendisine 
yönelik eleştirilerine cevap veren 
Djukanovic, “Cumhurbaşkanının, 
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özellikle başında bulunduğu devletin 
milli, kültürel ve dini kimliğini inkar 
etmeye çalışan herkes hakkında ko-
nuşması sadece hakkı değil, bu onun 
zorunluluğudur” dedi.

Djukanovic, “Devlet kurumlarını kö-
tüye kullanarak, sözde Tanrı’nın ira-
desini yerine getirdiği toplumun en 
kutsal değerlerini vahşice yok eden 
Sırp Kilisesi’nin şiddet içeren uygu-
lamalarına karşı sesini yükseltmek 
cumhurbaşkanının görevidir. (Time 
Balkan, 2022).

16 Temmuz 2022: Kuzey Makedonya 
Meclisi, ülkenin AB üyelik müzakere-
lerinin önünü açacak Fransız teklifi 
sonuçlarını kabul etti. Fransa dönem 
başkanlığı tarafından 30 Haziran 
2022’de Kuzey Makedonya Cumhuri-
yeti’nin Avrupa Birliği ile katılım mü-
zakerelerine yönelik müzakere çerçe-
vesine ilişkin teklifin içeriğine ilişkin 
sonuçlar milletvekilleri tarafından 
onaylandı. Kuzey Makedonya Mecli-
si’nde milletvekilleri, 68 ‘evet’, hayır 
ve çekimser oyu olmadan, Kuzey Ma-
kedonya’nın Avrupa entegrasyonu-
nun önündeki engelin kaldırılmasını 
öngören Fransız teklifinin sonuçlarını 
onayladı. (Time Balkan, 2022).

17 Temmuz 2022: Bulgaristan’ın baş-
kenti Sofya’da Kuzey Makedonya ile 
Bulgaristan Dışişleri bakanları arasın-
da ikili protokol imzalandı. Sofya’da, 
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı 
Bujar Osmani ve Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı Teodora Genovska, hükümet-
ler arası ortak komisyon toplantısı-
nın ardından ikili protokolü imzaladı.  
Makedonya heyetinde Dışişleri Baka-
nı Osmani’nin yanı sıra Avrupa İşle-
rinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Bojan Mariçiç, Kültür Bakanı Bisera 
Kostadinovska Stojçevska, Ekono-
mi Bakanı Kreşnik Bekteşi ve Ulaş-
tırma ve Haberleşme Bakanı Blagoj 
Boçvarski de yer alıyor. Protokolün 
imzalanması ve hükümetler arası 
komisyon toplantısının yapılması, 
dün Makedonya Meclisi’nde Fransız 
Teklifi sonuçlarının kabul edilmesiy-
le Fransız teklinin Hükümet tarafın-
dan onaylanmasının ardından geldi. 
(Time Balkan, 2022).

18 Temmuz 2022: Avrupa Birliği 
(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politi-
kaları Yüksek Temsilcisi  Josep Bor-

rell, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk 
ile katılım müzakerelerinin yarın baş-
layacağını belirterek bunun ‘tarihi bir 
an’ olacağını ifade etti. Borrell, Kuzey 
Makedonya Meclisi’nin,  Fransız öne-
risine ilişkin yapılan oylama ile yarın 
Brüksel’de başlayacak sürecin kapı-
sını araladığını kaydetti. Bunun güzel 
bir gelişme olduğunu belirten Borrell, 
“Umarım bu gelişme Balkanlar’daki 
angajmanımızı güçlendirir.” dedi.

Ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine 
başlamasına olanak sağlayan  ve 
Bulgaristan’ın vetosunu kaldıran 
Fransız önerisi, Kuzey Makedonya 
Meclisi’nde yapılan oylamada 68 
‘evet’ oyuyla kabul edilmişti. (Balkan 
News, 2022).

19 Temmuz 2022: Arnavutluk ve Ku-
zey Makedonya, Avrupa Birliği (AB) 
ile katılım müzakerelerine başladı. 
AB Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen ve AB Dönem Başkanı 
Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala, Ar-
navutluk Başbakanı Edi Rama ve Ku-
zey Makedonya Başbakanı Dimitar 
Kovaçevski ile katılım müzakereleri-
nin başlaması nedeniyle ortak basın 
açıklaması yaptı.

Von der Leyen, iki ülkenin hukukun 
üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, 
basın özgürlüğü, sivil toplum ve eko-
nomik reformlarla ilgili konularda 
önemli adımlar attığını vurguladı.

Bugün yapılacak hükümetler arası 
konferanstan sonra AB’nin ilk adım 
olarak iki ülkenin tarama sürecine 
başlayacağını belirten von der Leyen, 
ülkelerin ulusal yasalarından ulusla-
rarası anlaşmalarına kadar pek çok 
unsurun taranarak AB ile uyumunun 
gözden geçirileceğini söyledi. (Time 
Balkan, 2022).

20 Ağustos 2022: Bulgaristan’a Eko-
nomi Politikalarından Sorumlu Geçici 
Başbakan Yardımcısı ve Geçici Ulaş-
tırma ve Haberleşme Bakanı Hristo 
Aleksiev, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiro-
viç ile yaptıkları görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında 
yaptığı konuşmada, “Bulgaristan ve 
Sırbistan, yaklaşan kış mevsimi nede-
niyle enerji kaynaklarını garanti altı-
na almak için birlikte çalışacak” diye 
açıkladı. (Time Balkan, 2022).

23 Temmuz 2022: Sırbistan, Kuzey 
Makedonya’nın ve Balkanların tu-
rizmle tanınmış Ohri şehrinde konso-
losluk açtı. Kuzey Makedonya ile Sır-
bistan arasındaki ikili, dostane ve iyi 
komşuluk ilişkilerinin devamı olarak 
Ohrili Mihaylo Filev’in fahri konsolos 
olarak seçildiği Ohri’deki Sırp Konso-
losluğu’nun açılışı bugün yapıldı.

Törene Sırbistan Dışişleri Bakanı Ni-
kola Selaković, Başbakan Yardımcısı 
Slavica Grkovska, Adalet Bakanı Ni-
kola Tupančevski ve Kültür Bakanı Bi-
sera Kostadinovska Stojčevska, Ohri 
Belediye Başkanı Kiril Petsakov ve 
diğer konuklar katıldı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç’e 
göre, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin 
ortak tarihe ve iki ulus arasındaki 
yakın bağlara dayanan birçok 
alanda iyi, ancak ilişki gelecek için 
belirlendiğini söyledi. (Time Balkan, 
2022).

25 Temmuz 2022: “Açık Balkan” ül-
keleri Kuzey Makedonya, Sırbistan ve 
Arnavutluk enerji krizinde iş birliği ve 
stratejik projeler için ortak çalışma 
grubu kurdu.

Sırbistan Hükümeti Başbakan Yar-
dımcısı ve Madencilik ve Enerji Baka-
nı Zorana Mihajloviç bugün Tiran’da 
yaptığı açıklamada, Kuzey Make-
donya ve Arnavutluk bakanlarının 
Sırbistan’ın enerji krizinde işbirliği ve 
stratejik projeler için ortak bir çalış-
ma grubu kurma girişimini kabul et-
tiklerini söyledi.

Bölgenin kriz koşullarında enerji gü-
venliğinin dayanışma, bağlantı ve 
stratejik projelerde ortak çalışmayı 
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gerektirdiğini kaydeden Mihajloviç, 
“Bölgede hepimiz kışa her şeyin yet-
mesi için büyük bir baskı altındayız 
ancak mevcut arz sorunlarının çözül-
mesinin yanı sıra tüm bölgeyi daha 
da güzelleştirecek ve yeterli enerjiy-
le sabit kılacak stratejik projeleri ve 
potansiyel ortak yatırımları tartışmak 
önemli. İki yolda da eş zamanlı çalış-
malıyız.” diye konuştu. (Time Balkan, 
2022).

28 Temmuz 2022: Saraybosna Bele-
diye Başkanı Benjamina Karic, soykı-
rım suçlusu Ratko Mladic’i savunan 
Belgrad Belediye Başkanı Aleksan-
dar Sapic’e tepki olarak, Mladic’in 
yargı dosyasının bir örneğini yolladı.

Karic, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, Sapic’in geçti-
ğimiz günlerde, “Mladic’in Sırpları 
koruduğuna” dair iddialarına tepki 
gösterdi.

Soykırım suçlusu Mladic’in yargı dos-
yasının bir örneğini Sapic’e yolladığı-
nı belirten Karic, “Belgrad Belediye 
Başkanının sözleri, saldırganlık ve 
soykırım yaşamış ve Bosna Hersek’i 
seven herkesi derinden sarstı. Gele-
ceğin şehirleri olan Avrupa şehirleri-
nin belediye başkanları olarak doğru-
ları konuşmalıyız.” ifadesini kullandı. 
(Time Balkan, 2022).

31 Temmuz 2022: Kosova’nın kuze-
yinde yer alan ve Sırpların yoğun-
lukta yaşadığı Mitroviça’da yükselen 
siren sesleri paniğe neden oldu.

Kosova’da yarın yürürlüğe girecek 
olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan 
plakalı araçlara yönelik geçici plaka 
ve geçiş belgesi uygulamasına sa-
atler kala tansiyon yükseldi. Ülkenin 
kuzeyinde yer alan ve Sırpların yo-
ğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren 
sesleri yükseldi. Siren seslerinin yarın 
yürürlüğe girecek olan geçici plaka 
ve geçiş belgesi uygulamasını pro-
testo etmek amacıyla kentteki Sırp-
ları toplanmaya ve protestoya davet 
etmek için çalındığı ifade edildi. (İHA, 
2022).

1 Ağustos 2022: Kosova- Sırbistan 
arasında krize neden olan karar erte-
lendi. Kosova Hükümeti’nin Sırbistan 
vatandaşlarına karşı kimlik belgesini 
tanımama kararının bu gece itiba-
rıyla yürürlüğe girecek olması, Sırp-

ların çoğunlukla olduğu Kosova’nın 
kuzeyinde tansiyonun tırmanmasına 
neden oldu. Kosova’da siren sesleri 
duyuldu. Kosova hükümeti, krize ne-
den olan kararın bir ay ertelendiğini 
açıkladı.

ABD Büyükelçisi Jeff Hovenier, bu 
gece Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani 
ve Başbakan Albin Kurti ile gerçek-
leştirdiği görüşme sonrasında, Sır-
bistan’a karşı kimlik belgesi kararının 
uygulanmasının 30 gün ertelenmesi 
teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. 
Bunun üzerine hükümet tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan’a 
karşı kimlik belgesi mütekabiliyet ka-
rarının uygulanmasının 1 Eylül 2022 
tarihine kadar ertelendiği duyuruldu. 
(Milliyet, 2022).

2 Ağustos 2022: Arnavutluk Başba-
kanı Edi Rama, Kosova’nın önünde iki 
seçenek bulunduğunu ve bunlardan 
birinin savaş ve diğerinin ise Açık 
Balkan girişimine katılmak olduğunu 
söyledi. Sırbistan’la yaşanan gergin-
lik konusunda Kosova hükümetine 
desteğinin tam olduğunu vurgulayan 
Rama, son gelişmelerin Açık Balkan 
girişiminin önemini ortaya koyduğu-
nu ileri sürdü. Kosovo-Online’ın ha-
berine göre Rama, “İki seçenek var; 
biri hiç kimsenin kazanamayacağı bir 
savaş, diğeri ise barışın inşa edilme-
si. Çocuklarımıza barışı miras bak-
mak sorumluluğumuz” diye konuştu. 
(Balkan News, 2022).

2 Ağustos 2022: Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 
Kosova’nın bağımsız bir ülke olmadı-
ğını, uluslararası hukuka göre Sırbis-
tan’ın bir parçası olduğunu söyledi.

Pazar akşamı Kosova ile yaşananlar-
da “felaketin eşiğinden dönüldüğü-
nü” ifade eden Vucic, “En kötü senar-
yonun önüne geçildi. Bazıları belli ki 
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını fırsat 
olarak görmek istiyor. Sırbistan’ı Rus-
ya’ya bağlı göstermeye, Vucic’i de 
Batı’nın tepkisini çeken küçük Putin 
olarak resmetmeye çalışıyorlar.” dedi.

Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kur-
ti ile görüşmek üzere 18 Ağustos’ta 
Brüksel’e gideceğini ancak Kurti ile 
barışı sağlamanın mümkün olmadığı-
nı savundu. (Anadolu Ajansı, 2022).

3 Ağustos 2022: Karadağ hükümeti, 
ülkede Sırp Ortodoks Kilisesi’ne res-
mi statü kazandıran ve ülkede şid-
detli tartışmalar ile hükümet krizine 
neden olan temel anlaşmayı bu sa-
bah imzaladı. Başkent Podgoritsa’da 
gerçekleştirilen imza törenine Baş-
bakan Dritan Abazovic ve Sırp Orto-
doks Kilisesi Patriği Porfiriye katıldı.

Abazovic tarafından yayınlanan fo-
toğraflarda imza törenine Adalet Ba-
kanı Marko Kovac ve Sırp Kilisesinin 
Karadağ Başpiskoposu Joanikije’nin 
de katıldıkları görüldü. İmza törenini 
dışarıda bir grup vatandaş protesto 
ederken, polisin çevrede güvenlik 
önlemleri aldığı gözlendi. (Balkan 
News, 2022).

5 Ağustos 2022: Kosova Başbakanı 
Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic, Kosova’da ya-
şayan Sırplar dahil herkesin Kosova 
kimlik kartı ve araç plakası edinmesi-
ne yönelik karar nedeniyle yükselen 
gerginlik sonrasında 18 Ağustos’ta 
Brüksel’de bir araya gelecek. AB 
Komisyonu sözcülerinden Peter Sta-
no’nun verdiği bilgiye göre, AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yük-
sek Temsilcisi Josep Borrell, iki lideri 
Brüksel’e davet etti.

Vucic ve Kurti’nin daveti kabul ettiği, 
Borrell ile birlikte toplantı yapacak-
ları belirtildi. Toplantıda AB Belg-
rad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi 
Miroslav Lajcak’ın da bulunacağı kay-
dedildi. (Anadolu Ajansı, 2022).

15 Ağustos 2022: Arnavutluk’un yeni 
Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Koso-
valı mevkidaşı Vjosa Osmani’nin da-
veti üzerine Kosova’ya resmi ziyaret 
gerçekleştirdi. İlk yurt dışı ziyaretini 
Kosova’ya gerçekleştiren Begaj, baş-
kent Priştine’deki “İbrahim Rugova” 
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meydanında askeri törenle karşılan-
dı.  Begaj, Osmani ile görüşmesinin 
ardından düzenlenen ortak basın 
toplantısında, ilk ziyaretini Kosova’ya 
yapmasının nedeninin, iki ülke ara-
sındaki kardeşlik bağları olduğunu 
söyledi.

Arnavutluk ve Kosova’nın iki lehçe ve 
bir dile, iki devlet ve bir ulusa sahip 
olduğunu ifade eden Begaj, iki ülke-
nin aynı hedefler doğrultusunda ha-
reket ettiğini belirtti. (Balkan News, 
2022).

17 Ağustos 2022: NATO Genel Sek-
reteri Jens Stoltenberg, NATO’nun 
Kosova’nın kuzeyindeki varlığını ar-
tırabileceğini belirterek, “Kosova’daki 
tüm toplulukların özgürlüğü ve gü-
venliği için ne gerekirse yapacağız.” 
dedi.

Stoltenberg, NATO karargahında 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic ile görüşmesinin ardından 
Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir 
araya geldi. Kurti ile düzenlediği or-
tak basın toplantısında Stoltenberg, 
Kosova-Sırbistan gerginliğinde itidal 
çağrısı yaptı ve söylemlere dikkat 
edilmesi tavsiyesinde bulundu. Ta-
raflara diyalog çağrısını yineleyen 
Stoltenberg, NATO Kosova Gücü’nün 
(KFOR) tarafsız olduğunu, bölgede 
istikrarın tehlike altında olması halin-
de müdahaleye hazır olduğunu yine-
ledi. (NTV, 2022).

18 Ağustos 2022: Kurti ve Vucic, Ko-
sova hükümetinin, ülkenin kuzeyinde 
Sırplar dahil herkesin Kosova kim-
lik kartı ve araç plakası kullanması-
na ilişkin kararı sonrası ortaya çıkan 
gerilimin ardından AB Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell’in eşliğinde bir araya 
geldi.

Borrell, 6 saatten fazla süren toplantı 
bitiminde gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Sırbistan ile Kosova arasındaki 
normalleşme sürecini kapsayan süreç 
konusunda toplantıdan bir sonuç ala-

madıklarını belirtti. Borrell, “Bugün 
maalesef bir anlaşma sağlayamadık. 
Üzgünüm. Ancak bu meselenin sonu 
demek değil. Her iki lider de sürecin 
devam etmesi gerektiği konusunda 
anlaştı. Görüşmeler gelecek günler-
de devam edecek.” dedi. (Anadolu 
Ajansı, 2022).

21 Ağustos 2022: Kosovalı Sırpların 
temsilcilerini başkent Belgrad’da 
kabul eden Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, görüşme sonrası 
yaptığı halka sesleniş konuşmasında, 
“Priştine, Sırpları Kosova’nın kuze-
yinden sürmeye kararlı.” dedi. Vucic, 
geçtiğimiz hafta Kosova Başbakanı 
Albin Kurti’yle, Avrupa Birliği’nin 
(AB) kolaylaştırıcılığında Brüksel’de 
yapılan toplantıya işaret ederek, 
“Barış, istikrar, emniyet ve güvenliği 
korumak için elimizden gelen her 
şeyi yapmak görevlerimiz arasında.” 
diye konuştu.

“1999’dan beri Kosova’daki Sırp nü-
fusa karşı kalıcı terör uygulanıyor.” 
ifadelerini kullanan Vucic, Kosovalı 
Sırpların haklarının savunulacağını ve 
mülteci statüsüne maruz kalmaya-
caklarını kaydetti.

Kosova hükümetinin, ülkede yaşayan 
Sırplar dahil herkese “Kosova kim-
lik kartı ve plakasına sahip olması 
zorunluluğu” getirme kararını hatır-
latan Vucic, Brüksel’deki görüşme-
de “tarafsız plaka” uygulanmasını 
önerdiğini ancak Kurti’nin bu teklifi 
kabul etmediğini ve araçların Kosova 
plakasına sahip olması zorunluluğu-
nu sürdürdüğünü kaydetti. (Anadolu 
Ajansı, 2022).

Balkanlar'da 
DİPLOMASİ

2020 - 2022
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Samİ KOCAOĞLU

1934’de Bulgaristan Cebel’in Nebişeyh Köyünde doğdu. 1956’da Eskişehir Lisesinden, 1960’da Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden ikincilikle mezun oldu. Teğmen rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığında 
göreve başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli karargâh ve kurumlarında askeri öğretmen, mor-
al ve din işleri subayı olarak görev yaptı. Başarı ödülleri kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise ve öğretmen okullarında ders okuttu. Bursa Işıklar Askeri Lisesi Pro-
gram ve Plan Şubesi Müdürü iken Yarbay rütbesiyle ve kendi isteği üzerine emekliye ayrıldı. Emeklilik-
ten sonra Bursa Ordu Pazarı Müdürlüğü yaptı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu mağazasını halka açarak 
hizmetin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağladı, halkın beğenisini kazandı.

Kocaoğlu bu esnada Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nde ders okuttu ve bu dört yıl sürdü. Yerel 
gazetelerde köşe yazıları yazı. Dinî, askerî ve edebî dergilerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Televizyon 
ve radyolarda uzun yıllar konuşmalar yaptı. Diyanet Vakfı “Mehmetçikler” adlı kitabının ikinci baskısını 
yaptı. Kendi imkânlarıyla “Malazgirt’le Vatanlaşan Toprak” adlı kitabının ikinci baskısını yaptı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı, yazarın bu kitabını “ilköğretim ve orta öğretim” öğrencilerine tavsiye etti. (Ocak 1988)

Ülkemizde subay, astsubay, öğretmen, müftü, imam-hatip, vaiz yetiştiren orta ve yüksek düzeyli askeri 
ve sivil okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapmış olan Kocaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça, 
Farsça, İngilizce ve Bulgarca bilmektedir.

Bulgaristan’da soykırım ve asimilasyon başladığında Bursa’da ilk teşkilat kuranlardandır. Bursa Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)’nin kuruluşunda bulundu. Bursa Balkan Türkleri 
Dayanışma ve Kültür Derneği (BAL-TÜRK)’nin kurucu başkanlığını yaptı.

Miting, sempozyum ve panellerde Balkan Türklerinin, özellikle Bulgaristan’dakilerin haklı davalarını 
Türk ve Dünya kamuoyuna anlattı. Bu uğurda pek büyük zorluklarla karşılaşmasına rağmen, büyük bir 
mücadele verdi. Soydaşlarının sorunlarını savundu. Bu samimi çabalarından ötürü çok geniş bir halk 
kesiminin sempatisini topladı. 

Bu söylenenler dışında, Balkan Savaşı yıllarındaki Bulgar mezalimini anlatan “Belgelerle Bulgar Zulmü” 
adlı çalışması 01.12.1985 – 23.12.1985 tarihleri arasında Bursa Hâkimiyet gazetesinde yayımlandı.

1995 yılı itibarıyla Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun (B.G.F.) yayın 
organı olan Balkanlar’da Türk Kültürü dergisinin Yazı İşlerinden Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni olarak 
çalışmıştır. Bu görevi sonrasında da Balkan Türklerinin meselelerini dile getirmeye devam etti.

Sami Kocaoğlu, 27 Temmuz 2022’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Saygıyla ve rahmetle…

içimizden biriiçimizden biri
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şiirceşiirce
Ağacın damarlarından sökülüşü gibi

İçli bir türkünün hüznü gibi
Yarım kalan çocuk oyunlarının özlemi gibi

Arkaya mühürlenmiş bakışlarımızla
Düştük yollara aç yalınayak

Bir kofer bir sandık
İçimiz buruk ve yanık

Sallanan ıslak mendiller mi
Yüreğimiz miydi bilmeden

Düştük yollara
Doğduğumuz topraklara veda etmeden

Doğduğumuz topraklara doymadan
Vatanımız Rumeliydi

Oyamız nakışlarımız Rumeli
Bahçe bağlarımız

Yemyeşil dağlarımız
Kaldırımlı yollarımız

Zambak, hanımeli kokan sokaklarımız
Hepsi öz be öz bizimken

Bir kofer, bir sandıkla
Gurbete vardı yolumuz

Rumeli türkülerimiz bu yüzden 
Daha bir içli şimdi

Gözlerimiz bu yüzden hâlâ nemli
Anılarımız bu yüzden

Aradan nice yıllar geçse de
Bir ot gibi yeşerir her gün

Büyür özlem yumağı içimizde
Dilimiz Rumeli ah Rumeli diye söylenir durur

Öyle bir sevdadır ki ahhh!

Bir gün baktık ki!
Sirkeci Garı’nda açıldı gözlerimiz

Bir kofer, bir sandıkla
Yepyeni bir umuda sarıldık kaldık…

Zeynel Beksaç

Bir Kofer, Bir Sandık
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şiirceşiirce

Şöyle bir karıştırayım dedim
Sayfalarını ömür defterimin

Düşüneyim dedim neyi sevdiğimi
Ve sevmediğim neyi…
İnanır mısınız bilmem

Gözlerim önüne doğduğum
Evim geldi birden

Canlandı sanki etraf
Tazelendi anılarım

Dünmüş gibi
O zamanları hatırladım

En sevdiğim
Anamın pişirdiği ekmek

Ve babamın bana sevdirdiği
Şiirdi…

Düşünerek yürüdüm
Elele anılarımla beraber

Eşiği kaybolmuş
Baba ocağımın

Camsız kalmış pencerelerin
Aynasında kendimi gördüm

Arasında perdelerin.
Öksürdüğünü duyar gibi oldum babamın

Az sonra beyaz yaşmağı göründü
Ahşap merdivenden
Yavaşca inen anamın

Tüm geçen yıllar ayaklandı içimde
İsyan etti duygularım

Sınırları yıkıldı

Adeta yaşamamın.
Dalgalandı etraf

Kırıldı kolları esen rüzgârımın
Baktım yıldızlar küskün

Ay bulutlara küskün
Yaşlar süzüldü yapraklarından ağaçların

Âh dedim düşündüklerim
Sevdiklerim ve sevmediklerim

Âh dedim; arzular, aşklar, ölümler
Bu evden gelip geçenler, göçenler

Düşünerek yürürken, yürüyerek düşünürken
Yok olmuş eşiği var sanarak

Ansızın dolaştım, düştüm
Başımı kaldırdım

Sofrayı gördüm ortada
Babamın hep elleriyle

Kırdığı ekmeği de
Ekmeğe takıldı gözlerim

Bakakaldım ekmeğe sarılarak
Neyi sevdiğimi ve neyi
Sevmediğimi anladım

Şiir yazmak geldi içimden
Kalemi elime aldım

Yazamadım…
Oturdum
Kaldım
Sadece

Ağladım
Ağladım!

Habibe Ahmedova

Ben Düşünmeyi Sevenlerdenim
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BALKAN
LEZZETİ

   

Kebapçe

Malzemeler

150 gr yağlı kuzu boşluk eti

150 gr yağlı dana kıyma

100 gr yağlı koyun kıyması

1 adet yumurta beyazı

1,5 çay kaşığı karbonat

2 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

2 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kebapçe, Balkanlar'ın birçok noktasında severek yapılan, çok çok sevi-

len bir lezzet. Farklı farklı tariflerle deneniyor. Yanına kaymakla servis 

edeni var, ayranın daha koyu haliyle sunanı da... Kimileri pide benzeri 

ya da pita benzeri ekmekle tamamlıyor bu lezzeti. Pilavla ya da pa-

tates kızartmasıyla da şenlendireni de var. Tariflerde farklı et çeşitleri 

kullanılsa da biz tercihimizi dana, koyun ve kuzu eti karışımından yana 

kullandık. Gerçeğine en yakın tarifi, elimizin altında hep bulunan mal-

zemelerle hazırladık sizler için.

Yapılışı

Soğanın kabuklarını soyun. Çok minik ve ince bir biçimde doğrayın. 

Fazla suyunu sıkın.

Sarımsakların kabuklarını soyun ve ezin.

Kıymaları bir kabın içerisine alın.

Üzerine diğer tüm malzemeleri, tuz ve baharatları ekleyerek yoğur-

maya başlayın.

Tüm malzemeler birbiriyle iyice bütünleştiğinde harcı tezgahın üzeri-

ne alın. Yuvarlayarak uzun ve ince bir silindir elde edin.

Elde ettiğiniz silindiri streç filme hava almayacak şekilde sarın.

Buzdolabında 1 gün dinlendirin.

Ertesi gün elde ettiğiniz silindirden ortalama boyutlarda köfteler ke-

sin.

Hafif yağlanmış isli tavada ya da normal tavada arkalı önlü kızarana 

kadar pişirin. Ardından sıcak sıcak servis edin. 

Afiyet Olsun
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KİTAPLIKKİTAPLIK
ZAĞRA MÜFTÜSÜNÜN 
HATIRALARI
HÜSEYİN RACİ EFENDİ 
“Bu kitap, Türklerin vatan edebiyâtında en samîmî, yüksek bir şâheserdir...” Bu sözler, meşhur edip ve şâirimiz Yahya 
Kemal Beyatlı’ya aittir...

Bu kitap “93 Harbi” diye anılan 1877-78 Moskof Harbi’nde Rumeli’deki müslüman kardeşlerimizin başına gelenleri bizzat 
yaşamış olan Zağra Müftüsü Hüseyin Râci Efendi’nin, hemen o günlerde kaleme aldığı hâtıralarıdır... Bu kitap, yıkılan bü-
yük devletimiz Osmanlı’nın son asrında, düşman hücumlarının vahşet ve dehşetinin bir zaptı; mâsum müslüman halkın 
çektiği ıstırapların acıklı bir destanıdır... Evet, bu kitap, ecdâdımızdan bizlere bir mektup, bir şikâyet, bir tezallüm, bir 
vasiyettir.

Yayım Yeri: İstanbul Yayın Evi: İz Yayıncılık Yıl: 2019
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FAALİYET

FAALİYETLERİMİZFAALİYETLERİMİZ

HÖH Heyetiyle Bir Araya Gelindi

11 Ocak 2022 tarihinde Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmed Ahmedov'un liderliğindeki 
Heyet ile görüşmede bulunularak 
Bulgaristan’daki gelişmelere dair fikir 
alışverişi yapıldı. Oldukça verimli geçen 
görüşmede ortak çalışma alanları ele 
alındı.

Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı

Federasyon olarak Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından organize edilen Doğumunun 
75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma 
Programına katılımda bulunduk.

Büyük Dava Adamı, Batı Trakya 
Türklerinin efsane lideri Dr. Sadık Ahmet'i 
rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad 
olsun!

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Ziyareti 

BGF olarak Balkantürk Eğitim Vakfı 
(BEV)'nı ziyaret ederek yeni dönemde 
göreve gelen Başkan İlhan Uslu 
ve Yönetimine başarı dileklerinde 
bulunduk. Dostça bir atmosferde 
gerçekleşen ziyarette iki kurumun ortak 
gerçekleştirebileceği projeler üzerinde 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Naim Süleymanoğlu Kabri Başında 
Anıldı

Federasyonumuz üyesi Balkanlılar Kül-
tür ve Dayanışma Derneğimiz Halterin 
Efsanesi, Değerli Hemşerimiz Naim Sü-
leymanoğlu'nu vefatının 4. yılında kabri 
başında andı.

Genel Başkanımız NTV'de 

Genel Başkanımız Doç. Dr. Kader ÖZLEM, 
14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak 
olan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı 
Seçimlerine dair NTV’ye değerlendirme-
lerde bulundu.
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Genel Başkanımız HaberTürk'te

Genel Başkanımız Doç. Dr. Kader ÖZLEM 
Bulgaristan Seçimlerini Habertürk TV 'ye 
değerlendirdi.

Nezaket Ziyareti

Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlü-
ğü yetkililerinden Sayın Özgür Gümüş ve 
Sayın Yusuf Bulut Federasyonumuza ne-
zaket ziyaretinde bulundular. Samimi ve 
keyifli sohbetleri için kendilerine teşek-
kür ediyoruz.

Pandemi Döneminde Çevrimiçi Çalıştay

Genel Başkanımız Doç. Dr. Kader ÖZLEM,  
29 Eylül 2020 tarihinde Bursa Valiliği Si-
vil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün da-
vetiyle İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Ma-
liye Bakanlıkları'nın yurt genelinde sivil 
toplum örgütlerine yönelik düzenlediği 
çevrimiçi çalıştaya iştirak etti.

Büyüğümüz Osman KILIÇ'a Son Vazife

Rahmetli Osman KILIÇ’ı son yolcuğuna 
uğurladık. Hocamıza Allah’tan rahmet, 
Camiamıza ve Türk Milleti’ne başsağlığı 
diliyoruz.

Kurucu Genel Başkanımızı Andık

BGF Kurucu  Genel Başkanımız Merhum 
Sayın Mümin GENÇOĞLU’nu kabri başın-
da andık. Ruhu şad olsun.

FAALİYET








