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EDİTÖR’ün SÖZÜ
Değerli okuyucularımız,
HİKMET dergisini ulusal boyuttan uluslararası seviyeye ulaştırmak,
kalitesini arttırmak ve profesyonel bir dergi haline getirme çabalarımız
her geçe gün hızla devam etmektedir. Bunun sonucu olarak her basılan
sayının daha zengin içeriği ve değişik konuları karşımızda çıkmaktadır.
Bu sayıdan itibaren dergimiz İSSN (International Standard Serial
Number) numarasını yanı süreli yayınların kendilerine ait uluslararası
numarasını almış ve tüm dünya kütüphaneleri ile işbirliğine açık
gelmiştir.
Şimdiye kadar basılan HİKMET dergilerinde değişik konulara yer
verilmişti. Bu sayıda balkan ülkelerinde yaşayan Türklerin, sosyal
statüleri – azınlık hakları çerçevesinde yaşadıkları tarih, din, dil, göç
gibi konular irdelenmiştir. Bu tür bir derlemenin gereksinimlerinden en
büyüğü günümüzde gerek yazılı gerek sanal ortamda referansı olmayan,
bilimsel dayanaksız ve keyfi yazılan, bazen gerçekleri yansıytmadığı gibi
yanlış bigiler veren birçok yazıdır.
Tarih boyunca balkanları kendine yurt edinen Türkler, Osmanlının
çekilmesiyle azınlık konumuna düşmüş ve günümüze kadar birçok
sorunla karşılaşmışlardır. Bu tarihsel süreçte yaşanan sorunların
birçoğu, Türklerin farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen ortak veya
benzer karakter göstermektedir.
Kitlesel göçler neticesinde yok olmaya tabii tutulan Türkler bütün
engellemelere rağmen balkanlardaki varlığını aktif olarak sürdürmeye
devam etmekte.
Günümüzde yaşanılan problemleri anlatmakla kalmayıp Balkan Türkleri
hakkında en güncel bilgiler ile referans olabilecegimizi düşünürken
herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

Dr. Enis RECEP

Geçmişten Günümüze Kadar Balkanlarda Türk Varlığı

Geçmişten Günümüze Romanya’da
Türk Varlığı
Yrd. Doç. Dr. Giray Saynur Bozkurt1*
Anahtar kelimeler: Balkanlar, Romanya, Türkler
Keywords: Rumania, Turks, Balkans

Abstract
It is hard to say that societies’ recent state, political and
governmental understandings and construction (establishment) are not
affected from the inheritance of the past and from this point of view
societies carries the responsibilities of the foundations, merits and
behaviours inherited from the previous generations. In other words,
economical, social, political, administrative and cultural understandings
and establishments come into existence in the history of mankind and
society, in a cumulative quality and (via) following historical continuity
course. States, nations and the qualities that are acceptable for society
diversities basing on other parameters at the same time contain or have
to contain a certain transformation and alteration (metamorphosis).
Turkishness of the Balkanic Muslims, and the words “Turk”,
“ Muslim” or “Ottoman” mean the same, and the concept “Turk” or
“Ottoman” is also a name given to a great vision carrying the influence
of Turkey far beyond its borders as it happens to be in Balkans... Today
the whole Balkan nationalists don’t object (don’t see any objection) to
name Bosnians, Albanions and Pomaks as “Turks” who in fact are not
Turk etymologically and don’t have a Türkish mother tongue. The reason
for this, without taking the ethnic origin into consideration the Muslims
in Balkans are perceived to be as one single different nation by the
Christian nations inhabiting among them. Though not stating an ethnic
Turkishness, the name of this nation is Turkish nation. For this reason,
folks in Turkey’s extension of Balkan peninsula, doesn’t only include
a few milllion Balkanic Turks but also Balkanic Muslims reaching a
1 * Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.
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population of ten millions. Not speaking Turkish as a mother tongue
and not having a Turkish ethnic origin these people feel themselves
more close to Turks rather than the same language speaker Serbians
and Bulgarians. As these people are Ottomans more than anything and
Turkey is the only heir of Ottomans’. The influence of Turkey over the
Balkans is rather complex. This influence is primarily directed towards
the Turkish speaking population in Balkans.
With this vision, Turks inhabiting in today’s Rumania where the
traces of Ottomans’ are found, constitutes our study’s main theme. Turks
of Rumania has a long historical past. Especially, the region Dobruca
in Rumania is the region where Turks are densely populated. As being
a plain, fertile, well irrigated place making it a settlement center for
many Turkish tribes throughout history, the Dobruca region becomes
virtually a Turkish homeland via the influence of Ottoman governing
lasting for nearly four and a half centuries. Today many archeological
historical art works belonging to the either Ottoman or pre-Ottoman
times, and various land names (though hundreds of them had changed
till the second world war) still keep their existence and Turks, carrying
on their existence as a minority which is loyal to Rumanian unity
and wholeness and free of problems, are trying to benefit from their
constitutional rights with the unions they assemble.
In this context in our study we will examine from different
viewpoints, the political and cultural (education and religious
organizations, Turkish press, culture clubs, etc.) construction of Turks
in Rumania from past up to today with its historical background.
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1. Giriş
Toplumların, bugünkü devlet, siyaset ve yönetim anlayışlarının,
yapılanmalarının, geçmişin mirasından etkilenmediğini söylemek
oldukça zordur ve bu anlamda toplumlar, önceki nesillerden miras
olarak aldıkları kurumların, değerlerin ve davranış biçimlerinin yükünü
taşırlar. Diğer bir deyişle, ekonomik, sosyal, siyasal, idarî ve kültürel
anlayış ve yapılanmalar, insanlık ve toplumların tarihi içinde, kümülatif
nitelikli olarak ve tarihi süreklilik seyrini izleyerek var olagelirler.
Devletler, milletler ya da başka parametreleri esas alarak yapılan toplum
ayrımlarının hepsi için geçerli olan bu nitelikler, aynı zamanda belirli
bir değişimi ve dönüşümü de içerir ya da içermesi gerekir.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Image: Ro-map.png (günümüz
Romanya haritası)
Şekil 2: http://romanyaturkleri.tripod.com/yerlesimyerleri.htm (
876’dan önce Osmanlı döneminde Dobruca’daki Türk yerleşim yerleri)
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Balkan Müslümanlarının Türk’lüğü “Türk”, “Müslüman” ya da
“Osmanlı” kelimeleri ile aynı anlama gelir ve “Türk” ya da “Osmanlı”
kavramı, Türkiye’nin etkisini sınırlarının çok ötesine taşıyan büyük
bir vizyonun da adıdır, Balkanlar da olduğu gibi... Bugün tüm Balkan
milliyetçileri Boşnakları, Arnavutları ya da Pomakları, yani etnik olarak
Türk olmayan ve Türkçe konuşmayan Balkan Müslümanlarını “Türk”
olarak tanımlamakta sakınca görmemektedirler. Bunun nedeni ise,
etnik kökenleri ne olursa olsun, Balkanlar’daki tüm Müslümanların,
aralarında yaşadıkları Hıristiyan uluslardan ayrı bir “millet” olarak
algılanmalarıdır. Bu “millet”in ismi ise, her ne kadar etnik bir
Türklüğü ifade etmese de, “Türk Milleti”dir. İşte bu nedenle de,
Türkiye’nin Balkan yarımadasındaki “uzantısı” olan halklar, yalnızca
birkaç milyonluk Balkan Türkü değil, nüfusları 10 milyonu bulan
Balkan Müslümanlarıdır. Çoğu etnik olarak Türk olmayan ve Türkçe
konuşmayan bu insanlar, kendilerini aynı dili konuştukları Sırplar’dan
ya da Bulgarlar’dan çok Türklere yakın hissetmektedirler. Çünkü bu
insanlar herşeyden önce “Osmanlı”dırlar ve Türkiye de Osmanlı’nın
yegane mirasçısıdır. Türkiye’nin Balkanlar’daki etkisi oldukça
komplekstir. Bu etki, öncelikle Balkanlardaki Türkçe konuşan nüfusa
yöneliktir.
Bu vizyonla çalışmamızın ana temasını Osmanlı’nın izlerini
taşıyan bugünkü Romanya’da yaşayan Türkler oluşturmaktadır.
Romanya Türklerinin çok eskilere uzanan tarihi bir geçmişi vardır.
Özellikle Türklerin en yoğun olarak bulunduğu bölge, Romanya’nın
Dobruca bölgesidir. Düz, verimle, sulak bir yer olması sebebiyle, tarih
boyunca birçok Türk kavminin yerleşim merkezi olan Dobruca bölgesi,
dört buçuk asra yakın bir süre devam eden Osmanlı idaresiyle de,
adeta bir Türk yurdu hâline gelmiştir. Bugün gerek Osmanlı gerekse
Osmanlı öncesine ait arkeolojik tarihi birçok eserle, çeşitli yer adları
(II. Dünya Savaşı’na kadar yüzlercesi değiştirilmekle birlikte) halâ
varlığını korumaktadır ve Romanya’nın birliğine ve bütünlüğüne sadık,
problemsiz bir azınlık olarak varlıklarını sürdüren Türkler de kurduğu
birliklerle kendilerine tanınan anayasal haklardan yararlanmaya
çalışmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda Romanya’daki Türklerin
geçmişten günümüze tarihî arka planı ile siyasî ve kültürel (eğitim ve
dinî teşkilâtları, Türk basını, kültür dernekleri vb.) yapılanmasını çeşitli
açılardan inceleyeceğiz.
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2. Romanya’nın Coğrafi, Tarihi, Demografik, Siyasi ve İdari
Yapısı
Avrupa’nın güney doğusunda Balkan yarımadasının kuzeyinde
yer alan Romanya 22.355.551 olan nüfusu (2004) ve 238.391 km.²’lik
yüzölçümü ile Balkanların ve Orta Avrupa’nın önemli merkezlerinden
biridir.2 Aşağı Tuna Havzasında bulunan ve Karadeniz kıyısına 234
kilometre mesafelik çıkışı olan Romanya: Macaristan, Moldavya,
Bulgaristan ve Eski Yugoslavya ile çevrilmiştir.3 Batı Avrupa ülkelerine
yakınlığı ve bu ülkelere ulaşan transit yolları barındırması ve Karadeniz’e
kıyısı bulunması Romanya’nın coğrafi avantajlarını oluşturmaktadır.4
Romanya, Balkanlar’da büyük öneme sahip bir devlettir. Çok
eski zamanlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleştiği Romanya
toprakları, Orta Asya’dan göç eden Türkler’in geçiş ve yerleşim
noktalarından biri olmuştur.5 Hunlar, Avarlar ve Bulgarlar bu bölgede
yerleşmiş, Slavlar bölgeye Hıristiyanlığı getirmişlerdir. 1003 yılından
itibaren Macar Krallığı bölgede hakim olmaya başlamıştır. 13. yüzyıldan
itibaren Macar yönetim tarafından ülkeye Sakson ve Germen kabileler
yerleştirilmiştir. Bu işgaller, yerli halkın Eflak (Wallachia) ve Boğdan
(Moldavya) bölgesine kaymasına yol açmıştır. Bu bölgeler “Voyvoda”
adı verilen ve daha çok Macar veya Polonya kontrolündeki prensler
tarafından yönetilmeye başlanmıştır.6
1418 yılında Dobruca’yı fetheden Osmanlı İmparatorluğu’nun bu
bölgedeki etkisi, 1526 yılındaki Mohaç Savaşı’nın ardından tam olarak
hissedilmeye başlamıştır. (XV. yüzyıldan başlayarak, Osmanlı nüfuzu
hakim olmuş, Besarabya ve Transilvanya Osmanlı himayesine girmiştir).
Eflak ve Boğdan eyaletleri 1821 yılına kadar, genel olarak İstanbul’un
Fener semtinden seçilen Rum aileler tarafından yönetilmiştir. Rusların
işgaline uğrayan Eflak ve Boğdan eyaletleri Osmanlı-Rus Savaşı’nın
2 İnan Koçak, Romanya Ülke Raporu, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı , Ankara 2005, s.6.
3 Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul
1997, s.323.
4 http://www.aboutromania.com/geography.html
5 http://www.geo-strategies.com/romania/geography.htm
6 Romanian History, http://www.rotravel.com/romania/history/index.php
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ardından 1829 yılında imzalanan Edirne Anlaşması’yla imtiyazlar
elde etmiştir. 1856 yılında Eflak ve Boğdan Prenslikleri otonomilerini
kazanmışlardır. 1859 yılında birleşen bu iki Prenslik 24 Eylül 1859
tarihinde Romanya Prensliği ismini almıştır ve Alexandru Ioan Cuza
prens seçilmiş ancak Cuza’nın bazı olaylar nedeniyle istifasıyla yerine
1866’da I. Karol prensliğe getirilmiştir. (XVIII. ve XIX. yüzyıllarda
zayıflayan Osmanlı hakimiyetine karşılık, Romen toprakları Rusya ile
Avusturya-Macaristan imparatorluklarının eline geçmeye başlamıştır.)
1877-78, yıllarında yaşanan Rus-Türk savaşları ise, yüzyıllar
boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan
bölgede Osmanlı’nın varlığını tamamen sona erdirmiştir. Ülke, tam
bağımsızlığını 1878 yılında kazanmış ve bu bağımsızlık 13 Temmuz
1878 Berlin Anlaşması ile uluslararası olarak tanınmıştır. 26 Mart
1881 yılında Krallık ilân edilmiştir.7 Krallık seviyesine çıkan Romanya
Osmanlılardan Dobruca’yı da alarak topraklarına katmıştır.8
I. Dünya Savaşı’na kadar Romanya komşu ülkelerde kalan
topraklarını geri almaya yönelik çabalarını sürdürmüştür. 1914’de savaşın
başlamasından sonra iki yıl tarafsız kalmış, daha sonra (bu ülkelerde
yaşayan büyük Romen nüfusuna dayanarak, Avusturya-Macaristan ve
Alman topraklarından pay almayı hedeflemiş ve bu amaçla da) İtilaf
devletleriyle ittifaka giderek, 1918-1919’da Besarabya, Bukovina
ve Transilvanya’yı topraklarına dahil etmiştir.9 Nihayetinde savaş
sonrasında vermiş olduğu mücadelenin sonucu olarak yeni topraklar
kazanarak topraklarını yaklaşık iki katına çıkarmayı başarmıştır.
İki savaş arasındaki dönem Büyük Romanya’nın ulusal kimliğini
güçlendirmek ve ekonomisini kalkındırmak çabalarıyla geçmiştir.
II. Dünya Savaşı’nın ilk yılında yine tarafsız kalan Romanya
daha sonra Almanya safında savaşa girmiştir. II. Dünya Savaşı
boyunca Nazi Almanyası’nın müttefiki olan Romanya’da general Ion
Antonescu diktatörlüğü hakim olmuştur. Savaş sırasında Rusya’ya
saldıran ve büyük kayıplara uğrayan Romanya, Kral Michael’in iktidarı
7 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Türk Tarih Kurumu Yayını,
Ankara 1997, ss..183-184.
8 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1999), İstanbul 2000, ss.218-221.
9 Stephen J. Lee, Aspects of European History 1789-1980, London and New-York
2003, s.153
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devralmasıyla birlikte 1944 yılında Almanya’ya savaş açmıştır.10 Ancak
müttefiki Almanya’nın savaştan yenik çıkmasıyla Romanya, mağlup
sayılmış, Sovyet işgaline maruz kalmış ve Besarabya’yı Sovyetler
Birliği’ne bırakmak zorunda kalmıştır. Savaş sonrası Orta ve Doğu
Avrupa’daki diğer ülkelerin kaderini paylaşarak Sovyet baskısı altına
girmiş ve komünist rejimi benimsemek zorunda kalmıştır. Ülkede artan
Sovyet etkisi, komünizmin etkisini iyice arttırmıştır. Romen Komünist
Partisi ve Sosyal Demokratik Parti birleşerek Romen İşçi Partisi’ni
oluşturmuştur. 30 Aralık 1947’de Romen Kralı çekilmek zorunda kalmış
ve ülke Romanya Halk Cumhuriyeti adını almıştır.11 1952 yılında Sovyet
modeline yakın bir anayasa kabul edilmiş ve Gheorghiv Dej, 1965
yılında ölünceye dek ülkenin Başkanı olmuştur. Uzun yıllar baskıcı
bir komünist rejimle yönetilen Romanya, Sovyet lider Stalin’in 1953
yılında ölmesinin ardından Sovyetler’den uzaklaşmaya başlamıştır.12
1965 yılında Romen İşçi Partisi yeniden Romen Komünist Partisi
adını almış ve kabul edilen yeni anayasa ile ülkenin adı da Romanya
Sosyalist Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve Romanya Komünist
Partisi Genel Sekreteri Nikolay Çavuşesku (Nicolae Ceausescu)13, devlet
10 David Thomson, European Since Napoleon, Penguin Books, London 1990,
s.813
11
“Concise History of the Romanian People” From “History of the United
Romanian Society”(1995, Nemoianu and Raica), ss. 21-25.
12 Vladimir Tismaneanu, Stalinism for All Seasons: A Political History of
Romanian Communism (Societies and Culture in East-Central Europe), University
of California Press; 1 edition (October 15, 2003), s.395.
13 Nikolay Çavuşesku, (Rumence; Nicolae Ceauşescu) (26 Ocak 1918 - 25 Aralık
1989), Komünist Romanya’nın devlet başkanıdır. 24 yıllık başkanlığı, eşi Elena
birlikte idam edildiği kanlı bir devrimle son buldu. 1918’de Scorniceşti’de doğdu.
1930’da komünist gençlik hareketlerine karıştı. Defalarca hapse atıldı. İkinci Dünya
Savaşı’ndan ve komünist ihtilalin gerçekleşmesinden sonra, orduyla irtibatı temin
etti. 1948’de Komünist Parti merkez komite üyeliğine seçildi. 1945’ten beri ülkeyi
diktatörce yöneten Gheorghe Gheorghiu Dej’in korumasına girdi. 1955’te Polit Büro
üyeliğine getirildi. 1965’te parti genel sekreteri, 1967’de Devlet Konseyi Başkanı oldu.
1974’te devlet başkanı olarak seçildi. Yalnızca devlet başkanından emir alan gizli bir
güvenlik teşkilatı kurdu. Akrabalarını önemli mevkilere yerleştirdi. Milyarlarca dolar
servet sahibi oldu. En küçük bir muhalefete bile izin vermedi. Geniş bir muhbir ve ajan
teşkilatı kurdu. Bütçe açığını kapatmak için tarım ürünlerini ve sanayi mallarını dışarı
sattı. Ülkede büyük bir sıkıntı başgösterdi. Halk ayaklandı. Askerlerin 17 Aralık’ta
göstericilerin üzerine ateş açması üzerine Çavuşesku rejimi çöktü. Yargılamadan
sonra eşiyle birlikte kurşuna dizilerek idam edildi. Bkz. “http://tr.wikipedia.org/wiki/
Nikolay_%C3%87avu%C5%9Fesku”
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konseyi başkanı olmuştur. Kurmuş olduğu polis devletiyle baskıcı ve
yıldırıcı bir politika izleyen tek parti yönetimi ile uzun yıllar iktidarda
kalmayı başaran Çavuşesku’nun ilân ettiği yeni anayasa, Sovyetler’in
ülke üzerindeki kontrolünü iyice azaltmıştır. Bu dönemde başta
Amerika olmak üzere Batı ülkeleriyle yakınlaşmaya devam edilmiştir.
Ancak dışarıya karşı olumlu mesajlar veren Çavuşesku, ülke içinde
kanlı komünist iktidarı sürdürmüş, halkın büyük felaketler yaşamasına,
açlık ve sefalet içinde ölmesine sebep olmuştur. 1989 yılında hükümet
karşıtı gösterileri vahşi bir şekilde bastıran Çavuşesku, kısa bir süre
sonra Bükreş’e kaçmak zorunda kalmış ancak 22 Aralık 1989 yılında
yakalanmış devrilmiş ve yargılanarak idam edilmiştir.
1989 Devrimini müteakip, demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi
giderek Romanya’ya yerleşmeye başlamıştır. 90’lı yıllarda aşırı
milliyetçi akımlar güç kazanmış, başta Çingeneler olmak üzere, etnik
azınlıklara karşı şiddet eylemleri başlamış, 1992 yılında Almanya’ya
kaçan 43 bin Çingene Romanya’ya geri gönderilmiştir. Romanya
özellikle uluslararası toplumun bu konuda tepkisinden sonra, azınlık
haklarında çeşitli iyileştirmeler yapmak zorunda kalmıştır.
Eski komünistler 1996 yılına kadar iktidarda kalmışlardır. (1990
yılında Çavuşesku’nun yerini alan ve (1990-1996/2000-2004 yılları
arasında çeşitli aralıklarla 11 yıl iktidar olmayı başaracak olan) Ion
Iliescu aynı baskıcı politikaları devam ettirmiş ve kısa süre sonra iktidarı
bırakmak zorunda kalmıştır.)14 1996 yılında yapılan seçimlerde merkez
partilerin koalisyonu ezici biçimde iktidara gelmiştir. İlk defa antikomünist bir koalisyon seçimi kazanmış ve Emil Constantinescu yeni
başkan seçilmiştir. Bu tarihten itibaren, Romanya’da pozitif gelişmeler
artmış AB ve NATO’ya üye olma yolunda önemli adımlar atılmıştır.
2000 yılında Merkez Sol Sosyal Demokrat Parti (PSD),
Romanya’daki Macarların Demokratik Birliği Partisi’nin (UDMR)
desteği ile iktidara gelmiştir. Aralık 2000’de yeniden iktidara gelen Ion
Iliescu 2004 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Ulusal Liberal
Parti (PNL) ve Demokrat Partinin (PD) oluşturduğu muhalefetteki
Merkez Sağ ittifakı 2004 Başkanlık seçimlerinde iktidardaki PSD’ye
karşı zafer kazanmıştır. PNL- PD ittifakı UDMR ve İnsanlık Partisinin
14

14

http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Iliescu
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(PUR) ve değişik etnik gurupların desteği ile parlamento çoğunluğunu
elinde bulundurmaktadır.15
Romanya Mart 2004’te NATO’ya üye olmuştur. Ancak Aralık
2004 yılında Avrupa Birliği ile üyelik görüşmelerini tamamlamış
olmasına rağmen 2007 yılı için belirlenen tam üyelik hedefini elde
edebilmesi için gerilemekte olan ekonomik demokratik reformları
güçlendirmenin yanı sıra, önemli boyutlara ulaşan yolsuzluk sorununu
aşmak zorundadır.16
Bugün etnik grupların görece geniş haklara sahip olduğu
Romanya’da ayrılma ve bağımsızlık isteme gibi sorunlar pek gündeme
gelmemiştir. Romanya’daki Alman azınlık bir yandan Almanya ile
arasında bir bağ oluştururken öte yandan çekingenliğe yol açmıştır,
ancak Türk azınlığın Romanya için çekingenliğe sebep olduğunu
söylemek mümkün değildir. Romenler’in en büyük nüfus yoğunluğuyla
ileri derecede özerklik isteyen Macarlar (1.620.199’lık nüfus), dışında,
azınlıklarla ilgili bir problemi de yoktur. Bu sorun da iki ülke arasında
imzalanan (16.09.1996) bir antlaşmayla şimdilik dondurulmuştur.
Romanya’nın en büyük gündemi kendisini Pazar ekonomisine adapte
etmek ve bu yolla ekonomisini düzeltmektir. Latin kökeni nedeniyle
Batı Avrupa’da Fransa ve İtalya’yı, bölgede de Türkiye’yi kapitalist
pazarlarla bütünleşmek için sıçrama tahtası olarak görmektedir.17
Romanya’da devrimi takip eden ilk yılda 150 siyasî parti
kurulmuş, takip eden yıllarda sayıları azalmış ve ayrıca birleşmelere
gidilmiştir. Bunlar arasında Romanya Demokratik Konvansiyonu
(CDR); Hıristiyan Demokrat Milli Köylü Partisi’nin (PNTCD)
girişimiyle oluşturulmuş partiler birliğidir. Romanya bağımsız ve
üniter bir Cumhuriyet olup, yasama, yürütme ve yargı alanındaki
“kuvvetler ayrılığı” prensibi anayasa ile teminat altına alınmıştır. Kamu
hizmetlerinin görülmesinde; bölgeler itibariyle yerinden yönetim ve
yerel özerklik ilkesi benimsenmiştir.
15 İnan Koçak, Romanya Ülke Raporu, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı , Ankara 2005, s.7.
16 İ. Koçak, a.g.e., s.8.
17 Murat Yetkin, Ateş Hattında Aktif Politika, Alem Yayıncılık, İstanbul 1992,
s.191.
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Vilayet, kasaba ve köylerdeki yerel yönetim organları ile Belediye
Başkanları seçimle işbaşına gelmekte ve Devlet her vilayete mülki amir
olarak bir vali atamaktadır.
8 Aralık 1991 tarihinde yapılan referandumla yürürlüğe girmiş
bulunan Romen Anayasası 1991 yılında kabul edilmiş, 2003 yılı Kasım
ayında revize edilmiştir. Romanya Parlamenter Demokrasi sistemi
ile yönetilmektedir. Çok partiye dayalı, iki meclisli Demokratik bir
Cumhuriyet olan Romanya Parlamentosu; Milletvekilleri Meclisi ve
Senato (Camera Dseputatilor ve Senatul) olmak üzere iki kademeli
meclisten oluşmaktadır. Parlamento üyeleri dört yılda bir yapılan genel
seçimle belirlenmektedir.18
Çift meclisli parlamentonun 140 üyeli senatosu ve 345 üyeli Millet
Meclisi bulunmaktadır. Her iki kamara da 41 çok üyeli seçim bölgesinden
doğrudan seçilmektedir. Her bir seçim bölgesi 40 vilayet ve Bükreş
belediyesini içermektedir. Başbakan adayı Devlet Başkanı tarafından
belirlenmekte ve hükümet üyeleri Parlamento’dan güven oyu alınmasını
müteakip Devlet Başkanı tarafından atanmaktadırlar. Bakanlar Kurulu
Başbakan tarafından atanmaktadır. Anayasa gereği Devlet Başkanı da
halkın oyu ile beş yıl için seçilmekte ve aynı kişi ancak bir kez daha
Cumhurbaşkanı seçilebilmektedir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda
Romen Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı ve Savunma Konseyi
Başkanı’dır. Romanya Siyasî partiler ve Seçim Yasaları’na göre siyasî
partilerin Parlamento’da temsil edilebilmeleri için, ülke genelinde oyların
en az % 3’ünü almaları gerekmektedir. Bu baraj, birden fazla siyasî
partinin bir araya gelerek oluşturduğu konvansiyon, birlik veya ittifaklar
için % 8’dir İki turlu gerçekleştirilen seçimlerde seçilme yaşı, milletvekili
Meclisi ve yerel Yönetimler için 23, senato ve Cumhurbaşkanlığı
içinse 35’tir.19En son Meclis ve Senato seçimleri ile Devlet Başkanlığı
seçimi 28 Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirildi.20 İktidar partisi Sosyal
18 Osman Horata, “Kuzey ve Batı Türklüğünün Kesişme Noktasında Küçük Bir
Türk Topluluğu: Romanya Türkleri.”, (Editör: Erhan Türbedar), Balkan Türkleri,
Asam Yayınevi, Ankara 2003, s.152.
19 Mustafa Kerimoğlu, Romanya, T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Yay., Ankara 2004, ss.5-6.
20 Romanya’daki Siyasal Partiler ve Liderleri : Demokratik Parti Pd [Emil Boc];
Romanyadaki Macarların Demokratik Birliği Udmr [Bela Marko]; İnsan Partisi
Pur [Dan Voıculescu]; Ulusal Liberel Parti Pnl [Calin Popescu Tarıceanu]; Büyük
Romanya Partisi Prm [Corneliu Vadim Tudor]; Sosyal Demokrat Parti Psd [Adrian
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Demokrat Parti-PSD (Social Democratic Party) ve Romanya Humanist
Pastisi-PUR (Romanian Humanist Party) oluşan ittifak oyların yaklaşık
% 37’sini alarak beklendiği gibi seçimi önde tamamladı. Millî Liberal
Parti (PNL-National Liberal Party) -Demokratik Parti (PD- Democratic
Party) ittifakı yaklaşık %32 oy oranı ile ikinci sırayı aldı. Onları %13
oy alan Büyük Romanya Partisi- PRM (Great Romania Party) ve %
6,2 oy alan Romanya’daki Macarların Demokratik İttifaki-UDRM
(Demokratic Union of Hungarians in Romania) izledi. Aynı zamanda
yapılan Devlet Başkanlığı seçiminde de, %40,1 oy alan PSD-PUR
ittifakının adayı Başbakan Adrian Nastase ile %33,9 oy alan rakibi PNLPD’nin adayı Bükreş Büyükşehir Belediye Başkanı Traian Basescu, hiç
bir adayın %50’yi aşamadığı seçimde en fazla oy alan iki aday olarak
ikinci tura kaldılar. Muhalefet adayı Basescu, 12 Aralık 2004’te yapılan
ikinci turda sürpriz bir şekilde oyların %51,1 alarak Devlet Başkanlığı
seçiminin galibi oldu. 20 Aralık 2004 tarihinden beri Devlet Başkanı
Traian Basescu, Başbakan 29 Aralık 2004 tarihinden beri Calin Popescu
Tarıceanu’dur.21 Bundan sonraki Devlet Başkanlığı seçimi 28 Kasım
2009 ve 12 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılacaktır.22
Mecliste birer milletvekili ile temsil edilen Romanya’daki
azınlıkların (18 milletvekili) partileri ise şunlardır: Romanya Arnavutluk
Birliği, Romanya Ermeniler Birliği, Romanya Bulgar Birliği, Romanya
Hırvatlılar Birliği, Yunanlılar Birliği, Romanya Yahudi Azınlıklar
Federasyonu, Romanya Alman Demokrat Forumu, Romanya İtalyan
Nastase],
21 2004 Seçim sonuçlarına göre Meclis ve Senato’daki sandalyelerin Partilere
göre dağılımı şöyledir:
Senato : Üye Sayısı 137
PSD+PUR		
:57
D.A. (PD-PNL) 		
:49
PRM (İşçi Partisi)		
:21
UDMR (Macarlar Partisi)		
:10
Milletvekili Meclisi : Üye sayı 332
PSD+PUR
:132
D.A. (PD-PNL)
:112
PRM (İşçi Partisi)
: 48
UDMR (Macarlar Partisi)
: 22
Diğer azınlıklar
: 18
http://www.egeliihracatcilar.com/Images/Menu1-Page//UlkeRaporu-RomanyaDTM-2006_00001243.doc
22 İnan Koçak, Romanya Ülke Raporu, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı , Ankara 2005, s.8.
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Birliği, Romanya Makedonlar Birliği, Romanya Polonya Birliği,
Romanya Sosyal-Demokrat Romenler Birliği, Romanya Ruslar Birliği,
Romanya Ruteni Kültürel Birliği, Romanya Sırplar Birliği, Romanya
Slovak ve Çek Birliği, Romanya Türk-Müslüman Tatarların Demokrat
Birliği, Romanya Türk Demokrat Birliği, Romanya Ukrayna Birliği.
Romanya nüfusunun %89.4’ü Romenlerden,%10.6’sı ise diğer
etnik grupları teşkil eder.23 Etnik grupların %7.12’sini Macarlar,
%1.76’sını Romanlar, %1.65’ini ise diğer azınlıklar oluşturmaktadır.
1992 nüfus sayımına göre azınlıkların sayısı Macarlar (1.620.199),
Romanlar (409.723), Almanlar (119.436), Ukraynalılar (66.833),
Ruslar (38.688), Türkler (29.533), Sırplar (29.080), Tatarlar (24.649),
Slovaklar (20.672), Bulgarlar (9.935), Yunanlılar (3.897).24
3. Romanya Müslüman-Türkleri
Romanya’da resmî kaynaklara göre 29.533 (1992) Oğuz
(Osmanlı Türkleri) ve 24.649 (1992) Tatar Türkü25 olmak üzere toplam
54.173 Müslüman-Türk yaşamaktadır. Gayri resmî kaynaklara göre
ise Türklerin sayısı 70.000’e ulaşmıştır.26 Türk azınlığın yıllar süren
23

Romanya’nın Etnik Yapısı

ETNİK DAĞILIM (%)

DİNSEL DAĞILIM (%)
Ortodoks

86,8

DİLSEL DAĞILIM (%)

Romen

89,4

Resmi dil – Romence

89,0

Macar

7,1

Katolik

5,0

Macarca

7,7

Çingene

1,8

Protestan

3,5

Almanca

1,5

Alman

0,5

Müslüman

0,2

Diğerleri

0,9

Ukraynalı

0,3

Diğerleri

4,5

Rus

0,2

Türk-Tatar

0,2

Slovak

0,1

Bulgar

0,1

Diğerleri

0,3

24 “Demography”, The Center for South East European Studies, http://www.
csees.net/?page=country_section&country_id=6&sec=6
25 Romanya’daki Kırım Tatarları hakkında fazla bilgi için bkz.: Robert Stănciugel
and Liliana Monica Bălaşa, “Crimean Tatars in Romania”, Dobrogea în Secolele VIIXIX. Evoluţie istorică, Bucharest, 2005
26
Horata, a.g.e., s.152; Bugün, Romanya’da yaşayan Türk nüfusu hakkında
100.000 – 130.000’e kadar varan birbirinden çok farklı rakamlar verilmektedir
(1992’de yapılan resmî sayıma göre 54.000). Romanya Türk Demokrat Birliği
Genel Başkanı, Prof. Dr. İbram Nurettin, “Romanya Türkleri”, adlı makalesinde
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beraberlikle birbirine iyice kaynaşması sebebiyle nüfusların Türk ve
Tatar olarak ayrılması gerçekte bir anlam ifade etmemektedir. Ayrıca
bu durum her bir Türk-Müslüman topluluğun parlamento da ayrı
ayrı temsil edilme hakkını da kazandırmaktadır. Romanya’daki Türk
azınlık büyük oranda Dobruca bölgesinde yaşamaktadır. Balkanların
biraz daha kuzeyinde kalan ve eski bir Türk yurdu olan Dobruca
bölgesi Rumeli coğrafyasının parçalarından biridir. Dobruca Tuna ile
Karadeniz arasında bulunan 14.492 km²’si Romanya, 7.780 km²’si
de Bulgaristan sınırları içerisinde kalan bir bölgenin adıdır. Romanya
Türklerinin çoğu Dobruca bölgesinde Köstence, Mecidiye, Tulça gibi
şehirlerde yaşamaktadır. Türklerin %85’i Köstence, %12’si Tulça’da
yaşamaktadır.27 Romanya’da az sayıda Ortodoks olan Gagavuz
Türklerine de rastlanmaktadır.28
Romanya’da sırasıyla Hun, Avar, Hazar, Peçenek, Bulgar, Uz ve
Kuman Türkleri’nin hakimiyetleri görülmüş. XV. yüzyıldan itibaren
bölgede etkin olan ve en fazla süren Osmanlı hakimiyeti ise 1471’de
başlamış ve Romanya’nın bir devlet olarak ortaya çıkmasına kadar
sürmüştür.29 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından bölgeyi ele geçiren
Romanya’nın Romenleştirme politikası sonucunda Türkler bölgeden
ayrılmak zorunda kalmış, bu zorunlu göçler uzun yıllar devam
etmiştir. 23 Ağustos 1944’te başlayan komünist rejim döneminde de
bilhassa varlıklı ve aydın bir kısım Türk, baskılar sonucunda bölgeden
Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.30 Bu yoğun nüfus kaybı
http://www.balkanturkleri.org.tr/balkansentezi/index_dosyalar/ibramnuredin.htm,
ise Romanya’da, büyük çoğunluğu Dobruca eyaletinde olmak üzere Oğuz, Kırım,
Gagavuz (1300 aile) kökenli yaklaşık 100 bin Türk’ün yaşadığını ifade etmiştir.
Ayrıca ülkede bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 15.000 olarak tahmin edilmektedir.
Bunlardan 7.000’i yasal oturma iznine sahiptir.
27 Soydaşlarımızın Köstence (Constanta), Tulça (Tulcea), Braila, Galati, Bükreş
(Bu bölgelerde Osmanlı döneminden kalma isimli yerleşim birimleri bulunmaktadır.
Örneğin; Mangalya, Mecidiye, Babadağ, Başpınar, Tekirgöl, Kastel, Topalova,
Mahmudiye, Hırşova gibi). Ayrıca Kılıraş (Calaraşi), Oltenia, Braile, Galat, Bükreş
gibi illerde de Türk azınlığa rastlanmaktadır. Bunlar ise ancak yüzde 3 gibi küçük bir
oran teşkil etmektedir.
28 Nurettin İbram, “Dobruca’daki Müslüman Topluluğun Manevi Hayatından
Sayfalar”, Yeni Türkiye, Yıl 1995, Sayı 3, s. 388; Erhan Türbedar, Balkan Türkleri:
Balkan Araştırmaları Dizisi, Asam Yayınları, Ankara 2003, s.156
29 Romanya Türklerinin tarihi için Bkz. Cemil, 1981:1503; Ekrem, 1934; Guboğlu,
1981:751-781; Togan 1943:1-3 Ülküsal, 1987; Gökbilgin, 1957.
30 Horata, a.g.e., s.156.
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yüzünden Romanya’da 1920’lerde 250 bin civarında olan Türkler’in
sayısı azala azala yaklaşık, günümüzdeki sayısına düşmüştür.31
Romanya Türkleri, Dobruca’nın Romen hakimiyetine geçmesiyle
birlikte, varlıklarını özellikle de kültürel varlıklarını koruyabilmek için,
birtakım kültürel teşkilâtlar kurmuşlardır.32 1900’lü yıllardan itibaren
kurulmuş olan teşkilâtlardan en önemlileri şunlardır: Dobruca bölgesinde
gerçekleştirilen ilk kültürel teşkilât, şair Mehmet Niyazi’nin de üyesi
olduğu ve çoğunluğunu Dobruca Jön Türklerinin oluşturduğu “Dobruca
Tamîm-i Maarîf Cemiyeti”dir (Societatea Generala de Invatamant din
Dobrogea). 1909 yılında açılan teşkilâtın Mecidiye ve Hırşova’da
şubeleri vardı. Yaklaşık 250 kadar da üyesi bulunuyordu. Teşkilât, bir
de Dobruca Sadâsı isminde gazete çıkardı. Ne var ki teşkilât, şahsî
ihtiraslar yüzünden sadece bir buçuk yıl devam ettikten sonra kapandı.33
1911 yılında kurulan önemli teşkilâtlardan bir diğeri ise, “Mecidiye
Müslüman Seminarı Mezunları Cemiyeti”dir (Asociatia Absolventilor
Seminarului Musulman din Medgidia). Teşkilâtın tüzüğünde kuruluş
amacı olarak, Mecidiye Seminarı’ndan mezun olanların haklarını
korumak ve savunmak, bölgede yaşayan Türklerin uyanışını sağlamak
ve ileri düzeye ulaşmaları için gazete, dergi ve kitaplar çıkarmak, halkı
bilgilendirmek için konferanslar yapmak olduğu belirtilmekteydi; ne
yazık ki, tüzükte belirtilenler yerine getirilemedi. Teşkilâtın üye sayısı,
başta müftüler ve Seminar mezunları olmak üzere yaklaşık 200 kadardı.
Teşkilâta öğretmenlerden de üye olanlar vardı.34 Müstecip Hacı Fazıl
(Ülküsal)35, Bükreş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken doğduğu
köy olan Azaplar’da Romen okullarında ve Mecidiye Seminarı’nda
okuyan öğrencilerden oluşturduğu bir grupla “Azaplar Tonguç Kültür
Cemiyeti”ni kurdu. Teşkilât, özellikle Noel ve Paskalya tatillerinde
köy gençlerini bilgilendirmeyi amaçladı. Bugünkü Türkiye’de bulunan
31 Balkan Türkleri, Asam Yayınları, Ankara 2003, s.156
32 Romanya Türklerinin siyasî ve kültürel durumları hakkında geniş bilgi için
bkz. Ali Aksu, Romanya Müslüman Türkleri’nin Dünü-Bugünü, Constanta 2003 (I.
Baskı).
33 Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, İstanbul 2000, I,
s. 155.
34 Ekrem, a.g.e., s. 155; Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987, s. 166.
35 Müstecip Ülküsal, Dobruca Türkleri ve Emel Mecmuası ile ilgili ayrıntılı bilgi
için bkz. Giray Saynur (Altuğ) Bozkurt, Müstecip Ülküsal- Hayatı ve Faaliyetleri,
Marmara Ü. Türkiyat Araş. Enstitüsü, Yayınlanmamış YL Tezi, İstanbul 1994.
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kültür ve yardımlaşma derneklerine benzetebiliriz. Teşkilât, 1929
yılında üyelerinin dağılmasıyla işlemez hale geldi; ancak, tam bir aydın
ve kültür adamı olan Hacı Fazıl, yılmadı ve yoluna devam etti. 1930
yılında o teşkilâtın bir devamı olarak “Dobruca Türk Kültür Birliği”
teşkilatını kurdu.361933 yılında Emel Dergisi mensuplarının girişimiyle
kurulmuş olan söz konusu teşkilât, bölge Türkleri’ne gerçekten büyük
hizmetlerde bulundu. Teşkilâtın tüzüğünde de belirtildiği üzere, kuruluş
amacı, halkın dinî inancını ve şuurunu geliştirmek, toplumun millî
ideal etrafında birlik ve beraberliğini sağlamak ve halkı siyasî partilerin
oyunlarına alet olmamalarını sağlamaktı.37
Dobruca Türklerinin edebiyat dönemlerini, Osmanlı Dönemi
(1397-1878)38, Krallık Dönemi (1878-1944)39,
Sosyalist Rejim
40
41
Dönemi (1944-1989) ve 1990 Sonrası Dönem olarak dört gruba
ayırabiliriz. Bugün Romanya’da öncülüğünü Mehmet Niyazi’nin
(1878-1931)42 yaptığı ve İsmail Ziyaeddin, Cevat Raşit, Nevzat

36 Ekrem, a.g.e., s. 156; Ülküsal, Dobruca, ss. 167-168.
37 Ülküsal, Dobruca, s. 214.
38 Osmanlı Dönemi (1397-1878) : Sözlü edebiyat dönemidir.
39 Krallık Dönemi (1878-1944): Türklerin kitleler hâlinde Anadolu’ya göç etmeye
başladıkları bu dönemde, yukarıda belirtilen gazete ve dergilerde Romanya Türkleri
Edebiyatı’nın ilk ürünleri görülmeye başlar. Mehmet Niyazi, İsmail Ziyaeddin, İsa
Yusuf Halim, bu yayın organlarında imzaları görülen yazarlardandır.
40 Sosyalist Rejim Dönemi (1944-1989) : Dobruca Türkleri Edebiyatı, oldukça
faal geçen bir dönemden sonra bu dönemde bir ölüm sessizliğine bürünür. Bütün
gazeteler ve dergiler kapanır. Başlangıçta, okullarda Türkçe derslere izin verilir.
Türkiye Türkçesinin yanında, Tatar Türkçesiyle de kitaplar bastırılarak Tatarca eğitim
başlatılır. Mehmet Niyazi ekolünden yetişen sanatkârlar, bu ders kitaplarında eserlerini
yayımlama imkânı bulurlar. Bu durum 1960’lara kadar devam eder. Bu tarihte, diğer
azınlıklarla birlikte Türk okulları kapatılır ve Türkçe eğitim yasaklanır. Bu dönemde
yetişen bazı soydaş yazarlar, Romence yazdıkları hikâye ve şiirlerini, Romen edebiyat
dergilerinde yayımlarlar. Cemal Acıamet, Atilla Emin, Fatma Sadık gibi. Ayrıca
Nevzat Yusuf, A. Baubec ve diğer Romen asıllı Türkologlar Türk edebiyatıyla ilgili
antolojiler ve genellikle sosyalist yazarlardan yaptıkları roman, hikâye çevirilerini
yayımlarlar (Horata, a.g.e.,1997:396). Bu dönemin sonlarına doğru, Türkçe yazmaya
müsaade edilir ve Türk azınlık, 1987’de Renkler adlı bir sanat-edebiyat dergisi
çıkarmaya ve folklor derlemelerini yayımlamaya başlar. Dergide çıkan hikâye ve
şiirler incelendiğinde, “güdümlü” bir edebiyatın izleri görülmemektedir.
41 1990 Sonrası Dönem: Bu dönemde Türkçe eğitime yeniden müsaade edilir. Türk
azınlık, siyasi birliklerini kurar ve Renkler’in yanında Karadeniz ve Hakses gazetelerini
çıkarmaya ve soydaş yazarların şiir, hikâye ve araştırmalarını yayınlamaya başlarlar.
42 Müstecip Ülküsal, “Şair ve Öğretmen Memed Niyazi (Ölümünün 40. Yılı)”,
Emel, Sayı:67, Kasım-Aralık 1971, ss.1-8.
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Yusuf, Mehmed Emin Yaşar, Emel Emin gibi şair ve yazarların
verdiği eserlerle geliştirdiği bir Romanya türküleri edebiyatı
teşekkül etmiştir. Nevzat Yusuf, Kerim Altay Romence’den
Türkçeye, Türkçe’den Romence’ye yaptıkları çevirilerle Türkler ve
Romenler arasında bir kültür köprüsü olma görevi üstlenmişlerdir.
Romanya Türk Edebiyatı’nda Kırım Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi
yan yana kullanılmaktadır. Bir başka deyişle Romanya’da yaşayan
Türkler, Türkiye Türk kültürü ile şekillenenler ve Tatar Türk kültürü ile
şekillenenler olmak üzere iki grupta ele alınabilir.43
Önemli bir Türk yerleşim merkezi olan Dobruca’da köylerde
yaşayan çiftçilik, kasaba ve şehirlerde yaşayanlar ticaret ve el sanatları
ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Romanya Türkleri köken itibariyle
Oğuz ve Tatar Türkleri’ne dayandıkları için sözlü edebiyat zenginlikleri
de hem Osmanlı Türk kültüründen hem de Altın Ordu, Kırım merkezli
Türk destanlarından izler taşır. Bu sözlü edebiyat eserlerinin konusu
aşk ve yiğitliktir.
Romanya Türk topluluklarının kültür hayatına büyük katkılarda
bulunan Romanya Türk basını 1 Eylül 1888’den 10 Nisan 1894’e kadar
yayınlanan ilk Türkçe gazete “Dobruca” gazetesiyle başlamıştır. Bu
gazeteyi “Sadakat, Hareket Şark, Dobruca Sadası, Teşvik, Işık, Mektep
ve Aile, Tuna, Hak Sözü, Haber, Güneş Sahili, Bizim Sözümüz, Türk
Birliği, Yıldırım Halk, Çardak, Bora gibi gazete ve dergilerle 1930-1940
yılları arası Romanya’da, 1961 yılından itibaren Türkiye’de çıkan Emel
dergisi, Renkler, Karadeniz, Caş, Hakses, Genç Nesil” gibi gazete ve
dergiler takip etmiştir.44
Romanya’nın Krallık devrinde Türklerin ilkokulları, 8 yıllık
öğretmen-imam hatip okulu semineri vardı. Bunlardan vazife gören
öğretmenlerin maaşlarını, öğretmen imam-hatip okulundaki kayıtlı
öğrencilerin yiyeceğini ve yatağını Romen hükümeti temin ederdi.
Türklerin gazeteleri, dergileri vardı. Kendilerine mahsus derneklerde
toplanıyorlardı. Romen parlamentosunda ilk sıralarda 4, daha sonra 1
temsilcileri bulunuyordu.
43 Romanya Türk Edebiyatı, http://romanyaturkleri.tripod.com/edebiyatlari.htm
44 Ali Aksu, “Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuası”,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt IX/1, Haziran 2005, Sivas,
ss. 14-15.
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Senatör sıfatını haiz bir baş müftü ile 4 vilayet müftüsü vardı.
Türklük kültürü ve şuuru yaşatılıyordu.
1944’ten sonra ise diğer demir perde ülkelerinde olduğu gibi
Romanya’da da hakim olan komünist rejim ve idare tarafından önce
bir çok aydın ve zengin Türk milliyetçi ve sömürücü diye hapis ve
idam edilmişti. Sonra Romanya’da yaşayan bütün Türklerin okulları,
dernekleri, gazete ve dergileri kapatılmış, Türkçe konuşmak yasaklanmış,
dinî faaliyetler engellenmiş ve kültürel çalışmaları yasaklanmıştı.45
Türk çocuk ve gençlerini Romen okullarında okumaya mecbur etmiş;
anadillerini unutmak zorunda bırakmıştı. Türk halk müziğini ve
folklorünü göstermekten ve radyolardan yayınlamaktan menetmiş.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Dobruca’daki Türkleri Türk ve Tatar
diye ikiye parçalamış ve propagandasını yaptırmıştı. Müstecip Hacı
Fazıl (Ülküsal) ve arkadaşlarının yıllarca Emel dergisi ile Romanya’da
yaptığı faaliyetlerle yaymaya çalıştığı “Kırım istiklâlciliği” ile “Türk
Birliği” çalışmalarına katılanlar Rus komünist ajanlarının baskısı
ile hain ve düşman sayılarak öldürülmüş, 5-20 yıla ve hatta müebbet
hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. Çavuşesku idaresi en şiddetli
Romen şovenliği yaparak Türkleri baskı altında Romenleştirmeye çaba
sarfetmişlerdi. Türkiye’ye göç etmek isteyenleri ya göndermemişler,
ya da ağır malî külfetlerle gitmelerini önlemişlerdi. Her komünist
hükümet gibi üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Anayasası’nın, İnsan
Hakları Beyannamesi’nin vatandaşlarına bahşettiği hak ve hürriyetleri
gasp etmişlerdir. Dış ülkelere pasaportla çıkabilen tebaalarından bir
kısmı hürriyeti seçmiş, Romanya’da kalan ana ve babalarını, eşlerini
ve hatta çocuklarını feda etmek zorunda kalmışlardı. Bu fedakârlığı
göze alabilmek bile rejimin ne denli acımasız olduğunu gözler önüne
sermeye yetmiştir.46
Özetle, Rumeli coğrafyasının diğer parçaları kadar olmamakla
birlikte, Romanya Müslüman Türklerinin yaşama alanı ve Kuzey ve
Güney Türklüğünün bir temas yeri olan Dobruca bölgesi, Türkçenin
soluklandığı yerlerden biridir. Asırlarca, gönlündekileri sözlü olarak
yaşatan, 19. asırdan itibaren yazılı edebiyatlarının ilk temsilcilerini
yetiştiren bu Türkler, yaklaşık yarım asırlık bir suskunluk döneminden
45 Horata, a.g.e., s.156.
46 Müstecip Ülküsal, “Balkan Yarımada’sındaki Türkler”, Emel, Sayı 72, EylülEkim 1972, s.4.
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sonra dillerini ve unutulmaya yüz tutan geleneklerini yeniden canlandırma
çabası içine girmişlerdir. Şu an eser vermeye çalışan insanların yetişme
dönemi bu yasaklı yıllara rastlar. Dilimiz ve edebiyatımızla ilgili
eserlerden mahrum bir şekilde, annelerinden, babalarından öğrendikleri
bir dille “dil”dekilerini dile getirmeye çalışan soydaşlarımızın, ortaya
koydukları eserlerinde gerek dil, gerekse içerik bakımından tatmin edici
bir seviye görülmemekle birlikte; bunların eski bir Türk yurdu olan
Dobruca topraklarında Türkçeyi ve Türklüğü yaşatmaya çalışmaları
bakımından değerinin inkâr edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
4. Dobruca Türklerinin Tarihine Genel Bir Bakış:
Dobruca asırlar boyunca birçok kavmin uğrak yeri olmuştur. 13.
yüzyıla kadar, hep kuzeyden gelen Türklerin akınlarına sahne olan KarpatTuna bölgesinde, ilk olarak M.Ö. 1000 yıllarında, proto-Türkler’den
kabul edilen İskitler (Sciti) görülmüştür. Bunlar, Romenlerin ataları
kabul edilen Traklarla temas kurarak Mangalya (ki bu ad İskitlerden
kalmıştır) civarında bazı Romen aşiretlerini idaresi altına almışlardır.
İskitleri, sırasıyla M.Ö. 375 yıllarında Batı Hun Türkleri (80 yıl); M.
VI. yüzyılda Orta Asya’dan (Deşt-i Kıpçak) gelerek İstanbul’u bile
kuşatacak kadar ilerleyen Avar Türkleri; M. VII. yüzyılda da İtil Nehri
kıyılarında yaşayan Bulgar Türkleri (681-702) takip etmiştir. 47 IX. ve X.
yüzyıllarda Karpat-Tuna bölgesinde oluştuğu kabul edilen Romen ulusu,
IX. yüzyılın sonlarına doğru, Peçenek Türklerinin istilasına uğramıştır.
Bizans’ı da kendilerine dahil eden Peçenek Türkleri, Avarlar’dan
sonra İstanbul’u ikinci defa kuşattılarsa da fethedememişlerdir. On üç
boydan oluşan bu Türklerin biri de, bugünkü Gagavuz Türkleri’nin
aslını oluşturan Oğuz/Uz’lardır. Brail ve Tulça’da, Peçenek ve Oğuz/
Uz Türklerinden kalan bazı yer adlarına rastlanmıştır. Peçenekler,
XI. yüzyılın ortalarında (1057) Kuman Türklerine mağlup olmuştur.
Kumanlar, bu yörede iki asra yakın hüküm sürdükten sonra Katolikliği
kabul etmişlerdir. 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi’nde,
Bizans Ordusu’nun önemli bir kısmını oluşturan Peçenek ve Oğuz/
Uz Türklerinin; kendi dillerini konuşan soydaşlarını görünce, onların
saflarına geçerek, savaşın kaderini değiştirdikleri bilinen tarihî bir
gerçektir. 1241’de kısa bir süre devam eden Moğol akınları, buradaki
Türklerin, daha güneye inmelerine sebep olmuştur.48
47 Mehmet Naci Önal, “Romanya Türklerine Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları,
1994, s.181.
48 Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri
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XIII. yüzyılda ilk olarak güneyden Karpat-Tuna bölgesine
gelen Türklere rastlanmıştır. M.S. 1263-64’te Konya Selçuklu Sultanı
İzzettin Keykavus ve amcası Sarı Saltuk49 önderliğindeki Selçuklu
Türkleri Babadağ civarındaki Kavurna ülkesi adı verilen bir bölgeye
yerleşmişlerdir. Bunlar, Sarı Saltuk’un ölümünden sonra Bizans’ın
zorlamasıyla Hıristiyanlığa geçmişlerdir. Dobruca adının da bu devletin
başına geçen Kuman asıllı Dobrotiç’ten geldiği tahmin edilmektedir.50
Türk tarihçileri, bu asırdan itibaren bu bölgeden Dobruca yurdu olarak
bahsetmişlerdir.
XIII. yüzyılın ortalarından XIV. yüzyılın sonlarına kadar ise,
Altınordu Devleti’nin sınırlarının Tuna’ya kadar genişlemesi üzerine;
Kıpçak Bozkırları’ndaki Tatar Türkleri’nden bir kısmı, Dobruca
Bölgesi’ne gelip yerleşmişlerdir. XIV. yüzyılda, Aydınoğulları
Beyliği’nin Dobruca bölgesine yaptığı birkaç saldırıdan sonra,
Balkanlar’da asırlar sürecek yeni bir dönem başlamıştır. 1391’de,
Osmanlılara vergi vermeyi kabul eden Eflak (Valahya), Yıldırım
Bayezit’in 1397deki Niğbolu zaferinden sonra ise, kesin olarak
Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Bu zaferle yeni bir dönem başlamış
ve II. Beyazıt Dobruca’yı fethettikten sonra Karadeniz’in kuzeyinden
çağırdığı Tatarlarla, Anadolu’dan getirdiği çoğu konar-göçer (yörük) olan
ve Devletleri, Ankara 1992, 2. bsk., s.44-97.
49 Balkanlarda İslam’ı yayan ünlü Türk düşünürü Sarı Saltuk’un gerçek isminin
Muhammed Buhari olduğu belirtilmektedir. Kabri, Romanya’nın bir Türk şehri olan
Babadağ’da bulunmaktadır. Bununla birlikte başka yerlerde de kabrinin bulunduğu
ileri sürülmektedir. Örneğin, Arnavutluk’ta, Kroya’da, Ohri Gölü kenarındaki Sveti
manum Manastırında, Kosova’da Altınelin’de, Bosna’da Mostar civarında, Hersek’e
bağlı Blagay köyünde, Anadolu’da Niğde’ye bağlı Bor ilçesinde ve Babaeski’de de
türbesinin bulunduğu söylenmektedir. Ancak kabrinin Romanya’nın Babadağ şehrinde
olduğu tezi, tarihçiler tarafından genel kabul görmüştür. Hayatı, Dobruca’ya gelişi
ve mezhebi gib konularda geniş bilgi için bkz., Şükrü Haluk Akalın, Saltuk-name
(Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
1987, s. 7vd.; Kemal Yüce, Saltuk-name’de Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar, Ankara
1987, s. 20-100; İbrahim Agah Çubukçu, “Sarı Saltuk’un Türk-İslam kültüründeki
Yeri”, Renkler, Bükreş 1995, s. 149 vd.; Nimetullah Hafız, “Yugoslovya’da Sarı
Saltuk”, Renkler, Bükreş 1995, s. 212-217; Tacida hafız, “Blagay’da Sarı Saltuk
Türbesi” Renkler, Bükreş 1995, s. 218-220; Aksu, Romanya Müslüman Türklerinin
Dünü-Bugünü, ss. 68-73.
50 Tahsin Cemil, “Romen Türk Dostluğunun Tarihi Temelleri”, Yeni Türkiye, Yıl
1995, Sayı 3, s. 302.
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Türkleri, Dobruca’ya yerleştirmiştir. Boğdan ise II. Bayezıt’ın, 1484’te
Kili (Kilia) ve Akkerman’ı fethinden sonra Osmanlılar’a bağlanmıştır.
Osmanlılar, Rumeli’ye ayak bastıklarında, buradaki Kuman, Peçenek,
Oğuz Türkleri’yle karşılaşmışlardır. Bunlar, Osmanlıların Rumeli’deki
ilerleyişlerinde ve bölgede uzun süre kalabilmelerinde önemli bir rol
oynamıştır. Eflak ve Boğdan, Osmanlılar’a bağlandıktan sonra önemli
hak ve ayrıcalıklara sahip özerk bir prenslik olarak yöneltilmiştir.
Bunlarda, Osmanlı Kanunları tatbik edilmemiş beylerbeyi ve kadı
da gönderilmemiştir. Fakat bölgede hudut kaleleriyle, askerî teşkilât
bulundurulmuştur.51
Bu dönemde Dobruca bölgesine doğru yoğun bir Türk göçü
başlamıştır. 1783 ‘de Kırım’ın Ruslara bağlanmasından sonra da
binlerce Kırım Türkü Dobruca’ya göç etmiştir. Bu tarihte binlerce Kırım
Türkü Dobruca’ ya göç etmek zorunda kalmıştır.52 Dobruca Bölgesi,
dört büyük asra yakın bir süre devam eden Osmanlı idaresiyle tam bir
Türk yurdu haline gelmiştir.
1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra Romanya’nın
bağımsızlığını kazanmasıyla, Dobruca’yı Romenleştirme çalışmaları
başlamış, ellerinden toprakları alınan Türkler akın akın ak topraklar
dedikleri Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Türklere karşı
müsamahalı siyaseti ve tutumu ile tanınan Romanya dahi sadık ve
çalışkan tebaasını bir müddet hoş tuttuktan sonra, topraklarını bırakıp
göç etmeye zorlamıştır.53 Göçler 1910’a kadar yoğun bir şekilde devam
etmiştir. Romanya 1882’de Kuzey Dobruca, 1914 ve 1921’de Güney
Dobruca için çıkardığı uyrukluk ve toprak kanunları ile Türklerin
yüzlerce yıldan beri işledikleri bereketli toprakları kolaylık ve ustalıkla
eline geçirmiştir. Bunun sonucunda ve daha başka nedenler yüzünden
Türkler yaşama sıkıntısına düşerek göçmüşler ve nüfus çoğunluğunu
kaybetmişlerdir. Romen Hükümeti eline geçirdiği topraklara Romenleri
yerleştirmiş, bunlara yeni ve büyük köyler kurmuş, bankalardan büyük
krediler sağlamıştır. Böylece 1903 yılında yapılan bir istatistiğe göre,
Romenler 23 yılda Kuzey Dobruca’da 397.787 hektar araziye sahip
51 Bu dönem Osmanlı Tarihi ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Ciltli Osmanlı Tarihi, I-IX Cilt, TTK Yayınları, Ankara 1996.
52 Horata, a.g.e., s.155
53 Müstecip Ülküsal, “Balkan Yarımada’sındaki Türkler”, Emel, Sayı 72, EylülEkim 1972, s.3.

26

HİKMET

Geçmişten Günümüze Kadar Balkanlarda Türk Varlığı

olmuşlar, Türkler ancak 59.287 hektar toprakla kalmışlardır.54 1935-37
yılları arasındaki göçlerle de Dobruca adeta boşalmıştır.55
Görüldüğü gibi, Dobruca birçok Türk boyunun uğrak yeri olmuş;
bunların bir kısmı Hıristiyanlığı kabul ederek Romenlere karışıp
gitmişler; bir kısmı da kendi aralarında karışarak varlıklarını devam
ettirmişlerdir. Romen ulusunun oluşumunda, eski Türk kavimlerinin
önemli rol oynadığı kaynaklarda belirtilmektedir. Romenler arasında
bugün bile varlığını koruyan birçok Türkçe isim bunun canlı bir
göstergesidir. Macarların yoğun olarak yaşadığı Sibiu şehrinde
“Çangıy” ve “Sakuy”lar denilen ve kendi aralarında eski bir Türkçe
konuşan topluluğun, Katolikliği kabul eden ve zamanla Macarlaşan
Kuman Türkleri olduğu tahmin edilmektedir. Tatar Türkleri kendilerini
Tat, Keriç-Çongar ve Nogay olmak üzere üçe ayırmaktadır. Bahçesaray
civarından gelen ve şiveleri Anadolu Türkçesi’ne yakın olanlara Tat;
Dobruca’ya ilk yerleşen, şiveleri Kuzey Türkçesine benzeyenlere
Nogay; 1860’lardan sonra gelen ve Dobruca’daki Kırım Türklerinin
çoğunluğunu teşkil edenlere ise Keriç-Çongar denilmektedir.
Evlâd-ı fatihan dediğimiz Türkler ise, tipik bir Rumeli Türkçesi
54 Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Yayınları, Ankara 1987, s.30.
55 Romanya toprakları, Osmanlı İmparatorluğunun idaresindeyken, Besarabya ve
Kırım’dan onbinlerce Türk buraya yerleşti. 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşlarında,
Rus orduları Tuna’yı aşarak Şumnu’ya kadar ilerlediği sırada, Akkerman, Bender,
İsmail kalelerinde muhasarada kalan Türkler, Dobruca’ya; Eflâk ve Boğdan’da
bulunanlar da güneye doğru göç ettiler. Böylece gelmiş olan bu göçmenlerin sayısı,
200.000 kişiyi aştı. Birçoğu da Anadolu’ya ve özellikle Eskişehir’e yerleşti. 1826’da
yapılan Akkerman antlaşmasıyla, Müslüman ve Türklerin bu bölgede oturması şartlara
bağlandı. Besarabya, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Rusların eline geçti.
Dobruca, Rumenlere verildi. Devam eden Rus saldırılarından zarar gören Türkler,
göç etmeye başladılar. Sonraki yıllarda Dobruca’dan 80-90.000 Türk, yurtlarını terk
ederek Anadolu’ya yerleştiler. Bölgede kalan Türklerin Romen ordusuna alınmak
istenmesi üzerine, Türkiye’ye yeniden göç başladı (1883). 1899’daki kıtlıkta Türk
ahâli, Tulça sancağından Köstence ve Tulça yoluyla, denizden Anadolu’ya geçtiler.
1900-1923 arasında, göçlerde bir azalma görüldü. 1923’ten sonra, Dobruca’dan yeni
göçler başladı. 1923-1933 arasında 33 852 kişi göç etti. Türklerden boşalan yerlere
yerleştirilen Makedonyalı Ulahlar, takındıkları sert tavırlarla, Türk halkını fazlasıyla
rahatsız ettiler. Bu durum, yeni Türk göçlerine sebep oldu. 1930’da Romanya’da
275. 000 Türk yaşıyordu. 1934’te 15.321 kişi göç etti. Romen hükümeti ile yapılan
anlaşmalarla, göç işleri bir düzene sokuldu. 1935-1939 arası, toplam olarak 64.570 kişi
göç etti. Romanya’nın 1939’da güney Dobruca’yı Bulgarlara, 1940’da Besarabya’yı
Sovyetler Birliği’ne vermesi sonucunda burada kalan 8000 Türk, 1952’de Türkiye’ye
gönderildi ve nüfus iyiden iyiye azaldı. 1934-1960 yılları arasında Romanya’dan göç
edenlerin sayısı 87.476’dır. Bu göçmenler, Trakya, Batı Anadolu ve diğer bölgelere
yerleştirildiler. 1960-1970 arasında Romanya’dan 271 serbest göçmen geldi. Bkz.
http://www.dallog.com/gtt/gtt6.htm
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konuşmaktadırlar. Bunların yanında, Türkçe’yi canlı bir şekilde yaşatan
ve millet adı verilen Çingeneler de vardır. Bunların Osmanlı döneminde
İslamiyet’i kabul ederek Türkçe’yi öğreten bir topluluk olduğu tahmin
edilmektedir.56
5. Romanya Türklerinin Bugünkü Durumu
Romenlerin azınlıklarla ilgili ileri derecede bir sorunları yoktur.
Romanya azınlıklara tanınan haklar bakımından son derece ileri
durumdadır. Romen anayasasının 6.maddesiyle millî azınlıklara dil,
din, kültür ve etnik özelliklerini ifade etme ve koruma hakkı tanınmış,
kanunlar çerçevesinde kendi dillerini ve dinlerini öğrenebilmeleri, ana
dilleriyle eğitim yapabilmeleri serbest bırakılmıştır.
Romanya’nın birliğine ve bütünlüğüne sadık problemsiz bir
azınlık olarak varlıklarını sürdüren Türkler, 1989 devriminden sonra
başlayan yeni dönemde kurdukları birliklerle kendilerine tanınan
anayasal haklardan yararlanmaya çalışmaktadır. Türkler 29 Aralık
1989’da Romanya Demokrat Türk Müslüman Birliği’ni kurdular. Bu
birliktelik kısa bir süre sonra bozuldu ve azınlık Romanya Türklerinin
Demokratik Birliği (Unıunea Democrata Turca Din Romania) ve
Romanya Tatar Türk Müslümanlarının Demokrat Birliği (Unıunea
Democrata Tatarilor Turc-Musulman Din Romania) olmak üzere
iki farklı dernek altında örgütlendi. 30 Temmuz 1994’te Türk-Tatar
Birlikleri Federasyonu altında birleştiler.57 Ancak, bu birliktelik
kağıt üzerinde kalmış, iki topluluk farklı çatılar altında faaliyetlerini
sürdürmeye devam etmiştir. İki dernek etrafında örgütlenmiş
Dobruca’daki soydaşlarımız konumlarına uygun lokallerde ikamet
etmektedirler. Romanya Demokratik Türk Birliği, Romanya’nın
bölünmez bütünlüğünü ve demokrasisini savunan siyasî ve demokratik
kuruluşu olup, Romanya’nın Anayasası ve kanunların elverdiği
ölçüde Türklerin kanunî haklarını savunmak, verilen hakları daha
iyi bir seviyeye çıkarmak insan hakları konusunda Romen halkı ile
ve diğer azınlıklarla beraber iyi ilişkiler ve uyum içerisinde siyasî
faaliyet göstermek için kurulmuştur.58 Aynı zamanda Romanya
56 M. Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,
Ankara 1987, s.68.
57 Murat Adalı, “Değişen Balkanlar”, Yeni Türkiye, Yıl 1994, Sayı 1, s.65.
58 Fedbi, a.g.e., s.1867.
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Demokratik Türk Birliği, Türklerin din, dil, kültür, tarih, folklor ve
buna benzer millî ve tarihî değerlerini korumak, bunları geliştirmek
ve bu konularda ilgili Romen Meclisi’ne ve Parlamentosu’na kanun
teklifleri yapmak ve kendi mensuplarının sorunlarını dile getirmek için
milletvekili seçip meclise gönderme hakkına sahiptir.
Romanya’da azınlıklara ait birlikler, bir siyasî parti statüsünde
kabul edilmekte ve her azınlık belirlenen nüfuslarına göre Romanya
Parlamentosu’nda temsil edilmektedir. (Osmanlı Türklerinin Temsilcisi:
Milletvekili Metin Çerkez; Tatar Türklerinin Temsilcisi: Milletvekili
Nejat Sali’dir ve Romanya Ulusal Azınlıklar Konseyi’nde de Osmanlı
ve Tatar Türklerinin birer temsilcisi bulunmaktadır). Bu birliklere,
Romen hükümeti tarafından önemli miktarda ödenek ayrılmaktadır.
Türk ve Tatar azınlık da mecliste, her dönem birer milletvekili
bulundurmaktadır.59
İki topluluk arasındaki bu ayrılık, işinde gücünde olan ve
birbirleriyle kaynaşmış durumda olan iki halkı ilgilendirmemekte,
kendilerine sorulduğunda Türk ve Tatar’dan ziyade “Müslümanım”
diye cevap vermektedirler.
Türk azınlığın dinî işleri Köstence’de Romen makamlarca atanan
müftü (Romanya Müslümanları Müftülüğü) tarafından yürütülmektedir.60
Müftülük, camilerde din adamlarının görevlendirilmesi ve diğer dinî
konularda Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
Bu Müftülüğe bağlı hizmet veren soydaş din adamlarına ilaveten
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen din adamlarımız
da Müftülük gözetiminde soydaşlarımıza yönelik din hizmetleri
vermektedir. Romanya’da yüzlerce camiden, bugün kalanların sayısı
59’u Köstence’de olmak üzere sadece 72’dir.61 Bunların da pek çoğu
sadece cuma ve bayram namazlarında açılmakta ve ihtiyacı karşılayacak
yeterince de din adamı bulunmamaktadır. Son yıllarda müftülük ihtiyaç
duyulan yerlerde camii yapımına da başlamıştır. Yeni dönemde Türk
59 Osman Fedbi, “Dobruca Türkleri”, Yeni Türkiye 2. Cilt, Yıl 1997, Sayı 16,
s.1867.
60 Horata, a.g.e., s.158.
61 Bu camilerden 37’si minarelidir. Romanya’da 1850 yılında 238 olan cami
sayısı, 1939 yılında 151’e, 1976 yılında ise 85’e düşmüştür. Önemli faal camilerin
Osmanlı döneminden kalan isimleri halen kullanılmaktadır.
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azınlık, kendi kimlik ve tarihleriyle aralarına çekilen perdeyi aralayıp,
unutulmaya yüz tutan adetlerini yeniden canlandırmaya çalışmaktadır.
Son dönemde bunların pek çoğu tamir edilerek ibadete açılmıştır.
Babadağ, Mecidiye, Köstence, Tulça, Çernovoda gibi yerlerde
Osmanlılar’dan kalan büyük camiler, bugün de Müslüman azınlığa
hizmet vermektedir. Bunların en eskisi olan, 15. yüzyıldan kalma Gazi
Ali Paşa (Babadağ) Camii ve türbesi ise oldukça harap bir hâldedir. 62
Eski bir Türk yurdu olan Dobruca’da, asırlarca devam eden Türk
hakimiyeti, ardında büyük bir tarihî miras bırakmıştır. Arkeolojik,
tarihî birçok eser bugün Romen müzelerini doldurmaktadır. Tarihi
miras olarak bırakılan Romanya’daki diğer Osmanlı-Türk mimarî
eserleri de şunlardır: Bükreş Manuk Hanı, Bükreş Ihlamur Hanı,
Galati Şehri Kapısı, Arad Hanı, Arad Hamamı, Babadağ Çeşmesi,
Beşova Hamamı, İsakça Kalesi, İshak Baba Türbesi, Hasan Paşa
Hamamı, Karaharman Kalesi, Karasu Hamamı. Ayrıca, 260 adet
Osmanlı Vakıf malları ile Bükreş, Braile ve Slobozya’da toplam üç
adet şehitlik bulunmaktadır.63
1989 yılında Çavuşesku’nun devrilmesiyle başlayan yeni dönemle
birlikte bu ülkede yaşayan Türklere sosyo-kültürel alanlarda bazı olumlu
yenilikler de getirmişti. Türkler eski hak ve özgürlüklerini yeniden elde
ettiler. Basın ve kültür haklarına tekrar kavuştular. 1988’den günümüze
Romanya’da 30’dan fazla Türkçe gazete ve dergi çıkmıştır. Bugün
Köstence’de gerek Tatar Birliği gerekse Türk Birliği tarafından aylık
gazete ve dergiler yayınlanmaktadır. Türk-Tatar Topluluğunun yayın
organı olarak finansmanı Romanya hükümeti tarafından karşılanan
iki gazetesi vardır. Bunlar, Romanya Demokratik Türk Birliği’nin
çıkardığı Hakses ve Romanya Tatar-Türk Müslümanlarının Demokratik
Birliği’nin çıkardığı Karadeniz64’dir. Atatürk Gençler Teşkilâtı altında
62 Romanya ve Türkiye arasında 5.09.1995’te imzalanan bir protokolle, bu eserlerin
ve Babadağ Sarı Saltuk Türbesi’nin aslına uygun bir şekilde Türkiye tarafından restore
edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunların yanında, Mecidiye’deki eski seminer binası da
aslına uygun bir şekilde restore edilmeyi beklemektedir.
63
Romanya’daki İslamî tarihî yapılar hakkında geniş bilgi için bkz. Ekrem
Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, İstanbul 2000, I, 8-9; Yakup
Memet, Prezente Musulmane ın Romanıa, by 1976; Ali Aksu, Romanya Müslüman
Türkleri’nin Dünü-Bugünü, Constanta 2003 (I. Baskı), ss. 42-79.
64 Aralık 1989 yılında Romanya’da yaşayan Türkler ve Tatarlar birlikte Bükreş’te
“Romanya Müslüman Türk Demokrat Birliği”ni kurduklarında yayın organları olan
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toplanan Türk gençleri, Genç Nesil adlı bir gazete çıkarmaktadır.
Ayrıca kültür, sanat ve bilim ağırlıklı Renkler adlı dergi de yılda bir kez
yayımlanmaktadır. 65
Yeni dönemde Türk dili eğitimi başlatılmakla birlikte, diğer
azınlıklara göre, Mecidiye’deki Mustafa Kemal Atatürk İlâhiyat ve
Pedagoji Koleji dışında Türk azınlığın kendilerine ait okulları yoktur.66
Bu kolej, 1995 yılında iki ülke Milli Eğitim Bakanlıkları arasında
imzalanan bir Protokol çerçevesinde eğitime açılmıştır. Lisenin
Müdürü soydaş olup, Müdür Yardımcısı ve 5 öğretmen Türkiye’den
gönderilmiştir.
Bükreş Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi ile Köstence
Ovidius Üniversitesi nezdinde Türkoloji bölümleri bulunmaktadır.
Bu bölümlerde Türkiye’den gelen iki okutman görev yapmaktadır.
Ayrıca; Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi nezdinde de bir Osmanlı
Araştırmaları merkezi mevcuttur.67
Sosyalist rejim döneminde de Türklerin eğitimi birkaç defa
değişikliğe uğramıştır. Önce, azınlıklara iki saat ana dilini okutmak
serbest bırakılırken, Sovyetlerdeki uygulamalara paralel olarak Tatar ve
Rumeli Türklerinin okulları ve kitapları ayrılmış Tatar Türkleri Kazan’da
Kiril alfabesiyle basılan Tatar Türkçesi ile yazılan okul kitaplarını
okumaya zorlanmıştır.68 Bugün iki Türk topluluğu arasındaki farkı bu
uygulamada aramak yanlış olmasa gerek. 1957’de gerek Türkiye, gerekse
Tatar Türkçesi ile ders okutulamayacağı söylenip bütün Türk okulları
kapatılmıştır. Bu süreç 1990 yılına kadar sürmüştür. Sosyalist rejimin
devrilmesinde Macar azınlığın önemli bir rol oynaması, devrimden sonra
yapılan yasal düzenlemelerde azınlıklara önemli haklar kazandırmıştır.
Bu doğrultuda, Türk dili eğitimini yeniden başlatmak üzere Romen
Eğitim ve Bilim Bakanlığı içinde bir müfettişlik kurulmuştur.69
Karadeniz Gazetesi’ni çıkardılar. Daha sonra, Karadeniz Gazetesi, bu birliğin Türk ve
Tatar olarak ayrılmasından sonra Tatar Birliği’nin gazetesi oldu.
65 Horata, a.g.e., s.158.
66 O. Horata, “Romanya Türkleri”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II,
yıl:3, Sayı: l6 (Mayıs-Haziran) 1997, s. l864.
67 Kerimoğlu, a.g.e., ss.10-11.
68 Mehmet Ali Ekrem, “Romanya Türklerinde Eğitim”, Renkler, Yıl 1992, s.188.
69 O. Horata, “Kuzey ve Batı Türklüğünün Kesişme Noktasında Küçük Bir Türk
Topluluğu: Romanya Türkleri.”, (Editör: Erhan Türbedar), Balkan Türkleri, Asam
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1990 sonrası dönemde Romanya’da azınlıkların durumu
düzeltilmiş ve kendilerine tüm haklar sağlanmıştır. Dobruca bölgesinde
soydaşlarımız dahil 17 azınlık mevcuttur ve her biri uluslararası
standartlarda azınlık haklarından yararlanmaktadırlar. Ülke kanunları
açısından, Türk soyundan şahıslara ayrılıkçı bir muamele yapılmamakta
ve diğer Romen vatandaşlarından farklı veya daha kötü muameleye maruz
kalmamaktadırlar. Aralarında Türkçe konuşmaları ve dinî vecibelerini
yerine getirmeleri, Türkiye’ye seyahatleri engellenmemekte, yüksek
öğrenim yapmak isteyenlere zorluk çıkarılmamaktadır. Mahkemeler
tarafsız davranmakta, soydaşlarımız isim ve din değiştirmeye
zorlanmamaktadırlar.70
6. Türkiye Açısından Balkanların Önemi
Balkanlar stratejik öneme sahiptir: Balkanlar, belirli bir dönem
boyunca Türkiye’yi koruyan bir savunma kalkanı görevi görmüştür.
Özellikle Türk-Rus Savaşları’nda bu kalkanın önemi daha çok ortaya
çıkmıştır. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de Balkanlar’a büyük bir
önem vermiştir. Son dönemlerde dış siyasette yaşadığımız sıkıntıların
büyük bir kısmı da Yunanistan gibi Balkan ülkeleriyle olmuştur. Bu
yüzden Balkan ülkelerinde meydana gelebilecek siyasî değişimler ve
ideolojik gelişmeler, bu ülkelerde Müslüman-Türk azınlıklara karşı
yapılan uygulamalar Türkiye’yi birinci dereceden ilgilendirmektedir.
Balkanlar Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısıdır: Türkiye’yi
Avrupa’ya bağlayan, ticarî akışın sağlandığı otoyollar ve tren hatları
Balkan ülkelerinden geçmektedir. Ayrıca Avrupa’dan Türkiye’ye kara
yoluyla gelen turistler de Balkanlar üzerinden geçmektedir. Bu yüzden
Balkan ülkelerindeki sorunlar, Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir.
Balkanlar’da çok sayıda soydaş ve dindaşımız vardır: Türkiye ve
diğer Balkan ülkelerinin halkları arasında önemli bağlar mevcuttur. 500
yıllık ortak yaşamdan kaynaklanan bu bağlar sonucunda çeşitli Balkan
ülkelerinde kardeş topluluklar oluşmuştur. Bu topluluklar sadece soy ve
din olarak değil, yoğun akrabalık bağlarıyla da Türkiye’ye bağlıdırlar.
Yayınevi, Ankara 2003, s.160.
70 Kerimoğlu, a.g.e., ss.10-11.
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Çeşitli dönemlerde Balkanlar’da ortaya çıkan etnik sorunların
ardından, Türkiye’ye çok sayıda göç olmuştur. Nitekim Türkiye’de
Balkanlar’dan göç etmiş, akrabalarını orada bırakmış birçok Türk
ve Müslüman yaşamaktadır. Balkanlar’la ortak coğrafya ve tarihi
paylaşmaktayız: Türkiye Balkan yarımadasının Meriç Nehri’ne kadar
olan bölümüne sahip olması sebebiyle bir Balkan ülkesidir. Balkan
yarımadasında bugünkü topraklarımız fazla bir yüzölçümü oluşturmasa
da, 500 yıldan fazla bir süre, Balkanlar’ın neredeyse tamamı Osmanlı
İmparatorluğu’nun kontrolünde olmuştur. Osmanlı mimarisi, yönetimi,
geleneği, kültür ve sanatı bölgede hakim unsurlardan biridir. 71
Balkan ülkeleri ekonomik açıdan önemlidir: Balkan ülkelerinin
Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri vardır. Özellikle bu ülkelerin
AB’ye katılmasının ardından bu önem daha da artacaktır. Bu ülkelerle
yapılan ekonomik iş birliği anlaşmaları, enerjiden telekomünikasyona
kadar çok çeşitli alanlarda yapılan ortak yatırımlar, Balkan ülkelerini
Türkiye’nin ticarî ortağı haline getirmiştir. Türkiye, Balkanlar’ın bu
öneminin farkında olarak Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İş
Birliği Süreci ve Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü (GAÇBG)
gibi önemli girişimlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu sayede bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını arzulamaktadır. Yine
bu amaçla Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı (İP) ve Güneydoğu Avrupa
İş Birliği Girişimi (SECI) gibi platformlarda aktif olarak çalışmalar
yürütmektedir. Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
ve Yunanistan’ın tam, Hırvatistan’ın da gözlemci üye olarak katıldığı
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İş Birliği Süreci, bölge
ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğini geliştirme ve Güneydoğu
Avrupa’ya kalıcı istikrar getirme amacıyla kurulmuştur. Uluslararası
toplumun Balkanlar’daki sorunları çözmek için geliştirdiği Güneydoğu
Avrupa İstikrar Paktı (İP) da Türkiye tarafından güçlü bir şekilde
desteklenmektedir.72 Balkan ülkelerinin kısa süre sonra NATO üyesi
olacak olmaları, ayrıca Balkan ülkelerinin neredeyse tamamının AB’ye
kabul edilme aşamasında olmaları, hem askerî hem de ekonomik açıdan
Türkiye’nin bu ülkelerle aynı ittifakların içinde yer almasının yolunu
da açmıştır.
71 http://www.bilimarastirmavakfi.org/Turkiye_ve_Balkanlar/Turkiye_ve_
Balkanlar_05.html
72 Mustafa Kerimoğlu, Romanya, T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yay., Ankara 2004, s.21.
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7. Türkiye-Romanya İlişkileri
Avrupa Birliği ile sıcak ilişkilere sahip bir Balkan ülkesi olan
ve komşusu Bulgaristan gibi AB’ye tam üyelik için 2007 tarihini
bekleyen Romanya’nın, yakın dönem tarih boyunca Türkiye ile
ilişkilerinde gerek ekonomik ve gerekse siyasî olarak pürüz yaşamamış
ve bu olumlu durumunu azınlıklar konusuna da aynı olumlu tutumla
yansıtmış olduğunu belirtmeliyiz. Romanya Balkan ülkelerine azınlıklar
konusunda önemli bir örnek teşkil edebilir. Nitekim Türkiye’nin 1990
sonrasında Romanya’daki Türk azınlığa, Tatarlara ve Gagavuzlara
gösterdiği ilgi Bükreş’te herhangi bir tepkiye yol açmamasının ötesinde
Romen hükümetlerinden de bugüne kadar teşvik ve takdir görmüştür.73
Halen NATO ülkesi ve yakın bir tarihte (2007) de AB üyesi
olacak olan Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son derece olumlu
bir dönemden geçmektedir. Ancak gerek ekonomik gerekse de kültürel
alanda, bu ilişkiler olması gereken seviyenin çok altındadır. Halbuki iki
ülke, ortak bir tarihi paylaşmakta, Romanya’daki mevcut Türk nüfus,
iki ülkeyi birbirine bağlamaktadır. İki ülkenin yakınlığı, Balkanlar
için de bir istikrar ve barış unsuru olarak algılanmaktadır. Türkiye,
Romanya’nın NATO üyeliğini parlamentosunda kabul ettiği bir yasa
ile destekleyen tek ülke olarak, 2002 yılı Kasım ayında Prag’ta yapılan
zirvede bu ülkenin NATO üyeliği için davet almasını memnuniyetle
karşılamıştı.
Romanya’da, diğer Balkan ülkelerinde yaşanan MüslümanTürk düşmanlığı yaşanmamıştır. Bu yüzden iki ülke arasında fazla bir
gerginlik olmamıştır. İki ülke arasındaki ticaret ise özellikle son yıllarda
yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Türkler’in Romanya’daki ekonomik
varlığı, 7 bin şirket ve yaklaşık 15 bin yatırımcı olarak belirtilmektedir.
4.000’e yakın işadamımız faaliyet göstermektedir. TİKA ve KOSGEB
işbirliğinde eğitim seminerleri ve maddi yardımlar yapılmaktadır.
Romen Parlamentosu’nda da üç Türk milletvekili bulunmaktadır.
Türkiye, diğer Balkan ülkelerinde uygulaması gereken kültür
ve ekonomi politikasını burada da hayata geçirmeli, Türk azınlığın
ekonomik problemlerini çözecek girişimlerde bulunmalı, kültürel
varlıklarını ve geleneklerini yaşatacak faaliyetleri güçlü olarak
desteklemelidir.
73 Şule Kut, Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik, Bilgi Yayınları, İstanbul 2005,
s.204.
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Sonuç
Buraya kadar incelediğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi,
Balkanlar’da 500 yıldan fazla bir süre boyunca hakim olan Osmanlı
Devleti, zengin kültürünü bu bölgeye taşımış, halkların kurduğu
ilişkiler bu kültürün paylaşılmasını, bölgede kökleşmesini sağlamıştır.
Bölgeye göç eden Müslüman-Türk halklar, beraberlerinde Anadoluİslâm kültürünü, mimarisini, el sanatlarını, Türk Orta Asya-Anadolu
kültür ve geleneğini, folklorunu taşımışlardır. Gittikleri bölgelerde,
yerel halkla sıkı dostluk ilişkileri kurmuş, ilişkiler sadece ticaretle
sınırlı kalmamıştır.
İslâm ahlâkını yakından ve en güzel örnekleriyle tanıma imkânı
bulan halkın bir kısmı toplu olarak din değiştirmiş, Müslüman olmuştur.
Bu yakınlaşma, akrabalık ilişkileriyle perçinlenmiş, ortaya zengin bir
kültür çıkmıştır. Yeme-içme, giyim-kuşam gibi günlük hayatın esas
unsurlarından halk türkülerine, anlatılan fıkralardan atasözlerine kadar
Müslüman-Türk yaşam tarzının bütün unsurları yerel halkın hayatına
girmiş ve önemli bir yer kazanmıştır. Kimi bölgelerde, ırkı Slav, dini
İslam olan, farklı diller konuşan bu gruplar, Anadolu’yla Batı arasında
gerçek bir kardeşlik ve kültür birlikteliği kurmuş, barış ve huzur
temsilcileri olmuşlardır.
Son dönemlerde, bölgede yaşayan Müslüman-Türk nüfusun
azalması, bu insanların göçe zorlanması ya da etnik katliama uğraması,
temelleri 500 yıl önce atılan mevcudiyetin izlerini silememiştir. Uzun
asırlar boyunca oluşan, zenginleşen, halkların içine işleyen kültür
mirası, zor kullanılarak yok edilemez; ancak gerekli ilgi ve ihtimam
gösterilmezse, bir anlamda bu mirasa ihanet edilmiş olunacaktır.
Balkanlar, Türkiye’nin önemli bir stratejik ufkunu belirlemektedir.
500 yıllık tarih, bu bölgede yaşayan soydaşlarımız olan Müslüman-Türk
halklar, millî sınırlarımız, stratejik çıkarlarımız, Balkanlar’ı Türkiye
için en önemli dış politika unsurlarından biri haline getirmektedir.
Bu yüzden Türkiye’nin bu bölgede aktif olması, barış ve istikrarın
korunması için girişimlerde bulunması ulusal politikamızın önemli bir
parçasıdır ve öyle olmaya da devam etmelidir.
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Türkiye bir yandan bölge ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve
toprak bütünlüğüne saygı duymakta, diğer yandan da Balkan ülkeleriyle
ikili ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.
Türkiye, Balkanlar’ın stratejik ve ekonomik öneminin de
farkındadır. Ayrıca bölgenin kalıcı barış, huzur ve refaha kavuşması için
önemli adımlar atmaktadır. Ancak bütün bu alanlarda yapılan girişimler,
sosyal ve kültürel alanda yapılması gereken faaliyetlerle gereği gibi
desteklenememektedir. Bilindiği gibi günümüzde hızla azalmakla
birlikte, bazı Balkan ulusları arasında Türkler’e karşı ön yargılı bir
yaklaşım vardır. Osmanlı’nın bu topraklardaki tarihi hakkındaki yanlış
bilgilendirmeden kaynaklanan bu ön yargılar, Türkiye’ye ve Türklüğe
yönelik yersiz ve haksız bir tavra neden olmuştur. Aynı şekilde
Türk olmayan Müslüman toplumlar da çeşitli baskı ve zorluklarla
karşılaşmışlardır. Türkler hakkında bu tür yanlış duygulara sahip
ulusların kalbini kazanacak, yerleşik ön yargıları değiştirecek kültürel
ve eğitici faaliyetler yapmak, Türkiye’nin Balkan politikasında önemli
bir yer tutmalıdır.
Osmanlı mirası diğer Balkan ülkeleri gibi kökleri oldukça eskilere
uzanan siyasî ilişkiler ve bölgede oluşan yoğun Türk nüfusu sebebiyle,
Türk kültürünün Romen kültürü üzerinde bugün bile canlılığını
koruyan derin etkileri olmuştur. Bu aynı zamanda iki toplum arasında
karşılıklı güven ve dostluk duygusunun oluşmasına sebep olmuştur. Bu
tarihî dostluğa iki ülkede sık sık göndermede bulunmaktadır. Ancak
Soğuk Savaş yıllarında, bu dostluğun temelleri zayıflamış, okullarda
Türklere objektif yaklaşımdan uzak ve önyargılı bir şekilde bakan
bir kuşak yetişmiştir. Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
bir yandan dış dünyaya açılmaya bir yandan da gerek siyasî gerekse
ekonomik alanda girdiği dar boğazdan kurtulmaya çalışan Romenler,
Çavuşesku rejimine karşı gerçekleştirilen halk ayaklanmasından sonra
geride kalan zamana birçok gelişmeyi sığdırmayı başarmış ve bugün
AB’ye girecek olan bir ülke haline gelmiştir. Böylece Türkiye ve
Romanya arasında her alanda kendini gösteren yakın işbirliği, tarihi
dostluğu yeniden canlandırmıştır. Romanya sınır komşusu olmamakla
birlikte, Türkiye’nin dış politikasının önemli parametrelerini oluşturan
yakın kara ve yakın deniz havzası içinde yer almaktadır. Boğazlar ve
Karadeniz iki ülke arasındaki dostluğu zorunlu kılan bir diğer unsurdur.
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Aynı zamanda bu coğrafyada yaşayan Türk nüfusu sebebiyle ülkeler
arası dostluğun pekiştirilmesi bir ihtiyaçtır. Bu çerçevede Türkiye’nin
siyasî etki temelini oluşturan ve göçlerle sayıları azalan Türk azınlığını,
güvenlik şemsiyesi altında tutacak olan bir hukukî yapının Romanya’nın
kendi iç şartlarıyla gerçekleştirilmiş olması ve azınlıklara son derece
ileri düzeyde haklar sağlaması, diğer Balkan ülkelerine örnek olabilecek
niteliktedir.
Bugün Romanya’daki Türkler’in komünist dönemde yaşanan
zorluklara göre fazla bir sıkıntısı yoktur. Kendilerine her türlü özgürlük
tanınmıştır ve azınlık hakları gerektiği gibi uygulanmaktadır. Romanya’da
sadık bir tebaa olarak yönetimle barışık ve uyumlu bir biçimde yaşayan
Türk nüfus, bir yandan bulundukları ülkenin politik, ekonomik ve sosyal
hayatına katılımda bulunmakta bir yandan da Türkiye ile Türkiye’deki
akrabalarıyla olan bağlarını canlı tutmaktadırlar. Çok sayıda dergi, gazete,
ve radyodan sesini duyuran, çeşitli dayanışma dernekleri ve vakıf çatısı
altında toplanan Türkler, ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar Türkçe
eğitim görmektedirler.Romanya Türkleri, içinde yaşadıkları ülkenin
birliğine ve bütünlüğüne sahip, problemsiz Romen vatandaşları olarak
hayatlarını sürdürmekte ve oldukça uzun bir geçmişi olan Türk-Romen
münasebetlerinde bir köprü görevi görmektedirler. Bu yüzden diğer
Balkan ülkelerinde gördüğümüz Türk düşmanlığı Romanya’da yoktur.
Tarih boyunca Macar, Leh ve Rus yayılmacılığı karşısında Osmanlılar
ile anlaşmayı tercih eden Romenler; kendilerinin, Osmanlılar sayesinde
Slavlar arasında Latin adası olarak kalabildiklerine inanmaktadırlar.
Bugün de iki ülke arasındaki yakın münasebetler devam etmektedir.
Yani bir anlamda Osmanlı izlerinin silinmediği Romanya’da geçmişten
günümüze Türk varlığı devam etmektedir.
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Tarihte Değişen Siyasî ve Sosyal
Dengeler İçinde Kosova Türkleri
M-r.Erhan Türbedar*
ASAM–Balkan Uzmanı
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Abstract
The reason of these labour (study) is to examine carefully the problems which
are faced Kosovos Turks from the past till nowadays.Firstly in best way to bring up)
the factors which affects in the present situation of Kosovos Turks, we must to have a
look at the history especially the Ottoman-Albanian relations.
Özet
Bu çalışmanın amacı Kosovalı Türklerin geçmişten günümüze kadar karşı
karşıya kalmış oldukları sorunları ele alıp incelemektir. Kosovalı Türklerin mevcut
durumunu etkileyen faktörlerin neler olduğunu en iyi bir şekilde ortaya koyabilmek
için tarihe, özellikle Osmanlı-Arnavut ilişkilerine bakmak kaçınılmazdır.

Giriş
Avrupa’da 19. yüzyılın sonuna kadar, Balkan ülkelerinde ise daha uzun süre Rumeli
Türklerinin Balkanlar’da yaşamamaları gerektiği ilkesi egemenliğini korumuştur.
Kısacası bu dönemde bölgenin istenmeyen halkı durumunda olan Türkler, bölgeye
yönelik araştırmaların çoğunda gizlenmiş ya da önemsiz gösterilmiştir.1 Kosovalı

Türkler için de aynı şey söz konusudur. Uluslararası literatürde Osmanlı
sonrası Kosova Türkleri ile ilgili doğru dürüst bir çalışma bulmak
gerçekten çok zordur. Diğer taraftan Balkan ülkelerinde genel olarak
Osmanlı tarihinin gerçeklerden saptırılmış bir şekilde okutulmakta
1

Bernard Lory, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Balkanlar’ında Türkçe
Konuşmak”, François Georgeon ve Paul Dumont (der.), Osmanlı
İmparatorluğu’nda Yaşamak: Toplumsallık Biçimleri ve Cemaatlerarası İlişkiler (18.-20. Yüzyıllar), İstanbul, İletişim, 2000, s. 295.
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olması hususu, bölgedeki Türklerin yaşamını etkileyen ciddî faktörlerden
biridir. Ortodoks-Slav kökenliler Osmanlı yönetimini siyasal, kültürel
ve ekonomik baskı dönemi olarak tanımlamaktadırlar. Osmanlı
Devleti’nde bulunmuş olan çoğu Avrupalıların seyahatnamelerinde,
Osmanlı Devleti’nde görülen her şey kötülenmek eğilimindedir.
Sebebi, bir zamanlar Hristiyanlara ait olan toprakların Müslümanların
eline geçmiş olmasından kaynaklanan değer yargılarının Batılıların
zihniyetinde işgal ettiği yer olsa gerek.2
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne karşı ulusal mücadele etme ve kendi
ulusal devletlerini kurma süreci içerisine giren Balkanlar’ın Hristiyan unsurları,
kendi tarihlerini yeniden kurgularken Osmanlı/Türk karşıtlığını ortaya koymuşlar ve
Osmanlı geçmişinden arındırılmaya çalışmışlardır.3 Bir devletin dağılmasının

ardından ortaya çıkan bazı bastırılmış grupların, siyasal ve kültürel
uyanışlarının paralelinde, sadece gerçekleri saptırmakla kalmamakta,
yazmış oldukları tarih kitaplarında sokakları, kasabaları ve dağları bile
yeniden adlandırdıklarına şahit olunmuştur.4
KFOR’un (Kosova Gücü) bünyesinde görev yapan Türk
askerlerinin Kosova’ya gelmeleri vesilesiyle, Prizren kentinde
Kosovalı Türklerin başını çektikleri karşılama töreninde ihtiyar bir
Arnavut şu şekilde konuşmuştur: “Babam bana Türklerin yönetimi
altında hayatın nasıl barışçıl ve mutlu olduğunu, o dönemde ne
kadar iyi yaşadıklarını anlatırdı,...”5 Ancak Balkanlar’daki çoğu tarih
kitapları bu tür gerçeklere yer vermeden, bazı istisnai olaylar hakkında
genelleme yaparak Osmanlıyı/Türkleri kötülemektedirler. Osmanlı
2
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? Kaynaklara Giriş, çev. Zeynep Altok, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 121,
1999, s. 273.
3	�������������������������������������������������������������
İlhan Uzgel, “Türkiye’nin Balkan Politikasını Etkileyen Faktörler”, Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980), Cilt II, İstanbul,
İletişim, 2001, s. 167.
4
Steve Fenton, Etnisite: Irkçılık, Sınıf ve Kültür, çev. Nihat Şad,
Ankara, Phoenix Yayınevi, 2001, s. 245.
5
Mort Rosenblum, “Serbs Must Now Face Turkish Troops”, Washington
Post, 4 Temmuz 1999.
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yönetimi içinde Arnavutların ayrıcalıklı bir yere sahip olmalarına
rağmen, ne yazık ki bazı Arnavut tarihçileri de Osmanlı hakkında
gerçekleri saptırmaktadır. Arnavutların bugüne kadar Sırpların
Osmanlı tarihi görüşleriyle nesiller yetiştirdiklerine dikkat çekenlerin
mevcut olduğunu belirtmek gerekmektedir.6 Böyle bir tarih kuşkusuz,
bazı şahısların Türklere karşı önyargılı davranmaları konusunda
etkili olmuştur. NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik müdahalesi
sırasında Türkiye’ye sığınan Kosovalı Türk mültecilerin bir grubu ile
yapılan bir röportajda Türkler, Arnavut milliyetçiliği ve baskısından
korktuklarını belirtmişlerdi. Sebebini anlamakta zorlandıklarını ifade
eden bu Kosovalılar, bazı Arnavut akademisyenlerin geliştirmiş
oldukları teorileri ile Kosova’daki Türk varlığını inkâr ettiklerini de
dile getirmişlerdir.7
Bu çalışmanın amacı Kosovalı Türklerin geçmişten günümüze
kadar karşı karşıya kalmış oldukları sorunları ele alıp incelemektir.
Kosovalı Türklerin mevcut durumunu etkileyen faktörlerin neler
olduğunu en iyi bir şekilde ortaya koyabilmek için tarihe, özellikle
Osmanlı-Arnavut ilişkilerine bakmak kaçınılmazdır.
Osmanlı Devleti ve Arnavutlar
Kosova ile ilgili Sırp ve Arnavut tarih kitapları incelendiği
zaman ilk göze çarpan husus, Kosova’nın en eski sakinleri kimin
olduğu ile ilgili yürütülen tartışmadır. Aslında şu anda Balkanlar’ın
çeşitli bölgelerine sahip olanlar, genel olarak kendilerini bölgeye ilk
göç edenler olarak göstermeye çalışmaktadırlar.8 Arnavut tarihçileri
atalarının daha antik dönemlerde Kosova’da yaşadıklarını, Sırpların
bu bölgeyi sonradan işgal ettiklerini savunurken, Sırp tarihçilerin
6
Hasan Ünal, “Kosova yanlışlarımız (II)”, Zaman, 4 Ağustos 2000.
7
Sibel Utku, “Kosovar Turks Fear Albanian Nationalism and
Oppression”, Turkish Daily News, Cilt 1 (43), 29 Haziran 1999.
8
Muzaffer Tufan, “Göç Hareketleri ve Yugoslavya Türkleri”,
Erdem, Cilt 5 (15), Eylül 1989, s. 926.
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çoğu bu tezi çürütmeye çalışmaktadır.9 Konumuzun kapsamı dışına
çıkmamak için bu tartışmaya girmeden, Eylül 1331’de Sırp Çarı olarak
taç giyen, Sırp tarihinin bilinen ilk büyük yöneticisi Büyük Jupan10
Stefan Nemanya’nın hanedanlığından olan Duşan’ın yönetiminden
başlamakta fayda vardır. Duşan döneminde Ortaçağ Sırp devleti en
parlak dönemini yaşamıştır. Bizans İmparatorluğu’nda yaşanan iç
savaştan yararlanan Çar Duşan Arnavutluk’un bütün güney bölgesini
ve kuzey Yunanistan’ın çoğu kesimlerini kendi topraklarına dâhil
9
İliryalı kabileler siyasî birliklerini gerçekleştirememiş olmaları
yüzünden, kolayca yabancı devletler tarafından işgal edilebilmişlerdir.
M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 6. yüzyıllar arasında İliryalı kabileler Roma
İmparatorluğu’nun işgaline uğramıştır. 6. yüzyıl sonrasında ise Slav
göçleri İliryalılar’ın topraklarına yayılmaya başlamıştır. Slav göçleri
tarımla uğraşan İliryalıların etnik yapısını o derece etkilemiştir ki, yapılmış birçok çalışmada 6. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında Arnavutların
tarih sahnesinden kayboldukları sık sık dile getirilmektedir (Bkz. Nuray
Bozbora, Osmanlı Döneminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğu’nun
Gelişimi, İstanbul, Boyut Kitapları, 1997, s. 25 ). 9. ve 12. yüzyıllar
arasında Güney İlirya bölgesi ve Durres şehri yoğun bir biçimde önce
Bulgar-Bizans, daha sonra ise Bizans İmparatorluğu’nun etki altına
girmiştir. Bizans İmparatorluğu’nun dağılması ile birlikte 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk yarısı arasındaki dönemde, Sicilya
Kralı I. Charles Anjou yönetiminde, Kuzey Arnavutluk’ta bir “Arnavut
Krallığı” ilân edilmiştir. Kısa bir süre sonra Kral tahttan indirilmiş, tüm
bölge ise yerli ve yabancı toprak sahipleri tarafınca bölüşülmüştür. (Bu
konuda bkz. Nuray Bozbora, Osmanlı Döneminde Arnavutluk..., ss. 2729).
10	���������������������������������������������������������������
Slavların Balkanlar’a yerleşmesi 5. ve 6. yüzyıllara dayanmaktadır. Sırpların ilk yerleşim yeri Kosova’nın kuzeybatı sınırındaki Rascia ve günümüzde Karadağ’ın kapladığı bölgeydi (Bkz. Noel Malcolm,
“Kosova: Balkanları Anlamak İçin, çev. Özden Arıkan, İstanbul, Sabah Kitapları, 1999, s. 48.). Sırpların ilk toplumsal örgütlenmelerine
bakıldığı zaman, “Jupa” olarak adlandırılan ve birçok küçük kabilenin
bir araya gelmesiyle oluşturulan bölgeler karşımıza çıkmaktadır. Bir
Jupa’nın reisi “Jupan” olarak adlandırılıyordu. 1160’larda ortaya çıkan
Stefan Nemanya birçok yıl amansız kardeş kavgası yürüttükten sonra
günümüzdeki Sırp devletinin filizini oluşturacak olan Rascia’nın tam
hâkimi oldu ve “Büyük Jupan” olarak ilân edildi.
HİKMET

45

Mayıs 2008

etmiştir.11 Çar Duşan, imparatorluğunu yönettiği sert kanunları ile
tanınmaktadır. Örneğin cinsel tecavüz suçu işleyen bir kişinin her iki
eli ve burnu kesiliyordu. Bu konu ile ilgili bazı durumlarda ölüm cezası
da söz konusu olabilirdi. Çar Duşan Kanunu’nun 145. maddesi, hırsızın
kör edilmesini, hayduttun ise ayaklarından asılıp ölüme terk edilmesini
öngörüyordu.12
Çar Duşan’ın yasalarında Arnavut ve Ulahlar özel muameleye
tabi tutulmuştur. Örneğin, Duşan kanununun 77. maddesi gereğince, iki
köy arasında bir kavganın yaşanması durumunda suçlu para cezasına
çarptırılıyordu. Kavganın sorumluları Arnavutların veya Ulahların
olması durumunda bu ceza normalin iki katına çıkıyordu.13
Çar Duşan’ın 1355’deki ölümünden kısa bir süre sonra
İmparatorluk dağılarak Sırp devletinin parlak dönemi sona ermiştir.
1360’larda ise Sırp devletinde iktidar mücadelesi yaşanmış, böylece
1370’lerin sonlarına doğru birçok prenslik ortaya çıkmıştır. Bunların
arasında en büyük olanı Lazar Hrebelyanoviç’in prensliğiydi. 15
Haziran 1389’da gerçekleşen Birinci Kosova Savaşı’nda Osmanlı’ya
karşı yürütülen savaşta yenik düşen gücün komutanlığını Lazar
yapmıştır. Osmanlı’nın bölgedeki tam egemenliği 1448 yılındaki İkinci
Kosova Savaşı’nın ardından gerçekleşmiştir. 1459’da Smederevo
kalesinin Fatih Sultan Mehmed’e teslim edilmesinin ardından Ortaçağ
Sırp Devleti tamamen sona ermiştir.
Osmanlıların Balkanlar’ı fethi sırasında bölge feodal beyler ve
hanedan reisleri arasında bölünmüş devletçiklerden oluşmaktaydı. Bu,
Osmanlıların yerel yöneticiler arasındaki rekabetten yararlanarak bölgede denetimlerini kurmalarını kolaylaştıran unsurlardan birini teşkil
etmiştir.14 Kuzeyde Macaristan, güney ve batıda ise Venedik de aynı
11
Noel Malcolm, “Kosova:..., ss. 75-76.
12
Bu konu için bkz. Nile Rakov, “Pravda Za Svakog Od Cara
Do Roba”, Srpsko Nasleđe, Istorijske Sveske, Sayı 9, Eylül 1998; Noel
Malcolm, “Kosova:..., ss. 79-82.
13
Nile Rakov, “Pravda za Svakog...; Malcolm, “Kosova:..., s.
82.
14	����������������������������������������������������������������
Osmalı’nın Arnavut topraklarını ele geçirmesi ve sonraki gelişmeler ile ilgili olarak bkz. Emir Türkoğlu, “Kosova Arnavutlarının Mil46
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siyasal bölünmüşlükten faydalanmaya çalışmıştır.15 O sıralardaki Arnavutların örgütlenme biçimine bakıldığı zaman, büyük feodal aile yapıları dışında, dağlarda yaşayan kabileleri de görmek mümkündür. Ayrıca
Arnavutlar arasında siyasî ya da kültürel birlik kurulamamış olup, kuzeyde Sırp, güneyde ise Bizans etkisi söz konusuydu.16 Bunun dışında
Osmanlılar Katolik kuzey ve Ortodoks güney şeklinde bölünmüş Arnavutluk toprakları ile karşı karşıya kalmışlardır.17 Ancak zamanla İslâm
Arnavutlar arasında en yaygın din hâline gelecekti.
Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren iki temel husus savaşta kullanılabilecek insan gücü ve bunlara ödenecek olan para olduğu için, fethettiği
Hristiyan devletlerdeki yönetime, toplum yapısına ve ayinlere genellikle
müdahale etmemiştir. Sultanların Balkanlar’ın gayrimüslimlerini İslaliyetçiliği”, Ömer E. Lütem ve Birgül Demirtaş Coşkun (der.), Balkan
Diplomasisi, Ankara, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2001, ss.
105-110; Ayrıca İskender Bey ayaklanması için bkz. Nuray Bozbora,
Osmanlı Döneminde Arnavutluk..., ss. 90-102.
15
Halil İnalcık ve Donald Quataert (der.), Osmanlı
İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I. Cilt: 1300-1600,
çev. Halil Berktay, Eren Yayıncılık, 2000, s. 50.
16
Nuray Bozbora, Osmanlı Döneminde Arnavutluk..., s. 29.
17
Barbara Jelavich, History of the Balkans: Eighteen and Nineteenth Centuries, Cilt 1, Londra, Cambridge University Press, 1983, s.
80; Gegler ve Tosklar arasındaki bölünmüşlük Osmanlı Devleti içinde
de devam etmiştir. Arnavut topraklarını gezmiş olan Sir Charles Eliot,
1900’da Londra’da yayınlanan “Avrupa’daki Türkiye” (Turkey in Europe) adlı eserinde kuzeyli Geglerin birçok aşiret ve klanlara bölünmüş
olduklarından ve bu aşiretlerin devamlı olarak birbirleriyle kavga ettiklerinden, aralarında kan davalarının sürüp gittiğinden bahsetmektedir.
Kitapta hemen her ailenin bir diğer aileyle eskiden beri süregelen bir
kan davasının olduğu belirtiliyor. Gegler hakkında yazar daha da ileriye
gidip yegane meşguliyetlerinin neredeyse birbirleriye sadece dövüşmek
olduğunu ifade etmektedir (Sir Charles Eliot, Avrupa’daki Türkiye,...ss.
129-131). Diğer taraftan Güneyli Arnavutlar Toskların Geglerden daha
medeni oldukları, aralarında kan davalarının neredeyse hiç bulunmadığı, kabileler şeklinde bölünmemiş oldukları ve beylerin idaresi altında
oldukları dile getirilmektedir. Ayrıca kitapta kuzeydeki kabilelerin güneydeki beyler ile birlik içinde olmadıkları belirtiliyor.
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ma dönüştürme veya Türk olmayanları Türkleştirme gibi bir politikaları
yoktu.18 Ayrıca sultan yetkilerini kullanırken sadece şeriatı değil, boyun
eğdirdiği halkların örf ve âdetlerini de dikkate alıyordu.19 Osmanlılar
yerel nüfusun dinsel yapısına çok fazla müdahale etmedikleri gibi, Hristiyan kiliselerin yerle bir edilmesi arzusundan da uzaktılar. Hristiyanların kutsal yerlerine el koyulması istisnai olarak, zor kullanılarak geçirilen kentlerde uygulanan bir ceza biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.20
Osmanlı’nın yerel nüfusun dinsel yapısına pek fazla müdahale etmediğini gösteren önemli bir husus, Osmanlı yönetimi altında Balkanlar’ın
birçok yerinde, özellikle Bulgaristan ve Sırbistan’da çok sayıda yeni
kiliselerin ve manastırların inşasına izin verilmiş olmasıdır.21 Peki o zaman Arnavutlar neden İslâmı kabul etti? Bazı Arnavut toprak sahiplerinin siyasî ve ekonomik durumlarını muhafaza etmek amacıyla İslâmı
tercih ettikleri kuşkusuz doğrudur. Ancak sıradan köylülerin de İslâmı
kabul etmiş olması bu konuda başka faktörlerin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. Her şeyden önce Arnavutların kendi kiliseleri yoktu.
Dolayısıyla kilise ayinlerini ya Sırpça ya da Yunanca dinlemek zorundaydılar. Bu, o dönemde dinin ne kadar önemli bir faktör olduğu dikkate alındığı zaman, Osmanlıdan önce Arnavutların kimliklerini yitirme
tehlikesi ile ciddî bir şekilde karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir.22
Bazı kaynaklara göre İslâmın Arnavut kabile reisleri tarafından kabul
18
Feroz Ahmad, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu”, Marian
Kent (der), çev. Ahmet Fethi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve
Büyük Güçler, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999, s. 23; Vladimir Velebit, “Kosovo: A Case of Ethnic Change of Population”, East
European Quarterly, Cilt 33 (2), Yaz 1999.
19
Robert Mantran, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I: Osmanlı
Devleti’nin Doğuşundan XVIII. Yüzyılın Sonuna, çev. Server Tanilli,
Adam Yayınları, 1999, s. 170.
20
Géza Dávid, “Osmanlı Avrupası’nda Yönetim”, Metin Kunt
ve Christine Woodhead (der), Kanuni ve Çağı: Yeniçağda Osmanlı
Dünyası, çev. Sermet Yalçın, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 124,
2002, ss. 75-76.
21
Géza Dávid, “Osmanlı Avrupası’nda... s. 76.
22
Miftar Spahija Thaçi, About Kosova, Tiran, Shtepia Botuese
KOHA, 1998, ss. 177-178; Sir Charles Eliot, Avrupa’daki Türkiye, çev.
Adnan Sınar, Şevket Serdar Türet, Tercüman 1001 Temel Eser, 2. Cilt,
s. 127.
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edilmesini kolaylaştıran diğer unsurlardan biri, o dönemde Arnavutlardaki Hristiyanlık duygularının pek güçlü olmamasıydı.23
Arnavutların İslâma geçmeleri sonucunda, çıkarları Osmanlı
İmparatorluğu’nun çıkarları ve sürekliliği ile özdeşleşmiş bir Arnavut nüfus ortaya çıkmıştır. Sadece bu kadarla kalmayıp, Arnavutlar
o dönemde çıkarları Osmanlı ile en çok bütünleşmiş topluluk olma
özelliğini de taşıyorlardı.24 Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin çözülme
sürecinden en çok etkilenmiş olan Arnavutların olduğu söylenebilir. Arnavutlardaki toplu İslâmlaşma yüzünden, kendileri sık sık “Osmanlı’nın
Balkanlar’daki jandarması” olarak görülmüşlerdir.25 623 yıl yaşamış
olan Osmanlı Devleti’nde, hizmet vermiş olan 292 sadrazamın 28’i Arnavut asıllıydı.26 Kuşkusuz Balkanlar’ın diğer Müslüman unsurları da
Osmanlı Devleti ile bütünleşmişti. Aslına bakılırsa, Osmanlı vezirlerinin en az yüzde 90’ının Rumeli kökenli olduğu dikkate alındığı zaman,
Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa Devleti olduğu söylenebilir.27
Balkanlar’da Osmanlı yönetiminin kurulmasıyla köylülerin statüleri ciddî bir şekilde yükselmiştir. Osmanlıdan önceki dönemde feodal arazilerde monoton bir şekilde yaşam sürdüren köylüler, Osmanlı düzeninde kendi evine, küçük bir sebze bahçesine ve üzüm bağına
sahip olabiliyordu. Ayrıca angarya hizmeti önemli ölçüde azalmıştı.28
23
Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Bugünkü Arnavutluk, Ankara,
Ulucanlar Matbaası, 1975, s. 98.
24
Nuray Bozbora, “Berlin Kongresi’nden Arnavutluk Devleti’ne
‘Arnavut Sorunu’”, Mustafa Bereketli (der.), Berlin Antlaşmasından
Günümüze Balkanlar, İstanbul, Rumeli Vakfı Kültür Yayınları, 1999, s.
68.
25
Aleksandre Popovic, Balkanlarda İslâm, çev. Komisyon, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 17.
26
Bilâl Şimşir, Türkiye-Arnavutluk İlişkileri: Büyükelçilik Anıları (1985-1988), Ankara, ASAM, 2001, s. 433.
27
Baskın Oran, “TDP’nin Kuramsal Çerçevesi”, Baskın Oran
(der.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980), Cilt I, İstanbul, İletişim, 2001, s. 21.
28	��������������������������������������������������������������
Orta Çağ’ın sosyal yapısı ve düşünce sistemi Feodalizme dayanıyordu. Lordların elindeki topraklarda köylüler neredeyse sadece “boğaz tokluğuna” çalışıyorlardı. Bu dönem hakkında ayrıntılı bilgi için
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Köylülerin refah durumundaki bu iyileşmeyi doğrulayan önemli bir
olgu, 15. ve 16. yüzyılda fethedilmemiş bölgelerden birçok köylünün
Osmanlı hâkimiyetindeki topraklara göç etmiş olmasıdır.29 Osmanlı
Devleti’ndeki günlük hayatı araştıran Raphael Lewis “Everyday Life in
Ottomon Turkey” adlı çalışmasında şu sözlere yer vermiştir:
“Büyük toprak sahiplerini silip süpürdükten sonra Türkler,
Balkanlar’daki feodalizme son vermiş ve küçük çiftçiler için yeni
alanlar açmışlardır. Bu çiftçiler Türk hâkimiyeti altında minnettarlıkla ikamet etmiş ve velinimetlerine bağlılıklarını göstererek karşılık
vermişlerdir.”30
17. yüzyılın sonlarına doğru bazı sipahiler tımarlarını özel mülk
olarak satmaya başlayınca köylülerin durumu kötüleşmeye başladı.
Aynı dönemde Devlet askerî seferlerinin artan maliyetlerini karşılamak
için topladığı vergileri artırınca, sırf artan vergileri veya baskıcı görevlileri protesto eden bazı isyanlar yaşandı. Sırp ve Arnavut tarihçileri ise
genel olarak bu tür eylemleri “yürütülen ulusal kurtuluş mücadelesi”
olarak yansıtmışlardır.31
Bazı Arnavut tarihçilerinin Osmanlı tarihini çarptırmalarının gerisinde yatan önemli faktörlerden biri, ne pahasına olursa olsun, Kosova ile ilgili abartılı veya yalan olarak buldukları Sırp tarih tezlerini
çürütmeye çalışıyor olmalarında yatmaktadır. Sırpların tarihte “Büyük
Göç” (Velika Seoba) olarak adlandırdıkları hâdise ile ilgili Sırp-Arnavut
çekişmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Sırp tarihçileri, HabsburgTürk savaşından sonra, Habsburglular ile olan işbirlikleri yüzünden,32
bkz. Vural Fuat Savaş, İktisatın Tarihi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999,
ss. 87-102.
29
Bu konuda bkz. Noel Malcolm, “Kosova:..., ss. 132-133.
30
Vamık D. Volkan, Kanbağı: Etnik Gururdan Etnik Teröre, Ankara, Bağlam Yayıncılık, 1999, s. 73.
31
Noel Malcolm, “Kosova:..., s. 153.
32
1689’un sonbaharında Habsburg İmparatorluğu’na bağlı bir
ordu Kosova’yı işgal etmişti. Sırp tarihçilerine göre, 1690’ın başlarında
karma Osmanlı-Tatar ordusu Kosova’ya akın edince, Habsburg ile işbirliğinde bulunmaları yüzünden Sırplara şiddet uygulamaya başlamış,
bu yüzden de çoğu Sırp Kosova’dan göç etmek durumunda kalmıştır.
50
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1690’da Sırpların yoğun bir şekilde Kosova’dan göç etmek durumunda
kaldıklarını, geride bıraktıkları boş arazilere ise Arnavutların yerleştiklerini iddia etmektedirler. Bununla Arnavutların 12.-17. yüzyıllar arasında Kosova’da küçük bir azınlık oldukları, Kosova topraklarının aslında
Sırplara ait olduğu ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Arnavutluk’un
resmî tarih kurumu tarafından Kosova ile ilgili hazırlanan bir yayında ise, Osmanlı’ya karşı savaşmak üzere, millî bir Arnavut bağımsızlık hareketinden söz edermişcesine, çok büyük bir sayıda Arnavutun
Habsburg ordusuna katıldığı ve Habsburg’un Osmanlı’ya karşı savaş
için Sırplar ile değil, Arnavutlar ile ittifak kurduğu vurgulanarak33 gerçeği yansıtmayan bir genelleme yapılmaktadır. Sırpların yanısıra bir
grup Arnavutun da Habsburglular ile işbirliğine giriştiği doğrudur. Bu
işbirliği, dönemin Arnavut nüfusu içinde % 10’u geçmeyen Katoliklerin başını çeken Arnavut Katolik Başpiskoposu Pyeter Bogdani aracılığıyla sağlanmıştır. Bogdani o sıralarda Arnavutlar arasında Habsburg yanlısı bir hareketin oluşması için en çok çaba harcayanlardan bir
olmuştur. Küçük çaplı ve yerel olan bu hareket, kesinlikle Arnavutların Osmanlı Devleti’ne karşı toplu bir bağımsızlık mücadelesi olarak
yorumlanamaz.34 Noel Malcolm, ünlü “Kosova, Balkanları Anlamak
İçin” adlı kitabında Arnavutların Osmanlı’dan istekleri ile ilgili üç ayrı
durumu tespit etmiştir:35
• Arnavut topraklarının genelinde, özellikle Müslüman Arnavutlar
arasında, Osmanlı reform programının karşısında kendi
kendilerini yönetmeye dayalı geleneksel haklarını koruma talebi
mevcut olmuştur.
• Katolik dağ klanları, sadece Katolik bölgelerle sınırlı olan bir
Katolik Arnavut Prensliği kurmayı arzu etmişlerdir.
• En radikal talepler hep yurtdışından gelmiştir. 1878’den önceki
dönemde genellikle göçmen Arnavutlar bağımsız Arnavut
devletinin kurulmasını talep etmişlerdir.
Bkz. Noel Malcolm, “Kosova:... ss. 177-178.
33	�����������������������������������������������������������
Selami Pulaha, “On the Presence of Albanians in Kosova During the 14th-17th Centuries”, The Truth on Kosovo, The Academy of
Sciences of the Republic ol Albania, Institute of History, Tiran, Encyclopaedia Publishing House, 1993, s. 44.
34
Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Noel Malcolm, “Kosova:... ss. 177-203.
35
Noel Malcolm, “Kosova:... ss. 273-274.
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Osmanlı idaresindeki bozukluklar, iç karışıklıklar ve savaş yıkımları yüzünden, 19 yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın bölgedeki hâkimiyeti
gittikçe zayıflamaya başlamış ve milliyetçi akımlar güç kazanmıştır.
Kopmayı ve muhtemel Batı müdahalesini36 önlemek için reformlara
ihtiyaç duyulmuştur. Osmanlı Devleti’nin modernleştirilmesi ile ilgili
ilk ciddî çabaları 3. Selim’in saltanatında görmek mümkün olmuştur.37
1839’daki Tanzimat Fermanı ise bu modernleşme çabalarına resmiyet
kazandırmıştır. Bundan amaçlanan, dinsel ve geleneksel her türlü ayrıcalıkları ortadan kaldırarak “standart” bir devlet yapısı oluşturmaktı.
Kısacası herkese eşit uygulanacak olan bir vergi sisteminin, zorunlu
askerlik uygulamasının, modern yargılama usullerinin oluşturulması ve
merkezci bürokratik bir yönetimin kurulması amaçlanıyordu.38 Tanınan
yeni haklar kısa bir süre sonra sınırını aşmış olup, Hristiyan azınlıklar
kendi dillerinde eğitim görmeye bile başlamışlardı. Eğitim alanında tanınan bu hak Arnavutlar için de geçerli olmamıştır. Osmanlı’nın açmış
olduğu okullar dinî temelli ve Osmanlıcaydı. Bundan amaçlanan bölgedeki Müslümanları komşu Hristiyanlar karşısında birleştirmek ve İmparatorluğa sadık hâle getirmekti. O sıralarda Osmanlı Arnavut dili üzerindeki eğitimi özerklik veya bağımsızlık talebinin teşvik edicisi olarak
algıladığı için buna karşı çıkmış ve bu şekilde Arnavutların Osmanlı
Devleti’ne bağlığını devam ettirmeye çalışmış olsa gerek.39 Bütün bunlar, geleneksel olarak ayrıcalıklara sahip olan Arnavutlar arasında tepkinin doğmasına sebep olmuştur. Bu yüzden bu dönemde Arnavutlar
tarafından birçok yerel ayaklanma düzenlenmiştir.
1877-78’deki büyük Osmanlı-Rus savaşıyla Osmanlı Devleti’nin
Balkanlar’daki hâkimiyetini sona erdirecek olan güçlü bir zemin
36	�������������������������������������������������������������
Özellikle Batı ülkeleri tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde desteklenen Hristiyan azınlığındaki milliyetçi akım oldukça güçlenmişti. Bu dönemde Balkan devletlerinin her biri Avrupa
devletlerinden birinin nüfuz alanı hâline gelmişti (İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yılı, İstanbul, İletişim, 1999, s. 57).
37
Charles and Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan
National States, 1804-1920, Seattle ve Londra, University of Washington Press, 1997, s. 101.
38
Nuray Bozbora, “Berlin Kongresi’nden..., ss. 68-69.
39
Charles and Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan..., s. 226.
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oluşturulmuştur.40 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile
Rusya Balkanlar’ı istediği gibi parçalamış ve İstanbul’un önlerine kadar
gelmiştir.41 Ancak dönemin büyük güçlerinin çıkarları bundan olumsuz
etkilendiği için, söz konusu antlaşmaya tepkiler geldi. Balkanları yayılma alanı içinde tutan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu “Büyük bir
Bulgaristan”ın kurulmasına42, daha doğrusu Rusya’nın Balkanlar’daki
etkinliğinin artmasına karşı çıkıp, itiraz etmiştir. İtiraz eden devletlerden
biri de İngiltere’ydi. Düzenlenen Berlin Kongresi’nde bu devletlerin itirazları etkili olup, Ayastefanos Antlaşması’nın öngördüğü Büyük Bulgaristan toprakları üçe bölünmüştür. Makedonya Osmanlı Devleti’ne
iade edilmiş, ancak Karadağ’a birtakım Arnavut toprakları verilmiştir.
Bizzat Bismark’ın ağzından Arnavut diye bir milletin olmadığı belirtilerek, milliyetler prensibine göre bu toprakların kendilerine bırakılması
gerektiği şeklindeki Arnavutların itirazı43 Berlin Kongresi’nde dikkate
alınmamıştır.44
Berlin Kongresi’nde kaybettiği topraklar, ödemeye mahkum edil40
Bu savaştaki Rus felsefesi Balkanlar’daki Osmanlı hâkimiyetini
sona erdirmek ve Osmanlı idaresindeki Slavları Rusya önderliğinde bir
araya getirmekti.
41
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Beydilli, “Balkanlar’da
Dönüm Noktası: 93 Bozgunu ve Sonrası”, Mustafa Bereketli (der.),
Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, İstanbul, Rumeli Vakfı
Kültür Yayınları, 1999, ss. 26-29.
42
Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması Arnavutların
yoğunlukta yaşadıkları bazı yerlerin “Büyük Bulgaristan” ve Karadağ’ın
sınırlarına dâhil edilmesini öngörmüştü. Bu antlaşmayı protesto eden
Arnavutlar örgütlenmeye başlayarak Osmalı’dan değil, komşu ülkelerden kendilerini korumaya çalıştılar. Prizren Birliği de bu amaçla kurulmuştur.
43	����������������������������������������������������������
Haziran 1878’de modern Arnavut milliyetçiliğinin temellerini atan “Prizren Birliği” kurulmuştur. Kabul edilen “Prizren Birliği
Programı”nda her şeyden önce Berlin Kongresi’nden Osmanlı sınırları
içerisinde Arnavutların yaşadıkları bütün toprakları kapsayacak olan
bir özerkliğin Arnavutlara tanınması isteniyordu. Ancak Osmanlı ile
olan yakınlıkları yüzünden Batılılar bu talebi dikkate almamışlardır.
44
Nuray Bozbora, Osmanlı Döneminde Arnavutluk ve Arnavut
Ulusçuluğu’nun Gelişimi, İstanbul, Boyut Kitapları, 1997, s. 188.
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diği büyük bir tazminat ve Rumeli’den Türkiye’ye yönelik yoğun göçler yüzünden, Osmanlı sağlıklı bir şekilde artık ayağa kalkamamıştır.
Rumeli’den göç etmeyenler ise dağılan imparatorluğun yükünü birkaç
nesil boyunca çekmiştir.45
Osmanlı dönemi ile ilgili bu bölüme sonuç olarak Arnavutların
1912’ye kadar bağımsız devlet istemedikleri söylenebilir.46 Komşu ülkeler tarafından yaşadıkları toprakların istilâ edilebileceği endişesiyle,
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasının işlerine yaramayacağının
farkındaydılar. Bu yüzden Osmanlı Devleti içinde özerklik talebiyle yetiniyorlardı.
Osmanlı Sonrası Dönemde Kosova Türkleri
Kosova Savaşı Sırp milletinin şuurunda her zaman olduğu gibi,
hâlen tarihlerinin en önemli olayı olarak yaşamaktadır.47 1989’da Sırplar Kosova Savaşı’nı daha dün olmuş gibi hissetmeye başlamışlardı.48
Bosna Savaşı sırasında Sırplar Boşnaklara genelde “Türkler” ismiyle
hitap etmişlerdir. 1995 yılında Bosna’nın Srebrenitsa kentinde yaklaşık
8 bin Boşnağın Sırplar tarafından katledilmesine tanıklık eden, BBC
yapımı “Mezardan Bir Çığlık” (A Cry From The Grave) adlı belgeselde, savaş suçlusu olarak aranan Ratko Mladiç’in “Türklerden intikamımızı almanın zamanı geldi” şeklindeki sözlerini duymak mümkündür.
Sırp milleti genel olarak Kosova Savaşı’nı Sırp devletinin yok olduğu
45
Kemal Beydilli, “Balkanlar’da Dönüm Noktası:..., s. 34.
46
Charles and Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan..., s. 222.
47
Olga Zirojević, “Kosovo in the Collective Memory”, Nebojša
Popov (der.), The Road to War in Serbia: Trauma and Catharsis, Budapeşte, Central European University Press, 2000, s. 189.
48	������������������������������������������������������������
İnsanlar kaybettikleri nesneye yas tutmadan değişikliği kabul edemezler. Bu yaşanan istemdışı bir tepkidir. Bireyler gibi “büyük
gruplar” da herhangi bir kaybı kolektif olarak yaşar. Bu grup içinde
paylaşılan travma şiddetli olduğu zaman, olayı anma faaliyetleri yıllarca sürebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. D. Volkan, Kanbağı:
Etnik Gururdan Etnik Teröre, Ankara, Bağlam Yayıncılık, 1999, ss. 4964.
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ve Sırpların Türkler tarafından köleleştirildiği bir tarihî hâdise olarak
görmektedir.49 Sırplar, Orta Çağda Türklere karşı tampon olmakla bölgedeki diğer Hristiyanlar için de kurban olduklarına inanmaktadırlar.
Kosova Savaşı’nın olayları ve bu olaya karışan karakterler, Hristiyan
mitolojisindeki olaylar ve karakterlerle karışmıştır.50
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’dan çekilmesi, Hristiyan
devletleri içinde kalan Müslüman azınlığını çok zor durumda bırakmıştır. Müslümanlara hep şüpheci bir gözle bakılmış, kendilerine yabancı
muamelesi yapılmıştır.51 Osmanlı Balkanlar’dan çekilirken, küçümsenmeyecek bir Türk toplumu ve çok sayıda sanat eseri gerisinde bırakmıştır. Ne yazık ki Osmanlı eserlerinin çoğu tahrip edilmiş, Türklerin sayısı
ise önemli ölçüde azalmıştır.
Kosova’nın Sırbistan sınırlarına dâhil edilmesi ile, Müslümanlar
ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulmaya başlamışlardır. Ayrıca
1912’de Sırpların Kosova’ya geri gelmesini, birçok Türkün ve Arnavutun katliamı takip etmiştir.52 Artık Sırp zulmü sistematik bir hâle gelmişti. Balkan Savaşları ardından yaşananları yakından takip eden Rus
gazeteci Leon Troçki, gazetesine gönderdiği şu haber ile dönemin Sırp
zulmünü en iyi şekilde anlatmaktadır: Sırp Kralı Petar Kumanova’ya
giderken yolda bir grup Arnavut esirini gördüğünde arabasında ayağa
kalkarak şunları söylemiştir: “Bu adamlar benim ne işime yarar? Öldürülsünler, yalnız kurşunlanarak değil; o, cephane israfı olur; değneklerle dövülerek”.53
49
Olga Zirojeviç, “Kosovo in the, ... s. 189; Ayrıca bkz. Thomas
A. Emmert, “The Serbian View of History: A Tightrope Between Reality And Illusion”, Balkan Currents: Studies in the History, Culture and
Society of a Divided Land, Lawrence A. Tritle (der.), Los Angeles, The
Basil P. Caloyeras Center for Modern Greek Studies, Loyola Marymount University, 1998, ss. 17-29.
50
Vamık D. Volkan, Kanbağı:... s. 80.
51
Hugh Poulton, “Islam, Ethnicity and State in the Contemporary
Balkans”, Hugh Poulton, Suha Taji-Farouki (der.), Muslim Identity and
the Balkan State, Londra, Hurst & Company, 1997, s. 25.
52
Viktor Meier, Yugoslavia: A History of Demise, çev. Sabrina
Ramet, Londra ve New York, Routledge, 1999, s. 25.
53
H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
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Böylece 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin ardından zirveye
ulaşan Rumeli’den Anadolu’ya doğru Müslümanların göçleri, Balkan
Harbi’nin ardından da geri dönüşü olmayan bir şekilde devam etmiştir.54
Helsinki İnsan Hakları Komitesi’nin Sırbistan’daki temsilciliğinin bir
raporunda yer alan verilere göre, sadece 1912-1914 yılları arasında
302.907 Türk Kosova’yı terk etmiştir. 1918-1941 yılları arasında ise
276.489 Türkün Kosova’dan göç ettiği belirtilmektedir.55 Ancak diğer
kaynaklar da dikkate alındığı zaman bu rakamların içine Makedonyalı
Türklerin göçünün de dâhil olduğu söylenebilir.56 Bir genelleme yapmak
gerekirse, 1960’ların başlarına kadar Kosova konusunda Belgrad’ın bilinçli olarak bir “göç ettirme” politikası izlediği söylenebilir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kosova’dan geri çekilen Sırplar
1918 yılında Yugoslavya adıyla geri gelmişlerdir.57 İkinci Dünya Savaşı boyunca Arnavutluk, Makedonya ve Kosova işgalci İtalyanların,
Almanların ve Bulgarların denetimi altına girmişti. Bu dönemde Arnavutlara tanınan tavizler sayesinde fiilen bir “Büyük Arnavutluk” olgusu
yaşanmıştır.58 O sıralarda aşırı milliyetçi Arnavutlar Türklerin dillerine
ve kıyafetlerine karışmaya başlamıştı. Örneğin Türklere kırmızı fes takılması yasaklanmıştı. Bunun yerine ya Arnavut keçesi, ya da siyaha
boyanmış fesler takılabiliyordu.
Tito Yugoslavyası’nın kurulmasının ardından 1951 yılında Kosovalı Türklerin varlığının tanınmış olması, kuşkusuz Kosovalı Türkler
açısından en önemli olgulardan biridir. Türklerin tanınmasından kısa
Balkanlar’ın Makus Talihi: Göç, İstanbul, Kum Saati, 2001, s. 79.
54
Balkanlar’dan Anadolu’ya doğru yaşanan göç süreci için bkz.
H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makus Talihi Göç, ...
55
“Izveštaj O Stanju Ljudskih Prava Nacionalnih Manjina Na Kosovu”, Helsinski Odbor za Ljudska Prava u Srbiji, http://www.helsinki.org.yu/god/manj6.htm.

56
Bkz. Zümret Süleyman, “Iseljavanje Turaka”, AIM, 23 Mart
2001; Şule Kut, “Turks of Kosovo: What To Expect?”, Perceptions,
Cilt V (3), Eylül-Kasım 2000.
57
Aslında 1 Aralık 1918’de ilân edilen devletin ismi” Sırp-HırvatSloven Kralığı”ydı. 1929 yılında ise ülkenin ismi “Yugoslavya Krallığı” olarak değiştirmiştir.
58
Emir Türkoğlu, “Kosova Arnavutlarının Milliyetçiliği”, s. 110.
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bir süre sonra Türkçe eğitim59, devlet televizyonu ve radyosunda Türkçe yayınlar başlatılmış,60 kültür dernekleri kurulmuş, Tan isimli haftalık ilk Türkçe gazete61 çıkarılmaya başlamıştır.62 Zamanla edebiyat
ve araştırma türünde Türkçe kitaplar ve değişik dergiler de basılmaya
başlamıştır.63
Sözü edilen dönemde bazı Arnavut aydınları Kosovalı Türklere “Türkleşmiş Arnavutlar” gözüyle baktıkları için-nitekim böyle bir anlayışın bazı Arnavutlar arasında günümüzde de devam ettiği
söylenebilir64-1951 yılında Yugoslavya Komünist Partisi tarafından
59
Burada ancak 1971’den sonra okutulan tarih derslerinde Türk
tarihine özel yer verilmeye başladığını belirtmekte fayda vardır. Bkz.
Bedreddin Koro, “Yugoslavya SFC’nin Kosova SÖB’ünde Türk Dili
Üzere İlkokul ve Orta Okullarında Tarih Dersi Plân ve Proğramında
Türk Tarihinin Yeri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 59, Nisan 1989,
s. 88.
60
Priştine Televizyonu 70’li yıllardan itibaren günde her gün 40
dakikalık Türkçe yayın yapmıştır. Ayrıca haftada bir gün ise sanat severlere, gençlere veya çocuklara yönelik programlara yer verilmiştir.
61
1969 yılının ortalarından itibaren Kosova’nın tek Türkçe haftalık gazetesi
olarak yayınlanmaya başlayan ve Sırbistan’ın finansmanını karşıladığı Tan, 30 yıl
aralıksız olarak çıktıktan sonra, NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik harekâtının ardından yayımlanmaz oldu.

62
1919-1920 yılları arasında kısa ömürlü olan “Rehber” ve
“Uhuvet” gazeteleri çıkarılmaya başlamıştı. Bkz. Raif Vırmiça,
“Yugoslavya’da Yayın Hayatı”, Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve
Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20-24 Nisan 1998): Bildiriler, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları:
715, 1999, s. 199.
63
Yugoslavya’daki yayın hayatı hakkındaki ayrıntılı bilgiler için
bkz. Raif Vırmiça, “Yugoslavya’da..., ss. 197-213. 1974 anayasasının
kabul edilmesi ardından, Priştine ve Gilan’daki mahkemelerde birer,
Prizren belediyesinde ise değişik mahkemelerde beş Türk hukukçusu
olmak üzere toplam yedi Türk hukukçusu yargıç görevini görüyordu.
(“Yargıçların Seçimi” başlığı altında Kosova Türk Temsil Kurulu Koordinatörü Ferhat Derviş tarafından hazırlanan 20 Kasım 1999 tarihli
yayımlanmamış bildiri).
64
Aydın Babuna, “Kosova Sorunu Üzerine, Dış Politika Enstitüsü, http://
www.foreignpolicy.org.tr/tur/makale/ababuna.htm; Hugh Poulton, Changing Notions
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Türk varlığının tanınması ile ilgili karara itiraz etmişlerdir. Dönemin
Kosova İl Konseyi Başkanı, Sırp asıllı Coko Paykoviç Türklerin tanınması ile ilgili kararın alınmasının kısa bir süre ardından yapmış olduğu
bir konuşmada şunlara dikkat çekmişti:
“...Bizde Türk azınlığının sayısı tahmin ettiğimiz gibi az değil,
çokmuş...Oysa Türklere anadilinde eğitim ve kültür hakkının verilmesine bazı Arnavutlar karşı koymaktalar. Onlar Arnavutlar içinde
hoşnutsuzluk yaratmaya çalışıyor, Türkleri ise korkutmaya devam
ediyorlar...”65
Türklerin 1951’de tanınmış olması baskılara ve göçlere son vermemiştir. Özellikle 1953-1966 dönemi Türklerin yoğun göç dönemi olmuştur. “Silâh arama eylemeleri”, topraklara el koyma ve buna benzer
uygulanan politikalar bir kez daha başarılı olmuştur.66 Yugoslavya istatistiklerine göre bu dönemde 80 bin, Türkiye’deki bazı kaynaklara göre
ise 150 bin kişi Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç etmiştir.67 Bu rakama,
komünist rejimin baskılarından kaçabilmek için kendini Türk olarak
yazdıran birçok Arnavut ve Boşnak da dâhildir.68 O dönemde Arnavutof National Identity Among Muslims, Hugh Poulton, Suha Taji-Farouki (der.), Muslim Identity and the Balkan State, Londra, Hurst & Company, 1997, ss. 97-98.

65
İbrahim Arslan, “Balkanlar’da Kosova Türklerinin Dünü ve
Bugünü”, yayınlanmamış çalışma. Söz konusu çalışmada alıntının
Kosova’da yayınlanmakta olan Rilindja gazetesinin 19 Aralık 1951 tarihli sayısından yapıldığı belirtilmektedir.
66	������������������������������������������������������������
1990’lı yılların başlarında, Bosna Savaşı’nın yaşandığı dönemde, Miloşeviç rejimi, Sırbistan ve Karadağ’ın kesiştiği ve BosnaHersek ile Kosova’nın sınırında kalan Sancak bölgesinde nüfus olarak
baskın olan Boşnaklar üzerinde benzer “silâh arama” operasyonları düzenlemiştir. Bu operasyonlar sonucunda birçok Boşnak gereksiz yere
tutuklanmış, dövülmüş sonra da serbest bırakılmıştır. Bu tür eylemler
Sancaklı Boşnak gençlerin çoğunun memleketlerini terk etmesine sebep olmuştur.
67
Hugh Poulton, Changing Notions of National Identity Among
Muslims,... s. 97.
68	���������������������������������������������������������������
Başka bir kaynakta 1953 ve 1966 yılları arasında 231 bin kişinin Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç ettiği ve bunlardan 80 bininin Arnavut olduğu belirtilmektedir. Bkz. Viktor Meier, Yugoslavia:..., s. 27.
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ların direnişinden endişelenen Sırbistan’ın, Arnavutların Kosova’daki
diğer Müslüman unsurları ile bağlarını zedelemek için 1951 yılında
Türkler’i millî azınlık olarak tanımaya karar aldığı ve aynı amaçla Kosova Türkleri’ni Arnavutlara karşı desteklemeye başladığı söylenebilir.69
Bahsedildiği üzere Osmanlı’nın geri çekilmesiyle Kosovalı Türklerin anavatanlarına doğru göçü hızlanmış, bu da bölgedeki Türk sayısının önemli ölçüde azalmasına sebep olmuştur. 1961 yılında yapılan nüfus sayımı Kosova’daki Türk sayısını 25 bin, 1971’de 12.500, 1981’deki
nüfus sayımı ise Türklerin sayısını yaklaşık 11 bin olarak ortaya çıkarmıştır. Kosova’daki nüfus sayımı sonuçlarının tümüne, yönetimin
siyasî amaçlı hilesi gözüyle bakıldığı için, tam anlamıyla hiçbir zaman
güvenilmemiştir. Ancak yaşanan göçler sonucunda Türklerin sayısının
çok fazla azaldığı ortadadır ve ne yazık ki Türkiye’ye yönelik göçler,
azaltılmış dozlarda olsa dahi, hâlâ devam etmektedir. Kosova’daki bazı
Türk ailelerinin, ana ülkeleri Türkiye ile olan bağlarına, Kosova’da ayrı
bir etnik azınlık olma özelliklerinden daha fazla önem verdiklerini belirtmek gerekmektedir. Kosovalı Türkler günümüzdeki sayılarının 60
bin civarında olduğuna inanmaktadırlar. Nitekim bu rakamın gittikçe
geniş kabul gördüğü söylenebilir. Buna ilâve olarak 60 bin Türk dışında, Kosovalı Türkler, Kosova’da Türkçe konuşanların sayısının en
azından 250 bin kişi civarında olduğuna inanmaktadırlar.
Türklerin sayısını azaltan sadece göçler olmamıştır; Türklerin
çoğu asimilasyona uğramaktan kurtulamamıştır. Eğitim politikalarının
buna büyük katkısı olmuştur. 1912’de Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle Türkçe eğitim kurumları kapatılmış, yalnızca hafız yetiştiren birkaç
medrese kalmıştır. 1943 yılına kadar söz konusu medreselerin bazılarında Türk dilinde eğitim verilmiş, ancak bu tarihin ardından artık bütün
medreselerin de eğitim dili Arnavutça olmuştur.70 Böylece Kosova’daki
Türkçe eğitim büsbütün ortadan kalkmıştır. Bu durum 1951’e kadar devam etmiştir. 1912-1945 yılları arasında Türk halkı sadece Sırp-Hırvat
69

İrfan Ünver Nasrattinoğlu, Yugoslavya Türkleri ve Sorunları: Balkan Türkleri Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1992, s. 22.

70
Salih Lika, “Yugoslavya’da Türkçe Eğitim Hayatı”, Balkan
Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20-24 Nisan
1998): Bildiriler, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Türk Dil Kurumu Yayınları: 715, 1999, s. 217.
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dilinde eğitimini sürdürebilmiştir. 1945-1951 arası yıllarda ise Türkler
genellikle Arnavut dili üzerinde eğitim görmüşlerdir.71 İkinci Dünya
Savaşı’ndan 1951’e kadar Arnavutça eğitim gören Türklerin bazıları
kültürel asimilasyona uğrayıp, Arnavut aydınlarından daha büyük Arnavut milliyetçisi olarak ortaya çıkmaktan kurtulamamışlardır.72 Günümüzde bir kardeşin Türk, diğer kardeşin ise kendisini Arnavut olarak
tanıtan Türk ailelerine rastlamak mümkündür.
Türklerin sonraki yıllarda da kimliklerini korumak konusunda
bazı sıkıntılar yaşadıkları ortadadır. 22 Ocak 1986’da Makedonya’daki
Üsküp Radyosu’nun Türkçe programının “Yankı” adlı yayınında yayınlanan bir konuşmada Türk halkına bazı Arnavutlar tarafından yıllar
boyunca baskı yapıldığı, bunun sonucu olarak kimi kentlerde Türk öğrenci sayısının azaldığı, bazı Türklerin bu baskı sonucunda soyadlarını bile değiştirme durumu ile karşı karşıya kaldıkları belirtilmiştir.73
1980’lerde yükselen Arnavut milliyetçiliğinin bir sonucu olarak, eski
komünist rejim, özellikle Makedonya’daki Türklerin Arnavutlaşmaları
doğrultusunda yoğun bir baskı ile karşı karşıya kalmaları yüzünden endişe etmiştir.74
Arnavutça konuşan Türkler her zaman “iyi vatandaş” muamelesini görmüşlerdir. Bu kendi ana dilini kullanmak için direnen diğer Türkler için dolaylı bir şekilde baskı unsurunu oluşturmuştur.

71
Cemali Tunalıgil, “Yugoslavya’da (Kosova’da) Türk Dilinde
Öğretim-Eğitim ve Sorunları (1951-1997)” Beşinci Türk Devlet ve
Toplulukları, Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 11-13 Nisan
1997 İstanbul, Konuşma, Bildiri, Tutanak ve Karar Metinleri, Ankara,
1998, s. 215.
72
Nimetullah Hafız, “Yugoslavya’da Türkçe Eğitim (Üniversite
Düzeyinde)”, Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi
Şöleni (20-24 Nisan 1998): Bildiriler, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 715, 1999, s. 245;
73
Avni Engüllü, “Kültür Hazineleri, Ülkenin Özel Zenginliği
Olarak Sayılmaktadır”, Sesler, Sayı 203, Şubat 1986, s. 7; Bu konu ile
ilgili ayrıca bkz. Şule Kut, “Turks of Kosovo:...
74
Hugh Poulton, Changing Notions... s. 97.
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Yugoslavya’nın Dağılmasının Ardından Kosova Türkleri
Daha önce de belirtildiği gibi, Yugoslavya Krallığı içinde Kosovalı Türkler ulusal haklardan yoksundu. Tito Yugoslavyası’nın anayasal
sistemi ise bütün milletlere eşitliği garanti ediyordu. Yugoslavya komünistleri, sosyalizmin gelişmesiyle ve farklı milletler arasında eşitsizliklerin giderilmesiyle, milliyetçiliğin etkisiz hâle getirilebileceğine
inanmıştı.75 Komünist sistemde etnik çatışmaları engelleyen unsurlar
tek partinin bulunması, dominant milletler etrafında bir federal yapının kurulmuş olması ve ekonominin merkezîleştirilmiş olmasıydı.76 Tek
particilik sayesinde belli bir milleti etrafında toplayan partilerin kurulması engellenmiş, merkezî ekonomi yapısı ile herkes eşit ekonomik
haklardan yararlanmış, bu şekilde sistem bir güvence altına alınmaya
çalışılmıştır.
Ancak 1990’ların başında, Tito Yugoslavyası’nda sayıca baskın
olan bütün milletlerin ortak özelliği olan, kendi millî devletlerine sahip
olma ile ilgili hayallerin ortadan kaldırılamadığı anlaşılmıştır.77 Komünist rejim etnik temele dayalı çatışmaların ortaya çıkmasını engellemiş
olmasına rağmen, değişik milletler arasındaki tarihsel gerginliği tarihe gömecek olan bir kültürün inşa edilmesinde yetersiz kalmıştır.78 Bu
yüzden komünizmin çökmesi ardından çatışmalar engellenememiştir.
Bu durum Kosovalı Türkleri nasıl etkiledi?
75
Walter A. Kemp, Nationalism and Communism in Eastern Europe and the Soviet Union: A Basic Contradiction), London, New York,
Macmillan Press LTD, St. Martin’s Press, INC., 1999, s. 183.
76
Dov Ronen, The Challenge of Ethnic Conflict, Democracy and
Self-Determination in Central Europe, London, Frank Cass, 1997, ss.
83-85.
77	�����������������������������������������������������������
Aleksa Djilas, “Fear Thy Neighbor: The Breakup of Yugoslavia”, Charles A. Kupchan (der.), Nationalism and Nationalities in the
New Europe, Ithaca and London, Cornell University Press, 1996, s.
85.
78
Komünistler ayrıca Yugoslavya halkının desteğini kazanmak
ve korumak için, bağımsızlık mücadelesinin ve Yugoslavya yurtseverliğinin propagandasını uzun süre yapmışlardır. Farklı milletlerin geleneklerini bir “Yugoslav kimliğinin” geleneğine uyumlaştırmak için çok
çaba harcanmıştır.
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Kosovalı Arnavutların Yugoslavya Federasyonu içerisinde önce
ayrı bir birim olarak yer almayı, yani “cumhuriyet” statüsünü talep
etmeleri ve daha sonra bağımsızlık taleplerini açık bir şekilde gündeme getirmeleri yüzünden, 1980’li yılların başlarından beri Kosova’da
durum gerginleşmeye başlamıştır. Bu yüzden Yugoslavya’nın dağılmasının habercisi olan ilk rüzgârlar esmeye başlayınca, herkes savaşın Kosova’da patlak verebileceğinden endişelenmekteydi.79 Kısacası
Sırbistan’ın Arnavutlardan kaynaklanan bir tehdit algılayışı mevcuttu.
O yıllarda Kosovalı Arnavutlar sayısal anlamda değil, sosyal-politik
anlamda azınlık olarak muamele görmüşlerdir. Ancak Türkler sayıca
bir azınlık durumundaydı, bu yüzden de Sırbistan için herhangi bir tehdit oluşturmuyorlardı.
Yugoslavya’nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç,
Kosova’yı tamamen Sırbistan’ın kontrolüne almak amacıyla, Sırbistan
Devlet Başkanı olarak seçildiği 1989’da Kosova’nın özerklik statüsünü
iptal edince80 Kosovalı Arnavutlar genel bir greve gitmiş, bunun sonucunda da yaklaşık 150 bin Arnavut işsiz kalmıştır. Bu kadarla kalmayıp,
bunu takip eden yıllarda Kosovalı Arnavutlar neredeyse tüm temel haklarından yoksun kalmışlardır. Kosovalı Türkler istisnalar hariç, böyle
bir genel greve gitmemişlerdir. Bunun sebebini üç faktör çerçevesinde
açıklamak mümkündür.
Bosna Savaşı 200 binin üzerinde kişinin ölmesine, 1,8 milyon
insanın ise evini ve memleketini terk etmesine sebep olmuştur.81 Miloşeviç rejimine karşı savaş açmanın buna benzer sonuçlara yol açabileceğini önceden tahmin etmek mümkündü. Sayıları iki milyona yaklaşan
Kosovalı Arnavutlar olası bir savaşta siyasî amaçlarına ulaşmak için
aralarından 100 bin kişinin şehit olmasını bile göze alabilirlerdi. Ancak
Türkler Sırp yönetimine karşı hiçbir şekilde topluca baş kaldıramazlar79
1980’lerden bu yana Kosova’da yaşanan siyasî gelişmeler
için bkz. Emir Türkoğlu, “Kosova Arnavutlarının Milliyetçiliği”,... ss.
110-130.
80	���������������������������������������������������������������
Tito Yugoslavya’sı altı cumhuriyet ve iki özerk bölgeden oluşmaktaydı. 1989’da Kosova’nın yanısıra Voyvodina’nın da özerkliği iptal edilmiştir.
81
“Bosnia’s War , 10 Years After: Torn by Conflict, a Nation
Fights to Gain Normality”, MSNBC, 8 Nisan 2002.
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dı. Çünkü bu, sayıları ancak 60 bini bulabilen Kosovalı Türklerin kesin
sonu olurdu. Bu açıdan bakıldığında, Kosovalı Türklerin Osmanlı’nın
çekilmesinden bu yana, sayıları gün geçtikçe eridiği için, genelde bütün yönetimleri tanımak durumunda oldukları söylenebilir. Miloşeviç
rejimine karşı Kosovalı Türkler tarafından ciddî tepkiler gelmiştir. Ancak bu tepkiler pek fazla etkili olamamıştır. Böyle bir durum sadece
Kosovalı Türklere özgü bir şey değildi. Sayıca az olan Kosova’nın diğer azınlıkları da benzer durum içindeydiler. Örneğin Miloşeviç rejimi
Boşnakların yoğunca yaşadıkları Sancak bölgesinde sistematik bir baskı politikası uygularken, Kosovalı Boşnaklar için aynı şey söz konusu
olmamıştır. Çünkü Kosovalı Boşnakların da sayısı fazla değildi.
Türklerin genel greve katılmamalarına yol açan diğer bir faktörün, Kosovalı Türklerde yükselen milliyetçilik akımı olduğu söylenebilir. 1989 yılının sonuna doğru milliyetçilik dalgası bütün Yugoslavya’yı
kuşatmıştı. Kosovalı Türkler de bundan kurtulamamıştır. Kosova’da
Türk varlığının bazı aşırı milliyetçi Arnavutlar tarafından inkâr edildiğini ve bu kişiler tarafından Türklere “Türkleşmiş Arnavutlar” gözüyle
bakıldığını gören Türklere kendi millî çıkarları doğrultusunda mücadele etmeleri için yeterli sebep olmuştur.82
Kısacası 1990’lı yılların başında Kosovalı Türkler iki seçenek ile
karşı karşıya kalmışlardı: Ya baş kaldırmayacaklardı, ya da Kosova’da
hiç Türk kalmayacaktı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından gelen
mesajlar, Kosovalı Türklerin baş kaldırmamaları, söz konusu genel
grevi desteklememeleri, yani işlerini ve okullarını terk etmemeleri
doğrultusundaydı.83 Bu ise Kosovalı Türklerin söz konusu genel greve
katılmamalarına etki eden üçüncü ve çok önemli bir faktördür. Kosova
82

Osmanlı’nın Balkanlar’dan geri çekilmesi, Balkanlar’dan göç etmeyen
Müslümanlar arasında daha önce de gelişmeye başlayan etnik kimliklerin iyice şekillenmesine sebep olmuştur. Böylece zaman içinde dinin bir “birliktelik duygusu sağlama” şeklindeki eski rolü, gelişmekte olan milliyetçilikler içinde yutulmaya başlamıştır. Günümüzde Kosova’da yükselen milliyetçilikler yüzünden, Müslümanlar arasında
dinin birliktelik duygusunun çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Böyle bir
durum kuşkusuz Türklerin ve Kosova’daki diğer Müslüman azınlıkların aleyhine olmuştur.
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Bu konuda Kosovalı Türklerle yapılan şu söyleşiye örnek olarak bakabilirsiniz: Sibel Utku, “Kosovar Turks Fear Albanian Nationalism and Oppression”, Turkish Daily News...
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sorununu yakından takip eden bazı akademisyenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın 1990’lı yıllar boyunca izlediği stratejinin Kosovalı Türklere zarar verdiğine inanmaktadır.84 Türkiye’nin Kosova sorunu ile ilk resmî bağlantısı 1992’de gerçekleşmiştir. Türkiye’yi
ziyaret eden Kosovalı Arnavutların lideri, günümüzün Kosova Başkanı İbrahim Rugova, dönemin Türkiye Devlet Başkanı Turgut Özal
ile görüşüp, kendisinden Kosovalı Arnavutların ilân ettikleri “Kosova
Cumhuriyeti”ni tanımasını istemişti. Türkiye bu talebi kabul etmemiş, ancak siyasal destek sözü vermişti.85 Uluslararası alanda, zaman
zaman da Türkiye’de, Kosova sorununun Kürt sorunuyla karşılaştırıldığı ve paralelliklerin kurulduğu görülmektedir.86 Kosova sorununun
Türkiye’ye olan yansımaları yüzünden Türkiye 1995 yılında Dayton
Barış Anlaşması’nın imzalanmasının ardından, Yugoslavya toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygı duyduğunu dile getirmeye
başlamış ve sorunun anayasal sınırlar içinde çözülmesini önermiştir.87
Böyle bir tutum içerisinde olan Türkiye’nin, Kosovalı Arnavutların
kurdukları paralel yönetimi pek fazla dikkate almadığı, dolayısıyla Arnavutların gözünde Türkiye’nin Sırp yanlısı politika izlediği şeklinde
bir izlenim yarattığı, bunun da Kosovalı Türkleri olumsuz etkilediği
bazı akademisyenlerimiz tarafından savunulmaktadır.88
Özet olarak, yukarıda belirtilen üç faktör yüzünden, istisnalar hariç, Türkler genel grevi desteklememişler, bunun sonucunda da Arnavutlar Türkleri Sırplar ile işbirliği yapmakla suçlamaya başlamışlardır.
Yaşanan bütün bu süreç içerisinde Kosovalı Türkleri güçsüz kılan
84
Bkz. Hasan Ünal, “Kosova Seçimleri ve Türkler”, Zaman, 21
Temmuz 2000.
85
İlhan Üzgel, “Kosova Sorunu ve Türkiye”, Baskın Oran (der.),
Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler,
Yorumlar (1919-1980), Cilt II, İstanbul, İletişim, 2001, s. 509.
86	�����������������������������������������������������������
İlhan Üzgel, “Kosova ve Güneydoğu: Benzerlikler ve Farklılıklar”, Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası:... s. 510.
87
İlhan Üzgel, “Kosova Sorunu ve Türkiye”,...s. 511; İrfan
Kaya Ülger, “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: 1990’lı Yıllar”, İdris Bal
(der.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul, Alfa, s. 198.
88
Hasan Ünal “Kosova yanlışlarımız (I)”, Zaman, 3 Ağustos 2000; Hasan
Ünal, “Kosova yanlışlarımız (II)”, Zaman, 4 Ağustos 2000
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önemli unsurlardan biri, Yugoslavya’nın çokpartili sisteme geçmesi ardından Kosovalı Türkleri temsilen kurulan “Türk Demokratik Birliği”
(TDB)89 adlı partinin, içinde yaşanan sen-ben kavgası yüzünden siyasî
anlamda pek aktif olamaması ve daha çok bir dernek olarak faaliyet
göstermesidir. Bazı kişiler küçük ve önemsiz sorunlar yüzünden bile
birbirlerini eleştirmişler ve araları bozulmuştur. Bunun sonucunda önce
Türkler arasındaki birlik, daha sonra ise partileri TDB ikiye bölünmüştür. 1994’te, bazı kişilerin TDB’yi kendi başına yönetmeye kalkmaları
yüzünden, TDB’nin merkezinde de bölünmeler yaşanmıştır.90 Bir grup
Kosova’nın Prizren kentindekileri, diğer bir grup ise Priştine veya Mitroviça kentindekileri desteklemeye başlamıştır. Bu kadarla kalmayıp
daha sonra TDB’nin Prizren şubesi de ikiye bölünmüştür.91 TDB çatısı
altındaki ilişkilerde kopukluğun yaşanması dışında, TDB’nin her şeyi
kendi şemsiyesi altında toplamasından hoşlanmayan çeşitli dernekler
arka arkaya kurulmuş, aralarında rekabet edercesine faaliyetlere başlamışlardır. Böylece Kosova Türkleri 1997 yılını parçalanmış bir şekilde
geçirmişlerdir.92 Çekişmeler sadece TDB şubeleri arasında değil, şubeparti genel merkezi ekseninde de mevcuttu.93
89
Bu siyasî parti 2001 yılında ismini Kosova Demokrat Türk
Partisi (KDTP) olarak değiştirmiştir.
90
Bayram İbrahim, “Gilan TDB Şubesi Başkanı Dr. Saadetin
Adiller: TDB Çatısı Altında Birlik Gücümüzü Teşkil Eder”, Tan, Sayı
1445, 21 Haziran 1997, s. 8.
91
Muhammed Ustaibo, “Hoşgörüden İyisi Var Mı?”, Tan, Sayı
1472-1473, 30 Aralık 1997, s. 4.
92	���������������������������������������������������������
Raif Vırmiça, “1997’den Vedalaşırken...: Yine De Umutluyuz”, Tan, Sayı 1472-1473, 30 Aralık 1997, s. 1.
93
Bunun örneği TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 5 Temmuz
1997’de aldığı bir kararıdır. İlgili metinde Türk Demokratik Birliği
Partisi’nin Prizren Şubesi’nin, “partinin onurunu zedeleyen, parti içinde bölünmelere ve Türk halkına zarar verici davranışları... yüzünden”
Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirsiz bir süre için fesih edilmesi üzerine kararın alındığı belirtilmiştir. (“Türk Demokratik Birliği
Partisi’nin Bildirisi”, Tan, Sayı 1448, 12 Temmuz 1997, s. 2.) Prizren
şubesi ise gerekçelerini öne sürerek bu karara uymayacağını ve faaliyetlerine devam edeceğini bildirmişti (Sadik Tanyol, “TDB Prizren
Şubesi Bildirisi”, Tan, Sayı 1448, 12 Temmuz 1997, s. 2.)
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Türklerin birlik içinde olmaması yüzünden, sayısal çoğunluğa
sahip olan milletler değişik oyunlara başvurarak Türklerden yararlanmaya çalışmışlardır. Bunun tipik örneği Miloşeviç rejiminin kontrolü
altında olan Jedinstvo gazetesinin 29 Haziran 1998 tarihli sayısında
yer alan bir yazıdır. Miloşeviç rejiminin Arnavutlar üzerindeki şiddetinden bahseden medya kaynaklarını yalanlayan, “bunların gerçeği
saptırdıklarını ve Kosova ile ilgili doğru olmayan haberleri gündeme
getirdiklerini” vurgulayan yazı, bu medya kaynaklarını Jedinstvo çalışanlarının yanısıra Türkçe dilde yayınlanan Tan gazetesinin ve Priştine Radyo ve Televizyonu’nun Türkçe Redaksiyonu’nun da kınadığını duyurmuştu. Bunun üzerine, o sıralarda Kosova’da yayınlanmakta
olan Tan gazetesi, 4 Temmuz 1998 tarihli sayısında söz konusu haberin
Türkler ile ilgili bölümünü yalanlayıp, Tan gazetesi veya Priştine Radyo ve Televizyonu’nun Türkçe Redaksiyonu tarafından herhangi bir
kınamanın yapılmadığını belirtmişti. Miloşeviç yönetiminin Türklerden ve Kosova’daki diğer azınlıklardan yararlanmasının en bariz diğer
örneklerinden biri, bu toplulukların içinden kendine uygun olanlardan
birkaç kişiyi seçip, onları söz konusu toplulukların temsilcileri olarak
tanıtıyor olmasıdır. Örneğin 1998’de Arnavutlar ile diyalog kurmaya
çalışan Belgrad, Kosovalı Türkler içerisinden Miloşeviç yönetimine
karşı övgü dolu sözlerle bahseden bazı şahısları seçip konuşturduktan
sonra, bunları Kosovalı Türklerin resmî temsilcileri olarak tanıtmıştı.94
TDB yetkilileri bu şahısların Kosovalı Türkleri temsil etmediklerini duyurmuşsa da, yine de bu tür olayların, Arnavut faktörü dikkate alındığı
zaman, Kosovalı Türkler üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.
Kosovalı Türkleri temsil eden siyasî partilerden bahsederken,
1990’ların başlarında TDB’nin ardından “Türk Halk Partisi” (THP)
isimli bir partinin kurulduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu parti her
ne kadar Türkleri temsil ettiğini iddia etse de, hiçbir zaman Kosovalı
Türklerin desteğini alamamıştır. Örneğin Kasım 2001’de düzenlenen
parlâmento seçimlerine adaylığını koyabilmek için gerekli olan 1.000
oyu bile alamamış ve seçimlere katılamamıştı. Miloşeviç yönetimi
boyunca neredeyse sadece Arnavutların çıkarlarına hizmet eden THP,
TDB’yi Miloşeviç rejimi ile işbirliği yapmakla asılsız bir şekilde sürek94

Fehim Rexhepi, “Taktiziranje Pred Početak Srpsko-Albanskog Dijaloga?”
AIM, 17 Mart 1998.
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li suçlamış ve bu şekilde puan kazanmaya çalışmıştır.95 Bu kadarla kalmayıp, THP 1999’daki NATO harekâtından sonra Türkiye Hükümeti’ni
dolaylı bir şekilde Kosova’nın statüsü konusunda Sırp taraftarı olarak
tanıtmaya çalışmış ve Türkiye’yi TDB aracılığıyla bölgede etkili olup
kendi çıkarları peşinde koşmakla suçlamıştır.96
Bu aşamada “Kosovalı Türkler Sırplar ile işbirliği yapmış mıdır?”
şeklindeki kilit soru gündeme gelmektedir. Bazı çevrelerden Kosovalı
Türklerin Sırplar ile işbirliği yaptıklarını duymak mümkündür. Buradan nasıl bir işbirliğinin kastedildiği önemlidir. Türkler Kosova Savaşı
sırasında Sırp birliklerine mi katıldı? Arnavutların Sırplar tarafından
Kosova’dan sürgün edilmelerine mi yardım etti? Elbette ki hayır. O zaman nasıl bir işbirliği kastedilmektedir? Kosova çokuluslu bir toplumdur. Arnavutlar, Sırplar, Türkler ve diğer Kosova azınlıkları yıllarca bir
arada yaşamışlardır. Bazı dönemlerde birtakım gerginlikler yaşanmışsa
da birlikte yaşamak bu insanların kaderidir. Bu yüzden en azından günlük hayatın gerektirdiği kadar ilişkilerde bulunmak Kosova halkı için
kaçınılmazdır. Bunu Arnavutlar da yapmıştır ve hâlâ da yapmaktadırlar. Günümüzde Kosova piyasasında satılan ürünlere bakıldığı zaman,
neredeyse yarısının Sırbistan kökenli oldukları görülecektir. Bu mallar
kendiliğinden Kosova piyasasına gelmemiştir. Bu, Sırp ve Arnavut tüccarlar arasındaki işbirliğin bir sonucudur.
Bu açıklamaları yaptıktan sonra yukarıdaki soruyu şu şekilde yenilemek gerekmektedir; Kosovalı Türkler Miloşeviç rejimi ile işbirliğinde bulunmuş mudur? 1998’de AGİT tarafından yayınlanan bir raporda, yıllar boyu süren Sırp-Arnavut meselesine Kosovalı Türklerin
tarafsız bir yaklaşım sergiledikleri belirtilmektedir.97 Bu siyasî anlamda
doğru olabilir, çünkü daha önce de bahsedildiği gibi, Kosovalı Türklerin
siyasî aktiviteleri yok denebilecek kadar azdı. Ancak, yukarıda şimdiye
95
TDB’nin bu konu ile ilgili resmî açıklamalarından biri için bkz.
“2000 Yılının İlk 7 Aylık Dosyası” Türk Demokratik Birliği, PrizrenKosova, (yayınlanmamış bildiri).
96
Bkz. Two Parties Continue to Divide Kosova’s Turks in Run-Up to November Elections, KosovaLive, Haziran 2001.
97
“Kosovo / Kosova: As Seen, As Told”, An Analysis of the Human Rights Findings of the OSCE Kosovo Verification Mission, October 1998 to June 1999, http://www.osce.org/kosovo/documents/reports/hr/part1/
index.htm
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kadar belirtilen bütün olumsuzluklara rağmen, Türklerin, dinî kardeşleri olan Arnavutları manevî bir şekilde destekledikleri şüphesizdir.
Çok az da olsa, bazı Kosovalı Türklerin Miloşeviç’in kurucusu
olduğu Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) ile işbirliğinde bulundukları
gerçeğini de gizlememek gerekmektedir. Bu şahıslar bazı ekonomik
ayrıcalıklar elde etmek için ya bilerek SPS’e üye olmuşlardı, ya da gelecekte neler olabileceğini düşünmeden geri dönüşü olmayan yol üzerinde hareket etmeye başlamışlardı. Ancak bu sadece Türklere özgü bir
durum değildi. Arnavutlar dâhil, diğer Kosova azınlıklarından da bazı
şahıslar Miloşeviç rejiminin hizmetçisi hâline gelmişlerdi. Diğer taraftan bu sadece Kosova’ya özgü de değildi. Örneğin, 1990’larda bir Sancaklı Boşnak’ın Voyislav Şeşely’in liderliğindeki aşırı Sırp milliyetçi
“Sırp Radikal Partisi”ne (SRS) üye olduğunu duymak mümkündü.98
Kısacası bütün bunlar birer istisnadır. Bu tür istisnalardan yola çıkarak
bir millet hakkında genelleme yapmak yanlıştır. Birkaç çürük mısır tanesi yüzünden bütün mısırı atmamak gerekir. Ayrıca o dönemde devlet
işlerinde çalışan herkesin, işini koruyabilmek ve ailesini geçindirebilmek için, bir bakımdan Miloşeviç yönetimine boyun eğmek durumunda
kaldığı dikkate alınmalıdır.
NATO Müdahalesinin Ardından Kosova’da Başlayan Yeni
Dönemde Türkler
Daha önce belirtildiği gibi, Kosovalı Türkler 1997 yılını siyasî
anlamda önemli ölçüde parçalanmış bir şekilde geçirmişlerdir. 1998’e
gelindiğinde artık Sırp silâhlı kuvvetlerinin yoğun bir şekilde Arnavut
köylerini yaktıkları haberleri duyulmaya başlamıştı; Silâhlı çatışmalar
her ne kadar şehirlere taşmamış olsa da Kosova artık bir savaşa doğru
sürüklenmekteydi. Batının tüm uyarılarına rağmen anlaşmaya yanaşmayan Sırplar, 24 Mart 1999’da NATO’nun Yugoslavya’ya hava harekâtı
başlatmasına sebep oldu. Harekât 78 gün sürdü. NATO müdahalesi sırasında birçok Türkün de Sırp silâhlı kuvvetlerinin tacizine uğradığı ve
Kosova’dan kovulduğu rapor edilmiştir.99 Özellikle Kosova’nın Vıçıtı98
Örnek olarak bkz. Sanapress, 18 Haziran 2002 tarihli haber
(haber başlığı belirtilmemiş), http://www.sanapress.com/
99	������������������������������������������������������������
“Kosovo / Kosova: As Seen, As Told”, An Analysis of the Hu68
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rın kasabasında Sırp silâhlı kuvvetleri tarafından yakılan evlerin çoğu
Türklere aitti.100
Bu arada Kosova Savaşı sırasında bir Türk köyü olan Mamuşa’da
yaşanan bir olayın aktarılmasında fayda vardır. Mamuşa’nın toplam
nüfusu 5 bin üzerindedir. Olayın yaşandığı sıralarda binlerce Arnavut
mülteci bu köye sığınmış durumdaydı. 27 Mart 1999’da Sırp polis ve
milis güçleri Mamuşa köyünü basıp, ikametgâhı Mamuşa olmayan bütün mültecileri kamyonlara doldurduktan sonra Arnavutluk’a sınır dışı
etmişlerdi. Bu sınır dışı etme olayında üç Türk ve dört Arnavut olmak
üzere, toplam yedi Mamuşalı öldürüldü. Aynı gece Mamuşalı olmayan 11 Arnavutun daha öldürüldüğü rapor edilmiştir.101 Ayrıca köydeki
birkaç ev ateşe verilmişti. Bu olayın ardından bir araya gelen köy heyeti Kosova’dan ayrılıp Türkiye’ye göç etmeye karar vermişti. Ancak
Sırplar buna karşı çıkacaklardı; Dönemin köy muhtarı Sadik Morina
Prizren Emniyet Müdürlüğü’ne çağırılarak kendisine şunlar söylendi: “Sadik, Mamuşa’nın kaderi senin ellerindedir. Prizrenli Türkler de
Mamuşalılar’ın davranışlarından etkilenmektedirler. Sen göç edersen,
kötü olacaktır! Kosova’dan ayrılırsan eğer, önce seni sonra da bütün
aileni öldürüp, bütün köyü yakacağız”.102 Bunun ardından Mamuşalılar
toplu göçten vazgeçti. Ne yazık ki bazı Arnavutlar bu olayı da Mamuşalı Türklerin Sırplar ile işbirliğine bağlayıp yorumlamışlardır.
Kosova’dan Sırp güçlerinin çekilmesiyle sorunlar çözümlenmedi. Otorite boşluğu yüzünden şehirler kendini Kosova Kurtuluş Ordusu
(UÇK) mensubu olarak tanıtan çete ve şahıslarla dolmaya başlamıştı.
Arnavutluk’tan on Alman Markı karşılığında UÇK üniformasını temin eden bazı kişiler, üzerindeki üniformaları kötüye kullanmışlardır.
Arnavutluk’tan Kosova’ya sızan gruplar da Kosova’da büyük istikrarsızlığa yol açmaktaydı; Eskiden beri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde
soygunculuk yapan bazı Arnavutluk vatandaşları Kosova’ya girerek
buradaki kentleri yağmalamaya başlamışlardı.
man Rights...
100
Fevzi Karamuço, “Vıçıtırın’da Türklerin İnanılmaz Kaderi
(1)”, Yeni Dönem, Sayı 25, 27 Temmuz 2000, s. 13.
101
“Prizren-Mamuša-Proterivanje”, Izveštaj o Incidentu, Fond za
Humanitarno Pravo, Belgrad, 8 Mayıs 2000 (yayınlanmamış rapor).
102
Izveštaj o Incidentu, ...
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İşte böyle bir ortam içerisinde Kosovalı Türkler de bazı olumsuzluklardan kurtulamadı. Halk içerisinden bazı aşırı milliyetçi Arnavutlar
Türk dilinin kullanılmasını yasaklamaya çalıştı. Bunun dışında işten
sebepsiz uzaklaştırılma hâdiseleri de yaşandı. Bu konu ile ilgili dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit yapmış olduğu bir açıklamada,
NATO harekâtından sonra Kosova Türkleri üzerinde baskı uygulamalarının arttığını, Kosova Türklerinin bunu günlük yaşamlarında yoğun
biçimde hissettiklerini vurgulamıştı.103 Ancak, Kosova Savaşı’nın bitiminden birkaç ay sonra, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in104 ve ardından da dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail
Cem’in Kosova’ya gerçekleştirdikleri ziyaretler, Kosova’daki Türklerin daha rahat nefes almalarını sağladığı söylenebilir. Kuşkusuz Türk
askerlerinin KFOR bünyesinde Kosova’da göreve başlamış olmaları
buna büyük bir katkı yapmıştır. Bugün Türk dili Kosova çapında rahatlıkla konuşulmaktadır.
Kosovalı Türklerin Kosova Savaşı ardından karşı karşıya kaldıkları en büyük sorun Türk dili ile ilgili olmuştur. İnsanlar bir dili,
ortak bir kader duygusunu paylaşan nüfusun tamamına verilen bir
değeri simgeleyen bir kültür öğesi olarak gördükleri için, dillerini savunurlar, onu geliştirmeye çalışırlar.105 1974 tarihli Kosova Sosyalist
Özerk Bölgesi Anayasası, Türk diline anayasal düzeyde diğer dillerle
hak eşitliği tanımıştır. Aynı anayasanın 1. ve birçok diğer maddesinde Türkler’in Kosova’nın kurucu unsuru oldukları somut bir şekilde
belirtilmiştir. Anayasanın 221. maddesinde Kosova’da Arnavutça,
Sırphırvatça ile Türkçenin ve bunların yazılarının hak eşitliğinin sağlanacağı belirtilmektedir. 217. maddenin 1. fıkrasında “Kosova Sos103
Bu açıklama için Dışişleri Bakanlığı-Enformasyon Dairesi
Başkanlığı’nın sitesine bakabilirsiniz.
104
Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
Kosova’yı ziyaret ettiğinde, Prizren kentinde bulunan ve yaklaşık 400
yıl eski olan Sinan Paşa camisine hem Arnavut hem de Türk bayrağı
asılmıştı. Ancak hemen ertesi gün Türk bayrağı indirilmiş, cami imamı
ise dövülmüştü (“Tension in Relations Among Albanians and Turks in
Kosmet”, Deutche Welle, 18 Nisan 2000).
105
Steve Fenton, Etnisite: Irkçılık, Sınıf ve Kültür, çev. Nihat Şad,
Ankara, Phoenix Yayınevi, 2001, s. 247.
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yalist Özerk Bölgesi’nde Arnavut ve Sırphırvat dilleri ve yazıları eşit
olarak kullanılır”, aynı maddenin 2. fıkrasında ise “Türklerin yaşadığı yerlerde Türk dili ve yazısı da eşit olarak kullanılır” şeklindeki ifadelere yer verilmiştir.106 221. madde ile Türkçenin diğer dillerle hak
eşitliğinin Kosova çapında tanıdığını dikkate alırsak, 217. maddenin
2. fıkrasının bununla çeliştiği görülmektedir. 217. maddenin 2. fıkrası
dikkate alındığı zaman, 1974 anayasası ile Türklerin yaşadıkları yerlerde, Arnavutça ve Sırpça dışında Türkçenin de resmî dil statüsünü
kazandığı anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklara göre Belgrad otoritelerinin
Kosova’daki Arnavutların üstünlüğünü kontrol altına almak için, daha
doğrusu Kosova’nın Arnavutlaştırılmasını önlemek için almış oldukları
tedbirlerden biri, 1970’lerde Kosova’daki Türk azınlığının varlığını bu
şekilde desteklemekti.107
Kosova Savaşı’nın ardından 1974 anayasası dikkate alınarak
Kosova’nın resmî dili Arnavutça ve Sırpça, bunun yanısıra İngilizce
de olduğu ilan edilerek, Türk dilinin 1974 anayasasındaki statüsü ihlal
edilmiştir. Mademki bütün işlerde 1974 anayasası esas alınıyordu, o
zaman Türkçenin resmî dil statüsü geri verilmeliydi.
Birleşmiş Milletler’in Kosova Misyonu (UNMIK) eski basın sözcüsü Susan Manuel bir seferinde yapmış olduğu bir açıklamada dolaylı
bir şekilde Türkçenin resmî dil olmasına karşı çıkmıştır: “Türk toplumunun bir bölümü verilen hakların az olduğunu, Kosova’ya özerklik
tanıyan 1974 Anayasasının Türkçe’yi resmî dil olarak kabul ettiğini savundu. Ama buradaki Arnavutlara ve yerel halka sorduğunuzda, Türkçenin hiçbir zaman resmî bir dil olmadığını söylüyorlar. Yani Kosova’nın
hiçbir yerinde Türkçe levha ya da belge yoktu aslında... ”108
Türkçe dili ile ilgili yaşanan haksızlığı protesto etmek amacıyla
Kosovalı Türkler 28 Ekim 2000’de düzenlenen seçimlere katılmama ve
bununla ilgili seçmen kayıtları yaptırmama kararını almışlardı. Kosova
106	�������������������������������������������������������������
Daha fazla bilgi için İskender Muzbeg’in bu kitaptaki “Hukuki Belgeler Çerçevesinde Kosova Türkleri” adlı makalesine bakınız.
107
Bkz. Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Londra, Hurst & Company, 2000, s. 18.
108
Ayhan Evrensel, “Kosova Türkleri Demokrasi Kurbanı”, NTV,
11 Ağustos 2000.
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Demokrat Türk Partisi109 (KDTP) 2000 yılının ilk yedi aydaki faaliyetleri hakkında hazırladığı raporda, Kosova’da Türk kimliğinin muhafaza
edilmesi ve geçmişte kazanılmış hakların kullanılması hususunda uygun koşulların yaratılması için mücadele ettiğini ve Kosovalı Türklerin,
Türkçe’ye karşı yapılan haksızlığın dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla seçmen kayıtlarına katılmadıklarını,110 bu katılmama kararının bir
boykot değil, demokratik bir tepki olduğunu belirtmiştir.111
Türkçenin resmî dil olarak tanınmaması konusunda çoğu suçlamalar doğrudan doğruya dönemin Birleşmiş Milletler Kosova Yüksek
Temsilcisi Bernard Kouchner’e yöneltilmiştir. Türklerden gelen yoğun
şikâyetlere cevap olarak Kouchner’in bir seferinde “Arnavutlar Türkçenin resmî dil olmasına karşı geliyor” şeklindeki bir açıklamada bulunduğunu belirtmek yerinde olacaktır.112
1999 sonrası dönemde Türklerin haklarının garanti edilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da devreye girmiştir.113
Türkiye’nin de devreye girmesinin ardından Kouchner Kosova’daki
Türk toplumuna seslenerek şu kararı açıklamıştır:
“UNMIK, Türk toplumunun yaşadığı belediyelerde, Türk dilinin
ve yazısının Arnavut ve Sırp diliyle eşit olarak kullanılması hakkını ta109
Bundan böyle Türk Demokratik Birliği’ne yeni adı Kosova
Demokrat Türk Partisi ile hitap edilecektir.
110
UNMIK yetkilileri önce “Türk formlarını basmak için paramız yok” dedi.
Daha sonra seri numarası içermeyen ve haliyle orijinal belge özelliğini taşımayan
İngilizce-Türkçe ek formlar basılarak Türkler resmen kandırılmaya çalışıldı. Daha
fazlası için bkz. Nedim Yalçın, “Kosova Türkleri ‘Yok’ Sayılıyor”, Zaman, 13 Haziran 2000.

111
“2000 Yılının ilk 7 Aylık Dosyası”, Türk Demokratik Birliği,
Prizren-Kosova (yayınlanmamış rapor). Burada seçimlere katılmama
kararının bir boykot olmadığının vurgulanmasındaki gerekçe, siyasi sebepler yüzünden aynı seçimleri boykot eden Kosovalı Sırplar ile Türklerin aynı kefeye koyulmamasında yatmaktadır.
112
Mehmet Bütüç, “Biz Kazandık, UNMIK ve AGİT Kaybetti”,
Yeni Dönem, Sayı 25, 27 Temmuz 2000, s. 3.
113
Bu konudaki gelişmeler için bkz. “Ankara Urges UN to Improve Kosovo Turks’ Rights”, Agence France Presse, 1 Ağustos 2000; Nedim Yalçın, “Kosova
Türkleri ‘Yok’ Sayılıyor”, Zaman, 13 Haziran 2000.
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nımaktadır... Herhangi bir Türk toplumu üyesi yargı organlarına başvurmuşsa, şahsın kendi Türk dilini kullanma hakkı vardır... Türk toplumu Türkçe eğitim görecektir... tüm çıkartılan yasalar Türkçeye tercüme
edilecektir... Kouchner Kosovalı Türklere verilen bu garantileri açıklamış olmasına rağmen, Türk dilinin kullanılması ile ilgili sorunlar yaşanmaya devam etmiştir.
Neticece, hem bazı Kosovalı Arnavut politikacılar, hem de UNMIK yetkilileri, Türkçe’nin eski resmi dil statüsüne kavuşturulmasına
uzun süre ayak diretti. Türkçe dilinin statüsüyle ilgili kriz nihayet 2007
yılında bir çözüme kavuşturulabildi ve Türkçe’ye, eskisine oldukça yakın bir statü tanındı.
Uygulamaya bakıldığı zaman, bugün Türkçe rahatlıkla Kosova
çapında konuşulabiliyor. Kosovalı Türklerin üzerinde hissettikleri baskı da minimum bir seviyeye inmiştir. Günümüzde Kosova’da yaşayan
Türklerin en büyük sorunları ise ekonomik niteliktedir.
SONUÇ
Balkan ülkelerinde Osmanlı tarihi çoğu akademisyenler tarafından doğru olmayan bir şekilde yazılmaya devam etmektedir. Bu durum
sadece Kosovalı Türkleri değil, Balkanlar’ın diğer yerlerinde yaşayan
soydaşlarımızı da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden Osmanlı tarihinin nasıl araştırılıp okutulması gerektiği ile ilgili uluslararası konferanslar serisinin düzenlenmesinde fayda olduğu değerlendirilmektedir.
Balkan Savaşları ardından diğer Müslümanlarla birlikte büyük
bir göç ile karşı karşıya kalan Kosovalı Türkler çoğu zaman ArnavutSırp rekabeti içinde sıkışıp kalmışlardır. Arnavut politikacılar ister
ulusal, ister uluslararası alanda Sırbistan’ın karşısında daha güçlü görünmek için, Kosova’daki Arnavut nüfusunu mümkün olduğunca daha
kabarık göstermeye çalıştılar. Bu yüzden bazı çevreler Kosova’daki
Türklerin ve diğer bazı Müslüman azınlıkların varlığını sürekli inkâr etmiş, onları Arnavut olarak göstermeye çalışmıştır. Bunun farkında olan
Sırplar ise, Kosova’nın Arnavutlaştırılmasını önlemek amacıyla bilinçli
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bazı karşıt politikalar izlemişlerdir. Bütün bunların Kosovalı Türkler
üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.
Tito Yugoslavyası’nın dağılma sürecine girdiği dönemde Kosovalı Türkler, 1389’daki Kosova Savaşı’nı daha dün olmuş gibi zihinlerinde taşıyan Sırplar ve gittikçe yükselmekte olan Arnavut milliyetçiliği
ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu, Kosovalı Türklerin kendi kabukları
içerisine kapanıp, ellerindeki hakları yitirmemek için mücadele etmelerine önemli bir sebep teşkil etmiştir.
1999’daki NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik harekâtı ardından
Kosova’da başlayan yeni dönem, Kosovalı Türklere beraberinde hem
rahatlık hem de yeni sıkıntılar getirmiştir. Özellikle Türk diline karşı
yapılan haksızlığın düzeltilmesi konusunda Türk topluluğu önemli çabalar sarf etmiştir. 1999 sonrası dönemde Türklerin diğer bazı sıkıntıları da devam etti. Ancak, etnik komşularına karşı daima barışçıl tavır
takınan Kosova Türklerinin sıkıntılarına, uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan insan hakları raporlarında pek fazla yer verilmedi. O
yüzden, sorunlarına en doğru çözümleri bulabilmek için, sadece Kosova Türkleri değil, Balkanlar’ın diğer ülkelerinde yaşayan Türkler de
kendi aralarında iktidar-muhalefet ilişkisinden uzak durmalı ve birlik
ile beraberlik içinde olmalıdır.
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BULGARİSTAN TÜRKLERİ
Prof.Dr. Ömer Turan1*
Anahtar kelimeler: Bulgaristan, Türkler, Tarih
Keywords: Bulgaria, Turks, History
Abstract
The Bulgaria Turks matter never was limited like one of internal
(interior) problem in Bulgaria. After the being of Bulgaria a separated
state the situation of Turks which stayed in these state, in last degree has
affected the Turkey-Bulgaria relations, also in last degree was affected
from the Turkey-Bulgaria relations.
In many signed treaties between Bulgaria and Turkey, take place
parts which were related to Bulgaria Turks. Additional to these, in the
period of Communism between 1944-1989 years Bulgaria Turks were
affected from two separated world which the ones were and the others
were not communists. But in the period of democracy, in the last year
the most important factor which affected lot in the Bulgaria Turks situation is the try (labour) of Bulgaria to be member in European Union.
In this study the Bulgaria Turks theme, collateral to Bulgarian
history
a.)Prince period (1878-1908)
b.)King period (1908-1944)
c.)Communism period (1944-1989)
d.)Democracy period (1989 till today)
in the beginning will be given a short historically explanation so
will be manifested the Bulgaria Turks place of origin with clear (evident) lines will be explained (described) the each one of the upper period the situation of Bulgarian Turks .But the last two period comparing
to the other ones are going to be studied in more details in political, demographic, social, economic, cultural and religious way.Occasionally
is going to be returning back, to remember the earlier period of the studied themes, also the theme will be marked in international dimension
in necessary format.

1
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Prof.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü.
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Özet
Bulgaristan Türkleri meselesi hiç bir zaman Bulgaristan’ın bir
iç meselesi olmakla sınırlı kalmamıştır. Bulgaristan’ın ayrı bir devlet olarak ortaya çıkmasından sonra bu ülkede kalan Türklerin durumu, hem Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini son derece etkilemiş, hem de
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinden son derece etkilenmiştir. Bulgaristan
ile Türkiye arasında imzalanan pek çok büyük antlaşmada Bulgaristan
Türkleri’ne ilişkin bölümler yer almıştır. Bunlara ilaveten, 1944-1989
yılları arasındaki Komünizm döneminde Bulgaristan Türkleri, Komünist olan ve olmayan dünyalar arasındaki ilişkilerden etkilenmiştir.
Demokrasi döneminde ise, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne üye olma
çalışmaları, son yıllarda Bulgaristan Türklerinin durumunu etkileyen
en önemli faktördür.
Bu çalışmamızda Bulgaristan Türkleri konusu, Bulgaristan’ın tarihine paralel olarak a) Prenslik Dönemi (1878-1908), b) Krallık Dönemi (1908-1944), c) Komünizm Dönemi (1944-1989), d) Demokrasi Dönemi (1989’dan günümüze) olarak dört dönemde ele alınacaktır.
Başlangıçta kısa bir tarihçe verilerek Bulgaristan Türkleri’nin menşei
ortaya konulacak, belirgin çizgileri ile yukarıdaki her bir dönemde
Bulgaristan Türkleri’nin durumu anlatılacak, son iki dönem siyasî, demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinî bakımlardan diğerlerine
nazaran biraz daha detaylı işlenecek, zaman zaman geriye giderek ele
alınan konuların evveliyatı hatırlatılacak, gerektiği ölçüde meselelerin
uluslararası boyutuna işaret edilecektir.
Tarihçe
Bugünkü Bulgaristan toprakları 14. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yeni fethedilen topraklara Anadolu’dan
getirilen Müslüman Türklerle iskân edilmesi sonucunda kısa bir süre
içerisinde bugünkü Bulgaristan topraklarının önemli bir kısmında Türk
nüfus çoğunluk olmuştur. Bulgaristan beş asırdan uzun bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonunda
imzalanan Berlin Antlaşması ile özerk bir statüye kavuşan Bulgaristan,
1908 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.
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1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Bulgaristan’da asırlardır mevcut
nüfus dengesini büyük ölçüde değiştirmiştir. Savaştan önce söz konusu
topraklarda 3.200.000 insan yaşıyordu. Bu insanların yarısı Müslüman
(1.600.000), diğer yarısı da Müslüman olmayanlardan (1.600.000) oluşuyordu. Müslüman olmayanların arasında Bulgarların yanı sıra Rumlar,
Sırplar, Gagavuzlar, Yahudiler ve Ermeniler gibi başka topluluklar da
vardı. Dolayısıyla toplam nüfus içerisinde Bulgarlar azınlık durumundaydılar1. Rus Pan-Slavist liderler tarafından bir “ırklar ve yok etme
savaşı” şeklinde plânlanan ve icra edilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
esnasında yüz binlerce Türk öldürülmüş, yüz binlerce Türk canlarını ve
namuslarını koruyabilmek için asırlarca üzerinde yaşadıkları topraklarını, evlerini ve mallarını terk ederek Anadolu yollarına dökülmüşlerdir.
Göç yollarına dökülenlerin önemlice bir kısmı, ya yollarda saldırıya uğramak, ya da hastalık veya açlıktan kırılmak suretiyle hayatlarını kaybetmiştir. Savaş esnasında yaratılan terör ve dehşetten sadece insanlar
değil yapılar da nasiplerine düşeni almışlardır. Savaştan önce Sofya’da
bulunan 44 camiden savaştan sonra bir tane, Filibe’deki 33 camiden
yine bir tane bırakıldığını, diğerlerinin büyük bir kısmının yıkıldığını,
kalanlarına da başka amaçlarla kullanılmak üzere el konulduğunu belirtmek, yapılan tahribatın boyutları konusunda bir fikir verebilir2.
1
Salnâmeler, İngiliz ve Fransız konsolosluk raporları ve Rus
belgelerine göre, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi bugünkü Bulgaristan topraklarının nüfus durumu konusunda bk. Ömer Turan, The
Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998, s.79-98.
2
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında ve takip eden yıllarda
Bulgaristan Türkleri’nin yaşadıkları zorluklar ve göç yollarında çektikleri konusunda bk. Turan, The Turkish Minority in Bulgaria, 18781908, s.119-164. Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri
(1877-1890), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1994. Bu konuyla ilgili
önemli İngiliz ve Fransız belgelerini B.Şimşir yayınladı. Bk. Bilal
Şimşir, Rumeli’den Türk Göçleri, C.I-III, Türk Tarih Kurumu, Ankara,
1989; Savaş esnasında Türk yapıları üzerinde gerçekleştirilen tahribat konusunda bk. Ömer Turan, “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın
Bulgaristan’daki Türk Varlığına ve Mimarî Eserlerine Etkisi”, Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu
Bildirileri, C.II, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2001, s.763-772;
Eşref Eşrefoğlu, “Bulgaristan Türklerine ve Ruscuk’ta Türk EserleriHİKMET
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1. Prenslik Dönemi (1878-1908)
1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması Bulgaristan’ın kuruluş belgesidir. Bu antlaşma ile Balkan Dağları’nın kuzeyinde Bulgaristan Prensliği, güneyinde de Doğu Rumeli Eyaleti kurulmuştur. Gerek Prenslik, gerekse Eyalet hukuken İstanbul’a bağlıdır. Fakat pratik
böyle olmamıştır. Hatta Bulgaristan Prensliği, 1885 yılında Doğu Rumeli Eyaleti’ni ilhak etmiş, yine bu dönemde Sırbistan ile savaşmış,
yani bağımsız bir devlet gibi hareket etmiştir. Bulgaristan Prensliği’nde
1880 ve Doğu Rumeli Vilayeti’nde 1884 yılında yapılan sayımlar sonucunda bugünkü Bulgaristan topraklarında 800.000 civarında Müslüman
Türk’ün yaşadığı görülmüştür. Yani savaş sırasında yaşanan ölümler
ve göçler sebebiyle, savaştan önce bölgede yaşayan Türk nüfusu yarı
yarıya azalmıştır ve artık toplam nüfusun yaklaşık %27’sini oluşturmaktadırlar. Bulgaristan’da kalanlar da bir azınlık olarak varlıklarını
sürdürmek durumunda kalmışlardır. Bulgar yönetimlerinin baskıları sonucunda o zamandan beri Bulgaristan Türkleri’nin Türkiye’ye göçleri
devam etmektedir. Göçler sebebiyle 30 yıllık Bulgaristan Prensliği’nin
bitiminde bu ülkedeki Türklerin sayısı 600.000 civarına düşmüştür.
Prenslik dönemi, Bulgaristan Türkleri’nin hiç alışık olmadıkları azınlık
statüsünü kabullenmekte bir hayli zorlandıkları bir dönemdir. Varlıklı
zengin kesim, toplum önderleri ve aydınları Türkiye’ye göç etmişlerdir. Geriye köylü, fakir ve cahil bir kitle kalmıştır. Bulgaristan’da kalan
Türkler, kendilerini başsız bir gövdeye benzetmektedirler3.
Prenslik dönemi Bulgaristan Türkleri’nin yüzyıllardır sahibi ve
hakimi oldukları bu ülkede bir azınlık olarak bulundukları ilk yıllardır. Berlin Antlaşması, Bulgaristan Türkleri’nin siyasî, dinî, ekonomik ve sosyal bütün haklarını garanti ettiği ve antlaşmayı imzalayan
büyük devletlerin garantisi altına aldığı halde, uygulama anlaşmadan
çok farklı cereyan etmiştir. Berlin Antlaşması’nda 1877-78 OsmanlıRus Savaşı esnasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçen Türklerin ve
Müslümanların Bulgaristan’a geri dönebilecekleri ve Bulgaristan’da
bulunan mal ve mülklerine sahip olabilecekleri belirtilmiştir. Savaş esne Dair 1897 Tarihli Bir Belge”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları
Dergisi, S.1, 1972, s.19-37.
3	������������������������������������������������������������
Prenslik döneminde Bulgaristan Türkleri’nin siyasal, demografik, ekonomik, dinî, sosyal ve kültürel durumları konusunda bk. Turan, The Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908, s.98-118, 165-295.
78

HİKMET

Geçmişten Günümüze Kadar Balkanlarda Türk Varlığı

nasında Türkiye’ye göç eden Türkleri bir kısmı bu hükümlere güvenerek Bulgaristan’a dönmek, evlerinin, mallarının ve mülklerinin başına
geçmek istemişlerse de Bulgar idareciler ve askerler, geri dönmek isteyen Türkleri kabul etmemişler, mecburen kabul ettiklerini de döverek,
tehdit ederek canlarını kurtarabilmek için yeniden Türkiye’ye gitmeye
mecbur bırakmışlardır.
Gerek savaş esnasında gerekse savaştan sonraki ilk yıllarda Bulgaristan Türkleri’nin evlerine, mallarına ve arazilerine el konulmuş,
buralara başka yerlerden getirilen Bulgarlar iskân edilmiştir. Savaş ve
savaşı takip eden yıllarda Bulgaristan Türkleri’nin şahıslara ait mallarına el konulduğu gibi vakıflara ait mallarına da el konulmuş, yağmalanmıştır. Yine Berlin Antlaşması, Bulgarlar ve Türklerden teşkil edilecek
bir komisyonun Bulgaristan’da bulunan İslâm vakıflarının aidiyet meselesini halletmesini hükme bağlamış ise de komisyonun Bulgar üyeleri
yıllarca çalışmaları sabote ederek bir sonuç alınmasını engellemişlerdir.
Bulgar idareciler bu müddet zarfında vakıf mallarını istedikleri gibi talan etmişlerdir. Bu dönemde Bulgaristan Türklerine ait okulların, camilerin, diğer bina ve mülklerin durumu da bunlardan farksız olmuştur.
Yine Berlin Antlaşması Bulgaristan’da Müslümanların dinî hayatına
ve yönetimine karışılmayacağını, İstanbul’da bulunan en yüksek dinî
merci olan Halife ile irtibatlarına müdahale edilmeyeceğini söylerken
Bulgar idarecileri her vesile ile müftü seçimlerine müdahale etmişler,
Müslümanların dinî hayatına karışmaktan geri durmamışlardır4.
2. Krallık Dönemi (1908-1944)
1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanını takip eden günlerde Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde yaşanan kargaşadan faydalanmak isteyen
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna ve Hersek’i kendi topraklarına katmış, Bulgaristan ise bağımsızlığını ilan etmiştir. İki ülke arasında 1909 Nisanı’nda imzalanan İstanbul Protokolü ile Osmanlı yönetimi Bulgaristan Krallığını tanımıştır. Berlin Antlaşması’nda olduğu
gibi bu antlaşmada da Bulgaristan’da bulunan Türklerin siyasî, dinî ve
sosyal haklarını koruyan hükümler vardır. Bununla beraber anlaşmanın
4
Turan, The Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908, s.165295, ayrıca bk. Ömer Turan, “Bulgaristan Türkleri’nin Sosyal-Siyasal
Kurumlaşma Çalışmaları”, Belleten, C.LXIV, Nisan 2000, S.239, s.89100.
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imzalanmasından kısa bir süre gerçekleşen Balkan Savaşları esnasında
Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun karşı karşıya gelmeleri, beraberinde Bulgaristan Türkleri için de zor günleri getirmiştir. Bu savaş
esnasında Türklerin mallarına el konulmuş, camileri ve vakıf malları
tahrip edilmiş, isimlerini bırakarak Bulgar isimlerini almaları mecbur
tutulmuş, bunları kabul etmek istemeyenlere Türkiye’ye göç yolları görünmüştür. Balkan Savaşları’ndan sonra 1913 yılında her iki ülke arasında imzalanan İstanbul Antlaşması da Bulgaristan Türkleri ile ilgili
özel hükümleri içerir5.
1914 yılında başlayan olan I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’ın aynı ittifak içerisinde yer almaları
bu dönemde Bulgaristan Türklerine rahat bir soluk aldırmıştır. Birinci
Dünya Savaşı’nın sonunda 1919 yılında İtilâf Devletleri’nin Bulgaristan Krallığı ile imzaladıkları Neuilly Antlaşması, Bulgaristan’da bulunan bütün azınlıklar için son derece ileri maddeler taşır. Bu ülkedeki
en büyük azınlık olan Türkler de dolayısıyla bu maddelerden istifade
etmişlerdir. Esasen söz konusu savaştan sonra Bulgaristan’da hükümet
olan Aleksandr Stamboliyski liderliğindeki Çiftçi Partisi döneminde
Bulgaristan Türkleri altın dönemlerini yaşamışlardır. Bu dönemde imzalanan 1925 Türk-Bulgar Dostluk Antlaşması, Neuilly ve Lozan antlaşmalarını kabul etmekte, Bulgaristan Türkleri’ni korumaya yönelik
hükümler içermektedir. Bununla beraber Stamboliyski’nin öldürülmesi
ve Çiftçi Partisi hükümetinin düşürülmesinden sonra Bulgaristan’da kurulan Faşist hükümetler döneminde bu ülkede yaşayan Türklere yönelik
politikalar gittikçe artarak ağırlaşmıştır6. Esasen gerek Bulgaristan ile
Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik oldukları dönemde, gerek Stamboliyski döneminde ve gerekse daha sonraki Faşist hükümetler
döneminde Bulgaristan Türkleri’nin Türkiye’ye göçleri durmamıştır.
Dönemine bağlı olarak değişen aile birleşimi, dinî, millî, ekonomik,
sosyal ve kültürel baskılar ve kaygılar gibi sebeplerle 1913-1934 yıl5
Bulgaristan’daki Türk azınlık, bu azınlığın eğitim durumu,
Bulgaristan ve Türkiye arasında yapılan antlaşmalarda bu azınlığın
yeri konusunda bk. Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, 1878-1985,
Bilgi Yayınevi, Ankara, 1986.
6	����������������������������������������������������������
Stamboliyski döneminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri konusunda bk. Atatürk ve Stamboliyski, Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine,
Ed.Stoyan Andreev, Sofya, 2001.
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ları arasında ortalama olarak Bulgaristan’dan her yıl 10-12.000 Türk
Türkiye’ye göç etmiştir7.
3. Komünizm Dönemi (1944-1989)
II. Dünya Savaşı’nın Bulgaristan’da komünistler iş başına gelmişlerdir. Komünistler kendilerini güvene alana kadar Türklerin desteğini alabilmek için oldukça özgürlükçü davranmışlar, çeşitli vaadlerde bulunmuşlardır. Dimitrov Anayasası olarak da anılan 1947
Anayasası’nda, ülkedeki etnik azınlıklar tanınmış ve onların ana dilleriyle eğitim yapıp millî kültürlerini geliştirebilmeleri kabul edilmiştir.
Bununla beraber, Komünistler, bir kaç yıl içerisinde hakimiyetlerini
pekiştirdikten sonra Türklere karşı olan politikalarını değiştirmişlerdir.
Türklere ait özel mülkleri, özel okulları ve vakıf mallarını devletleştirip, sadece kendilerini öven Türkçe yayınlara izin vermişlerdir. Bulgaristan Müslümanları’nın din adamı ihtiyacını karşılamak üzere 1922
yılında Şumnu’da açılan Nüvvab mektebi 1947 yılında kapatılmıştır.
Georgi Dimitrov, Aralık 1947’de Bulgaristan Türkleri’ni Bulgaristan’ın
düşmanları ile işbirliği yapmamak hususunda uyarmıştır. Bu uyarı artık
yeni rejimin Bulgaristan Türkleri’ne nasıl baktığını da göstermektedir.
Bulgaristan Komünist Partisi, 1950’li yılların başlarında, Türkler arasındaki milliyetçilik ve dinî fanatizm ile mücadeleyi öncelikli konuları
arasında almıştır. Bu şekilde üzerlerindeki baskının gittikçe artması sonucunda 1950-51 yıllarında 154.393 Türk Bulgaristan’dan Türkiye’ye
göç etmek zorunda kalmıştır8.
Göç kampanyasının ardından, Sovyetler Birliği’nin, ilerde
Türkiye’de kurulacak olan Sosyalist düzene kadro hazırlamak için
7
Antonina Zhelyazkova, “The Social and Cultural Adaptation
of Bulgarian Immigrants in Turkey”, Between Adaptation and Nostalgia: The Turks in Turkey, 1997, 17 March 2001, archived at http://
www.omda.bg/imir/studies/nostalgia.htm/
8
Bulgaristan’ın, Komünist ideolojiyi Türkiye’ye ihraç etmek
için söz konusu göçleri düzenlediği iddiası ve Sovyetler Birliği’nin,
Kore Savaşı’ndaki tutumundan dolayı Türkiye’yi cezalandırmak için
bunu gerçekleştirdiği görüşü ile ilgili tartışmalar için bk. Lilia Petkovo, “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact
on Bulgarian-Turkish Relations, 1947-2000”, The Global Review of
Ethnopolitics, Vol.1, No.4, June 2002.
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Bulgaristan Türkleri’nden yararlanmak düşüncesiyle Bulgaristan
Türkleri’nden bir hayli insan eğitilmiş ve yetiştirilmiş ise de, 1956 yılında yönetime gelen Todor Jivkof’un azınlıksız tek bir sosyalist Bulgar
milleti yaratmak arzusunun bir sonucu olarak Türklere sağlanan imkânlar
yeniden kısıtlanmıştır. 1960’lı yıllarda Bulgaristan Türkleri’nin okulları Bulgar okulları ile birleştirilmiş, Türkçe eğitim tamamen terk edilmiş, Türkçe yayın kalmadı denilecek derecede azaltılmış, Pomaklardan başlanarak Türklerin isimlerinin değiştirilerek Bulgarlaştırılmasına
girişilmiştir9. 1962 ve 1963 yıllarında 380.000’den fazla Bulgaristan
Türk’ü ülkede bulunan Türk büyükelçilik ve konsolosluklarına müracaat ederek göçme taleplerini iletmişlerdir10. 1971 yılında kabul edilen
yeni anayasada ülkede bulunan azınlıklara dair hiç bir hükmün yer
almaması, Jivkof yönetiminin bu meseleye bakışının önemli bir göstergesidir.
Ele aldığımız bir asrı aşkın süre içerisinde, Bulgar yönetimleri
her zaman bu ülkedeki Türklerin sayıları ile yakından ilgilenmişler,
Türklerin Bulgaristan’daki toplam nüfusa oranlarının belli bir rakamı
aşmasından endişe etmişlerdir. Bu çerçevede zaman zaman ülkedeki
Türklere ve Müslümanlara yönelik olarak Bulgarlaştırma politikaları
izlenmiş, onlara Bulgaristan’da eşit bir vatandaş olarak yaşayabilme
umudu bırakılmamış, Bulgarlaşmak veya Türkiye’ye göç etmek tek
çıkar yol olarak gösterilmiştir. Tablo I, Bulgaristan’ın bazı bölgelerindeki nüfus artış oranını vermektedir. Bulgaristan resmî istatistiklerine
dayanılarak hazırlanan tabloda adı geçen bölgeler özelikle seçilmiştir.
İlk üç bölge Loveç, Mihailovgrad ve Vidin, Bulgarların yoğun olarak
yaşadıkları yerlerdir. Sonraki üç bölge ise Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerdir. Bu tablo 1979-1984 döneminde Bulgaristan’da Bulgarların nüfusunun nasıl azaldığını, Türklerin ve
Müslümanların nüfusunun nasıl arttığını ortaya koymaktadır. Aradaki
fark 10 ile 22 puan arasındadır.

9
Bu meyanda 1956 yılında 2.715 olan imamların sayısı, 1982
yılında 570, 1987 yılında da 400’e düşmüştür.
10
Ömer Lütem, “The Past and Present State of the TurkishBulgarian Relations”, The Foreign Policy Quaterly, Vol.23, 1999.
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Tablo I
1979, 1981 ve 1984 Yıllarında Bulgaristan’ın Bazı Bölgelerinde Nüfus
Artış Oranları
Yıl
Loveç Mihailovgrad Vidin Blagovrad Smolen Kırcali
1979 -2,8
-1,6
-4,8
+9,6
+9,9
+17,9
1981 -3,3
-3,3
-6,3
+9,3
+7,8
+15,9
1984 -4,6
-4,9
-7,2
+8,3
+7,7
+14,0
Kaynak: Hugh Poulton, The Balkans, Minorities and States in
Conflict, s.122.
Bulgaristan’da Ortodoks Bulgar olmayanların bir gün yeniden
ülkede çoğunluğu oluşturacakları endişesi dönemin Todor Jivkof yönetimini zorla Bulgarlaştırma kampanyalarını düzenlemeye itmiştir.
“Soya Dönüş” ismi verilen bu kampanyada, Bulgaristan’daki Türklerin
ve Müslümanların aslında Bulgar soyundan oldukları, baskıcı Osmanlı
hakimiyeti döneminde zorla Türkleştirildikleri ve Müslümanlaştırıldıkları, dolayısıyla artık asıllarına dönmeleri gerektiği iddia edilmiştir. Bunun için Türkçe isimler iptal edilerek yerlerine Bulgar isimleri verilmiş,
camiler yıkılmış, Türkçe konuşmak, sünnet olmak ve kadınların şalvar
giymeleri yasaklanmıştır. İlk teşebbüsler 1972 yılında Rodoplar dağlık
bölgesinde yaşayan Pomaklar üzerinde yapılmış, 1984 ve 1985 yıllarında kampanya Bulgaristan’ın diğer kesimlerinde yaşayan Türklere şamil
kılınmıştır. Bulgarlaştırmaya karşı çıkanlar sürgüne ve çalışma kamplarına göndermiş, hapse atılmış, yaralanmış ve hatta öldürülmüşlerdir.
Bulgaristan, bu politikasından dolayı 1980’li yılların sonlarına
doğru başta Türkiye olmak üzere pek çok Batılı ve İslâm ülkelerinin
ve uluslararası kuruluşların tepkisi ile karşılaşmıştır. Yoğun baskılar karşısında Jivkof, dönemin Sovyet lideri Gorbaçev ile görüşerek
fikrini almıştır. Yeni açılan Bulgar belgelerine göre Gorbaçev, bunun
Bulgaristan’ın bir iç meselesi olduğunu söyleyerek Jivkof’u cesaretlendirmiş, Ankara’daki Sovyet büyükelçisi vasıtasıyla dönemin Türk
başbakanı Özal’ın kendisine bir mesaj göndererek Bulgaristan’dan yılda 30.000’den fazla olmamak üzere göçmen kabul edebileceklerini ve
Bulgaristan ile ilişkileri konusunda yardımını istediğini belirtmiştir11.
11
Bulgaristan Devlet Arşivi, fond 1b, Opis 35, a.e.133-189,
s.1-21, http://www.isn.ethz.ch/php/documents/2/890623.htm’den, Lilia PetkoHİKMET
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Tepkilerin arkasının kesilmemesi üzerine Bulgaristan, Türklerin
1989 yazında Türkiye’ye göç etmelerine izin vermek zorunda kalmıştır.
İki ülke arasında hiç bir antlaşma yapılmadan 350.000 civarında Bulgaristan Türkü, evini, işini, malını, mülkünü ve kazanılmış haklarını terk
edip beraberlerinde taşıyabildikleri eşyaları ile Türkiye’ye göç etmiştir.
Uluslararası insanî yardım kuruluşları, bu göçü, II. Dünya Savaşı’ndan
sonra yaşanan en büyük göç dalgası olarak nitelemişlerdir. Gelenlerin
arkasının kesilmemesi ve bir o kadar insanın da Türkiye’ye gelebilmek
için evrakının tamamlanmasını beklediği anlaşılınca Türkiye sınır kapılarını kapatmak zorunda kalmıştır. Bu büyük işgücü kaybı Bulgaristan
ekonomisini de felce uğratmıştır. Nihayet 10 Kasım 1989’da gerçekleştirilen bir halk ayaklanması sonucunda Bulgaristan’da Jivkof yönetimi
devrilmiş, demokrasiye geçilmiştir.
4. Demokrasi Dönemi (1989’dan Günümüze)
Bulgaristan’da totaliter-komünist rejimin devrilip demokratik düzenin kurulması ile birlikte, 29 Aralık 1989 tarihinde yeni Bulgaristan
hükümeti bu ülkede yaşayan Türk azınlığın Türkçe isimlerini alabilmelerini, ibadetlerini yapabilmelerini ve Türkçe konuşabilmelerini serbest
bırakmıştır. Bu çerçevede isteyenlerin mahkemeye gitmek dahil olmak
üzere bir takım bürokratik işlemlerin yapılması yoluyla eski Türkçe adlarını erkeklerde –ov, kadınlarda –ova ekleriyle geri alabilmeleri kabul
edilmiştir. Takip eden yıllarda yine isteyenlerin yine bir takım bürokratik işlemleri gerçekleştirmesi sonucunda –ov ve –ova ekleri olmadan
Türkçe isimlerini kullanabilmeleri kararlaştırılmıştır. Eski hakların iadesi Türkçe isimlerin iadesi ile sınırlı değildir. Türkçe konuşmak, Türkçe yayın yapmak, gazete ve dergi çıkarmak serbestleştirilmiştir. Başta
dönemin devlet başkanı Todor Jivkof olmak üzere Bulgaristan’daki
Türklerin ve Müslümanların 1980’li yıllarda maruz kaldıkları Bulgarlaştırma kampanyalarını planlayanlar ve düzenleyenler, yaptıklarından
dolayı ciddi bir şekilde muhakeme edilmemişler, edilenler de mahkum
olmamışlardır12. Bununla beraber, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Peter
vo, “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social Integration and Impact on
Bulgarian-Turkish Relations, 1947-2000”.
12
Mayıs 1989’daki asimilasyon kampanyasına karşı çıkan bir
Türk’ü öldüren dört polis memuru 1999 Şubatı’nda en ağır bir şekilde
cezalandırılmıştır. Ancak bunlar alt seviyede ve münferit davalardır.
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Stoyanof 1997 yılında Ankara’ya yaptığı ziyaret esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşması esnasında Bulgaristan Türklerine
yapılanlardan dolayı üzüntüsünü ifade etmiş, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 2002 yılında katıldığı bir toplantıda Komünizm döneminde Türklere karşı girişilen asimilasyon kampanyasından dolayı
Bulgaristan’da yaşayan Türklerden özür dilemiştir13.
a) Bulgaristan Türkleri veya Müslümanlar
Bugünkü Bulgaristan Türkleri’nin çok büyük bir kısmı bölgenin
Osmanlı hakimiyetine girmesi sonucunda buralara iskân edilen Anadolu Türkmen ve Yörüklerinin çocuklarıdır. Tamamı Hanefi Müslümandır. Bulgaristan’ın Şumnu merkezli kuzey-doğusu ve Kırcali merkezli güney-doğusu en yoğun Türk nüfusunun barındığı bölgelerdir. Bu
bölgelerdeki pek çok yerde Türk nüfus oranı halen %50’nin üzerindedir. Tablo I’de görüleceği üzere doğum oranı Bulgarlardan yüksektir.
Bulgaristan’da Türkler büyük ölçüde köylü bir nüfustur. 1997 istatistiklerine göre Bulgaristan Türkleri’nin 253.119’u yani yaklaşık üçte biri
şehirlerde yaşarken, 546.933’ü yani üçte ikisi köylerde yaşamaktadır.
Tarım ve hayvancılık belli başlı geçim kaynaklarıdır. 1990’lı yıllarda
yaşanan değişimden Bulgaristan’da yaşayan herkes etkilenmiştir. Ama
Türkler Bulgarlardan daha fazla bu sıkıntıyı çekmişlerdir. 1992 yılınBu çerçevede 1993’te açılan büyük bir dava halen devam etmektedir.
1996 yılında Bulgar Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın 11.
Sınıflar için hazırladığı Bulgar Tarihi isimli ders kitabında 1980’li
yıllarda yaşanan Bulgarlaştırma sürecini haklı çıkartan ve Türk düşmanlığını körükleyen ifadelere yer vermektedirler.
13
Bulgaristan Cumhurbaşkanı yardımcısı emekli general Angel
Marin, Komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon kampanyasının başlamasının 30. Yıldönümü dolayısıyla Rodoplar
bölgesindeki Barutin köyünde gerçekleştirilen toplantıda, yapılan
haksızlıklardan dolayı Türklerden özür dilemiş, “ülkemde böyle bir
zulüm işlendiği için utanç duyuyorum” dedikten sonra “Asimilasyon
kampanyasına şahsen aktif olarak katılmadım. Ancak o dönemde kadrolu bir subaydım. Türk ve Müslümanlara karşı işlenen adaletsizlikten
sorumlu olan sadece yönetimdekiler veya zulümleri şahsen uygulayan
kişiler değildir. Olaylara sessiz ve ilgisiz kaldığımız için biz de suçluyuz” demiştir. Bk. Anadolu Ajansı, Sofya, 18 Mart 2002.
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da Bulgarlar arasında işsizlik oranı %14 iken Türkler arasında %25’tir.
1997 yılında bu rakam Bulgarlar arasında %16’ya, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde %40’lara ulaşmıştır. Bu
dönemde Bulgarlarda yoksulluk oranı %31, Türklerde ise %40’tır.
Bulgaristan’da Türklerin eğitim seviyeleri Bulgarlardan düşüktür. 1992
rakamlarına göre, Bulgarlarda üniversite mezunu oranı %20, Türklerde
%2; lise mezunu oranı Bulgarlarda %54, Türklerde ise %24’tür14.
Aleviler Bulgaristan Türklerinin önemli bir kısmını teşkil ederler.
Bilhassa Deliorman denilen Kuzey Doğu Bulgaristan’da ve bir miktar
da Güney Doğu Bulgaristan’da bulunan elliden fazla köy ve kasabada
Aleviler yaşamaktadır. Bulgaristan’da 1992 yılında yapılan genel nüfus sayımında ilk defa Aleviler ayrı bir grup olarak değerlendirilmişlerdir. 4 Aralık 1992 tarihinde yapılan resmî sayım sonuçlarına göre,
Bulgaristan’da 83.537 Alevi bulunmaktadır15.
Türkçe konuşan, kendisini Türk hisseden Ortodoks Hristiyan
14
Didar Erdinç, “Bulgaristan’daki Değişim sürecinde Türk
Azınlığın Ekonomik Durumu”, Türkler, Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, C.20, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,
2002,s.394-400.
15	�����������������������������������������������������������
Silistre’ye bağlı Dulovo, Bradvari, Yordanovo, Vodno, Çernolik ve Preslavtsi; Razgrad’a bağlı Sevar, Mıdrevo, Bisertsi, Ostrovo
ve Sveştari; Ruscuk’a bağlı Pomen; Tırgovişte’ye bağlı Bayaçevo
ve Mogilets; Lofça’ya bağlı Rositsa; İslimye’ye bağlı Yablonovo ve
Malko Selo; Eski Zağra’ya bağlı Bogomilovo; Filibe’ye bağlı Gorno
Novo Selo; Haskova’ya bağlı Karamantsi, Şiroko, Polana, Golemantsi, Voyvodovo ve Kozlets; Kırcali’ye bağlı Gorna Krepost, Baştino,
Boyan Botevo, Dolna Çobanka, Gorna Çobanka, Raven ve Bivolane
belli başlı Alevi yerleşimleridir. Zaman içerisinde buralarda yaşayan
bazı ailelerin göçleri sonucunda Haskova’ya bağlı Tekke ve Trakiest;
Eski Zağra’ya bağlı Buzovgrad; Varna’ya bağlı Kumluca köylerinde ve Momçilgrat, Kırcali, Haskova ve Pavel Bana’da da Aleviler
yaşamaktadır. Bu yerlerin büyük bir kısmında Alevi-Sünnî karışık
yaşamaktadırlar. Razgrad’a bağlı Mıdrevo, Ruscuk’a bağlı Pomen,
İslimye’ye bağlı Yablanovo, Kırcali’ye bağlı Zvezden ve Haskovo’ya
bağlı Şiroka Polana gibi sadece Alevilerin yaşadıkları yerler de vardır
ama bunların sayısı çok azdır. Bk. Mehmet Beytullov, Alevilik Keşmekeşliği ve Bulgaristan Kızılbaşlığı, Sofya, 1999, s.45.
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Gagavuzlar Bulgaristan Türkleri’nin ayrı bir kısmını teşkil ederler.
Resmî sayım sonuçlarında verilen rakamlar çok çok farklı olsa da, bugün Bulgaristan’da 300.000 civarında Gagavuz Türkü olduğu tahmin
edilmektedir. Resmî istatistiklerin dil kısmında Türklerle, din kısmında
ise Bulgarlarla beraberdirler. Hristiyan olmalarından dolayı Müslüman
Türklerden ayrıdırlar. Ancak kendilerini Bulgarlardan da ayrı tutarlar, onlara bazen “Gavur” bazen de “Kara Gavur” derler. Gagavuzlar
Varna’ya bağlı Kavarna kasabasında yoğun olarak yaşarlar. Bulgarlar
bu bölgeye Gagavuzların yaşadığı yer anlamına gelen “Gagavuzlandiya” adını verirler. Gagavuzlar her ne kadar kendilerini Bulgarlardan ayrı görseler de Ortodoks Kilisesi’ne mensup olmaları sebebiyle
Bulgarca’nın yoğun etkisi altındadırlar. Şehirlerde Bulgarca, köylerde
Türkçe konuşurlar. Yine yaşlı nesil Türkçe konuştuğu halde genç nesiller Bulgarca konuşmayı tercih etmektedirler.
Pomaklar Bulgaristan Türkleri’nin ve Müslümanları’nın önemli bir kısmını teşkil ederler. Bulgaristan’ın güneyinde BulgaristanYunanistan sınırı üzerindeki Rodoplar dağlık bölgesinde yaşarlar. Hepsi Müslümandır. Bölgedeki Osmanlı hakimiyeti döneminde Müslüman
olmuşlardır. Konuştukları dilin Bulgarca mı, yoksa Bulgarca’ya yakın
Pomakça mı olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bu görüş ayrılıkları Pomakların menşei konusunda da mevcuttur. Bulgar araştırmacılar
Pomakları Bulgar asıllı, Yunan araştırmacılar Pomakları Yunan asıllı
olarak sunma gayreti içerisindedirler. Bununla beraber Pomaklar Türklere sempati ile bakarlar, büyük ölçüde kendilerini Türk olarak takdim
ederler. Türklerle tarih ve kader birliği içerisinde olmuşlardır. Her köyde Türkçe bilen bir kaç kişi bulunur. Çocuklarına Türkçe öğretmek isterler16.
Bulgaristan’ın Osmanlı hakimiyetinden çıktığı 1878 yılından beri,
Bulgar milliyetçileri, kendi soylarından olduklarına inandıkları Pomakları Hristiyanlaştırmak suretiyle tekrar Bulgarlaştırmak için faaliyetler
içerisinde olmuşlardır. Bu çerçevede 1980’li yıllarda Türklere uygula16
Pomak kimliği hakkındaki tartışmalar ve farklı görüşler için
bk. Ömer Turan, “Pomaks, Their Past and Present”, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol.19, No.1, 1999, s.69-83; ayrıca bk. Hüseyin
Memişoğlu, Balkanlarda Pomak Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı, İstanbul, 1999.
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nan isimlerini değiştirmek suretiyle Bulgarlaştırma kampanyası 1970’li
yıllarda Pomaklara uygulanmıştır. Her ne kadar Bulgaristan’ın demokrasi ile yönetildiği 1990’lı yıllarda bu tür kaba uygulamalar terkedilmiş
ise de, Pomakların Hristiyanlaştırılması suretiyle Bulgarlaştırılmasına
yönelik “millî politika” tamamen terk edilmemiştir. Daha yumuşak ve
dolaylı metodlar kullanılmaktadır. Bu maksada yönelik olarak Todor
Jivkof döneminde Smolyen Bölge Müftülüğü fiilen Pomaklara yönelik müstakil bir başmüftülük gibi kullanılmış, aynı durum Sosyalistlerin (eski komünistler) hükümette olduğu yıllarda Smolyen Bölge
Müftülüğü’nde devam etmiştir. 1992 yılında Bulgaristan’da yapılan
sayımlarda Yakoruda ve Gotse Dechev bölgelerinde bulunan Pomaklar
kendilerini Türk olarak yazdırdıkları için sayımlar iptal edilmiştir. Satofça ve Vulkosel belediye başkanları görevlerinden alınmışlardır17.
Bulgaristan hükümetlerinin gizli desteği ile Boyan Sarıyef’in
liderliğini yaptığı bir grup, çeşitli menfaatler karşılığında Pomakları
Hristiyanlaştırmak için faaliyetler göstermektedir. Hristiyanlığı kabul
eden Pomaklar televizyonlarda ve gazetelerde konuşturulmakta, diğer Pomakların etkilenmesi için çalışılmaktadır. Geçtiğimiz dönemde
Bulgaristan’ın başbakanlığını yapan Kostov’un eşinin başkanlığını
yaptığı Bideşte za Bulgariya isimli dernek Hristiyanlığı kabul eden Pomakların köylerine kiliseler yaptırmaktadır. Bu tür baskılar sonucunda
1996 yılında Devin, Smolyen, Zlatograd ve Rodopların diğer bölgelerinde 398, ertesi yıl 407 Pomak Bulgar isimlerini almışlardır. Bulgar
isimlerini almanın temelinde baskılardan kurtulma, işini kaybetmeme,
bir işe, üniversiteye veya askerî okula girebilme umudu, yani işsizlik ve
fakirlik yatmaktadır. Çünkü Türk isimlerini koruyarak bu fırsatlardan
yararlanmak imkânsız derecesinde zordur. Bir kısım Pomak ise baskılardan kurtulup imkânlardan yararlanabilmek için, hem Bulgarlar hem
de Türkler tarafından kullanılan ortak isimleri kullanma veya resmî
olarak başka, gerçekte başka ismi kullanma yoluna gitmektedirler18.
17
1878 yılında Pomakların Rodoplara hakim olmak isteyen
Bulgar ve Rus kuvvetlerine karşı direnişi ve 1878’den günümüze Pomakların Bulgarlaştırılmaya direnmeleri konusunda bk. Ömer Turan,
“Rodoplarda 1878 Türk-Pomak Direnişi ve Rodop Komisyonu Raporu”, Türk Kültürü Araştırmaları, Y.XXXIV/1-2, 1996, Ankara, 1998,
s.129-156.
18
Bulgar hükümetlerinin Pomakların isimlerini değiştirme
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2000’li yıllarda Bulgar milliyetçilerinin Pomaklara yönelik faaliyetleri
devam etmektedir. Bu maksada hizmet etmek üzere Radoliksiye isimli
bir cemiyet kurulmuştur. Pomakları Türklerden ayırarak bir parti kurmak hazırlıkları yapılmaktadır.
Bulgaristan Türkleri’nin bir alt grubu da Tatarlardır. Bulgaristan’da
bulunan Tatarlar, büyük ölçüde Kırım’ın 18. Yüzyılın sonunda Rus yönetimine geçmesinden ve 19. Yüzyılın ortalarındaki Kırım Savaşı’ndan
sonra ana vatanlarını terk ederek bu bölgeye gelen Kırım Tatar
Türkleri’nin çocuklarıdır. Bilhassa Varna ve civarında yaşarlar. Müslüman ve Türkçe konuşan Çingeneler de, Bulgaristan’da Müslüman
Türklerin bulundukları her yerde yaşamakla beraber bilhassa Güney
Bulgaristan’ın yoğunlaşmış bir durumdadırlar. Genellikle kendilerini
Türk olarak takdim ederler. Sayıları hakkında kesin bir rakam verebilmek çok zordur. Ülkenin içerisinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve
kültürel şartlara göre kendilerini tanımlamaları veya Bulgar otoritelerinin onları adlandırmaları değişiklik gösterebilmektedir. Bulgaristan’da
Çingeneler toplumun en alt kesimini teşkil etmektedirler. Son yıllarda
Bulgar milliyetçilerinin okları Çingenelere yönelmiştir. Son yılların
Bulgaristan insan hakları raporları Çingenelere yönelik ayrımcılık ve
insan hakları ihlalleri ile doludur. Son yıllarda diğer Balkan ülkelerinde
olduğu gibi Bulgaristan’da da Çingenelerin Rom veya Romanlar olarak
kendilerine bir kimlik belirlemeleri ve bu kimlikle sosyal-siyasal kurumlaşmalar içerisine girmeleri dikkati çekmektedir19.
b) Demografik Durum
politikalarına karşı Pomakların geliştirdikleri tavırlar için bk. Yulian
Konstantinov ve Gulbrand Alhaug, Names, Ethnicity and Politics,
Islamic Names in Bulgaria, 1912-1992, Oslo, 1995; Yulian Konstantinov, Gulbrand Alhaug and Birgit Igla, “Names of the Bulgarian
Pomaks”, Nordly, Tromso University Working Papers on Language &
Linguistics, Universitet i Tromso, 1991, pp.8-117; Hugh Poulton ve
Suha Farouki, Muslim Identity and the Balkan State, Londra, 1997.
19
Son yıllarda azınlık haklarının korunması bağlamında
Bulgaristan’da Çingenelerin durumu hakkında yapılmış ayrıntılı bir
çalışma olarak bk. Minority Protection in Bulgaria, Open Society
Institute 2001, Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection.
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Bulgaristan’da Mart 2001’de yapılan sayım sonuçlarına göre ülkenin nüfusu 7.977.646’dır. Bulgarlar ülke nüfusunun %87,7’sini, Türkler
%9,4’ünü, Çingeneler ise %13,7’sini teşkil etmektedirler. 1985 yılında
Bulgaristan’ın toplam nüfusunun 8.948.649, 1992 yılında 8.487.317
olduğu hatırlanacak olursa ülkenin nüfusunun gittikçe azalmakta olduğu dikkati çekmektedir. Ülkenin nüfus artış hızı %-0.03’tür. 1992
nüfus sayım sonuçlarıyla kıyaslanırsa dokuz yıl içerisinde ülke nüfusunun 510.000 kişi azaldığı görülür. Bunun en büyük sebebi 1990’lı
yıllarda Bulgaristan’da totaliter-devletçi sistemden demokratik-liberal
sisteme geçişin yarattığı ekonomik sıkıntılardan dolayı Bulgaristan vatandaşlarının bir şekilde ekonomik durumu Bulgaristan’dan daha iyi
olan ülkelere göçmeleridir. Bu dönemde en çok eğitimli genç nüfus
Bulgaristan’dan dışarıya gitmiştir. Bulgarlar bilhassa zengin Batı Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya, Türkler ise Türkiye’ye yönelmişlerdir.
Bugün Bulgaristan’da kalan nüfus yaşlı bir nüfustur.
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan beri Bulgaristan’dan
Türkiye’ye göçler, kanayan bir yara gibi Bulgaristan Türkleri’nin sayısını, göçenlerin bilhassa eğitimli kesimden olması itibariyle de gücünü
azaltmıştır. Todor Jivkov döneminde veya öncesinde Bulgaristan Türkleri, millî ve dinî kimliklerinin baskı altında tutulmasına bir tepki olarak
Türkiye’ye göç ederlerken, 1990’lı yıllarda Türkiye’ye göç sebepleri
sıralamasında ekonomik kaygılar ön plana geçmiştir. Yaklaşık olarak
yarım asır devam eden totaliter-devletçi bir yapıdan demokratik-liberal
bir düzene geçmenin sancıları bütün Bulgaristan ahalisini fakat bilhassa
sosyal sıralamada toplam nüfusun alt kesimini oluşturan Türkleri çok
olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bulgaristan’da eski anlayışla ve eski
teknolojiyle kurulmuş ve artık ekonomik olmayan devlet işletmeleri ve
fabrikaları birbirinin peşinden kapanmış, tarım ürünlerinin maliyetleri
karşılayamaması sonucunda Türkler geçinebilmek ve hayatlarını sürdürebilmek için tek umud olarak bir şekilde Türkiye’ye gelmeyi ve burada
kalmayı görmüşlerdir.
Bundan dolayıdır ki 1990’lı yıllar boyunca hukuken hakları birer birer verilirken Bulgaristan Türkleri’nin Sofya’daki, Burgaz’daki,
Filibe’deki Türk konsolosluklarının önündeki çok ağır şartlara bağlı
vize kuyrukları azalmamış artmıştır. Bütün bu zorluklara rağmen 199192 yıllarında 50.000, 1993-94 yıllarında 70.000, ve 1994-97 yılları ara90
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sında 200.000 Türk Türkiye’ye göç etmiştir. 2001 yılında Bulgaristan’a
Avrupa Topluluğu ülkelerinde serbest dolaşım hakkının verilmesinden
sonra Türkiye Bulgaristan vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmıştır. Gerek üç aylık bir süre için de olsa daha zengin Avrupa Topluluğu
ülkelerine çalışabilmek için gidebilmeleri, gerekse Türkiye’deki ekonomik şartların ağırlaşması sebebiyle Bulgaristan Türkleri’nin Türkiye’ye
göçleri hemen hemen durmuştur. Hatta Türkiye’de yaşanan ekonomik
kriz ve Bulgaristan’ın değişen ekonomik ve siyasal şartları sebebiyle
önümüzdeki günlerde Türkiye’den Bulgaristan’a bir geri göçün yaşanabileceği bile söylenebilir.
Tablo II, Bulgaristan’da 1992 yılında yapılan nüfus sayımının
resmî sonuçlarına dayanmaktadır. Bu sayımda Bulgaristan’ın nüfusu
8.487.317 olarak bildirilmiştir. Tabloya göre ülkedeki Bulgarların, Ortodoksların ve Bulgarca konuşanların sayısı hemen hemen aynıdır. Tabloda Pomaklar ayrı bir grup olarak gösterilmemiştir. Bu durum Pomakların, etnik grup olarak Bulgar ve anadili olarak ta Bulgarca konuşanlar
olarak gruplandırıldıklarını göstermektedir. Müslüman Pomakların Ortodoks olarak kaydedilmesi mümkün olamayacağına göre, Ortodoksları
sayısının nasıl 7.274.592’ye ulaştığı anlaşılamamıştır.
Halbuki gerek etnik grup bölümünde gerekse ana dil bölümünde
Türkler, Tatarlar ve Gagavuzlar, Türkçe, Tatarca ve Gagavuzca ayrı ayrı
verilmektedir. Din kısmında da Bulgaristan resmî nüfus istatistiklerinde
ilk defa olarak Müslümanların Sünnî ve Alevi olarak ayrılmaları dikkati çekmektedir. Tabloda Gagavuz nüfusu olarak verilen rakam çok
düşüktür.
Muhtemelen Gagavuzlar’ın çok büyük bir kısmı Bulgar olarak
kaydedilmiştir. Din birliği sebebiyle Bulgarlar arasında erimektedirler.
Etnik gruplar kısmında 1.478 Gagavuz verilirken Gagavuzca konuşan
olarak 402 kişinin verilmesi, Gagavuzların arasında kendisini Gagavuz
olarak takdim edenlerin üçte ikisinin birinci dil olarak Bulgarca’yı benimsediklerini göstermektedir.
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Tablo II
Bulgaristan’da Gruplar (1992)
Etnik Gruplar

Dinî Gruplar

Dil Grupları

Bulgar

7.271.185

Ortodoks

7.274.592

Bulgarca

7.275.717

Türk

800.052

Sünnî

1.026.758

Türkçe

813.639

Çingene

313.396

Alevi

83.537

Çingenece

310.425

Tatar

4.515

Katolik

53.074

Tatarca

7.833

Gagavuz

1.478

Protestan

21.878

Gagavuzca

402

c) Hak ve Özgürlükler
Bu yeni dönemde Bulgaristan Türkleri evvela Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni kurdular. Hareket Mart 1990’da partiye dönüştü.
Bulgaristan’da etnik veya dinî temele dayalı parti kurmak yasaktır.
Hak ve Özgürlükler Partisi (HÖH) sadece Türklerin partisi gibi bir
görüntü vermemeye özen göstermektedir. Bunun için yönetim kademelerinde Bulgarlara da yer vermekte, Bulgar milletvekilleri de
çıkarmaktadır.1990’lı yılların başlarında HÖH hakkında etnik temele
dayalı parti olmaktan dolayı iki defa dava açılmışsa da söz konusu davalar reddedilmiştir. HÖH’ün kuruluşundan bugüne kadar Bulgaristan’da
yapılan seçimlerde aldığı oy sayısı, bunun toplam oya oranı ve çıkardığı
milletvekillerinin sayısı Tablo III’te gösterilmektedir. HÖP, kurulmasıyla birlikte anahtar parti konumunu kazanmış, anti-komünist Demokratik Güçler Birliği, HÖP’nin dışarıdan desteği ile hükümet olabilmiştir.
Bu yeni dönemde Bulgaristan demokratikleşirken, HÖP’nin hükümeti desteklemesi, Türkler ve Müslümanların eski dönemde gasp edilen
temel haklarının alınmasını kolaylaştırmıştır. 1994 yılında yapılan seçimlerin sonucunda Sosyalistler (eski Komünistler) yeniden hükümet
olmuşlardır. Bu dönemde uyguladıkları politikalarla, eski Komünistler,
Bulgaristan’daki Türklere ve Müslümanlara bakışlarını fazla değiştirmediklerini ortaya koymuşlardır. 1997 yılında yapılan seçimler sonucunda Sosyalistler hükümetten düşmüş, Demokratik Güçler HÖP’nin
desteğine ihtiyaç duymadan kendi başlarına hükümet olabilmişlerdir.
II. Dünya Savaşı’nın sonunda Bulgaristan’a Komünist yönetimin hakim
olmasıyla Bulgaristan’ın Kralı olan babası Boris ile birlikte ülkesini terketmek zorunda kalan II. Simeon’un, Bulgaristan’a dönerek başlatmış
olduğu II. Simeon Ulusal Hareketi 2001 yılında yapılan seçimlerde 240
92
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sandalyeli Bulgaristan Parlamentosu’na 120 milletvekili sokarak birinci parti olmuş, HÖP ile bir koalisyon hükümeti kurmuştur20. Bulgaristan
tarihinde, 1878 yılından beri ilk defa Türkler Bulgaristan hükümetinde
bakanlık koltuğuna oturmuşlardır.
Komünistler, ülkeye hakim oldukları ilk bir kaç yıldan sonra sürekli olarak Türkleri güvenilmez, Türkiye’nin beşinci kolu, Bulgaristan’ı
parçalayacak tehlikeli bir güç olarak görmüşler ve ellerindeki basınyayın organları vasıtasıyla bunun propagandasını yapmışlardır. Bu anlamda Kıbrıs örnek olarak verilmiştir. Bir gün Türklerin Bulgaristan’da
da öyle bir harekete girişebilecekleri korkusu işlenmiştir. Bu meyanda,
1991 yılında kabul edilen yeni Bulgar anayasasında, ülkenin bölünmezliği ve bölgesel otonomilere yer verilemeyeceğinin vurgulanmasını, Jivkof döneminde sürekli olarak işlenen bu korkunun bir tortusu
olarak kabul edebiliriz. 1991 Haziranı’nda Sobranya denilen Bulgaristan Parlamentosu’nda yeni anayasanın yukarıdaki maddeleri tartışılırken Kıbrıs’a sık sık atıfta bulunulmuştur. 1991 Anayasası’nda, azınlık
hakları kolektif haklar şeklinde değil bireysel haklar ve özgürlükler
bağlamında verilmektedir. Anayasa’da azınlıklardan bahsedilmemekte,
bunun yerine 36. Maddede “ana dili Bulgarca olmayan vatandaşlar”
kavramı kullanılmaktadır. Anayasa’nın 3. ve 36. maddeleri “anadili
Bulgarca olmayan vatandaşların Bulgarca’yı öğrenme mecburiyetlerinin yanı sıra kendi dillerini öğrenme ve kullanma hakları” ve 54.
Maddede herkesin etnik bakımdan ait olduğu kültürünü geliştirebilme
hakkı belirtilmektedir. Yıllardır işlenen Türk azınlığın ülkeyi böleceği
ve parçalayacağı korkusunun hafızalardan silinmesi için zamana ihtiyaç vardır21.
20
Bulgaristan’da 200 civarında kayıtlı parti vardır. Bunlardan 50
civarında parti son seçimlere katılmışlardır. Seçimlerde %4 baraj uygulaması sebebiyle bu partilerin bir kısmı ittifaklar yapmak suretiyle
bir kısmı da kendi başlarına seçimlere girmektedirler. Bu son seçimlerde, Birleşik Demokratik Güçler 51, Bulgaristan Sosyalist Partisi ise
48 milletvekilliği kazanmıştır. Bulgaristan’da Türklerin partisi olarak
bilinen Hak ve Özgürlükler hakkında bk. Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, Der Yayınları, İstanbul, 1999; Vladimir Chukov, “Bulgar Post-Totaliter Liberalizminin
Türk Bayraktarları: Haklar ve Özgürlükler Hareketi”, Türkler, C.20,
s.401-406.
21	������������������������������������������������������������
Lilia Petkova, “The Ethnic Turks in Bulgaria: Social IntegHİKMET
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Bu yeni dönemde Bulgaristan Türkleri’nin millî ve dinî haklarının iade edilmesi, onların hatta partileşerek yönetime katılmaları ve bu
süreç içerisinde geliştirdikleri politikalar, sürekli olarak Türk korkusunu ve tehdidini işleyen komünistleri haklı çıkarmamıştır. Gerek siyasal
anlamda HÖH, gerek sosyal ve kültürel anlamda kurulan diğer Türk
cemiyetleri Bulgaristan için bir tehlike olarak değerlendirilebilecek bir
talep veya hareket içerisinde olmamışlardır. En az Bulgarlar kadar devletlerine bağlı olarak, Bulgaristan için çalışmaktadırlar.
Tablo III
Hak ve Özgürlükler Partisi’nin Seçim Sonuçları
Toplam Oya
Yıl
Oy Sayısı
Milletvekili
Oranı
1990
540.000
%6,02
23*
1991
380.000
%7,55
24
1994
260.000
%5,44
15
1997
240.000
%7,6
19
2001
221.000
%7
21
*1990 yılında Bulgaristan Parlamentosu 400 milletvekilindenoluşuyordu. Daha sonraki yıllarda parlamentonun toplam milletvekili
sayısı 240 olmuştur.
1990’lı yıllarda Bulgaristan’da Türklere yönelik olarak kurulan tek parti HÖH değildir. 1991 yılında eski HÖH milletvekili Adem
Kenan’ın başkanlığında Türk Demokrat Parti, yine eski bir HÖH milletvekili Mehmet Hoca’nın başkanlığında Demokratik Değişim Partisi,
eski başmüftü Nedim Gencev’in başkanlığında Demokratik Adalet Partisi ve yine eski HÖH milletvekili Güner Tahir’in başkanlığında Ulusal
Haklar ve Özgürlükler Hareketi kuruldu. Bu partiler girdikleri seçimlerde bir kaç on binden fazla oy alamadılar.
d) Eğitim ve Kültür
Bulgaristan’da totaliter Jivkof rejiminin devrilmesinden sonra
Türkçe eğitim ve yayın yasağı kaldırılmıştır. Bulgaristan’da isteğe bağlı
olarak okullarda Türkçe eğitimine başlanmıştır. 1991 yılında ilkokulration and Impact on Bulgarian-Turkish Relations, 1947-2000”, The
Global Review of Ethnopolitics, Vol.1, No.4, June 2002, s.42-59.
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larda azınlık dillerinin öğretilmesi benimsenmiş, 1994 yılında birinci
sınıftan sekizinci sınıfa kadar haftada dört saat ana dilin öğretimine başlanmıştır. Programlar Türklerin yoğun olduğu yerlerde yapılmaktadır.
Hafta sonları veya normal ders programlarından sonra verilen bu derslerin veriliş saatleri ve tarzları ile ilgili problemler yaşanmaktadır. Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’nın tahminlerine göre 1999 yılında Türkçe
dersi alan öğrencilerin sayısı 40.000 civarındadır. Bu, çok düşük bir rakamdır. Türkçe öğretim, haftada dört saat seçmeli olmanın yanı sıra artık
öğrenci velisinin talebinden sonra birinci ve dördüncü sınıflar arasında
iki saat zorunlu, beşinci ve sekizinci saatler arasında üç saat zorunlu,
dokuzuncu ve on ikinci saatler arasında ise altı saat zorunlu durumuna
getirilmiştir. Hukuken böyle olmakla beraber pratik biraz farklıdır. Bu
programın uygulamasında büyük aksaklıklar yaşanmaktadır22. Evvela
pek çok yerde yeterince öğretmen olmadığı için bu haklar fiilen kullanılamamaktadır. Buna ilaveten Türkçe eğitimi veren öğretmenler yeterince kalifiye değillerdir. Bu çerçevede yaz tatillerinde düzenlenecek
kısa süreli hizmet içi eğitim kurslarıyla söz konusu öğretmenlerin geliştirilmeleri çok önemlidir. Pomakların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde
bu programların yapılmamasındaki ısrar dikkati çekmektedir23. Sofya
ve Şumnu üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı bölümleri açılmıştır.
Bulgaristan resmî televizyonu 2 Ekim 2000’den itibaren günde 10 dakika Türkçe yayına başlanmıştır. Bulgaristan Resmî Radyosu, Türklerin
yoğun olarak yaşadığı bölgelere mahsus olmak üzere Türkçe yayın yapmaktadır. Bulgaristan’da özel radyoculuk mümkündür. Ülkede 30’un
üzerinde ulusal ve yerel radyo istasyonu bulunduğu halde, Türklerin
veya Türkçe yayın yapan bir radyo istasyonu yoktur.
Yeni dönem Bulgaristan Müslümanlarının ilk dergilerinden olan
Müslümanlar dergisi Başmüftülüğün yayınıdır. Sofya’da Türkçe ve
Bulgarca olarak ayda bir çıkan dergi, malî sıkıntılar sebebiyle zaman
zaman yayınına ara vermiş fakat tamamen durmamıştır. Müslümanlarla
22	��������������������������������������������������������������
Türkiye bunun için 44.000 kitap bağışlamıştır. Beşinci ve sekizinci sınıflar arasındaki çocukları okuyacağı bu kitaplarda Dünya ve
Bulgaristan klasiklerinin Türkçe tercümeleri yer almaktadır. Turkish
Daily News, 19 Ocak 2001, s.4.
23
1999 Country Reports on Human Rigts Practices, Released by
the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.U. Department
of State, February 25, 2000.
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ilgili önemli olaylarla ilgili yazılara, Başmüftülüğün duyurularına ve
faaliyetlerine, dinî öğüt ve makalelere yer vermektedir. Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin ve daha sonra Partisi’nin yayın organı olarak Hak
ve Özgürlükler gazetesi 1990 yılında yayın hayatına başlamıştır. 1990’lı
yılların ortalarında yayın hayatını durdurmuştur. Bulgaristan Türklerinin tek gazetesi Zaman’dır. 1990’lı yılların başlarından beri Türkçe ve
Bulgarca olarak çıkmayı sürdüren gazetenin istikrarlı bir çizgisi vardır. Ümit dergisi 1990’lı yılların ortalarından beri üç aylık kültür, sanat
ve haber dergisi olarak Sofya’da yayınlanmaktadır. 1994 yılında aylık
çocuk dergisi olarak Sofya’da çıkmaya başlayan Balon zaman zaman
duraksamalar yaşasa da yayın hayatını sürdürmektedir. Kazım Memiş
tarafından çıkarılan dergi, aynı zamanda Türk çocukları için Türk dili
yardımcı ders kitabı olarak kullanılmaktadır24.
Gönül gençlere yönelik bir magazin dergisidir. Dergi yine Kazım
Memiş’in yönetiminde 2000 yılında Sofya’da çıkmaya başlamıştır. İki
ayda bir çıkan dergi bir yandan makyaj stillerinden saç modellerine yazılar yayınlar ve boy boy pop sanatçılarının resimlerini basarken aynı
zamanda ana dil, millî tarih ve kültüre dair yazılara yer vermektedir.
Sofya’da açılan Türk Kültür Merkezi adına Sabri Alagöz tarafından
1999 yılında çıkarılmaya başlayan Kaynak bazı küçük fasılalarla tarih,
kültür, edebiyat ve sanat dergisi olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
Üç ayda bir çıkmaktadır. 1999 yılında çıkmaya başlayan bir başka dergi
Kalem’dir. Din, tarih, eğitim ve kültür dergisi olarak kendisini takdim
eden Kalem, YIE Mehmet Fikri Derneği yayın organıdır. Sofya’daki
İslâm Enstitüsü çevresindeki gençlerin çıkarmış oldukları dergi iki aylık bir dergi olma iddiasına rağmen fiilen yılda iki sayı ancak çıkabilmiştir.
Bulgaristan’da 2002 yılında yayınlanmaya başlayan iki yeni
Türkçe dergi vardır. Bunlardan Deliorman, üç aylık bilim, eğitim, ede24
Bulgaristan Türkleri’nin 1990’lı yıllarda çıkarmış oldukları
süreli yayınlar konusunda bk. Ömer Turan, “Bulgaristan’da TotaliterKomünist Rejimin Yıkılmasından Sonra Çıkan Türkçe Gazeteler”,
Türkiye Günlüğü, S.36, Eylül-Ekim 1995, s.95-98; Ömer Turan,
“Bulgaristan ve Makedonya’da Çıkan Türkçe Gazeteler”, Avrupa’da
Türkçe Yayınlar Sempozyumu, Hollanda Türk Akademisyenler Birliği
Yayınları, Amsterdam, 1996, s.39-58.
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biyat, kültür ve sanat dergisi olarak Ocak 2002’de Razgrad’da çıkmaya
başlamıştır. Razgrad “Deliorman” Türk Kültür Merkezi ve Edebiyat
Derneği adına derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Hüseyin Köse’dir.
Balkan Aktüel ise 2002 Haziranı’nda Sofya’da çıkmaya başlamıştır.
Dergi Bulgaristan’a gelen, gelmeyi düşünen veya Bulgaristan ile ilgilenen Türk işadamlarına Bulgaristan’ı tanıtmak iddiasıyla, kısaca iş
çevrelerine yönelik olarak yayınlanmaktadır. Önce aylık olarak yayın
hayatına atılan dergi daha sonra on beş günlük ve nihayetinde haftalık
çıkmak arzusundadır.
e) Müslümanların Dinî Organizasyonu
Bulgaristan’a İslâmiyet Osmanlı fetihleri ile gelmiştir.Anadolu’dan
getirilen Müslüman Türkler yeni fethedilen bölgelere iskân edilmiştir.
Bilhassa Rodoplar bölgesinde yerli ahaliden Müslümanlığı seçenler de
olmuştur. Bulgaristan’a İslâmiyet Türkler tarafından getirildiği için bölgede Türk Müslümanlığı hakimdir. Bütün Müslümanlar Hanefi mezhebindendirler. Bulgaristan’da Müslümanlar, Türkler, Pomaklar ve Müslüman Çingeneler’den oluşmaktadırlar. 1992 sayım sonuçlarına göre
ülkede 1.026.758 Sünni ve 83.537 Alevi olmak üzere toplam 1.110.295
Müslüman bulunmaktadır. Müslümanlar toplam nüfusun %13,10’unu
teşkil etmektedirler. İlk defa bu sayımda Bulgaristan’da Sünniler ve
Aleviler ayrı ayrı sayılmışlardır.
Bulgaristan’da Müslümanların dinî idareleri 1880, 1895, 1919,
1945, 1951, 1986, 1992 ve 1994 yıllarında çıkarılan tüzüklerle belirlenmiştir. Tahmin edileceği gibi bu tüzüklerin her biri Bulgaristan’ın
içerisinde bulunduğu dönemin siyasi havasını yansıtır25. Müslümanların en yüksek dinî mercii Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’dür.
Başmüftülük Sofya’dadır. Başmüftülüğe bağlı olarak bölge müftülükleri vardır. Bunlar Sofya, Filibe, Kırcaali, Smolyen, Aytos, Gotse Delçev,
Şumnu, Razgrad, Plevne ve Dobriç’de olmak üzere 10 tanedir. Camiler,
cami görevlileri ve İslâm vakıfları müftülüklere bağlıdır. Bulgaristan
Müslümanları arasında tasavvuf çok yaygın değildir. En yaygın tarikat
Bektaşiliktir. Bilhassa Aleviler arasında yayılmıştır26.
25	��������������������������������������������������������
H.Mehmet Günay, “Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı”, Türkler, C.20, s.407-4416; Ömer Turan, “Balkan
Türkleri’nin Dinî Meseleleri”, Yeni Türkiye, S.16, Temmuz-Ağustos
1997, s.1744-1757.
26
Bulgaristan’da tasavvuf ve tarikatler konusunda bk. Frederic
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Bulgaristan’daki okullarda 1997’den beri ailesi isteyen öğrencilere kendi geleneksel dinleri olan Hristiyanlık din eğitimi verilmektedir. 2000 yılından beri aynı uygulamadan Müslümanların yoğun olarak
bulunduğu yerlerde yaşayan Müslümanlar da İslâmiyet dersini almak
şeklinde yararlanabilmektedirler. Türkçe eğitimi vermek durumunda
bulunan öğretmenler için yukarıda belirttiğimiz zorluklar, din dersi eğitimi veren öğretmenler için de geçerlidir.
Bulgaristan’da Müslümanların din adamı ve din dersi öğretmeni
ihtiyacını karşılamak üzere Sofya’da bir İslâm Enstitüsü ve Şumnu,
Kırcaali ve Mestanlı’da birer İmam-Hatip Okulu açılmıştır. Sofya’daki
İslâm Enstitüsü kız ve erkek öğrencileri kabul etmektedir. Başmüftülüğe bağlı olan Enstitü, özel yüksek okul statüsüne sahiptir. Enstitü şimdilik dört yıllık lisans eğitimi vermek üzere öğrenci kabul etmektedir.
Lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler birkaç sınava katılarak Yeni
Bulgar Üniversitesi’nden de diploma alabilmektedirler. Enstitü mezunları, imam, vaiz, müftü, ilk ve orta okullarda İslâm dersi ile öğretmeni olabilmektedirler. Enstitü, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek
üzere programlar hazırlamaktadır. İmam-Hatip okulları ise orta dereceli
okullardır. İmam ve vaiz ihtiyacını karşılamak üzere açılmışlardır.
Bulgaristan Müslümanlarının dinî, millî hayatlarını sürdürebilmelerinde vakıfların ve vakıf mallarının çok önemli bir rolü vardır.
Bulgaristan’da Türk hakimiyetinin gidip Bulgar yönetiminin gelmesinden itibaren pek çok yerde Müslümanlara ait vakıf malları ellerinden
alınmış, en azından çok kötü yönetilmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Bulgaristan’a komünistlerin hakim olmasından sonra diğer özel mülkler gibi vakıf malları da devletleştirilmiştir. Yeni demokratik dönemde
komünistler tarafından devletleştirilen bütün özel ve vakıf mallarının
sahiplerine iadesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede bir kısım vakıf malları iade edilmiş, bir kısmının hukukî prosedürü ise 10 yıldan uzun bir
süredir devam etmektedir. Bulgaristan yönetiminin Müslümanlara ait
vakıf mallarının iadesinde çok istekli davrandığını söylemek mümkün
değildir27.
De Jong, “Notes on Islamic Mystical Brotherhood in North East Bulgaria”, Der Islam, Y.63, S.2, 1986, s.303-308.
27	������������������������������������������������������������
Bulgaristan’da vakıfların tarihi ve bugünkü durumu konusunda bk. Ömer Turan, “Bulgaristan’da Türk Vakıfları”, IRCICA’nın 2000
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Son yıllarda Arap ülkelerinden ve İran’dan Balkanlardaki Müslüman topluluklara ve bu arada Bulgaristan Müslümanlarına yönelik
bir ilgi dikkati çekmektedir. Araplar, bilhassa Pomaklarla yakından ilgilenmektedirler. Her yıl onlarca öğrenci Arap ülkelerine götürülmekte
ve orada Arapça ve din eğitimi almaları sağlandıktan sonra müftü, camilerde din görevlisi veya din dersi öğretmeni olarak çalışmak üzere
Bulgaristan’a yeniden gönderilmektedirler. Elbetteki Arap ülkelerinde
yetişen bu öğretmenler Arap Müslümanlığının etkisi altında kalmakta, Bulgaristan’da da bunu öğretmektedirler. Son yıllarda İran’ın da
Bulgaristan’daki Alevilere yönelik çalışmalar içerisine girdikleri gözlenmektedir. İslimye’ye bağlı Yablanovo belediyesindeki Alevi Türkler
için İran bir cami açmıştır. Bu köy 1980’li yıllardaki isim değiştirme
sürecinde en çok direnen köylerden biridir.

yılında Sofya’da düzenlemiş bulunduğu Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Sempozyumu’na sunulmuş bildiri metni, basılıyor.
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Sonuç
Totaliter Jivkof yönetiminden kurtulan Bulgaristan, Avrupa
Birliği’ne girebilmek için pekçok yapısal ve hukuksal reformu gerçekleştirdikten sonra nihayet Birliği’ne kabul edilmiştir. Bu çerçevede
Avrupa Birliği normlarına uygun olarak azınlıklar lehine pek çok yeni
düzenleme yapmıştır. Bu ülkede son yıllarda azınlıklara verilen haklar
ve onların tatmin edilmesi bağlamında bir “Bulgaristan Modeli” kavramı bile ortaya atılmıştır28. Bulgaristan’daki en büyük azınlık grubunu
teşkil eden Türkler bu yeni düzenlemelerden olumlu anlamda etkilenmektedirler. Gerek İnsan Hakları örgütlerinin gerekse Amerika Birleşik Devletleri’nin son yıllara ait Bulgaristan İnsan Hakları raporlarında
Türklerin durumu şikayet konusu değil başarılı bir entegrasyon örneği
olarak gösterilmektedir.
Bulgaristan’da, teorik ve hukukî olarak Bulgarlarla Türkler eşit
iseler de fiilen böyle bir eşitlik yoktur. Türkler daha az eşit olmakla
yetinmek durumundadırlar. Yakın zamanlara kadar Bulgaristan Türkleri askerlik görevlerini diğer Bulgarlar gibi silah başında değil inşaat
birliklerinde yerine getirirlerdi. Bir kaç yıl önce bu uygulama terkedilmiştir. Bulgaristan Türkleri, ülkenin toplam nüfusunun %10’undan
fazlasını teşkil ettikleri halde, bu nisbette devletin üst yönetim organlarında örneğin ordu yönetim kademelerinde görülmemektedirler. Bu durum bilhassa ekonomik alanda kendini çok açık olarak göstermektedir.
2000’li yıllarda Bulgaristan Türkleri’nin içerisinde bulundukları sosyal,
ekonomik ve kültürel şartlar, halen Bulgarların bir hayli gerisindedir,
ancak 1980’li ve 1990’lı yıllarda içerisinde bulundukları şartlarla karşılaştırılamayacak ölçüde iyidir, iyiye gitmektedir. Bulgaristan Türkleri
konusu, yakın zamana kadar olduğu gibi Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen veya bu iki ülke arasındaki ilişkilerden
olumsuz olarak etkilenen bir unsur olmaktan çıkmış, iki ülke ilişkilerini
olumlu olarak etkileyen ve bundan olumlu olarak etkilenen bir özellik
kazanmıştır, kazanmaktadır.

28
Antonina Zhelyazkova, “The Bulgarian Ethnic Model”, East
European Constitutional Review, Vol.10, No.4, Fall 2001.
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Tarihsel Süreçte Gagavuz Türkleri
					

Prof.Dr. Aleksandr Zaharoviç ONOFREY*

Anahtar kelimeler: Gagavuz, Türk, Tarih
Keywords: Gagauz,Turks, History
Özet
Gagavuzların kimliğinin tespiti sadece bilimin değil politikanın
da konusu hâline gelmiştir. Bu tür şartlanmalardan ve bilim dışı yaklaşımlardan uzak yerli ve yabancı bilim adamları ve uzmanlar, Gagavuzların 6. yüzyılda hatta çok daha önceleri Karadeniz’in kuzeyinden
Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ya uzanan tarihî Türk boyları ile başlayıp
daha sonra değişik sebeplerle Hıristiyanlaşan diğer Türk unsurları ile
zenginleşen bir Oğuz grubu Türk topluluğu olduğu sonucuna varmışlardır. Gagavuz adı ve Gagavuzların kimliği konusunda uzun zaman
süeregelen tartışmalara son verilmesiyle birlikte, etnik Türk unsurunun
günümüzde bile Moldavya’da etkinliğini muhafaza ettiği bilinmektedir.
Bu çalışmada şaman dini ile parallelik kuran ve ilk çağlardan itibaren
Balkanlara yerleşen Türk kavvimlerinin torularından Gök-Oğuzların,
tarihsel süreçteki yaşanan gelişmeleri ele alıp, Gökoğuz gerçeğini
dili,kültürü, Türk kimliğinin ayrılmaz bütünlüğü ile ortaya koymak çalışmanın esasını oluşturmaktadır.
Abstract
The identification of Gagavuz`s has been a topic of discussion to
both the science and politics. The scientist have agreed that the Gagavuz belong to Oğuz Turkish community, who had came to the Balkans
and Middle Europe from the west of the Black Sea and became Christians from various reasons. As the debates and discussions about the
identity are over, today the Gagavuz`s are an active group in Moldavia
thus keeping the ethnic Turkish characteristics.
The essence of this study is the historical evolution, the language,
culture and Turkish identity of GökOğuz`s who bare the roots of Turkish ethnicity.
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Giriş
Gagavuzlar, Türk Düyasmın batı ucunda yaşayan Ortodoks Hıristiyanlığı benimsemiş bir Türk topluluğudur. İlk defa 1817 tarihli Rus
nüfus sayımındaki belgelerde geçen Gagavuz adı, Türkiye’de ve dünyada daha çok Gagauz şeklinde kullanılmaktadır.
Türkiye’de ilk olarak İstoyan Cansızov’un “Balkan Şib-i Ceziresinde Türkler” (Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, c.17, İstanbul
1328) adlı makalesinde Gagavuzlardan bahsedilmiştir. Gagavuzlar
hakkında ilk önemli bilgileri veren Yaşar Nabi Nayır, Türk Gagauzlar
olarak kaydettiği Ga-gauz adının, Gök kelimesinden gelen Gaga sözüyle Oğuz adının birleşmesinden meydana geldiğini, bunun için de
bu Türklere Gök-Oğuz denilebileceğini söyler.1 Yaşar Nabi Nayır’ın bu
şekilde ortaya attığı Gök-Oğuz adı, yakın dönemlere kadar popüler bir
adlandırma olarak kullanılmıştır.
Atanas Manof’un Bulgarca olarak “Potekloto na Gagauzite i tahnite obıçay i mavi” “Gagavuz menşei, âdetleri ve huylan” (Varna 1938)
adıyla kaleme aldığı ve Romenceye de çevrilen önemli eseri, Türker
Acaroğlu tarafından Gagauzlar (Hıristiyan Türkler) (Ankara 1939)
adıyla Türkçeye çevrilmiş ve bu eser Gagavuzlarm Türkiye’de tanınmasına büyük katkılarda bulunmuştur. 1931’de Romanya’nın başkenti
Bükreş’e elçi olarak atanan ve 5 Aralık 1944’e kadar bu görevini sürdüren Hamdullah Suphi Tanrıöver de Gagavuz Türkleri ile yakından
ilgilenmiş, bazı Gagavuz gençlerinin Türkiye’ye gelmesini sağlamış ve
Gagavuzlarla ilgili bazı projelerin devlet erkânınca tartışılmasını sağlamıştır. Hamdullah Suphi’nin Romanya’daki Türklere ilk okul öğretmenliği yapmak üzere Türkiye’den getirttiği Zahit Boztuna, Komrat ve
civarından halk edebiyatı metinleri toplamış ve bu metinleri 1937-1938
yıllarında Varlık dergisinde yayımlamıştır. Besarabya Gagavuzlarından
Petri Zevrak da “Gagauzlar arasında kullanılan halk ilaçları” adlı makalesini 1939 yılında İstanbul’da neşretmiştir.2
Cumhuriyetimizin ilk büyük ansiklopedi çalışması olan Türk
Ansiklopedisi’nde bir Gagavuz Türkçesi ve Gagavuz’lar maddesi bulunmaktadır. Bu iki maddeyi Hasan Eren kaleme almış ve bu Türk top1
* Moldova, Komrat Devlet Üniversitesi,İİBF Bölüm Başkanı,
Yaşar Nabi Nayır,Balkanlar ve Türklük ,Ankara 1936,s.89
2
Mihail Guboğlu, “Gagauzların “Türkçe” Dili,Edebiyatı ve Tarihi Hakkında
Araştırmalar Bibliyografya/Kaynakça Denemesi”, Beşinci Milletler Arası Türkoloji
Kongresi,İstanbul 23-28 Eylül 1985,Tebliğler I.Türk Dili,c.2,İstanbul 1987,s.63-72
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luluğunun adını Gagavuz olarak kaydetmiştir.3
199O’lı yılların başında SSCB’nin dağılmaya başlamasıyla birlikte demirperde gerisinde kalan diğer Türk toplulukları gibi Gagavuzlar da Türkiye’nin gündemine çok daha geniş boyutlar içinde girmiş ve
Hıristiyan olmalarına rağmen Türkçe konuşmayı sürdüren bu Türk topluluğu geniş halk kesimlerince de ilgi ve merakla karşılanmıştır. Bu ilgi
ve merakın bir sonucu olarak G.A. Gaydarci, E.K. Koltsa, L.A. Pokrovskaya ve B.P. Tukan’dan kurulu bir heyetin N.A. Baskakov’un yönetiminde çıkardığı Gagauzkogo Russko - Moldavskiy Slovar (Moskva 1973) adlı sözlük Türkçeye çevrilmiştir.4
Bu eseri Gagavuz Türklerini genel olarak tanıtan bir incelemeyle
bir gramer çalışması1 takip etmiştir2.
Bu eserlerde ve Türkiye’de yayımlanan daha pek çok yazı ve
kitapta Gagavuz adının imlâsında bir karışıklık yaşanmıştır. Eskiden
beri süregelen Gagauz ve Gagavuz yazılışını bir süre popüler bir GökOğuz kelimesi izlemiş, bunların yanında son yıllarda Gagavuz yazar
ve şairi Dionis Tanasoglu başta olmak üzere Türkiye’deki ve Gagavuz
Yeri’ndeki bazı yazarlar ve yayın organları Gagoğuz/ Gagouz yazılışını
kullanmaya başlamıştır.
Gagavuzlarla ilgili çalışmalarından bazıları Türkiye’de de yayımlanan Azerbaycan Türklerinden Güllü Yoloğlu, Gagouz etnoniminin
asilliğini kabul etmekle birlikte, kelimenin Slav söyleyişinin etkisiyle
Gagauz şekline dönüştüğünü söylemektedir.5 Ancak son yıllardaki çalışmalarında kendisi Qaqouz yazılışını tercih etmektedir.
Bu eserde, Gagauz yazılışı genel Türk fo-netiğine, özellikle de
Türkiye Türkçesinin fo-netiğine uymadığından, Gagoğuz yazılışı ise ğ
harfinin Gagavuz Türkçesinde büyük ölçüde tasfiye edilmesinden dolayı
kullanılmayacak, bunların yerine Gagavuz yazılışı tercih edilecektir.6
Gagavuz adının yazılışında yaşanan ka-rışıklık, bu adın etimolo3

Hasan Eren, “Gagavuz Türkçesi”Türk ansiklopedisi c.XVI,s.109 “Gagavuzlar” Türk Ansiklopedisi c.XVI,s.110

4
Abdülmecit Doğru-İsmail Kaynak,Gagauz Türkçesinin
Sözlüğü,KB yay.Ankara 1991
5
Güllü Yoloğlu, Qaqouzlar, Azerbaycan Dövlet Neşriyatı, Bakı
1996, s.5.
6
Nevzat Özkan, Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK yay., Ankara
1996.
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jisi ve morfolojisi ko-nusunda yapılan değerlendirme ve yorumlarda da
görülmektedir.
Gagavuz adını, Ağuz veya Oğuz/Uz kelimelerine Ga veya Gaga
kelimesi getirilerek ya-pılmış, Uzlardan bir kabile manasına gelen
bir ke-lime olarak açıklayan Radloff’un ve benzer görüşleri savunan
A. Moşkov’un yaklaşımını, Gagavuz kelimesini Sanskritçe nesil anlamında bir kelimeden getiren ve Uzların ahfadı, halefleri anlamında
açıklayan Dimitrov’un değerlendirmesini ve Mladenov’un Gök-uz
açıklamasını gözden geçiren Bulgaristan Gagavuzlanndan Atanas Manof; Ga veya Gaga kelimesinin Oğuz/Uz boylarından birine mensup bir
kabile adı ifâde ettiği görüşünü reddetmekte, bu kelimenin bir unvan
olduğunu öne sürmektedir.7 Bu unvanın Gagavuzlara Karakalpakların
Hıristiyan oldukları dönemlerin başlarında verildiğini, Rus steplerini
bekledikleri için sınır bekçisi anlamında Kalauz namıyla anıl-dıklarını,
Oğuzlardan ve diğer Türklerden Hıristiyan olanların da daha sonra bu
adla anıldıklarını söylemektedir. Manof gibi Gagavuz adıyla ilgili pek
çok farklı görüşü ele alıp değerlendiren Mihail Çakır ve değişik vesilelerle Gagavuz adıyla8 ilgili görüş bildiren Müstecip Ülküsal,9 Abdullah
Abbasoğlu gibi yazarlar Gagavuz adının Oğuz adından geldiğini kabul
etmektedir.10
Gagavuz Türklerinin önde gelen isimlerinden Dionis Tanasoglu da, iki ayrı kelimenin birleşmesinden meydana geldiğini düşündüğü Gagoğuz/Gagouz adının Gag kısmının eski Oğuz-larda “hak, asıl,
öz” anlamlarına geldiğini öne sürmekte ve kelimeyi asıl Oğuz şeklinde
açıklamaktadır.11 D.N. Tanasoglu’na yakın görüşler savunan
Abdülmecit Doğru, Hak Oğuz şeklinde açıkladığı Gagavuz adının ortaya çıkışını,12 Hıristiyanlığa giren Oğuz Türklerinin kendilerini
7
Atanas Manof,Gagauzlar (Hıristiyan Türkler), çev. Türker
Acaroğlu, Ankara 1939, s. 33-35.
8
Mihail Çakır, Besarabiealâ Gagauzlarân Istorieasâ, Chişinâu
1934, s.17.
9
Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Ankara 1987, s. 30.
10
Abbas Abdullahoğlu, “Gagauz Türk Edebiyatı Üzerinde Bir
Nece Söz”, Türkistan, S.10, yıl:3,1990, s. 29-30.
11
Türker Eroğlu, “Gagauz Türkleri Hakkında Deniz Tanasoglu
ile Röportaj”, Milli Folklor, Eylül 1991, s. 39-40.
12
Abdülmecit Doğru, “Gagauzlann Folklor ve Antropomik
Özellikleri”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri,
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Müslüman Oğuzlardan ayırmak için hak dinine girmiş Oğuz anlamında
bu ibareyi kullanmalarına ve Rusların dilinde g sesinin h sesine dönüşmesine bağlamaktadır.13
Balaşçev’in Seyyid Lokman Oğuznâmesi’ne dayanarak ortaya
attığı, Paul VVittek’in Yazıcıoğlu Ali’nin Oğuznâmesi’ne dayanarak
geliştirdiği bir diğer görüş ise, Gagavuzlarm II. İzzeddin Keykavus’un
soyundan geldikleri ve adlarını Key-kavus’tan aldıkları düşüncesidir.14
Bu görüşü daha sonraları Halil İnalcık15 ve Kemal H. Karpat’ın paylaştığı görülmektedir.16 Faruk Sümer de Gagavuzlarm Keykavus’un
soyundan gelmiş ola-bileceklerini kabul etmiş,17 ancak Gagavuz adını
açıklama konusunda Yaşar Nabi Nayır’ın öne sürdüğü Gök-Oğuz tezine
yaklaşmıştır. Gök-Oğuz adını kabul edenlerden biri de Balkan Türkleri
konusundaki görüş ve araştırmaları ile tanınan Ahmet Cebeci’dir.18
Gagavuz adıyla ilgili olarak Zeki Velidi Togan Kaka Uz veya
Aga Uğuz tamlamaları üzerinde durmakta,19 Vecihe Hatiboğlu Karac . I, Genel Konular, KB yay., Ankara 1992, s. 17-19.
13
Harun Güngör-Mustafa Argunşah, Gagauz Türkleri Tarih-DilFolklor ve Halk Edebiyata, KB yay., Ankara 1991.
14
Paul VVittek, “Les Gagauzes = Les Gens de Keykaus”,
Rocznik Orientalistyczny, XVII, 1951-1952, s. 12-24.
15
Halil İnalcık, “Dobrudja”, Encydopedie İslam c. II, Leiden
1965, s. 610.
16
Kemal H. Karpat, “Gagauzlann Tarihi Menşei”, I. Uluslararası
Türk Folklor Bildirileri, I. cilt, Genel Konular, KB yay., Ankara 1976,
s. 172.
17
Faruk Sümer, “Gagauzlann Aslı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.53, Mayıs
1991, s.5.
18
Ahmet Cebeci, “Gagauzların Tarihi Dili Folkloru Hakkında”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.l, S.l, Ankara 1985, s. 209-221.
19
Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, istanbul 1946, s.159.
20
Vecihe Hatiboğlu, “Türk Tarihinin Başlangıcı”, A.Ü. DTCF Türkoloji Dergisi, c.8,
21
Ankara 1980, s.5.
Ahmet Bican Ercilasun, “Gagauzlardan Yeni Haberler”, Türk Kültürü, c.XXVII, S.316, Ağustos 1987, s.(31) 479
22
L.A. Pokrovskaya, “Neredân “gagauz” adı geldi”, Sabaa Yıldızı, S.l, 1996, s.60.

19
23
İvan Gradeşliev, Gagauzite, Dobriç 1993, s. 17-19,55-75.
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ğuz Garaguz sözlerinin metatez yoluyla Gagauz şeklini albileceğini düşünmektedir.20 Ahmet Bican Ercilasun21 Posof ve Ardahan’da
Kıpçak-Oğuz asıllı Meshet Türkleri için kullanılan Gagavan adından
hareketle bu adın, Gagavuzların etnik kökeninde var olan Oğuz Kıpçak karışımının bir ifâdesi olarak Gagauz şeklinde ortaya çıkabileceğini
söylemektedir.
L.A. Pokrovskaya ise bütün bu görüşleri “Türkologiyayı üürenmemiş adamnar uydurdu kendi fantaziyasına görâ” diyerek reddetmekte
ve Sergey Agacanov’un ve Stefan Kuroglu’nun tespitlerine dayanarak
“gagauz (Türkçâ gagavuz) gangaguz adından geler” demektedir.22
Ganga/Kanga-guz adı ise 10. yüzyılda Orta Asya’daki Gorguz
(bugünkü Balkaş) gölü kenarında yaşayan bir Türk topluluğuna dayandırılmakta ve Gagavuzlarla bu topluluk arasında S. Kuroglu’nun derlediği “ganga kişi” adlı bir masal vasıtasıyla tarihî ve folklorik bir ilgi
kurulmaktadır.
Gagavuz adı ve Gagavuzların kimliği konusunda bazı Yunan,
Romen ve Bulgar iddiaları da bulunmaktadır.23 Bu iddiaların birleştiği
temel nokta Gagavuzların Hıristiyan Yunan/ Bulgar/ Romen oldukları
ve Osmanlı döneminde bu dil veya dilleri konuşmaları yasak edildiği
için Türkçe konuşmaya mecbur kaldıklarıdır. Gagavuz adının da bu iddiaya bağlı olarak Osmanlı dönemi Türklerinin bu topluluğa “Türkçe
konuş Gagan uz olsun” telkinleri sonucu ortaya çıktığı söylenmektedir.
Bu iddia ve görüşler uzun bir sü-redir fazla gündeme getirilmemekteydi. Ancak son yıllarda Bulgaristan’da bazı Gagavuz aydınlarının da
kullanılması suretiyle bu iddianın yeniden ses-lendirilmeye başlandığı
görülmektedir.
Gagavuzların kim olduğu ve nereden geldikleri sorusu çok uzun
bir süreden beri pek çok araştırmacının üzerinde durduğu bir konu olmuştur.Gagavuzların bu kadar ilgi çekmesinin temelinde bu topluluğun
Tadeusz Kovvalski, “Kuzey-Doğu Bulgaristan Türkleri ve Türk Dili”,
çev. Ömer Faruk Akün, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi, c.3-4,31 Mart 1949, s.499-500.
20
21
22
23
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din, dil ve kültür bakımından değişik bazı özellikler taşıması yanında bölge ülkelerinin bu azınlığı asimile etme ve kendi varlıklarının bir
unsuru olarak gösterme gayretleri de yatmaktadır. Bu sebeple Gagavuzların kimliğinin tespiti sadece bilimin değil politikanın da konusu
hâline gelmiştir. Bu tür şartlanmalardan ve bilim dışı yaklaşımlardan
uzak yerli ve yabancı bilim adamları ve uzmanlar, Gagavuzların 6. yüzyılda hatta çok daha önceleri Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a ve
Orta Avrupa’ya uzanan tarihî Türk boyları ile başlayıp daha sonra değişik sebeplerle Hıristiyanlaşan diğer Türk unsurları ile zenginleşen bir
Oğuz grubu Türk topluluğu olduğu sonucuna varmışlardır. Kuzey Doğu
Bulgaristan’da uzun süren araştırmalar yapan Tadeusz Kovvalski, Gagavuzları üst üste üç tabakadan meydana gelen bir mâden filizi gibi
değerlendirir: 24
1- En eski tabaka, kuzeyden gelen bir Türk topluluğunun kalıntısıdır.
2- İkinci tabaka Osmanlıların gelişlerinden daha önceki bir devre
uzanan güneyden gelen kuvvetli bir gruptur.
3- Üçüncü tabaka Osmanlı devrinin Türk kolonilerinden ve Türkleşmiş unsurlarından teşekkül eder.
İlk tabaka ile karışan ikinci tabaka güneyden gelen dil karakterinin izlerini bütün topluluğa yaymıştır. Gagavuzların Hıristiyanlığı,
menşei Tuna ötesi olan eski tabakadan gelmektedir. Ga-gavuzlarla büyük benzerlikleri bulunan Deliorman Türklerinin Müslümanlığı ise güney kaynaklı ikin-ci ve üçüncü tabakadan gelir.
Birinci tabakayı teşkil eden kuzeyden gelen Türk topluluğunu;
Çek tarihçi Jireçek Kumanlara, Bulgar Mladenov Asparuh Bulgarlarına, Kumanlara ve Oğuzlara, Çek arkeologu Şkorpil kardeşler Asparuh
Bulgarlarına, Bulgar Petko R. Slaveikov Peçeneklere ve Kumanlara,
Romanyalı St. Georkesku Kumanlara ve Oğuzlara dayandırmaktadır.25
İkinci tabakayı teşkil eden güneyden gelen grup, Balaşçev’in Seyyid Lokman Oğuznâmesi’ne dayanarak ileri sürdüğü ve Paul VVittek’in
Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuknâmesi’ne dayanarak geliştirdiği Il.İzeddin
Keykavus ve Sarı Saltuk ile Bal-kanlar’a geçen Selçuklu Türklerinin
24
25

Yaşar NabiNayır,a.g.e.,s.90-85.
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Hıristiyan laştırıldığı düşüncesine bağlanmaktadır.26
Üçüncü tabaka ise, Anadolu’ya Müslüman Türklerden daha önce
gelen ve değişik dönemlerde bir birinden farklı sebeplerle Hıristiyanlaştırılıp özellikle Orta Anadolu’ya yer-leştirilen Karamanlılardan bazı
grupların Osmanlı döneminde Balkanlar’a geçerek Gagavuz Türkleri
ile kaynaşmaları ile meydana gelmişlerdir.
Gagavuz Türklerinin tarihi, 4. yüzyılda Hun-lar’ın Avrupa içlerine uzanmasıyla başlayıp Ka-radeniz’in kuzeyinden Bulgar, Hazar,
Peçenek Kuman ve Uz akınlarıyla devam eden, 11. yüzyılda Anadolu
kapılarını açan Müslüman Selçuklu Türkleri ve onların ardından gelen
Osmanlı Türklerinin Balkanlar’a girmesiyle çeşitlenen ve 20. yüz-yılın
başlarında Türk varlığının Balkanlar ve Orta Avrupa’dan büyük ölçüde
çekilmesiyle yeni bir döneme giren çok renkli bir seyir takip etmektedir.
Atilla’nın önderliğinde 5. yüzyılda kadim Türk illerinden başlayıp Orta Avrupa’ya uzanan Türk akınları, Hun birliği içinde yer alan ve
daha sonra Göktürk Devleti’ne bağlanan Oğurların batı kolunu teşkil
eden Tuna Bulgarlarının, Kurt Han’ın oğlu Asparuh’un hükümdarlığında 7. yüzyılda kurduğu Tuna Bulgar Devleti ile Güney Macaristan ve
Transilvanya’ya kadar yayıldı.
Türklerin yayıldığı bu geniş alanda hâkim din Hıristiyanlık idi.
Bunun tabii bir sonucu olarak Türkler arasında Hıristiyanlık yayılmaya
başladı. Bizanslı misyonerlerin gayret ve çabaları ile Grod adlı Hun
prensi 528 yılında Hıristiyanlığı kabul etti ve 530 yılında Karadutsat
adlı bir Ermeni papazı Hıristiyanlığa ait bazı dinî metinleri karışık bir
dille Hunların diline çevirdi.27
Diğer Bulgar Türkleri gibi Göktanrı dinine bağlı olan Tuna Bulgarlarının büyük bir kısmı, 9. yüzyılın ikinci yarısında Boris’in Hıristiyanlığı kabul etmesiyle bu dine girerek Slavların arasında eridiler. Ancak Mladenov ve Şkorpil gibi bazı araştırmacılar, Bulgar Türklerinin
26
Seyyid Lokman Oğuznâmesi için bk. Harun Güngör, “Seyyid
Lokman Oğuznâmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.44, Ekim 1986,
s.91-103.
27
Mehmet Eröz, Hıristiyanlaşan Türkler, Ankara 1983, s.3-4,31-32.
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tarihî mirası ile bugünkü Gagavuz kültürel varlığı arasında önemli ilgi
ve bağlantılar görmektedir.
Bulgarlar gibi Hun birliği içinde yer alan ve bu birliğin dağılmasının ardından Göktürk Devleti’ne tâbi olan Hazarlar, 558 yılında bu devletin batı kolu şeklinde Hazar Devleti’ni kurdular. Kuzey Kafkasya’daki
hâkimiyetlerini pekiştirdikten sonra Persler ve Bizanslılar üzerine akınlar yapmaya başladılar. 630 yılında Doğu Gök-türk Devleti dağılınca
Hazarlar bağımsızlıklarını ilân ettiler ve Batı Karadeniz kıyılarına kadar ilerlediler. Bir iddiaya göre 650 yılında Hazarların yanında müttefikleri olarak Karadeniz’in batısına geçen Oğuz Türkleri bugünkü
Gagavuzların atalarıdır.28 Hazar Devleti 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar
olan dönemde Orta Avrupa’da hâkimiyetini sürdürmüş, Müslümanlık,
Hıristiyanlık ve Musevîlik gibi üç büyük semavî dini barış içinde bir
arada yaşatmıştır. Bu sebeple Hazar Devleti çok zengin ve renkli bir
tarihî ve kültürel miras bırakmıştır.29
Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a uzanan Türk boyları arasında bu bölgede en derin izler bırakanların başında gelen Peçenekler, 8.11. yüzyıllar arasında önce Balkaş gölü civarında Aşağı Sırderya ile İdil
boylarında, sonra Güney Doğu Avrupa ve Balkanlar’da yaşamışlardır.30
11. yüzyıldaki Türk boyları hakkında bilgi veren Kaşgarh Mahmud
(DLT I, s.488) Peçenekleri Oğuzlardan bir boy, Rum yakınında oturan
Türklerden bir bölük olarak açıklamıştır. Bizans ve Rus kaynaklarında
da adından sık sık bahsedilen Peçenekler,31 Bizans İmparatoru Konstantin Porphyrogennetos’un ver-diği bilgiye göre, Yayık ve İdil boylarında Hazarlar ve Uzlarla birlikte yaşarken ticaret yollarını tehdit ettikleri
için bu bölgeden uzaklaştırıldılar ve yerlerine Uzlar yerleşti. Peçenekler de, Macar ülkesine gelerek Macarları yendiler ve ülkelerini ele geçirdiler. Macarlar daha batıya kayarken Peçenekler Don’dan Tuna’ya
kadar olan bölgeyi yurt edin-diler. 1030’da Kumanlar, İdil boylarına
geldiler, sürekli batıya yürüyerek Don boylarından Uzları çıkardılar.
Uzlar da Peçeneklerin üstüne yürüdü ve Dneper nehrinin sol sahilini
ele geçirdi. Sahip oldukları toprakların büyük bir kısmını kaybeden
28
Reşit Saffet Karaşemsi, Hazar Türkleri, İstanbul 1934, s.15.
29
Lj.Rogier-R.Aubert, Nouvelle Historie de l’Eglise, Paris 1968, s.28-29.
30
Ismail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, “Bulgaristan
Türkleri”, Azerbaycan, yıl:34, S.252, s.41 -66
31
Akdes Nimet Kurat.,Peçenek Tarihi, İstanbul 1937,s.33-37
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Peçenekler Aşağı Tuna boyunda topandılar. Bu bölgede sıkışan Peçenek kuvvetleri Balkanlar’a ve Bizans’a yönelik hücumlarını artırdılar.
1036’da başlayan üç Bizans hücumu bu akınları büyük ölçüde durdurdu. 1040’tan sonra Özü ve Tuna nehirleri arasında yaşayan 13 Peçenek
uruğunun başında Kilteroğlu Turak (Durak/Tirek) bu-lunuyordu. Kilteroğlu Turak’m Uz hücumlarına karşı direnmek yerine Tuna boyundaki sazlıklara çekilmeyi tercih etmesi, Balçaroğlu Keğen’in başında
bulunduğu 20 bin kişilik iki Peçenek uru-ğunun Turak kuvvetlerinden
ayrılmasına ve bir birinden kopan bu iki Peçenek topluluğu arasında
savaş çıkmasına sebep oldu. Kegen’e bağlı Pe-çenekler, 80 bin kişiyi
bulan Turak’a bağlı büyük güç karşısında direnemeyerek 1048/1049’da
Bi-zans’a sığınmak zorunda kaldı. Bizans; Kegen’i, iki atasını ve 20
bin Peçeneği Hıristiyanlaştırarak Dobruca’da bulunan Tuna üzerindeki
Drister kasabası yakınlarındaki bölgeye sınır muhafızı olarak yerleştirdi. Kegen ile Turak’m kardeş kavgası bu olay-dan sonra da bitmedi.
Turak kuvvetleri Kegen ve yanındakilerin iskan edildiği bölgeye başarısız bir hücumda bulundular, ancak Kegen, Bizans’ın da desteği ile
Turak’a bağlı olan Peçenekleri yendi. Turak ve 140 Peçenek komutanı
esir edilerek İstanbul’a getirilip Hıristiyanlaştırıldıktan sonra çift-çilik
yapmak üzere Sofya ve Niş taraflarına yer-leştirildiler. Bu yeni hayat
tarzına bir türlü alışamayan Peçenkler, Bizans’a bir kaç kez isyan ettiler, en sonunda büyük bir mağlubiyete uğrayarak Rus, Bizans ve Macar topraklarına dağıtıldılar. Pe-çenek birliğini bozan Bizans, onları
askerî güç olarak kullanmaya çalıştı. 1049’da 15 bin kişilik Peçenek
kuvvetini güneyden gelen Türk baskısına karşı kullanmak istediyse de
bunda başarılı olamadı. Aynı şekilde Romanos Diogenes büyük bir kısmı Peçeneklerden ve geri kalanları Kuman ve Uzlardan meydana gelen
Türkleri 1071’de Malazgirt’te Alparslan’ın ordusuna karşı kullanmak
istediyse de karşı taraftakilerin de Türk olduğunu anlayan Türk birliği
son anda saf değiştirerek Türk tarihinde önemli bir rol oynadı.
29 Nisan 1091 yılında yapılan Lebenium Savaşında Peçenekler,
Kumanların da desteklediği Bizans ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğrayarak siyasî güçlerini kaybettiler.
Bugünkü Bulgaristan’da, eski Yugoslavya’da, Romanya’da,
Polonya’da ve Rusya’nın güney bölgelerinde Peçeneklerin hâtırasını
taşıyan pek çok yer adı bulunmaktadır.32 Dobruca bölgesinde Hırso32
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va ile Maçin tepesi arasında Türklerin Peçenek, Romenlerin Peçenjaga dedikleri köy, Sırbistan’ın Kragujevac vilayeti Gruja kazasına bağlı
Peçenogo köyü, Leskovac’a yakın bir yerde bulunan Peçenevce köyü,
Romanya’da Mehadia ve Orsova arasında yer alan Peçeneşka köyü bu
yer adlarından sadece bir kaçıdır. Bu yer adları Ortaçağda daha canlıydı. Bunların büyük bir kısmı daha sonraları değiştirilmiştir.
Bulgar Petko R. Slaveikov gibi bazı araştırmacılar Gagavuzları
Peçeneklere dayandırmakta, bir kısım araştırmacılar ise Gagavuzlarla
yakın bağlantıları bulunan Balkan Türk topluluklarından Surguçları ve
Gacalları Peçeneklerin torunları olarak görmektedir.
Bir bölüğü Balkanlar ve Orta Avrupa’da önemli roller üstlenen Türk boylarından biri de Kumanlardır.11.yüzyılda Karadeniz’in
kuzey bölgelerine gelen ve oradan da Balkanlar’a, Bizans üzerinden
Macaristan’a ve Lehistan’a kadar uza-nan Kumanları, îslam kaynakları Yukarı İrtiş boylarındaki Kemak / Kemek / Yimek uruğunun bir
ana kolu olarak göstermektedirler. Rusların Polovotsi, Almanların
Falb, Ermenilerin Chardes adını verdikleri bu Türk topluluğu saç renkleri sebebiyle bütün bu dillerde “açık sarı” anlamına gelen kelimelerle adlandırılmışlardır.33 Bizanslıların ve Macarların Kun veya Kuman,
Latin kay-naklarının ise Cumanus olarak kullandıkları Kuman adı ise,
muhtemelen bir kişi adıdır ve sonradan bir uruğ adı hâline gelmiştir.
Kumanlar için kullanılan bir diğer ad olan Kıpçak / Kıwçak,
Reşidüddin’in Câmi’üt-Tevârih adlı eserinde “ağaç kovuğu” olarak
açıklanmıştır. Kaşgarlı Mahmud ve Ebu’1-Gazi Bahadır Han da bu kelimeye aynı anlamı vermiştir. Kıpçak sözünün, kavim adı olarak “boş
ve ağaçsız yerde oturanlar”, yani “bozkır halkı” anlamında kullanıldığı
düşünülmektedir.34
Kuzey veya Kuzey Batı grubu olarak adlandırılan Türk boy
ve toplulukları soy olarak Kıpçak Türklerinden gelmektedir. Zaten
Karadeniz’in kuzeyi Ortaçağda Deşti Kıpçak (Kıpçak Çölü) olarak
adlandırılmıştr. Kumanların (veya Kıpçakların) Balkanlar ve Orta
Avrupa’da bıraktığı izler sayılamayacak kadar çoktur.35 Bu günkü Ro33

Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk
Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1992, s.70.
34
A. Dilaçar, Türk Diline Genel Bir Bakış, TDK yay., Ankara 1964, s. 124125.

35
Ali Fehmi Karamanlıoğlu, “Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi”,
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, yıl:1963,c.XII, s.175-176.
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manya belli bir dönem Kumenia olarak anılmıştır. Romanya’daki siyasî
ve idarî yapılanmanın ilk mimarları da Kumanlardır. Gagavuzların eski
toprakları olan Besarabya’nın adı,36 bir Kuman komutanı olan Tok Tamer oğlu Basar Apa’nın adından gelmektedir.
Bu tür etkiler Macaristan, Bulgaristan, Makedonya gibi ülkelerin
kültürlerinde de geniş yer tutmaktadır. Macarca’da yer alan Türkçe kelimelerin “orta tabakası” ve Kis Kunsag Nagy Kunsag (büyük ve küçük
Kumanlar) gibi yer adlan Kumanlara ait hâtıralardır. Bulgaristan’da ve
Makedonya’da Kuman adından gelen Kumanite, Ku-manovtsi, Kumanova Çuka gibi yer; Kuman, Kumanov, Kumanıdıs gibi kişi adları bugün de kullanılmaktadır.37 Çek K. Jireçek, 11.-13. yüzyıllar arasında
Bal-kanlar ve Orta Avrupa’da derin izler bırakan Kumanların Gagavuzların atası olduğunu düşünmektedir. Ayrıca Bulgar Petko R. Slaveikov
ve Romanyalı St. Georgesku gibi bazı araştırmacılar Gagavuzların etnik
yapısı üzerinde Kumanların çok büyük payı olduğunu ifâde etmektedirler. Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ya yönelen
Türk boyları içinde en önem-lilerinden biri de Oğuzlardır. Oğuzlar, bu
sahada Oğuz adının kısalmış şekliyle Uzlar veya Rus kay-naklarında
Türk adınm yazılışıyla ortaya çıkan Torklar biçiminde anılmışlardır. 10.
yüzyılın sonlarında Kuzey Rusya’nın Suzdal Rostov bölgesinde bulunan Uzların hareket sahası Orta İdil’in batısından Sura ve Oka ile Don
ne-hirlerinin başlarına kadar yayılmıştı. Suzdal’da bulunan Torki ve
Torçina köyleri bu dönemin hâtıralarıdır. Uzların esas kitlesinin Aşağı
Don boylarından Dneper nehrine doğru kayması Kuman baskısı altında
gerçekleşti.
1060 yıllarında Orta Dneper kıyılarına çok sayıda Uz topluluğu
yerleşti. Uzların bu bölgede yoğunlaşması Rusları rahatsız edince aralarında savaşlar başladı ve Uzlar Ruslardan uzaklaşmak için Tuna yönüne
doğru çekilerek Peçeneklerin bulunduğu bölgeye kadar geldiler.
1064 yılında Tuna’yı geçip Bizans’ın Balkan sahasına saldırdılar.
Fakat bu saldırı Uzlara çok pahalıya mal oldu. Bizans, hizmetine aldığı
Peçeneklerle birlikte Uzları kitleler hâlinde katletti.38 Geri kalanların bir
36
V.A. Moskof, Nareçiya Bessarabskih Gagauzov, / Radloff, “Proben”,
bd.10, St. Petersburg, 1904, s.302.
Mihail Cıachır, a.g.e., s.27.
37
Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk
Kavimleri ve Devletleri, s.66-67.
38
LâslöRasony, Tarihte Türklü İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü,
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kısmı ise soğuktan ve açlıktan kırıldı. Katliamdan ve âfetlerden kurtulabilen küçük bir Uz grubu ise Hıristiyanlaştırılarak Dobruca’ya Peçenek ve Kumanlardan Hıristiyanlaşan diğer Türk topluluklarının arasına
yerleştirildi.39 Bu Uz ağırlıklı, fakat Peçenek ve Kumanlardan da pek
çok unsur bulunduran kuzeyden gelen Türk toplulukları, konuyla ilgili
bütün kaynakların üzerinde ittifak ettikleri gibi, bugünkü Hıristiyan Gagavuz Türklerini teşkil ettiler. Ancak daha sonra güneyden gelen Türk
topluluklarından bir kısmı değişik sebeplerle Hıristiyanlaşarak Gagavuz Türkleri ile karışıp kaynaşmış olmalıdır.40
Güneyden gelen Türk göçlerinin ilk önemli halkasını II. İzzeddin Keykavus ve beraberinde gelen Türk topluluğu oluşturur. II.
İzzedin Keykavus’u Balkanlar’a sürükleyen olaylar; Hülegü’nün,
Moğolistan’da oturan kağanın buy-ruğuyla 1258’de Selçuklu ülkesini
ikiye bölerek II. İzzeddin Keykavus ve IV. Rükneddin Kılıçarslan arasında pay etmesiyle başlar.Bu paylaşımın ardından Kılıçarslan’ın İran
asıllı veziri Muiniddin Pervane’nin tahrikleri ile iki kardeş hükümdarın
arası açılır ve aralarında savaş başlar. Savaşın sonunda Keykavus yenilir ve 1261 yılında ailesi ve yakınları ile birlikte dayısı olan Bizans
İmparatoru Mihail Paleolog’a iltica eder.
Keykavus’un komutanlarından Ali Bahadur, İmparator’dan
Anadolu’daki hayat tarzlarını sürdürebilecekleri bir yere yerleştirilmelerini ister. İmparator da Ana-dolu’dan gelen bu Türklere yerleşim yeri
olarak Dobruca’yı tahsis eder. Bunun üzerine 1263-1264 yıllarından
itibaren Keykavus’a bağlı olanlar Anadolu’dan gelen Türk kafileleri ile
birlikte Dobruca’ya yerleşirler. Bu kafileler arasında meşhur gazi derviş
San Saltık’m da bulunduğu rivayet edilmektedir.
Dobruca çok eski ve köklü bir yerleşim alanı olarak doğudan batıya akan Türk boylan için Balkanlar’a açılan tabiî bir rota, düşmanlan
tarafından Tuna ötesine sürülenler için bir sığınak olmuştur. Böylece
5. yüzyılda Hunların açtığı yoldan, Avarlar (679), Peçenekler (1048),
Oğuzlar (1064) ve Kumanlar (1091) gelmiştir. 13. yüzyılda gelen Selçukluları ise yüz yıl ara ile Osmanlılar takip etmiş ve Osmanlı Devleti
20. yüzyılın başlarına kadar bölgenin tek hâkimi olmuştur.
İstanbul 1982, s.183.
39
Atanas Manof, a.g.e., s.12.
39
İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1982, s.183.
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İstanbul’da verilen bir ziyafette Keykavus’un İmparatoru öldürerek yerine geçeceği ihbar edilince; Paleolog, Keykavus’un komutanlarını saf dışı eder ve diğerlerini Hıristiyan olmaları şartıyla bağışlar.
Bu gelişmelerin ardından Altınordu hükümdarı Berke Han
Keykavus’un iki oğlunu Sarı Saltık’ı ve Dobruca’daki Türklerden bir
kısmını Deşt-i Kıpçak’a götürür. II. İzzeddin Keykavus 1280’de ölünce
oğulları Mesut ve Geyumers / Kayomert Anadolu’ya geçer.
Sarı Saltık ise Berke Han’ın buyruğu ile çevresindekilerle beraber tekrar Dobruca’ya döner. Sarı Saltık,41 Hıristiyanlar arasında da
Saint Nicolas adıyla bir Hıristiyan azizi olarak tanınmakta ve iki dinin mensuplarınca da adına menkıbeler anlatılmaktadır.42 Bu menkıbeler bizim kültür hayatımızda Saltuk-nâme olarak meşhur olmuştur.
Sarı Saltık’tan bahseden bir diğer önemli kaynak olan Yazıcıoğlu Ali
“Saru Saltuk fevt oldıgmdan sonra mürted ve ahriyan oldular” sözleriyle Keykavus ve Sarı Saltık ile birlikte gelen Müslüman Türklerin
Sarı Saltık’ın43 ölümünden sonra Hıristiyanlaştıklarını bildirmektedir.
Hıristiyanlığın bu Türk topluluğu arasında tam olarak yerleşmesi 1350
yıllarına rastlamaktadır.44
Dobruca’daki Hıristiyan Türkler, 1365 yılında bir devlet kurarlar.
Bu devletin sınırları Tuna del-tasından Emine Burnu’na kadar uzanmaktaydı. Devletin kurucusu bir Kuman adı taşıyan Balık, ilk başkenti
ise Kalliakra’dır. 1368’de başkent Varna olur; Balık’tan sonra da devletin başına bir Slav adı taşıyan Dobrotiç geçer ve devletin yayıldığı
alan Dobruca eli olarak tanınır.45 Dobrotiç ölünce de Yanko yönetimi
devralır ve siyasî gelişmeler so-nunda I. Murad’ın vasiliğini kabul eder.
1393’te Yıldırım Bayezid, Dobruca eli’ni Osmanlı Devleti topraklarına
41
42

Franz Babinger, “Sarı Saltık Dede”, İslam Ansiklopedisi c.X,s.220-221.
Bu bilgiler için bk. Yazıaoğlu Ali, Selçuknâme, Revan Köşkü, 1390-1391.
Ibn-i Bibi, El-Evâmirü’l- Alâ’iyye fi’1-Umûri’l-Alâ’iyye (Selçuk name) II, (haz.
Mürsel Öztürk), Ankara 1996, s. 243-247.
43
Şükrü Halûk Akalın, Ebu’1-Hayr Rûmî Saltuknâme I-II, KTB yay., Ankara
1988.
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Sümer, “Gagavuzların Aslı” Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.52,Nisan 1991,s.9-12
45
Paul Wittek, “Yazijioghlu Ali on the Christian Turks of the Dobruja”,
Bullerin of the School of Oriental and African Studies, c.IV, London 1952, s.639668.
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katar.46 Bu dönemde Keykavus’un soyundan gelen Lizakos Karaferye
valiliğini yü-rütmektedir. Lizakos tebâsıyla birlikte Zihne’ye nakledilerek bölgenin valiliğine getirilir.
Yıldırım Bayezid’in yanında Malatya ve Erzincan seferine katılan
Lizakos, savaşlardan yorgun düşünce hükümdardan vergiden muafiyet
belgesi alarak Zihne’ye yerleşir ve burada keşiş olarak ölür.
1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde bir otorite boşluğu doğunca Dobruca da bir süreliğine Osmanlı kontrolünden
çıkar, ancak 1417’de I. Mehmet döneminde bölgede tekrar Osmanlı
hâkimiyeti tesis edilir.47 Rivayet edildiğine göre Osmanlı hâkimiyetine
giren bu devletin al zemin üzerine beyaz bir horoz resminin bulunduğu bir bayrağı bulunmaktadır. Bu bayrağın Gagavuzlar arasında yeniden bir millî sembol hâline getirilmesi yolunda bazı çabaların olduğu
bilinmektedir.48
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki fütuhatı diğer halklar gibi
Gagavuzların hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Osmanlı hâkimiyeti altındaki Balkanlar belki de en uzun sü-reli sükûnet ve
huzur dönemini yaşamıştır. Osmanlı yönetimi, Balkan mozayiğinde yer
alan ve Hıristiyan olduğu hâlde Türkçe konuşan bu ecdat yadigarı küçük
topluluğa ilgi duymuş olmalı ki Lizakos’tan sonra da Balkanlar’daki
Hıristiyan Türk-lerin vergiden muafiyet belgesini bir kaç kez yenilemiştir. Mihail Çakır da “Osmanlı Türkler çok inan çok hatır vermişler
hakikat gagauzlara” demek suretiyle bu duruma işaret etmektedir. 16.
yüzyılın arşiv belgeleri de Müslüman Türklerle Hı-ristiyan Gagavuzların iç içe, dostça yaşadıklarını ortaya koymaktadır.
Atanas Manof “Oğuz devletinin Osmanlılar eline geçmesinden
sonra Gagauzların ve İlk Bul-garların bir kısmı İslamiyeti kabul etmiştir. Diğer bir kısmı ise Türklere karşı Müslüman görünerek uzun müddet Hıristiyanlıklarını korumuşlar ve za-hiren, gerek elbise ve gerek dil
hususlarında Türk-lerden ayrılıkları olmadığı için dinlerini gizlemekte zorluk çekmemişlerdir” diyerek Osmanlı döneminde Gagavuzların
46

613.

Halil İnalcık, “Dobrudja”, Encyklopedie İslam c.II, Leiden 1965, s. 610-
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Yazıcıoğlu Ali, Selçuknâme, Revan Köşkü, 1390-1391, vr. 444 a.
Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), TTK yay., Ankara 1992, s.17.
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parçalanmaya başladığını, ancak özellikle İstanbul’un fethinden sonra
İstanbul Rum patriğinin Hıristiyanların temsilcisi olarak tanınmasıyla Gagavuzların tamamen Rum himaye ve terbiyesine terkedildiğini
belirtmektedir.49 1589’da Rus, 1870’te Bulgar kiliselerinin kurulması
Gagavuzları Rumca öğrenmek ve ibâdet etmekten kurtarmış, ancak zamanla bir kısmının Bulgar, diğer bir kısmının Rus kiliselerine girmesi ve geri kalanlarının Rum kilisesine bağlı olmaya devam etmesi, bu
Türk topluluğunun Ortodoks kiliseler arasında paylaşılmasına sebep olmuştur. Böylece bir taraftan Ruslar Gagavuzları himayeleri altına alma,
Bulgarlar ve Yunanlılar Gagavuzları50 Türkleşmiş Rum veya Türkleşmiş Bulgar olarak de-ğerlendirme çabalan içine girmişler, öbür yandan
Moskof ve İrecek gibi araştırmacılar Gagavuzları; Rum Gagavuzları,
Bulgar Gagavuzlan, Asıl Gagavuzlar şeklinde gruplandırarak bu parçalanmayı kategorize etmeye çalışmışlardır.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde merkezî otoritenin zayıflaması, Balkanlar’daki çatışma ve çetecilik geleneğini canlandırmış; İstanbul yönetimi gibi Gagavuzlar da bu çatışmalardan ve ko-mitacılık
faaliyetlerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Kırcalılar diye tanınan Pazvandoğlu Osman, Macar Ali, Kambur İbrahim, Çıtak Veli, Kara Feyzi, Kara
Mustafa gibi pek çok eşkiya Sırp isyancılar ve Bulgar komitacılarla da
iş birliği yaparak defalarca isyan etmişler;51 halk devletle bu çe-teler
arasında kalmış; devlet ise bir yandan bu tür iç karışıklıklarla bir yandan
Napolyon’un Mısır’ı işgali gibi dış meselelerle uğraşmaktan adaleti eskisi gibi tanzim edemez hâle gelmiştir. Bağımsızlık sevdasına düşmüş
bazı isyancı gruplar bu olumsuzlukları fırsat bilmiş ve hoşnutsuzluğu
yaymak için Türk düşmanlığını tahrik ve teşvik etmişlerdir. Hatta bu
döneme ait bazı olaylar, türkülere, hikâye ve romanlara da konu edil49
Ahmet Cebeci,
Osmanlı Devleti’nde Gagauzlar”, Türk
Kültürü, S. 354, Ekim 1992,s.589
50
Harun Güngör, “Yunan-Bulgar Kilise Mücadeleleri ve Gagauzlar”, Türk
Kültürü, S.344, Aralık 1991, s.732-733 (22-23).
51
A. Cevat Eren, “Pazvandoğlu Osman”, İslam Ansiklopedisi c.IX, s.532535.
52
Atanas Manof, a.g.e., s. 26.
53
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi c.V, TTK yay., Ankara 1988, s.154.
54
Olga Radova, “Bucak’taki Transtuna Göçmenlerinin ve Gagoğuzların Etnik
Kimliği (18.yüzyılın sonu ve 20. yüzyihn başı)”, Avrasya Etüdleri, S.13, İlkbahar
1998, s.55-70
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miş, âdeta bir millî hınç malzemesi yapılmıştır. Bu gelişmelerden bazıları Gagavuzlar arasında da yankılar uyandırmış, Türklerle ve Osmanlı
dönemi ile ilgili bazı iftira ve propagandalar Balkan milletlerinin bu
döneme ait eserlerinden Gagavuz Türk kültürüne de yansımıştır. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler Gagavuz aydınları arasındaki Türk
ve Türkiye imajını büyük ölçüde değiştirmiş, bu düşünce farklılaşması
tarihî olayları ve bazı gerçekleri tespit etme imkânını artırmıştır.
Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin zaafa düşmesi, 18. yüzyılın başlarında şiddetlenen Ortodoks Bulgar kilisesi yöneticilerinin
dinî baskıları, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık; Balkan halk-larından
bazı aileleri ve bir grup Gagavuzu Kuzey Doğu Bulgaristan’dan ayrılmaya zorlamıştır.52 Önce Polonya’ya geçmeye çalışan bu göçmen grupları, bu ülkenin şartlarının kötü olduğunu görünce Bucak’a yerleşmeye
karar vermiştir. Bu ilk adım daha geniş göç dalgaları için bir başlangıç
olmuştur. Diğer Balkan milletlerinden bazı un-surlarla birlikte yola çıkan Gagavuz gruplan, bir birinden farklı yollardan geçerek bu bölgede yoğunlaşmaya başlamışlardır. Bu göçmenler Rus resmî belgelerine
“Transtuna göçmenleri” veya “Bulgar göçmenleri” olarak geçmiştir.53
Sadece 1854 yılında P. Koeppen Gagavuzlann Bulgarlardan farklı olduğuna işaret etmiştir. Ancak Gagavuzların pek çoğu, diğer milletlerden
olan insanlarla karıştırılmışlar ve kayıtlara Bulgar, Makedon, Moldavan vb. olarak geçirilmişlerdir.54
Gagavuzların Tuna’yı geçerek Bucak’a göç et-mesi 1765-1812
yılları arasında gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 1768-1774, 1787-1791
ve 1806-1812 yıllan arasında üç ayrı Osmanlı-Rus savaşı olmuştur. Bu
savaşlar, çok büyük nüfus hareketlerine sebep olmuş ve savaş mağdurlannın, Ortodoks Balkan halklarının hâmiliğine soyunan Rusya’ya ve
Osmanlı Devleti’nin kontrolünden çıkan bölgelere göç etmesini kolaylaştırmıştır. Aynı dönemde 1600 civannda Gagavuz ailesinin Bucak’a
yerleştiği nüfus kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Mihail Çakır ise Bucak’a yerleşen aile sayısını 5.000, toplam nüfusu 40.000 olarak tahmin etmektedir.
18. ve 19. yüzyıllarda Gagavuzlar, Bulgar ve Moldavan göçmenlerle birlikte toplam 63 köye yerleşmişler, ancak özellikle 19. yüzyılın
resmî belgelerine bulunduklan bölgenin .nüfus yoğunluğuna göre Bul52
53
54
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gar, Moldavan, Sırp ve Yunan olarak kaydedilmişlerdir.55 Bazı ekonomik ve sosyal sebepler de Gagavuzların aleyhine gelişince Gagavuzlann ya-şadığı alan giderek daralmıştır. Gagavuzlar Moldavya’da ilk
olarak 1770 yılında Çadır ve Orak köylerini kurmuşlar, 1812 yılında
yapılan Bükreş Antlaşmasına kadar bir dağınıklık yaşanmış, ancak bu
antlaşmanın ardından bölge Rusya’ya geçmiş ve Rusların göçmenlere
toprak vererek göçü teşvik etmesiyle birlikte
Gagavuzlar, 1812 yılında Düzgünce, Kazayaklı, Baurçi, TatarKıpçak, Vul-kaneşti; 1814 yılında Beşalma, Bolboka, Taşpunar; 1818
yılında Çadır-Lunga, Kiryet, Yeniköy; 1820 yı-lında Avdarma, Coltay,
Tomay, Haydar; 1821 yı lında Satıhk-Hacı (Alesandrovka), Dimitrovka; 1830 yılında Başköy ve Bolgarlika köylerini kurmuşlardır.
1909-1910 yıllarında geçim sıkıntısı sebebiyle Gagavuzlardan
küçük bir grup Orta Asya’ya Akt-yubinsk’e (Turgay bölgesi) göçmüş, 1925 yılında bunların bazıları Taşkent civarına yerleşmiştir.56 Bütün bu olumsuzluklara rağmen Rus hâkimiyeti altında bir süre sükûnet
içinde yaşayan Gagavuzlar, Çarlığın Ruslaştırma politikalarının artmasıyla birlikte 6 Ocak 1906’da Atmaca Pavlioğlu Andrei Galatan önderliğinde isyan baş-latarak Komrat’ta bir cumhuriyet ilan ederler; başka
bölgelerden beklenen destek gelmeyince 15 gün içinde Çarlık kuvvetleri
bu devlete son verir. Bolşevik ihtilâlinin yaşandığı 1917 Sovyet İhtilâli
sırasında bir Gagavuz isyanı daha başlar. Ancak 27 Kasım 1918’de Besarabya Millî Meclisi Romanya ile birleştiğini ilân edince Gagavuzlar
da Romanya yönetimi altına girerler.
12 Haziran 1931’de Hamdullah Suphi Tan-rıöver’in Romanya’nın
başkenti Bükreş’te elçi ola-rak göreve başlamasıyla birlikte Gagavuz
Türkleri ile Türkiye Türkleri arasındaki bağlantı ve ilişkiler yeniden
canlanır. Hamdullah Suphi, ilk olarak Dobruca ve Besarabya köylerinde inceleme gezileri yapar. Gagavuzlann Türkiye ve Anadolu’daki Türk
kültürü ile ilişkilerini canlandırmak üzere 30-40 kadar Gagavuz gencini
orta ve yüksek tahsillerini yapmaları için Türkiye’ye gönderir.57 Ayrıca
55
56

s.9-10.

Dionis Tanasoğlu, “Gagoğuzların Istoriyası”, Ana sözü, 10 Ağustos 1991,
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R.L. Bigaev - P.A. Danilov - M.U. Umarov, “Orta Asya’da Yaşayan
Gagauzların Folklorları Üzerine”, (çev. H. Güngör), Türk Dünyası Araştırmaları,
S.22, Şubat 1983, s.183-195.
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26 Gagavuz kasaba ve köyünde Türkçe öğretim yapan okullar açtırır.
Bu okullara Dobruca Türklerinden ve Mecidiye Müslüman Semineri
mezunlarından öğretmen tayin ettirir ve bu okullarda Türkiye’den getirttiği ders kitaplarının okutulmasını sağlar. Hamdullah Suphi elçiliği
süresince Romanya kralı Misel ve ana kraliçe Elena’nın güvenini kazanarak Romanya’daki bütün Türklerin eğitimi ile daha yakından ilgilenme konusunda desteklerini alır. Bunlarla da yetinmeyen Hamdullah
Suphi,58 Gagavuzları Marmara Bölgesi’ne göçürerek asimile olmaktan
kurtarmak ister. Bu konuda devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de
onayını alır. Ancak 1939’da II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte bu planı uygulama imkânı ortadan kalkar. Romanya’nın Besarabya
topraklarını ele geçirmesini bir türlü kabullenemeyen Sovyetler Birliği,
savaş durumunu bir fırsat bilerek 26 Haziran 1940’ta verdiği bir ültimatomla Romanya’yı bu bölgeden çekilmeye zorlar. Baskılara boyun
eğen Romanya da, Sovyetler Birliği’nin zor duruma düştüğü bir anda
22 Haziran 1941’de Besaraya’yı tekrar ele geçirir. Bu karışıklıklar arasında Hamdullah Suphi’nin elçilik görevi 5 Aralık 1944’te sona erer.
II. Dünya Savaşı’nm galipleri arasına giren Sovyetler Birliği, 29 Haziran 1945’te Besarabya’yı tekrar ele geçirir ve 10 Şubat 1947’de Paris
Antlaşmasıyla bölge Sov-yetler Birliği’ne bağlanır. Sovyetler Birliği
yö-netimindeki diğer millet ve topluluklar gibi Gagavuzlar arasında da
zaman zaman kıpırdanmalar yaşanır. 1957 yılında görülen küçük çaplı bir dal-galanma anında bastırılır. Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’nde
iktidarı ele almasıyla başlayan açıklık ve yeniden kurma fa-aliyetleri sırasında bütün demir perde ülkelerinde olduğu gibi Gagavuzlar arasında
da bir silkinme hareketi başlar.
1987 yılında Komrat’ta Gagavuz Halkı adlı bir teşkilat kurulur.
Bu teşkilatın ilk kurucuları arasında Gazeteci Stefan Bulgar, Ressam
Dimitri Sevastin ve Mühendis Andrei Bıyıklı bulunmaktadır. İlk oturuma Stefan Bulgar başkanlık etmiştir.
Bu halk hareketinin yönlendirmesiyle 12 Kasım 1989’da özerklik
bildirisi ilân edilir. Ancak bu sırada Moldavya Halk Cephesi’nin baskısıyla ülkede bir dizi yeni kanun çıkarılır. Bu kanunlar arasında yer
alan Moldavancanın resmî dil olması, Latin alfabesine geçilmesi, devlet memurlarına Moldavanca bilme zorunluluğu getirilmesi Mol-davan
olmayanları son derece rahatsız etmiştir. Bu şartların getirdiği gerginlik
58
Fethi Tevetoğlu, Hamdullah Suphi Tanrıöver, KTB yay.,
Ankara 1986, s.28,206-210.
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ortamı içinde ilân edilen Gagavuzlann özerklik bildirgesi de ülkenin
toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle reddedilir.59
Gagavuz aydınlarının öncülüğü ile 20 Ağus tos 1990’da Komrat’ta
Gagavuz Cumhuriyeti’nin ilân edilmesi, ardından 26 Ekim 1990’da ilk
genel seçimlerin yapılması ve başkanlığa Stefan Topal’ın seçilmesi
Kişinev’deki Moldavya yönetimini son derece rahatsız eder. Başbakan Mircae Druc’un yönlendirmesi ve Halk Cephesi’nin öncülüğü ile
bu gelişmeleri durdurmak üzere 50 bin gönüllü Ki-şinev’e gönderilir.
Gönüllüler güneye doğru ilerlerken Sovyet İçişleri Bakanlığı devreye
girerek bir felâketi önler. Bu gelişmelerin ardından 27 Ağustos 1991’de
Moldavya SSC Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilân
eder.60
Bağımsızlık sonrasında Moldavya yönetimine Snegur’un gelmesi
Gagavuzlar arasında sevinç yaratır. Zira iktidara gelen Köylü Parisi’nin
Ga-gavuzlara karşı barışçı bir yaklaşım sergilemesi çözüm yolundaki
ümitleri artırır. Bu yumuşama havası içinde 17 Aralık 1994’te “Gagavuz
Yeri Hak-kında Özel Kanun” görüşmeye açılır. Fakat bazı Moldavyalı
milletvekilleri “Gagavuz Yeri” terimine diğer azınlıkları da harekete geçirir endişesiyle karşı çıkarlar. Bunun üzerine AGİT Yüksek Komiserliğinden bir heyet, kanun taslağının Moldavya’nın toprak bütünlüğüne
saygılı olduğunu rapor ederler. Böylece Başbakan Andrei Sangheli’nin
başkanlığında kurulan bir komisyon, Gagavuz Yeri’nin özel statüsü
hakkında çıkarılacak kanununla ilgili çalışmaları başlatmıştır. Kanun
taslağı üzerindeki çalışmaların bitirilip Moldavya Meclisi’ne sunulunca bir grup Moldavan milletvekili “Gagavuz Millî Azınlığın Statüsü
Hakkında Kanun” adı altında yeni bir tasarıyı meclise getirirler ve bu
tasanda özerkliğin kültürel alanla sınırlı kalmasını savunurlar. Bu iki
tasarı arasında bir ara yol bulunarak Moldavya Anayasası’na ek-lenen
113. maddeyle 23 Aralık 1994’te Gagavuz Yeri Özerk Cumhuriyeti tanınır ve Gagavuzların self-determinasyon hakkı kabul edilir. Bu kanuna
göre, Gagavuzlar; kültür, eğitim, istihdam, konut, mahallî bütçe, maliye
ko-nularında Moldavya Anayasasına ters düşmeyecek kanunlar çıkarma yetkisine sahiptir. Gagavuz Yeri’nin resmî dili, Gagavuz Türkçesi,
Rusça ve Ro-mencedir. Moldavya Cumhuriyeti bayrağı yanında, bir de
Gagavuz Yeri bayrağı vardır. Bu bayrak mavi, kırmızı ve beyaz zemin
59
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üzerine üç san yıldızdan meydana gelir.
Mavi Türklüğü, beyaz eski Türklerde batıyı ve barışı, kırmızı serbestlik ve özgürlüğü, yıldızlar ise geçmişi, hâli ve geleceği temsil eder.
Gagavuzlara ait Gagavuz Yeri’nin en üst yetkilisi başkandır. Kanunun 6. maddesi Ga-gavuz Yeri’ndeki tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarının işletme ve kullanma yetkisini Gagavuz Yeri idaresine verir.
5 Mart 1995’te yapılan referandum ile Gagavuz Yeri’nin sınırları
belirlenir. Buna göre, Ga-gavuz yeri; Çadır, Komrat (başkent), Vulkaneşti şehirleri ile Aleksevaha, Avdarma, Baurçi, Beşalma, Beşgöz, Bucak, Çeşmeköy, Çokmeydan, Dezginci, Dudeşti, Etulya, Ferapontevka,
Gaydar, Joltay, Karbali, Kazayak, Kıpçak, Kirsova, Kongaz, Kongazcikul de Jos, Kotovkoe, Köselia Ruse, Kriet Lunga, Torna ve Yeni Etulya
köyleri olmak üzere 3’ü şehir 29’u köy 32 yerleşim merkezinden meydana gelir.
Gagavuz Yeri’nin yüz ölçümü 1.800 km2, nü-fusu 169.300’dür.
Nüfusun milliyetlere göre dağılımı ise şöyledir:
Gagavuzlar 134.500 % 79.4
Ruslar 11.800 % 7
Modovanlar 8.300 % 4.9
Bulgarlar 7.800 % 4.6
Ukraynlar 7.800 % 4.6
Eski Sovyetler Birliği’nde yapılan 1989 nüfus sayımına göre
Moldavya’nın nüfusu ve bu nüfusun milliyetlere göre dağılımı şöyledir:
Moldavya 4.335.360 % 100 ‘
Moldavan 2.794.749 % 64.5
Ukraynalılar 598.280 % 13.8
Ruslar 562.069 % 13
Gagavuzlar 153.458 % 3.5
Bulgarlar 88.419 % 2
Museviler 67.799 % 1.5
Diğerler 70.500 % 1.6
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Eski Sovyetler Birliği’nde yapılan 1979 ve 1989 nüfus sayımlarına göre Gagavuzların nüfusları ve bu nüfusun dağılımı şöyledir:
Moldavya

138.000

153.458

Ukrayna

29.398

32.017

Rusya

4.176

10.057

Kazakistan

752

978

Beyaz Rusya

152

188

Özbekistan

111

240

Gürcistan

119

206

Azerbaycan

137

105

Türkmenistan

187

280

Litvanya

44

40

Estonya

41

69

Toplam 173.117 197.738
Gagavuzlar, Gagavuz Yeri dışında Ukrayna’ nın güneyinde Zarporoje ve Odesa (İsmail) çevresinde, Kazakistan’ın doğusunda, Kırgızistan’ın Bişkek, Özbekistan’ın Taşkent şehirlerinde,
Bulgaristan’ın Varna, Dobruca, Vombol ve Topolovgrad bölgelerinde,
Romanya’nın Dobruca bölgesinde bir kaç küçük yerleşim merkezinde, Yu-nanistan’ın Keserya şehrinde, Makedonya’nın güney doğusunda küçük gruplar hâlinde yaşamaktadır. Edirne’ye bağlı bazı köylerde
Gagavuzların yaşadığı söylenmekteyse de bu bölgede kendini Gagavuz
olarak tanımlayan bir kişiye veya gruba rastlanmamıştır.61
Gagavuzların dünyadaki toplam nüfusu konusunda bazı değişik
tahminler bulunmaktadır. Her ne kadar sıhhatli olduğu düşünülmüyorsa da Bağımsız Devletler Topluluğu’nda yaşayan Gagavuzlar hakkında
elde bazı istatistikî bilgiler bulunmaktadır. Ancak başta Bulgaristan olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan Gagavuzlar hakkında her hangi bir
ciddî bilgi ve belge yoktur. Dionis Tanasoglu, Moldavya’da 200.000,
Bulgaristan’da 60.000 civarında, Romanya’nın Dobruca bölgesinde
61
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5-6 bin kadar Gagavuz Türkünün yaşadığını söylerken, Ahmet Bican
Ercilasun Romanya ve Bulgaristan’dakiler de dahil dünyadaki toplam
Gagavuz nüfusunun 200-500 bin arasında olduğu düşüncesindedir.62
Yaşar Nabi Nayır, 1936 yılının rakamları ile Bulgaristan’da 50 bin,
Besarabya’da 300 bin Gagavuz’un yaşadığını söylemektedir. Atanas
Manof, aynı yılların Bulgaristan’ından bahisle “Bugün belediye istatistiklerinin milliyet sütunlarında Gagavuzlar63 için yer ayrılmamaktadır.64
Onları Bulgar hanesine kaydederler” demektedir. Bulgaristan göçmenlerinden Mehmet Çavuş, Bulgaristan’daki Gagavuz nüfusunu 340 bin,65
Ahmet Tacemen 250300 bin olarak tahmin etmektedir.66
Bulgaristan’daki Gagavuz nüfusuyla ilgili bu tah-minlerin abartılı olduğunu söylemek hata olmaz. Makedonya Gagavuzlarının nüfusu
hakkında elde bulunan tek bilgi Baskakov’a ait olan 4 bin tahminidir.67
En gerçekçi rakamlarla Gagavuzların bugünkü nüfusu, Moldavya (Gagavuz Yeri)’da 200 bini aşmış bulunmaktadır. Bulgaristan’da
ise 50-60 bin civarında oldukları söylenebilir. Romanya’da özellikle
Dobruca’daki Gagavuz nüfusu -malesef-dağılmış durumdadır. Ülkenin değişik bölgelerinde bir kaç bin Gagavuzun yaşadığını söy-lemek
mümkündür. Yunanistan’da yaşayan Gagavuzlar için her hangi bir tahminde bulunmak güçtür.
Gagavuz Türklerini bugünkü nüfuslarına ba-karak değerlendirmek yanlış olur. Gagavuzları; Gacallar, Tozluklar, Gerlovlar, Kızılbaşlar
ve Yörükler gibi Müslüman; Karamanlılar ve Surguçlar gibi Hıristiyan
Balkan Türkleri ve Oğuz grubunu oluşturan Türkmen, Azerbaycan ve
Türkiye Türk-leri ile birlikte değerlendirmek gerekir. Gacallar, Deliorman Türkleri ve Çıtaklar gibi adlarla da anılan Kuzeydoğu Bulgaristan
ve Güney Dobruca’da yaşayan bir Türk topluluğudur. Paul VVittek,68
62
Ahmet Bican Ercilasun, a.g.m., s.29.
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65
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Kültürü, yü:XXV, S.290, Haziran 1987, s.343.
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1991, s.14
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Gacallarm Gagavuzlarla aynı soydan geldiğini düşünmektedir. Wittek’e
göre, Gacallar muhtemelen Şeyh Bedreddin’in çıkardığı Deliorman isyanında Hıristiyan Gagavuzlar arasında yeniden Müslüman olan gruptur; dinî yakınlık sebebiyle, Gacallann konuştuğu Türkçe Osmanlı
Türkçesine Ga-gavuz Türkçesinden daha yakındır. Balkan Türk ağızlan
üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapan Tadeusz Kowalski,69 Deliorman Türkçesi dediği Gacal ağzıyla Besarabya Gagavuz ağzını tek bir
diyalektolojik grup içinde değerlendirilecek kadar bir birine yakın kabul
eder.70 Atanas Manof ve Müstecip Ülküsal ise Şkorpil’in Gagavuzların
ve Gacallann Asparuh Bulgarlarından geldikleri iddiasını reddederek
Gacallarm Müslüman Peçenekler olduğunu ifâde etmektedirler.71
Evliya Çelebi, Çıtaklar dediği Gacallar hakkında “Tatar, Bulgar,
Eflak ve Boğdanlılardan doğ muş Dobruca’da yaşayan bir topluluktur.
Bunlar ilk olarak Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın askerlerinin soyundan gelmişler, daha sonra bu-ralara Yıldırım Bayezid
Tatarları yerleştirmiş, bunlarla Eflak, Boğdan kızlarının evlenmesinden
Çıtak adı verilen topluluk doğmuştur.72 Kadınları yassı başlı olup renkli çuha ve kirliva abası ferace giyerler. Gayet dindar, örtülü, terbiyeli
kadınlardır. Bütün halkı Hanefî mezhebinden namazı devamlı kılarlar.
Bolluk memleket olduğundan her yolcuya ilgi gösterir, ikram ederler.
Yumuşak huylu, halim selim tabiat sahibi insanlardır” demektedir. Ayrıca Evliya Çelebi, bu topluluğun etnik yapısı gibi dil-lerinin de karışık
olduğunu, Anadolu Türklerinin bunları kolay kolay anlayamayacağını
söylemektedir.
Gagavuzlarla çok büyük yakınlıkları bulunan diğer Balkan Türk
topluluklarından Gerlov ve Deliorman Kızılbaşları Osmanlı Türkçesine
ve kültürüne bağlıdırlar. Türk-Bulgar karması olan Toz-luklar, Gerlova
dolaylarında otururlar. 14. yüzyılın sonunda Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu’dan Balkanlar’a göçen Yörükler, Osmanlı Türkçesine
bağlı Balkan ağızlarından birini konuşurlar.73 Karamanlılar, 1927’deki
nüfus de-ğişimiyle Balkanlar’a göçen ve çoğu Yunanistan’da yaşayan
69
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Ortodoks Türklerdir. Anadolu’da Grek harfleri ve Anadolu Türkçesi ile
dinî ve kültürel eserler vermiş ve bu eserleri Gagavuzlara da ulatırmışlardır. Bugün de büyük ölçüde Türkçe kullanmaktadırlar. Surguçlar ise
Sur adlı bir Peçenek oymağndan gelen, adını Sur Oğuz (>Surgutz >
Surguç) birleşik kelimesinden alan ve Edirne dolaylarında yaşayan 7
bin kişilik bir topluluktur. Gagavuzlar, her ne kadar değişik tarihî Türk
boylarının Hıristiyan Türkler olarak bir biriyle karışıp kaynaşmasıyla
ortaya çıkmış bir Türk topluluğu olsa da Gagavuz kimliğinin belirleyici
unsurları Oğuz ağırlıklıdır. Bu sebeple Gagavuz Türkleri Oğuz grubu
Türk topluluklarından biri olarak değerlendirilir.
Türk lehçe ve şivelerini tasnif eden dilcilerden Râsanen, Türkmen, Azeri, Osmanlı ve Gagavuz kollarına ayırdığı Oğuz şivelerini,
Güneybatı grubu olarak adlandırır ve Gagavuz şivesinin sınırlarını Kuzeydoğu Bulgaristan ve Moldavya olarak belirler.74 Baskakov, Gagavuz Türkçesini Balkan Türkçesi ile birlikte Oğuz-Bulgar bölümünün
gü-nümüzdeki şivelerine dahil eder ve Oğuz Türkçesine dayandırdığı
Balkan Türkçesini Osmanlı Türkçesine dayandırdığı Rumeli Türkçesinden ayırır. Baskakov’a göre Balkan Türkçesi, Osmanlı Türkçesinden öncedir.75 Balkan Türkçesi, Oğuz Türkçesinin bir kolunun Hazar,
Kırım ve Tuna yoluyla Balkanlar’a girmesi ve daha önce burada var
olan Peçenek-Uz unsurları ile karışması ile oluşmuş, sonra da 14. yüzyılda Güneydoğudan gelen Osmanlı Türkçesi ile temas ederek bugünkü
hâlini almıştır.76
Gerhard Doerfer de Balkanlar’da kullanılan Türkçeyi77 Tuna ve
Balkan Türkçesi olarak iki ana kola ayırırarak Gagavuz Türkçesi ile
Bulgaristan Türk ağızlarını Tuna Türkçesine, Dobruca Tatar ve Nogay
Türklerinin ağızları ile Bosna’da yaşayan Türklerin ağızlarını Balkan
Türkçesine dahil eder.
Gacal ve Gagavuz Türkçelerini aynı diyalektolojik grup içinde
ele alarak ikisine birden Tuna Türkçesi adını veren Tadeusz Kovvlski
74

Martti Râsanen, “Materialien Zur Lautgeschicte der Türkischen Sprachen”,
Studia Orientalia, edidit Societas Orientalis Fennica, XV., Helsinki 1949, s.26-31.
75
N.A. Baskakov, “K voprosu o klassifi akatsii tyurkskih yazıkov”,
Akademiya Nauk SSSR Otd. Literatura Yazıka, 1952, XI, 2, s.121-134.
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A. Dilaçar, Türk Diline Genel Bir Bakış, TDK yay., Ankara
1964, s. 124
77
Gerhard Doerfer, “Das Gagausische”, PhUologiae Turcicae Fundamenta,
Wiesbaden 1959, s.262.
Tadeusz Kowalski,a.g.m.,s.494-500.
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ise, bu iki ağzın Osmanlı (Türkiye) Türkçesinin bir ağzı olduğunu söyler ve Tuna Türkçesinin Karadeniz’in kuzeyindeki Türk ağızları ve Kuzeydoğu Andolu ağızları ile benzerliğine dikkati çeker.78
Gagavuzların yayıldığı geniş alanda bütün Gagavuz ağızları üzerinde karşılaştırmalı bir ağız çalışması yapılmamıştır. Ancak
Bulgaristan’daki Gagavuzlardan derlenen Folklor metinlerinde görülen
ağız özellikleri -yor şimdiki zaman ekine göre şu gruplara ayrılabilir:
I) Bâlgarevo ağzında -yo,
II) YVinica ağzında -yo, -yu,
III) Brestak ağzında -ye, -yo,
IV) Kumanova ağzında -e, -ye
Bugün Moldavya’da Gagavuz Yeri’nde yaşayan Gagavuzların
konuştuğu Türkçenin ise iki ağzı vardır:
I) Merkez ağzı: Çadır ve Komrat bölgelerinde
konuşulan bu ağız, yazı dilinin de esasını oluş-turur; belli başlı
özellikleri a (geca, ban v.b.) ve e (sırıder, konacek v.b.) gibi arka damak
ünlülerinin bulunması ve h- ve v- ünsüzlerinin korunmasıdır.
II) Güney ağzı: Vulkaneşti bölgesinde ko-nuşulan bu ağzın bazı
özellikleri; iki ünlü ara-sındaki ünsüzlerin düşmesi ile diftonglar ortaya
çıkması (burdeim < burdayım, ziet < eziyet), ünlü yanında -y- ünsüzünün düşmesiyle uzun ünlüler ortaya çıkması (ii < iyi, büüle < böyle), v- ve h-ünsüzleri düşmesi (aua < avcı, arman < harman, üyük < höyük)
vb.dir.
Merkez ağzı ve yazı dilinde şimdiki zaman eki -er, -er, Güney
ağzında -ly, -iy ‘dir.
Gagavuz Türkçesi, tarihî ve sosyal şartlara bağlı olarak Türkçenin
diğer ağız ve lehçelerine göre bazı farklılıklar da kazanmıştır. Ses özellikleri ile tipik bir Balkan Türk ağzı olan Gagavuz Türkçesi, şekil yapısı
bakımından Rusçadan aldığı cinsiyet eki +(y)ka ekiyle ve Slav dillerinin etkisiyle oluşan ifâde düzeniyle kendine has bir özellik gösterir.
Türkçenin tarihî dönemlerinden derin izler taşıyan Gagavuz Türkçesinin kelime hazinesinde Yunan, Bulgar, Romen ve özellikle son yıllarda
Rus dilinden pek çok kelime girmiştir. Ga-gavuzların yaşadıkları ülkeye göre birden fazla dil kullanmak zorunda bulunmaları, konuştukları
78
Wlodzimierz Zajackowski, Jezykı Folklor Gagauzow z
Bulganı, Krakovvıe 1966.
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Türkçenin cümle yapısını da etkilemiştir. Cümleler, bir az da konuşma dilinin serbestliğinin etkisiyle büyük ölçüde devriktir. Ancak Türk
kültürünün ortak hazinesi olan eserlerde Türkçenin tabii ifâde düzeni
korunmaktadır. Gagavuz Türkçesi, Oğuz (Uz) ve Kuman Türkçesi gibi
tarihî Türk şiveleri yanında Karaim Türkçesi gibi bazı çağdaş arkaik
şivelerle ve Anadolu ve Rumeli ağızlan ile çok yakın benzerlikler göstermektedir. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinin etkisiyle
bazı Arapça ve Farsça kelimeler de Gagavuz Türkçesine girmiştir.
Bugün Gagavuz Yeri’nde kullanılan yazı dilinin belli başlı özellikleri şunlardır:
Gagavuz Türkçesi yazı dilinde Türkiye Türkçesinde kullanılan 8
ünlü yanında kapalı e (e) ve şimdiki zaman ekinde kullanılan e~ı arası
bir ara ünlü olan e bulunmaktadır. Kelime başında e ün-lüsü yarı ünlü
y- protezi ile yev, yeş şeklinde, yuvarlak geniş o ve ö ünlüleri yuvarlak
dar u ve ü ünlü protezleri ile uöküz, uorada şeklinde söylenir. Gagavuz
Türkçesinde normal uzunlukta olan bu
ünlüler dışında bir de bu ünlülerin uzunları vardır. Uzunluklar,
aslî uzunluklar; aaç “aç”, kaar “kar”, geeri “geri”, booz “boz”, koor
“kor” vb., korunan uzunluklar; aalem, taaze vb., ses değişmeleri ile ortaya çıkan uzunluklar; baa “bağ”, leen “leğen”, koraalım “koruyalım”,
ceer “ciğer” vb. olmak üzere üç gruba ayrılır. Gagavuz Türkçesinde ses
değişmeleri ile ortaya çıkan diftonglar ve trifdonglar bulunmaktadır:
saurarlar “savururlar”, kaet “gayet”, yauz “yavuz”, göreim “göreyim”;
duuan “doğan”, kuuardı “kovardı” vb. Bazı kelime ve ekler istisna teşkil etmekle birlikte büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu geçerliliğini korumaktadır.79
Gagavuz Türkçesinde ğ ünsüzü ya ünlüleşmiş ya düşmüştür; /,
h, k, r, v, y ünsüzleri de düşmeye çok yatkın ünlülerdir. Diğer ünsüz
değişimi ve ünsüz düşmeleri bakımından Gagavuz Türkçesi Oğuz grubu şivelerin genel özelliklerine sahiptir. Kelime başında y- düşmesi ve
türemesi ile h- düşmesi ve türemesi yaygın ses olaylarındandır: irmi,
üz, ük; yılaç, yınad, yısla; epsi, esap, üük (<höyük); haylak, harmut,
hadet vb. Ünsüz tekleşmesi okka > oka, kuvvet > küvet, bil-lur > bülür
vb., ünsüz ikizleşmesi yanaş > yan-naşer, göm > gömmerlâr, simetrik
> simmetrik vb., ünsüz benzeşmesi nl > nn onlar > onnar vb., mi- > mn
79

L.A. Pokrovskaya, “Gagauzkiy Yazık”, Yazıki Naradov SSSRII. Tyurskie
Yazıki Moskva 1966, s.136.

HİKMET

129

Mayıs 2008

lâzımlı > lâzımnı, damla > damna vb., seda benzeşmesi genç > genci,
git > gider, dat -tık vb. görülür.
Şekil özellikleri bakımından Gagavuz Türk-çesi genel Türkçeye
göre Slav dillerinden geçtiği anlaşılan ve çoğu yerde fonksiyonel olmaktan çıkan cinsiyet eki -(y)ka eki almış kelimeler bakımından bir
farklılık gösterir; kız soliska “kız so-list”, Gagauzka “Gagavuz kadını”,
acıyka-malim “hacı annem”, kafadarka “kız arakadaş” vb. Ye-terlilik
birleşik fiili, gelebilmek, gelememek şekillerinde yapılabildiği gibi,
daha çok olumlu fiil çekiminde var nasıl / nicâ unsurlarıyla, var nasıl
gelmââ “gelebilmek”, var nicâ yapayım “ya-pabilirim” şeklinde, olumsuz fiil çekiminde yok nasıl / nicâ unsurları ile yok nasıl gelmââ “gelememek”, yok nicâ yapayım “yapamam” şekillerinde yapılmaktadır.
Eski ve Orta Türkçedeki -gut- ve -gun- ekleri durgut- ve durgungibi bir kaç örnekte ya-şamaktadır. Bazı kelime ve morfolojik unsurlar Ga-gavuz Türkçesinde özel bir yapı ve anlam ka zanmıştır; ileri ve
geeri kelimeleri sadece yer ve yön değil iki saat ileri ve dört yıl geeri
gibi ör-neklerde olduğu gibi zaman anlamı da taşımaktadır, iiil (< değil) olumsuzluk edatı diil görmüş örneğinde olduğu gibi zarf olarak,
la’âzım kelimesi, Vaazım gelmaa”gelmeli” şeklinde gereklilik fonksiyonu ile, ani (< hani < kanı) kelimesi ki gibi cümle bağlacı olarak,
açan ( < haçan < kaçan) “o zaman” ve “ne zaman” anlamlarında zaman
zarfı olarak, angısı (< hangisi < kangısı) kelimesi “bazısı” ve “kimisi”
anlamlarında belirsizlik zamiri olarak, sAydl (< ise idi) birleşik yapısı,
ge-zerseydim şeklinde katmerli birleşik çekimlerinde, sansın (< sanırsın) ve allelem (< Allahu âlem) kelimeleri tahmin ifadesi olarak, nicel
ve nasıl kelimeleri gezsin nica ördek, baksın nasıl inek ör-neklerinde
olduğu üzere benzerlik edatı gibi fonksiyonu ile de kullanılır.Gagavuz
Türkçesinin cümle yapısı devriktir.Devrik cümlenin bu kadar yaygınlaşmasında Slav dillerinin cümle yapısının Türkçenin ifâde düzenini etkilemesi yanında Gagavuz Türkçesinin uzun yüzyıllar bir konuşma dili
olarak kalmasının ve konuşma üslûbunun yazı diline taşınmasının etkileri de bulunmaktadır. Gagavuzların dil özellikleri gibi dinî hayatları
da kendine has karma özelikler gösterir. 1054 yılında Hıristiyan kiliselerinin Ortodoks ve Katolik olarak ikiye ayrılmasından sonra Dobruca
bölgesinde yaşayan Gagavuzlar, Bizans’ın etkisiyle Ortodoks kilisesine
bağlandılar. Bugünkü Gagavuz kilisesi Kişinev metropolitliği kanalı ile
Moskova patrikliğine bağlıdır.
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Ancak Gagavuz Türkleri arasında bazı Baptist ve Adventist Protestan gruplar da bulunmaktadır.
Mihail Çakır 1930’lu yılların Gagavuzlan için, “Gagauzlar her
erde tutuerlar hristian dinini, zere onlar ortodoks hristian olup ei dinli religiyalıklı deyanetli insanlardır” demektedir.80 Atanas Manof da
Gagavuzlann dinî anlayışlarını şöyle anlatmaktadır: “Din bakımından
Gagauz mutaassıptır. En küçük dinî mükellefiyetlerini dinî bazı akidelere açıktan açığa mugayir dahi olsa, ta-mamıyla ve taassupla ifa eder.
Kendisini hiç kimse bunun aksine ikna edemez. Bunun içindir ki ‘böyle
bulduk; böyle götüreceğiz’ derler”.81 Gagavuzların Hıristiyanlığı diğer
Hıristiyanlara göre oldukça farklı özelliklere sahiptir. Gagavuzlarda,
Hıristiyanlık ve İslamlık inancı pek çok bakımdan iç içe girmiş durumdadır. Hıristiyanlıkta olmadığı hâlde kurban kesilmesi, fakirlere yardım
edilmesi, hayır için yol, köprü, çeşme yaptırılması, ölülerin yıkanması,
domuzun pis kabul edilmesi gibi hususlar; Gagavuzların dinî gelenekleri arasında yer alan İslamî unsurlardır. Gagavuzlar arasında yaygın
olan bir çingenenin, bir at hırsızının, bir papazın öldürülmesinin günah
sayılmaması, cehenneme ilkin papazların gireceği inancı, sabahleyin
bir papazla karşılaşmanın uğursuzluk getireceği düşüncesi, masallarda ve fık-ralarda papazlarla ilgili olumsuzlukların dile getirilmesi gibi
hususlar da Hıristiyan din adamları hakkındaki yaygın kanaati ortaya
koyması bakımından önemlidir. Gagavuzların duygu, inanç ve ibadet
alanında yer alan bu yaklaşım ve davranışlar, Keykavus ve Sarı Saltık ile birlikte Dobruca’ya gelerek sonradan burada Hıristiyanlaşan
Türklerin İslamlıktan Gagavuz Hıristiyanlığına taşıdığı unsurlar olarak
değerlendirilmektedir.82 Gagavuzlar da, Müslüman Türkler gibi cennet,
cendem (< cehennem), oruç, günaa (günah) terimlerini kullanırlar. Birlikte yaşadıkları Slavlar, Rumlar ve Romenler Tanrı için Boje, Theos,
Romn, Romnezeu adlarını kullandıkları hâlde; Gagavuzlar Allah sözünü tercih ederler. Gagavuzlardaki Allah inancı, Müslümanlıktan bazı
izler taşımakla birlikte trinity, yani Ortodoksluktaki üçleme inancı da
varlığını korumaktadır.83 Bizans kilisesinde papaz sınıfının Rumlardan
80
81
82

Mihail Cıachır, a.g.e., s.3.
Atanas Manof, a.g.e., s.60-61.
Harun Güngör, “Gagavuz (Gökoğuz)”, Yeni Türkiye, yıl:3, S.16, TemmuzAğustos 1997, s.1599.
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Harun Güngör, “Gagauzların Hıristiyanlığı Kabulü ve tanışlarındaki İslamî
Unsurlar Meselesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1983, s.254.
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kurulu olması, İstanbul’un fethinden sonra da Fener Rum Patrikhanesinin bütün Hıristiyanların dinî temsilcisi olarak kabul edilmesi, Gagavuzları Rumların helenistik propagandalanyla yüz yüze bırakmıştır. Bu etkilerle Rumca âyin ve dinî eğitim dili olmuştur. 1870 yılında
Bulgar kilisesi ku-rulmasıyla birlikte Dobruca’da kalan Gagavuzlardan
bir kısmı da Bulgar kilisesinin kontrolüne girmiştir.84 Türk Ortodoks
Patrikliğinin çok geç bir dönemde devreye girmesi, Gagavuzları dinî
bakımdan Rum, Bulgar ve Rus papazlarının etki alanında tutmuş, bu
milletlerin Gagavuzlara yönelik emperyalist politikaları dinî bir kisve
altında yıllarca devam etmiştir. Türkçeyi ibadet ve edebiyat dili hâline
getirmiş Anadolu Hıristiyanları olan Karamanlılar, Yunan harfleri ile
verdikleri eserleri Gagavuzlara kadar ulaştırmışlar ve onların Anadolu
Türk kültürü ile bağlantılarını diri tutmayı başarmışlardır. Karamanlıların nüfus değişimiyle Yunanistan’ın insafına terk edilmesinden sonraki
dönemde, dinî hayatta millî dilin önemini kavramış bir din adamı olan
Mihail Çakır, İncil’i ve Hıristiyanlığa ait bir kaç eseri Gagavuz Türkçesine çevirerek Gagavuzlarm dillerini ve kültürlerini korumalarını
sağlamıştır.Gagavuz Türkleri, dinî hayatlarında olduğu gibi gelenek ve
göreneklerinde de diğer Türk boy ve toplulukları ile büyük benzerlikler
gösterirler.
Hayvancılıkla uğraşan Gagavuzlar, diğer Türkler gibi hayvanlarını dağlama ve kulaklarına en açma yoluyla işaretlerler. Tarımla uğraşan Gagavuzlarm harman şekilleri de Anadolu Türklerindeki gibidir.
Müslüman Türkler gibi, Gagavuzlar da muska takarlar, muskayı bazan
haçla birlikte taşırlar, bazan da gömleğe veya şapkaya dikerler. Nazar
inancı Gagavuzlar arasında da yaygındır, nazardan korunmak için nazar boncuğu takılır.Gagavuzlarda zengin bir halk hekimliği geleneği
bulunmaktadır. Nazara, hastalığa, aşırı endişe ve korkuya karşı okuma
ve dua ile tedavi yolları uygulanır. Soğuk algınlığı, ayak, bel, baş, kulak, diş ağrıları ve siğil tedavileri için bitkilerden yapılan ilaçlar kullanılır. Bunların dışında uygulanan bazı değişik tedavi yöntemleri de
bulunmaktadır.85
Gagavuzlardaki kız isteme, nişan, düğün, yüz görümlüğü gibi
âdetler ufak farklarla Türkiye’deki gibidir. Anadolu düğünlerinde olduğu gibi Gagavuz düğünlerinde de sağdıç çok önemlidir. Düğünü sağdıç
84
Osman Nuri Peremeci, Tuna Boyu Tarihi, İstanbul, 1952,s.205
85
Tudorka Arnaut, “Gagauzlar’da Halk Hekimliği”, Anayurttan
Atayurda Türk Dünyası, yıl:5, c.4, S.13,1997, s.70-77.
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yönetir. Evlilikler ailelerin rızası ile yapılır, ancak aileler arasında mutabakat olmazsa oğlan kızı kaçırır. Kaçan kıza kaçkın denir. Düğünlerde
at yansı ve güreş yapılır. Bu müsabakalar bitmeden düğünün tören kısmı başlamaz. Yarışmalarda birinci gelenlere sağdıç şarap hediye eder.
Evlenen çocuklar baba evinden ayrılarak yeni bir eve taşınırlar,
baba ocağında en küçük kardeş kalır. Çocuğun ilk dişini gören yakını,
çocuğa hediye verir. Hediye alan çocuğun dişlerinin iğne gibi sivri olacağına inanılır.
Ölü evinde can pidesi adı verilen bir yemek verilir. Gagavuzlar
arasında Allahlık adı verilen bir kurban kesilir. Allahlık olarak ayrılan
hayvanlar, özel bir yerde otlatılır, kimse bu hayvanlara dokunmaz, hatta
kurtların bile bunları yemediğine inanılır. Bir köyde 6-7 Allahlık bir
araya gelince bu hayvanlar için masrafı köylü tarafından karşılanan bir
özel bakıcı tutulur. Bu kurbanları sahipleri keser ve sağ but rahibe gönderilir, geri kalan kısımlar ise misafirlere ikram edilir. Bu kurbanın dışında bir de yaz oruçları sonunda kesilen ayrı bir kurban daha vardır.
Gagavuz halk takvimindeki ay adları Anadolu Türklerinin ay adlarına çok benzer:
Ocak “büük ay”.
Şubat “gücük ay”
Mart “babu”
Nisan “çiçek ay”
Mayıs “maiz”, “kelebek”, “(H)ederlez”
Haziran “kirez ay”, “ay Petri ay”
Temmuz “orak ay”, “ay İlia ay”
Ağustos “harman ay, “lobut ay”
Eylül “istavroz ay”
Ekim “ekim”
Kasım “canavar (kurt) yortusu”
Aralık “kırım”, “Hristos orucu”.
Haftanın günleri de Gagavuz folklorunda eğlenceli bir zaman anlayışına göre değerlendirilmektedir.
Pazar: Papazlar yazı yazar.
Pazartesi: Piinir haftası veya hafta başlar.
Salı: Sallanır, yani bugün çalışılmaz.
Çarşamba: Çarşaf dokur.
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Perşembe: Pişkir dokur.
Cuma: Cum cum eder, yani eğlenir.
Cumaertesi: Hafta biter.
Yıl içindeki önemli zamanlar da şunlardır:
Seksen (Aftanos günü): Kasımın sekseninci günü. Bugün için
“Seksen tarlaya tohumu at sen” denir.
Doksan: Kasımın doksanıncı günü. Yazın baş-langıcıdır. Bugün
için “Doksan yaza konsan” denir.
Yüz: Kasımın yüzüncü günü. Yüze basınca her şey düz olur. Bugün için “Yüze bastık düze bastık” denir.
Yüz on: Kasımın yüz onuncu günü. Tarlaya git ve sabanın yanındaki yerini al. Bugün için “Yüz on tarlanın başına kon” denir. 86
Türkiye’de ve Türk dünyasında yaygın olarak kutlanan mevsime bağlı
bayramlar Gagavuzlar arasında da kutlanır. Gagavuzlarda baharın gelişi ile nevruza benzer şekilde ilk yaz bayramı kutlanır.87 Gagavuz halk
takvimine göre bahar, 9 martta (bugünkü takvime göre 21 mart) gelir.
Gagavuzlar arasında 1-9 mart arası çalışılmaz. 1 mart günü beyaz ve
kırmızı yün ipliğinden marta veya mar-tacık yapılır, uğur getireceği
inancıyla çocukların kollarına, kuzuların boynuna bağlanır veya kadınların başörtüsüne dikilir.
9 martta çiftçiler tarlaya gidip 40 buğday tanesini toprağa ekerler
ve 40 tane sekize benzer ekmek pişirilirerek dağıtılır. Bu sebeple bugüne “40 kaşık” veya “40 ayoz” günü de denir. Bugünle ilgili olarak
söylenen “Mardin dokuzu vurdu yere topuzu” sözü çok yaygındır.
Gagavuzlar da diğer Türk toplulukları gibi Hıdırellezi mayıs
ayında kutlarlar; ancak hazırlıklara nisan ayından başlarlar. Nisan ayında kutlanan Paskalya Bayramı Hıdırelleze bir giriş mahiyetindedir. Evlerde mum yakılması, çocukların yumurta toplaması ve boyaması, kolaç denen bir ekmeğin yeni evli çiftlerce gezdirilmesi, günahtan arınma
inancıyla ateşten atlanması ve diğer eğlenceler bu bay-ramı renklendiren eğlencelerdir.
Gagavuzlar, Hıdırellezi Ederlez veya Hederlez şeklinde söyler86	�����������������������������������������������������������
Vvlodzimierz Zajaczkovvski, “Pryczynki do etnografii Gagaauzovv”, Rocznik Orientalistyczny, Tom:XX, Warszawa 1956, s.354356
87
Stepan Kuroğlu, “Gagauzlarda îlk Yaz Bayramı”, Nevruz ve
Renkler, Ankara 1996, s.260-267.
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ler ve bugünü Aya Görgi adıyla da bilirler. Bunun sebebi San Saltık’ın
Saint Nikola ile karıştırıldığı gibi, Hıdır-Ilyas’ın da bir Hıristiyan azizi
olan Saint Georges ile karıştırılmasıdır. Bu bayram diğer Türkler de
olduğu gibi 6 mayısta kutlanır, Gagavuz halk takviminde mayıs ayının
bir adı da Hederlezdir.88 Hederlez günü özel bir kurban kesilir. Rahibin
okuyup üflediği tuz ile kurbanın dili tuzlanır, boynuzlarına yanar vaziyette iki mum yerleştirilir. Kurbanın kanıyla orada bulunanların alnına
işaret yapılır ve evin değişik yer-leri kutsanır. Kurbanın geriye kalan
kanı ve sakatatı toprağa gömülür ve et kısmı parçalanmadan kızartılır.
Kızartıldıktan sonra bir leğenin içinde kiliseye götürülür, burada rahip
bir dua okur ve okunmuş kurban eti kilise avlusunda özel hazırlanmış
haç damgalı buğday ekmeğiyle yenir. Etin bir kısmı fakirlere dağıtılır,
rahibe bir ön kol ve kurban derisi ayrılır. Yılın bir muhasebesini yapmak üzere insanlar kilolarını öğrenmek için tartılırlar, iş ve kira sözleşmeleri bugün yenilenir.
Gagavuzlar arasında okuma yazma oranı oldukça yüksektir. Gagavuz Türkçesiyle eğitime kısa aralıklarla izin verilmesine rağmen
bütün çocukların ilkokula gitmesi zorunludur. Bu okulların öğretmen
ihtiyacı Komrat’ta bulunan bir öğretmen okulundan karşılanmaktadır.
11 Şubat 1991 tarihinde yine Komrat’ta Gagavuz Devlet Üniversitesi
açılmıştır. Bu üniversitede Georgi N. Topuzlu ve Diyonis Tanasoglu
rektörlük yapmıştır. Üniversitenin Dil-Edebiyat ve Millî Kültür Fakültesi (Gumaniter Fakültesi), Ekonomi Fakültesi, Endüstri Fakültesi ve
Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 600’ü aşmıştır. Gagavuz gençleri, bu üniversite dışında Kişinev’de ve Türkiye’deki
üniversitelerde eğitim yapmaktadır. Kişinev’de Moldavya İlimler Akademisi, Azınlık Milletler Enstitüsü’ne bağlı olarak çalışan Gagavuz
Türklerinin kültürel varlığını araştıran bir bölüm bulunmaktadır.89
.

88

Tudorka Arnaut, “Gagauzlarda ilk Yaz Bayramı” Nevruz, Ankara 1998,

s.49-64

89

Harun Güngör - Mustafa Argunşah, Dünden Bugüne Gagauzlar, Ankara,
1993, s.51-53.
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Sonuç
Gagavuzlar, 23 Aralık 1994’te özerklik statüsü kazandıktan sonra, uzun yıllar kuşatıldıkları yabancı kültürlerin etkilerinden bir an önce
kurtulmak için bir arayış ve uğraş dönemi başlattılar. 1992 yılında 85
Gagavuz öğrencinin yaz kurslarına Türkiye’ye gelmesi ile başlayan
Türkiye ile öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi çalışmaları sonraki
yıllarda daha da hızlandırıldı. Gagavuz Yeri’nden Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı 1993-1994 öğretim yılında 180’i buldu, Türkiye’den de çok
sayıda bilim adamı, öğretmen ve öğrenci Gagavuz Yeri’ne gitti. Ayrıca
Çadır ve Kişinev’de Türk okulları açıldı ve 1994’te Kişinev’de Gagavuz Türkçesiyle eğitim veren bir okulun açılışı yapıldı. Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı, TİKA, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK gibi eğitim
ve kültür ağırlıklı kurumların des-teğiyle çok sayıda Türkçe ders kitabı
basıldı ve bölgeye gönderildi. Bazı folklor ekipleri Gagavuz Yeri’nde
Türk kültürünün ortak zenginliklerini sergiledi. Gagavuz Yeri ve Türkiye arasında eğitim ve kültür alanında başlayan bu yakınlaşmalar, en üst
seviyede ve Moldavya’yı da içine alarak ticaret ve karşılıklı iş birliği
alanlarına kadar yayıldı.90 Bu gelişmelerin Gagavuz Türkleri için çok
daha aydınlık ve güzel bir geleceği müjdelediğine şüphe yok.

90
Ayten Kılıç, “Türkiye ve Gagoğuzlar”, Avrasya Etüdleri, S.13,
İlkbahar 1998, s.45-53.
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Dünden Bugüne Batı Trakya Türkleri
Yrd.Doç.Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU*

Giriş
Batı Trakya; doğuda Meriç Nehri ile Türkiye’ye, batı’ da Karasu
Nehri ile Makedonya’ya, kuzeyde Rodop Dağları ile Bulgaristan’a sınırdaştır. Güneyinde ise Ege Denizi yer alır. Yaklaşık 50.000 kilometrekarelik bir coğrafya parçasıdır. Batı Trakya dört bin yıllık bir yerleşim
bölgesidir. Batı Trakya’nın ilk sakinleri, Traklar’dır. Frigyalı’lar, Etrüskler, İskitler, Persler, Atinalılar, Makedonlar, Keltler, Romalılar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Hun ve Kuman Türkleri hâkim oldular.Batı Trakya Türkleri,günümüzde, Yunanistan’ın sınırları içindeki Batı Trakya
bölgesindeki yaşayan ve Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi çerçevesinin dışında tutulmuş Türk-Müslüman toplumu için ve bu toplum ile
doğrudan bağları mevcut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının memleketlerini ve/veya kçkenlerini ifade etmek için kullanılan tanımdır.

Resmi istatistiklerce verilen rakamlar yapılan tanımlamalara göre
değişmekte ise de, Batı Trakya Türkleri’nin nüfus yapısı üzerinde büyük darbe oluşturmuş1 özel bir etken Yunanistan hükümetinin bu ilkenin
vatandaşlık yasası metninde 1955-1998 yılları arasında muhafaza ettiği
ve insan haklarına temelden aykırılık oluşturan “19.md.” olmuştur. Bu
1
* Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyoloji bölümü, Öğretim görevlisi
ŞAHİN, İlhan “Batı Trakya Türklerine Yapılan Baskılar” Türk Dünyası Araştırmaları, S.12, İstanbul,1984, s.64
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madde kapsamında Yunan hükümetinin “etnik açıdan”Yunan olmayan
Yunanisan vatandaşlarının vatandaşlığını feshetme hakkı baki kalmış
ve resmi belirlemelere göre toplam 46.638 Batı Trakyalı veya Oniki
Adalı Türk,ata topraklarına bağ oluşturan vatandaşlık haklarını bu madde kapsamında kaybetmiştir.2Bu yasa 1998’de geriye doğru telafi imkaı
sağlanmaksızın yürülükten kaldırılmıştır.Batı Trakya Türkleri’nin nüfusu 150.000 olarak tahmin edilmektedir.
İlk Yerleşim

Hun Türkleri M.S. 4. yüzyılda, Avar Türkleri 5. yüzyılda, Peçenekler 9. yüzyılda ve Kuman Türkleri 11. yüzyılda buraya yerleşmişlerdir.3
Batı Trakya’daki bu Türk kavimleri Osmanlıların Balkanları fethi sırasında faydalı olmuşlardır. Hatta Balkanlarda konuşulan Slav dilinde
“yardımcı” anlamına gelen “Pomaga” veya “Pomagaç” kelimelerinden
gelişen Pomak ismi, Balkanların fethi sırasında Osmanlı Türkleri tarafından Kuman Türklerine verilen isimdir.4   Pomaklar, Osmanlı İmparatorluğu’ nun iskan siyaseti sırasında İslamiyet’ i kabul etmiş, ve kendi
hür iradeleri ile Müslüman ve Türk olup bölgede hüküm sürecek olan
diğer Hristiyan milletlerin onları Hristiyanlaştırma sürecine tabi tutmalarına izin vermemişlerdir.5 Bu bölgede, Türk soyundan olan Bulgarlar
ve Macarların istilalarına mâruz kalmış, Bulgarlar XX. yy.’da batıda
Morova suyuna, Sırbistan’a; Güneyde ise Makedonya’ya kadar uzanan
topraklarda siyasi varlık gösterebilmişlerdir.6
Osmanlı Fütuhatı ve Türk Nüfusu
Batı Trakya’nın Türk Yurdu hâline gelmesi, Osmanlı Devleti’nin,
2
Dede, Abdürrahim, “Yunanistan’ ın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ na Uyguladığı Baskılar” Batı Trakya Dergisi,
Sayı:258 (Ocak-Şubat-Mart 1990), Cilt:23, s.11-12
3
TÜRKKAN, Dr. Reha Oğuz “Türkler’in Ataları ve Türk
Moğol İlişkileri Meselesi” Türk Dünyası Araştırmaları, S.48,
İstanbul,1989, s.179-184
4
Eren, Halit, “Batı Trakya Türkleri”, İstanbul 1997, s.13-14
5
Dede, Abdürrahim, “Balkanlar’ da Türk İstiklal
Hareketleri”, İstanbul 1978, s.66
6
Eren, a.g.e, s.14
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1356’da bölgeye gelmesiyle başlar. Osmanlı Türkleri ilk defa Padişah
Orhan Gazi devrinde, Şehzade Süleyman Paşanın kumandası altındaki
kuvvetlerle Rumeli’ye ayakbasmıştır. 1354 yılında Çanakkale boğazından geçerek Gelibolu’yu fethedilmiştir.
Şehzade Süleyman Paşa bir sürek avı esnasında uğradığı bir kaza
neticesinde şehit olmuştur. 1359 yılında o yüce komutanı şehit olmasıyla geçici bir duraklama devri başlamış, bu duraklama devri 1361 yılına
kadar sürmüştür.Bundan sonra Lala Şahin Paşa gerekli hazırlığı ikmal
ederek, o zaman Trakya bölgesinin en ehemmiyetli merkezi olan Edirne şehrinin fethine teşebbüs etmiş. Şehrin 1362 yılında fethiyle buranın muhafazası Lala Şahin Paşa’ya verilmiş. Lala Şahin Paşa Edirne’yi
emniyete alabilmek için, emrindeki muzaffer kuvvetlerle Meriç Nehri
boyunca ilerleyerek, kolaylıkla Filibe’yi de fethetmiştir. Bu surette Osmanlı fütuhatı Bulgaristan’ın orta kesimlerine kadar ilerlemiş ve böylece Bizans’ın Bulgaristan ve Makedonya Sırplarıyla irtibatı kesilmiş
olmuştur.
Diğer bir Osmanlı fütuhatını sevk ve idare eden Gazi Evrenos Bey
ise Vardar Nehri boyunca ilerleyerek, Gümülcine ve İskeçe’yi almış.
Sırpların elindeki Serez’i de feth ederek burasını bir üs haline getirmiştir.
Böylece, 1364 yılında Batı Trakya’ nın fethi gerçekleşmiştir.
Zaman içerisinde Dedeağaç, Dimetoka, Gümülcine, İskeçe, Kavala, Drama ve Serez Osmanlı yönetimi altına alındı. 1372 yılına gelindiğinde Trakya’nın tamamı fethedilmiştir. Bölgeye Anadolu’nun muhtelif
şehirlerinden Türk aileler yerleştirilmiştir. Batı Trakyalı yerli halktan da
kendi istekleriyle, herhangi bir baskı söz konusu olmaksızın İslâmiyet’i
kabul edenler, Türk kültürünü benimseyenler olmuştur. Osmanlı yönetimi, bölgeye yerleştirilen Türkler ve İslâmiyet’le sonradan şereflenen
yerli halk elbirliği ile Batı Trakya’yı kısa zamanda camiler, medreseler,
kervansaraylar gibi Türk-İslâm kültürünün zevk ürünü üstün mimari
eserleriyle donatımıştır.Batı Trakya, artık Osmanlı Devleti’nin Rumeli
Eyaleti olmuştur.
Bölge halkı 1878 yılına kadar bütünü ile huzur içerisinde yaşamıştır. 3 Mart 1878 Ayastefanos Antlaşması ile Batı Trakya’nın doğu
kısmı Bulgaristan’a bırakılmıştır. Bölge halkı, yönetim değişikliğine
karşı direniş hareketi başlatmıştır. Hareketlerin genişlemesiyle önce
geçici hükümet, sonra da 1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
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kurulmuştur. Dünya tarihinin ilk Türk Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Fakat kısa bir süre sonra dağıtılmıştır. Başkaca denemelerden sonra 1919-1920 yılları arasında Batı Trakya Türkleri’nin en uzun ömürlü
devleti hüküm sürmütür. Yunanistan’ın bölgeyi işgal etmesiyle bu devletin varlığı da sona ererek, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması
ile Batı Trakya Türkleri’nin statüsü belirlenerek bölge, üzerinde yaşayan
insanlarla birlikte Yunanistan’a verilmiştir. O tarihte Batı Trakya’daki
Türk nüfusu 747.628 olarak belirlenmiştir. Toplam nüfus ise 975.548
olarak bilinmektedir.
Kronolojik Olarak Batı Trakya Sorunu
1. İlk Batı Trakya Devleti
  Batı Trakya’ nın tarihçesinde de belirtildiği gibi ilk   Türk cumhuriyeti devletini Batı Trakyalılar kurmuşlardır. Bu durum Osmanlı
İmparatorluğu’ nun zayıflaması sonucu Balkanlar’ da ayaklanan ve
eskiden Osmanlı tabiyetinde olan milletlerin 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ na karşı Balkan Harbi’ ni ilan etmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Balkan Harbi sırasında oldukça güçsüz olan Osmanlı
İmparatorluğu içinde boy gösteren iç karışıklıklar da düşmanın ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Çatalca’ya kadar gelen düşman oraya gelene kadar hiçbir güçlükle karşılaşmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu 30
Mayıs 1913’ te yapılan Londra Konferansı sonucu Midye-Enez çizgisinin batısındaki bütün toprakları Balkan ülkelerine bırakmıştır. I. Balkan
Savaşı’ nda kazanılan ganimet yüzünden galip devletlerin aralarında
başlayan anlaşmazlıktan yararlanmak isteyen Osmanlı İmparatorluğu
II. Balkan Harbi ile Edirne’ yi sınırlarına dahil etmiştir. Bu savaş sonucunda Balkanlar Osmanlı himayesinden çıkıp yeni kurulan ülkeler
tarafından parsellenmiştir. Balkanlar’ dan kopma sonucu Batı Trakya  
II. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan’ a bırakılmıştı.
Bulgar çetelerinin Batı Trakya’ daki Türkler’ e yaptığı mezalimi önlemek için Enver Paşa Batı Trakya’ ya 116 kişilk bir müfrezeyi
Kuşçubaşı Eşref komutasında bölgeye göndermiştir. Kuşçubaşı Eşref
komutasındaki birlik Batı Trakya’ yı baştan başa işgal edip, Gümülcine’
yi de kurtardıktan sonra 31 Ağustos 1913’ te   merkezi Gümülcine
olmak üzere “ Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi” ’ ni kurmuştur.7
7
Oran, Baskın, “Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu”, Ankara 1986, s. 9-10
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Osmanlı’ya artan baskılar sonucu Batı Trakyalılar’ ın ileri gelenleri 25
Eylül 1913’ te Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi adı altında Babıali’
ye, Başkumandanlığa, Onuncu Kolordu Kumandanı Hurşit Paşa’ ya
ve Kurmay Başkanı Enver Bey(Paşa)’ e Kuşçubaşı Eşref eliyle gönderdikleri tezkerede ilk Türk devletinin kurulduğunu arzetmiş ve
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.8 Dedeağaç da alındıktan sonra Batı
Trakya Devleti başkentini Gümülcine olarak ilan edilmiştir.
Rus tehileki de dikate alınarak,Osmanlı-Bulgar görüşmeleri 29
Eylül 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması ile Batı Trakya’
yı tümüyle Bulgaristan’ a bırakmıştır.Batı Trakya, II. Balkan Savaşı’
nı sonuçlandıran metin olup Balkan Devletleri ile Bulgaristan arasında
10 Ağustos 1913 tarihinde imzalanan Bükreş Antlaşması ile Bulgaristan’ a terkedilmiştir. Bu antlaşmalar sonucu tarihteki bu “İlk Türk
Cumhuriyeti”de 25 Ekim 1913’ te siyaset sahnesinden silinmiştir. 925
Ekim’ de “Batı Trakya İlk Türk Cumhuriyeti” hükmü varlığını resmen
feshetmiş ve Bulgar Çarlığı hakimiyetine girmiştir. 1059 gün süren Batı
Trakya İlk Türk Cumhuriyeti tarih sahnesinden tamamen silindiği gibi
Batı Trakya bir daha Türk egemenliği’ ne geri dönememiştir .
   
          2. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Batı Trakya:
Batı Trakya Birinci Dünya Savaşı sırasında iki yıl Bulgarlar’ ın
egemende kalmıştır.11 Ancak 19 Ağustos 1914’ te imzalanan OsmanlıBulgar İttifak ve Dostluk Antlaşması ardından çıkan Birinci Dünya Savaşı yüzünden Batı Trakya Meselesi’ nin ortaya çıkması 1918’
e kadar engellenmiştir. 30 Ekim 1918’de savaşın bitmesiyle imzalanan Mondros Mütarekesi’ nin imzalanmasıyla savaştan mağlup çıkan
Bulgaristan’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf durumları Yunanistan’ ın Batı Trakya için faaliyetleri devam etmiştir.12 Batı Trakya’da ise
Drama’ da Yüzbaşı Fuat Balkan, Şakir Zümre ve Cevat Beyler tarafından 29 Temmuz 1915 tarihinde “ Garbı Kurtuluş Komitesi” kurulmuş8
Demirbaş, H. Bülent, “Batı Trakya Sorunu”, İstanbul 1989,
s.41-42
9
Oran, a.g.e, s. 10
10
Delibalta, A.Mehmet, “Batı Trakya Fetih Tarihi” , Bursa
2002, s.221
11
Eren, Halit, “Batı Trakya Türkleri” , İstanul 1997, s.42
12
Dede, a.g.e , s.56
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tur. 5 Ağustos 1914’ te Enver Paşa’ nın şahsına bağlı olarak “Teşkilat-ı
Mahsusa” adlı gizli bir istihbarat örgütü kurulmuştur. Bu teşkilatın
amacı Batı Trakya’nın muhtariyeti ve günün birinde bağımsızlık için
Bulgar çeteleriyle ve aynı zamanda Yunan çeteleriyle mücadele etmek
ve siyasal olarak örgütlenmek amacını gütmüştür.13  Bu teşkilat Batı
Trakya’daki İslam Cemaatlerini kuvvetlendirmiş ve çetelerle mücadele etmelerini sağlamıştır. Ayrıca Bulgar meclisine milletvekili sokma
başarısını gösterebilmitir.  Bu mücadelenin mimarı olan Fuat Balkan,
İstanbul’ a geri çağırılması üzerine teşebbüs de başarısız olmuştur.Fuat
Balkan önderlğinde oluşturulan bu yapılanma mümkün olduğu kadar
Yunan askerlerinin Anadolu’ ya aktarılmasına engel olmuş, Yunanlılar’
ın Anadolu’ da desteksiz kalmalarına neden olmuştur.14   
       
3. Batı Trakya’nın Kaderini Belirleyen Antlaşmalar:
a)   Londra 1830 Protokolü ve 1881 İstanbul Sözleşmesi:
Yunanistan’ ın bağımsızlığını kazanmasında, Yunanlılar ın ayaklanmalarını ve Etnik-i Eterya’ nın faaliyetlerini durdurmakta başarı
gösteren Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’ nın, Mehemet Ali Paşa’ nın
isyanında oluşan durumun tekrarlanacağı şüphesi ile öldürülmesinin
payı çok büyüktür. Yunanlılar’ ın önündeki engelin kalkmasıyla 1829
yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan savaş sonrası imzalanan Edirne Antlaşması sonucu Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan’ ın özerkliğini tanımak zorunda kalmıştır.Çıkarları zedelenen
Fransa ve İngiltere, Londra’ da Rusya’ nın da katılacağı Londra Konferansı’ nı düzenleyerek Yunanistan’ ı bağımsız bir devlet ilan etmiştir. Bu
devletler ayrıca 1832’ de de bir antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu’na
bağımsız Yunanistan’ı kabul ettirmiştirler.15
Yeni Yunanistan Devleti’nin sınırları içinde kalan Müslüman
azınlıklar, 1830 Londra Protokolü ile birtakım güvencelere sahip olmaktadırlar.Protokolün 5. maddesine göre”Yunan Hükümeti, aynen
Osmanlı Hükümeti gibi, derhal genel bir af ilan ederek ve kendisine
karşı çarpışmış olanların mal ve mülklerinin yoksun bıraklmamasını ve
bu kişilere hiçbir nedenle ilişilmemesini sağlayacaktır.16 Yunanistan’a
13
Oran, a.g.e, s.10-11
14
Yıldız , Selahattin , “Fuat Balkan” İlk Türk Komitacısı,
s.60
15
Eren, a.g.e, s.45
16
Toluner, Sevin, “Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’
146

HİKMET

Geçmişten Günümüze Kadar Balkanlarda Türk Varlığı

bırakılmış olan toprak ve adalarda yaşayan Müslümanlardan yerlerinde kalmak isteyenler mülkiyetlerini koruyacaklar ve aileleriyle birlikte
tam bir güvenlikten yararlanarak yaşayacaklardır.”17
1881 İstanbul Sözleşmesi iseYunanistan’ın sınırlarını Teselya’ ya
kadar genişletmesi üzerine Batılı devletler ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında İstanbul’da 24 Mayıs 1881’ de imzalanmış bir sözleşmedir.Bu
antlaşma hükümleri özellikle din ve ibadet özgürlüğüyle ilgilidir.18 Batılı devletlerin mudahil olmasının sebebi 1878 Berlin Antlaşması’nın
24.maddesince öngörülen
“arabuluculuk”
görevinin ifası söz
konusudur.1881 İstanbul Sözleşmesi Yunanistan’a iki grup azınlık hakları getirmektedir.“Müslüman” terimi kullanılmadan yazılmış olan ve
kamu yararı gözetmeksizin hiç kimsenin malına el konulamayacağı türünden hüküm getiren maddeler birinci gruba, şeriat mahkemeleri veya
sürü otlatmakla ilgili olanlar ve Müslümanlar’a açıkça eşit medeni ve
siyasal haklar tanıyanlar ise ikinci gruba girmektedir.19
i) 1913 Atina Antlaşması ve 3 Numaralı Protokol:
20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu iç sorunların
yanında, dış politikada da önemli zayfiyet göstermiştir. Siyasi birliğini
geç tamamlayan İtalya, Trablusgarp’a saldırmış ve bundan yararlanan
Balkan ülkeleri de Osmanlı İmparatorluğuna savaş açmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun bütün cephelerde kaybetmesinin ardından Balkan
Devltleri önemli yerleri kazanmıştırlar.Örneğin Yunanistan, Epir’in
bütününü, Selanik, Drama, Kavala ile birlikte Güney Makedonya’ nın
büyük bir kısmına sahip olmuştur.Bu arada Sırbistan’a Manastır, İstip,
Üsküp ve Priştine; Karadağ’a Plevlye ve Cakova; Bulgaristan’a ise Makedonya’ nın küçük bir bölümü ile Dedeağaç bırakılmıştır.
I. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı-Yunan Barışı 14 Kasım
1913’ te imzalanan Atina Antlaşması ile gerçekleştirilmiştir. Bu anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu, Yunanistan’ın Balkanlar’da ele geçirdiği topraklar ile Girit’ in bu devlete ait olduğunu resmen kabul etmiştir.
Sözkonusu antlaşma ile Yunanistan’da kalan Türkler’in sahip olacakları
haklar ve durumları saptanmıştır. Önceki azınlık haklarını düzenleyen
diğer antlaşmalar da teyit edilmiştir. Ege Adaları’ nın durumu da Londra Konferansı uyarınca Büyük Devletler’ in(Rusya, İngiltere, Fransa)
nin Bazı Dış Politika Sorunları”, İstanbul 2000, s.212
17
Oran, a.g.e, s.33
18
Toluner, a.g.e. , s.213
19
Oran, a.g.e, s.34-35
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takdirine bırakılmıştır.20
Bu antlaşmanın önemli maddeleri 2, 5, 6, 7, 11 ve 12.
maddelerdir(Bknz Ek no 9)21. Bu antlaşmaya 3 protokol eklenmiştir.
Bunlardan 3 numaralı olanı Müslümanlar’a birtakım azınlık hakları getirmektedir.Buna göre, başmüftü ve müftüler Yunan memurlarının hak
ve görevlerine sahip olmakta, başmüftü, müftüleri malî ve dînî bakımdan denetleyebilmektedir. Bu müftüler ancak Yunan Krallığı anayasasının 88. maddesi gereğince görevden alınabileceklerdir.
Atina Antlaşması ve 3 numaralı protokol azınlık hakları açısından
önemli bir antlaşmasıdır Ancak Yunan yetkililer bu antlaşmayı geçerli
saymamaktadırlar. Bu antlaşmanın genel bir nitelik taşımadığının Girit
adası dahil olmak üzere Teselya’dan Batı Trakya’nın batı sınırına kadar
oluşundan anlaşılmaktadır. Bu antlaşma Batı Trakya için geçersiz olduğu gibi Müslüman kökenli halkı, değişime girmiş başka bölgeler için
de geçersizdir. Günümüzde Yunanistan’ı Türk kökenli azınlıklar konusunda bağlayıcı tek antlaşma Lozan Antlaşması’dır. Ayrıca antlaşmaya
eklenen 3 adet protokolden 3 numaralımprotokol “Yunanistan’ın bütün
toprakları” için geçerli kılınmıştır.
Devletlerin antlaşmalar konusundaki halefiyeti ilkelerine göre,
bir toprak parçasına yeni sahip olan devletin daha önce yapmış olduğu antlaşmalar, halefiyet tarihinden başlayarak o toprak parçası için de
geçerli olmaktadır. Lozan Konferansı görüşmeleri de, bu Konferans’ta
imzalanan barış antlaşmanın 1913 Atina Muahedenamesi’ni (dolayısıyla, 3 numaralı Protokol’u) yürürlükten kaldırmadığının delilidir.22
ii)1920 Sevr’ i
Sevr Antlaşması,Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayan antlaşma
olarak bilinmektedir.Tarihte 3 SevrAntlaşması mevcuttur. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu’ nı parçalayan antlaşma, Batı Trakya’ yı Yunanistan’a
resmen veren Trakya konusundaki antlaşma ve Yunanistan’daki azınlıkların korunmasına ilişkin antlaşma(Yunan Sevr’ i)dır.23 Yunan Sevri   
topraklarını genişleten ülkelere azınlıkları konusunda büyük devletler
tarafından kabul ettirilen antlaşmalardan biridir. Bir yanda Yunanistan,
öte yanda Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya arasında
20
Üçarol, Rifat, Siyasi Tarih(1789-1999), (İkinci Baskı), İstanbul 2000, s.445
21
Oran, a.g.e. , s.36-37
22
Oran, a.g.e. , s.61-62
23
Eren, a.g.e, s.50
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10 Ağustos 1920 yılında imzalanan Yunanistan’ daki azınlıkların korunmasına dair antlaşmanın başlangıç hükümlerinde, Yunanistan’ ın ülkesindeki halklara ırk, din veya dil ayrımı yapmaksızın eşit haklar tanınmakta olduğu, bu hakları “teyit etme ve Krallığa katılacak yeni ülkeler
halklarına temsil etmeye istekli olduğu” ifade edilmiştir.24
“Başlangıç” bölümünde, 1913 başından beri Yunan Krallığı’nın,
topraklarını büyük ölçüde genişlettiğini tespit eden Yunan Sevr’i, bu
ülkede yaşayanlara hiçbir ayrım gözetmeden hak eşitliği sağlanmasını
ve bu hakların “Krallığa eklenebilecek topraklarda da” geçerli olmasını
öngörmektedir.
İki bölümden oluşan bu antlaşmanın birinci bölümü azınlık haklarıyla, ikinci bölümü ise büyük devletlere bazı imtiyazlar sağlanması
ile ilgilidir. Bu antlaşmada da diğer azınlık haklarını gözeten antlaşmalar gibi önemli maddeler içermektedir. (Bknz Ek no: 10)25
Yunan Sevri   maddeleri bakımından Yunanistan’a 3 tip sorumluluk getirmektedir. Bunlar: herkese yaşama hakkı ve özgürlük vaadi,
medeni haklardan Yunan vatandaşı olan herkesin yararlanması ve kendi
dilinde eğitim, vakıfların tanınması gibi sorumluluklardır.
Antlaşmanın başlangıç bölümünde önemli iki nokta dikkati çekmektedir: Birincisi, “Yunanistan’ ın daha önce birtakım ülkelere karşı
giriştiği birtakım yükümlülüklerin kaldırılması” deyimi, Yunanistan’ın
kendi ülkesindeki Müslüman azınlıkların korunması için 1830 ve 1881
yıllarında büyük devletlere karşı giriştiği taahhütlerin kalkmasıyla ilgili
olarak yorumlanmak gerekir.
İkincisi, şimdiye dek yalnızca “Yunanistan’ a bırakılan topraklar”la
sınırlı olan azınlık hakları Yunan Sevr’ i ile bütün Yunanistan’ a genişletilmekte, hatta bununla da yetinilmeyerek, Antlaşmanın yapılmasından
(1920) sonra Yunanistan’a katılabilecek olan topraklar için de geçerli
kılınmaktadır.26
Ayrıca bu antlaşma bütün Yunanistan toprakları üzerinde uygulanması bakımından genel bir nitelik taşımasıyla ve Yunanistan’ın bundan
sonra edinebileceği topraklar üzerinde de geçerli olması bakımından
oldukça kapsamlı bir antlaşmadır. Ancak Yunanistan bu yükümlülüğünü reddetmekte ve Yunan Dışişleri’ne göre Yunan Sevri’nin hükümleri
Lozan Antlaşması’nın 37-45.maddeleriyle aynıdır.
24
25
26

Toluner, a.g.e. , s.215
Oran, a.g.e. , s.43-45
Oran, a.g.e. , s.45
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Dolayısıyla Yunan Sevri karşılıklılık aranmadan tek taraflı verilmiş, bütün azınlıklara uygulanabilen ve ileride Yunanistan’ a katılabilecekler dahil, bütün Yunan topraklarına dönük azınlık koruma hükümleri taşıyan bir antlaşmadır.27
1923 Lozan:
Burada belirtilen tek antlaşma değil, iki uluslararası antlaşma
ve üçü de ikili antlaşmayı içeren bir sistem sözkonusudur. Bunlardan:
(uluslararası antlaşma olanı) iki ülke azınlıklarının karşılıklı değişimini
öngören Mübadele Sözleşmesi, ikincisi ise Lozan Barış Antlaşması’nın
37. ve 45. maddeleridir. Üç ikili antlaşmaya gelince bunlar da 1926,1930,
ve 1933 tarihli antlaşmalardır.
İki Ülke Azınlıkları’ nın Karşılıklı Değişimi’ ni Öngören Mübadele Sözleşmesi:
Bu antlaşmalardan 30 Ocak 1923 tarihli uluslarası sözleşme Lozan Barış Antlaşması’ndan yaklaşık 6 ay önce imzalanmıştır.Bu antlaşmanın 1.maddesinde Türkiye’deki Türk uyruklu Ortodoks Rumlarla, Yunanistan’ daki Yunan uyruklu Müslümanlar’ın zorunlu olarak
değiştirilmelerini öngören sözleşme, 2.maddesi ile( İstanbul Rumları’
nın yanısıra) Batı Trakya Müslümanları’nı da “etabli(yerleşik)” sayarak değişim dışında tutmaktadır. Değişime girecek kişilerin götüremedikleri taşınır mallar ile arkada bıraktıkları taşınmaz mallar bir karma
komisyon tarafından tasfiye edilecek ve elde edilecek para, göçmenin
terkettiği ülkenin göçmenin gideceği ülkeye borcu olacaktır.5. madde ise bu nüfus değişimi yüzünden Yunanistan’ daki Müslümanlar’ın
mülkiyet haklarına ve alacaklarına bir zarar verdirilmeyeceğini hükme
bağlanmaktadır.
24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması :
Türk Milleti Sevr Antlaşması’nı kabul etmeyerek, ayaklanmış ve Lozan Antlaşması’28 nı müttefik devletlerden birtakım tavizler
kazanılmıştır.29 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’ nın “Siyasal
Hükümler” adını taşıyan I.bölümünün III. kesimi “Azınlıklar’ ın korunmasına ayrılmıştır. Bu sonuç Türk diplomasisi’nin müsbet çalışmaları
27
Oran, a.g.e. , s.65
28
Lozan Barış Konferansı-Tutanaklar, Belgeler, Çev. Seha L.
Meray, 2. cilt, s.45, Ankara, 1969-1973
29
Toker, Metin, “Gücü yeten Lozan’ ı değiştirir”, Batı Trakya
Dergisi, Sayı:169(15 Mayıs 1981), s.9
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ve yoğun pazarlıklar sonucunda elde edilmiş bir masabaşı zaferidir.30
Türk temsilcileri Batı Trakya’da plebisit olarak talep etmelerine karşılık, bu istek müttefik devletlerce reddedilmiştir. Konferans’ ta bulunan
Batı Trakya temsilcilerinin de Bulgarlar’ın da desteklediği muhtar bir
Batı Trakya veya Türkiye’ye katılma görüşleri de hiçbir sonuç vermemiş ve müttefik devletler tarafından şiddetle reddedilmiştir.31
24 Temmuz 1923’ te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Batı
Trakya’ da kalan Türklerin azınlık tarihinin de başlangıcı olmuştur.
37-44, maddeler Türkiye’ deki gayrimüslim azınlıkların statüsünü belirlemekte, 45. madde ise sözkonusu maddelerde yer alan hükümlerin
Batı Trakya’ daki Müslüman azınlık için de geçerli olduğunu ifade etmektedir. 45, maddede “Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarına
tanınmış olan haklar,Yunan’ca da, kendi ülkesinde bulunan Müslüman
azınlığa tanınmıştır.” denmektedir.32
Lozan Anlaşması’nın ilgili hükümleri olan 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45. maddeler(Bknz Ek no 11) ile Batı Trakya Türk azınlığı, diğer
vatandaşlara tanınan haklar yanında özel azınlık haklarına da sahip
olmaktadırlar. Bu çerçevede masraflarını karşılamak suretiyle her
türlü dini ve sosyal hayır kurumları ile eğitim ve öğretim kurumları
açma, işletme, denetleme ve bu kurumlarda kendi anadillerini
serbestçe kullanma hakkına sahiptirler. Yunanistan, bu anlaşma
hükümlerini azınlık anayasası olarak tanımayı ve bu hükümlere
aykırı hiçbir kanun, uygulama ve resmi muamele yapmayacağını
kabul ve taahüt etmiştir. Ancak Yunanistan’nın ırkçı ve baskıcı
tutumu, Lozan Anlaşması hükümlerinin uygulanmasını mümkün
kılmamış ve hatta Batı Trakya’daki Türk varlığını yok etmek ve
izlerini silmek için her türlü planı hazırlama ve uygulama şeklinde
ortaya çıkmıştır.33
Lozan Antlaşması karşılıklılık ilkesi üzerine kurulması34 açısın30
Yıldız, Selahattin, “TRT, Lozan ve Batı Trakya” , Batı
Trakya Dergisi, Sayı: 136(15 Ağustos 1978), s.21
31
Demirbaş, a.g.e. , s.99-116
32
Emin, Hülya, “Antlaşmalarla Batı Trakya Türkleri” , http://
www.batitrakyahaber.com/kurultay43a.htm

33
Börklü, Meşkure Yılmaz, “Lozan Sonrası Batı Trakya
Türkleri’ nin Durumu ve Genel Problemleri”, http://www.bilginet.com/
raporlar/bilimsel/trakya.htm  
34
Toluner, a.g.e. ,s.216
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dan, sadece Müslüman azınlıkların haklarını içermesi bakımından ve
coğrafi bakımdan sınırlarının belli olmasıyla Yunan Sevri’ nden ayrılır. Burdaki genel özel ayrımı ise Birleşmiş Milletler tarafından özel
araştırma belgelerinde yapılmıştır. Aslına bakıldığında iki antlaşmanın
Müslüman azınlıklar konusundaki hükümleri neredeyse aynıdır.35
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Lozan Antlaşması’nı ihlal
eden Yunanistan’ a karşı haklı şikayetlerini her fırsatta dile getirmektedir.
Üstelik Lozan Antlaşması öncesinde imzalanan antlaşmalara taraf olan
Yunanistan’ın azınlıkların korunmasına dair hükümler içeren antlaşmaların Lozan Antlaşması ile sona erdirildiğine dair bir hüküm yoktur.
Lozan Antlaşması’nın Yunanca metninde, Azınlıkların Korunması’na
ilişkin 45.maddede “müslüman azınlıklardan” bahsedildiği ileri sürülmektedir. Ancak Lozan’ın Fransızca metninde Batı Trakya’da “Müslüman azınlıklardan değil, “Müslüman azınlık”tan bahsedilmektedir. Zira
Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın 1999 içerisinde yayınladığı “The Foundation of the Modern Greek State - Majör Treaties and Conventions
1830-1947” isimli kitap da bunu doğrulamaktadır. Bu kitapta da “Moslem minority” ifadesi kullanılmaktadır. Kısacası, Yunanistan’ın Batı
Trakya azınlığının değişik etnik gruplara bölme girişiminin Lozan’da
hiçbir dayanağı yoktur. Lozan Antlaşmasında kullanılan müslüman
azınlık ifadesini benimseyen Yunanistan, aynı anlaşmada kullanılan
müslüman olmayan azınlık terminolojisi ise hiçe sayarak, Türkiye’de
“Elen azınlıktan” bahsetmektedir.
Bu ibarelerin Lozan’daki yanlış ve eksik kullanımları günümüze kadar gelen ve tek taraflı Yunan Hükümeti’nin uyguladığı istismar
ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ ni inkar etme ve onun Batı
Trakya’daki varlığını eritmeye çalışılmasını da beraberinde getirmiştir.
Birçok üzücü olay yaşanmakta ve bunlardan hep Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı sorumlu tutulmaktadır. Oysa bitmeyen mahkemeler, Türkiye ile Yunanistan’ın arası bozuldukça Batı Trakya Müslüman
Türk Azınlığı’na artan baskılar halen devam etmektedir.
1926 Atina, 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları:
Lozan Antlaşması’nı müteakip yıllarda, Batı Trakya Bölgesi’nin
“Türkleşmesi’nden” korkan Yunan Hükümeti, bölgeye Bulgaristan ve
Türkiye’den gelen Yunanlı göçmenleri yerleştirmiştir. Ancak bu durum,
değişim sözleşmesinin özellikle mülkiyetle ilgili hükümlerini ihlal etmiştir. Çünkü Rumlar Türkler’in ev ve arazilerini işgal etmiştir. Bunun
35
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üzerine l Aralık 1926 tarihinde iki ülke temsilcileri Atina îtilafaamesi
denilen bir anlaşmaya varılıp, isminden de anlaşılacağı gibi Atina’da
imzalanan anlaşmanın 9.maddesi, Batı Trakya köy ve kentlerindeki
imiklerin bir ay içinde sahiplerine geri verileceğini öngörülmüştür, aynı
anlaşmanın 10. maddesi ise Lozan Antlaşmasından önce veya sonra
Batı Trakya’daki Müslüman mülkleri ile ilgili olarak alınmış bütün “istisnai” karar ve önlemlerin kaldırılmasını öngörmekte, 11. madde de
kamulaştırılmış mülklerin iadesini içermektedir.36 Ayrıca 1926 Atina
Antlaşması ile Batı Trakya’ da işgal edilen arazilerin sahiplerine iade
edilmesi, el konan sair malların da kıymet takdiri yapılarak sahiplerine
geri verilmesi öngörülmüştür.37
1928’de iktidara geçen Venizelos’un, 1926 Antlaşması’ ndan
sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin Yunanistan’a vereceği siyasi ve ekonomik zararları gözönüne almasıyla tutumlarını yumuşatmaları üzerine, Ankara da dostluk yanlısı bir tavır takınmış ve
bu kötü gidiş sona ermiştir. Bunun üzerine, mübadeleden kaynaklanan
sorunların kesin bir çözüme ulaşması için 10 Haziran 1930 tarihinde
‘’Ankara Mukavelenamesi’’ imzalanmıştır. Bu Anlaşma ile, yerleşme
tarihleri ve doğum yerleri ne olursa olsun, Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları’nın hepsi ‘’etabli’’ deyiminin kapsamı içine alınmıştır.
Bu antlaşmanın IV. bölüm’ü “Batı Trakya Müslümanları’ nın malları”
ile ilgilidir. Ayrıca her iki ülkenin azınlıklarına ait mallar konusunda
birçok düzenlemeler yapılmıştır. 28. Madde hükmüne göre Antlaşma
anında Batı Trakya’da bulunmayıp burayı pasaportsuz olarak terk etmiş olduklan için bölgeye dönme hakkından yoksun bulunan Müslüman Yunan uyruklarının malları ile Batı Trakya dışında bulunan, fakat
Batı Trakyalı Müslüman etabli’lere ait olan veya 14. madde hükmüne
girmek suretiyle dönüş yapabilen kişilere ait malların tam mülkiyeti
Yunan hükümetine geçmektedir. Madde 20/b, bu malları tazmin etmek için Yunan Hükümeti’nin Batı Trakyalı mal sahiplerine yüz elli
bin(150,000) İngiliz Sterlin ödemesini öngörmektedir.
1930 Ankara Antlaşması da Batı Trakya’da uygulanan tedbir ve
hacizlerin kaldırılması, iadesi imkansız olan malların tazminini öngör36

Emin, Hülya, “Antlaşmalarla Batı Trakya Türkleri” , http://

www.batitrakyahaber.com/kurultay43a.htm

37
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, “IV. Uluslararasi Batı
Trakya Türkleri Kurultayi Konuşmalar, Bildiriler, Komisyon Raporlari
ve Sonuç Bildirisi, , Londra 2000, s.67
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mektedir. Mülkiyeti, Yunan Hükümetine geçmeyen mallar için bundan
böyle hiçbir tehdit ve el koyma önlemi alınamayacağı, sahiplerinin dilediği tasarrufta bulunmada serbest olacağı öngörülmektedir. 1930 Ankara Antlaşması’nın 29.maddesi ise, bunlar olup bittikten sonra Batı
Trakyalılar’a belirli bir güvence getirmeyi amaçlıyor görünmektedir.
Buna göre, bu anlaşma ile mülkiyeti Yunan Hükümeti’ne geçmeyen
mallar bundan böyle hiçbir sınırlama ve el koyma konusu olamayacak,
sahipleri bu mülklerden istedikleri gibi yararlanacaklardır.38
9 Aralık 1933 tarihinde Ankara Anlaşması’ nın ise Batı Trakya
için önemli olan hükmünü 2. madde oluşturmaktır. Bu maddeye göre;
değişime giren ya da dönüş hakkından yoksun olan kişilere ait oldukları
saptansa bile, Karma Komisyonun dağılmasından sonra, Yunanistan’da
oturan kişilerin (Batı Trakyalıların) 10 Haziran 1930 tarihinden önce
Yunan hükümeti tarafındana fiilen işgal edilmemiş olan malları hakkında hiçbir önlem ya da sınırlayıcı işlem getirilmeyecektir.39
Siyasi Durum
Yunan Seçim Kanunu ile dünyanın hiçbir yerinde görülmedik şekilde bağımsız adaylara ülke çapında %3’ lük baraj sistemi getirilmesi
tamamıyla Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nı temsil edecek bağımsız milletvekillerinin Yunan Parlementosu’na seçilmesini önlemeye yöneliktir. Böylece 150,000 nüfuslu Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’nın bağımsız olarak aralarından bir kişiyi parlementoya gönderebilme şansları ortadan kaldırılmıştır. Çünkü seçim yapailmek için
genel seçmen sayısının % 3’üne denk olan 180,000 oy almak gerekiyor.
Bu sistem, Zürich ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türk halkının onaylanmış ortaklık haklarını hazmedemeyen Makarios tarafından Kıbrıs
Cumhuriyeti Anayasası’daki Kıbrıs Türkü’nün tüm yasal haklarını kısıtlamaya yönelik olarak hazırlanan ve 1960 Ortaklık Cumhuryeti’nin
yürümemesinin temel etkenlerinden biri olan“Anayasa’yı Tadil
Muhtırası’nı” hatırlatmaktadır.
Yunanistan genel seçimlerinde uygulanan %3’ lük baraj nedeniyle azınlığın kurduğu partilerin milletvekili çıkarması imkansız olduğundan, azınlık mensupları için tek yol mevcut siyasi parti listelerinden seçimlere girmektedir. Bu, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın %1
oy potansiyeli olan Yunanistan’da azınlığın önüne konmuş büyük bir
38
39
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engeldir.40 Yunanistan, seçim döneminde Türkiye sınırlarını kapatarak
bir yandan Türkiye’de bulunan Türk kökenli Yunan vatandaşlarının oy
kullanmalarım engellerken, diğer yandan bölgeye binlerce asker Batı
Trakya’ya sevk edilerek Türkler’in oylarının azınlıkta kalması hedeflenmektedir.
Yunanistan Parlamentosu’nda girmeyi başaran 2 Türk milletvekili vardır. Ahmet Mehmet ve Galip Galip bu milletvekillerdir. Daha
önce de 1974 yılında da yine 2 kişi, Mehmet Yaşar ve Sabahattin Galip
milletvekili olmuşlardır.41
İnsan Hakları İhlalleri
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Lozan Barış Antlaşması’ yla
mübadele dışı bırakılarak yerleşik sayılmışlardır. Yunanistan bu kararın
alınmasının ardından güçlü bir asimilasyon politikası izlemeye başlamıştır. Türkler’ i göçe zorlamıştır. Günümüzde de aynı baskı politikası
devamlılığını korumaktadır.42 Yunan, Türk azınlık, sözünü kullanmaktan kaçınmakta ve sadece “Müslüman Azınlık” tan sözetmektedir. Böylelikle Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın etnik kimliği inkar
edilmekte ve kendi özbenliği unutturulmaya çalışılmaktadır.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın anayasal, kişisel, ekonomik, siyasi ve sosyal hakları çiğnenmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde mevcut olmayan “Yasak Bölge Uygulaması” Batı Trakya’ da uygulanmaktadır. 20’ ye 40 km’lik bir alanda giriş ve çıkışlar kontrol atında
tutulmakta, hareketler kontrol edilmektedir. Gece yarısından sonra giriş
çıkışlar yasaklanmakta özel kimlikler verilmektedir. Bu dünyanın en
büyük açık hava hapishanesi anlamına gelen bu uygulamanın gerekçesi ise 2. Dünya Savaşı’ndan kalma askeri yasak bölge uygulamasıdır.
Gerçekte ise Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın kontrol altında
tutulmasıdır.
Diğer bir Yunan yıldırma politikası ise Yunan Anayasası 19.
Maddesi(Bknz Ek no 13)’ ne dayanarak vatanadaşlıktan çıkarılmadır.
Bu madde tamamen ırk esasına dayalı olup her türlü hukuk kurallarına
aykırıdır ve dünyada eşi olmayan bir uygulamadır. Bu maddeye dayanı40
Erişen, Mesut, “Batı Trakya’ da Bizans Oyunu”, Zaman, 8
Ekim 1993
41
Öztürk, Ahmet, “Yunan Parlementosu’ nda iki Türk Milletvekili”, Batı Trakya Dergisi, Sayı:92(15 Aralık 1974), Cilt:8, s.16
42
Türkoğlu, Selçuk, “Batı Trakya’ da Halledilemeyen Sorunlar” , Batı Trakya Dergisi, Sayı:47(15 Mart 1971), Cilt:4, s.3-4  
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larak 544 Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensubu vatandaşlıktan
atılmıştır. Bu uygulama   Uluslararası Hukuk kurallarına da aykırıdır.43
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın ifade özgürlüğünün kısıtlanması, dernek ve birliklerin kapatılmasıdır. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlanmaktadır. Hak arama ve dilekçe hakkı kullandırılmamaktadır. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı iş ve meslek konusunda
da ayrıma tabi tutulmaktadırlar. Kamuda görev alamamaktadırlar. Seçme ve seçilme hakları kısıtlnmaktadır. Sırf Türk milletvekillerinin Yunan Parlementosu’na girmelerini   engellemek amacıyla yüzde 3 lük bir
baraj getirilmiştir.Eğitim alanında Türkiye’den gönderilmesi gereken
kitaplar engellenmektedir. Türkçe dililgisi kitapları bile Yunanlı öğretmenlere yazdırılıp okutulmaktadır. Yunanistan’da 9 yıl zorunlu temel
eğitim Türkler’e 5 yıl olarak uygulanmaktadır.Yunanistan’ ın eğitimle
ilgili diğer bir tutarsızlığı da 2 adet olan ortaokullara öğrenci alımları
sırasında yaşanmaktadır ki öğrencilerin taraflı bir tombala ile yapılan
çekilişlerle bu okullara alınmaları söz konusudur.
Müftüler ise Lozan Antlaşması ile belirlendiği gibi Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı tarafından seçilememekte ve Yunan Hükümeti’ nin atadığı müftüler işbaşına getirilmektedir. Seçilmiş müftüler bazen de hapis cezasına çarptırılabilmektedirler.44
Batı Trakya’ da 1950’ lerden sonra Türk azınlığına karşı asimilasyonu amaçlayan ayrımcı bir politika izlenmiştir. 1951’de Türkiye
ile Yunanistan arasında imzalanan Kültür Protokolü bünyesinde Celal Bayar Lisesi’ nin açılması ile Türk-Yunan ilişkilerinde bir iyileşme
gözlenmiştir.45 1980’ lerde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı mensubu kişiler vatandaşlıktan çıkarılmaya devam edilmiştir. Batılı insan
hakları kuruluşlarının baskısı sonucunda,Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’ nın vatandaşlıktan çıkarılması ile ilgili Yunan Anayasası 19.
maddenin de iptal edilmiştir.46
43
Yusuf Sarınay, “Batı Trakya Türkleri Üzerine Yunan Baskıları”, Türk Yurdu, Mart 1991, s.44
44
Yıldız, Selahattin, “Hükümet Programımızda Yeralan Dış
Politika ve Batı Trakya Türkleri’ nin Sorunları” , Batı Trakya Dergisi, Sayı:83(15 Mart 1974), Cilt:7, s.6
45
Gültepe, Kazım, “Batı Trakya’ nın Dünü Bugünü ve Dehşet
Veren Yunan İdaresi” , Batı Trakya’ nın Sesi, Sayı:81(Mart 1997),
s.2-5
46
Kırbaki, Yorgo, “Batı Trakya’ ya bahar geldi” , Radikal, 17
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Günümüzde etnik kimlik ve din hürriyet sorunları devam etmektedir. Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması’ na dayanarak Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nı “Müslüman” olarak kabul etmesi “Türk”
kimliğini reddetmesi anlamındadır.47
1.Dini Baskılar :    
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın asimilesini hedef alan
Yunan yetkilileri , bu insanlara Yunan asıllı olduklarını kabul ettirmeye çalışmakta ve Hristiyan dinine geçtikleri taktirde daha iyi hayat şartlarına kavuşacaklarını ve memur olma hakkını kazanacaklarını
vurgulamaktadırlar.48
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın camilerine aşırı milliyetçi Yunanlılarca yapılan saldırılara Yunan hükümetleri yıllardan beri
göz yumarak,destek sağladığı bilinmektedir. Yunan fanatikleri Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ na bizzat fiilen saldırmış, bununla
yetinmemesi üzerine mezar taşlarına, camilere, medreselere ve mescitlere saldırıd bulunmuştur.İbadet etmek için cami yapılmasına ve halihazırda bulunan tamir isteyen camilere ve ibadet yapılan diğer mescit
vs. yerlerin onarımına Yunan Hükümetleri izin vermemektedir.49Oysa
Lozan Barış Antlaşması’ na göre Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’
nın din ve vicdan hürriyeti tanınmıştır.
a)   Müftülük Sorunu :
Türk azınlığın dini kurumlarının durumu 1913 Atina Muahedenamesi ile düzenlenmiştir. 1920 tarihi ve 2345 sayılı yasaya göre azınlık
dini kurumlarını kendi özgür iradesiyle oluşturur ve müftülerini seçer.
24 Aralık 1990’da çıkartılan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
2345 sayılı yasayı yürürlükten kaldırarak müftüler, valiler tarafından
atanmıştır. Yunanistan, 590/77 sayılı yasayla Yahudi cemaatine kendi
yönetici ve hahamlarını seçme hakkı tanırken, Türkler Lozan Anlaşması’ nın 40. maddesi(Bknz ek no: 11) ihlal edilerek bu haktan yoksun
Mart 2001
47
Hüseyin, Necmettin, “Yeni Dönem Bildik Eski Sorunlar” ,
Batı Trakya’ nın Sesi, Sayı:104(Aralık 2002), s.2
48
Kurtuluş, Ümit, “Batı Trakya Türkleri ve Müslümanlık” ,
Batı Trakya Dergisi, Sayı:161(15 Eylül 1980), Cilt:14, s. 8-9  
49
Dede, Abdürrahim, “Yunanistan’ ın Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ na Uyguladığı Baskılar” , Batı Trakya Dergisi,
Sayı:258 (Ocak-Şubat-Mart 1990), Cilt:23, s.11-12
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bırakılmıştır.50
Batı Trakya’da yaşayan müslüman Türkler’ in müftülük hizmetini
yürütecek kişilerin 1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması’na
göre seçimle işbaşına gelmesi öngörülmüştür.Yunan Hükümeti bu antlaşmaları hiçe sayarak son zamanlarda müftüleri kendi iradesine göre
atama yoluyla iş başına getirmektedir.51
1913 Atina Antlaşması’ ndaki yasaya göre müftüler kendi görev çerçevelerindeki Müslümanlar tarafından seçileceklerdir.Müftüler
geniş-yargısal yetkilerle donatılmışlardır. Görev bölgelerinde şeriat
hükümlerini uygularlar, öğretim ve din görevlerini denetlerler, Cemaat İdare Heyetleri’nin evkaf gelirlerini denetleme hakkına sahiptirler.
Müslümanlar’ın evlenme, boşanma, nafaka, vesayet, velayet, miras
gibi konularında düzenlemeler yapm karar verip, Yunan makamlarınca
verilen karar yürürlüğe konur. Ayrıca müftü askerlikten muaftır. Camilere ait vakıfları yöneten komisyonlara da başkanlık ederler. 2345/1920
sayılı yasa ile müftüleri denetleyecek bir Başmüftü söz konusu olmup
ancak başmüftülük makamı hiçbir zaman atanıp çalışmamıştır.52
1913 Atina ve 1923 Lozan Barış antlaşmalarıyla tanınan ve 1948’
de uygulaması yapılan antlaşmalardan doğan haklar, 2000’li yılların
eşiğinde azınlığın elinden alınmış ve Yunan hükümetince arzu edilen
fakat Batı Trakya’ da   yaşayan müslüman Türklerce kabul edilmeyen
kişiler müftü atanmıştır.
Seçilmiş müftüler Mehmet Emin Aga (İskeçe) ve İbrahim Şerif
(Gümülcine), yayınladıkları dini içerikli mesajlarda atanmış müftülerin
makam ve mevkilerini gasp ettikleri gerekçesiyle birçok davadan yargılanmaktadır. Aga ve Şerif, aleyhlerinde açılan davaların hepsinden
mahkum edilmişlerdir. Ayrıca 1988 yılında İskeçe Müftüsü Mustafa
Hilmi’nin, ölüleri dini yıkamadan geçirmek ve kabre nakletmek için
hazırlamak amacıyla bir baraka yaptırması ve Yunan yetkililerince kendisine inşaat izni olmadığı halde bu yapıya devam ettiği gerekçesiyle
yargılanması ilginçtir53
50
Yıldız, Selahattin, “Müftülük Sorunu” , Batı Trakya Dergisi,
Sayı:258(15 Ocak-Şubat-Mart 1990), Cilt:23, s.62-63  
51
Aydınlı Ahmed, “Batı Trkaya’ da Münhal Müftülükler
Problemi”, Batı Trakya Dergisi, Sayı:221(15 Eylül 1985), Cilt:, s.6-7  
52
Oran, Baskın, “Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu”, Ankara 1986, s. 99
53
Erbek, Cevdet, “İskeçe Müftüsü’ nün Sudan Sebeple Mah158
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Ancak Mehmet Emin Aga’ nın davası kamuoyunda en çok ses
getiren dava olmuştur.Duruşma sırasında kendini şu sözlerle savunmuştur: “Bizim, Lozan Barış Antlaşması’na göre teminat altına alınmış
dini, milli, kültürel, eğitim ve sosyal haklarımız ve muhtariyetimiz var.
Ancak Yunan Hükümeti bu haklarımızın hiçbirini vermiyor, olanları da
kısıtlamaya çalışıyor.”54
17 Ağustos 2000 tarihinde müftü seçilen Türk kökenli Yunan vatandaşı 1999 yılında Memet Emin Aga tarafından Atina’ ya açılan davanın kararını açıklayan AİHM Yunan Devleti’ nin Batı Trakyalı Müslümanlar’ ın din işlerine “gereksiz karıştığı” sonucuna varmıştır. AİHM’
nin bu kararı Batı Trakya’ daki Müftülük seçimine ilişkin ilk karar değildir. Atina’ nın itirazına rağmen halk tarafından seçilen diğer müftü
İbrahim Şerif de Strazbourg’ a taşıdığı davayı 1999 yılında kazanmış
ve bu davada da Atina vatandaşlarının din özgürlüğünü ihlal etmekten
mahkum olmuştur.55
Müftülük kurumu Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın
sosyo-politik lideri ve birlik simgesi haline gelmiştir.
b)Cemaat ve Vakıf İdareleri:
Batı Trakya’ nı Osmanlı İmparatorluğu’ nun elinden çıktığı 1912
Balkan Savaşı(Bknz Ek No: 2)’ na dek Osmanlı uyrukları vilayetlerindeki “ Cemaat-i İslamiyeler’ le yönetilirdi. 1913 tarihinde iki ülke
arasında yapılmış olan Atina Antlaşması ile bu cemaatlerin tüzel kişilikleri ilk olarak tanınmış oldu. Ayrıca 1920 tarihli Yunan Sevri’ nin
8. maddesi ile, Lozan Barış Antlaşması’ nın 40. maddesi Yunanistan’
daki Müslüman Türk Azınlığın masrafları kendisine ait olmak üzere,
her türlü hayır kurumlarıyla dinsel ve sosyal kurumları, okul kurmak
yönetmek ve denetlemek yetkisini kabul etmiştir.56
Lozan Antlasması’na göre Batı Trakya’daki Türk Müslüman Cemaati giderlerini kendileri karşılamak üzere, her türlü hayır kurumlarıyla dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim
kumiyeti”, Batı Trakya Dergisi, Sayı:141(15 Ocak 1979), Cilt:12,
s.10  
54
Gülcü, Ali İhsan, “İskeçe Müftüsüne Dava Üstüne Dava”,
Türkiye Gazetesi, 20 Şubat 1998
55
Hüseyin, Necmettin, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yunanistan’ ı Suçlu Buldu” , Batı Trakya’ nın Sesi, Sayı:104(Aralık
2002), s.16-17
56
Oran, a.g.e, s.97
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ve kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dilerim serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapmak konularında eşit haklara sahip olmaları ve kendi vakıflarını idare etme
hakkına sahiptir.
Lozan Antlaşması’ nın 40.maddesine göre her iki ülkedeki azınlıklara da vakıflarını yönetme hakkı veriliyor. Ayrıca AGİT, Paris Şartı ve 1991 Cenevre Raporu’ nda azınlıklara kendi eğitim, kültürel ve
dini kurumlarını kurma, devam ettirme ve yaşatma hakkı tanınmıştır
Yunanistan’ da 1967’ de iktidara gelen Albaylar Cuntası mevcut vakıf
yöneticilerini görevden alarak yerlerine atama yapmıştır. 1980 yılında
çıkartılan 1091/1980 sayılı Vakıflar Yasası azınlığın tepkisiyle uygulamaya konulmamıştır.
İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç ve Dimetoka’da bulunan vakıf heyetlerinin adları 1953-1961 yılları arasında Türk Cemaati olarak geçmektedir.İskeçe Türk Cemaati adı 1961 yılında İskeçe Vakıf Heyeti
olarak değiştirilmiştir.1967 Cuntasından sonra İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç ve Dimetoka’ daki vakıfların adları Müslüman Emlakini İdare
Heyeti olarak değiştirilmiştir.
1980 yılında çıkarılan 1091 sayılı kanuna göre bütün vakıflar
parçalanarak ayrı heyetler tarafından idare edilmesi öngörülmektedir.
Valilere vakıflar üzerinde geniş yetkiler veren bu kanuna, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Cemaati’nin tepki göstermesi üzerine kanun bugüne dek uygulanmamıştır. Ancak son yıllarda vakıf idare heyetlerinin tayinleri bu kanuna göre yapılmaktadır. Günümüzde Yunan
devleti, vakıf mallarını mal beyanında bulunmamak ve vergi borçlarını ödememek gerekçsiyle kamusallaştırmaktadır.2000 yılında İçişleri
Bakanlığı’nın kararı ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Cemaati’
ne ait Vakıflar’ ın idaresi konusunda yasal birtakım değişiklikler yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Papandreu, buna göre, Vakıflar’ ın
idaresi için her belediyede ayrı birer idare heyeti oluşturulması yoluna
gidileceğini belirtilmiştir.57
2. Eğitim Sorunları
Yunanistan’daki Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı eğitim sorunu günümüzde dahi karmaşıklığını koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.Batı Trakya’ da eğitim sorunu ile ilgili en eski uluslararası metin olan 1913 Atina Antlaşması 3 no’ lu Protokolü’ ndeki 15. Madde’ de
57
BTS Haber Servisi, “Batı Trakya’ da Yeni Oluşum” , Batı
Trakya’ nın Sesi, Sayı:98(Nisan-Mayıs-Haziran   2002), s.20-21
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Müslüman özel okulları tanınmakta, bunların gelir kaynaklarına saygılı
olunacağı bildirilmekte ve bu okullardaki eğitimin Türkçe yapılacağını
belirtmektedir. 1920 Yunan Sevri’nin 8. ve 9. maddeleri ile, 1923 Lozan
Barış Antlaşması’ nın 40. ve 41. maddeleri Atina Antlaşmasının hükümlerinden daha geniş hükümler getirmiştir. 8. ve 40. maddelere göre Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı kendi dilini serbestçe kullanabileceği
okulları kurmak, yönetmek ve denetlemek hakkına sahip olacaktır. 9.
ve 41. maddeler ise, Müslüman nüfusunun yoğun olduğu yerlerde kendi
dillerinde eğitim görebilmeleri açısından devletin gereken kolaylıkları
sağlaması ve kendilerine genel ve yerel bütçelerden pay ayrılmasını
içermektedir.
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın eğitimini ilgilendiren
ilk Yunan Yasası 1920 yılında çıkarılan 2345/1920 sayılı “ Müftüler
ve başmüftü seçimiyle İslam Cemaatleri’ ne ait evkaf gelirlerinin yönetilmesine ait yasa” dır. Bu yasanın 12. maddesi vakıf gelirlerinin ne
şekilde kullanılabileceğinden bahsedilmektedir. Bu maddenin 4. paragrafına göre cemaat gereksinmeleri yanısıra eğitim harcamalarının
da islam cemaatlerine ait evkaflardan karşılanmasını öngörülmektedir.
Aynı paragrafın 2. bendinde cemaate ait müslüman okulların yönetilmesi ile, buralarda görev alacak öğretmenlerin atanması ve görevden
alınması yetkisi   bu cemaat kurullarına verilmektedir. Fakat uygulamaya girmemiştir.1951 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Kültür Antlaşması ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı ilk
lisesi olan Celal Bayar Lisesi’ ne kavuşmuştur. 1967 yılında Albaylar
Cuntası’ nın başa gelmesiyle bir daha cemaat yönetim kurulu ve okul
encümeni seçimleri yapılmamıştır. Bu kurullar artık Cunta tarafından
atanır oldular. Sonuç olarak bu cemaat ve encümenler tarafından yönetilmekte olan azınlık eğitimi de artık tamamen güdüm altına alınmıştır.
Budönemde Türkler’in kurdukları dernek ve birliklerin tabelalarındaki
Türkçe yazılar kaldırılmış, okul tabelaları indirilmiştir.1972 yılında çıkarılan ve 1954 Mareşal Papagos Kanunu’nun bazı maddelerini değiştiren 1109/1972 sayılı kanuna göre “Türk Okulları” ibaresinin yerini
“Azınlık Okulu” ibaresinin almasını öngören bu yasa Yunan yetkililerinin senelerdir gizli sürdürdükleri tutum yasalaşmıştır. Ayrıca yine
bu dönemde Yunanca eğitim yapan bir öğretmen okulu olan Selanik
Pedagoji Akademisi(SÖPA) çıkışlıların kontenjan öğretmenleriyle formasyonlu öğretmenlerin yerini alması süreci hızlandırılmak istenmiştir.
Fakat halk Söpa çıkışlı öğretmenlere çocuklarını emanet etmeye korkHİKMET
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makta ve çoğunlukla da çocuklarını okullara göndermemektedirler. Üstelik 1977 yılında çıkan 695 sayılı yasaya göre ise “Azınlık okullarında Müslüman öğretmen atamaları ve istihdamları yapılırken, Selanik
Pedagoji Akademisi çıkşlı öğretmen ler tercih edilir” cümlesi dikkat
çekicidir.58 Böylece encümenlerin öğretmen seçme hakları da ellerinden alınmış bulunmaktadır.
Batı Trakya’ da bulunan ilkokulların bazıları cemaat yönetim
kurullarının yetkisinde, bazıları ise özel olup cemaat yönetimi dışında
yönetilmektedir. Köylerde bulunan okullar ise okul encümenleri yönetimindedir.
Lozan Barış Antlaşması’ nın 40. Maddesi(Bknz Ek No 11), azınlığa, kendi okullarını ve eğitim kurumlarını açmak, yönetmek ve denetlemek hakkını tanımaktadır. Azınlık okullarında Yunanca müfredatı
uygulayacak öğretmenlerin Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından atanması tabiidir. Türkçe müfredatı uygulayacak öğretmenlerin ise
bilfiil azınlık tarafından, diğer bir deyişle okul encümenleri ve öğrenci
velilerinin tercih ve onayları doğrultusunda görevlendirilmesi gerekmektedir.
Yunanistan ile Türkiye arasında 1953 yılında varılan bir mutabakat çerçevesinde her yıl karşılıklı olarak Batı Trakya ve İstanbul’a 25
öğretmen gönderilmesi öngörülmüş, 1995 yılında bu sayı 35’e çıkartılmıştır. Ancak Yunanistan, geçen zaman içerisinde vize vermemek veya
vize işlemlerini uzatmak suretiyle bu sayıyı düşürmüştür. 1998/99 ders
yılı için sadece 16 öğretmen vize alabilmiştir. Türkiye’nin gönderdiği
TC vatandaşı öğretmenler dışında bir de azınlık mensupları arasında
birçoğu eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde tamamlayıp öğretmen
olanlar, görev vermeme, azletme, sürekli görev yeri değiştirme gibi uygulamalarla görevlerini yapamaz halde tutulmaktadır.
3.Siyasi Kıstlamalar:
Yunan Seçim Kanunu ile dünyanın hiçbir yrinde görülmedik şekilde bağımsız adaylara ülke çapında %3’ lük baraj sistemi getirilmesi
tamamıyla Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nı temsil edecek bağımsız milletvekillerinin Yunan Parlementosu’ na seçilmesini önlemeye yöneliktir. Böylece 130,000 nüfuslu Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’ nın bağımsız olarak aralarından bir kişiyi parlementoya gönderebilme şansları ortadan kaldırılmıştır. Çünkü seçim yapabilmek için
58
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genel seçmen sayısının % 3’ üne denk olan 180,000 oy almak gerekmektedir. Bu sistem Zürich ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türk
halkının onaylanmış ortaklık haklarını hazmedemeyen Makarios tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ daki Kıbrıs Türkü’nün tüm yasal
haklarını kısıtlamaya yönelik olarak hazırlanan ve 1960 Ortaklık Cumhuryeti’ nin yürümemesinin temel etkenlerinden biri olan “Anayasa’yı
Tadil Muhtırası’nı” hatırlatmaktadır.
Yunanistan genel seçimlerinde uygulanan %3’ lük baraj nedeniyle azınlığın kurduğu partilerin milletvekili çıkarması imkansız olduğundan, azınlık mensupları için tek yol mevcut siyasi parti listelerinden
seçimlere girmektedir. Bu Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın
%1 oy potansiyeli olan Yunanistan’ da azınlığın önüne konmuş büyük
bir engeldir.59 Tabi Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı da bu durumu
protesto etmeyi ihmal etmemiştir. Ayrıca seçimler iin iki güçlü aday
“Türk” sözcüğünü kullandıkları için afişleri –partilerinin kararı ileindirilince, yapılacak seçime katılmamışlardır.60 Yunanistan, seçim döneminde Türkiye sınırlarını kapatarak bir yandan Türkiye’de bulunan
Türk kökenli Yunan vatandaşlarının oy kullanmalarım engellerken, diğer yandan bölgeye binlerce asker Batı Trakya’ ya sevk edilerek Türkler’ in oylarının azınlıkta kalması hedeflenmektedir.
Şu anda Yunanistan Parlamentosu’ nda 2 Türk milletvekili vardır.
Ahmet Hacıosman ve Çetin Mandacı’ PASOK partisinden seçilmiştirler.
4. Türk Kimliğini Reddetme:
Yunanistan “Müslüman Yunanlılar” ya da “Müslüman Azınlık”
olarak bahsetmek suretiyle Batı Trakya azınlığını dini bir cemaat olarak göstermeye çalışmaktadır. Batı Trakya Öğretmenler Birliği ve İskeçe Türk Birliği’ nden isimlerindeki “Türk” ifadelerinin kaldırılmaları
istenmiştir. 1988 yılına gelindiğinde ise Yargıtay “Türk” kelimesinin
Yunan Müslümanları için kullanılamayacağına hükmetmiştir.61 Yunanistan’ da “Türk’üm” demenin cezası 18 ay hapis ve 3 yıl medeni haklardan mahrumiyettir.Etnik kimlik yerine dini kimlik ön plana çıkartılarak
59
Erişen, Mesut, “Batı Trakya’ da Bizans Oyunu”, Zaman, 8
Ekim 1993
60
Özgen, Acar, “Türklerden Baraj Engeline Protesto ”,   Za���
man, 9 Ekim 1993
61
Kırbaki, Yorgo, “Azınlığa tahammül yok”, Radikal, 24 Nisan1992
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Türkiye ile bağların zayıflatılması hedeflenirken, azınlığı kendi arasında da Türk, Pomak ve Çingenelerden oluşan homojen olmayan bir topluluk olarak tanımlamaktadır. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın
30,000 kadarı Türkleşmiş Pomak kökenden, 5,000 kadarı da yine gene
Türkleşmiş Çingene etnik kökenden gelmektedir. Pomaklar “kökeni
kesin olarak belli olmayan ve genellikle Bulgarca konuşarak Türkçe’yi
ikinci dil olarak kullanan Müslüman bir halk”tır. Pomaklar genellikle
koyu Müslüman olup genellikle Batı Trakya’ nın “Balkan Kolu” denilen kuzey dağlık bölgesinde bulunan Yasak Bölge’de yaşamaktadırlar.
Yunanistan, bölgedeki Osmanlı hakimiyetinin izlerini silmek için tarihi eserleri yok etmeye yönelik planlı bir kampanya yürütmektedir. Örneğin Dedeağaç’taki Osmanlı eserlerinin tamamına yakını yıkılmıştır.
Lozan Antlaşması’nın 45. maddesinde(Bknz Ek no 11) Türkiye’ nin
Müslüman olmayan azınlıklarına tanınmış olduğu haklar, Yunanistanca
da, kendi ülkesinde bulunan Müslüman Azınlığa tanınmıştır. Bu terimden kalkan yetkililer, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Türk
değil, Müslüman olduğunu,dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin bu
azınlık için girişimde bulunamayacağını çeşitli belgelerle Türkiye’ ye
kabul ettirmeye çalışmaktadırlar.62 Türk yerine Müslüman kelimesinin
kullanılmasının iki nedeni vardır: Birincisi Batı Trakya Türk Azınlığı
Yunan uyrukluğunda, Türkiye’deki Yunan azınlığı da Türk uyrukluğunda ulunmaktadır ve bunların birbirinden ayırt edilebilmesi için din
öğesinin kullanılması zorunludur, hem de tarihsel geleneğe uygundur.
İkincisi ise Osmanlı İmparatorluğu’nda “ulus” değil “ümmet” mantığının varolmasıdır. Zaten Lozan Barış Antlaşması’ nın “Müslüman”
ve “Rum Ortodoks” terimlerini kullanmasına karşılık, iki ülkedeki
karşılıklı azınlıkların zorunlu değişime tabi tutulmasını öngören ve
30 Ocak 1923’ te imzalanan sözleşmede “Türk” ve “Rum” ibareleri
yeralmıştır.63 Bu konudaki ikinci sav ise Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı içinde 35000 dolayında başka etnik kökenli kişilerin bulunmasıdır.Yunan yetkililerinin amacı, 150,000 dolayındaki azınlığı, eksiltmek ve giderek, günün birinde uluslararası forumlarda Batı Trakya’
da Türklük ve Türkiye ile ilgili herhangi bir toplumun bulunmadığını
savunması niteşiğindedir.64 Kendini tanımlama hakkı antlaşmalarla belirlenmiş uluslararası bir haktır. Bu antlaşmalara göre, bu hakkın öz62
63
64
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gürce devletten kaynaklanan baskılardan uzak, zorlama ve müdahaleler
olmaksızın kullanılabilmesi önemlidir. Yeni Demokrasi Parti başkanı Miçotakis iktidarı esnasında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı
için “Yasa önünde eşitlik ve eşit vatandaşlık ilkesinin geçerli olacağını
ilan etmiştir. Böylece 1990’ lara dek ilk defa yetkili birinin ağzından
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na haksızlık yapıldığı doğrulanmış olmaktadır.65Bundan sonra da tabi ki Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’ nın liderliği rolünü üstlenen Dr.Sadık Ahmet, Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’nın artık bilinçlendiği ve asimilenin söz konusu olmayacağını66 kendilerinin Yunan uyruklu Müslüman Türkler
olduklarını67vurgulamıştır.Yunanlılar’ın yoketme politikaları da Fransa
içişleri Bakanlığı’ nın hazırlamış olduğu “Atrociés Grecques en Turquie” “Anadolu’ da Yunan Zulmü” adlı raporunda, Yunanlılar tarfından
yapılan mezalim ve katliamlar fotoğraflar ile belgelenmiştir.68 Ayrıca
yazılı basın da Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın varlığını Yunan hükümetlerine her dönemde göstermek için var güçleriyle kalemlerini konuşturmuşlardır.69
5. Vatandaşlık Hakları:
Yunanistan imzaldığı uluslararası antlaşmalarla Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’ na kendi dilinde eğitim gibi birtakım haklar
tanımayı taahhüt ederken, vatandaş olarak da diğer Yunan vatandaşlarının yararlandığı tüm vatandaşlık haklarını granti etmektedir.Yunan
Parlementosu tarafından 9 Haziran 1975 tarihinde kabul edilen Yunan
Anayasası insan haklarına saygılı, modern bir anayasa görünümündedir.
Yunanistan da 1974’ te sona eren Cunta Yönetimi’nden sonra demokratik bir ülke olmuştur. Bununla birlikte “Kişisel ve Toplumsal Haklar”
65
BTS Haber Servisi, “29 Ocak Olayları Unutulamaz”, Batı
Trakya’ nın Sesi, Sayı:100 (Mart 2002), s.8
66
BTS Haber Servisi, “Batı Trakya Türk’ ü yok edilmek isteniyor”, Batı Trakya’ nın Sesi, Sayı:39 (Şubat 1992), s.7
67
Dr.Ahmet, Sadık ve Faikoğlu, “Biz Yunan uyruklu Müslüman Türkler’ iz”, Batı Trakya’ nın Sesi, Sayı:28 (Mart 1991), s.3
68
Anadolu’ da Yunan Zulmü, “Yunan’ ın yoketme politikası”,
Batı Trakya’ nın Sesi, Sayı:97 (Ocak-Şubat-Mart 2001), s.8
69
Türkoğlu, Selçuk, “Yanılıyordsunuz Sayın Başbakan Papandreu Yunanistan’ da Müslüman Azınlığı değil, Türk Müslüman Azınlığı Vardır.” , Batı Trakya Dergisi, Sayı:238(15 Şubat
1987), Cilt:20, s.2
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bölümü “ Bütün Yunanlılar yasa karşısında eşittir.”(md 4) diye başlayan bu anayasanın temsil ettiği hukuk düzeninin azınlığa uygulanışı
konusunda, aynen azınlığın örgütlenmesi konusunda olduğu gibi yoğun
şikayetler bulunmaktadır.70
a) Vatandaşlıktan Çıkarma - Heimatlosen
Yunanistan Vatandaşlık Yasası’ nın 19.Maddesi(Bknz ek no:13)
ile Yunan vatandaşı olan Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nı vatandaşlıktan çıkarmaktadır. Bu hüküm, yurtdışında doğmuş ve oturmakta
olan Yunan olmayan etnik kökenli kişilere de uygulanır. Ana-babasından
ikisi birden veya hayatta olanı vatandaşlığını yitirmiş olan reşit olmayan çocuklardan yurt dışında yaşayanlar da vatandaşlığını yitirmiş olarak ilan edilebilir. Vatandaşlık Konseyi’ nin aynı yönde alacağı karara
dayanarak bu konuda içişleri bakanı hüküm verir.
Yunanistan Anayasası’ nın 4.maddesi her Yunan vatandaşının
yurt dışına gitme ve yurda dönme özgürlüğünü garanti altına almıştır.
Ancak özündeki esnekliğe rağmen, 19.madde ile birçok azınlık mensubu kendilerine hiçbir tebligat yapılmadan keyfi biçimde vatandaşlıktan
çıkartılmıştır. Kanunda “geri dönme niyeti olmaksızın” Yunanistan’ dan
ayrılmaktan bahsedilmekte ise de örneğin Türkiye’ ye gelip bir süre
sonra Yunanistan’a dönmek isteyen azınlık mensupları sınır kapılarında
vatandaşlıktan çıkartıldıklarını öğrenmiş, karara itiraz etmek ve yasal
haklarını aramak için dahi ülkeye giriş yapmalarına izin verilmemektedir. Yunan yerel basınına göre bu şekilde vatandaşlığını kaybedenlerin
sayısı 450.000’ dir. Yunan Hükümeti 1955 yılından bu yana uygulanan
ve binlerce Türk’ün Yunanistan uyruğundan çıkarılmasına yol açan 19.
Madde’ yi feshetmiştir. Yunanistan’da 60,000 Batı Trakya Türkü’ nün
vatandaşlıktan atılmasına sebep olan anayasanın 19. maddesini iptal
etmiştir.71 Vatandaşlık Kanunu’ nun l9.maddesi iptal edilmiş, ancak geriye dönük olarak uygulanmadığı için Türkler’in mağduriyeti devam
etmiştir. 1955’ ten 1998’ e kadar 60.000 kişi Yunan vatandaşlığından
çıkartılmıştır. Halen Yunanistan’ da 19.madde mağduru “vatansızHeimatlosen” konumunda 1.000 ile 4.000 kişi yaşamaktadır. Bu insanlar sağlık, eğitim gibi devlet hizmetlerinden yararlanmada zorluklarla
karşılaşmaktadır.72
70
Eren, a.g.e, s.91-92
71
İlem, Murat, “Yunanistan AB’ ye boyun eğdi”, Cumhuriyet,
13 Haziran 1998
72
http://www.batitrakya.net/website/sorunlar.php
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b) Yasak Bölge(Bknz ek 7) Uygulaması:
Batı Trakya’ nın doğusundan batısına Bulgaristan sınırını takip
eden yaklaşık 20-30 km genişliğindeki bir alan soğuk savaş döneminde komünizm tehlikesi gerekçe gösterilerek askeri yasak bölge ilan
edilmiştir. Batı Trakya’ nın üçte birini oluşturan bu bölgede sadece ve sadece Türkler yaşamaktadır.Yasağın uygulandığı dönemde Yunanistan’ın
diğer bölgelerinde yaşayan vatandaşlarının dahi bu bölgeye girişine izin
verilmemiştir. Oluşturulan askeri kontrol noktaları ile giriş çıkışlar sıkı
bir şekilde denetlenmiştir. Dönemin Milli Savunma Bakanı Arsenis,
1995 yılında yasak bölge uygulamasının kaldırıldığını açıklamıştır.
Ancak halen yabancıların bölgeye giriş çıkışlarına izin verilmemektedir. Türkiye’ den azınlık aleyhine açılan duruşmaları izlemeye giden
heyetlerin dağ köylerine gitmelerine kesinlikle izin verilmediği gibi
yaka ve ova köylerine gidişleri de engellenmeye çalışılmaktadır.73
c) Sınır Bölgesi Uygulaması:
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı bireylerinin taşınmaz mal
alması engellenirken, azınlık mensuplarından Yunan kökenli vatandaşların mal almaları teşvik edilmiştir. Son 4-5 yıldır azınlık mensuplarının
taşınmaz malarına seçmeli olarak izin verilmektedir. Aynı yasa ile bölgede inşaat yapmak veya var olan binaları onarmak için de ruhsat alma
şartı getirilmiştir.74
Sonuç
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ nın hukuki statüsü uluslararası antlaşmalarca belirlenmiştir. Ancak Yunanistan Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlığı’ nın haklarını hiçe saymaya ve onlar üzerinde ayrımcı ve baskıcı politikalar üretmeye devam etmektedir. Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Yunan toprakları üzerinde hiçbir
emeli bulunmamakla beraber Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen
ve diğer uluslararası antlaşmalardan doğan vatandaşlık haklarının geri
verilmesini talep etmektedir. İlk defa 1988’ de sesini dünya kamuoyuna
duyuran Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı 1990’da da aynı direnişi
sürdürmüş ve bugün dahil olmak üzere haklarını aramaktadırlar.Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı yasak bölge uygulamasının tamamen
73
http://www.batitrakya.net/website/sorunlar.php
74
Baskın Oran, ” Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlığı”,
Türk-Yunan Uyuşmazlığı, İstanbul,1990, s.150
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kaldırılmasını, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ na özerk ve kendi
dilinde eğitim hakkı sağlanmasını, Türkiye’ de eğitimini tamamlamış
Yunanistan vatandaşı Batı Trakyalı öğretmenlerin çalışmalarına izin
verilmesini, Türkiye’den gelen ders kitaplarına uygulanan yasağın
kaldırılmasını,
bölgede yaşayan Türkler’in etnik kimliklerinin
tanınmasını, gazete ve televizyonlarda, Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığı’na yönelik yayınlar yapılmasını, Türkiye’nin,Batı Trakya’daki
olayları delilleriyle tespit edip, uluslararası platforma taşınması talep
edilmektedir.
Abstract

The Balkans especially the Greece meeting with Turks is based on Hun
Turkish Coming on these regions in fourth century. Especially after conquering of these places the region was Turkished, but with the Ottomans regression from these regions there have been derived a new state and nationalities.
Like consequence of the national states national politic tendency many
nationalities were exposed to injustice by the dominance power. The attitude
of Greece contra Turks is obvious (clear) example for this manner. In this
study in different treaties (agreements) and in Greece constitutional law is
carefully examined the Turks status (position) and it is highlighting (underlining) the problems which they are faced with its practicing (application).
The wanted (demanted) answer is especially about the kind of degenerating process which the Ottomans were faced from past till nowadays and
consequently with this manner and in what dimensions is cultivated the affects, is creating the base of these article.

Özet

Balkanların dolayısıyla Yunanistan’nın Türklerle tanışması IV. yüzyılda Hun Türklerinin buralara gelişlerine dayanır.Özelikle Osmanlı’nın bu bölgeyi fethinden sonra Türkleşen bölge, Osmanlı’nın bu bölgeden çekilmesiyle
beraber ortaya yeni devlet ve uluslar türemiştir.Ulusal devletlerin ulusalcı siyasi eğilimleri neticesinde birçok millet egemen güç tarafından haksızlıklara
maruz kalmıştır.
Bu tutumun bariz örneklerinden biri de Yunanistan’daki Türklere karşı
sergilenen tutumdur.
Bu çalışmada değişik anlaşmalarda ve Yunanistan anayasa hukukunda
Türklerin statüsü incelenmekte ve uygulamada ne tür sorunlar ile karşı karşıya
kaldıklarının altı çizilmektedir.Burada aranan cevap özellikle Osmanlı sonrası
dönmden günümüze dek bu halkın nasıl bir yozlaşma sürecinden geçtiği
ve bu tutum neticesinde etkilerin hangi boyutta ulaştığı, makalenin esasını
oluşturmaktadır.
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Dünden Bugüne Makedonya Türkleri
M-r. Abdülmecit NUREDİN*
Giriş
Makedonya, stratejik açıdan son derece önemli bir bölge olarak,
değişik zamanlarda çeşitli halkların konağı ve kolonisi olmuştur. Tarih
boyunca, Makedonya değişik isimler altında tanınmıştır ve bir kültür
mozaiğini oluşturmaktadır. Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma
konusu olan Makedonya, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası, Balkanların etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir.
Makedonya’ya tarih boyunca çeşitli kavimler (Traklar, İllirler,
Romalılar, Slavlar) yerleştiler.75 IV. Yüzyılda Hun Türklerinin buralara
gelişini, Avarlar, Bulgarlar, Kıpçaklar,76 Peçenekler takip ettiler. XIV.
Yüzyılın ikinci yarısından Balkan Savaşları’na kadar bölge Osmanlı
hâkimiyetinde kaldı.
Balkan Savaşları’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin bölgeden
çekilmesiyle çeşitli vesilelerle göç etmek durumunda kalan Türkler
azınlık konumuna düştüler. Gerek krallık Yugoslavya’sında gerekse
Tito’nun başta olduğu dönemde mağdur durumda olan Türkler, din, dil,
eğitim, sosyal ve siyasal örgütlenme gibi hususlarda pek varlık gösteremediler.
Yugoslavya’nın
1990’ların
başında
parçalanması
ve
Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi (1991) ile diğer milletler
gibi Türkler açısından da yeni bir dönem başlamış oldu.
İlk Yerleşim
MS IV. yüzyılda Türk boylarından Hun,Avar, Bulgar, Oğuz, Peçenek
ve Kuman ların bölgeye gelmesi ile başlayan Türk yerleşimi, Osmanlı
İmparatorluğu’nun bölgeyi fethetmesi (1389) ileTürkleşmeye başlamıştır.
75

* Üsküp Devlet Üniversitesi, Hukuk Fakultesi, Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Doktora Talebesi
TÜRKAN, Dr. Reha Oğuz., “Türklerin Ataları ve Türk Moğol İlişkileri Meselesi”
Türk Dünyası Araştırmaları S.48, İstanbul,1984, s.180
76
YILMAZ Selih., “Kıpçak Türkleri ve Yerleştikleri Sahalar” Türk
Dünyası Araştırmaları. S.140, İstanbul, 2002, s.58
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Osmanlı Fütuhatı ve Türk Nüfusu
Çirmen zaferinden sonra Batı Trakya’nın, müteakiben
Makedonya’nın Zaptı da mümkün olmuştur. Evrenos Bey ve Halil Hayreddin Paşa’nın başarılarından sonra, Vardar nehri vadileri
Osmanlı kuvvetlerine açılmış ve Vardar’ın doğusu Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1372’de Köstendil, 1380’de Vardar’ın sol sahilindeki
İştip, 1382’de Manastır ve Pirlepe ve 1385’te de Ohri fethedilmiştir.77
Özellikle I.Kosova Savaşının kazınılmasından sonra başlayan ve
Güney Balkanlar’da genişleyen Türk fetihleri Makedonya, Sırbistan,
Arnavutluk ve Bosna’ya kadar uzanmıştır.78 Üsküp ise Yıldırım
Beyazid zamanında Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilmiştir.1912
yılında Osmanlı hakimiyeti’nin son bulmasıyla beraber Türk nüfusunun büyük bir kısmı Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır.79
Türklerin dağınık yaşamaları ve hiçbir yerde belirli bir çoğunluğu
oluşturmamaları aslında Makedonya Türklerinin bir dezavantajı olarak
sayılmaktadır.Makedonya Türklerinini Doğu ve Batı Makedonya
Türkleri, şeklinde tasnif etmek gerekmektedir. Çünkü doğu ile batı
birçok yönden farklıdır. Do���������������������������������������
ğu Makedonya’daki yörük Türkleri ve Osmanlı zamanında yerleştirilen halkın durumu iç açıcı değildir. Batı
Makedonya Türkleri ise belirli bir kısmı MS IV. Yüzyılda büyük bir
çoğunluğu ise Fatih Sultan Mehmed döneminde yerleştirilmiş olmakla
beraber, günümüzde; ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim bakımdan daha
çok imkâna sahiptirler.
Fakat, Batı Makedonya’daki esas sorun yeni oluşturulmaya çalışılan Türkbaş / Torbeş milleti Türklerin en ciddi sorunlarından birini teşkil etmektedir.Doğu Makedonya Türkleri ise batı’dakilere oranla daha
zor durumdadırlar. Doğu Makedonya’ya bilinçli olarak bazı hizmetler
götürülmemektedir. Böylece Türklerin kendi kimliklerini kaybetmeleri
yönündeki faaliyetler devam etmektedir. Dedeli, Çalıklı, Gökçeli, Alikoç, Kocaali… gibi yerlere başta Türkçe eğitim olmak üzere birçok
77
YAVUZ. Ercan., “Osmanlı İmparatorluğu’,nda Bulgarlar ve
Voynukla” Ankara 1989, s.5; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I, s. 171
78
EMECEN F.M., “I. Kosva Savaşı’nın Balkan Tarihi
Bakımından Önemi”, I. Kosova Zaferinin 600. Yıldönümü Sempozyumu, 26 Nisan 1989, Ankara, 1992, s.37 -176
79
TÜRKMEN Zekeriya., “Makedonya Mes’elesi” Türk Dünyası
Araştırmaları, S. 61, İstanbul 1989, s.89
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yönden hizmet tam gitmediğinden dil, din, kültür açısından bölge Türkleri zayıf durumdadırlar. Buna ekonomik sorun eklendiğinde, durum
daha da vahim bir hal almaktadır. Bugün Makedonya Türkleri, tüm
olumsuzluklara rağmen, benliklerini ve değerlerini korumaya, millimanevi unsurlara bağlı kalmaya devam etmektedirler.80
GÖÇ
Gerçi dönem itibariyle bir iç göç şeklinde de olsa, Balkanlarda Türk nüfusunun etkinliğini kaybetmesinde önemli rol
oynayan göçlerin, 1683–99 Osmanlı Avusturya savaşıyla başladığını söylemek mümkündür. 1804 Sırp İsyanı ve sonrasındaki Osmanlı Rus savaşları gibi gelişmeler göçlerin devamlılığını sağlamıştır.81
1908 sonrası da devam eden göç hareketi, Türk hâkimiyetinin
sona ermesi ile birlikte daha da artmıştır. Bu dönemde (1908–1923)
300.000 kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Gerek I. Dünya Savaşı yıllarında gerekse 1918’de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı döneminde dil, milliyet, eğitim vb. hususlardaki olumsuzlukların Türklerin göç etmesine etki ettiği görülmektedir. Söz
konusu dönemde 120.000 civarı göç yaşandığı bilinmektedir.82
Gerek II. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda ve Bulgar işgalleri esnasında gerekse sonrasında yaşanan gelişmeler Türkleri yok
sayan bazı uygulamalara ortam hazırlanmıştır. Zira 1945 sonrasında
komünizmin etkin olması Türklerin bazı haklarının kısıtlanmasına,
mevcut idarenin Arnavutluk’u yanına çekme politikasıyla Arnavut milliyetçiliğinin artmasıyla da Türklerin Türkleşmiş Arnavutlar olduğu iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştur.83 1946 öncesinde Sırp
olmanın göstergesi olan -yeviç veya -yeva eklerinin yerini 1946’da çıkan ‘Soyadı Kanunu’ ile Arnavutlaştırma çabaları almıştır. Bu kanunla,
80
ÇAYIRLI, Necati., ‘Makedonya Türkleri’, Türkler, C.20,
Ankara 2002, s.444 - 454.
81
AĞANOĞLU, Yıldırım., Osmanlıdan Cumhuriyete
Balkanların Makus Talihi – GÖÇ-, İstanbul 2001.
82
İLBEĞİ, Hamza., “Dağılan Yugoslavya-Kosova Ekseninde
Türk Olma Bilinci, Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri,
İstanbul 2005,s.191.
83
DİKİCİ, Ali., AB Yolunda Makedon Polisinde Yaşanan
Değişim ve Türk Polisinin Katkıları, Hikmet, S.3, Gostivar 2004, s.81
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Türklerin daha önce Sırpçaya ve Sırp “etnik” grubuna uyarlanmış olan
soyadları, bu defa “-i” eki sayesinde Arnavutçaya ve Arnavut “etnik”
grubuna uyarlanmıştır. Açıkça, sosyo-kültürel hedefe uygun olarak
Türkler soyadları itibarıyla Arnavut’laştırılmıştırlar.84
1947”de Tito, Stalin’in de baskısıyla Yugoslavya’daki bütün
müslümanlara baskı uygulanmaya başlanmıştır.Türkler’in haklarını savunmak için yücelciler adında
teşkilatlanan Makedonya Türkleri
bu örgütlenmeden ötürü rejimden nasibini almıştır.
İlk tutuklamalar 1947 Ağustos”unda gerçekleşmiştir. Türkler
sindirilmeye ve psikolojik baskı altına alınmaya tabi tutulmuştur.Gün
geçtikçe artan baskı ve şiddet Türklerin Anavatan’a (Türkiye’ye) göç
etmeye zorlamıştır. Makedonya Türklerinin zor durumda kalmasına
etki eden bir diğer önemli faktör, 1952’de gerçekleşen Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanan ‘Serbest Göç’ anlaşmasıdır.
Nitekim sosyalist rejim, halkı kendi istekleriyle (serbest) göç ettiklerini imzalamaları karşılığında göç etmelerine izin verilmiştir. Osya
Türkiye’ye buradan göç edenlerin hiçbir baskıya maruz kalmadıklarını,
kendi istekleri ile göç ettiklerini aksettiren Tito yönetiminin siyasi
manevrasıdır. Makedonya’dan Türkiye’ye 1950-1967 yılları arasında
toplam 77.431 aileye mensup olarak 305.158 kişi, Anavatan’a göç
etmiştir.85 Özellikle nacionalizacija (kamusallaştırma) yoluna giden
sosyalist rejim Makedonya’daki birçok Türk’ün mallarına el koydukları bilinmektedir. Mallarına el konulan Makedonya Türkleri baskı ve
şiddete maruz kaldıkları gibi işsiz kalmaları göç etmelerini zorlamıştır.

84
NUREDİN, Abdülmecit., Congress of Districts with Problem and Solution Suggestions, Presentation: Internal Policy Issues of
Macedonia (1900 – 1990) Bishkek State University (Bishkek ,2004)
University Press, s.42-61
85
ÇAVUŞOĞLU, Halim., Bütüncü Yaklaşım Bakımından
Türkiye’ye (1952-67)‘Kitlesel Göç,İstanbul, 2005, s.14
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Tablo 1. 1953’ten günümüze kadar Makedonya Nüfusu86
Nationality

1953
%

1961
%

1971
%

1981
%

1991
%

1994
%

%

2002

Macedonian

860699
68.5

1000854
71

1142375
69

1279323
67.0

1328187
65.3

128830
66.5

1.297. 971
64.18

Albanian

162524
12.4

183108
13.0

279871
17.0

377208
19.8

441987
21.7

442914
22.9

509.083
25.17

Turks

203938
15.6

131431
9.6

108552
6.6

86591
4.5

77080
3.8

78019
4.0

77.959
3.85

Cypsy

20462
1.6

20606
1.5

24505
1.5

43125
2.3

52103
2.6

43732
2.3

53.879
2.66

Vlah

8668
0.6

8046
0.6

7190
0.6

6384
0.3

7764
0.4

8467
0.4

9605
0.48

Serbian

35112
2.7

42728
3

46465
2.8

44468
2.3

42277
2.1

39260
2.0

35.939
1.78

Muslims
(Turkbash /
Torbesh)

1591
0.1

3002
0.2

1248
0.1

39513
2.1

31356
1.5

15315
0.8

16.451
0.8

Bulgarian

920
0.1

3087
0.2

3334
0.2

1980
0.1

1370
0.0

1547
0.1

2.640
0.1

Greeks

848
0.1

836
0.1

536
0.0

707
0.1

474
0.0

349
0.0

900
0.0

Bosnian

----

----

----

----

----

7244
0.4

17.084
0.84

Yugoslav

----

1260
0.1

3652
0.2

14225
0.7

15703
0.8

594
0.0

915.
0.0

Others

9752
0.8

10995
0.7

29580
1.7

15612
0.8

31838
1.6

8703
0.4

20.933
1.04

Total

1304514
100

1304514
100

1647308
100

1909308
100

2033964
100

1936877 2.034 359
100
100

86
Svetlana Antonoska v.b: Makedonya Cumhuriyetindeki
Belediyelerin etnik dağılımı 31.03.1991 yılı (Üsküp: Devlet İstatistik
Kurumu,1991):Makedonya’nın yıllık sayımı,1993 (Üsküp: Devlet İstatistik Kurumu,1994); 94 sayımı mevcut durum ve gelecekle
ilgili referanslar İbrahim Latifiç v.b, 1961 nüfus sayımı (Belgrad,
Devlet Istatistik kurmu, 1970),Boro Pekesvki vb, Sosyalist Makedonya Cumhuriyetinin nüfus sayımı,1971 (Üsküp,Devlet istatistik
kurumu,1973) ,azınlıklara göre nufus sayımı (9. kitap):1948 nüfus
sayımlarının kesin sonuçları (Belgrad,Devlet istatistik kurumu, 1954)
istatistik bülten no: 1295. 1981 nüfus sayımı,belediyelere göre nüfs
sayımı (Belgrad devlet istatistik kurumu,1981)
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Göçün ne denli etkili olduğunu anlayabilmek için 1953’ten günümüze kadar yapılan nüfus sayımlarını (tablo 1.) incelemek yeterli olacaktır. ������������������������������������������������������������������
Bu süre zarfından bütün milletlerin nüfusu artarken, Türklerin nüfusu sürekli negativ bir seyir izlemiştir. Yakın zamanda eğitim amacıyla
Türkiye’ye giden Türk öğrencilerinden bazılarının geri dönmemesi
ardından ailelerinin de yanlarına gelmesiyle yeni bir göç anlayışının
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ise göç olgusu yoğunluğunu kaybetmekle beraber devam etmektedir.87
Nüfus Yapısı
Osmanli İmparatorluğunu Balkanlar’daki son topraklarını kaybetmesi ile sonuçlanan I. Balkan Savaşı, 1912 Ekim’inde Karadağ’ın
Osmanlı Devleti’ne savaş açması ile başlamış, bunu Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’ın katılımı izlemiştir. Savaş, Osmanlı ordularının
hemen hemen her cephede yenilgisi ile sonuçlanmıştır. Savaşın bitimi
ile birlikte balkanlarda Türklere karşı yapılan baskı ve uygulanan şiddet
olaylarının etkisiyle, kitlesel bir şekilde göç hareketleri başlamıştır.
Tablo.2 1904 Osmanlı döneminde Makedonya’nın nüfusu88
Nationality

Christians

Macedonian and Bulgarian

1.032.533

148.803

1.181.336

Turks

4240

494.964

499.204

Greeks

214.329

14.372

228.702

Albanian

9510

119.201

128.711

Vlah

77.267

3.500

80.767

Jewish

Muslims

-

-

Total

67.840

Cypsy

19.500

35.057

54.557

Others

13.570

3.337

16.907

Total

1.370.949

819.235

2.258.224

87
YUSUF Muharrem,, Yeni Balkan, Göç Devam Ediyor, Sayı
87, Üsküp 2006.
88
ADANIR, Fahir., Macedonian Questions: The Socioeconomic Relity and Problems of Histographic İnterpretation”, International Journal of Turkish Studies, C.III, 1984-1985, s.7
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Buna
mütakiben sürekli olarak göç devam etmiş ve
Makedonya’daki Türklerin sayısı sürekli azalmıştır. Makedonya’daki
azınlıkların değerlendirilmesinde şüphesiz,stratejık açıdan en önemli
guruplar, Türkler ve Arnavutlardır.
1945 sonrasında etnik olarak son derece karmaşık olan nüfus
‘Halklar’, ‘milletler’ ve ‘etnik gruplar’ şeklinde üçlü bir sisteme göre
sıralandı. Makedonlar ilk gruba dahil edilirkenTürkler,Arnavutlarla birlikte ikinci gruba dahil edildi. 1950’lerden 1990’lara kadar Makedonya’daki
Arnavut ve Türk nüfusunun belirlenmesinde Belgrad, Moskova ve Tiran
arasındaki ilişkilerin, batıyla olan ilişkilerin etkin olduğu muhakkaktır.
Günümüz Makedonya’sının nüfusunu, Makedon, Türk, Arnavut, Sırp, Rom, Ulah (Rumen) ve diğer milliyetler oluşturmaktadır.
Yüzyıllardır birlikte yaşayan bu milliyetlerin bölgedeki nüfus
oranlarının zamanla değişikliğe uğramış bulunmaktadır. Ancak söz
konusu deşikliklerden Makedon ve Arnavut nüfus pozitiv yönde etkilenirken, Türk nüfusu olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunu resmi rakamlardaki verilere göre örneklemek mümkündür (Tablo 1.).
Bağımsızlık Sonrası Makedonya Türkleri
Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi (1991) ile diğer milletler gibi Türkler açısından da yeni bir dönem başlagıcı sayılmaktadır.
Kasım 1991de yürürlüğe giren anayasanın giriş paragrafında, ‘Makedonya
Cumhuriyeti Makedonların ulusal devleti olarak kurulmuştur’ şeklindeki
“ulus” ibaresi Makedonya’nın Makedonlar dışındaki diğer milletler artık
“ulusal azınlılar olarak” tanımlanmıştır. Oysa 1974 Anayasasında Türkler
ve diğer milletler, devletin kurucu unsurları arasında anılmaktaydı.
1991 Makedonya anayasası, Türkleri ve öteki etnik grupları
‘milliyet’ olarak tanımlamıştır. “Milliyet” ibaresi, çok uluslu bir devletin
içinde var olan bir ulusal topluluk anlamını taşır; yani uluslararası hukuk terminolojisinde, Makedonyalı Türkler, ‘ulusal azınlık’ kapsamına
girerler. Makedonya’nın Bağımsızlığı ile birlikte kabul edilen yeni
anayasa ile diğer azınlıklar olduğu gibi Makedonya’daki Türkleri de
birçok kültürel ve sosyal haklardan mahrum kalmıştır.
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Tablo.3 Makedonya’daki Türklerin Belediyelere göre Dağılımı
municipality

number

proportion

Üsküp
Gostivar
Ustrumca
Debre
Kalkandelen
Pirlepe
Radoviş
Köprülü
Kırçova
Manastır
Resne
İştip
Ohri
Mak. Brod
Kumanova
Valandova
Kruşova
Struga

12.978

% 15

12.486

% 14.60

7076

% 8.10

6775

% 7.80

5076

% 5.60

4932

% 5.50

4855

% 5.40

4325

% 5.00

4241

% 4.50

3258

% 3.80

3218

% 3.80

2909

% 3.50

2885

% 3.50

2497

% 2.80

2314

% 2.60

1719

% 1.80

1611

% 1.60

1068

% 1.60

Bu sistem neticesinde Makedonya Türkleri’nin sistematik bir
şekilde yozlaşma politikaları ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Ülkedeki ulus-devlet inşası yönündeki girişimlerin akabinde, Türklerin izole edilmeleri ve marjinalleşmelerni tetiklenmiştir.
Siyasi Durum
	II. Dünya Savaşı öncesi dönemde (1918–1945) siyasal örgütlenme açısından mevcut yönetimler, Türklere sınırlı olarak bazı haklar tanıdılar. 1918 yılında kurulan Sırp-Hırvat -Sloven krallığı yönetimi ülkede
yaşayan Müslümanların ‘İslam Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti’ni kurmasına izin verilmiştir. Aralarında Türklerin de bulunduğu bu cemiyet
1920’de yapılan seçimlerde 8, 1924’te ise aralarında Emin Bey’in olduğu
14 kişi Belgrad Meclisine girmeye hak kazanmıştır. Bu tarihten 1960’lara
kadar Türklerin siayasi hayattaki etkinliği tamamen kısıtlanmıştır.
1963’te Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adıyla anılHİKMET
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maya başlanan ülke, 1970’lere gelindiğinde ekonomik anlamda azda olsa
liberal bir yol izledi. Ancak Tito’nun ölümüyle 1980’li yıllarda ortaya
çıkan otorite boşluğu ve milliyetçiliğin artması üzerine mevcut yönetim
azınlıklara karşı bazı tedbirler almıştır. Öyle ki 1989’da yapılan anayasa
değişikliği ile birinci maddede yer alan ‘Makedonya, Makedonya’da yaşayan Arnavutların, Türklerin, ...de devleti’ hükmü kaldırılmıştır. Bu düzenlemeden ilk olumsuz etkilenenler Türklerde olduğu bilinmektedir.89
1991 yılından itibaren Makedonya Türkleri90 mevcut anayasa çerçevesinde siyasal ve sosyal haklarını91 aramaya başlamıştır. Bu
doğrultuda tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş dönemi içerisinde olan Makedonya, sözünü ettiğimiz demokratikleşme sürecinde Makedonya’daki Türklere de politik örgütlenme hakkı elde ettiler.
- Türkler toplumda organize edilmesi, siyasal ve sosyal yaşama katılmaları gerekliliği ve siyasi haklarını daha etkin bir biçimde savunmak için bir örgütlenmenin gereksinimini duyarak 1 Temmuz 1990
TDB (Türk Demokratik Birliği) adı altında bir birlik kurmuş oldular.
Daha sonra bu bu birlik partiye dönüştürülerek TDP adı altında faaliyetlerini devam ettirmiştirler. Mayıs 1995 yılında, TDP yönetiminden
hoşnut olmayan ve TDP’deki siyasi birlikteliğe son veren muhafil kanadın, Türk Hareket Partisi’(THP)nin kurulmasına ivme kazandırmıştır.92
- 2001 Krizi ile birlikte Makedonya siyasetinde dengeleri yeniden oluşmaya başlanmıştır. Çatışmanın patlak vermesinin ardından
TDP yönetimi olaylarla ilgili bildirisinde: “olayları kışkırtan terör eylemlerini sert bir dille kınadığını ve silahlı gurupların rant kazanmak
amacıyla çatışmayı başlattıklarını”, THP ise ülkenin toprak bütünlüğüne
ve egemenliğine saygıda duyulması gerektiğini belirten açıklamaların
89
ENGÜLLÜ, Suat., “Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya’da Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, KültürEğitim Durumu ve Göçler”, Makedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih
ve Kültürleri Panelleri ve Konf. (Mayıs,Aralık 1995 ve Mayıs 1996),
İzmir MAK-GÖÇ, İzmir 1996, s.61–62.
90
HAMZA, Yusuf., “Atatürk ve Makedonya’da Yaşayan Türkler ve
Azınlıklar” Türk Dünyası Araştırmaları. S.61 İstanbul, 1993, s.16

91
AI (Amnesty International) Macedonia Annual Reports
1996 2005.,http: //www.amnesty.org/ ailib/aireport/index.html.
(24.09.2005).
92
ZEYNİLOVİÇ, Seniha.,Makedonya Demokratik Süreçlerinde Türkler, Birlik-Media yayınları,Üsküp, 2005,s.138
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yapılması üzerine yeni bir partini daha kurulmasına zemin oluşmuştur.
Neticesinde Makedonya Türklerinin Kalkınma Partisi (MTKP)
kurulmuştur. Bu parti kurucularına göre: Arnavutlar’la Türkler’in,
Makedon’lar tarafından haksızlığa uğradıklarını ve aynı kaderi paylaştıkları için Arnavutlarla aynı platformda yer almaları gerektiğini savunmuşturlar. Türk partilerinin Arnavutlar aleyhine yapılan açıklamaların
sonucunda Arnavutlar’da Türklere karşı uyanan nefretin giderilmesi
için, işbirliğinin şart olduğunu, buna istinaden yeni partini kurulması
sonucunu doğurmustur.
Mart 2006 yılında Makedonya’daki etkin Türk siyasi kanadı,
mevcut Türk partilerin, halkın beklentierini karşılanmadığını savunarak, Türk Milli Birlik Hareketi adı (TMBH) altında siyasi bir yapılanma
gereksinimini duymuşturlar.
Bunun yanında kendilerini Türk olarak algılayan, Makedonya Pomakları (yerel söylemle Türkbaşlar /Torbeşler)93 Fiat Tsanoski
önderliğinde yeni bir oluşuma giderek, PEİ (PEİ-Partiya za Evropska
İdnina-Avrupa Geleceği Partisi) adı altında örgütlenmiştirler. �������
Bu topluluk Makedonca konuştuğu için (Torbeşlerin yaşadığı bölgede eğitim
genellikle Makedonca yapılmaktadır) Türk siyasilerden gereken ilgiyi göremediklerinden ve dışlandıklarından ötürü, kendi kaderlerini
tayin etme gerekliliğini savunarak,94 çok etnili bir parti proğramıyla,
dördüncü parti konumuna gelmiştirler. Sonuç itibariyle Makedonya Türkleri tek çatı altında birleşemedikleri için, hiçbir ideolojik
farkı olmayan dört Türk partisinin mevcudiyeti, birlik ve beraberlik
açısından endişe verici olmakla beraber, Makedonya Türklüğünün
geleceği için pek parlak sonuçlar getireceğini söylemek oldukça güçtür.

93
NUREDİN,Abdülmecit., “Türkbaşlar” Hikmet, S.9,
yıl:5,Gostivar,2007,s.49-57
94
АНДОНОВСКА,Елизабета., интервју Mакедонско
Сонце,Фијат ЦАНОСКИ, претседател на ПЕИ, 8 Македонско
Сонце, бр. 620 / 19.5.2006
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Eğitim
Makedonya’nın bağımsızlığından sonra Türklerin karşılaştıkları
sorunlardan biri de anadilde eğitimdir. Makedonya Cumhuriyeti
anayasasına (madde 44.) göre; Makedonya vatandaşlarının ana dilleriyle ilköğrenim (lise öğrenimi dâhil) görme hakları vardır. Anayasa
ile teminat altına alınmış olmasına rağmen, Türklerin anadille eğitim
hakkına bütün Makedonya’da ulaşmış oldukları söylenemez. Doğu
Makedonya’da Jupa, Koliçani, Debre köylerinde Türkçe eğitimde
yaşanan sorunlar bunun en somut örnekleridir.95 1990’lı yıllara
gelindiğinde Türkçe eğitim-öğretimin verilmesi yönünde bazı olumsuz gelişmelerin devam ettiği dikkat çekmektedir. Radoviş, Debre
(Jupa), Kırçova’da Türkçe öğretim veren okulların kapatılması gibi
gelişmeler yaşanmıştır. 1993’te yönetim halkın (Torbeşlerin96) Türk
olmadıklarını gerekçe göstererek Türkçe eğitime izin verilmemiştir.
Eğitim sorunun Doğu Makedonya’da daha fazla olduğunu bilinmeketedir. Genelde Türkçe Öğretim 1’den 4’e kadardır. Bu yörenin 78
yerleşim yerinde yaşayan Türk öğrenciler, 5’ten 8’e kadar Makedonca
okumak zorunda oldukları bilinmektedir.97 Örneğin Radoviş’e bağlı
Ali Koç ve Kocaali köylerinde , Pirlepe’ye bağlı Kanatlar Köyünde,98
Radoviş’e bağlı Kılavuz Köyünde, Valandova’ya bağlı Çalıklı’da, Karbintsi belediyesine bağlı Radanya,Hocalı, Pırnalı,Kutsa ve Ustrumca’da
Türkçe öğretim verilmektedir. Ancak 1-4. sınıfa kadar eğitimin verildiği
bu okulların bazılarının karma sınıflar olduğunu da belirtmek gerekir.99
95
ÜLKER, Çiğdem., Makedonya Türk Öyküsünde Kimlik
Sorunu, Ankara 1998, YaşamTarzı, s.13.
96
ŞAŞAN Faris., “Zavallı Pomaklar” Türk Dünyası Araştırmaları, S.101,
İstanbul 1996, s. 41
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Çocuk Bahçesi (Birlik Gazetesinin Eki), Yıl XXVIII, Sayı
909 ve 913, Üsküp 2001, s.1
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Birlik, Üsküp 2004, Sayı 6063, 6066, 6072
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Makedonya’da ilkokulda çağında okuyan yaklaşık 12 bin Türk
çocuğu bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan Anayasanın garanti ettiği ilkokul hakkını yalnız 5–6 bin çocuk kullanabilmektedir.
Diğerler Türk çocukları ise (yaklaşık 5–6 bin) anadilde eğitim
alamadığı için başka dillerde eğitim görmek mecburiyetinde
bırakılmıştır. Bu veriler Makedonya’daki Türkler’in nasıl bir asimilasyon proğramına tabi tututulduğunun açıkça bir göstergesidir.100
Büyük bir kısmı anadilde eğitimi alamayan Makedonya Türkleri, yüksek eğitimde de aynı sorunları yaşamaktadır. 1963–64 öğretim yılında
Üsküp Pedagoji Akademisi’nde, 1976–77 öğretim yılında Üsküp
Filoloji Fakültesi’nde Türk Dili Edebiyatı bölümleri açımıştır. Bazı
dersler Makedonca olmakla birlikte, Türkçe yüksek öğrenim sadece
Üsküp’ün Pedagoji Akademisi ile Filoloji Fakültesi’nde bulunan Türk
Dili bölümlerinde yapılmaktadır. Matematik-Fizik, Kimya, Bioloji ve
Tarih-Coğrafya dersleri için öğretmen yetiştirilen Pedagoji Fakültesinde,
söz konusu dersler Türkçe verilmekteydi. Ancak ihtiyaç olduğu halde
Türkçe eğitime, siyasi gelişmelerinde etkisiyle 1987’de son verildi.
Türkler için Makedonya’daki Üniversitelere kayıt olabilme oranı % 07
veya 1,3’tür.1994 ten itibaren BÖP (Türkiye Cumhuriyetinin kardeş Türk
Cumhuriyetleri, Muhtariyet ve akraba topluluklarına yönelik başlattığı
Büyük Öğrenci Projesi) sayesinde, Makedonya’dan birçok Türk genci
yüksek eğitimini Türkiyede devam ettmesine vesile olmuştur. Özellikle
Türkiye’de eğitimini devam eden Makedonya Türklerinin, büyük bir
çoğunluğu ülkeye geri dönüş yapmayarak, Türkiye’de kalma tercihinde bulunmaları, Makedonya Türkleri’nin geleceği açısından kuşku ve
endişe verici bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

100
POULTON, Hugh., The Balkans. Minorities and States in
Conflict (London: Rights Minority Group),1993, s.46- 92.
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Kültür
Tarih boyunca değişik kavim ve uluslara ev sahipliği yapan
Makedonya’da değişik ulusların kültür izlerini görmek mümkündür.
Bu bağlamda bölgedeki en etkin kültür Türklere aittir. Türk folkloru,
halk müziği, halk oyunları, Türk mimarisi, Türk zanaatçılığı vb gibi
birçok unsurun Makedonlar vd. milletler tarafından benimsendiği
görülmektedir.101
Makedonya’daki Osmanlı Vakıf Eserlerinin Akıbeti:
Osmanlı 1699 Karlofça anlaşmasına kadar Balkanlar’da
en geniş siyasi sınırlara ulaşmıştı. Osmanlılar bu anlaşma ile önce
Romanya’yı ardından 1878 Berlin anlaşması ile Bosna-Hersek’i,
Balkan ve Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ise Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Batı Trakya bölgelerini kaybetmiştir.
Osmanlı, beş asırdan daha fazla süren bu iktidar döneminde
sadece Balkanlar’da 16 binin üzerinde vakıf eseri bırakmıştır.
Osmanlılar, inşa ettikleri değişik yapı türleri (cami, medrese, han, hamam, imaret, bedesten vb.) oluşturdukları külliyeleri ile Balkanlar’da Osmanlı hakimiyetinin ilk yıllardan
itibaren şehir anlayışına yeni bir doku kazandırmışlardır.
Bu güne kadarki araştırmalar neticesinde Makedonya’da 1912 yılına
kadar Türk vakıf eserlerinin sayısı 1276’dır. Günümüze kadar tabii
afetlere, zaman aşımına ve siyasi entrikalara karşı ayakta kalabilen
vakıf yapılarının sayısı 230’dur.

101
KALİÇANİN-JEJELY, Tatyana., “Geçmişte ve Günümüzde
Makedon Söyleyicilerinden Kaydedilen Türk Türküleri”, Sesler, Sayı
237, Üsküp 1989, s.79
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Tablo.4. Makedonya’da Osmanlı döneminde inşa edilen 1276
vakıf eserinin kullanım amacına göre dağılımı şu şekildedir:
Mosque- small mosque (Cami-Mescit )

731

mausoleums (Тürbe)

40

dervish lodge, tekke (tekke)

72

medresseh -theological school attached to a mosque ( Medrese)

71

schools for Koran reciters (Dârülkurrâ)

3

school (Mektep)

178

almshouses (İmaret)

10

khan (Han)

75

Turkish bath (Hamam)

39

clock tower (Saat Kulesi)

13

caravansary (Kervansaray)

6

aqueduct (Su Kemeri)

2

Bridge (köpü)

23

Fort (kale)

6

built for the dispensing of free drinking water (Sebil)

7

Makedonya’nın Osmanlı hakimiyetinden çıkışından bugüne kadar gerek Yugoslavya krallığı ve Federal Cumhuriyeti, gerekse Makedonya Cumhuriyeti dönemlerinde Türk eserlerine karşı bilinçli bir yok
etme politikası izlenmiştir. Sadece Üsküp’te 1917-1990 yılları arasında
değişik nedenlerle yıkılan eserlerin sayısı 17’dir. 1945 yılına kadar
Manastır’da 30 cami mevcuttu. Bugün ise sadece 10 ayaktadır ve 2 cami
ibadete açıktır. Diğer camilerden bazıları resim galerisi, içki fabrikası
deposu ve marangozhane olarak kullanılmaktadır.102
1912 yılında Osmanlı’nın bu topraklardan çekilmesinin ardından
büyük bir tarih ve medeniyet katliamı yaşanmıştır.Üsküb’den Ohri’ye,
Kalkandelen’den Pirlepe’ye,Resne’den Gostivar’a, Manastır’dan
Debre’ye kadar hemen her yerde Osmanlı eserleri ya tahrip edilmiş ya
da yok edilmiştir.103 Ancak dini, sosyal, ekonomik, eğitim, bilim, sağlık,
ulaştırma vb. ihtiyaçları karşılamak için inşa edilmiş eserlerin büyük bir
kısmı bugün kullanılmaz haldedir.
102
СТОЈАНОСКИ, Александар., İstoriya Na Makedonskiot
Narod, Tom 2, İnstitut Za Natsionalna İstoriya, Skopje 1998, s. 309.
103
TUFAN, Muzaffer., “Makedonya’da Türk İslam Kültürü”,
Sesler, Sayı 293, Üsküp 1995,s.46
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Bunlar arasında:
- Üsküp Taş Köprüsü Mihrabının yıkımı,
-2000 yılında restorasyan adı altında Osmanlı mirası İmaret Camii’ni yıkılması, restorasyon yerine 2002 yılında aynı yere görkemli bir kilise yapılmıştır. İmaret Camii’nden geriye sadece Çelebi Paşa türbesi kalmıştır.
- Pirlepe ve Manastır (Bitola) şehirlerindeki Osmanlı eseri olan tarihi
saat kulelerinin tepesine “haç” takılması,104
-2001 çatışma esnasında bir kısmı tahrip, bir kısmı tamamen yok olan
eserler: Çatışma esnasında toplam 57 dini eser tahrip edildiği kaydedilmiştir. Bunlar arasında tarihi eser olarak bilinen Pirlepe Çarşı Camii
kültür abidesi(1457) ve Köprülü’deki Fazıl Ahmed Paşa Camii (XVIII. yüzyıl) Makedon paramiliter güçler tarafından tamamen yakılmıştır.
Çatışma esnasında Manastır’daki İshakiye Camii (1506), Hasan Baba
Camii (1629), Hamza Bey Camii (XVIII, yüzyıl),105 Kalkandelen’deki
Paşa Camii (1495) ve Harabati Baba Tekkesi (XVIII, yüzyıl) kısmen
tahrip edilmesinin yanında, bir bölümü otele dünüştürülen tekke diğer
bir kısmı lokantaya ve gazinoya,dervişlerin yaz günlerinde serinleyip nefes aldıkları teferrüçhane dans pistine, küçük mescit ise çevre
ressamlarının eserlerinin sergilendiği bir galeriye dönüştürülmesi,106
- Osmanlı’ya ihanet etmekle kalmamış, İslamiyet’ten de çıkmış bir
(mürted) şahsiyet olan İskender Bey (asıl adı G. Kastrioti) adlı sözde Arnavut büyüğünün heykelini Türk Çarşısı’nın tam orta yerine dikilmesi,
- Üsküp Kalesinde yapılan arkeolojik kazılar ve kaleye verdiği hasar,
104
CANOVA, Remzi., “Makedonya’da Türk Kültürü Sönüyor
mu?”, Vardar, Sayı 6, Üsküp 1994,s.13
105
isimleri zikredilen bu eserler doğu Makedonyad yer
almaktadır. Çatışmaların batı Makedonya’da gerşekleştiği dikkate alınırsa burada kasıtlı bir kültür katliamından söz etmek yanlış
olmayacaktır.
106
BAKİ, Süleyman., “Makedonya İslam Dini Birliği ve
Türkler”, Haberci, Sayı 15, Vrapçişte-2005,s.belirtilmemiş
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-Manastır’daki Kadı Mahmut Camii’nin resim galerisine dönüşmesi,
- Haydar Kadı Camii’nin bira deposuna dönüştürülmesine,107
- Ohrid’deki hamamın gece kulübüne dönüştürülmesi,
- Kurşunlu Han: Arnavut dilinin kültürünü ve edbiyatının araştırma
merkezi fonksiyonuna dönüştürülen bu eser, bundan böyle katolik rahip
ismi olan”Petar Bogdani” olarak değiştirilmesi;
- Demirhisar Obedik köyündeki camii’nin yakılması108 Makedonya’da
yaşanan bu kültür soyırımının ve Osmanlı tarihi eserlerinin nasıl bir
vaziyette olduğunu belirtmek açısından sadece birkaç örneği teşkil etmektedir.
2001 Sonrası Makedonya Türkleri
2001 Kriz sonrası,Uluslararası camianın, ülkenin ve bölgenin
hassas konumunu dikkate alarak ve bu yönde girişimlerde bulunarak, Arnavutlar ve Makedonların uzlaşmacı bir tutum sergilemelerine, neticesinde 13 Ağustos 2001 de “Ohri Çerçeve Anlaşması”109 imzalanmasına vesile oldu. Buna göre; dil, eğitim, devlet kurumlarında
istihdam, merkezi ve yerel idareye katılım gibi konularda anayasal
değişiklikler yapılmasına neden oldu. Hakça temsilin esas alınmasıyla, Makedonya’daki azınlıklar, kişisel ve kollektif haklara sahip olmalarına uygun zemin oluştu. Bu bağlamda siyasi, kültürel, eğitim, vb.
haklar ve kamu kuruluşlarında istihdam gibi konular, nüfus oranına
göre belirlenmesi kararına bağlandı. Türklerin hakça temsili veya nü107
İBRAHİMGİL, M.Zeki., ‘‘Makedonya’nın Sosyal-Kültürel
Yapısı ve Türk Vakıf Eserlerinin Bugünkü Durumu’’, Makedonya’da
Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri Panelleri ve Konferansı
(Mayıs, Aralık 1995 ve Mayıs 1996), İzmir (MAK-GÖÇ), İzmir
1996., s.121-122.
108
Дневник., ВАНДАЛИЗАМ ВО ДЕМИРХИСАРСКО,Запалена џамијата во село Обедник, 21 мај 2007

109	�����������������������������������������������������������
http://www.president.gov.mk/eng/prilozi/dokumenti/180/Ramkoven%20dogovor.pdf>. (12.08.2005).
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fus oranına göre istihdam oranı % 4’tür. Bu oran; milli sembollerin
kullanımında, bayrak yasasında (%50), anadilin resmi kullanımında
ile ilgili yasada %20 oranın altında olduğu için ve Türklerin dağınık
olarak yaşadıkları için söz konusu haklardan mahrum kalmaktadırlar.110
Ancak esas itibariyle, hakça temsil oranın % 20 dikate alınması Türkler ve diğer azınlıklarda hoşnutsuzluk yaratmaktadır.
Çünkü bu %20 baraj Makedonya’nın etnik dengesini ve çok milletli yapısını bozan, iki etnisiteli yapının ortaya çıkmasına neden
olan bir unsurdur. Yapılan anayasa değişikliği neticesinde “Makedonya, Makedon Milletinin, Arnavut Milletinin ve Makedonya’da
yaşayan diğer milletlerin”ülkesidir, maddesi yürürlüğe girdi.
Ağustos 2004’te kabul edilen yeni ‘Yerel Yönetim’ yasasıyla 123
olan belediye sayısı 84’e inmiştir. Bu sayının 2008’de 78 olması öngörülmektedir. Söz konusu yasa ile 40 adet belediyelik bölge başka belediyelere bağlanmıştır. Böylece belediye sınırları içindeki Türk nüfusunun
demokrafik yapısının değişmesine neden olmuştur. Türk belediyeleri
olarak bilinen: Vrapçişte Belediyesi Negotino’ya, Lubanişte Belediyesi
Struga’ya, Merkaz Jupa Belediyesi Debreye, Aşağı Banitsa Belediyesi de Gostivar Belediyesine dâhil edilerek Türklerin oranı azalmıştır.
İnsan
Hak
ve
Hürriyetlerinin
ana
ilkelerini
(8.
Maddesinin
1.
fıkrasını)
sınırlayan
Yasanın:
<İ> ‘Milli Kimliklerin ifade etme özgürlüğünü garanti altına alınması ’(8.madde 2.f), ‘Halkların kanun nezdinde eşitliği’ (9.madde),
‘Cumhuriyetin tüm toplulukların milli, dini, kültürel ve dil kimliğini
garanti altına alması’ 111 (48.madde) gibi anayasanın bazı maddeleriyle
de tezat oluşturduğu savunulmaktadır.112
Yasa; azınlıkta kalan milli, dini, kültürel vb. değerleri/hakları garanti altına almamasından dolayı eleştirilmektedir.

110
ÇAYIRLI, Necati., Balkanlar El Kitabı, Cilt 2. Karam
Yayıncılık, Çorum,2006
111
Framework Convention for the Protection of National Minorities
(Strasbourg, 1.II.1995)
112
On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted
and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. G.A. res. 217A (III),
U.N. Doc A/810 at 71 (1948).
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Tablo.5 Kamu görevlerinde çalışan milletlerin Çerçeve Anlaşmasından Önce ve Sonraki Durumu113
Nationality

1997

2007

Macedonian

84,93

77.39

Albanian

8,27

17.42

Turks

1,96

1.47

Cypsy

0,50

0.57

Serbian

2,10

0,19

Vlah

0,72

0,19

Bosnian

0,00

0.30

Others

1.52

2.47

Bir milleti diğer milletlerden üstün tutan bir anlayışa hizmet edeceği belirtilen madde de ‘Vatandaşların seçecekleri temsilciler ile Belediyelerde sorunların çözümünde aktif rol alacakları’ (115 madde )savunulmaktadır. Ancak Türkler
açısından bu ilkenin yeterince etkin olmayacağının savunmaktadırlar.
Kurulan yönetim biçimi ve oluşturulmaya çalışılan yönetim sistem iki etnisiteli bir yapıyı anımsattırmaktadır. Bu durum hukuki
yönden Türklerin etkin olmalarını sınırlandırmaktadır. Çünkü anayasanın (2004’teki yerel yönetim yasasıyla birlikte) kişisel ve kollektif hakları elde edebilmek için istenilen % 20’lik oran, Türkler
ve diğer azınlıklar için ulaşılması zor bir hedef niteliği taşımaktadır.
Makedonya’da azınlıklara verilen haklar konusunda gelişme
sadece Arnavut azınlıklar için geçerli olmuş, diğer azınlıkların ayrımcılığa uğramaları da artarak devam etmiştir. Makedonya azınlık hakları,
imzalanan anlaşmalar ve verilen imtiyazlar bakımından çok önde görülse bile, uygulamalar dikkate alındığında hayli geride gözükmektedir.

113

Civil Servants Agency (http://www.ads.gov.mk/default-MK.
B8EFA8C32FC42643A 12DE1D 96E8 8D 2F2) ,2006.
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Sonuç
Makedonya’daki Osmanlı Hâkimiyetinin sona ermesinden itibaren dil, din, eğitim, sosyal ve siyasal örgütlenme vb. hususlarda çeşitli zorluklara katlanan Makedonya Türkleri bugün, atalarının doğduğu
bu topraklarla, ‘anavatan’ olarak düşündükleri Türkiye arasında sıkışıp
kalmışlardır. Özellikle 1990’lı yılların başlarına kadar sürekli olarak
göç etme endişesi ile karşı karşıya kalan Makedonya Türkleri sistematik bir biçimde marjinalleştirilmişleridir.
1990’lardan itibaren Makedonya Türkleri siyasi örgütlenmeyi
belirli / kısıtlı bir kesime hitap edecek şekilde gerçekleştirmesi, sorunların çıkmaza girmesinde etkili olmuştur.
Halbuki Bulgaristan’daki HÖH ( -Halk ve Özgürlükler Hareketi) (MRF- The Movement for Rights and Freedoms ) gibi daha liberal ve esnek bir biçimde örgütlenip, içinde Türklerin yanında, Boşnak,
Türkbaş / Torbeş Çenkeri / Çingene (Rom) kesimine hitap edecek bir
örgütlenme sorunların çözülmesinde etkinliği tartışılmazdır. Özellikle 1990’lardan itibaren ülkede artan artan ulusalcı akımlar Türkler’e
olumsuz etkileri olmuştur.
Ülkenin iç siyasetini uzun zamandır etkisi altında tutan azınlıklar sorunun bağımsızlığından günümüze kadar Makedonya siyasi dinamiklerini derinden etkilemiştir. 2000’li yıllarda ise ulus devletin sorgulandığı, üniter yapının zedelendiği bir dönemde Türk siyasiler iç içe
yaşadıkları Arnavutlara “terörist ” nitelendirmeleri Arnavutların siyasi
baskılarının artmasına neden olmuştur. 2001 Ohri Barış Anlaşmasıyla:
sosyal, siyasal yaşamın Makedon ve Arnavutlara göre düzenlemek suretiyle iki etnisiteli bir toplum yapılanmasına gidilmiştir.Bunun yanında
NATO ve AB sürecinde olan ülkenin Türkler açısından önemi tartışılmazdır. Bu süreçte Makedonya Türkleri, Maastricht Antlaşması’nda İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya İlişkin Sözleşme’deki
hükümlerden yaralanarak siyasi etkinliğini arttırma olasılığı vardır. Fakat Türkler bu süreçte kendini ifade edebilemeleri şu anki hantal siyasi
yapılaşmayla gerşekleştirmeleri oldukça güçtür.Türk siyasi partilerinin
profesyonelleşmesi ve tek çatı altında birleşip Türkler’le beraber diğer
etnisiteleri dikkate alması, bu doğrultuda projeksiyonlar geliştirmesi
uzun vadede olumlu sonuçlara ulaşacağı bir gerçektir.
Ülkede yaşayan azınlıklar, sadece bir azınlığın dikkate alınıp
anayasanın düzenlenmesini karşı çıkarak, yeni oluşturulmaya çalışılan
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siyasi sisteme karşı tepkilerini gösterme eğiliminde bulunmuşturlar.
Bu süreçte yeni bir siyasi yapılanma gerçekleşmiş durumunda, diğer
azınlıklara da hitap etmek ve desteklerini almak mevcut konjoktürden
etkin olacağı tartışılmazdır. Türkler ve diğer azınlıklar mevcut sisyasi
yapılanmada başarılı olmaları oldukça güçtür.
Makedonya Türkleri ülkedeki mevcut politikalar neticesimde
baskı altında kalması, tehlikeli ve sancılı süreçte olduklarını belirtmek
yanlış olmayacaktır. Gerek belediye seçimleri gerekse de parlamento
seçimlerinde, sadece iki kesimin görüş ve istekleri doğrultusunda
alınan kararlar ve uygulanan politikalar, Türklerin asimile edilmesine
hızlandıran faktörler olarak kabul edilebilir. Hakça temsil, insan hakları
ve azınlık haklarından mahrum kalan Türkler, birden çok ideolojik
farkı olmayan partilerin mevcudiyeti (����������������������������
bu siyasi yapılanmalar ideolojik ayırımdan çok bölgesel ayırım söz konusudur )neticesinde tek
çatı altında örgütlenememeleri, söz konusu yozlaşma sürecine ivme
kazandırmaktadır. Sonuç itibariyle Makedonya Türkleri tek çatı altında
birleşemedikleri için, dört Türk partisinin mevcudiyeti, birlik ve beraberlik açısından endişe verici olmakla beraber, Makedonya Türklüğünün
geleceği için pek parlak sonuçlar getireceğini söylemek oldukça güçtür.
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Abstract
Macedonia, in strategic point of view like one of most important
regions, in different periods was residency- settlement and colony of
several folks.Especially is valuable to register (noteworthy) the different positions of Turks from past to nowadays in this geography.In this
context, from the fourth century till today the residency of Macedonian
Turks in this geography: the social, political, education and the cultural position and the affects of status quo during this passed time, is
constituting the theme of this article. The data which are obtained are
chronologic studied, the economy-political role and affects of these actors are briefly summarized, also is discussed the validity of projected
hypothesis which is present in the projects directed to the future.
Özet
Makedonya, stratejik açıdan son derece önemli bir bölge olarak,
değişik zamanlarda çeşitli halkların konağı ve kolonisi olmuştur. Özellikle, Türklerin geçmişten günümüze kadar bu coğrafyadaki farklı pozisyonları kayda değerdir.Bu bağlamda IV. Yüzyıldan günümüze kadar
bu coğrafyada ikamet eden Makedonya Türkleri’nin: sosyal, siyasal,
eğitim,kültür durumu”ve geçen süre zarfındaki değişimin statükoya etkileri” makale konusunu teşkil etmektedir.Elde edilen veriler kronolojik
bir şekilde irdelenip, sosyo-ekonomipolitik aktörlerin rolleri / etkileri
kısaca özetlenmiş olmakla birlikte,öne sürülen hipotezlerin geçerliliği
tartışılarak geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunulmuştur.
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