
Özet: Türklerin Balkanlar’daki varl›¤› Slavlar›nki kadar eskidir. Osmanl› Devleti
ise Türklerin Balkanlar’la hem en kal›c› iliflkilerini gelifltirmifl, hem de bölge
tarihi aç›s›ndan etkileyici sonuçlara neden olmufltur. Balkanlar’da as›rlar
boyunca bar›fl› sa¤lamay› baflaran Osmanl› bölgeden geri çekilirken,
Balkanlar’da kalan Türklere ve di¤er Müslümanlara sistematik mezalim
uygulanm›flt›r. Bu makalede, geçmiflten günümüze Balkan Türklerinin genel
durumu de¤erlendirilmektedir. Bulgaristan, Bat› Trakya, Makedonya ve
Kosova’da yaflayan Türklerin güncel durumuna iliflkin verilen örneklerle, Balkan
Türklerinin durumunun geçmiflle k›yaslanamayacak kadar iyi oldu¤u, ancak
ülkeden ülkeye de¤iflen dozlarda baz› s›k›nt›lar›n devam etti¤i sonucuna
var›lmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Osmanl› Devleti, Türkler, mezalim, az›nl›k
haklar›. 

THE BALKAN TURKS FROM PAST TO PRESENT:

A GENERAL OVERVIEW

Abstract: The presence of the Turks in the Balkans is as old as that of the Slavs.
The Ottoman State has developed the most permanent relations of the Turks with
the Balkans, and has created impressive results concerning the history of the
region. The Ottomans succeeded in ensuring peace in the Balkans throughout the
centuries. However, in the process of the Ottoman withdrawal from the region,
systematic atrocities were committed against the Turks and other Muslims of the
region. This article analyzes the general situation of the Balkan Turks from the
past to present. With examples provided from the current situation of the Turks
from Bulgaria, Western Thrace, Macedonia and Kosovo, it is concluded that the
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current situation of the Balkans Turks is much better when compared to the past,
but certain difficulties, that vary in degree  from country to country, still persist.

Key Words: Balkans, Ottoman State, Turks, atrocity, minority rights.

I. Girifl

Avrupa’da 19. yüzy›l›n sonuna kadar, Balkan ülkelerinde ise daha uzun

süre boyunca, Türklerin Balkanlar’da yaflamamalar› gerekti¤i düflüncesi
varl›¤›n› sürdürmüfltür. Bu dönemde bölgenin istenmeyen halk›

durumunda olan Türkler ve kaderleri, bölgeye yönelik araflt›rmalar›n ço¤unda
gizlenmifl ya da önemsiz gösterilmifltir. Osmanl› Devleti’nin Balkanlar’dan
çekilmesinin ard›ndan, dönemin yönetimleri taraf›ndan Türklere ve di¤er
Müslümanlara hep flüpheci bir gözle bak›lm›fl, kendilerine yabanc› muamelesi
yap›lm›flt›r. Bu, geri dönüflü olmayan göçlerin yaflanmas›na sebep olmufltur.
Günümüzde ise yeniden yap›lanmakta olan Balkanlar’da demokratik yollardan
seçilmifl hükümetler yönetimde bulunmaktad›r. Bu durumun Balkanlar’daki
Türklerin günlük yaflant›s›na yans›malar› olumlu olmakla birlikte, ülkeden ülkeye
de¤iflen uygulamalar ve baz› sorunlar hâlâ mevcuttur.

Bu çal›flmada önce Türklerin Balkanlar’daki varl›¤›n›n k›sa tarihçesi sunulacak ve
Osmanl›lar›n Balkanlar’a getirdikleri üzerinde durulacakt›r. Ard›ndan, Osmanl›
sonras› dönemde Balkan Türklerinin içine düfltü¤ü durum de¤erlendirilecek ve en
sonunda Bulgaristan, Bat› Trakya, Kosova ve Makedonya Türklerinin devam
eden sorunlar› üzerinde durulacakt›r.

II. Türklerin Balkanlar’daki Varl›¤›’n›n K›sa Tarihçesi

Türklerin Balkanlar’daki varl›¤›, Slavlar›nki kadar eskidir. Eski ça¤lardan kalma
an›tlar ve kal›nt›lar, Osmanl›’dan önce Balkanlar’a gelmifl olan de¤iflik Türk asli
boylar›na iflaret etmektedir. Nitekim, Avar, Peçenek, O¤uz, Kuman ve di¤er Türk
boylar›n›n Balkanlar’da de¤iflik izlerine rastlamak mümkündür. Osmanl› öncesi
döneme ait kitabe ve heykel gibi kal›nt›lar›n d›fl›nda, Makedonya’n›n
“Kumanova” kentinin ad›ndan da anlafl›ld›¤› gibi, eski Türk boylar›na ait baz›
adlar günümüzde de kullan›lmaktad›r.1 Di¤er taraftan, yap›lan baz› araflt›rmalar,
Bosna ve Karada¤’›n baz› bölgelerinde Avarlara ait uzun süreli yerleflim
alanlar›n›n mevcut oldu¤unu göstermifltir.2 Nada Klaiç, Slavlar›n ilk politik
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1 Bu konuda daha ayr›nt›l› bir de¤erlendirme için bkz. Muzaffer Tufan, “Balkanlar’da Bin Y›ll›k Türk Kültürü”,
(Tarih Boyunca Balkanlar’dan Kafkaslara Türk Dünyas› Semineri’nde sunulan tebli¤, 29-31 May›s 1995;
‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Araflt›rma Merkezi, 1996).

2 Noel Malcolm, Bosna’n›n K›sa Tarihi, çev. Aflk›m Karada¤l› (‹stanbul: Om Yay›nevi, 1999), s. 36.
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(devlet) örgütlenmelerinde, önemli Avar unsurlar›n›n yer ald›¤›n› savunmakta ve
Avarlar’›n Bosna topraklar›nda yaklafl›k 200 y›l sürmüfl olan yönetiminden söz
etmektedir.3 Klaiç ve di¤er baz› tarihçiler, ilk Slav yöneticilerine ait “Ban” ve
“Jupan” gibi unvanlar›n, kelime olarak Avarlara ait oldu¤unu ve “zengin”/ “mülk
sahibi” anlamlar›na geldi¤ini de ileri sürülmektedir.4 Bunlar, Balkanlar’daki
Türklerin, Slavlar kadar eski olduklar›n› gösteren kan›tlardan yaln›z birkaç›d›r.

Osmanl› Devleti Türklerin Balkanlar’la hem en kal›c› iliflkilerini gelifltirmifl, hem
de bölge tarihi aç›s›ndan etkileyici sonuçlara neden olmufltur. 1352 y›l›nda
Gelibolu’nun yak›nlar›ndaki Çimpi Kalesi’nin ele geçirilmesiyle Osmanl›lar
Balkanlar’a ilk ad›m›n› atm›fl, bunu ise Orta Avrupa’ya do¤ru yaklafl›k 350 y›l
süren ilerleme izlemifltir.

14. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Avrupa’da Osmanl›’n›n ancak Viyana önlerinde
durdurulabilece¤ini tahayyül edenler neredeyse hiç yoktu. Osmanl›’n›n
Balkanlar’daki ilerleyifli, bazen birleflik yerli kuvvetlerin direnifli ile karfl›laflm›fl,
ancak Osmanl› ordusu durdurulamam›flt›r. Balkan devletlerindeki toplumsal ve
ekonomik parçalanm›fll›k ve aralar›ndaki rekabet, üç istikamet üzerinden giden
Avrupa’n›n içlerine do¤ru Osmanl› ilerleyiflini önemli ölçüde kolaylaflt›rm›flt›r.5

14. yüzy›l›n sonlar›nda Osmanl› Devleti’nin Avrupa’da sahip oldu¤u topraklar,
Asya’da olanlardan çok daha fazlayd›.6

‹kinci Viyana Kuflatmas›’ndaki bozgun, Osmanl› gücünün sona ermesinin
bafllang›c› olmufltur. 1683 y›l›nda bafllayan ve Avusturya, Polonya ile Venedik
Cumhuriyeti ordular›n›n ittifak› karfl›s›nda baflar›s›zl›kla sonuçlanan ‹kinci
Viyana Kuflatmas›’n›n ard›ndan, Osmanl›lar Avrupa’da fethettikleri baz› bölgeleri
kaybetmeye ve güneydo¤uya do¤ru çekilmeye bafllam›flt›r. Dahas›, Osmanl›
gücünün yenilebilir ve da¤›labilir oldu¤u görülmüfl, bu ise Balkan halklar›n›n
ulusçu örgütlemesini teflvik edici bir rol oynam›flt›r.7 Orta Avrupa içlerinden ve
Balkanlar’dan geri çekilme süreci yaklafl›k 210 y›l boyunca devam etmifltir. 13
Temmuz 1878 tarihli Berlin Kongresi’nde al›nan kararlar, Osmanl›’n›n
Balkanlar’daki hâkimiyetini önemli ölçüde kaybetmesine neden olmufltur. 1912
y›l›ndan sonra ise Osmanl›, Balkanlar’› tamamen kaybetmifltir.
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3 Nada Klaic, “Srednjovekovna Bosna: Politicki Polozaj Bosanskih Vladara do Tvrtkove Krunidbe (1377. g.)”,
Savremeno Bosansko Društvo-Hrestomatija”, ed. Jusuf Ziga içinde (Saraybosna: Bosanski Kulturni Centar,
2000): ss. 60-63.

4 Nada Klaic, “Srednjovekovna Bosna..., s. 63; Dubravko Lovrenovic, “Od Slavenskog Naseljavanja do Bana
Kulina (VII-XII St.)”, Bosna i Hercegovina od Najstarijih Vremena do Kraja Drugog Svjetskog Rata, Safet
Halilovic içinde (Saraybosna: Bosanski Kulturni Centar, 1998), s. 47.

5 Halil ‹nalc›k, “Osmanl› Tarihine Toplu Bak›fl”, Osmanl›, Cilt 1, Gülen Eren içinde (Ankara: Yeni Türkiye
Yay›nlar›, 1999): s. 67.

6 Raphaela Lewis, Osmanl›’da Gündelik Yaflam, çev. Adile Runa Orhunsoy (Ankara: Alter Yay›nc›l›k, 2009), 
s. 8. 

7 ‹lber Ortayl›, ‹mparatorlu¤un En Uzun Y›l› (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1999), s. 60.
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III. Osmanl› Devleti’nin Balkanlar’a Getirdikleri

Osmanl› Devleti’nin yönetimi alt›na giren Balkanlar kentlerin geliflti¤i, yaflam
koflullar›n›n düzeldi¤i, toplumsal düzen ve toplumsal hayatta büyük de¤iflimin
yafland›¤› bir sürece girilmifltir. Su flebekeleri oluflturulmufl; çeflmeler, hamamlar,
kütüphaneler aç›lm›fl; yollar, köprüler binalar infla edilmifl; zanaatç›l›k ve ticaret
geliflmifl; kültürel kalk›nma yaflanm›flt›r. Osmanl›lar ‹slam kültürüne dayal› yeni
bir medeniyeti de beraberinde getirmifltir. Bir taraftan Osmanl›lar önemli bir
Müslüman kitlesi olarak Balkanlar’› yurt edinmifl, di¤er taraftan bölgede ‹slam’›n
benimsenmesi sonucunda, Balkan nüfusunun önemli bir k›sm› Müslümanlardan
oluflmufltur.

T›mar sisteminin uygulanmas›yla, yerli beylerin köylüler üzerindeki bask›lar›
azalm›fl, yöre halk›na ise daha genifl hak ve özgürlükler tan›nm›flt›r. Osmanl›dan
önceki dönemde feodal arazilerde monoton bir flekilde yaflam sürdüren köylüler,
Osmanl› düzeninde kendi evine, küçük bir sebze bahçesine ve üzüm ba¤›na sahip
olabilmifltir. Büyük toprak sahiplerinin ve manast›rlar›n kontrol etti¤i topraklar›n
bir k›sm›n›n yoksullara da¤›t›lm›fl olmas› yüzünden, Osmanl›lar› kurtar›c› olarak
alg›layanlar da olmufltur.8 Bunun d›fl›nda, Osmanl› angarya hizmetinin de önemli
ölçüde azalmas›n› sa¤lam›fl, ç›kart›lan kanunlarla H›ristiyan köylülerin
sömürülmesinin önüne geçilmifltir.9 Köylülerin refah durumundaki bu iyileflmeyi
do¤rulayan önemli bir olgu, 15. ve 16. yüzy›lda fethedilmemifl bölgelerden birçok
köylünün Osmanl› hakimiyetindeki topraklara göç etmifl olmas›d›r.10

Osmanl› Devleti’ni ilgilendiren iki temel husus savaflta kullan›labilecek insan
gücü ve bunlara ödenecek olan para oldu¤u için, fethetti¤i H›ristiyan devletlerdeki
yönetime, toplum yap›s›na ve ayinlere genellikle müdahale etmemifltir.
Sultanlar›n Balkanlar’›n gayrimüslimlerini ‹slama dönüfltürme veya Türk
olmayanlar› Türklefltirme gibi bir politikalar› yoktu.11 Örne¤in, Fatih Sultan
Mehmed yay›mlad›¤› bir fermanda, Bosna’daki H›ristiyanlara tam bir hürriyet
ortam›n› garanti etmifltir. Osmanl› Devleti’ni ilgilendiren iki temel husus savaflta
kullan›labilecek insan gücü ve bunlara ödenecek olan para oldu¤u için, fethetti¤i
Hristiyan devletlerdeki yönetime, toplum yap›s›na ve ayinlere genellikle
müdahale etmemifltir. Sultanlar›n Balkanlar’›n gayrimüslimlerini ‹slam’a
dönüfltürme veya Türk olmayanlar› Türklefltirme gibi bir politikalar› yoktu.12
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8 Raphaela Lewis, Osmanl›’da Gündelik Yaflam…, s. 8.

9 L.S. Stavrianos, “Antecedents to the Balkan Revolutions of the Nineteenth Century”, The Journal of Modern
History, cilt 29, say› 4 (Aral›k, 1957): s. 341. 

10 Noel Malcolm, Kosova: Balkanlar› Anlamak ‹çin, çev. Özden Ar›kan (‹stanbul: Sabah Kitaplar›, 1999), ss.
132-133.

11 Feroz Ahmad, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Sonu”, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Sonu ve Büyük Güçler,
Marian Kent içinde, çev. Ahmet Fethi (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1999): s. 23; Vladimir Velebit,
“Kosovo: A Case of Ethnic Change of  Population”, East European Quarterly, cilt 33, say› 2, (Yaz 1999).

12 Feroz Ahmad, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Sonu”…, s. 23.
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Ayr›ca sultan yetkilerini kullan›rken sadece fleriat› de¤il, boyun e¤dirdi¤i
halklar›n örf ve adetlerini de dikkate al›yordu.13 Osmanl›lar yerel nüfusun dinsel
yap›s›na çok fazla müdahale etmedikleri gibi, Hristiyan kiliselerin yerle bir
edilmesi arzusundan da uzakt›lar. Hristiyanlar›n kutsal yerlerine el koyulmas›
istisnai olarak, zor kullan›larak geçirilen kentlerde uygulanan bir ceza biçimi
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.14 Osmanl›’n›n yerel nüfusun dinsel yap›s›na pek
fazla müdahale etmedi¤ini gösteren önemli bir husus, Osmanl› yönetimi alt›nda
Balkanlar’›n birçok yerinde, özellikle Bulgaristan ve S›rbistan’da çok say›da yeni
kiliselerin ve manast›rlar›n inflas›na izin verilmifl olmas›d›r.15

17. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru baz› sipahiler t›marlar›n› özel mülk olarak satmaya
kalk›fl›nca köylülerin durumu kötüleflmeye bafllam›flt›r. Ayn› dönemde devlet
askeri seferlerinin artan maliyetlerini karfl›lamak için toplad›¤› vergileri art›r›nca,
s›rf artan vergileri veya bask›c› görevlileri protesto eden baz› isyanlar yaflanm›flt›r.
Ne var ki Balkan ülkelerinin tarihçileri genel olarak bu tür eylemleri “yürütülen
ulusal kurtulufl mücadelesi” olarak yans›tm›fllard›r.16 Osmanl› tarihinin
çarp›t›larak okutuluyor olmas›, Balkan ülkelerinin tarih kitaplar›nda görünen
ortak bir sorundur. Tarih, adil ve dengeli bir toplum oluflturmay› temel hedefleri
aras›nda yerlefltirmifl olan Osmanl› Devleti’nin, genifl bir co¤rafyada as›rlar
boyunca bar›fl› sa¤lamay› baflard›¤›na flahit olmufltur. 

IV. Osmanl› Sonras› Dönemde Balkan Türklerinin Durumu

Osmanl› Devleti’nin bölgeden geri çekilme sürecinde ve sonras›nda, Balkanlar’da
kalan Türklere ve di¤er Müslümanlara sistematik mezalim uygulanm›flt›r. Her
fleyden evvel, Osmanl› hakimiyetinin kaybedildi¤i ve Osmanl› ordusunun geri
çekildi¤i bölgelerden, Müslüman ahali de göç etmek zorunda kalm›flt›r. Zira
Hristiyan güçleri, gönüllü göç etmeye yanaflmayanlar› ya zorla göç ettiriyor, ya
öldürüyor, ya da zorla Katoliklefltiriyordu. 

1821 y›l›ndaki Yunan ayaklanmas›, Balkanlar’daki Türk ve Müslümanlar›n
sistematik olarak etnik temizli¤e tabii tutulmas› ve sürülmesi olaylar›n›n ilki
olarak kabul edilmektedir. Bu ayaklanma çerçevesinde gerçekleflen Tripoliçe
katliam› ise, Türklerin tarihteki en büyük dramlar›ndan birisidir. Mora
Yar›madas›’ndaki en büyük kentlerden biri olan Tripoliçe kentindeki korkunç
olaylar, daha önce baflka yerlerde görülen Yunan mezalimini gölgede
b›rakm›flt›r.17
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13 Robert Mantran, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Tarihi I: Osmanl› Devleti’nin Do¤uflundan XVIII. Yüzy›l›n Sonuna,
çev. Server Tanilli (‹stanbul: Adam Yay›nlar›, 1999), s. 170.

14 Géza Dávid, “Osmanl› Avrupas›’nda Yönetim”, Kanuni ve Ça¤›: Yeniça¤da Osmanl› Dünyas›, Metin Kunt ve
Christine Woodhead içinde, çev. Sermet Yalç›n (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 2002): ss. 75-76.

15 Géza Dávid, “Osmanl› Avrupas›’nda..., s. 76. 

16 Noel Malcolm, Kosova: Balkanlar› Anlamak…, s. 153.

17 Erhan Türbedar, “Tripoliçe”, Yeni Dönem, say› 406 (6 Aral›k 2007), s. 9.
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Yunanlar›n Tripoliçe’de yapt›klar› ise, daha sonraki y›llarda Osmanl›’ya karfl›
isyan eden di¤er Balkanl› milletlere bir model teflkil etmifltir. Neticede, ayn›
yöntemlere baflvurularak, Türkler u¤rad›klar› katliamlar ve sürgünlerle önemli
ölçüde Balkanlar’dan sökülüp at›lm›flt›r. Birkaç tarihçi hariç, Bat› dünyas›ndan
hiç kimse bunun hesab›n› sorma ihtiyac› duymam›flt›r. Balkanlar’› gezen
Avusturyal› jeolog Ami Boue’›n 1854’te yazd›¤› gibi, Bat›l› insanlar,
Balkanlar’daki bütün Müslümanlar›n Asya’ya sürülmesi gerekti¤i fikrini
desteklemifllerdir. 1877 y›l›nda dönemin ‹ngiltere baflbakan›n›n bafl rakibi
William Gladstone’nin “umar›m bütün Türkler Balkanlar’dan temizlenir”
fleklindeki aç›klamas› da, Bat›l› ülkelerin Balkan Türklerinin k›y›m›na iliflkin
pasifli¤ini yeterince aç›klamaktad›r.18

1877-78 Osmanl›-Rus Harbi’nin ard›ndan zirveye ulaflan Rumeli’den Anadolu’ya
do¤ru Müslümanlar›n göçleri, Balkan Savafllar›’n›n ard›ndan da geri dönüflü
olmayan bir flekilde devam etmifltir. Balkan Savafllar›’nda bölgede yaflayan
Türkler ve di¤er akraba topluluklar üzerinde gerçekleflen mezalim ise, insanl›k
tarihinin en karanl›k sayfalar›ndan birini oluflturmaktad›r. Kad›n, çocuk, ihtiyar
demeden, Müslümanlar katledilmifl, iflkencelere u¤ram›fl, zoruna
H›ristiyanlaflt›r›lm›fl ve göçe zorlanm›flt›r. S›rbistan’daki sosyalist hareketin önde
gelen isimlerinden Dimitriye Tusoviç, 1912-1913 y›llar›ndaki Balkan
Savafllar›’nda öldürülen Müslümanlar hakk›nda flunlar› yazm›flt›r: “Her tarafta
öldürülen sivillerin kan ›rmaklar›n› görmek mümkündü. Kosova, Arnavutluk,
Makedonya ve Trakya’daki masum çocuklar, kad›nlar, s›radan insanlar öldürüldü.
Onlar›n tek suçu, tanr›ya farkl› bir flekilde dua etmifl ve farkl› dilde konuflmufl
olmalar›d›r.”19

Justin McCarthy’nin verilerine göre, Balkan Savafllar› öncesinde, Arnavutluk
hariç Osmanl›’n›n Avrupa’daki bölümlerinden al›nan topraklarda, 2.315.293
Müslüman yaflamaktayd›. Balkan Savafllar› sonras›nda bu rakam yüzde 62
oran›nda eksilerek, 1.445.179’e inmifltir. Bu süreçte 632.408 Müslüman ölmüfl,
812.771’i ise Anadolu’ya göç etmifltir.20

Tarihçi Stefanos Yerasimos’a göre, Osmanl›’n›n gerilemesi ve Balkanlar’da yeni
ulus devletlerin kurulmas›, kaybedilmifl topraklar›n geri al›nmas› olarak
alg›lanm›fl ve Birinci Dünya Savafl›’na son veren Paris Konferans›’na kadar amaç
Türkleri Avrupa’dan atmak olmufltur.21
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18 Mujeeb R. Khan, “The ‘Other’ in the Balkans: Historical Constructions of Serbs and ‘Turks’” , Journal of
Muslim Minority Affairs, cilt 16, say› 1, (Ocak 1996).

19 Safet Bandzovic, Iseljavanje Bosnaka u Tursku (Saraybosna: Institut za Istrazivanje Zlocina Protiv Covjecnosti
i Medjunarodnog Prava, 2006), s. 224.

20 Justin Mccarthy, Ölüm ve Sürgün: Osmanl› Müslümanlar›na Karfl› Yürütülen Ulus Olarak Temizleme ‹fllemi,
1821-1922, çev. Bilge Umar (‹stanbul: ‹nk›lap Yay›nlar›, 1998), ss. 191-192.

21 Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve S›n›rlar: Balkanlar, Kafkasya ve Orta Do¤u, çev. fiirin Tekeli (‹stanbul:
‹letiflim, 2000), s. 14.
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Osmanl› sonras› dönemde de Balkanlar’daki Hristiyan devletleri içinde kalan
Türkler ve di¤er Müslümanlar zor dönemler yaflam›flt›r. Osmanl› sonras› dönemde
Balkanlar’da yaflanan krall›k ve komünizm dönemlerinde genel olarak Türkler ile
Müslümanlara hep flüpheci bir gözle bak›lm›fl, kendilerine yabanc› muamelesi
yap›lm›flt›r.22 Ayr›ca, dönemden döneme ve ülkeden ülkeye de¤iflen dozlarda,
mezalimin de¤iflik boyutlar› varl›¤›n› hep sürdürmüfltür. Türk ve Müslümanlar
öldürülmeye devam edilmifl, sebepsiz tutuklanm›fl, göçe zorlanm›fl ve Bulgaristan
ile Bat› Trakya örneklerinde a¤›rl›kl› olarak görülen asimilasyon politikalar›na
maruz kalm›fllard›r. Örne¤in, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC)
istihbarat teflkilat›n›n bafl›nda bulunan S›rp as›ll› Aleksandar Rankoviç ülkedeki
Müslümanlar› göç ettirilmeye yönelik politikalar izlemifl, bunun sonucunda
sadece 1952-1967 y›llar› aras›nda YSFC’den Türkiye’ye 175.392 Türk, Arnavut,
Boflnak ve di¤er Müslümanlar göç etmifltir.23 Di¤er taraftan, sadece 1984-1989
y›llar› aras›nda zorunlu asimilasyona direnen Bulgaristanl› Türklerden yüzlercesi
öldürülmüfl, yüzlercesi çal›flma kamplar›na gönderilmifl, 1989 y›l›nda ise 300 bin
üzerinde Türk Bulgaristan’dan Türkiye’ye sürülmüfltür. 1992-1995 y›llar›
aras›nda yaflanan Bosna savafl›nda Boflnaklar üzerinde ifllenen katliamlar ve
soyk›r›m ise, 20. yüzy›l›n sonlar›nda da Balkanlar’daki Müslümanlar›n
öldürülmesinden vazgeçilmedi¤ini göstermifltir.

Türk ve di¤er akraba topluluklara yönelik izlenen bu yöndeki politikalar,
Balkanlar’›n etnik ve dini haritas›n› kökten de¤iflmifltir. Resmi rakamlara göre
günümüzde Balkanlar’daki Müslümanlar›n toplam say›s› yaklafl›k 8 milyon 250
bin civar›ndad›r. Bu rakam, bölgenin toplam nüfusunun yüzde 12’sine karfl›l›k
gelmektedir. Oysa, Osmanl› nüfusu ile ilgili kapsaml› bir çal›flma yapan Kemal
Karpat’a göre, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Müslümanlar›n Balkanlar’daki nüfusa
oran› yüzde 43’lere varm›flt›.24 Bu fark, bafll› bafl›na, Balkanlar’daki Türk ve
Müslüman varl›¤›n›n yok ediliflinin incelenmesini gerektirmektedir.

V. Balkan Türklerinin Günümüzdeki Durumu

Yaklafl›k 20 y›l önce kapal› birer topluma sahip olan Bulgaristan ve Romanya,
günümüzde Avrupa Birli¤i (AB) üyesi ülkeler olarak demokrasi ve özgürlüklerin
mevcut oldu¤u aç›k birer topluma dönüflmüfllerdir. Di¤er taraftan, günümüzde
tüm Bat› Balkan ülkelerinde, Avrupa ve Atlantik kurumlar› ile bütünleflmeyi
hedefleyen ve demokratik yollardan seçilen yönetimler iktidarda bulunmaktad›r.
AB’ye üyelik perspektifi sayesinde, uzun süren savafllar döneminin ard›ndan, Bat›
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22 Hugh Poulton, “Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans”, Muslim Identity and the Balkan
State, Hugh Poulton ve Suha Taji-Farouki içinde (Londra: Hurst & Company, 1997): s. 25.

23 H. Y›ld›r›m A¤ano¤lu, Osmanl›’dan Cumhuriyete Balkanlar’›n Makus Talihi Göç (‹stanbul: Kum Saati, 2001),
s. 328.

24 Halil ‹nalc›k, “Türkler ve Balkanlar”, BAL-TAM Türklük Bilgisi 3, (Eylül 2005): s. 42.
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Balkanlar kanunlar›n iflledi¤i, demokrasi anlay›fl›n›n kökleflti¤i, insan haklar›n›n
garanti edildi¤i ve piyasa ekonomisinin geçerli oldu¤u istikrarl› bir bölgeye
dönüflme sürecine girmifltir.

Balkan ülkelerinin d›fl siyasetlerindeki bu de¤iflimler, iç politikalar›na da olumlu
yans›maktad›r. Bu çerçevede, neredeyse bütün Balkan ülkelerindeki az›nl›klar›n
yasal ve siyasi statülerinde önemli düzeltmeler yap›lm›flt›r. Bu tür geliflmelerin
Balkanlar’daki Türklerin de günlük yaflant›s›na yans›malar› olumlu olmakla
birlikte, ülkeden ülkeye de¤iflen uygulamalar ve baz› sorunlar hâlâ varl›¤›n›
sürdürmektedir. Nitekim Romanya Türkleri hariç, Balkanlar’›n di¤er ülkelerinde
yaflayan Türk ve akraba topluluklar›n s›k›nt›lar› zaman zaman gündeme
gelmektedir.

A. Bulgaristan Türkleri

En çok Türk’ün yaflad›¤› Balkan ülkesi Bulgaristan’d›r. 2001 y›l›nda gerçekleflen
nüfus say›m›n›n resmi rakamlar›na göre, Bulgaristan’daki Türklerin say›s› 746 bin
700, Müslüman dinine mensup olanlar›n say›s› ise 967 bindir.25 Bulgaristanl›
Türklerin durumu, 1980’li ve 1990’l› y›llarda içinde bulunduklar› flartlarla
karfl›laflt›r›lamayacak ölçüde iyiye gitmektedir. Bulgaristanl› Türkler 1990’l›
y›llar›n bafllar›na kadar siyasi hayat›n neredeyse tamamen d›fl›nda kalm›flt›. Bugün
ise, üyelerinin ço¤unlu¤unu Türklerin oluflturdu¤u Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH), Bulgaristan siyasetinde kilit parti olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 1 Haziran
2009 tarihi itibariyle Bulgaristan Meclisi’nde 34 milletvekili ile Türkleri temsil
eden HÖH, mevcut hükümetin orta¤›yd›.

Bulgaristan’›n AB’ye üyelik sürecinde gerçeklefltirdi¤i demokratikleflme
giriflimlerinin, Bulgaristan Türklerine de olumlu yans›malar› olmas›na ra¤men,
baz› s›k›nt›lar hâlâ devam etmektedir. Özellikle, Bulgaristan’da 2005’teki
meclis seçimlerinde sahneye ç›kan, Türk ve di¤er az›nl›klar›n düflman›, ›rkç›
ve afl›r› milliyetçi Ataka ittifak›n›n söylevleri endifle vericidir. Volen
Siderov’un liderli¤i alt›ndaki Ataka, gerek kendi televizyon kanal› “Skat”,
gerek yaz›l› bas›n organlar›yla, mitingler ve protestolarla Bulgaristan’da baflta
Türkler olmak üzere di¤er az›nl›klar› sindirme politikas› yürütmektedir. Ataka
s›k s›k ülkedeki Türkçe yay›nlar›n durdurulmas›n› talep etmekte ve Türk
isimlerinin ve bir siyasi parti olarak HÖH’ün yasaklanmas› gerekti¤ini
savunmaktad›r. Dahas›, Ataka, camilerdeki ezan sesini susturmak için de çaba
sarf etmektedir. 
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25 Balkan ülkelerinde genel olarak nüfus say›m› sonuçlar›n›n tümüne, yönetimin siyasi amaçl› hilesi gözüyle
bak›ld›¤› için, sunulan rakamlara tam anlam›yla hiçbir zaman güvenilmemifltir.
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2005 y›l›nda yap›lan bir çal›flmada, Bulgar gençlerinin bir k›sm›nda, az›nl›klara
karfl› olumsuz duygular›n beslendi¤ine dikkat çekilmektedir.26 Ayn› çal›flmada,
bir kamuoyu yoklamas›ndan yola ç›k›larak Bulgaristan’daki anketlilerin 62’sinin
Bulgaristanl› Türkleri “dini fanatikler” olarak alg›lad›¤› belirtilmektedir. 2009
y›l›na ait Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik kampanyalarda ise, Ataka
d›fl›ndaki di¤er baz› sa¤ partilerin de Türklere yönelik tutumlar›n› sertlefltirdi¤i
gözden kaçmam›flt›r.

2006-2009 dönemi içinde Bulgaristan’daki camilere ve Müslümanlar›n di¤er
yap›lar›na yönelik 100’ün üzerinde sald›r› düzenlenmifltir.27 May›s 2009’da
Bulgaristan Baflmüftülü¤ü taraf›ndan yay›mlanan bir bildiride, baz› devlet
kurumlar› ve siyasal örgütlerin ülkedeki Müslümanlara karfl› ›rkç› bir yaklafl›m
içinde olduklar› uyar›s› yap›lmaktad›r.28

Son zamanlarda yaflanan bu yöndeki olumsuz geliflmelere ra¤men, günümüzde
Bulgaristanl› Türklerin esas sorununun daha çok ekonomik nitelikte oldu¤u
söylenebilir. Çok büyük bir k›sm› k›rsal kesimde yaflayan Bulgaristan Türklerinin
içinde bulunduklar› sosyal, ekonomik ve kültürel flartlar, halen Bulgarlar›n bir
hayli gerisindedir. 2003 y›l›nda yay›mlanan bir raporda, her befl Bulgaristanl›
Türkten ikisinin yoksulluk s›n›r› içinde yaflad›¤› belirtilmifltir.29 Kaderleri,
kültürleri ve inançlar› Türklerinkiyle bütünleflmifl olan Pomaklar ise, yoksullu¤a
daha derin bir flekilde gömülmüfllerdir. Rodop Da¤lar›’nda yo¤unlukta yaflayan ve
say›lar›n›n 200 bin civar›nda oldu¤u tahmin edilen Pomaklar, Bulgar yetkililerce
bir etnik az›nl›k olarak tan›nmamakta ve dini az›nl›k muamelesi görmektedir.
Pomaklar›n yo¤unlukta yaflad›¤› bölgeler yeterince kalk›nd›r›lm›fl de¤il ve iflsizlik
oranlar› ortalaman›n çok üzerindedir.30 Bütün bunlar›n yan›nda, de¤iflik
ayr›mc›l›k uygulamalar› ve engellerle, Pomaklara yönelik dolays›z asimilasyon
politikalar›n›n sessiz bir flekilde devam etti¤i söylenebilir.

B. Bat› Trakya Türkleri

Bulgaristan’dan sonra, Türklerin yo¤un yaflad›¤› ikinci Balkan ülkesi
Yunanistan’d›r. Yunanistan’›n kuzeydo¤usunda yer alan Bat› Trakya’da yaflayan
Türklerin say›s›n›n 150 bin civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Yunanistan
yetkilileri Bat› Trakya Türklerini kültürel bir zenginlik olarak görmektense, uzun
süre potansiyel bir tehdit ve tehlike olarak de¤erlendirmifltir. 1990’lar›n bafllar›na
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26 Albena Shkodrova, “Komentar: Bugarska Omladina i Dalje u Kandzama Nacionalizma”, IWPR, (11 May›s
2005), http://www.iwpr.net.

27 Anna Mudeva, “Cracks Show in Bulgaria’s Muslim Ethnic Model”, Reuters, (1 Haziran 2009).

28 “Bulgaristan’da Müslümanlar’a Karfl› Tav›r De¤iflti”, Anadolu Ajans›, (28 May›s 2009).   

29 EBRD, “Strategy for Bulgaria” (Ekim 2003), www.ebrd.com.

30 Carolina Ramos, “Bulgaria: Raw Deal for the Pomaks”, IWPR (11 May›s 2005), http://www.iwpr.net.
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kadar, Yunanistan’›n Bat› Trakya politikas›nda önemli bir de¤iflim olmam›flt›r. Bu
tarihten sonra ise, Yunan yetkilileri Bat› Trakya’daki Türklere yönelik bask›c›
politikalar›n› hafifletmeye bafllam›flt›r. Her fleyden önce, yaklafl›k 40 bin Türk’ün
y›llarca dolafl›m hakk›ndan mahrum kald›¤› “Yasak Bölge” uygulamas›n›n sona
erdirilmesi; Bat› Trakya’daki Türklerin say›s›n›n azalt›lmas› maksad›yla,
Türklerin Yunan vatandafll›¤›ndan at›lmas›n› sa¤layan Yunanistan vatandafll›k
yasas›n›n “19. madde”sinin kald›r›lmas›; Türkleri fakirlefltirme amac› güden
ekonomik bask›lar›n hafifletilmesi ve Yunan üniversitelerinde az›nl›klara sabit bir
girifl kontenjan›n›n sa¤lanm›fl olmas›, en önemli geliflmeler aras›nda say›labilir.31

Bu yöndeki olumlu geliflmelere ra¤men, Bat› Trakyal› Türkler de¤iflik s›k›nt›larla
karfl› karfl›ya kalmaya devam etmektedir. Günümüzde Bat› Trakya’daki temel
sorunlar, “Türk” ad›n›n kullan›lam›yor olmas› sorunu, müftülük sorunu, e¤itim
sorunu, siyasal haklara iliflkin sorunlar, yurttafll›k ve adil yarg›lanma hakk›na
iliflkin sorunlar ve ekonomik alandaki sorunlar fleklinde s›ralanabilir.32 Son
zamanlarda Yunanistan’›n Türk az›nl›¤›na dan›flmadan Vak›f idare yöneticilerini
tayin etmifl olmas› ve yine Türk az›nl›¤›na dan›flmadan devlet memuru statüsünde
görev yapacak 240 imam› atam›fl olmas›, Bat› Trakya Türk toplumuna ilave
rahats›zl›k vermektedir.33

Yunanistan Türklerin dini kimliklerini tan›makta, ancak etnik kimliklerini “Türk
az›nl›k yoktur, Müslüman Yunanl›lar vard›r” söylemiyle reddetmektedir. Bu
yüzden, “Türk” ve “Türkçe” terimlerinin kullan›lmas›na ciddi k›s›tlamalar
getirilmektedir. Yunanistan din ve vicdan özgürlü¤üne iliflkin haklar›n
kullan›m›nda da ciddi sorunlar ç›karmaktad›r. Yunanl› yetkililer, Türklerin seçti¤i
dini liderleri tan›m›yor ve yerine kendi ifline gelen baz› az›nl›k mensuplar›n›
getirip, Müslümanlar› kontrolü alt›nda tutmay› amaçl›yor. Bat› Trakyal› Türklerin
“anayasas›” say›lan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaflmas› gere¤ince, Türk
az›nl›¤›n›n e¤itiminin önemli ölçüde özerk bir statüye sahip olmas›
gerekmektedir. Uygulamada ise Türk ö¤renciler gerçek bir e¤itimden mahrum
b›rak›l›yor, de¤iflik idari ve bürokratik engellerle e¤itim imkânlar› k›s›tlan›yor.
Türklerin siyasal örgütlenme hakk› da de¤iflik ihlallere u¤ruyor. Yunanistan
vatandafll›k yasas›n›n iptal edilen 19. maddesinden dolay› vatandafll›klar›n›
kaybedenlerin büyük bir k›sm›n›n haklar›n›n geri verilmemifl olmas› ve yarg›
hakk› konusunda Türklere yönelik haks›z uygulamalar›n durdurulmam›fl olmas›,
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31 1990 sonras› Yunanistan’›n Bat› Trakya’ya yönelik politika de¤iflimi hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Ali
Chousein, “Continuities and Changes in the Minority Policy of Greece: The Case of Western Thrace” (Mast›r
Tezi, ODTÜ Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü, 2005).

32 Erhan Türbedar, “Bat› Trakya Türk’ü Dertli” (22 Eylül 2006), www.asam.org.tr; Gay McDougall, “Promotion
and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right
to Development-Mission to Greece”, United Nations General Assembly, 18 fiubat 2009, A/HRC/10/11/Add.3;
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Greece, (25 fiubat 2009).

33 “Yunan Hükümetinden Cami ve ‹mam Karfl›t› Tav›r”, TRT, (13 Nisan 2009).
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Bat› Trakya Türklerinin temel flikayetleri aras›nda yer almaktad›r. Bunlar›n
d›fl›nda, Yunan yönetimi Bat› Trakyal› Türklerin kültürlerinin ayr›lmaz bir
parças›n› oluflturan Osmanl› mimari eserlerine ilgisiz kalmaya devam ediyor. Bat›
Trakya’daki Türk vak›flar› ise gerçek anlamda özerk bir statüden mahrum
b›rak›l›yor. 

Bat› Trakya AB’nin ekonomik aç›dan en geri kalm›fl bölgeleri aras›nda yer
almaktad›r. Yunanistan Milli ‹statistik Kurumu’nun 2005 verilerine göre, “Do¤u
Makedonya ve Bat› Trakya” olarak s›n›fland›r›lan bölgede kifli bafl›na düflen
GSY‹H, ülke genelindeki ortalama kifli bafl›na düflen GSY‹H’n›n yüzde 65,2’si
kadar olmufltur.34 Bat› Trakya Türklerinin yaklafl›k yüzde 80’inin k›rsal kesimde
yaflad›¤› ve tar›mc›l›k ile hayvanc›l›ktan geçindi¤i gerçe¤inden hareketle,
Türklerin kifli bafl›na düflen gelirinin, bölge ortalamas›ndan oldukça daha düflük
oldu¤unu tahmin etmek zor de¤ildir. Nitekim 2006 y›l›nda, Do¤u Makedonya ve
Bat› Trakya’da üretilen gayri safi katma de¤erin sadece yüzde 8,5’i, tar›m,
ormanc›l›k, madencilik, bal›kç›l›k gibi ekonomik faaliyetleri içeren birincil
sektöre ait olmufltur.35

Bat› Trakya’daki Türk ailelerinden yüzde 50’si tütüncülükle geçimini
sa¤lamaktad›r. AB’nin 2009 y›l›ndan itibaren tütüne prim ödemelerini azaltmaya
bafllayaca¤›n› ve 2013’ten sonra tütün primini tamamen kesebilece¤ini duyurmufl
olmas›, tütüncülükle u¤raflan, baflka geçim kayna¤› olmayan ve di¤er ifllere k›sa
vadede geçemeyecek durumda olan Bat› Trakya Türk ailelerinin ekonomik
sorunlar›n› ciddi boyutlara t›rmand›r›yor. 

Bat› Trakya’daki düflük kalk›nm›fll›k seviyesine ra¤men, Türklerin yo¤unlukta
yaflad›¤› bölgelerin AB fonlar›ndan yararlanma düzeyi yetersiz seviyelerde
kalmaktad›r. AB taraf›ndan finans edilen bir çal›flman›n raporunda, Bat›
Trakya’ya iliflkin AB fonlar›n›n en büyük k›sm›n›n, Yunanlar›n yaflad›¤› güney
bölgelere verildi¤ine dikkat çekilmektedir.36

C. Kosova ve Makedonya Türkleri

Kosova ve Makedonya Türkleri hakk›nda ilk hat›rlat›lmas› gereken husus,
YSFC’nin 1990’lar›n bafllar›ndaki da¤›lmas›na kadar, ayn› ülkenin çat›s› alt›nda
yaflad›klar› ve ortak kaderi paylaflt›klar›d›r. Her fleyden önce, e¤itim, kamu
hizmetleri, medya araçlar› ve buna benzer unsurlar, zaman zaman Kosova ve
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Makedonya’daki Türklerin ve di¤er Müslümanlar›n kültürünün aleyhine
kullan›lm›flt›r. Uygulanan bilinçli politikalarla Türklerin göçünün teflvik edildi¤i
dönemler de olmufltur. Oldukça daha rahat olarak görünen dönemlerde ise, bask›n
toplulu¤un dilini ve yaflam tarz›n› paylaflanlar› baz› ekonomik ayr›cal›klar ile
ödüllendirmek gibi araçlarla, dolayl› asimilasyon yöntemleri de uygulanm›flt›r.

YSFC’nin da¤›lmas›yla birlikte, Kosova ve Makedonya Türkleri birbirinden ayr›
çizgiler üzerinde hareket etmeye bafllad›ysalar da, kaderleri ayn› kalmaya devam
etmifltir. Çünkü, benzer f›rsatlar ve benzer sorunlar karfl›lar›nda duruyordu. 1990
sonras› dönemde Kosova ve Makedonya Türkleri kendi siyasi partilerini
kurabilme f›rsat›n› yakalayabilmiflti. Bu, karfl›lar›na ç›kan en önemli f›rsatlar›ndan
biriydi. Ancak, Türk kimli¤ini ve kültürünü yaflatma alan›nda, 1990’l› y›llar
boyunca hem Kosova, hem de Makedonya Türkleri ciddi s›k›nt›larla karfl› karfl›ya
kalm›flt›r. Kosova’da 1999’da yaflanan savafl ve Makedonya’da 2001’de yaflanan
etnik çat›flmalar ise, oralarda yaflayan Türklerin s›k›nt›lar›na yeni boyutlar
getirmifltir.

1. Kosova Türklerinin Mevcut Durumu

1999’da Kosova’da yaflanan savafl›n ard›ndan bafllayan yeni dönemde, say›lar› 50
bin civar›nda oldu¤u tahmin edilen Kosoval› Türklerin sorunlar› daha ciddi
niteliklere bürünmüfltür. Örne¤in, halk içinden baz› afl›r› milliyetçi Arnavutlar
Türk dilinin kullan›lmas›n› yasaklamaya çal›flm›flt›r. Bunun d›fl›nda iflten sebepsiz
uzaklaflt›r›lma hadiseleri de yaflanm›flt›r. Bir baflka ifadeyle, 1999 sonras›
dönemde Kosova Türkleri üzerinde bask› uygulamalar› artm›flt›r. Ancak, Türkiye
Cumhuriyeti üst düzey yetkililerinin Kosova’ya gerçeklefltirdikleri ziyaretler,
Kosova’daki Türklerin daha rahat nefes almalar›n› sa¤lam›flt›r. Kuflkusuz, Türk
askerlerinin NATO’nun Kosova misyonu bünyesinde göreve bafllam›fl
olmalar›n›n da buna büyük bir katk›s› olmufltur. 1999’daki savafl›n sonras›nda
oluflan otorite bofllu¤unun ortadan kalmas›yla birlikte, Kosova Türklerinin günlük
yaflamlar›nda yo¤un biçimde hissettikleri bask›lar azalmaya bafllam›flt›r.37 Ancak,
Türk dilinin Kosova çap›nda resmi kullan›m› konusunda s›k›nt›lar devam
ediyordu.

a. Kosova’da Türkçenin Statüsü

Kosova’da Türkçeye iliflkin krizinin arka plan› oldukça daha geçmifllere
uzanmaktad›r. fiöyle ki, 1974 tarihli Kosova Sosyalist Özerk Bölgesi Anayasas›,
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37 Daha fazla bilgi için bkz. Erhan Türbedar, “Tarihte De¤iflen Siyasi ve Sosyal Dengeler ‹çinde Kosova
Türkleri”, Balkan Türkleri, Balkanlar’da Türk Varl›¤›, Erhan Türbedar içinde (Ankara: ASAM Yay›nlar›,
2003).
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Türklerin yaflad›klar› yerlerde, Arnavutça ve S›rpça d›fl›nda Türkçeye de resmi dil
statüsü tan›m›flt›r.38 Ne var ki, Türk diline anayasal düzeyde di¤er dillerle hak
eflitli¤i tan›yan bu anayasa, 1989 y›l›nda S›rp lider Slobodan Milofleviç taraf›ndan
tek tarafl› olarak iptal edilmifltir. Haziran 1999’da Kosova’da göreve bafllayan
Birleflmifl Milletler Geçici Misyonu UNMIK, Milofleviç’in iptal etti¤i 1974
anayasas›n› geri getirdi. Ancak, Türklere haks›zl›k yap›larak, Türkçe dilinin
statüsü üzerine hükümler uygulat›lmad›. Hem baz› Kosoval› Arnavut
politikac›lar, hem de UNMIK yetkilileri, Türkçe’nin eski resmi dil statüsüne
kavuflturulmas›na uzun süre ayak diretmifltir. Kosova için ba¤›ms›zl›k öneren
Birleflmifl Milletler Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari’nin raporunun fiubat
2007 tarihli birinci sürümünde de Türkçenin kullan›m› ile ilgili ifadeler mu¤lak
b›rak›lm›flt›r. Bu konuda yap›lan itirazlar ve diplomatik giriflimler neticesinde,
Ahtisaari raporunun 26 Mart 2007 tarihli ikinci sürümünde, belediye düzeyinde
“resmi dil” veya “kullan›mda resmi dil” statüsüne sahip olabilece¤i
belirtilmifltir.39 Bu yöndeki düzenleme, 15 Haziran 2008’de yürürlü¤e giren
Kosova Anayasas›’nda da ifadesini bulmufltur.40

1 Mart 2007’de Kosova Resmi Gazetesi’nde yay›mlanan 02/L-37 numaral›
Dillerin Kullan›m Yasas›, Türkçenin kullan›m›yla ilgili Kosova Anayasas›’ndaki
ifadeye aç›kl›k getirmektedir. Söz konusu yasan›n 2/3 maddesine göre, anadili
resmi dil olmayan bir toplulu¤un yaflamakta oldu¤u belediyelerde, bu toplulu¤un
o belediyedeki nüfusun en az yüzde 5’ini oluflturmas› durumunda, söz konusu
topluluk dili o belediye içinde resmi dil statüsüne sahip olur. Ayn› maddede, bu
yöndeki genel düzenleme dikkate al›nmadan, istisnai olarak, Kosova’n›n Prizren
belediyesinde Türkçe dilinin, resmi dil statüsüne sahip oldu¤u belirtilmektedir.41

Dillerin Kullan›m Yasas›’ndan hareketle birçok Kosova belediyesi Türkçenin
kullan›mda resmi dil olmas› üzerine yasalar ç›karm›flt›r. Neticede, Türkçenin
statüsü belediyelerin ç›kartt›¤› yasalar çerçevesinde düzenlendi¤i için, Prizren
kenti d›fl›nda Türkçe art›k anayasal düzeyde resmi dil de¤ildir. 

Uygulamaya bak›ld›¤› zaman, bugün Türkçe rahatl›kla Kosova çap›nda
konuflulabilmektedir. Ancak, belediyelere Türkçe olarak yaz›lm›fl dilekçelerin
sunulmas›, nüfus cüzdanlar›nda Türkçe ifadelerin de yer almas› gibi hususlar pek
fazla uygulama alan› bulamamaktad›r. 
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38 Türkçe’nin Kosova’daki statüsü hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. ‹skender Muzbeg, “Hukuki Belgeler
Çerçevesinde Kosova Türkleri”, Balkan Türkleri, Balkanlar’da Türk Varl›¤›, Erhan Türbedar içinde (Ankara:
ASAM Yay›nlar›, 2003).

39 United Nations Security Council, “Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement”, 26 Mart 2007,
S/2007/168/Add.1, madde 1/6.

40 Kosova Cumhuriyeti Anayasas›, madde 5, 
http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Kosova.Cumhuriyeti.Anayasasi.pdf

41 “Dillerin Kullan›m Yasas›”, Kosova Geçici Özyönetim Kurumlar› Resmi Gazetesi, y›l II, say› 10 (1 mart 2007),
madde 2/3, s. 11.
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b. Kosova’n›n Yönetiminde Türklerin Kat›l›m›

Kosova Anayasas› sadece Türklerin de¤il, genel olarak Kosova az›nl›klar›n›n baz›
haklar›n› güvence alt›na alm›flt›r. Örne¤in, Kosova Anayasas›’n›n 64. maddesi
gere¤ince, 120 sandalyelik Kosova meclisi içinde 20 yer sabit olarak Kosova
az›nl›klar›na ayr›lm›flt›r. Bu çerçevede Kosova’daki Türkler için iki sandalye
güvenceye ba¤lanm›flt›r. Bunun d›fl›nda Kosova anayasan›n 96. maddesinde,
Kosova’daki S›rp olmayan az›nl›klar için (Türkler dahil) bir bakanl›k ve iki bakan
yard›mc›l›¤› güvenceye al›nm›flt›r. Bunlar›n d›fl›nda, Kosova Anayasas› Kosoval›
Türklere meclis baflkan yard›mc›l›¤› kazanma ve Kosova Yarg› Kurulu ile
Anayasa Mahkemesine kat›l›ma gibi güvence alt›na al›nm›fl imkanlar da
sunmaktad›r.42

Kosova Anayasas›’n›n 9 Nisan 2008’deki kabulünden sonra, Kosova’da yaflayan
tüm toplumlar kendilerine bayram özelli¤ini tafl›yacak günler tayin etmifltir. Türk
toplumu temsilcilerinin talebi üzerine, 23 Nisan günü, Kosova Türklerinin Milli
Bayram› olarak yasallaflm›flt›r.

2. Makedonya Türklerinin Mevcut Durumu

2002’de yap›lan nüfus say›m›na göre say›lar› 78 bine yak›n olan Makedonya
Türkleri, 1990 sonras› dönemde milli haklar›n› koruma, göç nedenlerini ortadan
kald›r›lma ve Türkçe e¤itim hakk›n› en iyi flekilde kullanma gibi alanlarda ciddi
mücadele vermek zorunda kald›klar› söylenebilir. Her fleyden önce, Makedonyal›
Türkler, üzerlerinde hissettikleri asimilasyon bask›s›na karfl› kendini koruma ihtiyac›
duydular. Çünkü, bu yönde bir taraftan Arnavut bask›s› sürerken; Makedonlar,
Debre, Resne ve Radovifl ilçelerine ba¤l› köylerde yaflayan ahalinin Türkleflmifl
Makedonlar olduklar› yönünde propagandalar yapm›flt›r. Böylece, bir taraftan Türk
kimli¤i bask› alt›nda kal›rken, di¤er taraftan Makedonya’daki Osmanl› eserleri tahrip
edilerek, Türk izlerinin de yavafl yavafl silinmesine çal›fl›lm›flt›r.

Makedonya’daki Türklerin temel özelliklerinden birisi, ülke çap›nda da¤›n›k bir
flekilde yafl›yor olmalar›d›r. Bundan kaynaklanan olumsuz sonuçlardan bir tanesi,
seçimler esnas›nda Türk oylar›n›n da¤›lmas›d›r. Di¤er olumsuz sonuç ise,
yaflad›klar› baz› bölgelerde yeterli say›y› tutturamad›klar› için, kendi dillerinde
e¤itim hakk›ndan yeterince istifade edememeleridir. Bundan dolay›, özellikle
Makedonya’n›n do¤usundaki Türk çocuklar›, ya Makedonca ya da Arnavutça ders
görmekte ve asimilasyon tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Bunun yan›nda,
e¤itimde kadro ve kitap eksikli¤i sorununu yaflayan Makedonyal› Türkler,
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42 Bkz. Kosova Cumhuriyeti Anayasas›, 57-62 maddeleri, madde 64, madde, 65/2, madde 96/3, madde 96/4,
madde 67/4, madde 78/1, madde 81, madde 108 ve madde 152/3.
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ülkedeki lisans ve yüksek lisans programlar›ndan da yeterince istifade
edememektedir.

Makedonya’da yaflayan Türkleri 1990’lar›n bafllar›ndan bu yana temsil eden Türk
Demokratik Partisi’dir (TDP). Ne var ki, zamanla yeni Türk partileri ortaya
ç›km›fl, ayr›ca Türklerin oylar› Türkleri temsil etmeyen siyasi partilere de gitmeye
bafllam›fl ve neticede Türk az›nl›¤›n oylar› iyice bölünmüfltür. Bu ise Türklerin
siyasi temsilini zora sokmaktad›r. ‹flin ilginç taraf›, 2009 yerel seçimlerinde TDP,
nüfus yap›s› itibar›yla adeta bir Türk belediyesi olan Plasnitsa’da bile yönetimi
kazanamam›flt›r.43

Makedonyal› Türklerin asimilasyon bask›s›na maruz kald›klar› yönündeki
flikayetlerini günümüzde de duymak mümkündür. Örne¤in, Makedonya’n›n
Kalkandelen kentinde yaflayan Türklerin bir k›sm›n›n, çocuklar›n› Arnavutça
okullara gönderdikleri belirtilmektedir.

2001 y›l›nda Makedonya’da yaflanan iç çat›flmalar ve ard›ndan imzalanan Ohri
Bar›fl Anlaflmas› (Çerçeve Anlaflmas›) da, Türklerin sorunlar›na yeni boyutlar
getirmifltir. fiöyle ki, Ohri Bar›fl Anlaflmas›’n›n sadece Makedonya’daki
Arnavut az›nl›¤›n durumunda iyileflmeler sa¤lad›¤›, Türkler ve di¤er az›nl›klar›
ise ihmal etti¤i yönünde flikayetler bulunmaktad›r. Bir baflka ifadeyle, Ohri
Bar›fl Anlaflmas›’n›n en büyük zaaf›, Türk, Boflnak, Roman gibi Arnavut d›fl›
az›nl›klar›n hak ve ç›karlar›n› yeterli ölçüde dikkate almam›fl olmas›d›r.44

Örne¤in, Arnavut az›nl›¤›n›n kamudaki istihdam› art›r›lm›fl, Türk ve di¤er
az›nl›klar›n kamudaki istihdam› ise s›n›rl› kalmaya devam etmifltir.

Ohri Bar›fl Anlaflmas› bir bak›mdan Türklerin eskiden varolan birçok hakk›n› da
elinden alm›fl gözüküyor. Söz konusu anlaflmadan kaynaklanan anayasa
de¤iflikli¤inin belirledi¤i yeni uygulamalara göre, bir etnik topluluk yaflad›¤›
belediyede yüzde 20 oran›nda bir nüfusa sahipse, kendi dili ve alfabesini,
Makedon dili ve alfabesinin yan›s›ra resmi dil olarak kullanabilmektedir.45 Oysa,
Ohri Bar›fl Anlaflmas› çerçevesinde kabul edilen ve Makedonya Resmi
Gazetesi’nin 16 A¤ustos 2004’teki say›s›nda yay›mlanan yeni yerel yönetim
yasas›yla, ülkedeki belediye say›s›n›n azalt›lmas› öngörülmüfl, bu ise baz›
birlefltirilen belediyelerde Türk nüfusun oran›n›n azalmas›na, dolay›s›yla
Türkçenin yasal dil olarak kullan›m hakk›n›n yitirilmesine neden olmufltur.46
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43 Mürteza Sülooca, “Makedonya Siyasetindeki Geliflmeler ve Türklere Etkileri (1)”, Yeni Balkan, (11 May›s
2009). 

44 Bu konuda bir de¤erlendirme için bkz. Nadege Ragaru, “The Former Yugoslav Republic of Macedonia:
Between Ohrid and Brussles”, Is There an Albanian Question?, Judy Batt içinde  (Paris: Institute for Security
Studies, Chaillot Paper No. 107, Ocak 2008), ss. 43-49.

45 “Odluka za Proglasuvanje Amandmanite na Ustavot na Republika Makedonija”, Sluzben Vesnik na Republika
Makedonija, y›l LVII, say› 91 (20 Kas›m 2001), 5 numaral› anaysa de¤iflikli¤i, s. 5019.

46 “Zakon za Teritorijalnata Organizacija na Lokalnata Samouprava vo Republika Makedonija”, Sluzben Vesnik
na Republika Makedonija, y›l LX, say› 55 (16 A¤ustos 2004).
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Makedonya Resmi Gazetesi’nin 19 Temmuz 2005 tarihli say›s›nda yay›mlanan,
Makedonya’da yaflayan farkl› topluluklara ait milli sembollerin kullan›m›na
iliflkin yasada, kamusal alanda topluluklar›n milli sembollerinin hangi koflullarda
kullan›labilece¤i hususu düzenlenmifltir. Bu çerçevede, bir toplulu¤un ço¤unlu¤u
oluflturdu¤u yerel yönetim birimlerinde, söz konusu yerel yönetim birimine ait
devlet organlar›n›n, kamu kurulufllar›n›n ve tüzel kiflilerinin önünde ve içinde;
sokaklarda, meydanlarda ve di¤er altyap› binalar›nda Makedonya Cumhuriyeti
bayra¤›yla birlikte o toplulu¤un da bayra¤› kullan›labilmektedir. Bu uygulama,
kanunla belirlenmifl Makedonya Cumhuriyeti bayramlar› ve di¤er resmi
bayramlarda; topluluklar›n bayramlar›nda; yerel yönetim biriminin kararlar›yla
belirlenen belediye bayramlar›nda; Makedonya cumhurbaflkan›n›, Makedonya
meclis baflkan›n› ve Makedonya baflbakan›n› karfl›lama ve u¤urlama törenlerinde;
yabanc› devletlerin cumhurbaflkanlar› ile baflbakanlar›n›n ve uluslararas› topluluk
temsilcilerinin resmi ziyaretlerinde; yerel yönetimin bir flekilde kat›l›mc› oldu¤u
uluslararas› toplant›larda ve yerel yönetim için önemli say›lan di¤er siyasi,
kültürel, sportif vb. faaliyetler s›ras›nda geçerlidir.47 Bayrak kullan›m›na iliflkin
bu yöndeki yeni uygulama Makedonya’da yaflayan Arnavutlar›n ifline yararken,
eski uygulamaya göre Türk bayra¤›n›n kullan›m›n›n birçok belediyeden
kald›r›lmas›na yol açm›flt›r. 

Makedonya Meclisi taraf›ndan kabul edilen bayramlara iliflkin yasaya uygun
olarak, TDP’nin teklifiyle 21 Aral›k tarihi Makedonyal› Türklerin milli bayram›
olarak kabul edilmifltir. Bu tarih, Makedonya’da 1944 y›l›nda ilk kez Türkçe
e¤itimin bafllat›ld›¤› tarihtir.

Kuflkusuz, Makedonya Türkleri günümüzde ekonomik nitelikli sorunlarla da karfl›
karfl›yad›r. Özellikle k›rsal kesimlerde oldukça a¤›r ekonomik koflular mevcuttur.
Türk nüfusunun ço¤unlukta yasad›¤› baz› köylerde temel yaflam ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak altyap› ve sa¤l›k birimleri bile bulunmamaktad›r.

VI. Sonuç

Balkan Türklerinin tarihte maruz kald›klar› mezalim dikkate al›nd›¤›nda,
günümüzde geçmiflle k›yaslanmayacak ölçüde iyi durumda olduklar› söylenebilir.
Ancak, bu makalede sunulan örneklerden anlafl›ld›¤› üzere, Balkan Türklerinin
günümüzde de devam eden de¤iflik s›k›nt›lar› bulunmaktad›r. Balkan ülkelerinin
ulusal kamuoylar›, özellikle de Yunanistan ve Bulgaristan’daki kamuoyu, Türk
az›nl›¤›n› bir baflka ülkenin veya ulusun de¤il, kendilerinin bir parças› olarak
görmeyi benimsemedi¤i sürece, Türk az›nl›¤›n›n sorunlar›n›n salt d›fl müdahale ve
bask›larla çözümlenmeye çal›fl›lmas›n›n etkisi s›n›rl› kalacakt›r. 
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47 “Zakon za Upotreba na Znaminjata na Zaednicite vo Republika Makedonija”, Sluzben Vesnik na Republika
Makedonija, y›l LXI, say› 58 (19 Temmuz 2005), 4., 5. ve 6. maddeler, s. 2.
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Etnik komflular›na karfl› daima bar›flç›l tav›r tak›nan Balkan Türklerinin
s›k›nt›lar›na, uluslararas› kurulufllar taraf›ndan haz›rlanan insan haklar›
raporlar›nda pek fazla yer verilmemektedir. Bu yüzden, sorunlar›na etkin
çözümler üretebilmek için, Balkan ülkelerinde yaflayan Türkler, aralar›ndaki
iktidar-muhalefet iliflkisinden uzak durmal› ve birlik ile beraberlik içinde
olmal›d›r.
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