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BALKANLARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ 

 

Redaksiyon Soru 1: Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde 

güvenlik olgusu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?  

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş : Çok geniş bir dönem ve 1990’lıları ve 2000’leri farklı olarak ele 

almak gerekiyor. Soğuk savaş bittikten sonra yeni bir dış politika oluşturulmaya çalışıldı. 

Türkiye bu yüzden bazı problemlerle karşılaştı. Türkiye’de bağımsızlığını ilan eden devletleri 

tanıdı. Bosna Hersek’te yaşananlar, Türkiye Boşnakların mağdur taraf olduğunu vurguladı. 

Uluslararası hukukun çaba sarf etmesi beklendi ve Türkiye bazı eylemler gerçekleştirdi. 

Başka önemli bir unsur çok taraflı olmasıydı. Türkiye, Boşnak tarafıyla iyi bir ilişki 

oluşturmak istedi. Gerek AB gerek ABD karar alıcıları Türkiye’nin desteğini bekledi. 

Türkiye, Sırbistan’a toprak bütünlüğünü sağlamak açısından destekledi. Türkiye’nin dış 

politikası farklı yerlere kaymaya başladı, bir yandan NATO misyonlarına katkı sağlamaya 

çalışarak ve daha yumuşak bir politika izledi. Mesela Yunus Emre Kültür Merkezlerinin 

açılması bunların bir örneğidir. Savaşlar bittikten sonra, Türklerin bölgeye gelişi, bölgelerin 

Türkiye’ye gelişi gerçekleşti. Türk dizilerinin yoğun şekilde gösterilmesi, bunun sadece bir 

dizi boyutunda kalmadığının bir göstergesidir. Bu sayede Türk tarihiyle ilgili kitaplara olan 

ilgi artıyor. Farklı konular gündeme geliyor.  

 

Redaksiyon Soru 2: O dönemde Türk karar alıcılarına ABD’nin baskısı olduğuna katılıyor 

musunuz?  

 

Prof. Dr. İlhan Uzgel: Böyle bir eleştirinin mantığı yok. AB başka bir taraf, ABD başka bir 

taraftır. ABD’nin Türkiye’ye baskısı yok çünkü Türkiye, ABD’yi ikna ediyor. Dünyada çok 

insan ölüyor, bunların hepsini Türkiye kurtarabilir mi? Çünkü yetkisi ve kapasitesi yok. 

Türkiye etkisiz kalmadı. 1994’te ekonomik kriz vardı, 2010’ların Türkiye’sinden 

bahsetmiyoruz. 1990’lı yıllarda Türkiye silah yardımı yaptı. ABD ile çalışmasaydı şimdiki 

Bosna olmazdı. Teknik imkan olsa bile, Türkiye oraya gidip bombalayamaz. Türkiye bu 

bölgenin kahramanı değil ki bunları yapsın. 
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Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Türkiye’nin tek başına oradaki Türklere yardımcı olması 

imkansızdı. AB döneminin politikalarına Türkiye çaresiz kalıyor ve bu yüzden çekingen 

davranıyor. 1994-1995 yıllarında daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

Gözde Kılıç Yaşin: BM’den uyarı gelmişti, Türkiye tarafsızlığını kaybetmekle suçlandı. Ama 

o dönemde ispatlanır bir şey değil, o dönemlerde Türkiye’nin silahı ve tankı çalındı, 

Kosovalılarla konuşurken, İngiltere, Sırbistanlıları desteklemiştir ama Sırbistan’ı 

bombalamaya giden Türk ve İngiliz uçaklarının bombalamaya gittiğini görüyoruz dediklerini 

biliyoruz. Türkiye elinden gelenin en iyisini yaptı, dengeleri korudu. 

 

Redaksiyon Soru 3: Balkanlar, Rumeli, Batı Trakya ve Güneydoğu Avrupa kavramları ne 

manaya gelmektedir? Bildiğiniz gibi son dönemlerde özellikle AB bu kavramlardan 

Güneydoğu Avrupa’yı tercih etmektedir. Sizce Türkçe bir kavram olan Balkanlar yerine söz 

konusu bu nitelendirmenin kullanılması Türkiye’nin Balkanlardaki etkinliğini azaltmaya 

yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir mi? 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Balkanlar kavramını Osmanlı kavramı olarak görüyoruz ama 

daha çok onu coğrafi olarak görüyoruz, aslında siyasi olarak kullanımı 19. yüzyıl ile atmıştır. 

Güney Doğu Avrupa kavramını Hitler kullanmaya başlıyor ve o kavram kirlendiği için 

takılmamak gerekiyor. 

 

Gözde Kılıç Yasin: Balkanlı olmak fikrinde Balkanlılarda rahatsız, AB perspektifi oraya 

atıldı. Türkiye elinden geleni de yapsa, Osmanlı kültürünü yansıtmadıktan sonra olmadı. 

Onlar Avrupa’nın bir parçası olarak görüyorlar kendilerini. 
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Redaksiyon Soru 4: Balkan coğrafyasında azınlık statüsünde yaşayan soydaşlarımızın 

hakları artık “etnik haklar” temelinde değil, “dini haklar” üst başlığı altında tanımlanıyor. Bu 

hususta düşünceleriniz nelerdir?  

 

Prof. Dr. İlhan Uzgel: Azınlık grubu sayı olarak büyüdüğü için Türk Pomak alfabesi 

çıkartıyor, parçalayıp bölmeye çalışıyor. Dayandığı temellerin üstesinden gelme çabasındadır. 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Ülke ülke değerlendirmek lazım, her ülkede farklı uygulamalar 

var. Hangi Türk azınlıktan bahsedildiği önemli bu yüzden. Hala Türklerin kazandığı hakları 

geri almak isteyen partiler söz konusudur. 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: AB üyesi Balkan ülkelerine baktığımızda bir nevi işletmeye 

çalışılıyor, Türkçe dersler var mı var, ama öyle bir düzen var ki Türkçe ve İngilizce dersini 

seçmece tutunca veliler İngilizceyi tercih ediyorlar bu da içselleştirme olarak problem.  

 

Gözde Kılıç Yasin: Bir yanlış var. Yunanistan Türklere siz Müslümansınız veya Pomaksınız 

dedi. Pomak dernekleri kuruldu. Kimliklerin yeniden açığa çıktığı bir dönem, Arap 

milliyetçiliği artıyor, Sırp milliyetçiliğine karşı. Birlikte yaşadığımız bölgede birlikte hareket 

ediyor mantığı var. Hem Sırbistan’la ilişkileri sürdürülmesi ama bir taraftan da Arnavutluk’u 

bir kenara atamazsınız. Çünkü fazlaca Müslümanlığın olduğu bir ülkedir. Kosova’daki 

Türkler, sizin gibi konuşuyor diye sordum? Din cepheleşmede önemini kaybediyor. 
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Makedonya’da da, Kosova’da da var, Türkler, Arnavutların, Arnavutlar Türklerin camisine 

gitmiyor. 

 

Redaksiyon Soru 5: Kosova’da BM yönetimi ile birlikte Türkçe resmi dil statüsünü 

kaybetmeye başlamış ve bu durum 2008 yılında bu ülkenin bağımsızlığını elde etmesiyle 

birlikte tescillenmiştir. Türkçe’nin Kosova’da resmi dil statüsünün kaybedilmesinde Kosova 

Demokratik Türk Partisi ve AKP hükümetinin rol oynadığı hususunda yorumlar 

bulunmaktadır. Sizce gerçekten böyle bir durumdan söz edilebilir mi? Kısaca Türkçe resmi dil 

statüsünü neden kaybetti? 

 

Prof. Dr. İlhan Uzgel: Öyle bir çaba sarf etmesine gerek yok. Türklerin sayısı gitgide 

azaldığı için bir resmi dil statüsüne gerek yok denildi. 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Batılı güçler daha çok Makedonya’dan Arnavutluk’a yöneldiği 

için Türkçeye odaklanamamışlardır. Odaklanılan şeyler Arnavutluk olduğu için geriye kalan 

problemler göz ardı edildi. 

 

Gözde Kılıç Yasin: Türkiye isterse bastırabilir miydi, bilemeyiz ama bunlarla ilgili tutulan 

rapor Türkçe kullanılmıyor diyor. Türkçenin arka plana itilmesi sadece Kosova’da değil, 

Makedonya’da görebiliyoruz. 

Redaksiyon Soru 6: Balkan coğrafyasında uzun yıllar kan durmadı. Tarihte Balkanlar sürekli 

çatışma ve savaşlarla anıldı. Balkan devletlerin birbirinden toprak taleplerin de ardı arkası 
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kesilmiyor. Bugün nispeten daha “dingin” bir ortam hakimdir. Ancak Yunanistan’ın “Megali 

İdea, Sırbistan’ın Büyük Sırbistan”, Arnavutluk’un büyük Arnavutluk politikaları 

bulunmaktadır. Sizce bu yaklaşımlar balkanlarda istikrarı ve barışı ne dereceye kadar etkiler? 

Bildiğiniz gibi yakın dönem Balkanlar kanlı hesaplaşmalara sahne oldu. Bu durumlar 

gelecekte tekrarlanabilir mi? Balkanlarda kalıcı bir barıştan bahsedilebilir mi?  

 

Prof. Dr. İlhan Uzgel: Mesela Sırp milliyetçiliği defansif durumda. Başarısız kaldı 

1990’larda Büyük Sırbistan fikri vardı ama felaketle sonuçlandı. Genişlemeyi bırakın, 

girdikleri savaşları kaybetti ve gitgide küçüldüler. 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Bu konuda ben farklı düşünüyorum, ben onların büyümek 

istediklerini düşünmüyorum. Çatışmaların yoğun olduğu dönem kadar barışla geçen çok 

önemli dönemlerde oldu bu bölgede, Balkanlarda sadece çatışma oldu diye düşünmemek 

gerekiyor. 

 

Gözde Kılıç Yasin: Uzun dönemde bir çalışma var ve sınırlar değişmeden paralel yönetimler 

tarzında eğitimde ortaklıklar gibi bir şeye gidebilir. Büyük Sırbistan gerçekleşebilir mi? 

Olamaz. Çünkü ne kadar büyüme gibi gözükse de bir o kadar küçülecektir. 
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Redaksiyon Soru 7: Bulgaristan ve Makedonya’daki müftülüklerin Türk kültürünü 

yaşatmadaki rolü ve Türkiye ile olan ilişkilerinde ki etkinliğine dair görüşleriniz nelerdir?  

 

Gözde Kılıç Yasin: Bosna’daki bir müftü, Türkiye’deki müftülüğün Vatikan gibi olduğunu, 

ona başvuracağız demiştir. Sizdeki müftüler atanıyor ama biz seçiliyoruz diye söyledi. 

Yunanistan’daki müftüler Türk tür. Türkiye’de müftülüğünün adı pek geçmedi ama 

Bulgaristan ve Yunanistan’daki müftülerin ilişkileri var, fakat açık kaynaklarda bunu görmek 

mümkün değil. 

 

Redaksiyon Soru 8: Makedonya’da bugün yaşayan Türk azınlığın nüfusu yüz bin 

civarındadır, fakat buna rağmen, Makedonya’da Türkleri temsil eden üç ayrı parti 

bulunmaktadır. Bunun haricinde bir de yüzün üzerinde sivil toplum kuruluşu vardır. Sizce bu 

bölünmüşlük nasıl yorumlanabilir? 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Siyasi olarak farklı görüşlerin yansıması durumudur. Türk bir 

parti olacak ve onu destekleyecekler diye bir şey yok, Sırp kesiminde olduğu gibi farklı 

partilerin olması söz konusudur. 

 

Redaksiyon Soru 9: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, AB ve ABD’den sonra bu 

coğrafyada birliği ve barışı sağlamaya yönelik politikaları oldu. Bu coğrafya ile kurulacak 

köprüde öncelikle Boşnaklar ile yakın ilişkiler kullanılmaya çalışıldı. Türkiye, Balkanlarda 

pek çok inisiyatifin içerisinde olmakla birlikte, istediği sonucu elde edememiştir. Sizce bu, 

Davutoğlu’nun Balkanlara yönelik izlemiş olduğu dış politikanın başarısızlığı olarak 

görülebilir mi?  

 

Prof. Dr. İlhan Uzgel: Başarılı olduğu yerler var tabi ki ama ben Türkiye’nin Balkan 

politikasını eleştirel buluyorum, Balkanlarda başarısız diyemem, fakat çok etkili değil, Türk 

Dış politikası son üç, dört yılında daha etkindi. Başka bir bakan olsa çok büyük radikal bir 

değişiklik gerçekleştiremezdi. Bir örnek vereyim: Biz Sırbistan ile angaje olduk diyor bakan 

ama bu 1990’lı yıllarda da zaten böyleydi, farklı değildi. 

 

Redaksiyon Soru 10: Son dönemlerde gündeme getirilen “Yeni Osmanlıcılık” anlayışının, 

sizce bu coğrafyadaki uygulanabilirliği ve gerçekliği ne boyuttadır?  
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Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Osmanlı dönemine yapılan referanslarda dikkatli olunmalıdır. 

Orada Müslümanların olduğu unutulmamalı. Ciddi derecede Arnavut kimliği bulunmakta bu 

da Osmanlı döneminde kazanılmaya başlanmıştır, farklı tecrübeler, sıkıntılar olmuştur. Bosna 

Hersek’teki bankaların % 80’i Avusturyalılarınmış. Bu durum yöre halkı tarafından daha çok 

Avrupalılaşma olarak değerlendiriliyor, Osmanlı olarak değerlendirilmesinde sıkıntılara yol 

açmakta. 

 

Redaksiyon Soru 11: Gelecekte görmek istediğimiz, Balkan coğrafyasındaki devletler ile 

Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel köprülerin samimi bir biçimde kurulabilmesi ve 

birliktelik için, sizce bugün hangi adımlar atılmalıdır?  

 

Prof. Dr. İlhan Uzgel: Neler yapılmasa iyi olur sorusu daha önemlidir? Kullanılan dile dikkat 

etmek lazımdır Bölge ülkelerini rahatsız etmeyecek bir dil kullanmak lazımdır. Birbiriyle 

sorunları olan ülkelerin iyi bir politika içinde olmaları beklenemez. 1990’lı yıllarda ABD çok 

etkindi bölgede bir başka dönem AB’nin önemi artar. AB neden öne çıkıyor, iş bulma umudu 

ortaya çıkıyor, vizeyi Almanya, Fransa bir kaldırırsa neler olur, Türkiye ne sunarsa ona göre 

karşılık bulacaktır bölgede. 

 

Doç. Dr. Birgül Demirtaş: Balkan toplumların yakınlaşması için üniversitelerin önemi 

büyüktür oralarda. Bu bölgede Türkoloji bölümü açılmaktadır.  
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