BALKANLARDAN ANAYURDA YAPILAN GÖÇLER
Prof.Dr. YILMAZ ALTU~~
I — GIRI~~
Osmanl~~ imparatorlu~unun Avrupa'daki hudutlar~~ daralmaya ba~lad~ ktan sonra H~ristiyan alemi ortas~ nda devletinin himayesinden mahrum
kalmak istemeyen bir zamanlar efendisi olduklar~~ bir ülke halk~n~n naho~~
hissiyat ve filleri ile kar~~la~may~~ arzu etmeyen Türk müslüman ahali
anavatana do~ru göç etmi~tir.
Ondokuzuncu yüzy~ l ba~~ nda önce S~ rbistan'da ve Mora'da ba~layan
isyanlar 1829'da Yunanistan'~ n ba~~ms~zl~~~~ile son bulmu~~ve 1878 Berlin
Antla~mas~~ da Romanya, S~ rbistan ve Karada~'a ba~~ms~zl~k vererek Bulgaristan Prensli~ini de yaratt~~~~için Balkanlardan da Türkiye'ye göç ba~lam~~t~r.
Bu göç ne kadar devaml~~ ve ne kadar büyük olursa olsun bugün elan
Balkan devletlerinde önemli say~ da Türk az~ nl~~~~bulunmaktad~r. Buna
ra~men kasten veya bilgisizlik sebebi ile Avrupa'l~~ yazarlar aras~ nda Balkanlarda hemen hiç Türk kalmad~~~ n~~ iddia edenler bulunmaktad~ r. Nitekim Frans~ z yazar Jacques Fouques-Duparc 1922 y~ l~ nda yay~ nlad~~~~eserinde "1878 den beri olagelen de~i~ iklikler sebebiyle az~ nl~ k halini alan
Balkanlarm müslüman halk~~ h~ ristiyan devletlerden hemen toptan ayr~ larak Türkiye'ye dönmü~lerdir"' demektedir. Halbuki mesela Rumen Akademisinin 1938'de yay~ nlad~~~~Dobruca adl~~ eserde 179.991 Türkün 1930
nüfus say~ m~ na göre Dobruca'da oturduklar~ m bildirdi~i 2 1950 de de Bulgaristan'~n 15o.000 ve ~imdi de 3oo.000'i a~an Türkü tehcir etmesi vak~as~~
da Fouques-Duparc'~ n iddias~ n~ n yanl~~l~~~ n~~ isbat etmektedir.
II — CUMHURIYET DEVR~ NDE TÜRK GOCLER~ N~ N MAH~YET~~
Balkanlardan anayurda do~ru yap~ lan Türk göçlerini mecburi ve ihtiyari mahiyette olmak üzere ikiye ay~ rmak mümkündür.
' Jacques Fouques-Duparc- La Protection des minoriLies de race, de langue et de religion,
Paris, Dalloz, 1922, 5.2 19, not 2.
Academie Roumaine- La Dobroudja, Bucarest, 1938 tarihli kollektif eserde Dr.Sabin
Manuila'n~n "La population de la Dobroudja" adl~~ makalesi, s.460.461.
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t . Mecbu~i mahiyettek~~Türk güçleri:
Bu mahiyetteki göçlerle anayurda bir milyona yak~n soyda~~girmi~~
bulunmaktad~ r. Bu güçler iki tanedir. Bunlardan birincisi ile Yunanistan'dan, ikinci ile de Bulgaristan'dan göçmenler anayurda mecburi hicrete
tabi tutulmu~lard~r.
A — Yunanistan'dan Türkiye'ye Mecburi Muhaceret:
Yunanistan'dan Türkiye'ye mecburi muhaceret ~stiklal Harbi sonunda yap~ lan Lozan Anla~mas~~ çerçevesi içinde aktedilen ve ona ba~l~~ bulutarihli Mukavelename hükümlerine göre yap~lm~~ t~r.
nan 30 Ocak 1923
Bu Mukavelename (Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair) oldu~undan mecburi mahiyetteki muhaceretin iki tarafl~~ oldu~u belirmektedir. Bu
(Türk ve Rum ahalinin rnübadelesine dair Mukavelename) ve buna ekli
tarihli Atina anla~mas~~ ile tamamlanprotokol daha sonra ~~ Aral~ k 1926
m~~t~ r. Ahali Mübadelesine dair mukavelename ile Atina ~tilafnamesinin
tatbikat~ndan do~an mesailin halli için Yunanistan'la ~~ o Haziran ~~ g3o'da
ayr~~ bir mukavelename imzalanm~~t~r 3.
Yunanistan'dan Türkiye'ye mecburi mahiyetteki göçe Bat~~ Trakyan~n
müslüman ahalisi hariç Yunan arazisinde yerle~mi~~müslüman dininde
Yunan tebas~~ tabi oldu~u gibi Türkiye'den de istanbul'un Rum ahalisi
hariç Türkiye arazisinde oturan Rum Otodoks dininde bulunan Türkiye
tebaas~~ tabi idi.
Mübadele anla~malar~~ mucibince muhacirler her cinsten menkul mallar~n~~ beraberlerinde götürmek ve naldettirmeye mezun olduklar~~ gibi emvali menkullerinin tamam~ n~~ veya bir k~sm~n~~ beraberlerinde götüremeyecek olan göçmenler bunlar~~ mahallerinde b~ rakabileceiderdi. Bu takdirde
ora memurlar~~ b~rak~lan menkul mallar~n müfredat ve k~ymetini göç eden
~ahs~ n muvacehesinde tespit edeceklerdi. Bu zab~ t dört nüsha tespit edilecek ve birer nüshas~~ mahalli memura, göçmene, göçmenin hicret etti~i
memleket hükümetine ve muhtelit tasfiye komisyonuna verilecekti.
Mukavele hükümlerine göre kurulan muhtelit tasfiye komisyonlar~~ b~rak~lan menkul ve gayrimenkul mallardan dolay~~ göçmenin eline bir alacak vesikas~~ verecekti. Göçmenin hicret etti~i memlekette alacakl~~ oldu~u
mebali~e kar~~l~ k terketti~i emvale k~ymet ve mahiyetçe emsali emval alacakt~.
.% Bu anla~malar~n metinleri için bk. 3.Tertip Düstur, C.4. s. ~~ 35; c.8. (ikinci bas~l~~)
s. 128, C. 11, s. 1939.
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Görüldü~ü gibi Mübadele anla~malar~~ muhaceretin adilâne bir tarzda
yap~lmas~~ için hükümler ihtiva etmektedir. Ayr~ ca Türkiye Büyük Millet
Meclisi i~ in önem ve azametini dikkate alarak 13 Ekim 1339 da Mübadele, imar ve ~skân Umuruyla me~ gul olmak üzere bir vekalet kunnu~tur. 8
Kas~ m 1339 tarihli ve 368 numaral~~ Mübadele, imar ve iskan Kanununun
I. maddesine göre ahali mübadelesi mukavelenamesine tabi ahalinin nakil,
iskele ve yollarda ve iskânlar~ ndan itibaren azami iki ay olmak üzere mahallerinde ia~elerine bu vekalet memur edilmi~ ti. Daha sonra iki ay yard~m~ n az olabilece~ini gören Büyük Millet Meclisi 22 Nisan 1340 tarihli ve
512 numaral~~ kanunla mübadeleye tabi ahali aras~ nda muhtaç bulunduklar~~ tahakkuk edenlerin iskân olunduklan mahallerde mahallerde mahsullerin idrakine kadar ia~elerine devam olunmas~na müsaade edilmi~tir. Yunanistan'dan gelen mübadeleye tabi ahaliye verilecek gayri menkul hakk~ nda 16 Nisan 134o tarihli ve 488 numaral~~ kanunla Yunanistandanda
emvali gayrimenkule terk eylemi§ olanlara gayrimenkul verilece~i bildirilmi~~ve ~artlar ve nisbetler bu kanunla tesbit edilmi~ti.
özetlemek gerekirse Yunanistan'dan mecburi mahiyetteki Türk
göçünün milletleraras~~ anla~malar gere~ince ve iki tarafl~~ oldu~unu söyleyebiliriz'. Bu göçte 384.000 Türk naklolunmu~tur.
B — Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi muhaceret:
1950 y~l~ nda Bulgaristan Türk asl~ ndan 155.000 ki~iyi tek tarafl~~ olarak
anavatana tehcir etmi~tir. Bu komünist Bulgar Hükümetinin tek tarafl~~ bir
hareketinden do~mu~tur. Milletleraras~~ bir anla~ maya dayanmaz.
Bulgaristan Türk as~ ll~~ tebaas~ n~~ pek gayr~~ insani bir ~ekilde sadece
üstlerindekilerle adeta ç~ r~lç~ plak bir ~ekilde sürmü~tür. Bulgarlann Türkiye'de vukubulan siyasi iktidar de~i~ikli~inde yeni hükümeti kurulu~~an~nda s~k~ nt~ ya sokmak istediklerine hükmedilebilir. Fakat hükümet 155.000
Türkü anavatana derhal kabul edip onlar~n k~ sa bir zamanda müstahsil
hale gelmeleri için elinden geleni esirgememi~tir. Istanbul'da Ta~l~ tarlada,
Kartarda So~anl~~ köyünde, Bal~ kesir, Kayseri, ~ zmir ve Ankara'da yerle~en
bu yeni vatanda~lar~ m~ z bugün tehcirin fecaatini unutmu~~mesut ya~amaktad~ rlar Fakat Bulgaristan bu milletleraras~~ suçu tekrar etmi~tir.
Bulgaristan'~ n varl~~~, statüsü ve haklar~~ ikili ve çok tarafl~~ anla~malarla teminat alt~ na al~ nm~~~olan, 1,5 milyon nüfuslu Türk az~nl~~~na kar~~~
M.Cemil, Lozan, ikinci cilt s.295.
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1984 sonlar~ ndan bu yana uygulad~~~~zorla ve topluca eritme politikas~~ ayn~~ ~iddetle devam etmektedir. Türk az~nl~~~= etnik, kültürel ve dini benli~inin yok edilmesine yönelik yasak, bask~~ve k~s~ tlamalar sürmektedir.
Türkiye, Bulgaristan'~ n tek yanl~~ bir karar~ yla yol açt~~~~az~nl~k sorununa çözüm bulabilmek amac~ yla bu ülkeyi müzakereye davet etmi~,
az~nl~~~n haklar~~ ve statüsünün iadesini, arzulayan Türklerin Türkiye'ye
göçlerine ve aile birle~melerine izin verilmesini istemi~tir. Bulgaristan'~n
görü~melere yana~mamas~~ kar~~s~ nda mesele Birle~mi~~Milletler Genel Kurulundan ~slam Konferans~~ örgütüne, Avrupa Güvenlik ve ~~birli~i Konferans~ ndan Avrupa Konseyine kadar çe~itli uluslararas~~ forumlara
götürülmü~tür.
Bulgaristan'~ n günümüzde en vahim insan haklar~~ihlallerinden birini
te~kil eden eritme politikas~~ dünya bas~n-yay~ n organlar~nda geni~~yank~~
bulmu~, insan haklar~~ alan~ nda faaliyet gösteren uluslararas~~ ve ulusal kurulu~lar~n özel raporlar~na konu olmu~tur.
~slam Konferans~~ örgütü de müslüman Türk az~nl~~~n durumuna
özel bir önem atfetmi~ tir. 1986 Ocak ay~nda Fez'de yap~lan 16. ~slam D~~i~leri Bakanlar~~ Konferans~ nda kabul edilen "Bulgaristan'daki Müslüman
Türk Az~nl~~~n Çilesi" ba~l~kl~~ karar uyar~ nca kurulan Temas Grubu 1987
Haziran'~nda Bulgaristan'~~ ziyaretinde Türk az~nl~~~n içinde bulundu~u
çok a~~r ko~ullar~~ ve maruz kald~~~~bask~~ ve yasaklar~~ yerinde tesbit etmi~,
Bulgar eritme politikas~n~ n bütün boyutlar~n~~ ortaya koyan raporunu 2I25 Mart 1988 tarihlerinde Amman'da düzenlenen 17. ~slam D~~i~leriBakanlar~~ Konferans~na sunmu~tur. Konferans "Bulgaristan'daki Müslüman
Türk Az~nl~~~n Çilesi" ba~l~kl~~ karar~ nda raporun içeri~ini ve sonuçlar~n~~
not etmi~ , tavsiyelerini de benimsemi~tir. Kararda Bulgaristan'daki
Müslüman Türk az~nl~~a kar~~~sürdürülen bask~lar~n ve az~nl~~~n dini ve
kültürel benli~inin yokedilmesini amaçlayan uygulamalar~n esefle kar~~land~~~~vurgulanarak, Bulgaristan'~n az~nl~~~ n bütün dini ve kültürel haklar~~
ile temel hak ve özgürlüklerini iade etmesi istenmi~, Temas Grubu az~nl~~~n durumunu yak~ndan izleyerek D~~i~leri Bakanlar~~Konferans~na y~ll~k
raporlar sunmakla görevlendirilmi~~ve sorunun tatminkar bir çözüme kavu~turulana kadar gündemde tutulmas~~ kabul edilmi~tir. Bu karar ~~o- ~~~~
Nisan 1988 tarihlerinde Kuveyt'te yap~lan ~slam Konferans~~ Örgütü Mini
Zirvesinde de teyid olunmu~ tur.
Bulgaristan bütün bunlara ra~men bugüne kadar 310.000 ni a~an
soyda~~m~z~~ zorla göçe mecbur etmi~tir. Hükümet 195o'de oldu~u gibi
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soyda~lar~m~za kuca~~n~~ açm~~~vatanda~lar da yak~n ilgilerini eksik etmemi~lerdir.
2.

~htiyari mahiyette olan Türk göçleri:

Balkanlardan hemen bir as~ rd~r Türkiye'ye ihtiyari mahiyette göçler
olmaktad~r. Bu göçlerde göçmenlerin b~rakt~ klar~~ gayrimenkul ve menkullerin akibetini ve neler getirebileceklerini tesbit z~mn~ nda zaman zaman
Balkan devletleriyle Türkiye aras~ nda anla~malar yap~ld~~~~görülmektedir. Bu anla~malardan bir k~sm~~ muhaceretten sonra, Romanya ile aktedilen ise muhaceretten önce tanzim edilmi~tir.
A— Muhaceretten sonra tanzim edilmi ~~anla~ malar:
a) Bulgaristan'la yap~lan anla~ma:
Ondokuzuncu asnn ikinci yar~s~ nda Bulgaristan'da istiklâl hareketleri
alm~~~yürümü~~nihayet 1878 Berlin anla~mas~~ ile bir Bulgaristan prensli~i
kurulmu~tu. Bulgaristan Osmanl~lar taraf~ndan ilhak olunarak idare edilmi~~bir ülke idi. Osmanl~~ imparatorlu~u s~ n~ rlar~ nda yar~~ h~ ristiyan tampon devletler b~ rak~ r, buralar~n ancak stratejik yerlerine Türkleri yerle~tirir, di~er baz~~ topraklar~~ ise Anadoludan getirdi~i Türk muhacirleri iskan
ederdi'. Bulgaristan iskâna tabi bölgelerden oldu~undan buraya milyonlarca Türk yerle~mi~ti. Bunlar Bulgaristan'a ba~~ms~zl~ k verilece~ini hissedince daha önce Türk idaresinde iken dahi isyan eden Bulgarlar~n katliamlar~n~~ unutmayarak can kaygusu ile Türkiye'ye hicrete ba~lam~~lard~.
Fakat 1894 May~s~ na kadar ba~bakan olan büyük Türk dostu Istambulofun yakla~t~r~c~~ ve uzla~t~nc~~ siyaseti sonunda 1896-1897 e do~ru Türk
muhacereti hemen hemen durmu~tu'. Hatta bir Bulgar yazar~ n~ n iddias~na göre baz~~ Türk aileleri de do~duklan yerlere dönmü~lerdir 7.
188o de Bulgaristandaki Türk say~s~n~ n tahminen 650.000 oldu~u iddia ediliyor'. Bu rakama ayn~~ kayna~~n ayr~~ olarak verdi~i 18.000 tatar
Bu hususta daha geni~~bilgi için "Turkey and Some Problems of International Law
~stanbul, 1958 adl~~ kitab~m~zdaki "The Semi-Sovereign Dependencies of the Turkish Empire" adl~~ bahse bak~n~z.
Andre Girard- Les Minorites etrangeres ~thniques et religieuses en Bulgarie, Paris,
1933.5.25.
' Georges Kerekoff- Les Minorieis etrangeres ethniques et religieuses en Bulgarie, Sofia, 1925,
s.5.
Cyrille Popoff- La Bulgarie iconomtque 1879-1911, Etudes stattstiques Traduction française de V.Robeff, Sofia, 1920, S.20-2 I.
Be~leten C. LV, 8
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dahil de~ildir. Tatarlar II. Beyaz~ t taraf~ ndan Besarabyadan buraya getirilmi~~ve bilhassa Tatar-Pazarc~ k bölgesine yerle~ tirilmi~tir. Ayr~ ca ana dilleri
bulgarca olan 400.000 pomak ile anadilleri Türkçe olan h~ ristiyan 4.000
Gagaguz da Türk say~s~ na ithal edilmemi~ tir. 1910 da Bulgaristan'daki
Türk say~s~~ 465.000 dü~mü~~fakat 1926'da bu rakam 577.552'ye yükselmi~tir 9. Bu yükseli~ e sebep olarak Neuilly anla~mas~ n~ n imzalanmas~~ ile Do~u
Trakyadan ve Romanyaya terkedilen Deliorman havalisindelci Türklerin
Bulgaristana göç etmesi gösterilmektedir'. Bir Bat~ l~~ mü~ahidin yazd~~~ na
göre geçen asnn sonunda ~umnudan Silistreye çekilecek hatt~ n Do~usu
Karadeniz k~y~ lar~~ hariç hemen hemen tamamen Türklerle meskundu ".
~~te anayurda do~ru yap~ lan ihtiyari güçler neticesinde Bulgaristanda
b~ rak~ lan gayrimenkuller ve Türkiye'den Bulgaristana göçen Bulgarlar~ n
terkettikleri gayrimenkullerin akibetlerini tanzim için her iki hükümet aras~ nda 18 Ekim 1925 tarihinde bir muahede imzalanm~~~ve buna bir protokol eklenmi~ tir. Bu protokolün B maddesine göre Türkiye ve Bulgaristan
kar~~l~ kl~~ olarak 1912 deki hudutlan içinde do~up ta bu protokolün imza
tarihi olan 18 Ekim 1925'e kadar di~er memlekete hicret edip ora tabiiyetine geçmi~~olanlar~ n yeni tabiiyetlerini tan~d~ klar~~ gibi bunlar~ n arazilerindeki emvallari üzerindeki mülkiyet hakk~ n~~ da tan~ maktayd~ lar. Ayn~~ protokolün C maddesine göre ~stanbul ~ ehri müstesna olmak üzere Türkiye
Cumhuriyetinin Avrupa k~ tas~ ndaki arazisinin asli ahalisinden olup ta 5-18
Ekim 1912 tarihinden sonra i~ bu protokolün imzas~~ tarihine kadar Bulgaristana hicret etmi ~~olan Bulgarlara ve Balkan harbini müteakip Osmanl~~
Imparatorlu~undan ayr~ lan arazinin asli ahalisinden olup ta 5-18 Ekim
1912 tarihinden i~ bu protokolün imzas~~ tarihine kadar Türkiye'ye hicret
etmi~~olan müslümanlara ait her nevi emvali gayrimenkule araziside bulunduklar~~ devletler taraf~ ndan mütekabilen iktisab edilmi~~olacakt~.
Görüldü~ü gibi Protokolün C maddesi B maddesine bir istisna te~kil etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi yukardaki Muahede ve ona merbut
Protokolün C f~ kras~~ hükmüne nazaran emvali gayrimenkullerini Bulgaristan'da terketmi~~olanlara emval verilmesi hakk~ nda 24 May~ s 1928 tarih ve
1341 numaral~~ kanunu kabul etmi~ tir. Bu kanunun birinci maddesine
Girard, op. cU. S.26.
Leon Lamouche, La Bulgane dans le passe et le fr~esent.
Etude historique, ethnographique, statistique et militaire; Paris, 1892, s.146.
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göre yukarda zikri geçen protokolün C f~ kras~~ mucibince gayrimenkul emvali Bulgar Hükümetine intikal etmi~~olan Türk tebaas~~ adiyen iskân edilir. Bunlardan daha fazla istihkaklar~~ olanlara ayn~~ protokol mucibince
Türk Hükümetine intikal eden emvali gayrimenkule istihkaklar~~ nispetinde
ita olunur.
B— Yugoslavya ile yap ~ lan anla ~ malar:
Yugoslavya'n~ n baz~~ bölgeleri Osmanl~~ imparatorlu~ u taraf~ ndan Anadolu Türklerini iskân etmek i~ ine tahsis edilmi~ ti. Bu bak~ mdan Yugoslav'ya önemli miktarda Türk yerle~mi~~ve ayr~ ca ahalinin bir k~sm~ n~n da
müslümanl~~~~kabul etmesiyle müslüman nisbeti Osmanl~~ idaresinde oldukça yüksek olmu~tur.
Türk idaresinin Balkanlardan ayr~lmas~~ üzerine Yugoslavya Türkleri
de anayurda do~ru göç etmeye ba~ lam~~ lar fakat 1939-1950 aralar~ nda bu
muhacerete Yugoslav hükümeti taraf~ ndan müsaade edilmemi~tir. 1950
den sonra s~ n~ rlar~~ gayri resmi ~ekilde açan Yugoslavya 1953'te Balkan
pakt~ n~~ aktinden sonra resmen de göçe müsaade etmi~ tir. 1950-1958 aras~ nda Türkiye'ye Yugoslavya'dan tam 104.372 göçmen gelmi~~bulunmakn~n
tad~ r'. Yugoslavya Türkiye'ye göçmek isteyenlerden 1) Bak~ mlar~
ine
dair
bir
vesika
istemek~
ndan
deruhte
edilece
Türkiye'de bir aile taraf~
te, 2) Yugoslavya'dan ayr~ lacaklarm asgari bir gelire sahip olmalar~n~~ aramaktad~ r. '95o'den beri gelen göçmenler bir tak~ m menkullerini getirebilmektedirler. Fakat bunlar pek cüzi bir ~ey tutmaktad~ r. Mallar~ n~~ satmak
imkan~n~ n bulamayanlara ç~ k~~~izni verilmedi~inden bunlar emlaklar~n~~
Yugoslav Hükümetine hibe ettiklerine dair bir vesika imzalamaktad~rlar.
195o'den beri yap~ lan bu muhacerete ait bir anla~ma mevcut de~ildir.
Yaln~ z 5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da Yugoslavya'daki Türk emlak ve
menfaatlerinin tanzimine müteallik bir protokol imzalanm~~t~'''. Türkiye'ye göçetmi~~muhacirlerin de hak ve menfaatlerinin korunmas~~ bak~m~ ndan bu anla~ may~~ Muhaceretten sonra yap~ lm~~~anla~ malar meyan~ na sokmaktay~ z. Hukuken 1939 ile 1950 aras~ nda Yugoslavya'dan Türkiye'ye
12 Prof.Dr.Sabahattin Zaim'in Türkiye Göçmen Federasyonu ad~na Milletleraras~~
Mülteciler ve Muhacirler Cemiyetinin Kongresine sundu~u (Son Yugoslav muhacirler hakk~nda) adl~~ rapor.
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti aras~nda imzalanan Yugoslavya'daki Türk emlak ve menfaatlerinin tazminine müteallik Protokol
ve eklerinin onanmas~~ hakk~ nda Kanun.no:5597. Kabul tarihi, 13.3.1950 Resmi Gazete
no:7460, tertip 3 düstur, cilt 31. s. 1760.
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muhaceret kesilmi~~oldu~ undan bu protokolün 1939 dan önce Türkiye'ye
gelmi~~muhacirlerin haklar~ n~~ korumakta oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Bu protokolün birinci maddesinde Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti istimlâk, millile~ tirme yahut di~er tahdidi hallere müteallik olan
muhtelif Yugoslav kanunlar~~ ve tedbirlerinin Türk emlak ve menfaatlerine
tatbikinden do~an meseleyi süratle halletmeye amade oldu~unu beyan etmektedir.
Bu protokol menkul ve gayrimenkul mallar, haklar ve menfaatleri korumak maksad~~ ile yap~ lm~~t~ . Türk ve Yugoslav Hükümetlerinin mümessillerinden müte~ ekkil olup, Belgrad'da toplanacak bir komisyon dört ayl~k
bir süre zarf~ nda ödenecek tazminatlar~ n tesbiti için uygulanacak usulü
tesbit edecekti. Bu usulle tesbit edilen tazminatlar~~ da Yugoslav Hükümeti
ödemeyi taahhüt etmi~ti.
Protokolde muhaceret tarihine ait bir hüküm de bulunmaktad~r. Bu
da 6 Nisan 1941 tarihinden sonra Yugoslav vatanda~l~~~ n~~ müsaadesiz olarak terketmi~~olanlar~ n bu protokol hükmünden faydalanamayacaklard~ r.
~u hükme nazaran bu tarihten önce müsaadesiz dahi Yugoslavya'dan ayr~l~ p Türk vatanda~l~~~ na geçen göçmenlerin haklar~~ himaye edilecektir.
Türk mallar~ , i~ tirakleri ve alacaklar~~ da do~rudan do~ruya veya bilvas~ ta Türk vatanda~lar~ na aid bulunan mallar, i~ tirakler ve alacaklar olarak
tarif edilmi~tir.
5 Ocak 195o tarihli protokolden sonra bu protokolün tatbikat~~ ile
li olarak T.C. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti aras~nda tasdik kayd~ yla 31 Temmuz 1954'de Belgrad'da Yugoslavya'da devletle~ tirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine müteallik bir anla
~ma ile tazminat~ n tediye ~ ekilleri müteallik bir protokol ve merbutu mektuplar akit ve imza edilmi~ ti. Bunlar 13 Temmuz 1956 tarihinde Belgrad'da nihai ~ekilde imzaland~ . Bunlar 10.9.1957 tarih ve 7050 say~l~~ kanunla tasdik edildi.
Yugoslavya'da devletle~ tirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine müteallik Anla~man~ n 4. maddesi Türk göçmenler lehine bir hüküm
ihtiva etmektedir. Buna göre i ~bu anla~man~ n imzas~~ tarihinde Türk vatanda~l~~~ ndan istifade eden her ~ah~s bu anla~ ma hükümlerine göre Türk
addolunur.
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B — Muhaceretten önce tanzim edilmi ~~Anla ~ malar:
Muhaceretten evvel tanzim edilmi~~anla~ ma olarak sadece Bükre~'te 4
Eylül 1936 tarihinde imzalanan Dobruca'daki Türk ahalinin muhaceretini
tanzim eden Mukavelename mevcuttur. Romanya'n~ n Dobruca bölgesi
Osmanl~~ imparatorlu~u taraf~ ndan bir iskan bölgesi olarak tespit edilmi~~
ve buraya pek çok Türk yerle~tirilmi~tir. Halbuki mesela s~n~rdaki Erdel
yahut Transilvanya Prensli~i bir tampon devlet olarak yar~~ müstakil bir
~ekilde muhafaza edilmi~ti. 193o'da Dobrucadaki Türkler 179.891 nüfusla
ahalinin °/021.2'sini te~kil ederek etnik bak~ mdan °/044.2'yi te~ kil eden Romenler ve °/022.7'yi te~ kil eden Bulgarlardan hemen sonra üçüncü kalabal~ k grubu meydana getirirken ' 4 Transilvanya'da 1 93o'da Türkler °/02'nin
de alt~ nda kalarak etnik öneme göre tasnifte hiç yer almam~~lard~r ls.
Türkler Dobruca'y~~ te~kil eden Durostor, Caliacra, Köstence ve Tulcea Vilayetlerinden Drostor'da ekseriyet halinde idiler. Burada 92.680
Türk 72.41 2 Bulgar ve 40.088 Rumen ya~amakta idi 16.
~~te Dobruca bölgesinde ya~~ yan bu Türklerin anavatana muhaceretini tanzim etmek üzere yukarda zikretti~imiz anla~ma imzalanm~~t~. Muhaceretin bilhassa ihtiyari mahiyette oldu~unu belirtmek üzere anla~man~n
dilbaçesinde Türk ekalliyetin Romanya'da hürriyetperver ve mü~fik rejimden istifade etti~i ve bunu esasen taktir etti~i kaydedilmi~tir. Halk~n Romanya'dan ayr~ lmak arzunu münhas~ ran tabii etnik köküne tekrar ba~l~yan anla~ma Türkiye'ye hicret etmek isteyen aslen Türk müslüman Romen tebaalanna bu Mukavelenamede derpi~~olunan ~artlar dahilinde Romanyay~~ be~~senede terkedebileceklerini bildirmektedir. Bunun için bir
komisyon kurulmu~tur. ~ehir haricindeki gayrimenkul mallar Romanya
Hükümetinin mülkiyetine geçecek buna kar~~l~ k Rumen hükümeti Türk
hükümetine üstünde bulunan in~aat da dahil olmak üzere cemaate veya
evkafa ait olanlar müstesna hektar ba~~na 6000 leylik bir mebla~~verecekti.
Romanya Hükümeti bu mebla~lan yedi senede taksitle ödeyecekti.
~slam cemaatine ve evkafa ait menkul ve gayrimenkul mallar~n tasfiyesini tanzim etmek üzere ilerde hususi bir mukavele aktedilmesi de kararla~t~r~lm~~t~.
I 4 La Dolnuadja Op.cii. s.460.

~n
15 Academie Roumaine, La Transylavanie-Bucarest-1938 deki Dr.Sabin Manuila'n

"Aspects demographiques de la Transilvanie". S.817. adl~~ makalesinden.
Köstence 167.568
16 La Dobruadia op.cit.s.4.6o. Di~er eyaletlerde bu nisbetler ~öyledir.
Romen; 32.288 Türk, 22560 Bulgar, Caliacra'da 70.797 Bulgar, 42.891 Türk, 37.640 Romen, Tulcea'da 115.276 Romen, 19.510 Bulgar, 8.006 Türk, op. cit.den.
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Muhacirlerin ~ehir dahili gayri menkul mallar~~ sahiplerinin tam tasarrufu alt~nda kalacakt~ . Buna mukabil muhacirlerin ~ehir d~~~ndaki gayrimenkullerin üzerindeki kendilerine mahsus binalar~n mülkiyeti Romen
Hükümetine terkedilecekti. Bu keyfiyet muhaceret müsaadesi almak üzere
Hususi Komisyona verilecek talepnamede aç~kça belirtilecekti.
Muhacirler s~ rf kendilerine ait olup müstamel ~ahsi e~ya küçük büyük
çiftlik hayvanat~~ zirai veya s~ nai istihsalde veyahut herhangi bir san'at~n icras~nda kullan~lma~a yarar alet makina vesaire gibi her türlü menkul mallar~n~~beraberlerinde götürmekte tamamiyle serbest olacaklard~. Maamafih
anla~ma küçük ve büyük çiftlik hayvanlar~n~~ beraber götürmelerine bir
tahdit koymu~~ve her aile reisinin ancak be~~ba~~büyük ve onbe~~ba~ta
küçük hayvan götürebilece~ini bildirmi~ti.
Muhacirler tamamen ~ahsi mücevherlerini ve bilhassa Dobrucadaki
Türk kad~nlar~n~ n kullanmak adedinde olduklar~~ alt~n veya gümü~~gerdanl~klar~~ beraberlerinde götürmeye mezun olcaklard~ . Maamafih her muhacir
kad~n~~mezkur gerdanl~ klardan bir taneden fazla götüremiyecekti.
Bundan ba~ka her muhacir Romanya'dan ç~ karken beraberinde nakit
olarak '000 ley ve ecnebi dövizi olarak da 2000 leylik bir mebla~~~serbestçe götürme~e mezun k~l~ nacakt~.
Romanya Bankas~~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nam~na hususi bir
hesab~~ cari açacak ve her muhacir elindeki paran~n tamam~n~~veya bir k~sm~n~~yukarda derpi~~edildi~i üzere e~ya mübayaas~~ suretiyle naklini temin
ettirmek üzere bu hesab~~ cariye yat~ rmakta muhtar olacakt~ . Romanya
milli Bankas~~ bu suretle kendisine yap~ lacak her tediyeyi, tediyat~~ yapan
hakk~ nda mufassal izahatla birlikte Bülcre~teki Türk Elçili~ine bildirecekti.
Bu anla~man~ n çok iyi bir ~ekilde haz~rlan~ p Türk muhacirlerini menfaat ve haklar~n~~ gayet güzel korudu~unu iddia edilebilir. Bu hususta yukardakilere ilaveten zikredilebilecek bir hüküm de velayet veya vesayet alt~ ndalcilere ait olup Romanya mal sand~ klarma veya vesayet mehkemelerinin muhafazas~ na tevdi edilmi~~bulunan paralar, menkul k~ymetler ve di~er bilcümle k~ ymetli e~yan~ n Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine tediye ve
tevdiine dairdir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de ilgililer rü~t ya~~na
var~ ncaya kadar bunlar~ n Türk kanunlarma uygun olarak idare ve muhafaz~s~n~~ deruhte edecekti.
Muhaceret edecek halka mensup Türk gençlerinin askere al~nmayacaklar~~ ayr~ ca aileleri muhaceret için müracaat etmi~~olup kendileride ana-
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vatana gitmek isteyen silah alt~ ndaki Türk gençlerinin de derhal terhis
edilecekleri anla~mada yer alm~~~bulunmaktayd~.
~kinci Cihan harbinin patlamas~~ üzerine bu anla~man~ n tam olarak
yerine getirilmesi mümkün olamam~~ t~r.

SONUÇ
Etnik kökü ile irtibat~ n~~ kaybetmemek ve içinde bulundu~u yabanc~~
toplumda erimemek isteyen Balkan memleketlerinde ya~ayan Türkler anavatana göç etmektedirler. Buna ra~men Balkanlarda önemli miktarda
Türk az~ nl~~~~oldu~unu iddia edebilir. 1940 say~m~ ndan sonra Yunanistan
s~n~rlar~~ içinde 133.671 Türkün ya~ad~~~n~~ aç~klam~~t~ '.
1956'da müslüman nüfusun say~s~~ ~~ o8.000 olarak gösterilmi~tir. Bu
suretle 1940 ilâ 1956 aras~ nda 25.000 ki~ilik bir azalma görülmektedir 18.
1957 say~ m~ na göre Bulgaristan'da 7.022.206 nüfus vard~ . Bunun 1950 de
°k 9.8 i türkçe konu~uyordu 19 yani Türktü. Bu 700.000 rakam~ na bali~~olmaktad~ r. 1950-1953 aras~ nda 16o.000 Türkün tehcir edilmesine ra~men
bugün Bulgaristan da bir milyonun üstünde Türkün ya~ad~~~~bir vak~ad~r.
Nitekim Milletleraras~~ bir tahmine göre 1956 Bulgaristan'da 740.000
Türk ya~amaktayd~ 2°. Bulgar makamlar~~ 1956 Haziran~ nda Türklerin ~~116
okul ve 3 ö~retmen okulu bulundu~u ve bunlarda ~ oo.000 talebe okudu~unu bildirmi~lerdir 21 .
Yugoslavya'ya gelince 31 Mart 1961 say~m~ na göre 18.549.291 ki~ilik
nüfusunun 12.3 nün müslüman oldu~u belirtilmekte' fakat az~nl~klar
aras~ nda Türk ismine rastlanmamaktad~ r. Sadece 1950-1958 aras~~ Yugoslavya'dan Türkiye'ye 143.372 Türkün göç etti~i vak~as~n~~ ve Türklerin 62
ilkokulu, 1 orta okulu ve 2 ö~retmen okulu oldu~unu Yugoslavya'n~ n resmen bildirmesini de nazar~~ itibara al~ rsak bugün Yugoslavya'da iki milyo-

'7
18

10 Eventful years, Cilt 2. Greece kelimesi, Encyclopedia Britannica Inc.
Milletleraras~~ y~ll~ klarda Yunanistanda 1956 dan sonraki Türk az~nl~~~~say~s~n~~ bula-

mad~ k.
The Statesman's Year-Book 1958, Bulgaria kelimesi, Macmillan & Com.
2"
21
22

The Statesman's Year-Book 1956-66 Bulgaria kelimesi.
~ bid.
The Statesman's Year-Book 1965-66 Yugoslavia kelimesi.
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nu a~k~ n müslüman aras~ nda yanm milyonu bulan bir Türk az~ nl~~~ n~ n
mevcudiyetini tesbit etmek mümkündür kanaat ~ nday~z.
Sadece bugün için Romanya'daki Türk az~ nl~~~= çok azald~~~ n~~ yine
Romanya istatistiklerine dayanarak söyleyebiliriz. Romanya'da 1956 say~m~ nda Türklerin say~s~~ 14.329 olarak tesbit edilmi~tir.
Güçlerin milletleraras~~ anla~ malarla önceden tanzimi ~üphesiz en iyi
olan sistemdir. Göçlerin ihtiyari mahiyette olmas~~ da üzerinde önemle durulacak di~er bir noktad~ r. önceden tanzim edilmemi~~göçlerin do~urdu~u meselelerin sonradan yap~ lan anla~ malarla halledilmesi de arzu edilir
di~er bir ~ekildir. En kötüsü tek tarafl~~ ve muhacirleri s~ rf üzerindekilerle
sürme ~eklindeki tehcirdir. Anayurda gelen muhacirlerin iskânlanna ve k~sa zamanda müstahsil duruma geçmelerine Türk hükümetleri daima
önem vermi~lerdir. Yaln~ z ~uras~~ teessüfe ~ayand~ r ki Bat~ l~~ memleketler
Bulgaristan~ n tehcirini ve di~er yar~ m as~ rd~ r devam eden göçleri, büyük
bir kay~ ts~zl~ k ve ilgisizlikle seyirden ba~ka bir ~ey yapmam~~lard~ r.

