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Do~umunun Ilo. Y~l Dönümünde
ATATÜRK
MAKEDONYA'DA TÜRKLÜK CO~KUSU ~LE ANILDI
Son y~llarda Avrupa ve Balkan Yar~madas~ 'nda esen yumu~ama ve demokrasi rüzgân,
Yugoslavya'daki Türklerin durumunu da olumlu yönde etkiledi. ~ik kez örgütlenme hakk~~
tan~nmas~~ sayesinde Makedonya'da Türk Demokratik Birli~i kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan~~ Say~n Nam~k Kemal Zeybek'in A~ustos 199o'da,
Makedonya'ya yapt~~~~verimli faaliyetlere zemin sa~lad~. Bunlar~n aras~nda en önemli etkinlik 23-26 Nisan 1991 tarihleri aras~nda, Atatürk'ün Do~umunun ~~ o. Y~l Dönümü dolay~s~ yla Üsküp, Kalkandelen, Gostivar (Kozivar) ve Manast~r'da gerçekle~ti.
Makedonya Türk Demokratik Birli~i Ba~kan~~ Say~n Mukbil Ba~zat ve Makedonya'da
Atatürk Konferanslan Düzenleme Kurulu Ba~kan~~ Doç. Dr. Yusuf Hamza imzalan ile
gönderilen resmi davetiyeler neticesinde, Türkiye'den Makedonya'ya dokuz bilim adam~~ gidip konferaslara kat~ld~: Prof. Dr. Ya~ar Yücel, Prof. Dr. Hasan Eren, Prof. Dr. Hamza
Ero~lu, Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Prof. Dr. Nihat Nirun, Dr. Muzaffer Tufay, Prof. Dr. ~smail Parlat~r, Prof. Dr. Cevdet Küçük ve Doç. Dr. Cihat özönder. Ad~~ geçen bilim adamlar~n~n her biri de~i~ik konularda birer bildiri, hepsi toplam dokuz konferans sundular. i~in
ilginç taraf~, büyük salonlann t~kl~m t~kl~m dolu olmas~~ ve konferanslarm izleyicilerce ya~l~~
gözlerle takip edilmesiydi. Gördüklerine, isittiklerine, ya~ad~klar~na inanam~yorlard~. Bu izlenimi sadece Türkiye'den giden dokuz profesör de~il, Yugoslavya'da Türkçe bas~n-yay~n organlar~ndaki, haberler de kan~ tlamaktad~r. örne~in, Üsküp'te haftada üç defa ç~kan "Birlik"
gazetesinin 27 Nisan 1991 tarihli say~s~nda ~unlar bildirilmektedir: "Üsküp, Kalkandelen ile
Gostivar Konferanslann~n ortak bir yan~~ vard~. Konu aymyd~~ fakat bir husus daha göze
çarpt~, her üç konferansta da salonlar t~ka basa dolmu~, yer bulamayan izleyiciler ayakta
durarak izliyorlard~. Gostivar'daki konferans salonu o denli büyük olmas~na ra~men halk
d~~ar~da kald~ . Yoksa bu, böyle konferanslann daha s~k yap~lmas~~ gere~ini gösteriyor mu?
Yurdumuz ile Türkiye'den gelen ünlü bilim adamlar~~ k~sa sürede kaynast~lar...
Günlerdir Atatürk'ün ~~ 1 o. Do~um Y~l Dönümü kutlamalar~n~n ba~ar~l~~ geçmesi için didinen TDB yöneticilerinin konferanslar s~ras~nda keyifli olduklar~~ göze çarpt~. Neden olmas~n? konferanslar ba~ar~l~~ olmu~, istenen amaçlara sar~lm~~t~. Konferanslar Makedonya çap~nda yank~lar uyand~rm~~, Türkiye-Yugoslavya, dolay~s~yla Makedonya dostlu~una bir katk~~ olmu~tu."
Üsküp "Birlik" gazetesinin en güçlü kalem erbab~ndan biri olan Avni Abdullah'~n yukar~da sunulan de~erlendirmesini özellikle "Konferanslar Makedonya çap~nda yank~lar uyand~ rm~~t~r" sözlerinin daha ayr~nt~l~~ bir aç~klamas~na Pri~tine'de haftada bir ç~kan "Tan" gazetesinin 29 Nisan 1991 tarihli say~s~nda rastlamaktarz: "Makedonya Türk Demokratik Birli~i'nin Atatürk'ün 1~~ o. Do~um Y~l Dönümünün kutlanmas~~ dolay~s~yla Üsküp, Kalkandelen
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ve Gostivar'da düzenledi~i "Atatürk Dizi Konferanslan" büyük ilgi gördü. Makedonya'daki
Türk halk~~ Atatürk'e ve Türk varl~~~na ba~l~l~klar~n~~düzenledikleri sevgi gösterileriyle ifade
ettiler. Bu ba~ar~l~~ konferanslann birincisi 24 Nisan günü Üsküp Halklar Tiyatrosu'nda
düzenlendi. Bu konferansa Türkiye'nin önde gelen bilim adamlar~, profesörler, Atatürk'ü
yak~ndan tan~yan ki~iler kat~ld~lar. Çok say~da dinleyicinin, bilim adam~n~n kat~ld~~~~ bu
konferans~~ Üsküp'te Avni Engüllü açt~. Daha sonra Makedonya'da Atatürk Bilimsel Konferanslan Düzenleme Kurulu Ba~kan~~ Doç. Dr. Yusuf Hamza, bu dizi konferanslann önemini ve bilimsel, tarihi de~erini özetledi.
usküp'teki Konferansa Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Prof. Dr. Ya~ar Yücel, Türk Dil
Kurumu Ba~kan~~ Prof. Dr. Hasan Eren, Makedonya Bilimler Akademisi üyesi Dr. Manol
Pandevski ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö~retim Üyesi Dr. Muzaffer
Tufay kat~larak, sunduklan bilimsel tebli~leriyle Atatürk'ün ki~ili~ini, tarih içindeki yerini,
ölümsüzlü~ünü, Türklü~ün dünyada ya~amas~na olan katk~lar~n' tarihi veriler ~~~~~nda anlatt~lar. Konu~mac~lar dakikalarca selamlan~ p, alk~~land~lar.
Türkiyeli konuklar, ayr~ca Üsküp'te Türklere ait olan tarihi yerleri, camileri ve kültür
kurumlar~ n~~ gezdiler.
25 Nisan günü Atatürk Bilimsel Dizi Konferanslanna devam edildi. Kalkandelen
Kültür Evi Salonu'nda, Per~embe günü sunulan konferans~~ da halk büyük ilgiyle izledi.
Kalkandelen'deki Atatürk Konferanslanna konu~mac~~ olarak kat~lan Prof. Dr. Hamza Ero~lu, Prof. Dr. Utkan Kocatürk ve Prof. Dr. Gligor Todorvski sunduklar~~ tebli~lerle dinleyicileri co~turdular.
Atatürk Konferanslanna kat~lan bilim adamlar~~ ve Türkiyeli konuklar ö~leden sonra
Rapti~te, Yukar~~ ve A~a~~~Baniçe köylerine gidip, bu yerlerdeki TDB ~ubelerini, camileri,
tarihi yerleri gezip gördüler. Bu yerlerdeki TDB ~ube ba~kanlanyla, yetkililerle ve halkla
görü~üp konu~tular. Halk her yerde bilim adamlar~na sevgi ve yak~nl~k gösterisinde bulundu. Türkiyeli konuklar da kendilerini bu yerlerde yabanc~~ bulmad~klar~n~~ ve öz yurtlanndalarm~~~gibi hissettiklerini söylediler. Halk sokakta, yolda, çayhanelerde, evlerde, camilerde
büyük ilgi ve sayg~~gösterdi.
Ak~am üzeri Gostivar'daki Kültür Evi'nin salonunda konferans~n aç~l~~~konu~mas~n~~
yapan Ba~kan Dr. Muzaffer Tufay, Atatürk'ün ayd~nlat~c~~ ~~~~~ na, tarihi rolüne de~inerek
bu yerde ve bütün Balkanlarda, Türklerin varl~klar~ n~~ sürdürmeye kararl~~ oldu~unu ve
sürdürece~ini belirtti. Bu konferans~n konu~mac~lar' Prof. Dr. Nihat Nirun, Prof. Dr. Cevdet Küçük, Prof. Dr. ~smail Parlat~r, Doç. Dr. Cihat Özönder tarih içinde Atatürk'ün yerini, önderli~ini, yüceli~ini ve ölümsüzlü~ünü yans~tt~lar. Kapan~~~konu~mas~n~~ yapan Dr.
Muzaffer Tufay Türk varl~~~n~n bu yerlerde ya~ayaca~~m, tüm milletlerle beraber daha
güzel yannlarda bar~~~~kuraca~~n~~söyledi.
Cuma ak~am~~ ise Üsküp Halklar Tiyatrosu'nda Üsküp "Yeni Yol" KGSD bir konser
verdi."
Yukar~da sunulan yaz~y~~ Pri~tine "Tan" gazetesinin önde gelen yazarlar~ndan Bayram
~brahim kaleme alm~~t~ r.
~imdi ise Türkiyeli konuklar~n ortak izlenimlerini sunuyoruz: "Yugoslavya'n~n Makedonya Cumhuriyeti'nde kald~~~m~z süre içerisinde (23-26 Nisan ~ gg~ ), özellikle Türklerle
yapt~~~m~z temaslarda bu bölge Türklerinin dayan~~ma ve ayd~nl~k içinde ya~ad~klann~,
Anadolu'dan gelen biz Türklere kar~~~samimi, içten bir ba~l~l~k gösterdiklerini memnuniyet-
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le mü~ahede ettim. Özellikle gençlerin ve okul çocuklar~n~n kendilerini bize göstermek, tan~ tmak için adeta yan~~rcas~ na bir gayret göstermeleri beni çok fazla duyguland~ rd~ . Makedonya Türk okullar~ndaki ö~retmenlerin, Türkiye'deki ö~retmenlerden hiç de geri kalmayacak derecede üstün vas~fiara sahip olduklar~ n~~ söyleyebilirim.
Bizden manevi ve kültürel destek bekliyorlar. Kendilerini ihmal etmememizi istediklerini davran~~lan ve hareketleriyle bize her vesileyle göstermeye çal~~~yorlar.
Sonuç olarak diyoruz ki, Makedonya Bilimler Akademisi ile s~ k~~ bir ili~kide olmam~z
~artt~ r. Ba~ta sosyal ve ekonomik konular~n, daha sonra dil ve tarih konular~ n~ n gelmesi ~art~yla ~uurlu bir ilmi ekibin sürekli olarak çal~~mas~~ ve Makedonya Türlderine yard~m etmemiz evvela insanl~k borcumuz, sonra milli meselemLdir.”
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