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II))  MMaakkeeddoonnyyaa’’nn››nn  KK››ssaa  TTaarriihhççeessii

Makedonya Cumhuriyeti, S›rbistan, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaris-
tan aras›nda yer alan ve denize ulafl›m› olmayan bir devlettir. Vardar ad› veri-
len vadinin iki yakas›na uzan›r. Nüfusunun % 60’› flehirlerde yaflayan Make-
donya, 1991’e kadar Yugoslavya’ya ba¤l› özerk bir cumhuriyet statüsü tafl›-
maktayd›. Bu tarihten itibaren ba¤›ms›z bir ülke olarak varl›¤›n› sürdürmekte-
dir. Ancak, ba¤›ms›zl›¤›n ilan edilmesinden sonra Yunanistan’›n karfl› ç›kmas›
yüzünden ad›n›n BM taraf›ndan tescil edilmesi 3 y›l zaman ald›. Bu sorun 17
y›l aradan geçmesine ra¤men NATO üyeli¤i konusunda geçen aylarda Make-
donya’n›n önüne büyük bir sorun olarak geldi ve NATO’ya üyeli¤i Yunanis-
tan taraf›ndan veto edildi. Asl›nda Makedonya denilen co¤rafya, günümüzde
üzerinde ba¤›ms›z Makedonya Cumhuriyeti’nin kurulu bulundu¤u co¤rafya
ile s›n›rl› de¤ildir. Bugün Yunanistan’›n kuzey k›sm›nda Makedonya bölgesi
mevcuttur.  Tarihteki Makedonya topraklar›n›n 34.177 km_’lik parças› bugün
Yunanistan s›n›rlar› içindedir. Bu topraklarda yo¤un bir Makedon nüfus yafla-
maktad›r. Bat› Trakya Türklerinin sorunlar›n›n ayn›lar›n› onlar orada yafla-
maktad›rlar. 

Makedonyal›lar ile Yunanl›lar›n ayn› kökten geldi¤i, genelde kabul edi-
len görüfl olmakla birlikte; baz› tarihçiler Makedonlar›n, Bulgarlarla ›rkî ba¤›
oldu¤unu kaydetmektedirler. Makedonya’da bilinen ilk hâkimiyeti M.Ö.
725’de Argead Hanedan›ndan Birinci Perdikas kurdu. Böylece Makedonya
Krall›¤›’n›n temelini atan bu hanedan›n, Yunan as›ll› olmad›¤› söylenmektedir.
Bölge, M.Ö. 513’ten MÖ. 479_a kadar Persler’in iflgalinde kald›. M.Ö. ‹kinci
Filip’in kral olmas›yla Makedonya güçlenmeye bafllad›. ‹kinci Filip’ten sonra,
334-323 y›llar› aras›nda Makedonya Kral› olan Büyük ‹skender zaman›nda ül-
ke s›n›rlar›na Yunanistan, Anadolu, ‹ran, Suriye ve M›s›r kat›ld›. Roma ‹mpa-
ratorlu¤u’na M.Ö. 168’de yenilen Makedonya, bu imparatorlu¤un hâkimiyeti-
ne girdi. Roma egemenli¤inden sonra Miladî 9. asr›n ilk yar›s›nda Slav istila-
s›na u¤rad›. Bunu Bulgar istilas› takip etti. 1014’de Bizans taraf›ndan y›k›lan
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Bulgar ‹mparatorlu¤u ile birlikte Makedonya da Bizans ‹mparatorlu¤u’nun
egemenli¤ine girdi. Bu durum, Müslüman Türkler Balkanlar’a gelinceye ka-
dar devam etti. Makedonlar, 867-1057 y›llar› aras›nda Bizans Devleti’ne sekiz
imparator ve iki imparatoriçe verdi. Dördüncü Haçl› Seferi s›ras›nda, 1204-
1224 y›llar› aras›nda Makedonya’da Latin Krall›¤› kuruldu. Fakat ülke
1230’da Bulgarlar›n, 1280_de de S›rplar›n egemenli¤ine geçti.

Baflkent Üsküp d›fl›nda Kalkandelen, ‹fltip, Pirlepe, Manast›r, Gostivar,
K›rçova, Resne, Ohri, Kumanova, Deber ve Struga gibi flehirleri olan Make-
donya, tarihte önemini hiç yitirmemifl bir co¤rafya üzerinde bulunmaktad›r.
Osmanl› Devleti, ilk defa Orhan Gazi döneminde Rumeli’ye ç›karma yapt›.
Makedonya’ya ilk Osmanl› ak›n› 1324’te yap›ld›. fiehzâde Süleyman Pafla ko-
mutas›ndaki ak›nc›lar, aral›ks›z yapt›klar› ak›nlarla Selanik’e kadar ilerlediler.

Sultan I. Murat, 1362’de Edirne’yi ele geçirip Osmanl› devletinin bafl-
kenti yapt›ktan sonra Macar Kral› I. Layofl komutas›ndaki birleflik Balkan or-
dusuna karfl› 1364_de kazan›lan S›rps›nd›¤› savafl›n›n ard›ndan Türklerin Bal-
kanlar’daki varl›¤› tescillenmifl oldu. S›rp-Bulgar güçlerine karfl› 1371_de ka-
zan›lan Samaku (Sümen) savafl›n›n ard›ndan bir y›l sonra Makedonya ve S›r-
bistan hükümdarlar›na karfl› kazan›lan Çirmen savafl›ndan sonra Yanbolu, ‹s-
limye, Samaku, ‹htiman, Kar›nova, Aydos, Burgaz, ‹skeçe, Drama, Kavala,
Serez, Avrathisar›, Vardar Yenicesi gibi flehirlerin fethiyle 1373’te Rumeli
Beylerbeyli¤i kuruldu. 1389’da S›rp Kral› I. Lazar’a karfl› kazan›lan Kosova
Savafl›’ndan sonra Balkanlar tümüyle Türk egemenli¤ine girmifl oldu. 

Türklerin Balkanlar’daki varl›¤›n› pekifltiren savafl ise 1396’daki Ni¤bo-
lu Savafl›yd›. Ankara Savafl›’n›n ard›ndan bafllayan Fetret Devri’nde, Make-
donya’n›n baz› flehirleri Osmanl›’n›n elinden ç›karken ülkenin birli¤ini yeni-
den sa¤layan Fatih Sultan Mehmet döneminde bu bölgeler geri al›nd›. Balkan-
lar’›n tamamen Türk egemenli¤ine girmesi ise 1448’de Haçl› Ordusu’na kar-
fl› kazan›lan II. Kosova savafl› ile oldu. Bundan sonra elde edilen topraklara sü-
ratle Türk nüfus göç ettirilmeye baflland›. Zaman içinde o hale geldi ki, Make-
don nüfusu göçmen Türklerin alt›na düfltü. 

Makedonya ismi, siyaset alan›na 1876’da ‹stanbul Konferans›’nda imza-
lanan anlaflmayla isminden bahsedilmeden girdi. Avrupa ülkelerinin Rumeli
için öngördükleri reform program› Makedonya’y› da kaps›yordu. Selanik, Ma-
nast›r ve Kosova’ya atfen Vilayet-i Selase ad› da verilen Makedonya, reform
yap›lmas› flart›yla Türk egemenli¤inde b›rak›ld›. Çözüm gibi görünen bu du-
rum vaziyeti iyice karmafl›klaflt›rd›. Bir yandan Bulgarlar, bir yandan S›rplar,
bir yandan da Yunanl›lar Makedonya’y› parçalamak için bekliyordu. Bir yan-
dan Arnavutluk, di¤er yandan Trablusgarp ayaklanmas›yla u¤raflan Osmanl›
Devleti, Birinci Balkan Savafl› s›ras›nda Yunan, S›rp, Bulgar ve Karada¤ kuv-
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vetlerinin istilas›na u¤rayan Makedonya’y› tamamen elinden ç›kartt›. Birinci
Balkan Savafl›’ndan sonra ele geçirdikleri Makedonya topraklar›n› paylaflma
konusunda anlaflamayan Balkan devletleri birbirleriyle savaflt›lar. 1913’teki II.
Balkan Savafl›’n›n ard›ndan 10 A¤ustos 1913’te imzalanan Bükrefl Anlaflma-
s›’yla Makedonya’n›n Selanik dahil k›y› bölgesi Yunanistan’a, iç bölgesi S›r-
bistan’a kat›ld›. ‹kinci Balkan Savafl›’ndan yenik ç›kan Bulgaristan Ustrumca
(Strumica) vadisini ald›. 1941 y›l›nda Almanya’n›n yan›nda yer alan Bulgaris-
tan, Makedonya’n›n Yugoslav ve Yunan bölgelerini topraklar›na katt›. Savafl-
tan sonra ise ald›klar›n›n hepsini geri verdi. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra
Yugoslavya Federasyonu içinde özerk Makedonya Cumhuriyeti kuruldu.

1990 y›l›na kadar özerk bir cumhuriyet olarak Yugoslavya Federasyonu
çat›s› alt›nda yer alan Makedonya, Tito’nun ölümünün ard›ndan parçalanma
sürecine girer ve Yugoslavya ile yollar›n› ay›rd›. Topraklar›nda yaflayan Arna-
vut ve S›rplara ra¤men ba¤›ms›zl›k karar› için 8 Eylül 1991’de referanduma
giden Makedonya, % 90 halk deste¤i ile bu karar› onaylad›. Ayn› y›l 16 parti-
nin kat›l›m›yla seçim yap›ld›.1

Bugün, 120 milletvekilli parlamentoya sahip olan Makedonya Cumhuri-
yeti, laik, demokratik ve sosyal bir devlettir.  

IIII))  MMaakkeeddoonnyyaa’’ddaa  TTüürrkklleerr

aa))  GGeeççmmiiflfltteenn  GGüünnüümmüüzzee  MMaakkeeddoonnyyaa  TTüürrkklleerriinniinn  NNüüffuussuu

Osmanl› Devleti’nin hâkimiyetinden sonra Makedonya’da Türk nüfusu
yo¤unluk kazanm›flt›r. Bu yo¤unluk, zorunlu göç ve iskân politikalar›yla olufl-
mufltur. Son dönemlerde ise bölgedeki Türkler, ister siyasi ister de¤iflik neden-
lerden dolay›, Makedonya’dan Türkiye ve di¤er bölgelere göçe tabi tutulmufl-
lard›r. 

Balkan Savafl› ve Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra bu göç h›zlanm›flt›r.
Bu dönemlerde binlerce Türk aile yurdundan ayr›lmak zorunda b›rak›lm›flt›r.
Özellikle Balkan Savafl› y›llar›nda güç hayat flartlar› ve siyasi bask›lar nede-
niyle Makedonya bölgesinde Türk ve Müslüman nüfus azalm›flt›r. 

Osmanl› hâkimiyetinin son dönemlerinde bölge nüfusu ile ilgili yap›lan
istatistikî çal›flmalarda farkl› sonuçlar ç›kt›¤› görülmektedir. Bu çal›flmalar›n
büyük bir k›sm›n›n tarafl› ve kas›tl› oldu¤u söylenebilir. Balkan Savafllar›’na
kadar yap›lan baz› istatistik çal›flmalar›n›n sonuçlar› flöyledir:

1) 1877 y›l›nda yap›lan Rus istatisti¤i (V.Teplof). Makedonya’daki bü-
tün unsurlar› gösterir fakat nedense (!) Türkleri göstermez. 

- Makedonya’n›n nüfusu 1.479.417’dir. 

- Bulgarlar: 1.172.136; 
- Yunanl›lar: 190.047; 
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- S›rplar: 41.284; 
- Ulahlar: 63.895; 
- Arnavutlar: 12.055.    
2) 1889’da S›rplar›n yapt›¤› istatistik (St. Verkovich): 
- Makedonya’n›n tüm nüfusu 1.949.043’tür. 
- Bulgarlar: 1.317.211 
- Yunanl›lar: 222.740;
- Ulahlar: 74.375;
- TTüürrkklleerr::  224400..226644;;
- Arnavutlar: 78.790;
- K›ptîler: 10.568;
- Mûsevîler: 1.612 (Manast›r, Kavala ve Selanik hariç);
- Muhtelif: 3.483.
3) 1899 Berlin’de yay›nlanan Yunan istatisti¤i: 
- Makedonya’n›n toplam nüfusu: 1.820.500’dür.
- TTüürrkklleerr::  557766..000000;
- Bulgarlar: 454.700;
- Yunanl›lar: 656.300;
- Ulahlar: 41.200;
4) 1889 Alman istatisti¤i: 
- Makedonya’n›n nüfusu: 2.275.000.
- Bulgarlar: 1.200.000;
- Yunanl›lar: 220.000;
- Ulahlar: 70.000;
- TTüürrkklleerr vvee  AArrnnaavvuuttllaarr::  669955..000000;
- Museviler: 90.000    
5) 1905 Türk istatisti¤i (Türk ‹statistik Bürosu’nca haz›rlanan bu çal›flma,

Selanik’te yay›nlanan Asr Gazetesi’nde yay›nlanm›flt›r): 
- Makedonya’n›n toplam nüfusu: 2.903.920’dir.
- Bulgarlar: 1.203.696 (Bulgar Patrikli¤i’ne ba¤l› olan Bulgarlar da dahildir);
- S›rplar ve Ulahlar: 199.717;
- TTüürrkklleerr vvee  AArrnnaavvuuttllaarr::  11..550000..550077..
6) 1912 Bulgar istatisti¤i (Prof. Dr. Yordan ‹vanov). Bu çal›flma 1912’de

haz›rlanm›fl fakat 1920’de yay›nlanm›flt›r.
- Makedonya’n›n genel nüfusu: 2.342.524;
- Bulgarlar: 1.103.111;
- Yunanl›lar: 267.862;
- Ulahlar: 79.401;
- TTüürrkklleerr::  554488..222255;;
- Arnavutlar: 194.195;
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- K›ptiler: 43.370;
- Muhtelif unsurlar: 106.360.

Balkan Savafllar›’n›n ard›ndan, Makedonya nüfusunda ve bölgede yafla-
yan halklar›n say›lar›nda büyük de¤ifliklikler meydana gelmifltir. Bu savafltan
önce Osmanl› topra¤› olan Makedonya, yap›lan gizli anlaflmalarla bölüflül-
müfltür. Topraklar›n bölüflülmesinde üç ülke yar›fl›yordu: S›rbistan, Yunanistan
ve Bulgaristan. Rusya, 1909’da Bulgar ve S›rplar’›n aras›nda arabuluculuk va-
zife görüyordu. ‹ngiltere’nin bask›s›yla bu gizli anlaflmaya Yunanistan da dâ-
hil ediliyordu. 

Balkan Savafl›’ndan önce de bölgedeki Türk halk›n›n bask›lara maruz
kalmas›, göçe zorlanmas› ve bu topraklardan uzaklaflt›r›lmas› nedeniyle komi-
ta hareketleri bafllam›flt›. Savafltan önce Manast›r’daki Türk evlerinin % 80’i
yak›lm›flt›. Üsküp, Selanik ve Manast›r’daki Türkler, Anadolu’ya göç etmenin
yollar›n› ar›yorlard›. Sadece Kuzeydo¤u Makedonya’da binlerce Türk katle-
dilmifltir. Balkan Savafl›’ndan sonra tüm Makedonya’dan 135.000 Türk, Ana-
dolu’ya (Antalya, Mersin vs.) göç etmek zorunda kalm›flt›r. 

1914-1941 aras›nda Makedonya bölgesinden – ki o zaman S›rp Kraliye-
ti’ne ba¤l› Güney S›rbistan Bölgesi olarak isimlendirilirdi- Türkiye’ye göçle-
rin say›s›nda azalma olmas›na ra¤men Türkiye’ye göçler devam etmifltir. Bu
dönem geçifl dönemi say›labilir. K›smî özgürlüklerin verildi¤i bu dönem,
1945’te kurulacak olan bask›c› komünist rejiminde aranacak hale gelmifltir.

1941’de Makedonya, Bulgarlar›n hâkimiyetine b›rak›l›r. Bu durum II.
Dünya Savafl›’na kadar devam edecektir. Bu dönemde de Türklere olmad›k
eziyetler ve bask›lar yap›lm›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl›’na Türkler çok büyük
gayretle kat›lm›fl ve ülkenin ba¤›ms›zl›¤› konusunda hayatlar›n› feda etmifller-
dir. Ama bunun mükâfat›n› komünist bask›c› rejim, Türk ayd›nlar›n› idam et-
mekle ve Türk halk›n› göçe zorlamakla vermifltir.

1945’ten sonra Tito Yugoslavya’s› döneminde Türklere ve di¤er Müslü-
man halklara ak›l almaz bask›lar yap›ld›. Müslümanlar›n dinî e¤itim ve ö¤re-
nimleri yan› s›ra ana dillerinde e¤itim yapmalar› yasakland›. Cami ve medre-
selerin büyük k›sm› ya kapat›ld› ya da y›k›lmas›na göz yumuldu. Din adamla-
r›na olmad›k bask›lar ve iflkenceler yap›ld›. Bu dönem Makedonya’daki Türk-
ler ve di¤er Müslüman halklar için çok zor bir dönemdir.

Bugüne geldi¤imizde Makedonya Türklerinin genel nüfusu afla¤›daki ve-
rilere göredir. Ayr›ca, genel nüfus oranlar›n› vererek k›yaslama yapmak müm-
kün olacakt›r.

Makedonya’n›n toplam nüfusu 2.022.547’dir. Makedonya Cumhuriyeti
Anayasas›nda flu topluluklar mevcuttur: 
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Makedon 1.297.981 %64,18
Arnavut 509.083 %25,17
TTüürrkk 7777..995599 %%33,,8855
Roman 53.879 %2,66
S›rp 35.939 %1,78
Boflnak 17.018 %0,84
Ulah 9.695 %0,48
Di¤erleri 20.993 %1,04
TTooppllaamm:: 22..002222..554477 %%110000,,0000

‹ki nüfus say›m aras›nda (1994-2002)  Türk nüfusu say› ve oran›nda dü-
flüfl görülüyor. Nüfusun azalmas›n›n ana sebeplerinden biri Türkiye’ye göçe
tabi tutulmakt›r. Bir baflka sebep de di¤er etnik topluluklar aras›nda asimilas-
yona u¤ramakt›r. 

Makedonya nüfusunun dini inançlara göre da¤›l›m› ise flöyle bir durum
arz etmektedir:

H›ristiyan (Ortodoks-Slav) 1.310.184 %64,78
MMüüssllüümmaann 667744..001188 %%3333,,3333
Katolik 7.008 %0,35
Protestan 520 %0,02
Di¤er 30.820 %1,52
Toplam            2.022 547 %100,00

Uzun y›llardan beri Makedonya nüfusunun yar›s›n›n Müslüman oldu¤u
söylenmektedir. Ancak resmi rakamlara göre bu oran % 33,33 tür.

Türklerin yo¤un olarak yaflad›klar› bölgelere gelince, öncelikle flunu be-
lirtmeliyiz ki 2002 y›l›nda yap›lan resmi say›mlarda 123 belediye vard›. 2004
y›l›nda yeni bölgesel organizasyon yasas›na göre belediyelerin say›s› 84’e in-
mifltir.

Türk nüfusunun bölgesel da¤›l›m› flöyledir:

1) Üsküp 11.880

2) Bat› Makedonya Bölgesi:

• Kalkandelen- Tearçe 2.398

• Gostivar – Vrapçiflte 11.125

• Merkez Jupa – Debre- (Mavrovo, Rostufle) 10.590

3) Güney – Bat› Makedonya Bölgesi:

• Ustruga, Ohri, Resne  8.053

• Manast›r 1.580
• K›rçova- Plasnica – Dolneni 8.041
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4) Do¤u Makedonya Bölgesi:

• Ustrumca 6.344

• Radovifl – Konçe 4.582

• ‹fltip – Karbinci 3.000

• Valandova – Doyran 1.735

— Üsküp, Türklerin yo¤un olarak yaflad›klar› bölge olarak, Üsküp Büyük
fiehir Belediyesine ba¤l› 10 belediyede 8.595 Türk yaflamaktad›r. En yo¤un
olarak Çair belediyesinde 4.500, Butel belediyesinde 1.304, Gazibaba beledi-
yesinde 606, Merkez belediyesinde 492 Türk yaflamaktad›r. Ayr›ca Studeniçan
belediyesine ba¤l› Koliçan köyünde 3.285 Türk yafl›yor.

— Türkler daha yo¤un olarak Makedonya’n›n bat›s›nda yaflamaktad›r.
Toplam nüfusun 26.000’i yani % 34’ü Makedonya’n›n bat›s›nda yaflamakta-
d›r. Yukar›da sayd›¤›m›z belediyeler d›fl›nda da Türk yaflamaktad›r.

— Makedonya’daki toplam Türk nüfusundan 19.383’ü Do¤u Makedon-
ya’da yaflamaktad›r. Burada yaflayan Türkler flu özelliklere sahiptir: 

a. Genelde Yörük Türkleridir. Da¤›n›k ve k›rsal alanlarda yaflamaktad›r-
lar.

b. Bölge insan› fakirdir. Bölge geliflmemifl ve belediyelerde altyap› sorun-
lar› var.

c. Bölgeden gizli göç devam ediyor.

d. Burada toplam Türk nüfusunun % 25’i yaflamaktad›r.2

bb))  MMaakkeeddoonnyyaa’’ddaa  TTüürrkkççee  EE¤¤iittiimmee  BBaakk››flfl

Makedonya’n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan sonra Türklerin karfl›laflt›klar› sorun-
lardan biri de anadilde e¤itimdir.3 Makedonya Cumhuriyeti anayasas›na (mad-
de 44.) göre; Makedonya vatandafllar›n›n ana dilleriyle ilkö¤renim (lise ö¤re-
nimi dâhil) görme haklar› vard›r. Anayasa ile teminat alt›na al›nm›fl olmas›na
ra¤men, Türklerin anadille e¤itim hakk›na bütün Makedonya’da ulaflm›fl ol-
duklar› söylenemez. Do¤u Makedonya’da, Jupa, Koliçani, Debre köylerinde
Türkçe e¤itimde yaflanan sorunlar bunun en somut örnekleridir. 1990’l› y›lla-
ra gelindi¤inde Türkçe e¤itim-ö¤retimin verilmesi yönünde baz› olumsuz ge-
liflmelerin devam etti¤i dikkat çekmektedir. Radovifl, Debre (Jupa), K›rço-
va’da Türkçe ö¤retim veren okullar›n kapat›lmas› gibi geliflmeler yaflanm›flt›r.
1993’te yönetim, halk›n (Torbefllerin ) Türk olmad›klar›n› gerekçe göstererek
Türkçe e¤itime izin verilmemifltir.

E¤itim sorunun Do¤u Makedonya’da daha fazla oldu¤unu bilinmektedir.
Genelde Türkçe ö¤retim 1. s›n›ftan 4. s›n›fa kadard›r. Bu yörenin 78 yerleflim
yerinde yaflayan Türk ö¤renciler, 5. s›n›ftan 8. s›n›fa kadar Makedonca oku-
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mak zorunda olduklar› bilinmektedir. Örne¤in Radovifl’e ba¤l› Ali Koç ve Ko-
caali köylerinde, Pirlepe’ye ba¤l› Kanatlar Köyünde, Radovifl’e ba¤l› K›lavuz
Köyünde, Valandova’ya ba¤l› Çal›kl›’da, Karbintsi belediyesine ba¤l› Radan-
ya, Hocal›, P›rnal›, Kutsa ve Ustrumca’da Türkçe ö¤retim verilmektedir. An-
cak 1-4. s›n›fa kadar e¤itimin verildi¤i bu okullar›n baz›lar›n›n karma s›n›flar
oldu¤unu da belirtmek gerekir.

Makedonya’da ilkokul ça¤›nda okuyan yaklafl›k 12 bin Türk çocu¤u bu-
lundu¤u bilinmektedir. Bunlardan Anayasan›n garanti etti¤i ilkokul hakk›n›
yaln›z 5–6 bin çocuk kullanabilmektedir.

Di¤er Türk çocuklar› ise (yaklafl›k 5–6 bin) anadilde e¤itim alamad›¤›
için baflka dillerde e¤itim görmek mecburiyetinde b›rak›lm›flt›r. Bu veriler Ma-
kedonya’daki Türklerin nas›l bir asimilasyon program›na tabi tutuldu¤unun
aç›kça bir göstergesidir.

Büyük bir k›sm› anadilde e¤itimi alamayan Makedonya Türkleri, yüksek
e¤itimde de ayn› sorunlar› yaflamaktad›r. 1963–64 ö¤retim y›l›nda Üsküp Pe-
dagoji Akademisi’nde, 1976–77 ö¤retim y›l›nda Üsküp Filoloji Fakültesi’nde
Türk Dili Edebiyat› bölümleri aç›lm›flt›r. Baz› dersler Makedonca olmakla bir-
likte, Türkçe yüksek ö¤renim sadece Üsküp’ün Pedagoji Akademisi ile Filo-
loji Fakültesi’nde bulunan Türk Dili bölümlerinde yap›lmaktad›r. Matematik-
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tarih-Co¤rafya dersleri için ö¤retmen yetifltirilen
Pedagoji Fakültesinde, söz konusu dersler Türkçe verilmekteydi. Ancak ihti-
yaç oldu¤u halde Türkçe e¤itime, siyasi geliflmelerinde etkisiyle 1987’de son
verildi.

Makedonya Türklerinin e¤itim alan›ndaki en önemli engellerinden biri de
ilkokul ve lise düzeyinde baz› Türkçe kaynak ders kitaplar›n›n devlet taraf›n-
dan bas›lmamas›d›r. Oysa Makedonca ve Arnavutça dillerinde bu alanda sorun
yaflanmamaktad›r. 

Türkler için Makedonya’daki Üniversitelere kay›t olabilme oran› % 0,7
veya 1,3’tür. 1994 ten itibaren BÖP (Türkiye Cumhuriyeti’nin kardefl Türk
Cumhuriyetleri, Muhtariyet ve Akraba topluluklar›na yönelik bafllatt›¤› Büyük
Ö¤renci Projesi) sayesinde, Makedonya’dan birçok Türk genci yüksek e¤iti-
mini Türkiye’de devam etme olana¤›na sahip olmufltur. Özellikle Türkiye’de
e¤itimini devam eden Makedonya Türklerinin, büyük bir ço¤unlu¤u ülkeye
geri dönüfl yapmayarak, Türkiye’de kalma tercihinde bulunmalar›, Makedon-
ya Türklerinin gelece¤i aç›s›ndan kuflku ve endifle verici bir geliflme olarak ka-
bul edilmektedir.4

TTüürrkklleerrddee  ‹‹llkkookkuull  EE¤¤iittiimmii  11994455  ––  22000000:: Eski Yugoslavya’n›n da¤›lma-
s›yla, 1991’de Makedonya kendi ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ettikten sonra Makedon-
ya Türkleri birçok alanda çeflitli s›k›nt›larla karfl›laflt›lar. Ancak, hemen belir-
telim ki, en büyük s›k›nt›m›z e¤itim sorunu oldu. 
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1945-2000 y›llar› aras›nda Makedonya Cumhuriyeti’nin ‹statistik Ensti-
tüsü’nden al›nan bilgilere göre Türkçe ilkokul e¤itiminde (8 y›ll›k) görülen
okul, ö¤renci ve ö¤retmen say›s›ndaki de¤iflmeleri çizelgeyle flöyle gösterebi-
liriz:

Yukar›da verilen çizelgeden anlafl›ld›¤›na göre, ‹kinci Dünya Savafl›ndan
sonra yani, 1945’ten 1949/50 ö¤retim y›l›na kadar ilkokullardaki ö¤renci sa-
y›s› giderek art›fl (6.702 – 12.621) gösterirken, 1951’den itibaren h›zl› bir dü-
flüfl (12.621 – 6.319) yaflanm›flt›r. Bunun nedeni de, 1952 y›l›nda Türkiye’ye
göç etmeye maruz kalan Makedonya Türklerinin kitlesel göçüdür.

1999/2000 y›l› verilerine dayanarak, Makedonya’da ilkokul e¤itimi gö-
ren toplam ö¤renci say›s›ndan (258.150) sadece % 2,2’si (6.319 ö¤renci) Türk-
çe e¤itim görebiliyor. Makedonya’daki demografik geliflmelere bak›ld›¤›nda
Türklerin 9.500 ila 10.000 ilkokul ö¤rencisi olmas› gerekir. Olmay›fl›n›n se-
bepleri flunlard›r: 

a) Makedonya Cumhuriyeti Anayasas› topluluklar›n ilkokul e¤itimini ana
dilleri üzerine yap›lmas›n› garanti alt›na almas›na ra¤men baflta Do¤u Make-
donya olmak üzere, birçok yerlerde ilkokul s›n›flar›n›n aç›lmamas›;

b) Baz› belediyelerde az da olsa Türk ayd›nlar›n›n bir bölümünün çocuk-
llürk okullar› yerine Makedon okullar›na göndermesi;

c) Baz› belediyelerde Türk halk›n›n bir bölümü çocuklar›n› Türk okulla-
r› yerine Arnavutça veya Makedonca okullar›na göndermesi.

Tespitlere göre tüm Türk çocuklar›n›n, ilkokul e¤itimlerini Türk dilinde
almalar› takdirde en az 130 yeni ö¤retmenin ifle al›nmas› gerekecektir. Böyle-
ce yeni mezun olan ö¤retmenlerimize de ifl imkân› sa¤lanacakt›r.
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TTüürrkklleerrddee  lliissee  ee¤¤iittiimmii:: Afla¤›daki çizelgeden görüldü¤ü gibi Türk Dili
üzerine e¤itim yapan liselerin say›s› 10 y›ld›r art›fl göstermemifltir.

Buraya kadar zikredilen e¤itim ve kültürel sorunlar›n çözümünde son y›l-
larda uhdesinde 46 Türk derne¤ini bar›nd›ran çat› üst kuruluflu olan MATÜS‹-
TEB ile T‹KA ortak çal›flmalar ve faaliyetlerle kal›c› çözümler üretmeye gay-
ret etmektedirler. Bafll›ca flu faaliyetler zikredilebilir: Türkçe ilkokullar›n ona-
r›m›, Türkçe ilkokul kitaplar›n›n bir k›sm›n›n bas›l›p ücretsiz ö¤rencilere da-
¤›t›lmas›, Türkçe dil kurslar›, kitap-k›rtasiye yard›mlar›, ilkokul ö¤rencilerine
okul servisleri, üniversite ve lise ö¤rencilerine tahsis edilen burslar (300-350
ö¤renci), üniversite ö¤renci yurtlar› v.s...5

cc))  MMaakkeeddoonnyyaa’’ddaa  TTüürrkkççee  bbaass››nn  yyaayy››nn  oorrggaannllaarr››

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Makedonya’da Türkçe ç›kar›lan “Bir-
lik Gazetesi”, devletin özellefltirmeye gitmesiyle 2003 y›l›ndan itibaren yay›n-
lanmamaktad›r. Bununla birlikte ç›kan “Sevinç” ve “Tomurcuk” dergileri de
özellefltirme kurban› olarak yay›ndan kald›r›ld›. Makedonya Radyo-Televiz-
yon Kurumu çerçevesinde televizyonda günde 2 buçuk saatlik Türkçe yay›n
devam etmektedir. Ayr›ca radyo yay›n› da günde 5 saat devam etmektedir. 

Yerel bas›n alan›nda Birlik Gazetesinin kapat›lmas› nedeniyle yerini dol-
durmaya çal›flan haftal›k “Yeni Balkan Gazetesi” ile dergi alan›nda ayl›k ç›-
kart›lan “Köpür Kültür Sanat Dergisi” ve y›lda iki say› yay›nlanan “Hikmet ‹l-
mi Araflt›rmalar Dergisi” yay›nlanmaya devam etmektedir. Haftal›k olan “Za-
man Makedonya” gazetesi de yay›nlanmaktad›r.  

dd))  MMaakkeeddoonnyyaa’’ddaa  TTüürrkk  ddeerrnneekklleerrii  

1945’ten önce “Merhamet”, “Yard›m”, “fiefkat” gibi hay›r vak›flar› mev-
cuttu. Bu tarihten sonra kurulan Sosyalist Makedonya Cumhuriyeti dönemin-
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de sosyalist rejim marifetiyle kurulan baz› Türk kurulufllar›na rastlanmaktad›r:
“Üsküp Türk Tiyatrosu” ve “Yeni Yol Kültür Sanat Derne¤i”. Vak›f kültürüne
sahip olan Makedonya Türkleri, 1990’lar›n ortas›ndan itibaren ise yeni dö-
nemde birçok dernek kurmufllard›r. Bugün say›lar› 45 olan bu dernekler, Ma-
kedonya’n›n birçok flehir ve kasabas›n›n yan› s›ra Türklerin yaflad›¤› köylerde
de faaliyet göstermektedirler. 

Bu dernekler 2003 y›l›nda kurulan bir çat› örgütü olan MATÜS‹TEB
(Makedonya Türk Sivil Toplum Teflkilatlar› Birli¤i) bünyesinde bir arada top-
lanm›fllard›r. Ortak ve genel baz› faaliyetler MATÜS‹TEB kanal›yla gerçek-
leflmektedir. MATÜS‹TEB’e, kuruluflundan itibaren T‹KA destek vermektedir.
Üzülerek söylemek gerekirse Makedonya’daki Türk derneklerinin bir k›sm›-
n›n hakl› veya haks›z nedenlerden dolay› faaliyet gerçeklefltiremedikleri gö-
rülmektedir.     

Sonuç olarak; Makedonya Türklerinin kalk›nmas› ve geliflmesi için hem
siyasi hem iktisadi hem de kültürel anlamda desteklenmesi, bütünlü¤ün sa¤-
lanmas› ve kal›c› ad›mlar›n at›lmas› gereklidir.

NNoottllaarr
1 Makedonya hakk›nda bilgi için bkz: http://.www.makedonyaturkleri.web-log;
http://www.ozturkler.com
2 “Makedonya Türklerinin Sorunlar› ve Çözümlerinin Yol Haritas› Raporu – 2005”, s.
18-26, MATÜS‹TEB, Üsküp, (yay›nlanmam›fl çal›flma).  
3 Makedonya’da Türkçe e¤itimin durumu, sorunlar› ve çözümleri hakk›nda bkz. “Ma-
kedonya Türklerinin Sorunlar› ve Çözümlerinin Yol Haritas› Raporu – 2005”, s. 4-17,
MATÜS‹TEB, Üsküp, (yay›nlanmam›fl çal›flma); Ayr›ca bkz: Hoca, Fad›l, “Makedon-
ya E¤itim Sisteminde Türkler ile Di¤er Etnik Topluluklar›n Kat›l›m Oran›”, Hikmet
Dergisi, Gostivar, say› 2003/1, s.117-128. 
4 http://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya Turkleri
5 Bkz. Hoca, Fad›l, “Makedonya Türk E¤itimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,
Hikmet Dergisi, Gostivar, say› 2004/1, s.121-130.

MMaakkeeddoonnyyaa  TTüürrkklleerr 485




