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Bölge:  Balkan devletlerindeki Türkler 

Balkan'daki TÜRKLER

Bulgaristan 800.000

Yunanistan 120.000

Makedonya 100.000

Romanya 70.000

Kosovo 20.000

Türkiye 1.800.000

TOPLAM: 2.910.000

Balkan yarımadasında Türkiye'nın gücü azılınca, orada yaşayan türkler büyük insan 
dalgaları halinde memleketlerini terk edip Türkiye'ye göç ettiler, “muhacir” oldular. Yine
de yüzbinlerce kişi kaldı ve varlıklarını bugüne kadar sürdürüyorlar. İşte bugün bütün 
Balkan devletlerinde yaşayan ve türkçe konuşan insanlar için dua etmek istiyoruz:

1

Böylelikle kusursuz 
ve karışıksız Allah 
evlatları olasınız. 
Bu eğri ve sapık 
halkın içinde 
kabahatsız 
olasınız. Onların 
ortasında siz 
gökteki yıldızlar 
gibi parlıyorsunuz.
Filipililer 2:15 

Geceleyin satelitten çekilen 
fotoğraf: Balkan devletleri

Balkan nedir ve sınırları nerededir? Bu tartışılan bir 
konu. Ama genel olarak diyebiliriz ki, Avrupa'nın iki 
metropolunun ortasındaki bölgedir:  İstanbul ve 
Viyana.

Osmanlıların orduları 14. yüzyılda Çanakkale 
Boğazı'ndan geçerek Balkan yarımadasına ayak 
bastıktan sonra, kısa zaman içinde bütün devletlerini 
teker teker yendiler, Viyana'ya kadar ilerlediler.  

Dönüş noktası o zaman oldu: 1683 yılında Viyana'nın 
önünde yenildiler ve ondan sonraki yüzyıllarda git-
tikçe daha fazla toprak kaybettiler. 1918, yani Birinci 
Dünya Savaşı'nın sonunda, harita bugünkü halini aldı.



BULGARİSTAN 

30 yıl önce Rab Bulgaristan'da ilk ruhsal uyanışı sağladı, binlerce kişi müslümanlığı terk 
edip İsa'ya döndüler; yaklaşık 120 topluluk oluştu. Bugün artık ikinci kuşak önderleri 
yetişiyor. Son yıllarda imanlıların 65% Avrupa'nın
daha zengin devletlerine yerleştiyse de
toplulukların çoğu devam ediyor, hatta
sağlamlaşıyorlar.       

• Dua edelim ki, Bulgaristan'daki topluluklar
komşu devletlerinde yaşayan türklere
müjdeyi götürmek için uğraşsınlar ve
misyoner göndermeye fırsat bulsunlar. Bu
görev onlara düşüyor, hatta çoktan bu
konuda ilk adınları atmaları gerekiyordu.

YUNANİSTAN
Türkçe konuşan azınlık, 'Batı Trakya' denilen ve
Türkiye ile Bulgaristan sınırlarına yakın olan
bölgelerde yaşıyor: Aleksandrupolis (Dedeağaç),
Komotini (Gümülcine), Ksanti (İskeçe) ve
Thessaloniki (Selanik, Solun).

Oradaki Yunan kiliseler sayıca az ve küçüktürler.
Ayrıca, Türkler ve Greklerin arasındaki düşmanlık,
müjdelemeyi çok zor kılıyor. Tek tük türk imanlılar
varsa da, bir tane topluluk yok.

• Dua edelim, Rab uygun misyoner göndersin, ve kimi Grek imanlılara da 
müjdelemek için fırsat versin.

MAKEDONYA
50-100 arası türk imanlıları var, ama hepsi Makedon
topluluklarına katılıyor. Bazı Makedon kardeşler
türklere müjdelemek için uğraşıyorlar.

• Dua edelim, Rab müjdelemek için açık kapılar
versin ve imana gelen ilk türkleri korusun,
sağlamlaştırsın.

  

ROMANYA
Hükümet iki grup için ayrı istatistikler tutuyor:
Türkler ve Tatarlar. Onların hemen hemen hepsi
Dobruca bölgesinde yaşıyor: Köstence (Constancia)
kasabasının etrafında, Karadeniz ve Bulgaristan'a
yakın sınır bölgesinde. Altı tane topluluk vardır, ama
hepsi küçük ve zayıf durumda.
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• Dua edelim, Rab var olan toplulukları güçlendirsin ve müjdelemeye hazırlasın

KOSOVO
Kosovo'daki türkler özellikle Prizren kasabasında
yaşıyorlar. Onlar müjdeden en uzak olan Balkan
türkleridir.

• Dua edelim, oradaki türkler hakkında daha
fazla bilgimiz olsun. Rab ilk müjdeleme
fırsatları versin.
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