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Özet
Bu makalede Bosna-Hersek’teki Türkoloji çalÕúmalarÕnÕn temelini oluúturan Türkçe
e÷itiminin günümüzdeki mevcut durumunun yanÕ sÕra Türk Dili ile ilgili çalÕúmalarÕn gelece÷i
ile ilgili beklentiler ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalÕúÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: Türk Dili, E÷itim, Kültür, Gelenek, Ö÷retme

Turkish in Bosnia and Herzegovina and Education in Turkish Language
Abstract
In this paper, we will try to summarize the present situation and the most relevant actions and
programs in teaching Turkish language to speakers of other languages. Special attention will
be given to the situation in Bosnia and Herzegovina and we are going to give some
suggestions as to what we can do. We will share some informations in teaching Turkish
language in our country.
Key words: Turkish Language, Education, Culture, Tradition, Teaching.
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1. Giriú
Türklerle BoúnaklarÕn “beú asÕr birlikte yaúamÕú” olduklarÕ gibi
klasikleúmiú bir ifadeyle baúlamak istemiyoruz. Bu yazÕmÕzda BosnaHersek’te son yüzyÕlÕn son çeyre÷inde Türk diline ne gibi hizmetler
edilmekte, Türkoloji çalÕúmalarÕnÕn temelini oluúturan Türk Dili ile ilgili
çalÕúmalarÕn durumu, Bosna-Hersek topraklarÕnda hayat mücadelesi veren bu
dil için ne gibi faaliyetler yapÕlmakta bunlarÕ gün yüzüne çÕkarmak gibi
amaçlar güdülmüútür. Boúnaklar kendilerini OsmanlÕ Devleti’nin taúradaki
temsilcisi olarak görüyor. Daha açÕk bir ifadeyle OsmanlÕ Devleti’nin
Balkanlardaki en önemli varisidir. Bu sahip çÕkmada ne kadar haklÕ
olduklarÕnÕ Bosna’ya adÕm atan herkes açÕk bir úekilde görecektir. OsmanlÕ
toplumunun üretti÷i ortak kültür bugün Bosna’da en görkemli bir úekilde
yaúamaktadÕr. Yani Bosna’daki OsmanlÕ kültürü bir tarihi obje de÷ildir, bir
müze malzemesi de÷ildir. Hali hazÕrda yaúanan canlÕ bir bir realitedir.
Türklerin Balkanlar’a ve özellikle Bosna taraflarÕna geliúi, Dilde ve
kültürde alÕúveriúi de beraberinde getirmiútir. OsmanlÕ Devleti’nin
Bosna’dan ayrÕlÕúÕndan2 sonra maruz kalÕnan onlarca yÕkÕm ve asimilasyon
çabalarÕna ra÷men bugün Bosna-Hersek’te bulunan OsmanlÕ dönemine ait
miras, OsmanlÕ Devleti’nden ayrÕlan di÷er birçok devletin yanÕ sÕra
Türkiye’den bile fazladÕr dersek abartmÕú olmayÕz.
Bu kültürel mirasa camiler3, köprüler4, çeúmeler (Saraybosna-MostarTravnik gibi úehirlerde sokak arasÕndaki tüm çeúmeler kitabesiyle birlikte
korunmuútur), mezar taúlarÕ, sokak5 ve mahalle isimleri, yemek isimleri6 ve
günlük yaúamÕn içerisinde yüzlerce örnek. Bugün Bosna’da herhangi bir
yere misafirli÷e gidilirken veya birine tebrik ziyaretine gidilirken, kahve ve
lokum götürülmektedir (henüz bu adet çice÷e dönüúmemiútir).
Kültürel mirastan özellikle tarihi eserlerin son yÕllarda Türkiye’nin
katkÕsÕ ve önderli÷inde restore edildi÷ini de ifade etmek durumundayÕz.7

2

1878 yÕlÕnda Bosna-Hersek’te OsmanlÕ hâkimiyeti sona erdi.7 Ekim 1908’de AvusturyaMacaristan Bosna-Hersek’in kendi topra÷Õ oldu÷unu resmen ilan etti. Branislav Djurdjev,
“Bosna-Hersek”, Türkiye Diyanet VakfÕ øslam Ansiklopedisi, C.6, østanbul 1992,s.297-305
3
Gazi Husrev-Bey Camii, Careva Camii, Çarúiyska Camii vb.
4
Mostar Köprüsü, Drina Köprüsü, Konyic Köprüsü
5
Kazandziluk ( KazancÕlÕk Soka÷Õ )
6
Bamja, pilav, jeriúte, sarma, dolma, jahnija, sogandolma, kadaif, baklava, çevab, çufte, pita,
burek, po÷aça, keúke, sutliya, zerde, hoúaf, visnjab, somun, kaymak, hurmadzik, tatliya,
tulumbe vb.
7
Mostar Köprüsü ve Konjiç Köprüsü TøKA’nÕn katkÕlarÕ ile restore edilmiútir.
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Bu çerçeveden bakÕldÕ÷Õnda Bosna Hersek ile Türkiye iliúkileri, BosnaHersek’teki yeni neslin Türkiye’ye bakÕúÕ ve beklentileri nedir? Bu sorulara
cevap bulmak gerekir.
Öncelikle bir yanlÕú bilgiyi tashih etmek isteriz. Bosna-Hersek’te di÷er
Balkan ülkelerinde oldu÷u (Makedonya-Kosova) gibi halk arasÕnda Türkçe
konuúulmamaktadÕr. Türkiye’den bakÕldÕ÷Õnda veya Türkler Bosna-Hersek’e
geldiklerinde bu duruma çok úaúÕrmaktadÕrlar. AçÕk bir ifadeyle Bosna’nÕn
herhangi bir bölgesinde, halkÕn herhangi bir ço÷unlu÷u Türkçe
konuúmamaktadÕr. Bu durum sanÕrÕm OsmanlÕ Devleti’nin izlemiú oldu÷u
iskân politikasÕyla ilgili olsa gerektir. Buna cevap bulmak dilcilerin de÷il,
tarihçilerin iúidir diye düúünüyoruz.
Bu sözlerimiz hiç úüphesiz Bosna’da hiçbir úekilde Türkçe yoktur
anlamÕna da gelmemelidir. Belki de di÷er Balkan ülkelerinde olmadÕ÷Õ kadar
Bosna’da Türkçe ifade, kavram ve sözlerle karúÕlaúmak mümkündür.
OsmanlÕ zamanÕnda Türkçe, Türk yönetici ve askerlerden baúka, Türkçeyi
ikinci dil olarak ö÷renen BosnalÕ aydÕnlarla da temsil ediliyordu. Bosna
Türkçesi, ana dili Türkçe olmayanlarÕn de÷iúkesiydi. Mesela Ramazan
ayÕnda veya Bayramda Bosna’ya gelirseniz sokaklarda úu ifadelerle
karúÕlaúÕrsÕnÕz: “Ramazan-Õ ùerif hajrola. Bajram-Õ úerif mübarek olsun.
Sabah-Õ úerif hayrolsun, bayram namazÕnÕ kÕlmak için imamÕn aldÕ÷Õ tekbir
tamamen Türkçedir. “ Allah rÕzasÕ üçün iki rek’at, altÕ tekbir…” Her Cuma
günü, Cuma namazÕ’nda hutbeden önce Efendimiz’den baúlayÕp; Bilal-i
Habeúî ruhlarÕ üçün… diye devam eden Fatiha ve dua girizgahlarÕ… (bunu,
Gazi Hüsrev Bey Camii’nde dinlemek, bu mekanda bulunmak bir baúka
oluyor.) vb. özellikle dini literatürde Türkçe kavram ve ifadelerin çok fazla
oldu÷unu görürüz. Hatta 2000 yÕlÕna kadar medreselerde (Türkiye’deki
ømam–Hatip Liseleri) Türkçe zorunlu ders olarak okutuluyordu. Daha sonra
Bolonya kurallarÕna göre ve yeni e÷itim sisteminden dolayÕ kaldÕrÕldÕ.
Hatta Boúnakça sözlü÷ünü açtÕ÷ÕnÕzda Türkçeden girmiú veya Türkçe
kökenden türetilmiú8 yüzlerce kelime görmek mümkün. Lokantaya
gitti÷inizde garsonun önünüze koydu÷u yemek listesinin büyük bir kÕsmÕnÕ
da Türkçe yemek isimleri oluúturmaktadÕr. Fakat Türkçe ile Boúnakça ayrÕ
dil gurubundan oldu÷u için BoúnaklarÕn Türkçeyi ö÷renmesi oldukça zordur.
2. Bosna-Hersek’te Türk Dili ve Türkoloji Bölümleri
Bosna-Hersek’te 1950 yÕlÕnda açÕlan Saraybosna Üniversitesi Türkoloji
Bölümü ile beraber TøKA’nÕn deste÷iyle kurulan Tuzla ve Zenica
8
Bu konuda ayrÕntÕlÕ bilgi için bakÕnÕz; Edina Solak, Turcizmi u bosanskom jeziku, Društvena
istraživanja broj 3, str. 101-109, Zenica, 2008.
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üniversitelerinde Türkoloji bölümleri bulunmaktadÕr. ùu anda faaliyetlerine
aralÕksÕz devam eden 4 üniversite kendi bünyesinde TøKA ve Türk iú
adamlarÕnÕn destekleri ile Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatÕnÕn
ö÷retilmesine çaba göstermekte, Türkiye ile Bosna-Hersek arasÕnda dilkültür köprüsünü onarmaktalar. Yunus Emre, geç kalmÕú olsa da, dünya
üzerinde dil, kültür-sanat e÷itim, aktarÕm faaliyetleri ile adÕnÕ duyuran
Goethe Institut ve British Council gibi kuruluúlarÕn yanÕnda saflarÕnÕ
almÕútÕr.
2.1. Saraybosna Üniversitesi
Türk Dili ve EdebiyatÕ Kürsüsü, her yÕl yaklaúÕk 25 ö÷renci kabul
etmekte, bu kürsüde yerel ö÷retim üyelerinin yanÕnda Türk okutmanlar da
görev yapmaktadÕr. Bölümde, 3+2 yÕl olmak üzere toplam 5 yÕllÕk bir e÷itim
süreci uygulanmaktadÕr. Bu 5 yÕllÕk e÷itimin ardÕndan ö÷renciler lisans
e÷itimlerinin yanÕnda lisansüstü e÷itimlerini de tamamlamÕú sayÕlmaktalar.
2011-2012 yÕlÕndan itibaren doktora programÕnÕn da baúlatÕlmasÕ
planlanmaktadÕr.
2.2. Tuzla Üniversitesi
Üniversitenin Felsefe Fakültesi’ne ba÷lÕ Türk Dili ve EdebiyatÕ
Bölümü’nde TøKA tarafÕndan görevlendirilen ö÷retim elemanlarÕnÕn yanÕ
sÕra yerel ö÷retmenler de ders vermekte ve Türk dili, tarihi, kültürü ve
edebiyatÕyla ilgili etkinlikler düzenlemektedir. Müfredat olarak Türkiye’deki
ilgili bölümlerde uygulanmakta olan program göz önüne alÕnmaktadÕr.9
2.3. Zenica Üniversitesi
Üniversite bünyesinde TøKA tarafÕndan kurulmuú olan Türkoloji
Bölümü’nde toplam 129 ö÷renci ö÷renim görmektedir. ølk mezunlarÕnÕ 2009
yÕlÕnda veren bölümde, Türk dilini ve kültürünü tanÕtmaya ve sevdirmeye
yönelik çeúitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Zaman zaman
düzenledikleri Türkçe KurslarÕ ile Zenica halkÕna Türkçeyi ö÷retme çabasÕ
içindedir. Bölümden mezun olan ö÷rencilerin bir kÕsmÕ, Bosna-Hersek’te
faaliyet gösteren bazÕ Türk kurum ve kuruluúlarÕnda tercümanlÕk ya da
turizm firmalarÕnda rehberlik yaparken, bir kÕsmÕ da kendi alanlarÕnda
yüksek lisans yapmaktadÕr.
2.4. UluslararasÕ Burç Üniversitesi
2008 yÕlÕnda açÕlan ve Türkiye dÕúÕnda tek Türk Dili ve EdebiyatÕ
Ö÷retmenli÷i bölümünü bünyesinde bulunduran, Türkiyeli giriúimcilerin
açtÕ÷Õ özel bir üniversitedir. Kurulduktan bir yÕl sonra yüksek lisans ve
9

Yunus Emre Bülteni, AralÕk 2009 sayÕsÕ, s. 29.
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doktora programÕnÕ da açmÕútÕr. Bölüm müfredatÕnda yer alan Türkçenin
ö÷retimine yönelik formasyon derslerinin yanÕ sÕra Türk dilinin tarihi ve
Türk kültürüyle ilgili dersler de okutulmaktadÕr. Zengin bilimsel ve sosyal
imkanlara sahiptir. Bölümde, Türkiye’den görevlendirilen ö÷retim
elemanlarÕnÕn dÕúÕnda, yerel okutmanlar da ders vermektedir.10
2.5. ùarkiyat Enstitüsü
1950 yÕlÕnda Bosna-Hersek’te köklü kültürel mirasÕn ortaya çÕkarÕlÕp
tanÕtÕlmasÕ amacÕyla kurulmuútur. Enstitüde, Türk dili, tarihi, kültürü, sanatÕ
gibi alanlarda bilimsel ve akademik düzeyde faaliyetler yürütülmektedir.
Enstitü, Türkoloji araútÕrmalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ noktasÕnda çeúitli
üniversitelere akademik destek de sa÷lamaktadÕr.11
Bugün Bosna’da gençlerin Türkçeye, dolayÕsÕyla Türkiye’ye bakÕúÕ
nasÕldÕr? ùunu açÕkça ifade etmekte yarar var. Yugoslavya döneminde
asgariye inmiú olan Bosna-Türkiye iliúkileri 1992 savaúÕyla birlikte
canlanmÕútÕr. Türkiye-Bosna iliúkilerinin canlanmasÕ Türkçeye olan ilgiyi de
beraberinde getirmiútir.
TøKA tarafÕndan 2001 yÕlÕnda Tuzla Üniversitesi bünyesinde, 2005
yÕlÕnda Zenica Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve EdebiyatÕ bölümleri
açÕlmÕútÕr.12 øki bölümün açÕlmasÕ hem bir ihtiyaçtan kaynaklanmÕú, hem de
Türkiye’nin Bosna’ya verdi÷i önemi göstermesi açÕsÕndan da önem arz
etmiútir. Son yÕllarda kurulmuú olan Yunus Emre Enstitüsü, ilk merkezini
Saraybosna’da açmÕú olmasÕ buraya atfetti÷i önemle ilgili olsa gerektir.13
Peki, 2005 yÕlÕndan bu yana Zenica’da açÕlan bölüme olan talep nedir?
x

2005/2006 yÕlÕnda 65 ö÷renci kayÕt olmuútur.

x

2006/2007 yÕlÕnda 45 ö÷renci kayÕt olmuútur.

x

2007/2008 yÕlÕnda 16 ö÷renci kayÕt olmuútur.

x

2008/2009 yÕlÕnda ö÷renci alÕnmamÕútÕr.

x

2009/2010 yÕlÕnda 25 ö÷renci kayÕt olmuútur.

x

2010/2011 yÕlÕnda 30 ö÷renci kayÕt olmuútur.

10

A.g.e., s. 29
Age.syf. 29
12
www.turkolojibosna.com
13
saraybosna@yunusemrevakfi.com.tr
11
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SayÕsal olarak baktÕ÷ÕmÕzda Türk Dili ve EdebiyatÕ bölümlerine olan
ilgi Bosna Hersek úartlarÕnda oldukça iyidir. Her yÕl yaklaúÕk 25 kiúi bu
bölümleri tercih etmektedir. Bölümlerin tercih ediliú sebepleri farklÕdÕr.
Gerçekçi olmak gerekirse genelde di÷er bölümlerde yer bulamayan
ö÷renciler Türk dili bölümüne kayÕt yaptÕrmaktadÕr.14 Bu fikir, e÷itim
görece÷i bölüme kayÕt yaptÕrÕnca ve e÷itime baúlayÕnca de÷iúmekte,
yerleútikleri bölümü severek okumaktadÕrlar.
Buraya kadar her úey normal. Fakat bu bölümlerin iúlemesinde,
yürütülmesinde ciddi sÕkÕntÕlarla karúÕlaúmaktayÕz. Öncelikli olarak bölümler
TøKA’ya ba÷lÕ olarak kurulmuú ve TøKA tarafÕndan finanse edilmektedir.
Bu bölümlerin yönetimi açÕsÕndan çift baúlÕlÕ÷a sebep olmaktadÕr. ølgili
fakülteler bölümleri tam olarak benimseyememekte, TøKA da gere÷inden
fazla benimsemektedir. Bazen öyle durumlar oluyor ki, bu bölümlerin Bosna
Hersek’te Üniversite kanunlarÕna ba÷lÕ oldu÷u ve onlarÕn kampüsleri
içerisinde kuruldu÷u unutuluyor.
Türk Dili ve EdebiyatÕ bölümlerinin yerli akademik personeli yoktur.
HocalarÕn ço÷unlu÷u Türkiye tarafÕndan gönderilmektedir. Türkiye
tarafÕndan gönderilen hocalar her yÕl de÷iúmekte veya dil hocasÕ lazÕmken,
Halk EdebiyatçÕsÕ gönderilmektedir. Genellikle Türkçe ö÷retimi konusunda
hiçbir tecrübesi olmayan hocalar görevlendirilmiútir. Zenica’da úimdiye
kadar hiçbir zaman yeteri kadar hoca görevlendirilmemiútir.
E÷itim materyali olarak ciddi sÕkÕntÕlar çekilmektedir. Ö÷rencilerimizin
kitaplarÕ Türkiye tarafÕndan ücretsiz olarak karúÕlanmakla birlikte kitaplar
zamanÕnda sa÷lanamadÕ÷Õ için e÷itimi aksatmaktadÕr.
Ö÷rencilerin pratik yapabilecekleri ve Türkçelerini geliútirebilecekleri
ortam mevcut de÷ildir. Yaz aylarÕnda Türkiye’ye belli sayÕda (4-5) ö÷renci
staja götürülmektedir fakat bu yeterli olmamaktadÕr.15
YukarÕda verilen bilgiler karamsar bir tablo çizmek için de÷il mevcut
durumun tam olarak tespit edilmesi için açÕkça ifade edilmiútir. Bu
verilerden olumsuz bir tablo çÕkarÕlmamalÕdÕr. Tam tersine Bosna’da
Türkçenin en iyi úekilde ö÷retilmesi ve yaygÕnlaúmasÕ gerekti÷ini
düúünüyoruz. Ama iúin bizzat içerisinde bulunan kiúiler olarak da
gördü÷ümüz bazÕ aksaklÕlarÕ bu akademik ortamda ifade etmek istiyoruz.

14

Her sene baúÕnda ö÷rencilere bölümü tercih ediú sebepleri ile ilgili anket uygulanmaktadÕr.
Bu anket sonucunda yaklaúÕk yarÕya yakÕnÕ baúka bölümlere kaydolamadÕ÷Õ için Türk Dili ve
EdebiyatÕ bölümüne kaydoldu÷unu ifade etmektedir.
15
www.tika.gov.tr/TR/Icerik_Detay.asp?Icerik=1435
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Bölümlerimize ilgi gerçekten iyidir. Fakat ö÷rencilerin mezun olduktan
sonra “ne iú yapaca÷Õm?” endiúesi mezun sayÕmÕzÕ ciddi olarak
etkilemektedir.
x

Kaydolan ö÷renci sayÕsÕ: 179

x

Devam eden ö÷renci sayÕsÕ: 75

x

Mezun olan ö÷renci sayÕsÕ: 30

Mezun olan ö÷rencilerimiz genelde Türklerin açmÕú oldu÷u iú
yerlerinde, Türkiye’den gelen misafirlere rehber yapmaktadÕrlar veya tatil
sezonlarÕnda Türkiye’ye gidip Boúnaklara rehberlik yapmaktadÕrlar.16
2.6. Saraybosna’da Yunus Emre Enstitüsü Türk Dili ve Kültürü
Merkezi
Yunus Emre VakfÕ’na ba÷lÕ olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü’nün
çeúitli ülkelerde açtÕ÷Õ kültür merkezlerinin ilki Saraybosna’da, Türkiye
Cumhuriyeti DÕúiúleri BakanÕ Ahmet Davuto÷lu tarafÕndan ve Bosna-Hersek
CumhurbaúkanlÕ÷Õ Konseyi Üyesi Haris Silayciç ile beraber 17 Ekim 2009
tarihinde açÕldÕ. Bundan dolayÕ Türkiye ile Bosna Hersek arasÕndaki kültürel
hizmetlerin yo÷unlaúaca÷ÕnÕ ümit ediyoruz. Saraybosna Yunus Emre Türk
Kültür Merkezi, bundan sonra da Türk Dilinin, kültürünün, sanatÕnÕn ve
tarihinin tanÕtÕlmasÕ gibi konularda faaliyetler yürütecek, Bosna Hersek ile
Türkiye arasÕnda bir köprü oluúturacaktÕr. Türkçe Kurs Merkezi’nde
derslere devam eden 170 ö÷renci bulunmaktadÕr. Okuma, anlama, yazma,
konuúma ve dinleme becerilerini esas alan derslerin verildi÷i Merkezde, bu
derslerin yanÕ sÕra Boúnak, HÕrvat ve SÕrp kursiyerlerin Türk dili becerilerini
geliútirmeye ve çeúitli etkinlikler düzenlemeye gayret sarf edilmektedir.
Belirli gün ve haftalarda Türkçe olarak sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.
Çanakkale úehitlerini anma programÕ, Yunus Emre ve Türk dili, Mevlana ve
Mesnevisi Üzerine, Türk Yemekleri kurslarÕ, Türk sinemasÕ günleri gibi
aktiviteler aralÕksÕz devam etmektedir. Henüz kurulmasÕnÕn üzerinden 2 yÕl
gibi kÕsa zaman geçmesine ra÷men Türk dili ve kültürünü ö÷renme iste÷i
bize yeni mekân arama ihtiyacÕnÕ da beraberinde getirmiútir. Görünen odur
ki, Saraybosna Türk Dili ve Kültürü Merkezi Türkçenin tanÕtÕmÕ ve
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnda büyük bir vazife üstlenmiútir. Yunus Emre
Enstitüsü’ne ba÷lÕ olan bu dil merkezleri ve kültür merkezlerinin açÕlmasÕ
Türklerin dünya üzerinde kendini göstermesi, tanÕtmasÕ konusunda büyük bir
adÕm ve aúamadÕr.
16

Tuzla Üniversitesi Türk Dili ve EdebiyatÕ Bölümü ö÷rencileri Boúnakça-Türkçe konuúma
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3. Türk Dili ÇalÕúmalarÕnÕn Gelece÷i
Buraya kadar mevcut durumu tespit etmeye çalÕútÕk. ùimdi
beklentilerimiz nelerdir o konuda birkaç úey söyleyerek sözlerimizi
tamamlamak istiyoruz.
Öncelikle Bosna’da açÕlmÕú olan Türk Dili ve EdebiyatÕ bölümlerinin
e÷itime devam etmesi sa÷lanmalÕdÕr.
Türkiye’den yeterli sayÕda ö÷retim üyesi gönderilerek bölümlerin
akademik yapÕsÕ güçlendirilmelidir. Bu bölümlerde görev yapan yerli
ö÷retim elemanlarÕnÕn yüksek lisans ve doktoralarÕ Türkiye’de
yaptÕrÕlmalÕdÕr. Bu konuda ekonomik ve akademik olarak destek
olunmalÕdÕr.
E÷itim materyali açÕsÕndan bölümler takviye edilmeli, ö÷rencilerin
Türkçelerini geliútirebilmeleri için Türkiye’ye götürülmesi gerekmektedir.
Bu konuda ekonomik imkânlar biraz daha zorlanmalÕdÕr.
Bu bölümlerin Bosna-Hersek’te Boúnaklara Türkçe ö÷retmek amacÕyla
açÕlmÕú oldu÷u unutulmamalÕ yapÕlan tüm faaliyetler buna yönelik olmalÕdÕr.
Biz inanÕyoruz ki gerek Türk Dili ve EdebiyatÕ bölümleri ve gerekse Yunus
Emre Enstitüsü’nün açmÕú oldu÷u Türkçe kurslarÕ yukarÕda ifade etti÷im
eksiklikler giderildikten sonra Türkçenin en iyi bir úekilde ö÷retilmesini
sa÷layacaklardÕr.
Bosna-Hersek ve Türkiye iliúkileri iúte o zaman hak etti÷i noktaya
gelecektir. Küreselleúen dünyamÕzda Türk dili de hakiki anlamda yerini
alacaktÕr. Dilimizi en iyi úekilde ö÷retelim; kültürümüzü, yaúam
standardÕmÕzÕ, dilimizi sadece biz yaúamayalÕm. “Kendi dilimizi,
kültürümüzü, geleneklerimizi sadece biz yaúamamalÕyÕz, yaúatmalÕ ve
yaymalÕyÕz. Kendi kültürümüzü, dilimizi iyi ö÷rendikten sonra baúka
kültürleri ö÷renmekten çekinmemeliyiz.”17 Yunus Emre VakfÕ, BosnaHersek ve açmÕú olduklarÕ di÷er úubeleri ile dil-kültür ateúesi hüviyetini
üstlenmektedir. Bu ba÷lamda enstitünün, ilk úubesini Saraybosna úehrinde
açmasÕ derin kimlik ortaklÕ÷ÕmÕzÕn varlÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Saraybosna’da
açÕlan bu merkez, 17 Ekim 2009 tarihinde T.C DÕúiúleri BakanÕ SayÕn Prof.
Dr. Ahmet Davuto÷lu tarafÕndan gerçekleútirildi. BakanÕmÕz: “Yunus Emre
VakfÕ, Türk kültürünü tanÕtmak amacÕyla, dünyanÕn her yerinde faaliyet
göstermek üzere birçok kültür merkezleri açacak. Bu açtÕ÷ÕmÕz ilk kültür
merkezidir. ølk merkezin Saraybosna’da açÕlÕyor olmasÕ, bir tesadüf de÷ildir.
Bu çok düúünerek, üzerinde tefekkür ederek ulaútÕ÷ÕmÕz bilinçli bir karardÕr.
17
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Çünkü e÷er Türk kültürü en iyi úekilde nerede bir mekâna yansÕmÕú diye
düúünülmüú olsaydÕ, burasÕ, Saraybosna úehri olurdu. østanbul, nasÕl Türk
kültürünün temel úehriyse, Saraybosna da o kadar bizim ortak kültürümüzün
úehridir. AynÕ úekilde, Saraybosna ne kadar BoúnaklarÕn úehriyse, østanbul
da o kadar BoúnaklarÕn úehridir. BaúçarúÕ’yla KapalÕ ÇarúÕ’nÕn, Gazi Hüsrev
Bey Camii ile Sultanahmet’in ruhu aynÕdÕr.”18
4. Sonuç
Bosna-Hersek’te Türk kültür merkezleri ve üniversitelerinin açÕlmasÕ,
Boúnak ve Slavlara kendimizi tanÕtma konusunda oldukça önemli mesafe kat
etti÷imizin göstergesidir. Bu aynÕ zamanda bir asÕrdan fazla kaderine terk
edilen bir milletin elinden tutmak, arkasÕnda olmak anlamÕna da gelmektedir.
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