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Tanıtım ve Değerlendirme
Balkan Araştırmaları Dergisi
Enes İDRİZ ∗
Balkanlar, İstanbul’un 1453’te fethedilmesinden önce İslam’la
buluşmuş ve bu muazzam kentin fethinde büyük bir rol oynamıştır.
Çok etnisiteli ve çok dinli bir yapı arz eden Balkanlar, Osmanlı dönemini barış ve huzur içerisinde geçirmiştir. Ancak Osmanlıların
çekilmek zorunda kaldığı 1912 yılından itibaren durum neredeyse
tamamen değişmiş, siyasi çalkantılar birbirini takip etmiştir. Bir türlü istenilen barış ortamının sağlanamaması ve izlenilen emperyalist
politikalar bölgede kültürel krizlerin yaşanmasına da yol açmıştır.
XX. yy. sonunda Sovyet Rusya’nın çökmesi ile birlikte Yugoslavya’nın dağılması ve bunun akabinde meydana gelen Bosna Savaşı
bölgede yeni siyasi sonuçlar doğurmuş, yaşanan gelişmelerle Kosova
ve Karadağ gibi bağımsız devletler teşekkül etmiş ve bölge bir kez
daha kendi tarihine paralel bir var oluş mücadelesine girişmiştir.
Dolayısıyla birçok ülkenin siyasi ve ekonomik işbirliğine gittiği bir
zamanda Balkanlar, dünyanın yeniden ilgisini çekmeye başlamıştır.
Bu konjonktür, aynı tarihi paylaştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin de
yönünü ister istemez buraya çevirmesine sebep olmuştur.
Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti’nin son zamanlarda gittikçe
artan bir şekilde bölgeyle ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkiler geliştirdiğini müşahede ediyoruz. Nitekim onun sağladığı imkânlarla yüzlerce öğrenci eğitim almak üzere Türkiye’ye gelmiştir. Söz konusu
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öğrencilerden bir kısmı, önemli işler de yapmaya başlamışlardır. Örneğin Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans ve
doktora öğrenimi gören bir grup öğrenci, Balkan Araştırmaları Dergisi
adıyla bir dergi çıkartmaktadır. Balkan ülkelerine mensup bu öğrencilerin dördüncü sayısını yayınladıkları bu dergiyi çıkartmaktaki
amaçları, Balkan ülkelerinin akademik hayatına katkıda bulunabilmek, Türkiye ile Balkanlar arasında entelektüel bir köprü oluşturabilmektir. Aynı zamanda Balkan Araştırmaları Dergisi’nin bir gayesi
de sürekli istikrarsızlaştırılmak istenen Balkanlar’ın her açıdan doğru bilgiyle buluşturularak barış dolu bir gelecek kurmasına yardımcı
olmaktır. Dört sayıdır devam eden dergide yayınlanan makaleler incelendiğinde bu amaca hizmet edeceği kanaati kuvvetlenmektedir.
Makale yazarlarının daha ziyade Balkan kökenli olması dergiyi daha
anlamlı hâle getirmektedir.
2010 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dinler tarihi
doktora programı öğrencisi Eduard Caka’nın başkanlığında birinci
sayısıyla yayın hayatına başlayan dergi, hem Türkiye’de hem de yurt
dışındaki akademik mahfillerde büyük bir hüsnü kabule mazhar
oldu. Bu akademik iltifat dergiyi çıkaran ekibe ufuk ve vizyon genişliği hususunda ilham verdi ve dergi ikinci sayısından itibaren uluslararası hakem heyeti ve danışma kurulu teşkil etmek suretiyle hakemli dergi statüsünü de kazandı.
Her yeni sayısıyla artan kalitesini hissettiren böyle bir dergiyi
çıkartan bu kadronun ileride daha iyi işler yapacağına yürekten
inanmaktayız. Derginin başarısı ve sürekliliği hiç şüphesiz konuya
ilgi duyan yeni seslerin ve yeteneklerin kadroya dâhil olması ile
mümkün olacaktır. Bu açıdan ilgili kişi ve kurumları, bu genç dergiyi
her bakımdan desteklemeye davet ediyoruz.
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