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Sözün Kökeni ve Anlamı 
 

 Bölgenin adı olan Balkanlar sözü Türkçedir. Bir bölge adı olarak Balkanlar sözü Türk Dil 
Kurumu’nca “öz. a. Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, 
Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan 
bölge” şeklinde belirtilir. Kelimenin yapısında yer alan Balkan sözünün, “sarp ve 
ormanlık sıradağ; sık ormanla kaplı dağ; yığın, küme; sazlık, bataklık” gibi anlamları 
vardır. 
 

 Balkanlar veya bazı yayınlardaki kullanımla Güneydoğu Avrupa, Avrupa kıtasının 
güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında 
yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. 
 

 Kelime, Osmanlı Türkçesinde yaygın bir kullanıma sahip olmuştur. (Örnekler: Golyak 
Balkanı, Bor Balkanı, Bababalkanı vb.) Osmanlı son döneminde Şemseddin 
Sami tarafından oluşturulan Kamus-ı Türkî adlı ünlü sözlükte “Sarp ve müsellem veya 
ormanla mestur dağ, silsile-i cibal” şeklinde Balkan sözünü belirtmiş, ayrıca “Rumeli 
kıtasını garbdan şarka şakk eden silsile-i cibal ki buna izafetle kıta-i mezkûreye Balkan 
şibe ceziresi deniyor”şeklinde de kelimenin gelişimini açıklamıştır. 
 



 Sözlük Tanımı : Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'daki ülkelerine 
topluca verilen ad. 
 

 Rumeli Osmanlı döneminde 15. yüzyıldan itibaren Balkanların güneyine 
verilen ad. 
 

 Rumeli, Romalıların (Rumların) ülkesi anlamına gelir ve bu ifade genel 
olarak Bizans İmparatorluğu'nun sahip olduğu topraklar karşılığında 
kullanılmıştır.  
 

 11. ve 12. yüzyıllarda, Bizans egemenliği altındaki Anadolu toprakları 
Diyar-ı Rum (Roma ülkesi, Rum ülkesi), Anadolu’da egemen olan 
Selçuklulara da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir. 
 

Daha kesin sınırlarla Rumeli denen coğrafya 
 

 Kuzey Bulgaristan, Batı Arnavutluk ve Mora yarımadası tarafındaki Güney 
Arnavutluk'u, veya diğer bir ifadeyle içerisinde İstanbul ve Selanik, Trakya 
ve Makedonya'nın dâhil olduğu bölgeleri ifade eder. 



Kabul görmüş Balkan ülkeleri 12 Adettir. (Dış İşleri Bakanlığı) 

 
 
1. Türkiye 
2. Arnavutluk 
3. Bosna-Hersek 
4. Bulgaristan 
5. Hırvatistan 
6. Makedonya Cumhuriyeti 
7. Romanya 
8. Slovenya 
9. Sırbistan 
10. Kosova 
11. Karadağ 
12. Yunanistan 





 Topraklarının tamamı Balkanlar’ın sınırları içinde olan; 
 Arnavutluk,  
 Bosna-Hersek,  
 Bulgaristan,  
 Karadağ,  
 Makedonya,  
 Yunanistan, 
 Kosova 

 
 

 Bu sayıya, topraklarının ciddi bir kısmı Balkanlar’da yer alan ve Balkan 
ülkesi sayılan; 
 Sırbistan,  
 Hırvatistan,  
 Slovenya  
 Romanya,  
 Türkiye ve çok küçük bir alanda yer alan İtalya eklendiğinde 
 
Balkanlar’da yaşayan insanların toplam nüfusu 51,286,839 olmaktadır. 

Nüfus 31,137,605 



 
Topraklarının çok küçük bir kısmı Balkanlar 

coğrafyasında olduğu için İtalya Balkan ülkesi 
olarak sayılmamaktadır. 

 
İtalya’nın Balkan topraklarında yaşayan nüfus 

sadece 236.000 kişidir. 
 

Moldova  
Balkan ülkesi sayılmamaktadır. 

 
Moldova, kültürel olarak Balkanlar kapsamında 

kısıtlı kaynakta değerlendirilebilmektedir.   





 Balkanlar ile ilgili haritalar için; 
http://www.hgk.msb.gov.tr/CografiUrun
Katalogu/tematik/default.asp 

 
 
 Balkanlar yüksek kalite fiziki haritası  : 

http://www.hgk.msb.gov.tr/CografiUrun
Katalogu/tematik/resimler/Balkanlar_Fiz
iki_A3.pdf 
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