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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 3’teRifat SA�T

CUMHURBA�KANIMIZIN
MESAJLARINI 

ALIYOR MUYUZ?

�sim krizinde
çözümden 
uzakla��ld�

¥ BOSNA HERSEK’in AB’nin son
raporlar�na göre üyelik sürecinde
Kosova ile ayn� grupta oldu�unu
an�msatan Sarovic, “Arnavutluk ve
Makedonya bizim önümüzde,
Karada� ile S�rbistan ise ciddi ilerle-
me kaydediyor.” �eklinde konu�tu.
Geli�im, reform ve ilerlemenin AB
perspektifinden güç alarak gerçekle-
�ece�ini vurgulayan Sarovic, bölge-
nin en k�sa zamanda zay�f altyap�s�n�
güçlendirmesi gerekti�ini kaydetti.
Bosna Hersek’te istikrar�n, bölgedeki
tüm ülkelerden daha fazla önem arz
etti�inin alt�n� çizen Sarovic,
“Ülkenin ve ülkeyi yönetenlerin
önceliklerini de�i�tirmeleri gerekiyor.
Ülkenin önceli�i ekonomi olmal�d�r”
diye konu�tu. Avrupa Yat�r�m
Bankas� Bat� Balkanlar Borç ��lemleri
Ofisi’nden Guido Clary de, Bat�
Balkanlardaki en büyük yat�r�mc�lar-
dan olduklar�n� belirterek,
“Amac�m�z Bat� Balkan ülkelerinin
AB’ye üyelik süreçlerini kolayla�t�r-
mak ve h�zland�rmak.” dedi.

Balkanların Davosu’nda
SERBEST TİCARET TALEBİ

3’te

Balkanlar�n Davos’u olarak görülen 9. Saraybosna �� Forumu’nda konu�an
Bosna Hersek D�� Ticaret ve Ekonomik �li�kiler Bakan� Sarovic, “Bosna

Hersek’in vagonlar�n�, bölge ülkelerinin lokomotifine ba�lamak gerek” dedi

Bosna Hersek ile H�rvatistan
ARASINDA KÖPRÜ KR�Z�

¥ B�RLE�M�� M�LLETLER�N (BM)
Makedonya ile Yunanistan ara-
sındaki “isim” sorununu çözmek
için görevlendirdi�i Özel Temsilci
Matthew Nimetz, Yunanistan
Dı�i�leri Bakanı Nikos Kotzias ve
Makedonya Dı�i�leri Bakanı
Nikola Dimitrov, iki ülke arasın-
daki 'isim sorununu' görü�mek
üzere Avusturya'nın ba�kenti
Viyana'daki BM Ofisi'nde bir
araya geldi. Nimetz, isim sorunu-
nun çözülmesi için düzenlenen
görü�melerin yakla�ık yedi aydır
devam etti�ini anımsatarak,
görü�menin olumlu geçti�ini, iki
ülkenin bakanlarının görü�ülen
konulara ili�kin fikir alı�veri�inde
bulundu�unu anlattı. �ki ülke ara-
sındaki isim sorunun çözümüne
ili�in tarafların çok açık bir �ekilde
konuyu ele aldı�ını aktaran
Nimetz, bu durumun çok de�erli
oldu�unu dile getirdi.

¥ BELÇ�KA Ba�bakan� Charles
Michel, ülkesinin Bat� Balkanlar'da
bölgesel i� birli�inin sa�lanmas�n-
da aktif rol oynamakta kararl�
oldu�unu söyledi. S�rbistan’� ziya-
ret eden Michel, Avrupa Birli�i
(AB) için S�rbistan ve Bat� Balkan
ülkeleriyle i� birli�inin stratejik
öncelik oldu�unu belirtti. 10’da

BALKANLAR’DA 
bir Belçika eksikti

¥ HIRVAT�STAN'�n güney
kesimi ile kuzeydeki top-
raklar�n� karayolu ile ba�-
lamas� planlanan ancak
Bosna Hersek'in aç�k deni-
ze ç�k���na engel olaca��
için sürekli tart��ma konusu
olan Peljesac Köprüsü'nün
in�as�na ili�kin anla�ma

imzaland�. H�rvatistan
Ba�bakan� Andrej
Plenkovic, yakla��k 300 mil-
yon Ero’luk köprü projesi-
nin H�rvatistan'� "benzersiz
k�laca��n�" ifade ederken
Bosna Hersekli yetkililer ise
anla�man�n imzalanmas�na
tepki gösterdi. Bosna

Hersek Devlet Ba�kanl���
Konseyi Ba�kan� Bakir
�zetbegovic, yapt��� aç�kla-
mada, ülkesinin aç�k deni-
ze ç�k��� konusundaki sorun
çözüme kavu�turulmadan
H�rvatistan'�n köprü in�as�-
n� durdurmas�n� istedikleri-
ni hat�rlatt�. 10’da

5’te

¥ AVRUPA B�RL��� (AB) Konseyi
Ba�kanı Donald Tusk, Batı
Balkanlar’da güvenlik sorunları-
nın çözümünde i� birli�inin arttı-
rılması gerekti�ini belirterek,
“Balkanlar’ın güvenli�i
Avrupa’nın güvenli�idir” dedi.
Tusk, 17 Mayıs’ta Bulgaristan’ın
ba�kenti Sofya’da düzenlenecek
AB-Batı Balkanlar Zirvesi’ne
de�inerek, “Her �eyden önce
zirve, Batı Balkanlar’ın Avrupa
perspektifini do�rulayacak.
Zirvede ayrıca, insan, dijital ça�
ve altyapı ili�kileri de ele alına-
cak” diye konu�tu. 5’te

Balkanlar�n güvenli�i
Avrupa’n�n güvenli�i
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ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın
Edirne Başkonsolosluğu iş birliği
ile düzenlenen "Madam Butterfly"

operası kapsamında kente gelen Bulga-
ristan heyeti, Edirne Valisi Günay Öz-
demir'i ziyaret etti.
www.dunyabulteni.net’e göre;  Bulgar
heyeti ve Özdemir karşılıklı hediyeleşti.
Vali Özdemir, ziyaretin ardından yap-
tığı açıklamada, ziyaretten memnuniyet
duyduğunu belirterek, "Bu tarz kültürel
organizasyonlar, iki ülke arasındaki
dostluğa katkı sağlıyor. Ayrıca bu an-
lamda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov iki ülke ara-
sındaki dostluğa önem veriyor. Bu tarz
projeleri ve etkinlikleri destekliyorlar.
Bunun yansıması olarak da iller ba-
zında yapılan çalışmalara çok önem ve-
riyoruz ve memnuniyet duyuyoruz"
diye konuştu. Edirne Valiliği ile Bulga-
ristan'ın Edirne Başkonsolosluğu nez-
dinde Trakya Üniversitesi ve Edirne
Mimar Sinan Rotary Kulübü ortaklı-
ğında gerçekleştirilen organizasyonla
kente gelen 1925 yılında kurulan Bulga-
ristan Stara Zagora Devlet Operası Puc-
cini tarafından kaleme alınan "Madam
Butterfly" operası Trakya Üniversitesi
Balkan Kongre Merkezi'nde sanatsever-
lerle buluştu.

SIRB�STAN'DA
"Türk Okçulu�u Sergisi"açıldı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.) müşte-
rilerinin her tür sigortacılık

hizmetine rahatlıkla ulaşabileceği
bir platform niteliği taşıyan PTT Si-
gorta, Şirket’in vatandaşın hayatını
kolaylaştıran uygulamaları ara-
sında yer alıyor. PTT Sigorta, müş-
terilerinin sigorta ihtiyacını en kısa
sürede, en geniş ürün seçeneğiyle
ve en uygun fiyatla karşılamasını
amaçlıyor.
HDI Sigorta A.Ş., Unico Sigorta
A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş., Grou-
pama Sigorta A.Ş., Ray Sigorta
A.Ş., Türk Nippon Sigorta A.Ş.,
Ankara Sigorta A.Ş., Generali Si-
gorta A.Ş., Gulf Sigorta A.Ş., Bere-
ket Sigorta A.Ş., Vakıf Emeklilik ve
Hayat A.Ş., Fiba Emeklilik ve
Hayat A.Ş., PTT Sigorta platfor-
munda bir araya geliyor.

SEÇENEK BOLLUĞU

Sigorta hizmetlerini fiyat ve temi-
nat bazında karşılaştırarak seçe-
nekler sunan PTT Sigorta
güvencesiyle zorunlu trafik sigor-
tası, zorunlu deprem sigortası
(DASK), kasko sigortası,
konut/eşya sigortası, ferdî kaza si-

gortası, yabancı ve tamamlayıcı
sağlık sigortası yaptırılabiliyor.
PTT Sigorta müşterisi olmak ise
çok kolay. En yakın PTT işyerine
gidip ihtiyaca uygun sigorta ürünü
için başvuruda bulunulabiliyor ve
kişiye en uygun ödeme seçeneğiyle
ödeme gerçekleştirildikten sonra
PTT Sigortalı olunabiliyor.

PTT SİGORTA’DAN 
güvenilir ve yaygın hizmet 
geniş ürün yelpazesi

PTT Sigorta, mü�terilerinin sigorta ihtiyacını 
en kısa sürede, en geni� ürün seçene�iyle ve en

uygun fiyatla kar�ılamasını amaçlıyor

Edirne Valili�i ile Bulgaristan'�n Edirne 
Ba�konsoloslu�u i� birli�i ile Edirne'de

"Madam Butterfly" operas� sahnelenecek
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’daki parla-
mento binasında “Tek

bölge, tek ekonomi” sloganıyla
düzenlenen ve Anadolu Ajan-
sı’nın (AA) Global İletişim Or-
tağı olduğu iş forumu
kapsamında yapılan “Batı Bal-
kanlar Altı Bölgesel Ekonomik
Alan-Avrupa Birliği (AB) ile Ge-
lişmek” başlıklı panelde konu-
şan Sarovic, bölgesel iş birliğinin
Batı Balkan ülkelerinin gelişme-
sine yardımcı olabileceğini söy-
ledi. www.timebalkan.com’a
göre; Bosna Hersek’in vagonları-
nın bölge ülkelerinin lokomoti-
fine bağlanması gerektiğini

vurgulayan Sarovic, “Bölge ül-
kelerin bazıları, Bosna Her-
sek’ten önce AB üyesi olacağına
inanıyor. Stratejimiz bölge ülke-
leriyle birlik olmak ve gelişmek
olmalı.” dedi. Bosna Hersek’in
AB’nin son raporlarına göre üye-
lik sürecinde Kosova ile aynı
grupta olduğunu anımsatan Sa-
rovic, “Arnavutluk ve Make-
donya bizim önümüzde,
Karadağ ile Sırbistan ise ciddi
ilerleme kaydediyor.” şeklinde
konuştu. Gelişim, reform ve iler-
lemenin AB perspektifinden güç
alarak gerçekleşeceğini vurgula-
yan Sarovic, bölgenin en kısa za-
manda zayıf altyapısını
güçlendirmesi gerektiğini kay-
detti. Bosna Hersek’te istikrarın,
bölgedeki tüm ülkelerden daha

fazla önem arz ettiğinin altını
çizen Sarovic, “Ülkenin ve ül-
keyi yönetenlerin önceliklerini
değiştirmeleri gerekiyor. Ülke-
nin önceliği ekonomi olmalıdır.”
diye konuştu. Slovenya Ekono-
mik Kalkınma ve Teknoloji Ba-
kanı Zdravko Pocivalsek de “tek
bölge ve tek ekonomi” sloganı-
nın bir hayal mi yoksa bir gerçek
mi olduğunu sorgulayarak,
“Bence bu hayalin gerçekleştiril-
mesi için yapılması gereken ilk
şey bölgesel ulaşımın kolaylaştı-
rılması.” dedi. Pocivalsek, Make-
donya’da üretilen bir ürünün
Slovenya’ya ulaşmasının 3 gün
sürdüğüne işaret ederek, “Böl-
gede serbest ticaret imkanı oluş-
turulmalı. Bürokratik engeller
ortadan kaldırılmalı.” ifadelerini

kullandı.

BATI BALKANLAR 
ZİRVESİ 

10 TEMMUZ’DA

Avrupa Halk Partisi Kadın Kol-
ları Başkanı Doris Pack ise Batı
Balkanlar olarak adlandırılan 6
ülkenin kendi sınırları dışında iç
sınırları da olduğuna işaret ede-
rek, “Bunu aşmalıyız. Bosna
Hersek her şeye rağmen iyi iler-
liyor ancak bu yeterli değil.”
diye konuştu. Bosna Hersek’in
coğrafi yapısı gereği rüzgar ve
güneş enerjilerini daha aktif kul-
lanmaları gerektiğini vurgula-
yan Pack, “Bölgenin kalkınması
için tüm gücümüzü kullanmalı-
yız. Bunun için siyasilere de ihti-
yacımız var.”
değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Fi-
nans ve Altyapı Dairesi Müdürü
ve Londra’daki Batı Balkanlar
Zirvesinden sorumlu Sujeevan
Satheesan ise İngiltere’nin
AB’den çıktığını ancak Avru-
pa’dan ayrılmadığını anımsattı.
Londra’da 10 Temmuz’da Batı
Balkanlar Zirvesi düzenlenece-
ğini kaydeden Satheesan, “Zirve
güvenlik, ekonomik istikrar ve
siyasi denge olmak üzere üç
temel konuyu kapsayacak.”
dedi. Avrupa Yatırım Bankası
Batı Balkanlar Borç İşlemleri Ofi-
si’nden Guido Clary, Batı Bal-
kanlardaki en büyük
yatırımcılardan olduklarını belir-
terek, “Amacımız Batı Balkan ül-
kelerinin AB’ye üyelik
süreçlerini kolaylaştırmak ve
hızlandırmak.” dedi.

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras, Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın iki ülke
ilişkilerine yönelik değerlen-
dirmelerine dair, “Türk Cum-
hurbaşkanı’nın ifadelerinin
Yunanistan’la barışçıl ilişki-
lere ihtiyaçtan ve bunun de-
ğerinden bahsettiği
kısımlarını memnuniyetle
karşılıyoruz. Bu açıklamalar
bir adımdır. Ancak tek ba-
şına yeterli değil. Pratikte bir
yansıması da olması gerekli.”
dedi. Tsipras, partisi
SYRIZA’nın meclis gru-

bunda yaptığı konuşmada
ülkesinin Türkiye ile ilişkile-
rini değerlendirdi. www.ti-
mebalkan.com’a göre; iki
Yunan askerin Türkiye’de tu-
tuklu bulunmasıyla ilgili Av-
rupa Birliği’nin (AB)
Yunanistan’a verdiği desteği
anımsatan Tsipras, Türkiye
ile yaşadıkları anlaşmazlık-
ları çözme noktasında, her
zamankinden daha fazla
uluslararası destek gördükle-
rini savundu. Diğer yandan
“Yunanistan, Türkiye ile
güven ve diyalog inşa etmek
istiyor. Aynı zamanda, Türki-
ye’nin Avrupa yoluna sıcak
bakıyor ve destekçisi.” diye
konuşan Tsipras, buna rağ-

men Türkiye’nin, Avru-
pa’daki genişlemeden uzak-
laşma fikriyle “flört ettiğini”
öne sürdü. Tsipras, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Yunanis-
tan’a ilişkin ifadelerine
değinerek, “Türk Cumhur-
başkanı’nın ifadelerinin Yu-
nanistan’la barışçıl ilişkilere

ihtiyaçtan ve bunun değerin-
den bahsettiği kısımlarını
memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu açıklamalar bir adımdır.
Ancak tek başına yeterli
değil. Pratikte bir yansıması
da olması gerekli.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Balkanlar�n Davos’u olarak görülen 9. Saraybosna �� Forumu’nda konu�an
Bosna Hersek D�� Ticaret ve Ekonomik �li�kiler Bakan� Sarovic, “Bosna Her-
sek’in vagonlar�n�, bölge ülkelerinin lokomotifine ba�lamak gerek” dedi

Cumhurba�kan�m�z
Say�n Recep Tayyip
Erdo�an geçen Cu-

martesi �zmir’deydi ve seçim
start�n� burada verdi. Seçime
�zmir’den ba�latmak AK
Parti için son derece önemli.
Zira bugüne kadar ba�ta
�zmir olmak üzere Ayd�n,
Manisa, Edirne, Çanakkale,
Çorlu, Lüleburgaz gibi Bat� il-
lerinde AK Parti’nin CHP’ye
göre daha geride oldu�unu gör-
dük. Daha önce yazd���m kö�e
yaz�lar�nda bununla ilgili ola-
rak iki konuya dikkat çekmi�-
tim. Birinci konu �u: Bilindi�i
gibi bahsi geçen bu iller, Bal-
kan göçmenlerinin a��rl�kl� ya-
�ad�klar� vilayetler.
Cumhurba�kan�m�z Kosova,
Makedonya, Bosna ve Bulga-
ristan gibi Balkan ülkelerine
yapt��� ziyaretlerde yöre halk�-
n�n çok büyük teveccühlerine
mazhar olmu�tu. Hâlbuki ki;
Ege ve Trakya bölgelerindeki
Balkan göçmenleri çok daha
farkl� bir siyasi çizgi takip edi-
yorlar. Bunun bir çeli�ki oldu-
�unu ve AK Parti’nin bu olay�
sosyolojik olarak derinlemesine
incelemesi gerekti�ini belirt-
mi�tik. Sak�n yanl�� anla��lma-
s�n, bölge halk�n�
suçlam�yoruz, aksine AK
Parti’nin varsa yanl��lar�n� dü-
zeltmesi ya da farkl� politika-
larla bölge insan�n� kazanmas�
gerekiyor. A�a��da da belirtti-
�imiz üzere, Cumhurba�kan�-
m�z�n bu son �zmir
konu�mas�nda söyledi�i çok
önemli bir mesaj var. Diyor ki;
“�zmirli karde�lerimize kendi-
mizi çok iyi ve çok do�ru anlat-
mam�z laz�m” Eyvallah. Yine
daha önce yazd���m kö�e yaz�-
lar�nda belirtti�im di�er bir
önemli konu, hep Do�u ve Gü-
neydo�u çözüm süreci üzerine
çal���l�rken Bat�’y� acaba ihmal
mi ettik, çözüm mü bulamad�k
yoksa zaman� m� var? Yani AK
Parti için Bat� Çözüm süreci
diye bir �ey olabilir mi? ��te
tüm bunlar için Cumhurba�ka-
n�m�z�n seçim start�n� �z-
mir’den vermesi oldukça
önemliydi ama verdi�i mesajlar
daha da önemliydi. Pek çok kez
ifade ettik bir kez daha belirte-
lim, önümüzdeki bu seçimler
ülkemiz, milletimiz ve hatta
bölge ülkeleri için bile son de-
rece hassas ve önemli seçimler-
dir. Bu bak�mdan ba�ta �zmir
olmak üzere Ege ve Trakya
bölgesine özel bir önem veril-
melidir kanaatindeyim. �imdi
gelelim Say�n Cumhurba�kan�-
m�z�n �zmir’de verdi�i mesaj-
lara. Yapt��� konu�may� en az 5
kere dinledim. Notlar ald�m.
Çok önemli mesajlar ve al�n-
mas� gereken dersler var. Bu
mesajlar� birileri için daha aça-
rak ve net bir �eklide tekrarla-
mak istiyorum. Umulur ki ders
al�n�r. 

CUMHURBA�KANIMIZIN
MESAJLARI;

�lk mesaj�: “�zmir'i t�pk� di�er
pek çok �ehrimiz gibi AK Parti
siyasetimizin lokomotif �ehirle-
rinden biri haline getirmeden
bu te�kilata, sizlere ve bizlere
durmak dinlenmek yok.”
Demek ki ilk kural hedefe ula-
�ana kadar durmak yok, yola
devam. Cumhurba�kan�m�z�, bu
konuda kesin ve kararl� gör-
düm. Allah yard�mc�s� olsun.
�kinci mesaj�: “Üstelik bu he-
defe ula�mak öyle çok da zor
de�il, yapmam�z gereken �ey
�zmirli karde�lerimize kendi-
mizi çok daha iyi ve çok daha
do�ru anlatmaktan ibarettir”
Buradan �unu anl�yoruz ki ken-
dimizi anlatamam���z ya da
yanl�� anlatm���z. Ege ve
Trakya, bilhassa Balkan göç-
menleri AK Parti’yi tam tan�-
m�yor, bunda da AK Parti’nin
suçu var, AK Parti üzerine olu-
�an yanl�� alg� ve ön yarg�lar�n
düzeltilmesi laz�m. Örne�in,
AK Parti’nin Atatürk ile bir so-
runu kesinlikle olmad���n�n ve
hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu olarak kendisine
büyük sayg� duydu�umuzu an-
latmam�z laz�m. Di�er yandan
yine yalan yanl�� bilgilerle
olu�turulan, AK Parti gelirse
bölge halk�n�n ya�am tarz�na
müdahale edilece�i saçmal���-
n�n düzeltilmesi gerekiyor. AK
Parti’nin amac�n�n ülkemizi

medeni ve ileri ülkeler seviye-
sine getirmek, ekonomiyi güç-
lendirmek, teknolojide ve
savunma sanayimizde s�n�f at-
latmak oldu�unu anlatmam�z
laz�m. 
Üçüncü mesaj: “Kimseyi
ihmal etmeden kimseyi k�rma-
dan büyük ve güçlü Türkiye
sevdam�z� �zmirli karde�leri-
mize payla�mal�y�z”  Yani kim-
seyi kaybetme lüksümüz yok.
Kimseyi de k�rma lüksümüz
yok. Zaten bir gönül k�rarsan�z
bu Allah’�n da sevmedi�i bir
harekettir. Sab�rla ve a�kla da-
vay� anlatman�z laz�m. Bu belki
de en zoru ama en k�ymetli ola-
n�d�r. 
Dördüncü mesaj: “Vatanda��
a�a��layan bir siyasi hareket
asla olmad�k, olamay�z.”
Burada önce kendimden ba�la-
yarak öz ele�tiri yapaca��m.
Yine herkesi tenzih ediyorum.
Son günlerde maalesef baz� si-
yasilerde ve baz� bürokratlarda
bu olumsuzlu�u gördük. Cum-
hurba�kan�m�z say�s�z defa �u
sözleri söyledi. “Biz milleti-
mize efendi olmaya de�il hiz-
metkâr olmaya geldik. “ O
yüzden mutlaka MÜTEVAZI
olaca��z.
Be�inci mesaj: “Çal��mam�z
laz�m. Hele �zmir'de istedi�i-
miz neticeyi almak için DAHA
çok çal��mam�z laz�m. Kap�
kap� dola�maya haz�r m�s�n�z?
Alt�nc� mesaj: “Üzmeden, k�r-
madan, dökmeden gençleri saf-
lar�m�za çekmeye haz�r m�y�z?”
Sadece gençleri mi, herkesi ka-
zanmak için bu son derece
önemli. Bak�n yine öz ele�tiri
yap�yorum ve önce i�neyi ken-
dime bat�r�yorum. Beyler çok
küskün karde�imiz var. Sami-
miyetle onlarla bar��maya haz�r
m�y�z? Yaln�z bu eskilere ve
küskünlere verilecek bir iftar
yeme�i ile çözülecek bir �ey
de�il. Kalplere inilerek kurula-
cak karde�lik sofralar� ile çözü-
lebilir. Ayr�ca kimseyi ne
üzmeye ne de k�rmaya hakk�-
m�z yok karde�im. Bunu bece-
remeyenler lütfen siyaset
yapmas�nlar. Bu arada as�l
mesaj gençlere gitti�i için alt�n�
çizmek laz�m. �zmir’de 18 ya-
��n� geçip ilk kez oy kullanacak
60 bin kadar karde�imiz var.
Di�er yandan 18-24 ya�lar�nda
olan karde�lerimizin toplam� en
az 200 bin kadar. Siyaseti bu-
güne kadar 35 ya� üstü erke-
lerle yapanlara duyurulur,
gençler sizin gibi dü�ünmeye-
bilir, onlar� dinlemek ve anla-
mak laz�m, ayr�ca bayan
karde�lerimizi de unutmamak
gerekiyor. Ama nas�l, üzmeden,
k�rmadan ve dökmeden.
Yedinci mesaj: Say�n Cumhur-
ba�kan�m�z salondaki Evlad-�
Fatihan’a sordu: “Evlad� Fati-
han, �zmir'i 24 Haziran'da hak
etti�i yere ç�kartmaya haz�r m�-
s�n�z?” evet, bu da çok önemli.
�zmir’in nüfusunun yüzde 40’n�
olu�turan Evlad-�
Fatihan’�n  (Balkan göçmenle-
rini) mutlaka kazanmak laz�m
Sekizinci mesaj: “Siyaset tek
ki�ilik bir oyun de�ildir. Bir
kadro i�idir, siyaset bir ekip i�i-
dir, bir organizasyon i�idir”
Demek ki, te�kilat önemli,
tak�m oyunu önemli, buna dik-
kat edece�iz.
Cumhurba�kan�m�z�n Doku-
zuncu ve son mesaj� ise bir
uyar�yd� : “Seçim kampanya-
lar�m�zda görevini ihmal eden,
lakayt davranan, ihmal eden,
tembellik yapan, hatta kas�tl�
olarak çal��malar� sabote eden-
ler olursa onlar� da ay�klamak
için bu seçim bir
vesiledir”  dedi. 
Asl�nda bu konuda da çok yaz-
d�k. Özellikle �zmir’de AK Par-
tinin kurumsal bir haf�zas�
olmas� laz�m, geçmi�te kim ne
yapt� bilmek ve unutmamak
laz�m. Bu partiye büyük hiz-
metler verenlerin yani gerçek
AK Partililerin ve geçmi�te sa-
bote edenlerin yani AKP’lilerin
bilinmesi ve ay�rt edilmesi ge-
rekiyor.

Rifat SA�T

CUMHURBA�KANIMIZIN
MESAJLARINI 

ALIYOR MUYUZ?

rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

İZMİR MEKTUBUBalkanların ekonomisi için
SERBEST TİCARET ŞART

KIRCAAL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırcaali Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği ile Türk Kül-
tür ve Sanat Derneği’nin

(TÜRKSAD) ortak organizas-
yonuyla dün akşam Kırcaali’de
23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı coşkuyla kutlandı.
Programda Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği’nin çatısı altın-
daki Yüksel Esen ve Nilgün
Ahmet’in yönetmenliğinde faa-
liyet gösteren Çocuk Folklor
Ekibi ve Kırcaali Türk Halko-
yunları ve Türküleri Ekibinin
sunduğu Rumeli oyunlarının
yanı sıra derneğin solistleri de
türküler ve şarkılar söyledi.

Konserde 70 çocuk ve genç ye-
tenek sahne aldı. www.timebal-
kan.com’a göre; Kırcaali
Belediye Kültür Merkezi salo-
nunu tıklım tıklım dolduran
muhteşem konseri tüm bölge-
den yaklaşık 500 kişi izledi. On-
ların arasında pek çok küçük
çocuklarla gelen izleyicilerin de
olması gözden kaçmadı. Şirin
İsmail’in sunuculuğunu yaptığı
konser programı Kirkovo (Kı-
zılağaç) Fotinovo (Hatipoğul-
ları) Hristo Smirnenski
İlköğretim Okulundan Türkçe
öğretmeni Zekiye Hasan’ın öğ-
rencileri Sevil Yüksel ve Berika
Tasim Hacıveysal’in seslendir-
diği iki şiirle başladı. Ardından
Kırcaali Türk Folklor Ekibinde
yer alan kızlar Çiftetelli dansını
sundu.

BÜKRE�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanlık
Basın Merkezinden ve-
rilen bilgiye göre Bul-

garistan, Romanya,
Yunanistan ve Sırbistan, Bal-
kanlar’daki altyapı projele-
rini hızlandırmak için
çalışma grupları oluşturacak.
Dört ülkenin liderleri, Bük-
reş’te düzenlenen Üst Düzey
İşbirliği Konseyi sırasında
Balkanlar’ın kalkınması için
somut projeler üze-
rinde durdular. Hükü-
met başkanları Boyko
Borisov, Viorica Dunc-
hila, Alexis Tsipras ve
Devlet Başkanı Alexan-
der Vucic, ulaşım kori-
dorlarını, enerji ve
dijital bağlantıları ele
aldılar. Dört ülkenin
ulaştırma ve haber-
leşme bakanları tara-

fından oluşturulan çalışma
grupları, Sofya’da Temmuz
ayında yapılacak “16 + 1”
formatındaki toplantıdan
önce projeleri sonuçlandıra-
cak. www.timebalkan.com’a
göre; geçen yıl Varna’da bu
formattaki ilk toplantıya ev
sahipliği yapan Başbakan
Borisov, “Toplantılarımızın
halen yapılmakta olması iyi
bir haber. Bildirilerde bu-
lunma niyetinde değiliz, alt-
yapı, liman istiyoruz,
ilerlemek istiyoruz” dedi.

Bulgaristan, Romanya, Yunanistan
ve S�rbistan, ortak altyap� 
projelerini h�zland�racak

TS�PRAS’TAN TÜRK�YE HAKKINDA
ILIMLI MESAJLAR

Kırcaali’de co�kulu 
23 Nisan konseri
Kırcaali’de co�kulu 
23 Nisan konseri
Kırcaali’de co�kulu 
23 Nisan konseri
Kırcaali’de co�kulu 
23 Nisan konseri
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BRDO- BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova 2019 yılında Güneydoğu Av-
rupa İşbirliği Süreci’ne (SEEPC)
dönem başkanlığı yapacak.  Karar,

Slovenya’nın Brdo kasabasında düzenle-
nen SEEPC Zirvesi’nde alındı. Zirveye ka-
tılan Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj,  Kosova’ya SEEPC dönem baş-
kanlığının verilmesinde Slovenya’nın kilit
rol oynadığını açıkladı. www.timebal-
kan.com’a göre: zirve çerçevesinde Slo-
venya Başbakanı Miro Cerar ile bir araya
gelen Başbakan Haradinaj, Slovenya ile
Kosova’nın, geleneksel dostluğu olan iki
ülke olarak Avrupa’da istikrar ile Avrupa
değerlerine yönelik vizyonu paylaştıkla-
rını vurguladı. Haradinaj, Slovenya’nın,
Kosova’nın ekonomik kalkınması ile
uluslararası kurum ve kuruluşlara üyeli-
ğine verdiği desteğin son derece önemli
olduğunu söyledi.

SEECP’nin dönem
ba�kan� Kosova

PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da ’23 Nisan Kosova Türkleri
Milli Bayramı’ etkinlikleri çerçeve-
sinde, Türkçe eğitim veren ilköğre-

tim okulu öğrencileri Prizren’deki Şadırvan
merkezinde konser düzenledi. Konsere
Prizre halkı yoğun ilgi gösterdi. Priz-
ren’deki Şadırvan merkezinde düzenlenen ‘
Kosova Türkleri Çocuk Konseri’ndeki ilk-
öğretim okulu öğrencilerinin gösterileri
alanda bulunan katılımcılar tarafından
büyük ilgi gördü. Törende bir konuşma
yapan 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bay-
ramı Tertipleme Kurulu Başkanı Mahir Yağ-
cılar, Kosova’da Türkçe eğitimin
öneminden bahsetti. Türkiye’den 23 Nisan
Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinlikle-
rine katılmak için gelen AKP Ordu Millet-
vekili Metin Gündoğdu da, 23 Ninsan’ın
böyle anlamlı bir etkinliklerle kutlanmasın-
dan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Prizrenli ö�rencilerden
renkli konser

PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosovalı Türklerin en önemli milli bay-
ramı olan bu günde, Kosova Demokra-
tik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı

ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’ın ev
sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Kosova
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi,
Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, AK
Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Tür-
kiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova
Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sinan Cem
Barım, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilci-
leri, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve Koso-
valı vatandaşlar katıldı. Türk kökenli bakan
Yağcılar, buradaki konuşmasında, Kosova
Türkleri olarak ülkenin kalkınması, Koso-
va’daki Türk toplumunun güçlenmesi ve Ko-
sova-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için
çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak

“Kosova’mızı daha da kalkındıralım. Türkiye
ile bağlarımız ve dostluğumuzu daha güçlü kı-
lalım.” dedi. www.timebalkan.com’a göre: Fe-
tullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede
Kosova’nın daha anlayışlı olmasını bekledikle-
rini söyleyen Yağcılar, “Bizler bu konuda Tür-
kiye Cumhuriyeti ve seçilmiş temsilcilerinin
yanındayız. Bu tutumu Kosova yetkililerinden
de bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Türki-
ye’nin Priştine Büyükelçisi Kılıç da Kosovalı
Türklerin, Kosova ile Türkiye arasındaki kar-
deşlik köprüsünün kurulmasındaki önemine
işaret ederek Kosova Türklerinin buradaki var-
lığı ve zengin kültürünün Kosova’nın çok kül-
türlü ve çok etnikli yapısına da katkı
sağladığını söyledi. Büyükelçi Kılıç, “Bizler,
dost ülke, kardeş ülke Türkiye olarak buradaki
tüm halkların ve tabii Kosova Türk toplumu-
nun yanında durmaya, Avrupa’nın bu en genç
devletinin barış içinde, huzurlu ve parlak bir
geleceğe sahip olması için katkılarımızı sun-
maya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın başkenti Priştine’deki
Fatih Hamamı’nın restorasyonu
için Türk İşbirliği ve Koordinasyon

Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova Kültür,
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Priştine Be-
lediyesi arasında mutabakat zaptı imza-
landı. www.timebalkan.com’a göre: imza
törenine TİKA Priştine Koordinatörü
Hasan Burak Ceran, Priştine Belediye
Başkanı Shpend Ahmeti ve Kosova Kül-
tür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sekreteri
Veton Firzi katıldı. TİKA Priştine Koordi-
natörü Ceran, törende yaptığı konuş-
mada, Priştine şehir merkezindeki mülki
eserin tekrar yaşama kazandırılması için

TİKA olarak çalışmalara başladıklarını
belirtti. Ceran, “Şimdi inşallah (Kosova)
Kültür Bakanlığı iş birliğinde ve (Kosova)
Anıtlar Koruma Müdürlüğü uzmanla-
rıyla beraber, (Priştine) belediyemizin de

iş birliğinde bu eserlerin restorasyonu ile
ilgili aslına uygun yapılmak üzere proje-
lendirme çalışmaları başlatılacak. Bu eser-
lerin toplum yaşamına kazandırılması ve
Priştine turizmine destek olmasının

önemli bir nokta olduğunu düşünüyo-
ruz.” diye konuştu. Bakanlık Sekreteri
Firzi de kültürel mirasın koruyucusu olan
bakanlığın hedeflerine ulaşmada sağla-
dıkları yardım ve iş birliğinden dolayı
TİKA ve Priştine Belediyesine teşekkür
etti. Priştine Belediye Başkanı Ahmeti, Tİ-
KA’ya Priştine’de yaptığı projelerden do-
layı müteşekkir olduğunu dile getirerek
“Hamam, şu anda ‘kurtarılması gereken’
bir durumda. Bu yüzden Türkiye’den uz-
manlar getirdik ve elimizden ne gelirse
kurtarmaya çalışacağız. Hamamın bir bö-
lümü, yanlış bir proje ile zarara uğradı.
Bu proje ile hamam neolitik müzeye dön-
üştürülmek istendi, ancak kültürel miras
eseri olarak korunması gerekir.” dedi.

Kosova’n�n Prizren �ehrinde 23 Nisan Kosova Türkleri
Milli Bayram� dolay�s�yla resepsiyon düzenlendi

KOSOVA TÜRKLERİ 
Milli Bayramı kutladı

T�KA, Pri�tine’deki Fatih Hamamı’nı restore edecek
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27 yıllık isim krizinde
çözüm görünmüyor
V�YANA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Birleşmiş Milletlerin (BM) Make-
donya ile Yunanistan arasındaki
“isim” sorununu çözmek için

görevlendirdiği Özel Temsilci Matt-
hew Nimetz, Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Nikos Kotzias ve Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki
ülke arasındaki 'isim sorununu' gö-
rüşmek üzere Avusturya'nın başkenti
Viyana'daki BM Ofisi'nde bir araya
geldi. Basına kapalı görüşmenin ar-
dından düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan Nimetz, isim
sorununun çözülmesi için düzenle-
nen görüşmelerin yaklaşık yedi aydır
devam ettiğini anımsatarak, görüş-
menin olumlu geçtiğini, iki ülkenin
bakanlarının görüşülen konulara iliş-
kin fikir alışverişinde bulunduğunu
anlattı. www.timebalkan.com’a göre:
iki ülke arasındaki isim sorunun çö-
zümüne ilişin tarafların çok açık bir
şekilde konuyu ele aldığını aktaran
Nimetz, bu durumun çok değerli ol-
duğunu dile getirdi. Nimetz, "Her iki
taraf da çözüme ulaşmak için çok
adanmış bir şekilde hareket ediyor.
Sürece önümüzdeki haftalarda
devam edilecek" dedi.

Başta Türkiye olmak üzere birçok
ülke, Makedonya'yı anayasal adı
olan Makedonya Cumhuriyeti is-
miyle tanırken, Yunanistan, kendi sı-
nırları içinde 'Makedonya' isimli bir
bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ül-
kenin isminin değiştirilmesini talep

ediyor. Makedonya, bağımsızlığını
ilan ettiği 1991'den beri güney kom-
şusu Yunanistan ile devam eden isim
sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve
NATO'ya üye olamıyor. Makedon-
ya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin
BM Genel Kurulunda oy birliğiyle

BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılı-
nın nisan ayında kesinlik kazanmış
ancak güney komşusu Yunanistan'ın
itirazıyla geçici referans olarak 'Eski
Yugoslavya Cumhuriyeti Make-
donya' (FYROM) adıyla üyeliğe
kabul edilmişti.

BM'nin Makedonya ile Yunanistan aras�ndaki “isim” sorununu çözmek
için görevlendirdi�i Özel Temsilci Matthew Nimetz, Yunanistan D��i�-
leri Bakan� Nikos Kotzias ve Makedonya D��i�leri Bakan� Nikola Dimit-
rov, Avusturya'n�n ba�kenti Viyana'daki BM Ofisi'nde bir araya geldi

AB’ye göre; Balkanların güvenli�i,
Avrupa’nın güvenli�i
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Başkanı Donald Tusk, Batı
Balkan turu kapsamında

geldiği Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Baş-
kanı Bakir İzetbegovic, Devlet
Başkanlığı Konseyinin Hırvat
üyesi Dragan Covic ve Devlet
Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi
Mladen İvanic ile görüştü.
www.timebalkan.com sitesine
göre; Devlet Başkanlığı binasında
gerçekleşen görüşmenin ardından

düzenlenen ortak basın toplantı-
sında konuşan Tusk, 17 Mayıs’ta
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
düzenlenecek AB-Batı Balkanlar
Zirvesi’ne değinerek, “Her şeyden
önce zirve, Batı Balkanlar’ın Av-
rupa perspektifini doğrulayacak.
Zirvede ayrıca, insan, dijital çağ
ve altyapı ilişkileri de ele alına-
cak.” diye konuştu. Uygulanacak
somut projelerle AB ile Balkan ül-
kelerini birbirine bağlamak iste-
diklerini dile getiren Tusk,
“Güvenlik sorunlarının çözü-
münde iş birliğini daha çok arttır-
malıyız. Balkanlar’ın güvenliği
Avrupa’nın güvenliğidir.” ifadele-

rini kullandı. Tusk, Bosna Her-
sek’e AB üyeliği yolunda destek
olmaya devam edeceklerini, barış
ve iş birliğinin sonucunda refah
ve istikrarın olduğunu söyledi.
İzetbegovic de Sofya’da düzenle-
necek zirvenin Batı Balkan ülkele-
rine tarihi bir fırsat sunacağını
belirterek, “Bosna Hersek’ten
bazen olumsuz mesajlar gidiyor.
Bazen bu ülkede krizler hiç bitmi-
yor gibi gözüküyor. Gerçekte,
Bosna Hersek’teki durum med-
yada gösterilenden çok daha iyi.
Tüm sorunlara rağmen son 3
yılda oldukça önemli adımlar
attık.” dedi.

Ahmet GÖKSAN

ZURNANIN
ZIRTLAYANI 

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonyalı Araştırmacı-Yazar
İlber Şiyak, Makedonya ziyaretini
tamamlayarak Manisa’ya döndü.

Yazar Şiyak, Makedonya’nın Başkenti Üs-
küp’te Continental Hotel’de düzenlen II.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Sempozyumuna katıldı. Yazar Şiyak, T.C
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Bü-
yükelçilik Müsteşarı Murat Sümer ve Din
Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ile bir-
likte doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Ji-
rovnisa Köyü’nü ziyaret etti. Yazar Şiyak,
“Bu tarihi gezi ile Türk tarihinde bir ilk ger-
çekleşerek Köyüm ve Bölge binlerce yıllık
tarihinde ilk defa bir T.C Büyükelçisi tara-
fından ziyaret edildi” sözleriyle gezinin
önemini ifade etti. Yazar Şiyak daha sonra
Üsküp Büyükelçisi ile birlikte önce Gosti-
var Bld. Bşk. Arben Taravari ile görüşmesi-
nin ardından TİKA tarafından Gostivar
Devlet Hastanesi’ne hediye edilen tam do-
nanımlı iki adet Ambulans’ın teslim töre-
nine katıldıktan sonra aynı gün Üsküp’ten
ayrılarak Manisa’ya döndü.

Ara�t�rmac� Yazar 
�lber �iyak’�n 

Makedonya temaslar� 

ESK� CUMA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Başkanı Donald Tusk,
Batı Balkan turu kapsa-

mında geldiği Bosna Hersek’in
başkenti Saraybosna’da, Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Başkanı Bakir İzetbegovic,
Devlet Başkanlığı Konseyinin
Hırvat üyesi Dragan Covic ve
Devlet Başkanlığı Konseyi’nin
Sırp üyesi Mladen İvanic ile gör-
üştü. www.timebalkan.com site-
sine göre; Devlet Başkanlığı
binasında gerçekleşen görüşme-

nin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında konuşan
Tusk, 17 Mayıs’ta Bulgaristan’ın
başkenti Sofya’da düzenlenecek
AB-Batı Balkanlar Zirvesi’ne de-
ğinerek, “Her şeyden önce zirve,
Batı Balkanlar’ın Avrupa pers-
pektifini doğrulayacak. Zirvede
ayrıca, insan, dijital çağ ve alt-
yapı ilişkileri de ele alınacak.”
diye konuştu. Uygulanacak
somut projelerle AB ile Balkan
ülkelerini birbirine bağlamak is-
tediklerini dile getiren Tusk,
“Güvenlik sorunlarının çözü-
münde iş birliğini daha çok art-
tırmalıyız. Balkanlar’ın güvenliği
Avrupa’nın güvenliğidir.” ifade-

lerini kullandı. Tusk, Bosna Her-
sek’e AB üyeliği yolunda destek
olmaya devam edeceklerini,
barış ve iş birliğinin sonucunda
refah ve istikrarın olduğunu söy-
ledi. İzetbegovic de Sofya’da dü-
zenlenecek zirvenin Batı Balkan
ülkelerine tarihi bir fırsat sunaca-
ğını belirterek, “Bosna Her-
sek’ten bazen olumsuz mesajlar
gidiyor. Bazen bu ülkede krizler
hiç bitmiyor gibi gözüküyor.
Gerçekte, Bosna Hersek’teki
durum medyada gösterilenden
çok daha iyi. Tüm sorunlara rağ-
men son 3 yılda oldukça önemli
adımlar attık.” dedi.

“Türk taraf� davas�ndan emin, gelece-
�in her türlü mü�küllerine kar�� koya-
bilme haz�rl��� içindedir. Kazan�lan
özgürlü�ümüzü bir tak�m �antajlara
teslim etmemizi bekleyenler, mutlak
surette hüsrana u�rayacakt�r. Zavall�
Rum liderler, ac�yoruz sizlere!. Hala
yüzy�l evvelinin karanl�k kilise siyase-
tinden kendinizi kurtaramad�n�z. Bu-
günkü dünyan�n gidi�at�n�
göremeyecek kadar ���ktan mahrum
bir kö�eye kendi kendinizi mahkum
etmeniz ne kadar ac�d�r!”1978

Dr. Faz�l KÜÇÜK

K�br�s uyu�mazl���n�n çözümü
konusunda zurnan�n z�rt dedi�i
noktya do�ru ko�ar ad�m gidi-

yoruz. Konunun çözümüne ili�kin ola-
rak yol ayr�m�nda oldu�umuz
gerçe�inin kabul edilmesi gerekiyor.
40 y�l� a�k�n süredir do�anlar kar��-
l�kl� olarak bir birlerini tan�m�yorlar.
Hele kar�� taraf�n UNUTMUYORUM
konulu dersinin okutulmas� uyu�maz-
l���n çözümünü yoku�un tepesine ç�-
kar�yor. Ada’da iki toplumlu
etkinliklerin düzenleniyor olmas�n�
çözüm için bir yol olarak görenlerin
bile, kar�� taraf�n K�br�s Türk’lerine
az�nl�k hakk� vermenin ötesine geçe-
medi�i biliniyor. K�br�s Türk’leri bu-
güne de�in kar�� taraf� güre�
kurallar�na göre mindere çekebilmek
için u�ra�t���n� kaydetmek gerekiyor.
Sürekli olarak minder d���na kaçarak
uyu�mazl���n çözümü konusunda d��
desteklerden yard�m umarak bu gün-
lere geldi�imiz unutulmam��t�r. Bay
Nikos Anastasiyadis BM Güvenlik
Konseyi’nin sürekli be� üyesinin ve
AB’nin kat�lmas� ko�uluyla K�br�s’la
ilgili yeni bir konferansa kat�lmaya
haz�r oldu�unu belirtiyordu. D��ar�dan
gazel okuyanlar�n öncelikle kendi ç�-
karlar�na hizmet edebilecek bir çözü-
mün pe�inde olacaklar�n� da bu
öneriyi ortal�klara atan Bay Anastasi-
yadis de iyi bilmektedir. 

TOP TAÇTA

Bu tür önerilerle ortal�klara ç�kanlar�n
önce dönüp kendilerinin ne yapt�kla-
r�na bakmalar� gerekiyor. S�k��t���
zaman topu alan d���na atan ayaktopu
oyuncusu gibi davrand�klar� biliniyor.
Bu güne de�in haklar�n� gasp ettikleri
K�br�s Türk’lerini �imdilerde yok
sayma içinde olduklar�n� yinelemek
istiyoruz. Bunun ötesine de geçerek
Antla�malarla kurulan K�br�s Ortakl�k
Cumhuriyeti’ni bir Rum Cumhuriyeti
olarak görenler dünyay� da kand�rd�-
lar. Bunu yapanlar �imdilerde “gel se-
ninle çözüm müzakerelerine
ba�layal�m” türküsünü ç���rmaya ba�-
lad�lar. Buna kar��n inand�r�c� olam�-
yorlar. K�br�s Cumhuriyeti’nin
kurulu� antla�malar�n�n imzaland���
günlerde Lefko�a’da Makarios,
Atina’da Yunanistan D��i�leri Bakan�
Averof, “Enosise böyle bir cumhuri-
yetten daha kolay gidilebilece�i için
bu antla�may� imzalad�klar�n� söylü-
yorlard�. Günümüzde de Akel ele�tiri
yap�yor gibi görüntü vererek görü�-
mecilere ayar vermeye çal���yor. Geç-
ti�imiz günlerde Akel Genel Yazman�
Bay Andros Kipriyanu, Anastasiya-
dis’in müzakerelerin ba�lamas� için
BM Genel Yazman� taraf�ndan belir-
lenen çerçeveyle hemfikir olmad���n�n
görüldü�ünü söylüyordu. Buna kar��n
Bay Anastasiyadis ise so�ukkanl�
olunmas� ça�r�s�nda bulunuyordu.   
1968 y�l�ndan günümüze dek yap�lan
müzakerelerde ya�ad��� sürece sorum-
luluk alm�� olan Glafkos Klerides,
1994 Aral�k ay�nda “K�br�s’ta Ele-
nizm son zaferine ula��ncaya kadar si-
perlerde mücadeleyi sürdürece�im.
Ulusal ç�karlar�m�za ayk�r� bir çö-
zümü kabul etmemiz için yap�lan bas-
k�lara asla boyun e�meyece�iz”
diyordu. UNUTMUYORUM e�itimi
ile yeti�enlerden daha farkl� bir yakla-
��m� da beklemiyoruz. Cumhurba�kan�
Ak�nc� 16 Nisan’da yap�lacak olan gö-
rü�me öncesinde “gerçekten bir yol
ayr�m�na geldi�imiz aç�k ve nettir.
Birlikte yürünecek bir yolumuz var
m�d�r? Yoksa herkes ayr� ayr� yollara
m� gidecek? Bu görü�menin önemi
budur” diyordu. Müzakerelerdeki �sra-
r�n dön baba dönelim hac�lara gidelim
yakla��m� ile bire bir örtü�tü�ünün de
unutulmamas� gerekiyor. Kar�� taraf�n
oyun ve tuzaklar�na dü�memek ad�na
Ulusal Konseyi kurarak bir araya gel-
memiz gerekiyor.

Bulgaristan da kendi 
sava� araçlar�n� yapacak
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Tarihi yazan-
lar dönem-
leri

de�erlendirme sü-
recinde, belli ba�l�
olaylar� anlatt�kla-
r�nda, mecaz (me-
tafor) kullanmay�
severler. Bu mecazlar as-
l�nda dönemi ve gerçekle-
�en olaylar�n k�sa ve özet
olarak okuyanlar taraf�n-
dan anlama ve idrak etme
sürecine yard�mc� olmak-
tad�rlar. �ki kutuplu
Dünya düzenine bizler
“So�uk Sava�” dönemi
mecaz�n� kullanarak ta-
rihe not dü�mü�tük.
So�uk Sava� dönemi
1950’li y�llardan ba�layan
ve ABD-Sovyet Rusya
aras�nda gerçekle�en ya-
r��a denilmi�tir. So�uk
Sava� dönemlerinde iki
super güç, do�rudan ol-
masa bile dolayl� bir �e-
kilde birbiri ile
gerçekle�tirdikleri �stih-
barat sava�lar�, NATO,
Var�ova Pakt�, Gladio
gibi yap�lanmalar saye-
sinde Dünya’y� iki böl-
geye bölerek, yönetmeye
yeltenmi�lerdir. Bu siyasi
proje ve konseptin uzun
y�llar hakim oldu�unu ve
hatta Demokratikle�me
dedi�imiz çözülme süre-
cinde bile So�uk Sava�
mant���n�n devam etti�ini
görmü�tük ve görmekte-
yiz. Dünya’n�n her ye-
rinde Demokratikle�me
süreci So�uk Sava� man-
t��� ile gerçekle�tirilmi�-
tir. Yeni Dünya
Düzeninde uluslar�n kar-
��s�na iki tercih ç�kacak-
t�r;

ANT� 
DEMOKRAT�K

YAPILAR

Birincisi: Anti demokra-
tik yap�lar ve sistemlerle,
milliyetçilik

�kincisi:   Demokratik ya-
p�larla, anti milliyetçilik.

Tercih hakk�m�z� kullan-
maya gelince bence, mil-
liyetçili�i tercih ederek
anti demokratik uygula-
malara yönelmi�izdir.
Aksi tagdirde Demokra-
tikle�me sürecinde bir ta-
raftan, ABD’nin ve
AB’nin gözetimindeki,
Bosna, Kosova, Kaf-
kaysa, Orta Do�udaki
gerçekle�en sava�lar� ve
di�er taraftan Balkanlar-
daki anti demokratik ha-
reketlerinin yan�nda Orta
Do�udaki “dikta” rejimle-
rin olu�turulmas�na veya
olu�mas�na izin verilme-
sini nas�l aç�klars�n�z.
�ahsen, birinci tercihteki
anti demokratik yap�lar
ve sistemlerle, milliyetçi-
lik olarak aç�klar�m. ��te
bu Yeni Dünya Düze-
ninde büyük Devletler ve
onlar�n himayesinde olan
küçük devletler So�uk
Sava� mant��� ile hareket
sahalar�n� olu�turarak, de-
�erlerin-de�ersizle�mesi
projesine imza atacaklar-
d�r. Dünyada “ortalama”
dedi�imiz e�itim, eko-
nomi, büyüme ve tüketim
toplumlar�n� olu�turacak-
lard�r. Ortalaman�n d���na
ç�kmaya çal��an birey
veya devletleri sistem d�-
��na iteceklerdir. Peki,
So�uk Sava�tan sonraki
dönemde neler de�i�ecek-
tir. Aç�kças� ortalaman�n
d���na ç�kmaya çal��an
devletleri ve toplumlar�
yeni bir konsepte zorlaya-
caklard�r. Bu konsepti
bendeniz “Buzul Sava�”
konsepti olarak adland�r-

maktay�m. Buzul ne de-
mektir, da� zirvelerinde
yaz-k�� erimeyen ve yer
çekiminin etkisiyle yer
de�i�tiren büyük kar ve
buz kütlesidir. Yeni dö-
nemde, eski dönemin
mant��� olan So�uk Sava�
mant���na geriye dönü�
olmu�tur. Dünyadaki ya-
p�lanmalara bakt���m�zda
eski karlar�n erimedi�i,
sadece ve sadece yeni ak-
törler ve ihaleler ayarlan-
maktad�r. ABD’nin
bilhassa Ortado�u politi-
kalar�na yeni bir denge
olan Türkiye’nin müdahil
olmas�, ABD ve AB’nin
bölgedeki terror örgütle-
rine yard�m ve yatakl�k
mant���n�n devam etmesi,
ortalaman�n üzerine ç�kan
veya ç�kmaya çal��an ül-
kelerdeki faili meçhul ci-
nayetler, darbe
senaryolar�n olu�turul-
mas� ve uygulamaya ko-
nulmas� ve bunun gibi
olaylar�n aç�klamas�n�
ancak ve ancak So�uk
Sava� sonras�ndaki Buzul
sava�lar olarak izah edile-
bilir. Dünyadaki büyük
güçlerin, yeni denge olan
Türkiye’nin oyuna dahil
olmas�yla kendi ahenkle-
rini de kaybetmi�lerdir.
Stalin döneminden itiba-
ren ABD’nin müttefiki
olan Rusya yeni ittifaklar
aramakta, Çin bu yeni
konsepte kendi iç ege-
menli�ini güçlendirip
Rusya ile yeni ittifak ara-
y���na giri�mesi olas�l�k
dahilinde. �ngiltere’nin
Alman gücünden uzakla-
�arak kendince yeni itti-
faklara kap�lar�n�
aralamas� bir tesadüf mü
sizce. ABD’nin yeni iha-
lelerini Fransaya verme
çabalar� bu yeni Buzul
Sava��n ayak seslerinin
izleridir. Buzul Sava�ta
Ortado�u haliyle kilit
nokta haline gelecektir.
Türkiye’nin operasyonlar�
sayesinde yerel ahali ve
elitler büyük bir rahat-
lama ve soluk alma süre-
cine girmi�tir. Bölge
ahalisinin Türk etkisinin
buzullar�n eritmesini ve
yeni baharlar�n gelmesi
için dua ve beklenti içine
girmeleri gayet do�ald�r.
�u an ki görünen gerçek
Buzul Sava�lar�n ba�la-
madan bitmesi Türki-
ye’nin elindedir. Bu
sava��n ba�lat�lmas�,
Dünya siyasetine yeni
modeller olu�turabilecek
ve hasretle beklenen yeni
dengelerin durdurulmas�
içindir. Demek ki Buzul
Sava� dünyam�zda eski
super güçlere alternatif,
yeni adaletli güç veya
güçlerin do�mas�na kar��
yürütülecek bir sava�t�r.
Aktiv süperler buzullar�n
eritilmesini istememekte-
dirler, fakat so�ukluk fak-
törü de�i�ti. O yüzdendir
ki Rusya ve �ngiltere gibi
ülkeler �u a�amada bir
ad�m geri çekilip, Buzul
Sava� süresince sivrilecek
gücü/ güçleri görmek için
bekleyebilir ve ona dahil
olabilirler. E�er Buzul
Sava� �srar� devam eder
ise, belki de eski süperler
eriyecek buzullar�n al-
t�nda kal�p okyanuslara
dökülecekler. Bekleyip
görece�iz.

�ener B�LAL

SO�UK 
SAVA�TAN

BUZUL 
SAVA�INA

Çocukluğumun en güzel günle-
rini geçirdiğim Prizren’i özlü-
yorum…

Prizren’i iki yakaya ayıran Bistriça’yı
özlüyorum…
Şadırvanı özlüyorum,
Maraş’ı özlüyorum, Bayraklı Camii
özlüyorum,
Kale’yi özlüyorum…
Prizren’in yüreği sıcak insanlarını öz-
lüyorum…
Evet bu güzel şehrin her şeyini hava-
sını, suyunu, korzosunu özlüyo-
rum…

… Balkanların en yüksek minareli
Sinan Paşa Camii, eski tarihi taş köp-
rüsü, Gazi Mehmet Paşa Camii, Gazi
Mehmet Paşa Hamamı, mimari eser-
leriyle Osmanlı Türk kültürünü yaşa-
tan şehirdir Prizren… Çocukluğum
günlerinde Nisan sonu, Mayıs ayı
tatil hazırlıklarımız başlardı benim ve
kız kardeşim Semiha’nın. Nereye gi-
diyoruz tatile diye sorarsanız sevgili
okurlarım, Kosova’nın şirin şehri
Prizren’e idi tatil hazırlıklarımız. Ço-
cukluğumun en güzel tatil günlerini
Prizren’de geçirirdim. Anne tarafım
Prizrenli olduğu için biz her yaz tatili-
mizi Anneannemde geçirirdik…
…Böylece Nisan ve Mayıs ayları
derslerimiz dışında tatil hazırlıkları-
mız en önemli faaliyetlerimizden bi-
riydi. Bu iki ay içerisinde yıl sonu
notlarımızın ne daha başarılı olması
için çalışmalarımız dışında da Priz-
ren’e neleri götüreceğimiz de önem-
liydi. Başta yaz aylarında
okuyacağımız kitaplarımızı ayırırdık,
ben kitap okumayı severdim kız kar-
deşim ise el işlerine meraklıydı. Böyle
anne babamızdan gizli gizli bavulla-
rımıza girecekleri hazırlamaya başlar-
dık…

SEVERDİK TATİLLERİ

…Severdik Prizren tatillerimizi.
Üsküp yaşantımızdan bir başkaydı
Prizren’deki günlerimiz. Şirin şehir
Prizren’e hareket edeceğimiz günleri-
mizi, saatlerimizi saymaya başlar-
dık… Yolculuklarımız uzun sürerdi,
şimdilerdeki gibi öyle iki saat, üç sa-
atte değildi… Üsküp’ten trenle Feri-
zoviç’e gelir oradan da otobüsle
Prizren’e varırdık. Hatırlıyorum bir
defasında, Babamın bir evrakında
soy isminde bir harflik yanlışı ol-
muştu,(derken önceleri K-15 kartları
vardı –tren yolculuklarında kullanı-
lırdı) Ferizoviç’ten gerisi Üsküp’e
dönmeliydi. Bütün ailenin dönme-
mesi için Bizler, Annem, ben, kız kar-
deşim ve kardeşim şehrin
merkezindeki bir otele yerleştik. Feri-
zoviç’i o zamandan pek de sevme-
dim. Suyu hiç güzel değildi, bir
kokusu vardı suyun, şimdilerde nasıl
suları var bilemem ancak o zamanki
demir kokulu suyu bugün hatırladı-
ğımda içimden bir ürperti geliyor.
Ancak ekmekleri çok lezzetliydi. Fı-
rından çıkan taze ekmek almıştık,
otelimizde peynirle bir güzel yemiş-
tik ki tadı damağımda kalmıştı. Feri-
zoviç için bir konuşma olduğunda
ekmeğin lezzetti bir de suyun demir
kokusunu hatırladığımı anlatırım…
Böyle uzun bir gecemizi geçirmiştik

Ferizoviç merkezindeki otelde. Gece
bir türlü bitmiyordu. Sabah’ın doğu-
şunu canla bekliyor olduk. Babamı-
zın gelmesi bizim için Prizren
yolculuğumuza devam demekti…
Böylece sabahın doğuşunu beklerken
uykuya dalmıştık ben ve kız karde-
şim. Sabah doğuşu değil de öğlende
uyanabildik ancak ki Babamız da gel-
miş, otobüs biletlerini almıştı ve gü-
zelim Prizren yolculuğuna devam
edecektik…

FERİZOVİÇ GECELERİ

… Ferizoviç’te geçirdiğim bu geceyi
de hatırımdan hiç çıkaramıyorum,
belki de bekleyişimizin uzun oldu-
ğundan olacak ki, öğlende Prizren
otobüsü hareket ettiğinde içimden
çok şükür dedim. Ferzoviç Prizren
yolculuğu beş saatten fazla sürerdi.
Her yıl yaz tatilimizin Prizren yolcu-
luğu tren ve otobüsle başlardı. Gider-
ken mutluyduk, bu uzun yolculuğu
severek atlatırdık, ancak dönüşümüz
de yolun bitmemesini arzu ederdim
içimden…
… Prizren’e varışımız her zaman çok
neşeli olurdu. Anneannemin evi Priz-
ren’in merkezindeydi. Etrafımızda
Bayraklı Cami vardı. Maraş çeşmeleri
de yakınımızdaydı. Hatırlarım öğlen
yemeğine oturduğumuzda ailenin en
küçükleri ben ve kız kardeşim oldu-
ğumuzdan koşarak Maraş’ın soğuk
suyunu testilerimize doldurur gelir-
dik. Buz gibi suydu Maraş suyu…
…Bir de Prizren evlerine özgü güzel
bir derecik akardı bahçelerden. Buna
da potok derdi Prizrenliler. Bu poto-
kun evlerin bahçelerinden geçmesi
çok şirin bir görüntüyü yansıtırdı. Bu
potoklarda karpuz, kavunlarımızı
koyar yemek öğünlerimizde mis gibi

ve soğuk olmaları da ayrı bir lez-
zetti…
Anneannemin evinde bir ön ve arka
bahçesi vardı. Ön bahçesinin tam
giriş kapısı yanında büyük dut ağacı
her gelene hoş geldiniz derdi. Bir de
dut ağacının verimliliğinden tüm et-
raftaki komşular yararlanırdı. Çocuk-
lar da ağaca tırmanmayı severdi. Ben
hiç bu ağaca tırmanamadım. Korkar-
dım. Ancak evin arka bahçesinde kı-
zılcık ağacına tırmanabilirdim. Bu da
dut ağacının tam tersi küçücüktü tır-
manması da kolaydı, ama yaprakla-
rından vücudumda beliren kaşıntıyı
hala hissediyor gibiyim. Çocuk sev-
dası ya, ben de bir ağaca tırmanayım
diye bu kaşıntılara boyun eğerdim…
Mahallemizde Türkler, Arnavutlar ve
Sırplar ikamet ederdi. Aralarında
öyle güzel anlaşırlardı ki günümüzde
böyle bir anlaşmayı ne yazık ki unut-
tuk. Tüm güzellikler gibi aileler ara-
sında, hangi dinden olursan ol, ortak
çaba, çalışmalar, üzüntüleri, sevinç-
leri hep beraber ortakça çözmek ti gi-
rişim amaçları. Günümüzde böylesi
beraberlik ne yazık ki tarihe karıştı
her güzel faaliyetlerde oldu gibi…
Mahallemizdeki çocuklar arasındaki
arkadaşlıkları inanın ki günümüzde
özlemle arıyorum…
Prizren merkezinde güzelim Şadır-
van çeşmesi şehrin Prensesi olarak et-
rafa akan suyuyla gülücükler
dağıtırdı. Akşamları Şadırvan sokağı-
nın üst tarafında korzo olurdu. Kor-
zo’yu bugün bilen var mı ama, bu bir
yürüyüş imajını veren kendine özgü
bir arkadaşlık sefasıydı. Korzoda
genç kız ve erkekler sevgilerini de
birbirlerine bakışlarıyla anlatırdı. Biz-
ler küçük olduğumuzdan dolayı bu-
ralara pek gelemezdik, ancak benim
üç bekar teyzem vardı, bazan onlarla

beraber biz de ailemizden gizli gizli
korzo kaçamağı yapardık…

HARİKA KALESİ

… Prizren’in harika Kalesi var. Kale-
den şehire kuş bakışı gerçekten de
Prizren’in doğal güzelliğinin pano-
sunu etrafa yayıyordu. Tüm bu gü-
zellikler dâhilinde bir de Prizren’in
benim çocukluğumun dönemindeki
genç bekârlarının yaşantıları çok il-
ginçti. Anneannemin arka bahçesine
günümüz Prof. Nimettullah Hafız’ın
evindeki bir oda camı bakardı. Ken-
dilerini tanımam da bu pencereden
dolayıdır. Onunla arkadaşlık yapan
bir de Nusret Dişo vardı. Günü-
müzde Nusret Dişo yazdığı şiir ve
yazılarıyla, Nimettullah Hafız ise bi-
limsel açıdan ünlü olmayı başardılar.
Ancak benim çocukluğum döne-
mimde bu iki meşhur insanın Bistriça
nehri etrafındaki müzikli, danslı eğ-
lenceleri hiç gözüm önünden git-
medi. Daha sonraları Nusret Dişo ile
‘Birlik’ gazetesinde beraber çalıştık,
eski günlerimizin hatıralarını zaman
zaman konuşurduk…

… Osmanlı Türk Şehri Prizren’de
benim çocukluğum dönemimde
Türkçe konuşulurdu. Şehrin her kö-
şesinde herkes Türkçe konuşur anla-
şırlardı. Günümüzde oradaki
konuşulan dili bilemem ancak bir za-
manların Prizren’i tam da bir Türk
Osmanlı Mimarisinin değerlerini et-
rafa yaydığı gibi Türkçesiyle de tüm
ahalinin konuştuğu bir Şehir ol-
muştu…

… Bir de Prizren’in ‘DOĞRU YOL’
KGSD’nin faaliyetlerini Babama anla-
tan sözünü ettiğim Derneğin kurucu-
larından Hüda Leskovçalı’yı da
tanıdığıma sevindim. Derneğin
Dram kolu faaliyetlerini Babamla ko-
nuşurken kulak misafiri olurdum. Se-
viyordum Tiyatro Sanatını, evimizde
Tiyatro konusu olduğunda da ben
hep mutlu olurdum… Prizren’in de
‘Doğru Yol’ KGSD Dram kolu bugün
de değerli faaliyetlerde bulunduğuna
eminimdir…

… Prizren’deki yaz tatilimi anlatırken
bir de Tava yoğurdu, sucuk ve topli-
yaları anmadan yapamayacağım.
Topliyaları bugün Türkiye’deki aç-
malara benzetiyorum, ancak çocuk-
luğumun topliyalarının tadı bir
başkaydı… Anneannem her sabah
bizlere topliyaları getirirdi. Karnımızı
bir güzel doyururduk…

…. Çocukluğumun Prizren şehrini
anlatmaya güzelim Osmanlı Türk
Sanat eserleriyle başladım ve de ora-
ların lezetli topliya, sucuk ve tava yo-
ğurduyla yazıma son vermeyi uygun
buldum. Ancak yazıma son verirken
şunu da belirteyim ki, günümüzde
Prizren’e bir türlü gidemediğimi de
anmadan yapamıyorum. Bunun ne-
deni de Memleketim – Makedonya
ve Kosova’ya gidilirken var olan sınır
kapısının üzüntüsündendir…

‘

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

’
Balkanların en yüksek minareli Sinan Pa�a Camii,
eski tarihi ta� köprüsü, Gazi Mehmet Pa�a Camii,
Gazi Mehmet Pa�a Hamamı, mimari eserleriyle 

Osmanlı Türk kültürünü ya�atan �ehirdir Prizren…

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

ÖZLÜYORUM PRİZREN’İ

Saadet NEB�
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Bahar tamamen kendini
hissettirmeye ba�lad�.
Özellikle erguvan çiçek-

leri kokular�n� yaymaya ba�la-
y�nca, a�açlarda ötü�en ku�lar�n
sesi gelince insan ister istemez
bahar�n etkisine kapt�r�yor kendi-
ni. Çiçekçilerin önünde buldum
ben de kendimi, biraz gübreli
toprak birkaç yeni saks� alman�n
tam vakti. �öyle pencere kenarla-
r�na birkaç yeni çiçek de koyduk
mu tamamd�r. Sonra dü�ünmeye
ba�lad�m, ben ne zamandan beri
böyle çiçeklere merak sald�m.
Eskiden tek tük çiçek al�rd�m
ama birkaç hafta geçince solar
giderlerdi, ya çok sulard�m ya da
unuturdum. Çiçekler de hissedi-
yor demek samimiyeti, gayreti,
muhabbeti. Çiçekler hisseder de
insanlar hissetmez mi, belirli bir
ya�tan sonra hangi gülü�ün ger-
çek hangisinin yapma oldu�unu
anlam�yor muyuz, pekâlâ anl�yo-
ruz. Bahar bütün canl�l���yla
“ben geldim” dese de kendi yor-
gunlu�unu da getiriyor yan�nda,
ne demi� �air, “yaprak döker bir
yan�m�z, bir yan�m�z bahar
bahçe”. Öyle güzelmi� ki �u orta
ya�lar, mesela hangi çiçek hangi
ayda açar diye de ö�retiyormu�
insana, hangisini fazla su soldu-
rur hangisini ye�ertir de ö�reni-
yormu�sun. Bu mevsimde her
taraf c�v�l c�v�l iken asl�nda
insanlar�n da bir yorgunlu�u
oldu�unu anl�yormu�sun.
Bak�yorum etraf�ma, kimisi ba�
a�r�s� �ikâyetinde, kimisi tansi-
yondan �ikâyetçi. Ba� dönmeleri,
s�rt a�r�lar�, alerjiler, nezleler,
ço�u kimse de “bir a��rl�k var
üzerimde” demekle yetiniyor.
Kimi sorsan hasta de�il asl�nda
ama iyi de de�il. Toplum olarak
bir cevap vermek zorunda hisse-
diyoruz: “Hava de�i�ikli�i, hava-
dand�r ya hű”. ��e gidiyorum,
asansörde insanlar somurtkan,
“selam, nas�ls�n?” dediklerimiz
“eh, idare eder” diye cevap veri-
yor. Ard�ndan da bilindik cevap
“havadand�r, havadan”. Oysa
bahar gelmi�ti hani, güzel kokan
çiçekler, yemye�il a�açlar vs.

SA�LIK SEKTÖRÜ

Eskiden, yakla��k yirmi ya da
otuz y�l öncesine kadar
Makedonya’da sa�l�k sektöründe
çok fazla Müslüman doktor ya
da cerrah, hem�ire yahut eczac�
yoktu. Hastane kap�lar�nda bek-
lerken, biraz daha uzun beklesek
ya da hem�ireler ters cevap
verse, bilirdik ki sa�l�k karne-
mizde ad�m�z� görmü�,
Müslüman oldu�umuzu anlam��,
bize de kötü muamele ediyor.
Ka�lar�n� çatan doktorlar, sanki
ya�l� ninelerimize “hasta olmak
için �u saati mi seçtin” der gibi
bak��lar at�yordu. Bu yüzden, o
dönemin velileri çocuklar�n� oku-
tup doktor olmalar� için ellerin-
den geleni yapt�lar. Tarlalar�n�
satm�� olanlar, yemeyip içmeyip
çocuklar�n� okutanlar az de�ildi.
Hatta “para her kap�y� açar”
diyenler de vard�, doktorlara
gözü gibi bakarlard�, o doktoru
da buna al��t�rm��lard�. Sonralar�
herkes bu yolu denemeye ba�la-
d�. “Paran yoksa sana iyi bak-
mazlar.” Bu cümle de buralarda
çok kullan�l�r mesela. Yava�
yava� insanlar�n din, dil, millet
farkl�l���ndan çok, cebine göre
sayg� göstermeye ba�lad�lar.
Tabii bunlar� yazarken de genel-
leme yapamam, elbette hipokrat
yeminine sad�k kalan nice doktor
vard�. Hatta çok iyi doktorlar da
vard�, onlar� bulmak için �ehir
�ehir gezdirirlerdi de. Özellikle
ciddi hastal�klar� olanlar daha
büyük �ehirlerdeki daha tecrübeli
doktorlara yönlendirildi. Mesela
Yugoslavya döneminde
“Belgrad’a ameliyat olmak için
gitti” cümlesi efsaneydi. Tabi
Yugoslavya da��ld�ktan sonra
her ülke kendi ba��na kal�nca,
sava�lar her alanda oldu�u gibi
sa�l�kta da ilerlemeyi engelledi.
Bu yüzdendir ki �u anda
Balkanlar’da sava� görmü� ülke-
ler çok geriden geliyor. Bu k�r�l-
ma noktas�nda bir �ekilde oku-
yup doktor olanlar oldu elbette,

buralarda gelecek göreme-
yenler de farkl� ülkelere göç
etti. Bugün ister sa�l��� ister
e�itimi ele�tirirken bunu da
göze alarak yapmak gerek.
Civar ülkeler geli�irken
buralarda kan dökülüyordu,
�imdi bar���n bu bahar mev-

siminde at�lan ad�mlar yava� ola-
bilir. Sistem eskimi�, yenilenme-
si için de daha çok zaman gere-
kiyor galiba. Bir ülkenin ne
kadar geli�mi� oldu�unu anla-
mak isterseniz ya e�itimine
bakacaks�n�z ya hastanelerini
gezeceksiniz. Özel hastane ya da
özel okullar� de�il tabi, devlet
hastanelerini. Gelelim bizde
durum nedir sorusuna… �ster
Arnavut ister Türk olsun devlet
hastanelerinde �imdi birçok dok-
tor var. Hastalar�n kar��la�t���
muamele eskisine göre de�i�ti
mi? �stisnalar� ayr� tutarak pek
bir �ey de�i�ti�ini söyleyemem.
Ancak biz �unu gördük; sistem
de�i�medikçe eski hamama yeni
tas almak çare olmuyor. Ne bile-
yim, y�llard�r heykellere harca-
nan bütçe sa�l��a harcansayd�
çok daha farkl� olurdu. �imdi
farkl� bir rekabet de var, “özel”
diye bir �ey var. Empati kurmaya
çal���yorum, çok iyi bir dokto-
rum mesela, günde otuza yak�n
hastam var, devletin verdi�i maa-
��n yar�s�ndan fazlas�n� kiraya
veriyorum, kar��mda özel bir
hastane var, oradaki doktor
günde on hasta kabul ediyor,
ald��� maa� benim maa��m�n on
kat fazlas�, bu motivasyonla nas�l
çal��abilirim? Elbette zor, hasta-
nelerin ço�u eski, �artlar k�s�tl�,
dü�ünsenize yaz�n s�cak aylar�n-
da ameliyat olmu� hastalar�n
odalar�nda klima bile yok, insan
yak�n�n� ziyaret etmekten korku-
yor, hastaneden ç�karken yüz
kere dezenfekte olmaya çal���-
yorsun. Doktorlar asabi, insan
hasta olmaktan korkuyor.
Müslümans�n, Hristiyans�n,
Türk, Arnavut ya da Makedon
fark etmiyor, yine ayn� yere
dönüyoruz: Bütçene göre muaye-
ne edileceksin. Sigortal� olman�n
da çok anlam� kalm�yor, reçetey-
le sat�lan ilaçlar�n baz�lar� var
baz�lar� yok.

BELGRAD’DA 
AMEL�YAT OLDU 

Eskiden efsanele�en “Belgrad’da
ameliyat oldu” cümlesi de�i�iyor
art�k. �imdilerde Balkanlarda
“Türkiye’ye gönderelim” cümle-
si moda. Bu nedenle birçok özel
hastane Türkiye ile i�birli�i
yolunda. Türkiye’ye gidip semi-
nerler gören doktorlardan tutun,
burada özel hastane açanlara
kadar uzun bir yol. D��ardan
bak�nca Türkiye epey yol kat
etmi� durumda. Hatta burada
devlet hastanesinin baz� bölümle-
rini yenilemek için T�KA’n�n
kap�s� çal�n�yor. Özellikle yo�un
bak�m ve pediatri klini�inin tadi-
lat� ve yenilenmesi y�llar önce
T�KA taraf�ndan yap�ld�, en az�n-
dan çocuklar hastaneye gidince
korkup kaçm�yor. T�bbi ekipman
ve cihazlarla birçok bölümler
rahat bir nefes ald�. Bunun d���n-
da, geçen y�l Makedonya’da
çocuk ve bebek ölümlerinin azal-
mas� için sa�l�k personeline
yönelik düzenlenen e�itimde bir-
çok personel sertifika ald�. En
önemlisi, Makedonya vatanda-
��ysan�z sigorta mevzuat�na göre
sa�l�k hakk�m�z var Türkiye’de.
Orada bulunup bir rahats�zl�k söz
konusu oldu�unda sa�l�k hizmet-
lerinden yararlanabilme gibi bir
kanun var. Oradaysak s�k�nt�
yok. Devlet ve sistem var çünkü.
Ke�ke ya�ad���m�z ülke biraz
daha fazla çaba sarf etse sa�l�k
kurumlar�na. Doktorlar uzun y�l-
lar okuyor, hayat boyu okumak
zorundalar, onlara biraz daha ilgi
gösterse ke�ke. Halk neden bunu
dü�ünsün, devlet dü�ünsün bunu.
Bizler hâlâ çocuklar�m�z�n ald�k-
lar� a��lar�n kalitelerini dü�üne-
lim, oluruna olmaz�na bakal�m;
çocuklar ac�dan biz de o a��dan
korkmaya devam edelim. �nsan
ya�ad��� ülkede hasta olmaktan
korkuyorsa daha çok “havadan-
d�r, havadan” der durur. Bahar
gelince “havadan”, yaz gelince
“suyundan”. Son baharda “do�a-
dan”, k���n da “so�uktan” der
i�te…

Leyla �erif EM�N

HAVADANDIR
GEÇER 
YA HU

T�RAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eskişehir’e bağlı Tepebaşı Belediyesi
İki Elin Sesi Çocuk Senfoni
Orkestrası'nın Arnavutluk'un başken-

ti Tiran'da verdiği konser için ülkede bulu-
nan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet
Ataç, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ı
ziyaret etti. Başkan Ataç'ı misafir eden
Erion Veliaj, sosyal medya üzerinden yap-
tığı açıklamada, "Tepebaşı Belediye
Başkanı dostum Ahmet Ataç'ı Tiran'a davet
ettim. İki şehir arasındaki dostluğu güçlen-
dirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek,
işbirliği yapan ve birbirine yardımcı olan
şehirlere aittir" ifadelerine yer verdi.
www.haberler.com’a göre; Başkan Ataç ise
Tiran'da sanatın birleştirici gücü ve İki Elin
Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın hari-
ka konseriyle çok güzel günler geçirdikleri-
ni söyledi. Ataç, "Tiran Belediye Başkanı
dostum Erion Veliaj'a misafirperverliği ve
iyi dilekleri için teşekkürlerimi sunuyo-
rum. İki dost ülke ve kent arasındaki dos-
tane ilişkilerin pek çok alanda daha ileri
noktalara taşınmasını arzuluyor,
Arnavutluk halkına sevgi ve saygılarını
sunuyorum" şeklinde konuştu.Diğer yan-
dan iki belediye arasında teknik ve mesleki
işbirliği alanları oluşturmak için ziyaret
programları hazırlanacak. Daha sonra kül-
türel, sanatsal, ekonomik ve ticari işbirlikle-
rinin güçlendirilmesi için çalışmalar
düzenlenecek. 

Bayrampaşa Belediyesi’nden
Sırbistan'da 23 Nisan etkinliği
S�rbistan'da Bo�nak nüfusun yo�un ya�ad��� Sancak bölgesine

ba�l� Tutin �ehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram� vesilesiyle "Balkanlarda 23 Nisan" etkinli�i düzenlendi

�ANLIURFA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Nihat Çiftçi, Zeytin

Dalı operasyonuna des-
tek vermek üzere Bosna
Hersek, Mekadonya,
Hırvatistan ve
Kosova'dan gelen millet-
vekilleri ile iş adamlarını
ağırladı. Hamarat Eller
Çarşısında milletvekilleri
ve iş adamları ile yemek-
te buluşan Başkan Nihat
Çiftçi, Türkiye'nin bölge
barışı için girişimlerine
devam ettiğini ifade etti.
www.haberler.com’a
göre: Türkiye'nin hiçbir
ülkenin toprağında gözü
olmadığını da buluşma-
da sözlerine ekleyen

Çiftçi, "12 bin yıllık
Şanlıurfa'mız da böylesi-
ne güzel dostları ağırla-
dığımız için mutluyuz.
Bilindiği gibi Türkiye
terör örgütleri ve bölge
açısından tehdit oluştu-
racak unsurları hem
kendi sınırlarından
temizlemek hem de
bölge barışını tekrardan
dizayn etmek için tüm
dünyanın takdir ettiği bir
şekilde yol alıyor. Bu
kapsamda da dostlarımı-
zın bizlere destek verdi-
ğini görmek ve onların
yanımızda olduğu bil-
mek bizlere bu yolda ışık
veriyor. Tekrardan şehri-
mize gelen tüm misafir-
lerimize hoş geldiniz
diyorum" dedi. Ülkesinin
başkenti olan
Saraybosna'nın kardeş

şehri Şanlıurfa'da olmak-
tan dolayı mutluluk duy-
duğunu ve tüm
Saraybosnalıların
Şanlıurfalılara selamları
olduğunu belirten Bosna
Hersek Milletvekili
Turska Ambasada u
Sarajevu ise, "Kardeş
ülke Türkiye'nin lideri
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ı bizler de tak-
dir ediyoruz. Kendisi
aynı zamanda dünya
lideridir. Sayın
Erdoğan'ın liderliğinde
Türkiye'nin attığı adım-
larla bizler de gurur
duyuyoruz. Bugün
Şanlıurfa'da olmaktan da
mutluyuz. Bizleri ağırla-
yan Sayın Büyükşehir
Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyorum" diye
konuştu.

BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş’ı
ziyaret eden Polonya,

Romanya ve Bosna Hersek
Zavidovici’den gelen öğrenci-
ler, Bursa’yı çok beğendikleri-

ni ve gördükleri misafirper-
verlikten dolayı çok mutlu
olduklarını söyledi. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Romanya ve
Bosna Hersek Zavidovici’den
gelen öğrencilerle Tarihi
Belediye Binası’nda görüştü.

Aktaş, ‘23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’ programı kapsamın-
da Bursa’da bulunan
Zavidovici Belediye Başkanı
Haşim Mujanovic ile de bir
araya geldi. Ziyarette,
Mujanovic’e Zavidovici

Belediye Başkan Yardımcısı
Nermin Cahtorevic,
Zavidovici Kovacı Okul
Müdürü Midhat Mujanovic,
Zavidovici Kültür Folklor
Başkanı Enes Bajriç ile öğren-
ciler ve Bursa Balkan
Kadınları Derneği üyeleri de
eşlik etti. Bursa’nın Balkanlar
için önemini bildiğini söyle-
yen Başkan Aktaş,
Balkanlardan göç eden pek
çok vatandaşın da Bursa’da
yaşadığına dikkati çekti.
Bursa’nın Türkiye ve
Balkanlar arasında dostluk
köprüleri kurduğuna değinen
Aktaş, öğrencilerin ‘23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’ etkinlikleri nedeniy-
le Zavidovici’den Bursa’ya
gelmelerinin kültürel güzel-
likleri daha da pekiştirdiğini
belirtti. Bosna Hersek heyeti
de Bursa’yı çok beğendikleri-
ni ve kendilerini evlerinde
gibi hissettiklerini anlattı.
Yöresel kostümleriyle ziyare-
te gelen öğrenciler ise ilgi
odağı oldu.

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır…

TUT�N - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesine bağlı Tutin
şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı vesilesiyle "Balkanlarda 23
Nisan" etkinliği düzenlendi. Bayrampaşa
Belediyesi ve Sancak Eğitim Merkezi tara-
fından Tutin'de faaliyet gösteren Merhamet
Yardım Kuruluşunun iş birliğinde düzenle-
nen etkinlikte bin 500 çocuğa okul araç
gereçlerinden oluşan paketler dağıtıldı.
www.haberler.com’a göre; Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, tüm çocuk-
ların bayramını kutladı. Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner de 23
Nisan'ın tüm dünya çocuklarına armağan
edildiğini anımsatarak "Bayrampaşa
Belediyesi olarak kardeş şehir Tutin'de ilk
kez böyle bir etkinlik düzenliyoruz" dedi.
Tutin Belediye Başkanı Adnan Hot, bu tür
etkinliklerle iki ülke arasındaki ilişkilerin
güçlendiğini ve şehirdeki çocukların son
derece mutlu hissettiğini söyledi.

Balkanlı ö�renciler Bursa'ya hayran kaldı

4 Balkan ülkesinden 
�anl�urfa’ya anlaml� ziyaret

Tepeba�� Belediye
Ba�kan� Ataç’tan Tiranl�

mevkida��na ziyaret
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BUNLAR 
TESADÜF DE��L

Kosova'da S�rplar provakasyonlara
devam ediyor. Geçen y�l üzerinde
radikal dini ve �rkç� yaz�lar obje-

ler bulunan bir tren yollayarak yasad���
s�n�r geçi�i yapmak istediler. Bu y�l Ko-
sova s�n�r� boyunca Ruslar�n hibe etti�i
uçaklar� uçuruyorlar. Kosova'ya S�rbistan
yetkilileri yasad��� giri� ç�k�� yap�yorlar.
Makedonya’da seçimleri kaybeden fa�ist-
leri desteklemek için aralar�nda S�rbistan
istihbarat personeli bulunan sald�rganlar
geçen y�l parlamentoyu bas�p darbe giri-
�iminde bulundu. Karada� da geçen y�l
bir grup Rusya destekli S�rp darbe giri-
�imi üzerine tutukland�. Üç gün önce eski
Bosna Genelkurmay Ba�kan� Atif Duda-
koviç sava� suçu �üphesi ile tutuklan�yor.
Bosna S�rplar�’n�n paramiliter örgütü teh-
ditler savuruyor. Rusya, S�rp çocuklar�na
askeri kamplarda e�itim veriyor. Yüzbin-
lerce masumu katleden eli kanl� S�rp ca-
nilerden bir kaç� 3-5 y�l gibi komik
cezalar ile cezaland�r�l�rken Bosna ve Ko-
sova'n�n kahraman evlatlar� uyduruk id-
dalar ve Sirbistan'�n ç�kard��� k�rm�z�
interpol bültenleri ile tutuklan�yor. 

TÜRK�YE’DEK� 
UZANTILARI

Balkanlar’da Rusya ve S�rbistan istihba-
rat� böyle rahat durmazken. Türkiye'de
bunlar�n uzant�lar� Bosna'n�n bilge lideri
Aliya'ya iftira at�p I��D lideri, Atatürk
dü�man� gibi göstermeye çal���yor. Mi-
lo�eviç ile can�m karde�im diye mektup-
la��p Yugoslavya için a��t yak�yor.
Kosova Kurtulu� Ordusu için Kosova’n�n
PKK’s�, UÇK diye a�a��l�k karalamalarda
bulunuyorlar. Katledilen yüzbinlerce
masum Bo�nak ve Arnavutu görmezden
gelen bu tayfa. S�rbofilli�e devam ediyor.
Bu fikirde ki ki�ileri ise sözde bo�nak
dernekleri konu�mac� olarak davet ediyor.
Kimi dernek yöneticisi S�rbistan pasa-
portu almak ve S�rbistan siyaseti ile yak�n
ili�ki kurmak ad�na Türkiye'den Arnavut
ve Bo�naklara olan destek ve sempatinin
kesilmesi için yap�lan karapropagandaya
alet oluyorlar. Yugoslavya güya cici bici
muhte�em ülkeydi onuda böldüler �eklin-
deki kara propaganda yapanlara tek
sorum var. Yugoslavya muhte�em bir
ülke idi de bura kökenli 10 milyon ki�i �u
anda neden Türkiye'de ya��yor. Silkinip
kendimize gelelim. Ata topraklar�m�z ve
onlar için mücadele etmi� olan kahraman-
lara lay�k olal�m. Balkanlar’daki Bo�nak
ve Arnavut varl���n�n güçlenmesi ekono-
mik ve siyasi olarak geli�mesi için destek
olal�m. Rusya ve S�rbistan tehtidi toprak-
lar�m�z üstünde sürdü�ü sürece bunlardan
dost olamayaca��n� iyi bilelim. 

D�NO MERL�N
Bu haftaki yaz�ma Bo�nak müzik dehas�
Dino Merlin'in sava� s�ras�nda besteledi�i
eserden bir kaç sat�rla son veriyorum. 

Sve što želim reci da kucnuo je posljedni
cas.
Ne bude li Bosne tada nece biti ni nas.
Anlatmak istedi�im her�eyin son an�
geldi. 
Bosna varolmazsa, o zaman bizde varola-
may�z.

Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova
sonsuza kadar var olsun. Halk�m�z top-
raklar�nda özgür ya�as�n.

�smet TOPALO�LU

ALDE’N�N
SOFYA 

TOPLANTISI

�SKEÇE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’daki Batı Trakya
Türklerinin yoğun olarak yaşa-
dığı İskeçe ilinin Faziletli Müf-

tüsü Ahmet Mete, İskeçeli Yunan
avukat Stergios Yalaoğlu’nun şikayeti
üzerine 2014 yılında Gökçepınar kö-
yünde yaptığı konuşmada kullandığı
ifadeler nedeniyle Selanik’te yargılan-
dığı davada 3 yıl tecilli 8 ay hapis ce-
zasına çarptırıldı. 25 Nisan 2018
tarihindeki duruşmada savcının be-
raat talebini hakimler dikkate almaz-
ken mahkemenin Müftü Mete’ye
verdiği hapis cezası ile Batı Trakya
Türk toplumu bir kez daha mağdur
edildi. Avrupa Batı Trakya Türkleri
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit
Habip Oğlu, “Değerli müftümüz
Ahmet Mete’ye geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyor, sayın müftümüzün her
daim yanında olduğumuzun bilinme-
sini istiyoruz. Yunan hükümeti tara-
fından Batı Trakya Türk toplumunun
uluslararası antlaşma ve hukuka göre
demokratik esaslara dayalı olarak seç-
tiği müftülerimizin yetkilerinin etkisiz
hale getirilme çabaları ile vakıflar, 240
imam ve dini eğitim konusunda çıka-
rılan yasalar, Batı Trakya Türk top-
lumu ve temsilcilerine karşı son
zamanlarda büyük artış gösteren

baskı ve sindirme politikalarının bir
parçası olmuştur. Avrupa’da yaşayan
Batı Trakya Türkleri’nin temsilcisi
ABTTF olarak Batı Trakya Türk toplu-
munun haklarını sonuna kadar sa-
vunduğumuzu belirtirken ülkemiz

Yunanistan tarafından gerekli adımla-
rın en kısa sürede atılarak bu ve ben-
zeri talihsiz ve kışkırtıcı olayların son
bulmasını ümit ediyor, ülkemiz Yuna-
nistan’da demokrasinin gerçek ma-
nada sağlanmasını istiyoruz’’ dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda libe-
rallerin ve demokratlar�n ve
HÖH’ün de üye oldu�u ALDE,

47 liberal parti ve 200 temsilciyle Sof-
ya'da toplant� gerçekle�tirildi. ALDE
parti mensuplar� a��r� milliyetçi görü�-
lere kar�� olarak bilinmekteler. HÖH
lideri Mustafa Karaday� da konu�ma-
s�nda Bulgaristan’�n etnik modelini
örnek göstererek Bat� Balkan ülkele-
rinde uygulanabilece�ini söyleyerek
Avrupa Birli�i’ne dahil olmalar� ge-
rekti�inin alt�n� çizdi. HÖH Ba�kan�
Mustafa Karaday�’n�n bu ç�k���na hü-
kümetin milliyetçi koalisyon ortaklar�
olan “ATAKA”, VMRO ile NFSB
partileri sert tepki gösterdi ve isteme-
yerek de olsa Bulgaristan’da uygula-
nan etnik modeli kabul etmediklerini
aç�klam�� oldular. Etnik model ç�k���n�
HÖH parti ba�kan� Ahmet Do�an 2005
y�l�nda �umnu �ehrinde Bulgaristan
Cumhurba�kan� ve yabanc� elçilik
temsilcilerin de kat�ld�klar� panelde
Bulgaristan’da etnik modelin tan�m�n�
yapm��t�. Etnik modeli ülkede ikamet
eden az�nl�klar�n en iyi �ekilde entegre
olmalar�n� sa�layacak bir proje olarak
tan�tm��t�. As�l soru etnik model yöne-
timi az�nl�klara ne getiriyordu ve bu
modelle ne amaçlan�yordu. Etnik
model yönetimi az�nl�k statüsünü ret
ediyor ve böylece ülkede ikamet eden
az�nl�klar haklar�n� kaybetmi� oluyor-
lar. Devlet okullar�nda resmi müfredat
program�nda zorunlu olarak anadil e�i-
tim al�nam�yor ancak seçmeli ders ola-
rak e�itim alabiliyorlar. Ba� müftülük
seçimi yap�lam�yor, devletin atad���
bir Ba�müftü göreve seçiliyor. Müftü-
lük mallar�n�n geri iadesi de imkâns�z-
la�t�r�l�yordu. Komünizm döneminden
gelen din dersi yasa�� devam ettirerek
kald�r�lm�yordu. HÖH’ün etnik model
yönetimini ülkede ikamet eden az�nl�k-
lar� asimile edilmesi için kabul ettikle-
rini toplumdan saklayarak etnik
entegre projesi gibi göstermekteler.
Milliyetçi kanat, HÖH etnik model
projesininin Bat� Balkan ülkelerinde
özellikle Bulgar az�nl�klar� ikamet
eden ülkelerde uygulanmas�na kar�� ç�-
k�yorlar. S�rbistan ülkede ikamet eden
Bulgar az�nl���n� tan�mad��� için Av-
rupa Birli�i’ne dahil olmas�n� istemi-
yor ayn� biçimde Makedonya
devletinin yolunu AB yolunda destek
vermeyecekleri Bulgar devletin en yet-
kili ki�iler taraf�ndan resmi olarak söy-
lenmekte. Bulgar devleti Bat� Balkan
ülkelerinde az�nl�k olarak ikamet eden
Bulgar az�nl�klar�n az�nl�k statüsü ve-
rilmedi�i takdirde AB yolunu açmaya-
caklar� söylemektedir.  Bulgaristan
cumhurba�kan� yard�mc�s� �liyana Yo-
tova 28 Nisan Karadeniz k�y�s�nda bu-
lunan Neseb�r kasabas�nda dokuzuncu
olarak gerçekle�en gösteri toplant�-
s�nda Bar� Trakya ve Edirne Trak-
ya’s�ndan Balkan sava�� esnas�na
Bulgaristan’a geçen Bulgar vatanda�-
lar�n torunlar�n önünde geride kalan
malvarl�klar�n� Türkiye Cumhuriyeti
devletinin önüne çözülene kadar ko-
yulmas� gerekti�ini söylemekte. 

IRKÇI PART�LER�N ETK�S�

Bulgaristan cumhurba�kan� Rumen
Radev ile yard�mc�s� olan �liyana Yo-
tova Türkiye Cumhuriyeti devletin
önüne f�rsat buldukça Balkan sava��
sonras� Bulgarlar�n geride b�rak�lan
malvarl�klar�n bedenli istenmesi gerek-
ti�ini propagandas�n� yapmaya devem
ediyorlar. Ayr�ca hükümet ortaklar�
olan “ATAKA”, VMRO ile NFSB
a��r� “milliyetçi” partilerin yönetimleri
HÖH’ün Bulgaristan’da savundu�u
etnik az�nl�k projesini kabul etmeyerek
Bat� Balkan ülkelerinde ikamet eden
Bulgar az�nl�klar�n az�nl�k statüleri ve-
rilmeden AB yoluna kesinlikle devlet
olarak desteklenmeyece�ini aç�k bir
dille ifade edilmekte. Bulgaristan
Cumhurba�kan� Rumen Radev ve
Cumhurba�kan� Yard�mc�s� �liyana
Yotova ile hükümet ortaklar� “milli-
yetçi” kanad� Bulgaristan’da ikamet
eden Müslüman az�nl���na y�llardan
beri uyguland��� asimilasyon politika-
s�na destek vermekte. Bat� Balkan ül-
kelerinde de�il ba�ka ülkelerde az�nl�k
olarak ikamet eden Bulgar az�nl�klara
devlet olarak sahip ç�k�lmas� Bulgaris-
tan Müslümanlar� taraf�ndan kendile-
rine uygulanmaya devem eden
asimilasyon politikas� de�erlendirile-
ce�inin fark�nda bile olmamalar� dü-
�ündürücüdür. 
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GOST�VAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın kuzeyba-
tısında bulunan Gosti-
var şehrindeki, Dr. Ferid

Murad Devlet Hastanesi’ne Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığınca (TİKA) sağlanan
acil yardım ambulanslarının hibe
töreni düzenlendi. Devlet Hasta-
nesinin bahçesinde düzenlenen
törene Türkiye'nin Üsküp Büyük-
elçisi Tülin Erkal Kara, Make-
donya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Vladimir Miloşev, TİKA Üsküp
Koordinatörü Aytekin Ayden,
Gostivar Belediye Başkanı Arben
Taravari ve hastane yetkilileri ile
çalışanları katıldı.
www.ehaber724.com sitesinin
Anadolu Ajansı’na dayanarak

verdiği habere göre: Gostivar
Devlet Hastanesi’nin ambulansla-
rının yetersiz olduğu ve kendile-
rinin daha önce yetkililer ile
görüşmelerinde bu yönde talepler
aldıklarını aktaran Kara, "Bizler
de dost ve kadim ülke olan, kar-
deş ülkemiz olan Makedonya’ya

bu çalışmayı hemen hızlandır-
mak istedik." dedi. Dünya’nın
birçok ülkesine TİKA tarafından
birçok hizmetlerin, ciddi yatırım-
ların yapıldığını anımsatan Kara,
bu doğrultuda Gostivar’a da iki
tane ambulansın hibe edildiğini
kaydetti.

GÜTERSLOH
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu’nun
(ABTTF) üye derneklerin-

den Gütersloh ve Çevresi Yuna-
nistan Batı Trakya Türkleri
Kültür ve Aile Birliği, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı dolayısıyla özel bir kutlama
etkinliği düzenledi. Dernek loka-
linde düzenlenen kutlama etkin-
liğine Gütersloh şehri ve
çevresinde yaşayan Batı Trakya
Türk çocukları aileleriyle birlikte
katıldı. Gütersloh Aile Birliği Baş-
kanı İbrahim İbram, 23 Nisan
1920’nin Türk milletinin iradesini
temsil eden Birinci Büyük Millet
Meclisi’nin açıldığı ve Türk mil-

letinin var olma-yok olma savaş-
ları içinde egemenliğini ilan ettiği
tarih olduğunu kaydetti. İbram,
Anavatan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün 23
Nisan 1924’te “23 Nisan” günü-
nün bayram olarak kutlanma-
sına karar verdiğini, 23 Nisan
1929’da da bu bayramı çocuklara
armağan ettiğini ve ilk defa 1929
yılında “Çocuk Bayramı” olarak
da kutlanmaya başlandığını be-
lirterek 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın
1979’da yine ilk olarak altı ülke-
nin katılmasıyla uluslararası
boyut kazandığını, her yıl ya-
bancı ülke çocuklarının Anava-
tan Türkiye’ye gelerek bayrama
katıldığını ve Türk çocuklarının
misafiri olduğunu ifade etti.

KÖSTENCE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı
(SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Ta-
nıtıyor projesi kapsamında Roman-

ya'nın Köstence kentinde etkinlikler
gerçekleştirildi. Program kapsamında
gerçekleştirilen ziyarete; Selçuklu Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yal-
çınkya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü
Turan Kayacılar, Şube Müdürü Okan Tek-
kalan, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr Barbaros Yal-
çın ve SEDEP koordinatörlerinden oluşan
heyet katıldı. Beş gün süren program kap-
samında; kurumlar arasında SEDEP uy-
gulama protokolü imzalandı. Bu
kapsamda Romanya Köstence'de, 25
Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenine; 30 saat süren "değerler eği-
timi öğretim yöntemleri" kursu verilirken,
Yunus Emre Enstitüsü salonlarında ger-
çekleştirilen seminerin ardından katılımcı
öğretmenlere sertifikaları verildi.

Almanya’daki Batı Trakya Türkleri
23 N�SAN’I CO�KUYLA KUTLADI

İskeçe Müftüsü Mete’ye
8 AY HAPİS CEZASI

SEDEP uygulamas�
ROMANYA'DA

T�KA'dan Makedonya'ya
sa�l�k deste�i 
T�KA'dan Makedonya'ya
sa�l�k deste�i 
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ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uluslararası Öğrenci
Dernekleri Federas-
yonu (UDEF)’in öncü-

lüğünde Köprü Kültür Sanat
ve Eğitim Derneği ve Vizion-
M Derneği ortaklığında Ma-
kedonya’da eğitim gören
uluslararası öğrencilerin kat-
kılarıyla kendi ülke ve kül-
türlerini tanıtmaya yönelik
Makedonya’da “Dünya 5’ten
büyüktür” mottosuyla “Ulus-
lararası Öğrenci Buluşması”
düzenlendi. Programa T.C.
Üsküp Büyükelçiliği Üçüncü
Katibi Kübra İyiiş Akgün,
MATÜSİTEB Genel Başkanı
Hüsrev Emin, Uluslararası
Balkan Üniversitesi Rektörü
İsmail Kocayusufoğlu, Maarif
Vakfı Makedonya Direktörü
Mustafa Dillioğlu, , İHH
Genel Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Oruç, UDEF Projeler
Kordinatörü Muhammed
Halid Durmuş, UDEF Başkan
Yardımcısı Şeyma Üstün,
Uluslararası Öğrenci Buluş-
ması Kordinatörü Muhadin
Limani,  çok sayıda öğrenci
ve davetli katıldı.

İHH BOSNA’DA 
KURULDU

Programda konuşan İHH
Genel Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Oruç, “Biz İHH’yı anla-
tırken İHH hep Bosna’da
kuruldu diyoruz, Bosna’yla
çalıştı ama oraya giderken ilk
uğradığı yer Üsküp’tür. Bu
coğrafyada başlamasına ve-
sile olduğumuz bir çalışma-
nın ilk baştakinden daha
uzun bir macerayla, burada
büyük bir çalışmaza dönüş-
mesinden gerçekten büyük
bir mutluluk duyuyoruz.
UDEF’in ne yaptığını bugün
aslında bize arkada sabırsız-
lıkla bekleyen kardeşlerimiz
gösterecekler. Türkiye’de çok
yabancı öğrenci vardı, o
zaman isimleri yabancıydı,
toplum içerisine karışmayan
öğrencilerdi. İHH’da bir grup
arkadaş dediler ki, onlar ya-
bancı değiller, onlar bizlerin

misafirleri, Türkiye’nin misa-
firi. Misafir gibi karşılayalım,
misafir gibi ilgilenelim ve
bizden birileri olarak da
memleketlerine geri göndere-
lim dediler ve bu çalışma
başladı. Bu çalışma İHH’nın
içerisinde küçük bir odada,
İHH çalışmalarında bir ka-
zada kaybettiğimiz Burhanet-
tin Güvercin kardeşimiz
tarafından başlanan bir çalış-
maydı.
Konuşmasının devamında
İHH Genel Başkan Yardımcısı
Oruç, “Eminim bu gibi iyilik-
leri başlatanlar açısından def-
terlerinin kapanmadığı
çalışmalar ve onun da haber-
dar olduğu çalışmalar. Onu
da hatılamış olduk. Onun
başlattığı bu çalışma şimdi
Üsküp’te, Balkanların merke-
zinde çok büyük bir çalışma
olarak devam ediyor. Dün
akşam Pakistan’da da çok
güzel bir çalışma oldu. 41 Ül-
kede bu çalışma yapılıyor. Ya-
bancı öğrenci dünyanın her
yerinde, UDEF’in söylediği
yabancı, misafir öğrenciye
dönüştü ve herkes de bunu
kullanır oldu. İnşallah bütün
dünyada, dünyayı iyi etmek
için, dünyayı yeniden adil bir
dünya yapmak için çalışan
bu tezgahlarda yetişen aklı
dünyayı düzeltmenin dışında
hiçbir şey olmayan gençler
bu çatıların altında inşallah

yetişiyor olacaklar. Buradan
hem UDEF’e hem burada ça-
lışmayı yürüten kadim dost-
larımız Köprü Derneği’ne ve
Vizion – M Derneği’ne 25 yıl-
dır birlikte işler yaptığımız
kardeşlerime teşşekür ediyo-
rum.” diyerek sözlerine son
verdi.

GENÇLER 
GELECEKTİR

Programda konuşan UDEF
Kadın Kolları Başkanı Şeyma
Üstün, “Bütün gençler bizim
milletlerin geleceği, gençler
geleceği inşa edecekler. Bu
iyilik hareketinin temsilcileri
olarak hepmizin el ele ve kol
kola vererek bu gençlik çalış-
malarına destek vermemizin
bir mecburiyet, bir sorumlu-
luk olduğunu ifade etmek is-
tiyorum. Burada 3. defa
bunun devam etmesi ve
devam ediyor olması onların
emekleriyle buraya gelindi.
Herkese buradan teşekkürle-
rimi sunuyorum” dedi.

GELİN TANIŞ 
OLALIM

Programda konuşan Köprü
Derneği Başkan Yardımcısı
Mehmed Arif, “Bu etkinlik-
leri düzenlerken amacımız
uluslararası öğrencilerin tanı-
şıp kaynaşması. Biz Yunus

Emre’nin şu dizeleriyle hare-
ket ediyoruz, ‘Gelin tanış ola-
lım işi kolay kılalım, sevelim
sevilelim dünya kimse kal-
maz.’ Yani bütün iyiliklerin
başı tanışmaktan geçiyor.
Bugün farklı etnik grupların
kültürlerini, yemek alışkan-
lıklarını ve halk oyunlarını
tanıma fırsatı bulacağız. Bu
farklılıklar aslında bizim ay-
rışma aracımız olmamalı, bir-
leşme, bütünleşme, tanışma
ve kaynaşma aracımız olmalı.
Biz buna inanıyoruz ve inşal-
lah önümüzdeki dönemde de
bu tip etkinlikleri daha üst
seviyeye çıkartarak artırmayı
düşünüyoruz. Bu vesileyle
UDEF’e ve Vizion – M derne-
ğine teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi. Programda
konuşan Vizion-M Derneği
Genel Başkanı İsmail Berişa,
“Bu program vesilesiyle ülke-
mizdeki farklı kültür ve gele-
neklerimizin nasıl
birbirimizin yakınlaştırıcı
unsur olduğunu anladık. Bu
vesileyle UDEF’e bu girişi-
minden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Umarım bu
işbirliğimiz gelecekte de
devam edecektir” dedi. Öte
yandan programın sonunda
Türk, Boşnak ve Arnavut
folklor grupları tarafından
halk oyunları sergilendi.
Program yöresel yemek ikra-
mıyla son buldu.

�nsan�n belki de tek
ayr�cal���: E�itim. En
k�sa ve öz manas�:

terbiye ile ö�retmek/ö�-
renmektir. Terbiyeden
yoksun bir e�itim, zara-
r�n kayna��. Terbiye ise
kendini ve s�n�rlar�n� bil-
mekle ba�lar. Yunus Emre’nin
“�lim kendini bilmektir” sözü as-
l�nda bunun bir özeti. Burada ö�-
retmenin rolü tart��mas�z. �ngiliz
�air J. Addison ne güzel demi�:
“Heykelt�ra� mermere ne ise, ö�-
retmen de çocu�a odur”.
Ne var ki, e�itimde ya�anan
büyük s�k�nt�lar (bilhassa ekono-
misi zay�f ülkelerde) hala a��la-
mad�. Ça��n titrek heybetinin
ula�t��� merhale bu durumda
olan bölgeler için herhangi bir
anlam ta��m�yor. Mesela, okul
kelimesini dahi duymam�� Mori-
tanya’l� çocuklar var oldu�u sü-
rece, dü�ünen bir robot icat
edilmi� ya da ayda s���nak ke�fe-
dilmi� kimin faydas�na… Okul
kelimesini duymu� hatta defteri
önünde haz�r, fakat e�itimin ne
anlama geldi�i konusunda her-
hangi bir fikri olmayan çocukla-
r�n bulundu�u bölgeler ise, belki
de daha vahim. Do�u Makedon-
ya’n�n k�rsal bölgelerindeki ço-
cuklar�n neredeyse tamam� bu
durumda!
Özellikle 1950’ler sonras� bu
bölgenin dünya ile ba�lant�s� yok
denecek kadar azald� ya da azal-
t�ld�. Dolay�s�yla etkilenen un-
surlar�n ba��nda e�itim vard�.
�ehir merkezlerinden ve dünya-
daki geli�melerden izole edilmek
istenen bölge insan�, dar bir çer-
çeve içine hapsedildikten sonra
tar�mc�l��a olan ba�l�l��� daha da
artt�. Böylece sosyal geli�imi
sekteye u�rayan halk, yabanc�lar
taraf�ndan her f�rsatta ötekile�ti-
rildi ve negatif ayr�mc�l��a tabi
tutuldu. E�itim haklar�n� aramak,
istemek ve savunmak onun için
art�k çok uzakt�, çünkü i�e yara-
maz cahil tar�mc�n�n e�itimle i�i
olmaz, olamazd�, tarlas�na bak-
s�nd�. Çocuklar�n e�itimi i�te bu
noktada ciddi yaralar almakta.
Anne-baban�n tarlaya bakmas�
zorunlu. Çocuk ya ailesini taklit
edecek, ya okulun yolunu tuta-
cak, ya da her ikisini yapacak.
Böyle bir aile ortam�nda yeti�en
çocuklar�n e�itim ve hayat alg�s�,
psikolojik ve ruhsal yap�s�n�n
üzerinde ciddiyetle durulmas�
gerekir. Örne�in; bir çocuk,
çocuk oldu�u için kendisine her-
hangi bir söz hakk� tan�nm�yor,
yeri gelince dayakla cezaland�r�-
l�yor, sonra bu duygu yap�s�yla
köyündeki ilkokula gidiyor. Ö�-
retmeni çocu�un sahip oldu�u iç
dünyas�ndan bihaber, yerine ge-
tirmekle yükümlü oldu�u “süre
doldurma” görevini eksiksiz ya-
p�yor. Akabinde çocu�u hayat�n-
dan, iç dünyas�ndan ve okulda
maruz kald��� e�itimden ba��m-
s�z ödevlerle eve gönderiyor…
�imdi, filizlenmeye ba�layan bir
bireyin geli�imi üzerinde daha
nas�l oynanabilir ki? K�zlar�n
e�itim sorunlar� ise ayr� bir me-
sele. Ortaokuldan sonra liseye
devam eden k�z ö�renci say�s�
henüz yeterli düzeye ula�m��
de�il. Liseye devam etse bile k�z,
ailesinin pasif tutumlar� yüzün-
den bir nevi kaybolu� ya�a-
makta. K�z�md�r, okumu�tur,
vard�r bir bildi�i deyip ahlak ko-
nusunda hayli etkisiz kalan aile,
ani bir “k�z kocaya kaçm��!” ha-
beriyle afall�yor. K�zg�n aile ya
polis zoruyla k�zlar�n� geri al-
makta, ya da çiçe�i burnunda dü-
nürleriyle ba�l�k paras�n�
konu�mak üzere haber bekle-
mektedir. Erken ya�ta evlenen
k�z, kendini toplum bask�s�yla
hemen çocuk yapmaya program-
lar. Art�k do�acak çocu�un nas�l
bir aile ortam�nda hayata gözle-
rini açt���n� tahmin etmek zor ol-
masa gerek. Bu durumda
söylenecek tek bir �ey var: Sa�-
l�kl� bir toplum için, e�itimli an-
neler olmazsa
olmazlar�m�zd�r.E�itimsizli�in
ya da kalitesiz e�itimin sebep ol-
du�u ciddi sonuçlar�n ba��nda
asimilasyon, sosyal yabanc�-
la�ma ve özgüven sorunu gelir.
Ça��m�z�n her arac� kullanarak
her ya�tan bireye boca etti�i ze-
hirli �erbetlere kar�� koymak her-
kesin harc� de�il, hele ki böyle
bir e�itime ya da e�itimsizli�e
tabi tutulmu� olan bir gencin hiç
de�il. Do�u Makedonya Türk
gençlerinin ço�u maalesef bu du-
rumda. Karma��k iç dünyas� ki�i-
li�ini oldukça etkiliyorken,
sosyal medya ve internetin a��r
yükünün alt�nda günden güne
eziliyor.
Ülke genelinde Makedonca ko-
nu�uldu�u için ilkokula giden bir
ö�rencinin Makedonca ö�ren-
mesi elzem hatta kaç�n�lmaz.
Resmi olarak her ilkokulda haf-
tada iki ila üç ders Makedonca
e�itimi verilir. Ne var ki bu ders-

ten sorumlu ö�retmen ö�renci-
lerle ileti�imde hayli etkisiz kal-
makta. �lkokul ya da ortaokuldan
mezun Türk bir ö�renci tek ke-
lime Makedonca ö�renmeden li-
seye devam etmekte. Lise e�itim
dili ise yüzde yüz Makedonca.
Bu noktada sosyal yabanc�la�ma
artmakta ve bu durum bireyin ki-
�ili�i haline gelmekte. D��lan-
m��l�k ya da yabanc�la�may�
kabullenen bir genç elbette ken-
dini gerçekle�tirece�i mecralar
arayacak. ��te internet ve kumar
batakl���na at�lan ad�mlar�n ilk
evresi. E�itmenleri bu konu üze-
rinde biraz daha dü�ünmeye
davet ediyoruz.

S�YASET

Do�u Makedonya Türklerinin
genelinde siyaset hiçbir zaman
olumlu bir mesele olarak alg�lan-
mad�. Yukar�da mevzubahis etti-
�imiz hususlar dikkate
al�nd���nda, bölgede siyasetin
nas�l alg�lan�p yorumland���
daha kolay anla��lacakt�r. Fakat
birkaç noktaya de�inmekte yarar
var. Bölgedeki politikalar�n
“Türklere yönelik yapt�r�mlar”
�eklinde düzenlenmi� oldu�u
gerçe�i nedense hep göz ard�
edildi. Bunun en bariz örne�i
2015 y�l�nda geçim s�k�nt�s� yü-
zünden Do�u Makedonya Türk-
lerinin önemli bir yüzdesinin
Avrupa ülkelerine “mülteci” ola-
rak göç etmesidir. �lginç olan�
ise, ülke genelinde siyaset yapan
Türk partilerin bu konuda ol-
dukça pasif bir tutum sergilemi�
olmalar�d�r. Daha dün gibi hat�-
r�mda. 2011 y�l�nda Marmara
Üniversitesi’nin bir ö�renci ku-
lübü Makedonya’dan Türk bir
bakan� konu�ma yapmas� için
davet etmi�ti. Bakan�n sahneye
ç�k��� bir kahraman�nkinin ayn�s�
idi. Konu�ma süresince vurgu
yapt��� tek cümle: “Biz oradaki
Türklerin bekçileriyiz, onlar Os-
manl� torunu, biz ise hizmetçile-
riyiz.” Soru fasl�na geçilince
�öyle bir soru sormu�tum:
“Say�n bakan, bildi�iniz gibi
Do�u Makedonya Türkleri tü-
tüncülükle geçimlerini sa�l�yor
ve tütün yava� yava� yasaklan�-
yor. Sizin Türk i�adamlar�yla gö-
rü�menizde bölgeye daha kal�c�
i�yerleri aç�lmas� hususunda on-
lara yat�r�m yapmalar� önerisinde
bulundunuz mu?” Verdi�i cevap
kar��s�nda donakald�m. Dedi ki:
“Sizin köyden bizim partiye kaç
ki�i oy verdi ki?” Oradaki Türk-
lerin bekçisiyiz diyen bir Türk
bakan�n böyle bir cevap ile imti-
han olunmas� ne büyük talihsiz-
lik! �imdi, böyle bir siyaset
anlay��� Türklere uygulanan yap-
t�r�mlar kar��s�nda nas�l bir duru�
sergileyebilir ki? Do�u Make-
donya Türk gençli�i her ne kadar
e�itim sorunu ve sosyal yabanc�-
la�ma ya�asa da, Türk partileri-
nin bu gibi tutumlar�n� iyi
seziyor ve dolay�s�yla seçimlerde
kendilerine gerekli teveccühü
göstermiyor. Oylar�n Makedon
partilerine kaymas�n�n bir sebebi
de budur. Ne var ki, bu durum
uzun vadede gençlerin asimile
olmalar�n� tetiklemektedir. Hiç-
bir milli de�er ça�r��t�rmayan bir
Makedon partisine ba�lanmak
ve gönül vermek, Türk bir gen-
cin milliyetinden kopmas�yla
kar�� kar��ya kalmas� demektir.
Türk partilerinin siyaset konu-
sunda Do�u Makedonya Türk
gençlerini birer oy makinesi gibi
görmek yerine, milli de�er ve
hassasiyetler hakk�nda bilgilen-
dirme yapmalar�, daha da önem-
lisi ilkokullarda milli de�erlerin
anlat�ld��� derslerin müfredata
konulmas� hususunda çal��ma
yapmalar� daha faydal� olacakt�r
kanaatimizce. Has�l� kelam,
Do�u Makedonya’da bir Türk-
men mührü misali günümüze
dek gelen Türklerin varl���n�n
sürdürülmesi Türk dünyas� için
vazgeçilmez bir husus olmal�.
Türk devletleri oldu�u kadar böl-
gede eli kalem tutan ve dili söz
söyleyen ki�iler de bundan me-
suldür. Evvela ailelerin çekirdek-
ten sa�lam yeti�meleri için aile
ahlak�n�n önemine gerekli dik-
katlerin çekilmesi gerekir. Daha
sonra e�itimde ya�anan sorunlar
birçok defa gündeme getirilmeli
ve bir çözüm üretilinceye de�in
herkes gücü nispetinde giri�imde
bulunmal�. Belki ondan sonra si-
yasetin saf damarlara zerk etti�i
zehir ile güç iksiri ay�rt edilebilir
ve söz söyleyecek babayi�itler
meydana ç�kabilir.

DO�U
MAKEDONYA

TÜRK GENÇL���

Ya�ar DESTANO�LU

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİ BULUŞMASI

‘Uluslararası Ö�renci Dernekleri Federasyonu (UDEF)’in öncülü�ünde
Köprü Kültür Sanat ve E�itim Derne�i ve Vizion-M Derne�i 

ortaklı�ında Makedonya’da e�itim gören uluslararası ö�rencilerin
katkılarıyla “Uluslararası Ö�renci Bulu�ması” düzenlendi

MAKEDONYA’DA 

’
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ED�RNE
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
ile Bulgaristan Stara Zagora
Ticaret ve Sanayi Odası işbir-

liği ile EEN WEST MAR Batı
Marmara Konsorsiyumu Edirne
KOSGEB İl Müdürlüğü koordinas-
yonunda, ikili işbirliği görüşmeleri
gerçekleşti. Stara Zagora firmaları
ile İlimiz firmalarının buluşmasın-
da, inşaat, turizm (tur operatörleri
ve acentalar), enerji projeleri ve
enerji yatırımları ve baharat imalatı
(ihracatı) gibi sektör temsilcileri bir
araya geldi. www.timebalkan.com
sitesine göre; Edirne Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Zıpkınkurt,
“Komşu ülkemiz Bulgaristan, yıl-
lardır ticari ilişkilerimizde yüksek
potansiyeli bulunan ülkelerden

biridir. Ülkemiz ve İlimiz için stra-
tejik bir iş ortağı durumunda olan
Bulgaristan ile sık sık bir araya
gelerek ticaret hacmimizi artırmak
her iki ülke için önem arz etmekte-
dir. Bu sebeple bugün Stara
Zagora bölgesinden gelen işadam-
larımızı Edirneli işadamlarımız ile
buluşturarak bu amaca yönelik bir
İkili İş Görüşmesi organize ettik”
dedi. Stara Zagora Ticaret ve

Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov
bölgenin ekonomisi ve ticari faali-
yetleri hakkında bilgiler vermesi-
nin ardından ikili iş görüşmeleri
gerçekleşmeden önce kendilerini
ve firmaları tanıtmaları için üyele-
rine söz verdi. Bire bir olarak ken-
dilerini, firmalarını ve iş kollarını
tanıtan üyeler toplantının sonunda
sektör temsilcileri bir araya gelerek
ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi.

H�rvatistan'�n güney kesimi ile kuzeydeki topraklar�n� karayolu ile ba�lamas�
planlanan ancak Bosna Hersek'in aç�k denize ç�k���na engel olaca�� için sürekli
tart��ma konusu olan Peljesac Köprüsü'nün in�as�na ili�kin anla�ma imzaland�

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yaklaşık 7 milyon nüfusa
sahip Bulgaristan’da son
28 yıldır kayıtlı siyasi

parti sayısı 200’ün altına düş-
müyor. Ülkenin 1878 yılında
kazandığı bağımsızlıktan sonra
2 milyon 7 bin olan nüfusu
1989 yılındaki kansız darbe ile
gerçekleşen demokrasiye geçiş
sürecinin başında 8 milyonu
aşmıştı. Ekonomik sebeplerden
kaynaklanan göçle sürekli
düşüş gösteren Bulgaristan
nüfusu, 2016 yılındaki son
resmi kayıtlarda 7 milyon 128
bin olarak verildi. Ancak
nüfusbilimciler gelişmiş
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine
doğru devam eden beyin,
emek ve eğitim göçü nedeniyle
nüfusun 7 milyonun altında
olduğunu savunuyor.
Bulgaristan'ın bu kadar az bir

nüfusuna rağmen ülkenin 28
yıllık demokrasi tarihinde çok
fazla siyasi parti olması dikkati
çekiyor. En son olarak geçen
hafta "Demokratik Bulgaristan"
adıyla siyasete atılan bir parti
ile ülkedeki toplam kayıtlı
siyasi parti sayısı 200 oldu. Bu
siyasi partilerden 142'si bağım-
sız, 58'i 13 farklı koalisyon ile
siyasi hayatta yer alıyor.
Komünizm sonrasında çok
partili döneme geçişle birlikte
art arda kurulan siyasi partiler-

le adeta bir siyasi patlama
yaşanılan Bulgaristan'daki bu
süreç ülkenin 2007 yılında
AB'ye girmesinden sonra da
devam etti. www.dunyabulte-
ni.net’e göre: Bulgaristan’da
2015 yılında yapılan yerel
seçimlerine 81 parti ve 3 koalis-
yon katılmıştı. Ardından 2017
yılında düzenlenen erken par-
lamento seçimlerine ise 18 parti
ve 9 koalisyon katılmıştı.
Parlamentonun mevcut yapı-
sında 7 siyasi güç yer alıyor.

Bosna’nın itirazına rağmen
KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK
ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan'ın güney kesi-
mi ile kuzeydeki toprak-
larını karayolu ile birbiri-

ne bağlaması planlanan ancak
Bosna Hersek'in açık denize çıkı-
şına engel olacağı için sürekli
tartışma konusu olan Peljesac
Köprüsü'nün inşası için imzalar
atıldı. Köprünün yapımını üstle-
nen China Road and Bridge
Corporation (CRBD) firması
adına Zhang Xiaoyuan ile
Hırvatistan Karayolları Müdürü
Josip Skoric, köprünün inşasına
ilişkin anlaşmayı imzaladı.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Hırvatistan Başbakanı Andrej
Plenkovic, yaklaşık 300 milyon

Ero’luk köprü projesinin
Hırvatistan'ı "benzersiz kılacağı-
nı" ifade ederken Bosna Hersekli
yetkililer ise anlaşmanın imza-
lanmasına tepki gösterdi. Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Bakir
İzetbegovic, yaptığı açıklamada,
ülkesinin açık denize çıkışı
konusundaki sorun çözüme
kavuşturulmadan Hırvatistan'ın
köprü inşasını durdurmasını
istediklerini hatırlattı. Bosna
Hersek'in köprünün yapımı
konusundaki tutumunun değiş-
mediğini belirten İzetbegovic,
"Hırvatistan, geçen yıl Avrupa
Komisyonundan Bosna Hersek
ile bu sorunu çözmeden köprü-
nün yapılmaması uyarısı almış-
tı." dedi. İzetbegovic, Avrupa

Komisyonunu imzalanan bu
anlaşma konusunda bilgilendire-
ceklerini kaydederek gerekli
adımların atılmaması durumun-
da hukuki yollara başvuracakla-
rını ifade etti. Bosna Hersek
Bakanlar Konseyi Başkanı Denis
Zvizdic de iki ülke arasındaki
mevcut sorunun çözülmeden
köprünün inşa edilmemesi
gerektiğini söyleyerek
Hırvatistan'ın bu sorunu gör-
mezden gelerek anlaşmayı imza-
ladığına dikkati çekti.
Zvizdic, "Hırvatistan uzun
zamandır devam eden sorunu
bir tarafa bırakıp köprünün
yapımı için anlaşma imzaladı.
Bu sadece komşu ülkemizle iliş-
kilerimizi daha da karmaşık hale
getirir." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu 

Belçika Batı Balkanlar’da aktif rol oynayacak

Türk-Bulgar sanayi odaları
i�birli�i masaya yatırıldı

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Belçika Başbakanı Charles Michel, ülkesinin Batı
Balkanlar'da bölgesel iş birliğinin sağlanmasında aktif
rol oynamakta kararlı olduğunu söyledi. Michel,

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamın-
da, mevkidaşı Ana Brnabic ile görüştü. Sırbistan
Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında konuşan Michel, Avrupa Birliği (AB) için
Sırbistan ve Batı Balkan ülkeleriyle iş birliğinin stratejik
öncelik olduğunu belirterek, "Belçika, Batı Balkanlar'da böl-

gesel iş birliğinin sağlanmasında aktif rol oynamakta karar-
lı." diye konuştu. www.haberler.com’a göre: Batı Balkanlar'da
barış ve istikrarın sağlanmasının son derece önemli olduğu-
na işaret eden Michel, Sırp mevkidaşı Brnabic'in iki ülkenin
ticaret odaları, firma ve iş adamları arasında daha çok toplan-
tı düzenlenmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını söy-
ledi. Sırbistan Başbakanı Brnabic de görüşmede bölgesel iş
birliği üzerinde durduklarını aktararak, Sırbistan'ın, AB üye-
lik müzakerelerinde 23 no'lu "Yargı ve Temel Haklar" ve 24
no'lu "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı fasılların açıl-
masında Belçika'dan teknik yardım alacağını belirtti.
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uluslararası Balkan Üni-
versitesi, Ordu Evi’nde
MATTO ve Üsküp

Yunus Emre Estitüsü ile ortak-
laşa İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Geleneksel Türk Müziği
Topluluğu’nun icrasıyla
müzik konseri düzenledi.
Konsere T.C. Üsküp Büyükel-
çiliği Ticaret Başmüşaviri
Bünyamin Kutlu, Toplulukla-
rın Kültürlerini Tanıtma ve
Geliştirme İdaresi Müdürü
Menfi İlyaz, Uluslararası Bal-
kan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Kocayusu-
foğlu, Maarif Vakfı Make-
donya Direktörü Mustafa
Dillioğlu, MATÜSİTEB Genel
Başkanı Hüsrev Emin, Üsküp

Yunus Emre Enstitüsü Mü-
dürü Dr. Şemsettin Şeker,
Ensar Derneği Başkanı Süley-
man Baki, Üsküp Vakfı Tem-
silcisi Eyüp Uçak, İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca,
MATTO Başkan Yardımcısı
Ayhan Uzun ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. www.timebal-
kan.com’a göre; konser öncesi
basın mensuplarına açıkla-
mada bulunan Üsküp Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü Dr.
Şemsettin Şeker, “Bu ekibi
ağırlamaktan memnuniyet
duyuyoruz. Bu akşam buraya
gelen misafirlerin, her unsu-
run konser davetine icabet et-
tiğini görüyoruz. Türk
müziğine yoğun bir ilgi var.
Önceki konserlerde de bunu
gördük” dedi.

ZEN�CA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Husejin Smajlovic Arena’da düzen-
lenen şenliğe Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy,

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Hal-
dun Koç ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref
Ateş’in yanı sıra Türkiye ve Bosna Her-
sek’ten davetliler ile Türkçe öğrenen 6 bin
öğrenci ve öğretmenleri katıldı. YEE Baş-

kanı Ateş, etkinliğin başında ellerinde
Bosna Hersek ve Türkiye bayrakları salla-
yan çocuklara hitaben yaptığı konuş-
mada, “Bu bayraklar, bu rengarenk
ortamda özgürce dalgalansın. Bu iki bay-
rak hiç yere düşmesin, Boşnakların ve
Türklerin yüzleri hiç solmasın.” dedi.
www.timebalkan.com’a göre; Ateş, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nın iki boyutu olduğuna dikkati çeke-
rek, “Bunlardan biri özgürlük ikincisi

çocuk. Biz özgürlüğü tüm dünya çocuk-
ları için istiyoruz. Bu bayram, çocuklarını
ve gençliklerini savaş meydanlarında
kaybeden bir neslin temsilcisi olarak
Mustafa Kemal Atatürk tarafından sadece
Türk çocuklarına değil, tüm dünya ço-
cuklarına armağan edilmiştir.” ifadelerini
kullandı. Saraybosna Büyükelçisi Koç da
23 Nisan’ın Bosna Hersek’te de aynı coş-
kuyla kutlanmasının kendisini duygulan-
dırdığını ifade etti.

Balkan Haberleri

Yunus Emre Enstitüsü’nce (YEE) Bosna Hersek’te uygula-
nan “Tercihim Türkçe Projesi” çerçevesinde okullar�nda
Türkçe ö�renen 6 bin çocuk, ülkenin orta kesimindeki
Zenica �ehrinde yap�lan 6. Çocuk �enli�i’nde bulu�tu

Üsküp’te Geleneksel Türk
Müzi�i Toplulu�u Konseri 

KALKANDELEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA)

Başkanı Serdar Çam ve Ma-
kedonya İslam Birliği Baş-
kanı Süleyman Recepi,
Harabati Baba Tekkesi Kül-
liyesi’nin restorasyonuna
ilişkin işbirliği protokolüne
imza attı. www.timebal-

kan.com sitesinden edinilen
bilgilere göre; TİKA Make-
donya Ofisi’nin sosyal
medya hesabından yapılan
açıklamada, “TİKA ile Ma-
kedonya Cumhuriyeti İslam
Dini Birliği arasında Make-
donya Kalkandelen’de (Te-
tova) bulunan Harabati
Baba Tekkesi Külliyesi’nin
restorasyonuna ilişkin işbir-
liği protokolü imzalandı”
ifadelerine yer verildi.

T�KA, Harabati Baba Tekkesi
Külliyesi’ni restore edecek

Yunus Emre Enstitüsü’nden
ZENİCA’DA ÇOCUK ŞENLİĞİ
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ADIYAMAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye
Başkanı Abdurrahman Toprak,
20. Balkan Büyükler Karate

Şampiyonasında Kata dalında birinci
olan Bahri Erşahin'i 3 cumhuriyet altını
ile ödüllendirdi. www.haberler.com’a
göre; İstanbul'da düzenlenen 20.
Balkan Büyükler Karate
Şampiyonasında aralarında Türkiye,
Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya,
Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan
ve Slovenya'dan 34 sporcunun bulun-
duğu şampiyonada kata dalında katıl-
dığı 20. Balkan Büyükler Karate
Şampiyonasında ağır sıklette birinci
olan Kahtalı sporcu Bahri Erşahin,
Kahta Gençlik ve Spor ilçe Müdürü
Mustafa Çiçek ile beraber Kahta
Belediye Başkanı Abdurrahman
Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Başkan Toprak,
Kahtalı sporcu Erşahin'i 3 adet cumhu-
riyet altınıyla ödüllendirdi.
Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniye-
tini dile getiren Kahta Belediye Başkanı
Abdurrahman Toprak, "İstanbul'da
düzenlenen 20. Balkan Büyükler Karate
Şampiyonasına Kahta ilçesinde katıla-
rak şampiyon olan Bahri Erşahin'i kut-
luyorum" diye konuştu.

Balkan �ampiyonuna
3 Cumhuriyet alt�n�

Dar�cal� Karateciler 
Balkan �ampiyonas�'nda

KOCAEL� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da
düzenlenecek 23.Balkan Karate
Şampiyonası'na Darıca

Belediyesi'nden 6 milli sporcu katıla-
cak. Gaziantep'de yapılan Türkiye
Şampiyonasında elde ettikleri başarı-
larla milli takıma seçilen Darıca
Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün
milli yıldızları, 27-29 Nisan tarihleri
arasında Sırbistan'ın Başkenti
Belgrad'da yapılacak Balkan
Şampiyonası için milli takımla bera-
ber Sırbistan'a gitti. Minikler ve
Yıldızlar kategorilerinde tatamiye
çıkacak milli sporcular Kata ve
Kumite dallarında madalya mücade-
lesi verecek. Şampiyona da Kutay
Gökalp, Taylan Cemal Sakin, Azra
Çakır, Yasemin Yağcı, Zeynep Ceren
Şınık ve Berfin Gürsu Balkan Türkiye
adına mücadele edecek. www.haber-
ler.com’a göre: şampiyona öncesi
değerlendirmelerde bulunan Teknik
Direktör Adnan Şamdan, "Balkan
Şampiyonaları için Dünya Karatesi
için bir markadır. Birçok Avrupa ve
Dünya Şampiyonları, genç yaşlarda
katıldıkları Balkan
Şampiyonalarından yükselerek kari-
yerlerine ulaştılar. Hedefimiz ülke-
miz ve kulübümüzü en iyi şekilde
temsil ederek, şampiyonluklarla dön-
mek" dedi. 

YUNAN SPORCULAR, 'S�n�rs�z
Dostluk Maratonu'na kat�lmayacak

Türk- Yunan- Bulgar
Dostluk Grubu

Derne�i'nce Edirne’de
4'üncü kez düzen-

lenecek 'S�n�rs�z Dostluk
Yar� Maratonu'na, 

bu y�l Yunan sporcular
kat�lmayacak

Hırvatistan’daki Dünya �ampiyonası’nda
maç yönetecek

MALATYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uluslararası güreş hakemi
Mehmet Ilkım 1-6 Temmuz
tarihlerinde Hırvatistan'da

yapılacak Dünya Güreş
Şampiyonasında ülkemizi temsil
edecek. Daha önce Avrupa şampi-
yonları ve çeşitli uluslararası orga-
nizasyonlarda hakemlik yapan
Güreş Hakemi Mehmet Ilkım'a
Uluslararası Güreş Federasyonu
tarafından, Hırvatistan'da yapıla-
cak Dünya Güreş
Şampiyonası'nda görev verildi.
Ilkım, yaptığı açıklamada, 2006
yılından beri Dünya Güreş
Birliğine bağlı olarak uluslararası
birinci kategori güreş hakemliği
yaptığını söyledi.

www.haberler.com’a göre: Ilkım,
Türkiye'nin dünya güreş lobisinde
çok güçlü bir ülke konumunda
olduğunu kaydederek, "Gerçekten
güreş hakemliği zor bir hakemlik.
Anında karar vermeniz gerekiyor.
Bu anlamda Dünya Güreş
Birliğinin belirlediği bir yerde sına-
va girerek uluslararası güreş
hakemliğini kazanmış bulunmak-
tayım. 2006'dan beri de uluslarara-
sı güreş hakemi olarak görev yap-
maktayım. O tarihten itibaren
hakem olarak Türkiye'yi çeşitli tur-
nuvalarda temsil ettim. Bu da tabi
gurur verici bir durum. Ülkemizi
temsil ediyoruz. Malatya'yı ve
özelde ise üniversitemizi temsil
ediyoruz. Bu anlamda üniversite-
mizin adını dünyaya duyurmak
gurur verici" ifadelerini kullandı.

NYON - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
(EURO 2024) ev sahipliği adaylık

dosyasını UEFA’ya teslim etti. İsviçre’nin
Nyon kentindeki UEFA genel merkezin-
de gerçekleşen törende, TFF Başkanı
Yıldırım Demirören, UEFA Genel
Sekreteri Theodore Theodoridis’e aday-
lık dosyasını sundu.
www.timebalkan.com’a göre: Demirören,
“Adaylığımız ülkemize hayırlı olsun.
Bugüne kadar birkaç kez aday olduk ama
en iyi hazırlandığımız dosya ile bugün
buradayız. Ülkemiz, statlarıyla spora ve
futbola olan aşkıyla bu turnuvaya hazır.
Bana göre de bu turnuvayı kazanacak

ülke Türkiye olması gerekiyor.” değer-
lendirmesinde bulundu. TFF’nin şimdiye
kadar sunduğu en güçlü adaylık dosyası
olduğunu belirten Demirören, “Artık
Türkiye’nin zamanı. UEFA’nın sadece
Avrupa’da değil Asya’ya da açılması
gerekiyor. O açıdan da dosyamızın çok
kuvvetli olduğunu düşünüyorum. ‘Bizim
zamanımız, gelin beraber paylaşalım
mutluluğu’ diyoruz.” ifadelerini kullan-
dı. Resmi adaylık başvurusunu 2 Mart
2017 tarihinde yapan Türkiye’nin dosya-
sında, EURO 2024 adaylık teklifinin tüm
teknik detayları, hükümet garantileri ve
destek mektupları, çalışma kitabı ile ek
belgeler yer alıyor. EURO 2024’e ev
sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tari-
hindeki UEFA Yönetim Kurulu toplantısı
sonrasında açıklanacak.

Türkiye EURO 2024 adayl�k dosyas�n� sundu

ED�RNE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dernek Başkanı Önder Akdağ,
Yunanların, iki ülke arasında yaşanan-
lar nedeniyle maratona katılmayacağı-

nı söyledi. Türk- Yunan- Bulgar Dostluk
Grubu Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü ger-
çekleştirilecek 'Sınırsız Dostluk Maratonu'na,
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik
nedeniyle Yunan sporcuların katılmayacağı
belirtildi. Yunan atletlerin, yapılacak maraton-
da yer almayacağını bildirmesi üzerine koşu-
nun güzergahı da değiştirildi. Daha önce
Edirne'de Selimiye Camii önünden başlanıp,
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçi-
lerek, Kastanies Sınır Kapısı'ndan dönülen
maratonda, Yunan atletlerin katılmayacağının
öğrenilmesi üzerine Yunanistan'a geçilmeme
kararı alındı. www.haberler.com’a göre; Türk-
Yunan- Bulgar Dostluk Grubu Derneği
Başkanı Akdağ, Pazarkule sınırından dönüle-
cek şekilde yarış rotasının yeniden ölçümü-
nün ve tescilinin yapıldığını söyledi.


