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Arnavutluk’ta
muhalefet ateşi
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büyüyor

Batı Balkanlar’ın
aB geleceği aydınlık

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Avrupa Birliği'nin
(AB) Geleceği, Batı Balkanların Bakış Açısı" başlıklı
toplantıya, Balkan ülkelerinin Birliğe üyelik talepleri damgasını vurdu
derek, Avusturya'nın
Batı Balkan ülkelerini AB
yolunda desteklediğini
anımsattı. Makedonya
Başbakan Yardımcısı
Bujan Osmani, Avrupa
Birliği'nin (AB) geleceğinin, Batı Balkanlar
Birliğin parçası olmadan
tamamlanamayacağını
belirtti. 3’te
Türkiye ile
Balkanlar arasında bir köprü olma
misyonu taşıyan
Balkan Günlüğü
Gazetesi,
okurlarının da
desteğiyle
500. sayısını
çıkarmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Tüm
okurlarımıza
teşekkür ederiz

Bosna’da ‘yeni göç’ sancısı

Genel Başkanı Monika
Kryemadhi, protestocularla birlikte Demokratik
Parti binası önünde toplandı.Arnavutluk’taki
gelişmeleri yakından
takip eden Amerika
Birleşik Devletleri protesto organizatörlerine
çağrıda bulunarak şiddet eylemelerinden uzak
kalmalarını istedi. 5’te

Türkiye ve Karadağ
dostluğu güçlenecek
¥ İçİşlerİ Bakanı
Süleyman Soylu, Karadağ
İçişleri Bakanı Mevludin
Nuhodzic’le Türkiye
Karadağ ilişkilerini görüştü. Soylu, Karadağ
ile Türkiye
arasındaki
ikili ilişkilerin son
dönemde iyi bir
ivme
kazandığını
vurguladı.
Soylu, Karadağ ve
Türkiye’nin, Balkanlar’da
ortak dış politika vizyonu
gerçekleştirdiğine işaret
ederek, şunları söyledi:
“Bölgemizi, ülkelerimizi
ilgilendiren birçok konuda aynı hassasiyeti pay-

laşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Bugün Sayın Bakan ile
gerçekleştirdiğimiz
görüşmede ikili ilişkilerimizi birçok yönüyle
ele alma fırsatı bulduk.
Gerek
güvenlik iş birliği
gerek
terörle
mücadele
gerek düzensiz göç
gerekse de FETÖ ile
mücadele konularında
fikir alışverişlerinde
bulunduk, önümüzdeki
dönemde de birlikte
hareket etme irademizi
ortaya koyduk ” dedi. 3’te
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¥ BosnA Hersek Güvenlik Bakanı
Dragan Mektic, Yunanistan'da bulunan 70 bine yakın sığınmacının,
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşmak istediğini belirterek, "Bu kişilerin büyük bir bölümünün
Batı Balkanlar rotasını tercih edeceğini düşünürsek, bu durum Bosna
Hersek makamlarını endişelendiriyor." dedi. Mektic, Bosna Hersek
makamlarının sığınmacı krizi noktasında üç kilit faktör üzerine odaklandığını vurgulayarak, bunların, sınırların en etkili biçimde korunması,
Bosna Hersek'e giren sığınmacılara
insani yardımda bulunulması ve ülke
halkına yönelik suçların işlenmesinin
önlenmesi olduğunu ifade etti. 5’te
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ülkelerin yaklaşımlarının
ele alındığı görüşmenin
ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında
konuşan Avusturya AB
Bakanı Blümel, Brexit gibi
çeşitli meselelerle yüzleşen AB'nin geleceğine
ilişkin Batı Balkan ülkelerinin yaklaşımlarının
önemli olduğunu kayde-

Batı Trakya Türkleri
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YİNE MAHZUN
Türk toplumu bu y&l,“Türk” kimli'ini
hep
Yunanistan’da ya(ayan Bat& Trakya
demokratik tepkisini ortaya koyarak
inkar eden Yunan devletine kar(&
günün 31. y&ldönümünü kutlad&
bir a'&zdan “Biz Türk’üz!” diye hayk&rd&'&

15 bin dolar oldu@u kayit i
d dildi Söz kon
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Hoca, Karadağ Dışişleri
Bakanlığı Siyasi İşler
Devlet Sekreteri Zoran
Jankoviç, Makedonya
Başbakan Yardımcısı
Bujan Osmani ve Sırbistan
AB Uyum Bakanı
Jadranka Joksimoviç
katıldı. Birliğin geleceği
ve karşılaştığı sorunlara
ilişkin muhtemel üye
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¥ toplAntıyA,
Avusturya AB Bakanı
Gernot Blümel, Romanya
Dışişleri Bakanlığı AB
İlişkileri Genel Sekreteri
Victor Micula, Arnavutluk
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sokol Dedja, Bosna
Hersek Dışişleri Bakanı
İgor Crnadak, Kosova AB
Uyum Bakanı Dhurata

¥ ArnAvutluk’tA
muhalefetteki partiler
Tiran’da parlamento
binası önünde protesto
gösterisi düzenledi.
Protestoya binlerce kişi
katıldı, 62 muhalefet
milletvekillinden 60’ı
istifa ettiklerini açıkladılar. . Demokratik Parti
Genel Başkanı Lulzim
Basha ve LSİ Partisi
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barışı konuştu
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Tsipras, iki günlük
Yunanistan Ba(bakan& Aleksis
& Recep Tayyip
Türkiye ziyaretinde Cumhurba(kan
Y&ld&r&m ile görü(tü
Erdo'an ve Meclis Ba(kan& Binali
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2 Balkan Haberleri

Arnavutluk’ta “Sesler
ve İzler” sergisi
Arnavutluk’un
başkenti Tiran’da
ressam Ahmet Yeşil’in “Sesler ve
İzler” sergisi açıldı

25 Şubat 2019
Pazartesi

YTB, RaşiD
BElgRaDi'nin
kİTaBini
SaRaYBoSna'Da
TaniTTi

R

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

T
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ürkiye’nin Tiran Büyükelçiliği
himayelerinde, Tiran Sanatlar
Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen sergiye Türkiye’nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük,
milletvekilleri, ülkedeki Türk
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Büyükelçi Yörük,
burada yaptığı konuşmada, sanatın

sınırlarının olmadığını söyledi. Başkent Tiran’da açılan bu serginin sıradaki durağının ABD olduğunu
belirten Yörük, “Dolayısıyla bu
akşam aslında bu sanatın evrenselliği, sanatın insanlar arasındaki birleştiriciliğine bir kez daha burada
tanık oluyoruz. Bu sergi aslında
aynı zamanda yüzyıllardır iç içe
olan Türklerin ve Arnavutların geçmişteki estetik duygusunu ve güzellikleri paylaşmasının günümüze,
çağdaş sanata yansımasıdır.” diye

konuştu. Ahmet Yeşil’in, ünü sadece
Türkiye’de değil, aynı zamanda
Türkiye’nin sınırlarının ötesine de
taşmış çok kıymetli bir sanatçı olduğunu kaydeden Yörük, “Kendisinin
tablolarından da anlayacağınız
üzere Ahmet Bey aslında dünyada
bir tek. Ahmet Bey’in sanatındaki
bu plastik uygulamalarla yaptığı çalışmalar, şu an yeryüzünde başka
hiçbir çağdaş ressamın yapmadığı
veya yapmayı denemediği bir tarz.
Dolayısıyla Ahmet Bey bu özgün

tarzıyla şu an Türkiye’de ve dünyanın pek çok önde gelen ülkesinde
hem özel hem de resmi koleksiyonlarda eserleri bulunan son derece
kıymetli bir sanatçımız.” değerlendirmesinde bulundu. www.timebalkan.com’a göre; sanatın insanların
buluşmasında ortak nokta olduğunu belirten Yeşil, “Çatışmalı ve
sorunlu günümüz dünyasının tek
kurtuluşu, tek çaresi insanların
sanat ve kültürle buluşması.” dedi.

aşid Belgradi'nin "Tarihçe-i İbretnüma" adlı kitabının, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle yapılan
Türkçe, İngilizce ve Boşnakça baskıları,
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da
tanıtıldı. Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, YTB Balkanlar Koordinatörü Sevilay Ünal'ın yanı
sıra Bosna Hersekli akademisyenler ve
tarihçiler katıldı. Ünal, tanıtım öncesi AA
muhabirine yaptığı açıklamada, YTB ile
Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü "Raşid Belgradi"
projesinin önemine işaret ederek, söz konusu kitabın 1860'larda Belgrad'daki gelişmelere tanıklık ettiğini anımsattı.
Sevilay Ünal, "Yürüttüğümüz proje, birinci elden tarihe tanıklık etmiş Raşid
Bey'in, yazdığı kitabın zeyilnamesi, Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkiye
Türkçesine, Boşnakçaya ve İngilizceye çevirisiydi. O anlamda çok güzel bir proje
oldu." değerlendirmesinde bulundu.

KOLAY DEĞİLDİR BAZI İSİMLERİ TAŞIMAK

Trakya
ÜniversiTesi’nde
Balkanlar’da
TÜrkler” paneli

80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz,
her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz.
Çünkü Halk ister, Halkbank yapar!

T
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rakya Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde, KADEM
Tekirdağ Temsilciliği iş
birliğinde gerçekleştirilen
“Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı”
kapsamında, “Balkanlar’da
Türkler” konulu bir panel düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve
Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Dursun Erdem’in moderatörlüğünde gerçekleşen programın konukları, Kosova
Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan
Vekili Müferrah Şinik, Makedonya Anayasa Mahkemesi
Üyesi Salih Murat, Karadağ
Müftüsü Rıfat Feyziç ile Batı
Trakya Türk Kadın Platformu
Üyesi ve Batı Trakya Azınlığı
Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) Genel Müdürü Dr.
Pervin Hayrullah

oldu. www.haberler.com’dan
alınan bilgilere göre; Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, Balkanlar’ın, Türk milleti için yalnızca bir toprak parçası
olmanın çok ötesinde derin bir
anlam taşıdığını ifade ederek,
Balkanlar’dan gelen çok değerli konukların katkılarıyla,
gönül coğrafyası Balkanlar’a
geniş bir perspektiften bakılacağını vurguladı. Uluslararası
Balkan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Dursun
Erdem de Trakya Üniversitesinin, KADEM Tekirdağ Temsilciliği iş birliği ile Balkanlar’ı
ve Balkanlar’da yaşayan soydaş toplulukları ele alan
önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Balkanlar’ın en önemli Türk
kadın dernekleri ve STK’larının bir çatı altında buluştuğunu ifade eden Prof. Dr.
Mehmet Dursun Erdem, her
zaman ayrılıklar ve nifaklarla
anılan Balkanlar’ın bu defa tarihi bir buluşmayla anıldığına
şahitlik ettiklerini belirtti.

Saraybosna’da “Türk
Dünyası’ndan Ezgiler” konseri

K
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halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Dialog

azakistan Kızılordu Oda
Orkestrası, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da “Türk Dünyası’ndan
Ezgiler” konulu konser verdi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği
ve Yunus Emre Enstitüsü’nün
(YEE) katkılarıyla başkentteki tarihi kütüphane binasında gerçek-

leşen konsere Saraybosnalılar
yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin
Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç, konserin uzun yıllar düzenlenen Saraybosna Kış Festivali
kapsamında gerçekleştiğini belirterek, Türk ezgilerini Saraybosnalılarla buluşturan orkestra
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Avusturya'da "AB'nin Geleceği
ve Batı Balkanlar" toplantısı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Avrupa Birliği'nin (AB) Geleceği, Batı Balkanların Bakış Açısı" başlıklı toplantıya, Balkan ülkelerinin Birliğe üyelik talepleri damgasını vurdu

M
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akedonya Başbakan
Yardımcısı Bujan Osmani, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğinin,
Batı Balkanlar Birliğin parçası olmadan tamamlanamayacağını belirtti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Avrupa
Birliği'nin (AB) Geleceği,
Batı Balkanların Bakış Açısı"
başlıklı toplantıya, Balkan ülkelerinin Birliğe üyelik talepleri damgasını vurdu.
Toplantıya, Avusturya AB Bakanı Gernot Blümel, Romanya Dışişleri Bakanlığı AB
İlişkileri Genel Sekreteri Victor Micula, Arnavutluk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sokol
Dedja, Bosna Hersek Dışişleri
Bakanı İgor Crnadak, Kosova
AB Uyum Bakanı Dhurata
Hoca, Karadağ Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Devlet Sekreteri Zoran
Jankoviç, Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujan Osmani
ve Sırbistan AB Uyum Bakanı
Jadranka Joksimoviç katıldı.
Birliğin geleceği ve karşılaştığı sorunlara ilişkin muhtemel üye ülkelerin
yaklaşımlarının ele alındığı
görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avusturya AB
Bakanı Blümel, Brexit gibi çeşitli meselelerle yüzleşen
AB'nin geleceğine ilişkin
Batı Balkan ülkelerinin yaklaşımlarının önemli olduğunu
kaydederek, Avusturya'nın
Batı Balkan ülkelerini AB yo-

lunda desteklediğini anımsattı.
www.timebalkan.com’un
A.A’dan aldığı bilgiye göre;
Blümel, AB'nin
Batı Balkan ülkelerinin katılımıyla tamamlanacağının altını çizerek, Birliğin
uluslararası alanda etkinliğinin sağlanması için tek ses olması ve AB değerlerinden
taviz verilmemesi konusunda
katılımcıların fikir birliği gösterdiğini aktardı. AB'nin genişlemesinin gündemin
önemli başlıklarından biri olmayı sürdüreceğine işaret
eden Blümel, toplantıya katılan ülkelerin kısa sürede AB
üyeliği yolunda önemli
adımlar attıklarını
kaydetti. Romanya Dışişleri
Bakanlığı AB İlişkileri Genel
Sekreteri Victor Micula da AB
Dönem Başkanlığını sürdüren ülkesinin öncelikli gündem konularının başında,

Batı Balkan ülkelerini AB'ye
yakınlaştırmanın geldiğini
söyledi.

‘AB BALKANLARLA
TAMAMLANIR’

Makedonya Başbakan Yardımcısı Bujan Osmani de
Batı Balkanların coğrafi, kültürel ve siyasi olarak Avrupa'ya ait olduğunun altını
çizerek, "Avrupa Birliği'nin
geleceği Batı Balkanlar birliğin parçası olmadan tamamlanamaz." ifadesini
kullandı. Osmani, Makedonya'nın Yunanistan ile isim konusuna ilişkin sağladığı
anlaşmayla, 30. üye olarak
NATO'ya dahil olmasıyla ve
önemli reformları hayata geçirmesiyle AB yolunda ciddi
adımlar attığını vurgulayarak, ülkesinin bu yıl içinde
AB'ye üyelik görüşmelerinin
başlaması beklentisi içinde

olduğunu dile getirdi. Bosna
Hersek Dışişleri Bakanı İgor
Crnadak da AB'nin etkinliği
ve güvenirliğinin, Balkanlar'da AB vizyonu ve ruhunu
güçlendirmekle bağlantılı olduğunu ifade etti. Crnadak,
güçlü bir AB'nin, Batı Balkan ülkeleri için büyük önem
arz ettiğini, yaklaşan Avrupa
Parlamentosu seçimleri sonrasında Balkanlara yoğunlaşan güçlü ve adil bir AB'nin
önem taşıdığını
vurguladı. Bosna Hersek'in
bu yıl resmen AB üyeliğine
aday ülke olarak kabul edilmesini beklediklerini dile getiren Crnadak, "Önümüzdeki
5 yıllık süreçte AB'nin genişlemesi konusunun, hem
Brüksel'in hem de diğer üye
ülkelerin ana gündeminde
üst sıralarda olmasını umut
ediyoruz. AB'nin bölgede
daha görünür olmasını istiyoruz" görüşünü paylaştı.

Türkiye ve Karadağ arasında
işbirliği anlaşması imzalandı
İ

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

çişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic’i,
Bakanlık’ta resmi törenle karşıladı. Nuhodzic’in, şeref defterini imzalamasının ve ikili
görüşmenin ardından Afet ve
Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması İmza Töreni
için Bakanlığın Konferans Salonu’na geçildi. Soylu, imza
töreni öncesince yaptığı konuşmada, mevkidaşı Nuhodzic ile çok verimli görüşme
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görüşmenin karşılık güven
anlayışının güçlenmesine ve
iki ülke arasındaki dostluğun
pekişmesine önemli katkıları
olacağına inandığını ifade
eden Soylu, Karadağ ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin
son dönemde iyi bir ivme kazandığını vurguladı. www.timebalkan.com’a göre; Soylu,
Karadağ ve Türkiye’nin, Balkanlar’da ortak dış politika

vizyonu gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:
“Bölgemizi, ülkelerimizi ilgilendiren birçok konuda aynı
hassasiyeti paylaşmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Bakan ile
gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi birçok
yönüyle ele alma fırsatı bulduk. Gerek güvenlik iş birliği
gerek terörle mücadele gerek
düzensiz göç gerekse de FETÖ

ile mücadele konularında fikir
alışverişlerinde bulunduk,
önümüzdeki dönemde de birlikte hareket etme irademizi
ortaya koyduk. Özellikle Karadağ makamlarına FETÖ ile
mücadele hususunda ülkemizle gösterdiği dayanışma ve
iş birliği dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu da ifade
etmek isterim. Birlikte yaptığımız değerlendirmelerde
hemen emniyet birimlerimiz

Koco Angusev, Ekonomi Bakanı
Kreshnik Bekteshi, ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan ile T.C.
Ekonomi Müşaviri Gürkan
Gezer ile heyette yer alan işadamları katılım gösterdi.
www.timebalkan.com’a göre;
Başbakan Zaev, geçtiğimiz hafta
NATO üyeliği alan Makedonya
Cumhuriyeti’nin AB’ye üyelik
görüşmelerinin de yakında başlayacağını, bu yatırım ortamından Türk yatırımcıların
yararlanması gerektiğini vurguladı. Başkan Bilal Kara, hali hazırda Kuzey Makedonya’da
yatırım yapan birçok firmanın
bulunduğunu, bu firmaların sayılarının da katlanarak artaca-

ğını umut ettiğini belirterek bugüne kadar düzenledikleri tüm
organizasylarda vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Toplantı daha
sonra işadamlarının ilgili bakan-

iş birliği ortaya koyacaklar,
temas oluşturacaklar ve bugüne kadar gerçekleştirilen
ikili güzel adımları çok daha
iyi noktaya taşıyacaklar ve tecrübe aktarımı sağlanacak.”
Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic de Bakan
Soylu ile gerçekleştirdikleri
görüşmede ele aldıkları konuların her iki ülkenin de vatandaşlarını ilgilendirdiğini
kaydetti. Özellikle organize
suç ve terörle mücadele, insan
kaçakçılığı ve kanun dışı göçlerle ilgili konuştuklarını aktaran Nuhodzic, “Aramızdaki iş
birliği sağlam ve üst düzeyde,
bunlarla mücadele konusunda
kararlıyız. Kontrolsüz ve
kanun dışı göçleri durdurmamız gerekiyor. Türkiye’nin Suriye’deki sığınmacılara karşı
gösterdiği yaklaşımı takdir
ediyoruz. Bugün çok önemli
bir anlaşmaya imza atacağız.
Bu anlaşma aramızdaki iş birliğini pekiştirecek ve daha üst
seviyelere taşıyacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

‘Türkiye Balkanlar’a özel önem veriyor’

D

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Kuzey Makedonya
Türkiye İş Konseyi organizasyonunda iki günlük Üsküp
İş Gezisi gerçekleştirdi. DEİK
Kuzey Makedonya Türkiye İş
Konseyi Başkanı Dr. Bilal Kara,
Yürütme Kurulu Üyeleri ve katılımcı üye iş insanları ile birlikte
Üsküp’te temaslarda bulundu.
Ziyaretler kapsamında Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev DEİK heyetini
kabul etti. Toplantıya Başbakan
Zoran Zaev, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı

lara yönelttikleri sorular ile
devam etti. Toplantı sonunda
Başbakan Zaev’e, DEİK Kuzey
Makedonya Türkiye İş Konseyi
Başkanı Dr. Bilal Kara tarafından
hediye takdim edildi.
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GuRuRu

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

Rifat SAİT
rifatsait@balkangunlugu.com

aşlık, sanki 12 volt /
500 watt gücündeki
bir cihazın teknik detaylarını anlatır gibi. Elektrik
veya elektronik mühendisi olsaydınız eminim şunu derdiniz: “Öyle olsaydı bu kadar
küçük volt ile bu kadar yüksek çıkış gücü” oluşturmak
çok zor derdiniz. Bizim kastettiğimiz anlam da aslında
zor. Önce 12/500’ün ne olduğunu açıklayalım. İlk rakam
12, Balkan Günlüğü gazetemizin yaşını gösteriyor. Evet,
gazetemiz sessiz sedasız
12.yaşına girdi. Sessiz derken, önümüzdeki aylarda inşallah gürültülü bir doğum
günü yapacağız, haberiniz
olsun. Ancak şunu belirtmek
isterim ki, hiç ara vermeden
her hafta 12 yıldır düzenli
olarak gazete çıkartmak kolay
iş değildir. Diğer yandan 500
rakamı ise, şu anda baskısı
yapılan gazetemizin 500.sayısı anlamına geliyor. Yani
beşinci Dalyamız. Anlayacağınız 12.yılımızda 500.sayımız. Kolay mı, değil elbette.
Gazete çıkartmak zor iş, zor
zanaat üstadım.

İlk ve Tek olmak
güzel Be ya

Bu gazetenin övündüğü bazı
özellikler var. Yani 12 yıldır,
500 kere bu özelliklerini korumuş. Nedir onlar? Türkiye’nin ilk ve tek Balkan
gazetesi. İlk kurulduğu tarih
olan 27 Aralık 2007’den beri
Balkanların, Türkiye’deki
basın temsilcisi olmuş. Türkiye’de sayıları tahminen 16
Milyon olan Balkan insanın ki
Arnavut, Boşnak, Torbeş,
Pomak, Selanikli, Batı Trakyalı, Romanya göçmeni, Bulgaristan göçmeni, Adalardan,
Sancak’tan… Velhasıl anonim tabiriyle suyun öteki tarafından veya Evladı Fatihan
dediğimiz tüm insanlarımızın
gazetesi olmuş. Sadece onların mı? Balkanlar’da yaşayan
80 Milyon kadar insanın da
gazetesi. Türkiye ile Balkanlarda köprü olmuş, Balkanlarda ne olduysa veya
Türkiye’de ve Dünya’da Balkanlarla ilgili ne olduysa haberini vermeye sorumlu bir
gazete. Büyük gazetelerde
belki de iç sayfalarda küçük
bir haber bizde ana manşet
olabilir. Olsun be ya, bu bizim
görevimizdir deyip yaparız.
Diğer yandan Balkanlar üzerine çalışan akademisyenlerin
gazetesiyiz. Bugün Balkanlar
üzerine çalışan 15 üniversite
gazetemizin abonesidir sağ olsunlar bizleri takip eder. Birde
iş adamlarımız var. Balkanlara iş yapan, Balkanlarda iş
kuran. Onların da gazetesiyiz.
Birçok Ticaret odası bizim
abonemizdir, sağ olsunlar bizi
takip ederler. Bu gazete Balkan ülkelerini Büyükelçiliklerine, konsoloslarına, fahri
konsoloslarına gider. Dışişleri
Bakanlığına, TİKA’ya,
YTB’ye, Maarif vakfına,
TRT’ye gider. Belediyelere,
derneklere kısacası Balkanlarla ilgili neresi varsa oraya
gider. Zevkle ve ilgiyle okunur. Balkan Günlüğü gazetesi
Balkanları yazan milli, tarafsız ve bağımsız bir gazetedir.

Nerelerde varız?

Balkan Günlüğü gazetesi,
Balkan ülkelerine giden tüm
Türk Hava Yolları uçaklarında hem giderken hem geri
dönerken her uçakta 4 adet
bulunur, yolculara ücretsiz
verilmek üzere. THY ile her
hangi bir Balkan ülkesine gidiyorsanız veya Türkiye’ye
dönüyorsanız hostesinizden
mutlaka bir Balkan Günlüğü
gazetesi isteyin. Sizin için ücretsizdir. Balkan Günlüğü gazetesi İstanbul Atatürk
havalimanında pasaport kontrolünden sonra THY’nin
Newspaper Delivery Point denilen Gazete dağıtım noktalarında THY biletinizi
göstermeniz karşılığı ücretsiz
alabileceğiniz bir gazetedir.
Bu stantlarda diğer gazetelerde bulunur ve en fazla 3
adet gazeteyi ücretsiz alabilirsiniz. THY’nin sizlere ikramıdır. İnşallah yeni açılan
İstanbul hava limanında da
olacağız. Diğer yandan Balkan Günlüğü gazetemizi Türkiye’deki tüm
havalimanlarının VİP salonlarından temin edebilirsiniz.
Bulunduğunuz havalimanındaki VİP salonundaki görevliden lütfen isteyiniz. Ya da
eğer CİP yolcusu iseniz
TAV’ın işlettiği tüm havalimanı ve Demir yolu CİP salonlarında gazetemizi ücretsiz
temin eder ve okuyabilirsiniz.
Başka, Balkanlarda faaliyette
olan Yunus Emre Enstitülerinde gazetemizi edinebilirsiniz. Bunların hiç birinde
yoksanız gazetemiz ücretsizdir, dilerseniz posta kargo ücretini ödeyerek abone
olabilirsiniz. Bu da mümkün
değilse
www.balkangunlugu.com
web adresimizden gazetemizi
takip edebilirsiniz. Burada
hem e-gazete ile haftalık hem
de geçmiş saylarımızın olduğu arşiv bölümünü tıklayarak istediğiniz sayıyı
okuyabilirsiniz.

ecdadımızıN
600 yıllık azİz
haTırası

Son olarak şunu belirtmek isterim ki, Balkanlar deyince aklımıza ecdadımız gelir, Yani
Büyük Osmanlı İmparatorluğu.
Öyle ya Osmanlı aslında bir Balkan imparatorluğudur. Bir ara
Anadolu’nun Moğol istilasında
Osmanlının Anadolu’yu kaybetmesi ve sadece Balkanlarda kalması önemlidir. Osmanlı
Balkanlarda 600 yıl kalmayı başarmıştır. İşte bu yüzden de Balkan Günlüğü gazetesi
markasının hemen altında yazan
“600 yıllık tarihin aziz hatırasına” ifadesi ile amblemimiz
olan mübarek Türk bayrağının
etrafındaki 11 Balkan ülkesinin
bayrağı çok önemli şeyleri anlatmaktadır. Evet, inşallah daha
nice yıllar Balkanları ve Balkanlardaki önemli şeyleri anlatmaya
ve yazmaya devam edeceğiz. Bu
gazetenin çıkmasında emeği
geçen tüm emektar arkadaşlarımıza ve bizleri takip eden okuyucularımıza teşekkür ediyorum.
İyi ki doğdun iyi ki varsın Balkan Günlüğü. Daha nice senelere ve dalyalara inşallah.
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Kosova Ordusu
görücüye çıktı
Kosova'nın kuruluşunun 11'inci yıl dönümü kutlamaları için resmi geçit düzenlendi. Geçtiğimiz Aralık ayı kurulması kararlaştırılan Kosova ordusunun ilk askerleri de görücüye çıktı

A

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

vrupa'nın en yeni ulusu
Kosova'nın kuruluşunun
11'inci yıl dönümü törenlerinde bir ilke imza atıldı. Tören
kapsamında Kosova ordusu ilk
defa görücüye çıktı. Resmi geçit
programını izlemek için meydanlara akın eden binlerce vatandaş,
ordu mensuplarının geçidini uzun
uzun alkışladı. Başkent Priştine'de
ilk defa Kosovalı askerlerin postallarının sesiyle inledi. Binlerce vatandaşın coşkuyla izlediği ve yerli
idareciler yanı sıra, çok sayıda yabancı ülke temsilcisinin katıldığı
tören, büyük ilgi topladı. Başkent
Priştine'nin "Rahibe Teresa" meydanından başlayan ve "İbrahim
Rugova" meydanına kadar devam
eden Kosova ordusunun resmi geçidinin arından, anma töreni dü-

zenlendi.

va'da işlediği katliamları asla
unutmayacağız" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Kosova'da birlik ve beraberliğin sağlandığı ve başta ABD
olmak üzere diğer müttefiklerle
birliktelik içinde olunduğunda

Kosova'nın hep galip çıktığını
hatırlattı. 17 Şubat 2008 tarihinde
bağımsızlığını ilan eden ve 114
ülke tarafından resmen tanınan
Kosova, Meclis kararıyla 14 Aralık 2018 tarihinde orduya kavuşmuştu.

Türk Kızılayı’ndan ailelere yardım

T

PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

ürk Kızılayı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu ve Kosova Barış Gücü
(KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı
iş birliğinde, Kosova'nın güneybatısındaki
Prizren ve Mamuşa'da ihtiyaç sahibi ailelere
insani yardımlar dağıtılmaya başlandı. Türkiye'den getirilen 2 bin gıda kolisi, 2 bin hijyen kolisi ve 100 tekerlekli sandalyeden
oluşan yardımlar, 3 aylık bir süreçte Kosova
Kızılhaç vasıtasıyla Prizren ile Mamuşa'da
belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
www.timebalkan.com’a göre; Prizren'deki
yardım dağıtımına Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve Türk Kızılayı

K

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli,
Konuk Japonya Dışişleri Bakanı Toshiko Abe ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından
iki anlaşmayı imzaladı. Dışişleri Bakanlığı’nda imzalanan
anlaşma ile Japonya Kosova’ya 250 milyon Japon Yeni (2
milyon Euro) değerinde des-

‘SIRBİSTAN’LA BARIŞ
SAĞLANMALI’

www.timebalkan.com’un haberine göre; Kosova Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Kuvvetleri
Başkomutanı Hashim Thaçi,
ordu mensuplarının Kosova'nın
gururu olduğunu belirtti. Kosova
askerlerinin, dünyanın birçok yerinde barışı tesis etmek için görev
alacağı günü, sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Thaçi, ordunun kurulması
kararının stratejik nitelikte olduğunu vurguladı. Konuşmasında
Sırbistan'a da mesajlar gönderen
Thaçi, Sırbistan ile kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasının sağlanmasının gerektiğine değindi.
"Sırbistan ile barış anlaşması sağlanabilir, ancak Sırbistan'ın Koso-

Japonya’dan Kosova’ya
2 milyon Euro yardım

Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı
sıra Türk Temsil Heyeti temsilcileri katıldı.
Yardım dağıtımının ardından gazetecilere

açıklamada bulunan Başkonsolos Altunya,
"Prizren ve Mamuşa'da gerçekleştirilecek
olan bu insani yardım faaliyetinin aynı zamanda Türkiye'nin girişimci ve insani dış
politikasının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Türk Kızılayı
Yönetim Kurulu Üyesi Tan da "Türk Kızılayı'nın 150. yılını kutladığımız bu sene içerisinde dünyanın birçok ülkesinde,
yurdumuzda ve kardeş Balkan ülkelerinde
yaptığımız faaliyetlerin bir kısmını beraber
paylaşmaktayız. Biz Kosova'da savaşın bittiği 2000 yılından beri faaliyetteyiz." diye
konuştu. Türk Kızılayı, yardım dağıtımlarına Prizren ve Mamuşa'nın yanı sıra Yakova şehirlerinde de devam edecek.

tek sağlayacak. Japon Hükümeti bu bağış ile, farklı programlar aracılığıyla Kosova’nın
ekonomik ve sosyal kalkınmasını hedeflemektedir. www.timebalkan.com’a göre;
Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Japonya’nın, Kosova’nın
kalkınması ve güçlenmesine
büyük katkılar sağladığını belirterek, Kosova için stratejik
önemi olan Japonya’nın müttefik ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Haradinaj, Büyükelçi
Sakar’ı kabul etti

K

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osova Başbakanı Ramush Haradinaj, Türkiye’nin yeni Kosova
Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı
kabul etti. Türkiye’nin yeni
Kosova Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Başbakan Ramush Haradinaj ile bir görüşme gerçekleştirdi.
www.timebalkan.com’un
www.kosovaport.com sitesinin haberine dayanarak verdiği bilgiye göre; görüşmeyi

Başbakan Haradinaj, sosyal
medya üzerinden duyurdu.
Başbakan Haradinaj görüşmeyle ilgili paylaşımında,
“Türkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar ile gerçekleştirdiğim görüşmede,
ikili ilişkilerin güçlendirilmesi
ve özellikle ekonomi alanında
olmak üzere işbirliğinin artırılması konularını ele aldık. Kendisine, Kosova’nın devlet
yapılanma sürecinde Türkiye’nin sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ettim”
ifadelerine yer verdi.
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Ahmet GÖKSAN

“Ortaklık hakkımızı Rum idaresi inkar etmektedir. O halde bağımsızlık hakkımıza sahip
çıkmak yani bağımsızlığımızı ilan ederek masaya bu hakkı elimizde tutarak oturmak, artık
akıl ve mantık yolu oluyor. Bu olur mu, olacak
mı? Bunun kararını halk verecektir ve hiç
şüphe yoktur ki en azından Türkiye’nin desteğini aldıktan sonra bu adımı atacaktır”. 1979

N

Dr. Fazıl KÜÇÜK

asrettin Hoca’ya sormuşlar. “Hocam
ay eskiyince ne yaparlar” diye. O’da
gayet sakince “kırpıp kırpıp yıldız yaparlar yanıtını verdiği anlatılıyor. Bizler o günlerde yanında olmadığımız için doğru olarak
kabul ediyoruz. Doğru olmayan ise Fransa’daki cumhurun başı olan Emanuel Macron’un 24 Nisan’ı Ermeni Soykırım günü ilan
ettiğini duyurması oluyor. Bunu yaparak yıldız
olmaya öykünüyor olsa bile ancak yıldızın
kuyruklusu olabilir. Daha ötesini düşünmek
bile istemiyoruz.
Bay Macron ülkesindeki Ermeni Topluluklarının önde gidenlerinin geleneksel yemeğine katılarak yaptığı konuşmasında, “Fransa her
şeyden önce tarihe doğru bakmasını bilen bir
ülke. Fransa, 1915 olaylarını o dönemde soykırım olarak tanıyan ve uzun bir mücadeleden
sonra 2001’de bunu yasa ile tanıyan ilk ülkelerden biri olarak gelecek haftalarda ise ülkemizde 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımını anma
günü olarak tanıyacağız” diyordu. Bu açıklaması bile olaya ne kadar şaşı baktığı için nereden tutarsınız orası elinizde kalıyor. Kendi
kişisel geleceği açısından konuyu değerlendirdiği anlaşılıyor.
Emperyalist güçlerin anılan yıllarda bölgede
Büyük Ermenistan ve Büyük Kürdistan kurabilmek için çalışmalar yaptıkları biliniyor. Bu
arada yine anılan günlerde İngilizler tarafından
“Mavi Kitap” diye bir kitap yayınladılar. Baştan sona dek yalanlarla dolu olduğu kanıtlanan
bu kitabı dikkate alan Diaspora Ermenileri mal
bulmuş gibi yollara düşerek hak iddia etme çalışmalarını başlattıkları unutulmamıştır. Kurulması istenen Büyük ülkelerin aynı topraklarda
kurulması öngörülüyordu. Böyle bir öngörü
çatışma ve kavgaya çağrı çıkarmaktı.
Osmanlı yönetimi dağılma sürecini yaşıyordu.
Böyle bir ortamda çatışma yaşanan bölgeye
asker göndererek katliam yapmasını söylemek
deli saçmasının ötesinde bir söylemdir. Büyük
olmanın düşünü görenlerin kendi aralarında
çatışmaya girmeleri son derece doğaldı. 24
Nisan 1915 gününde Osmanlı’nın ekonomik
hedeflerine saldıran iyi yetiştirilmiş olan teröristler yakalanarak İstanbul’a getirildiler. Bunlar arasında yalnızca 234 adedinin değişik
nedenlerle etkisiz hale getirildikleri resmi raporlarda yer alıyor. Ermeni savlarının rapora
yansıyan 234 kişi için olduğunu söylemek olasıdır.
İstanbul’a getirilenlerin bir kısmına Fransa
sahip çıkarken diğerlerini İngilizler sahiplenerek Kıbrıs’a götürüyorlardı. İngiliz sömürge
yönetimi daha önceden yapıldığı bilinen geniş
alanı Ermenilerin kullanımına sunuyorlardı.
Anılan kampın o günlerdeki ismi Monarga
(Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı idi. Burada toplanmaya başlanan Ermenilerin sayıca
az olmasına karşın bazı harcamalarının karşılanması gerekiyordu. Fransa – Kıbrıs (doğal
olarak İngilizler) Mısır – İran ve Amerika’da
yardım ekipleri oluşturuluyordu.
İlke olarak sağlıklı güçlü ve milliyetçilik duyguları güçlü Ermenilerin toplanmasının yanı
sıra özellikle Kilikya ve Suriye doğumlu,
bölge dillerini iyi bilen ülkeyi tanıyan Ermeniler toplanması zorunlu tutuluyordu. Mühim
olan sayı değildir, kalitedir denilerek toplananlara karşın Amerika’dan toplanacak gönüllülerin sayıca fazla olmaması da öneriliyordu.
Meslek büyüğümüz Ömer Sami Coşar’ın araştırmasının devamında ise Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı Bogos Numar Paşa’nın
anılarına yer veriyordu.
“Amerika’daki sözleşmeye uygun olarak
Amerika’dan gönüllü askerler topladık ve bunları gemilere bindirerek Fransa’ya getirdik.
Bütün bu işlerdeki masraflarımız ise hala
ödenmemiştir. Amerika’daki Komitemiz bu
masrafların karşılığı olarak 20.798 doların süratle kendilerine ödenmesini” istiyordu. İstenen paranın ödenip ödenmediği belirsizliğini
korurken Ermeniler 1917 yılının Mart – Nisan
aylarında Lejyon Kampına getirilerek eğitime
başladılar. Fransız ve İngiliz subayları tarafından eğitilen militanların Fransız askeri üniforması giydirilerek Anadolu’ya gönderildikleri
biliniyor.
Fransa’daki kamuoyunu etkilemek için gösteriler yapıyorlardı. Gösterilerde “Ermenistan
Doğu’da Medeniyetin Öncüsüdür. Ermenistan
Fransa Akrabadır” sloganları atılırken “Mazlum Ermenistan” ve “katliamlar” gündemde
tutulmaya çalışılıyordu. Bay Macron’un Ermenilerle olan ilişkilerinin temelinde bu olgular
yatmaktadır.
Buna karşın mendil büyüklüğündeki ülkenin
önde gidenlerinin Ada’da Fransa’ya askeri üs
vereceklerinin çalışmasını yaptıkları biliniyor.
Böyle bir çalışmanın gerçekleşmesi Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluş Antlaşmalarını ve
uluslararası hukuku hiçe saymaktır. Anılan antlaşmalarla kime ve hangi ülkeye askeri üs verileceği kayıt altına alınıyordu.
Fransa’ya askeri üs verilmesi çalışmalarına
karşın uluslararası alanda hukuk tartışmasının
başlatılması gerekiyor.

Batı Trakyalı yazarlar
25 Şubat 2019
Pazartesi

GTGB’de BuluşTu
Batı Trakya’nın önemli kuruluşlarından biri olan Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin
yönetimi bir ilke imza attı. Yönetim, azınlık toplumunun yazarlarını bir araya getirerek hem kendilerini hem de yazmış oldukları kitaplarını tanıtmalarına vesile oldu

B

GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

alkan Yazarlar Buluşması adı
altında GTGB lokalinde gerçekleştirilen etkinliğe Hasan
Ahmet, Vildan Serdar, Hasan Paçaman, Ramadan Duban, Mehmet
İmamoğlu, Tevfik Hüseyinoğlu,
Rahmi Ali, Gökmen Sabrioğlu, Şerafettin Hurşit, İbrahim Baltalı ve
Asım Çavuşoğlu olmak üzere toplam 11 yazar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını GTGB Başkanı
Necat Ahmet yaptı. Devamında
Batı Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi
(BAKEŞ) Başkan Yardımcısı Cafer
Hafız Mehmet, Dostluk Eşitlik Barış
(DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı
ve Gümülcine Müftüsü İbrahim
Şerif söz alarak etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaştılar. Etkinliğin
açılış konuşmasını GTGB Başkanı
Necat Ahmet yaptı. Bu etkinliği düzenlemedeki amaçlarının, 21 Şubat
Uluslar arası Anadili Günü’nü kutlamak olduğunu belirten başkan
Ahmet, bunu Batı Trakya’da ilk kez

gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İki
gün devam edecek olan bu etkinliği
Moldova’daki Komrat Gagauzluk
Derneği ile Gümülcine Türk Gençler Birliği işbirliğinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Ahmet, kendi
dinlerinin Hıristiyan olduğunu
ancak dillerinin Türkçe olduğu Gagauz’larla birlikte bu günü kutlamak istediklerini belirtti. Batı
Trakya’da bir dönem Yazarlar Derneği kurulmak istendiğini anımsa-

tan başkan Ahmet, ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu derneğin kurulamadığını söyledi. Son olarak
başkan Necat Ahmet, düzenlenen
bu etkinliğin belki Yazarlar Derneği’nin kurulmasına katkı sağlayabileceğini düşündüğünü sözlerine
ekledi. www.timebalkan.com’a
göre: etkinliğe başta GTGB Başkanı
Necat Ahmet olmak üzere, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş

Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop Milletvekili İlhan Ahmet’i temsilen
Sibel Osmanoğlu, DEB Partisi
Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Rodop Meriç İlleri Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet,
Aşağıköy Azınlık Kültür Folklor
Derneği Başkanı Ferdi Bozali, BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin
Ahmet, yerel yöneticiler ve okur severler katıldı.

Bosna Hersek yeni sığınmacı
akınından endişeli
B

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osna Hersek Güvenlik Bakanı
Dragan Mektic, Yunanistan'da
bulunan 70 bine yakın sığınmacının, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşmak istediğini belirterek,
"Bu kişilerin büyük bir bölümünün
Batı Balkanlar rotasını tercih edeceğini düşünürsek, bu durum Bosna
Hersek makamlarını endişelendiriyor." dedi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Mektic, Bosna Hersek
makamlarının sığınmacı krizi noktasında üç kilit faktör üzerine odaklandığını vurgulayarak, bunların,
sınırların en etkili biçimde korunması, Bosna Hersek'e giren sığınmacılara insani yardımda bulunulması
ve ülke halkına yönelik suçların iş-

lenmesinin önlenmesi olduğunu
ifade etti. Yunanistan'da bulunan ve
asıl hedefi AB ülkelerine ulaşmak
olan sığınmacıların sayısının çokluğundan duydukları endişeyi dile getiren Mektic, "Bu noktada ciddi
problemlerle karşılaşabileceğimizi
tahmin ediyoruz. Sığınmacı krizine
kesin bir çözüm yok. Bosna Hersek
mağdur olmaya devam edecek. Kanton, entite ve devlet makamları olarak çözüm arıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu. Mektic, Yunanistan'da bulunan 70 bine
yakın sığınmacının AB ülkelerine
ulaşmak istediğini aktararak, "Bu kişilerin büyük bir bölümünün
Batı Balkanlar rotasını tercih edeceğini düşünürsek, bu durum Bosna
Hersek makamlarını endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

arnavutluk’ta
60 milletvekili istifa etti

A

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

AvrupA Konseyi’nden
yunAnistAn’A
sığınmAcı eleştirisi

A
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BALKAN GÜNLÜĞÜ

vrupa Konseyi, sığınmacılara yönelik polis şiddeti ve kamplardaki
sağlık hizmetlerinin yetersizliği
nedeniyle Yunanistan’ı eleştirdi. Avrupa
Konseyi, Yunanistan’ı,
ülkedeki sığınmacı ve mültecilerin insani
olmayan koşulları dolayısıyla eleştirdi.
Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi
Komitesi (CPT) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki sığınmacılara Yunan polisince fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere
göre; sığınmacıların özellikle Evros ve
Lesvos kamplarında polis tarafından kötü
muameleye maruz kaldığının altı çizilen
raporda, Yunan hükümetine konuya ilişkin önlem alması çağrısında bulunuldu.

rnavutluk’ta muhalefetteki partiler Tiran’da parlamento binası önünde
protesto gösterisi düzenledi.
Protestoya binlerce kişi katıldı.
www.timebalkan.com’a göre;
protestoda 62 muhalefet milletvekillinden 60’ı istifa ettiklerini

açıkladılar. Protesto gösterisi
yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Demokratik Parti
Genel Başkanı Lulzim Basha ve
LSİ Partisi Genel Başkanı Monika Kryemadhi, protestocularla
birlikte Demokratik Parti binası
önünde toplandı.
Arnavutluk’taki gelişmeleri yakından takip eden Amerika Birleşik Devletleri protesto

organizatörlerine çağrıda bulunarak şiddet eylemelerinden
uzak kalmalarını istedi. Diğer
yandan Avrupa Birliği Diplomasi Şefi Federica Mogherini ve
AB Genişlemeden Sorumlu Komisiyoneri Johannes Hhan, muhalefetin davranışları ile
milletvekillerinin istifa etmelerinin, ülkedeki demokrasiye gölge
düşürdüğünü dile getirdiler.
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Bilge Kral'ın Kahraman
Komutanı SreBrenitSa S
Katliamı’nı anlattı
6 Balkan Haberleri

‘

’

Bosna- Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in en yakın yaveri Emekli Tuğgeneral Şerif Patkovic, konferans vermek üzere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne misafir oldu

İ

lim ve Hikmet Topluluğu’nun
organizasyonu ile İKÇÜ’ye
konuk olan Tuğgeneral Şerif Patkovic, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu
yana Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendirilen Srebrenitsa Katliamı ile ilgili konferans
verdi. Rektör Prof.Dr. Saffet Köse,
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan
Kaya, topluluğun akademik danışmanı Dr.Öğr. Üyesi Raşit Çavuşoğlu, Genel Sekreter Nurettin
Memur, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin
takip ettiği konferans, başta merhum Aliya Izzetbegoviç olmak
üzere savaşta hayatını kaybedenler
için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ile başladı.

tan bir halktır. Bosna Hersek bağımsızlığını ilan ettikten sonra önce Sırbistan sonra Hırvatistan saldırdı.
Eski Yugoslavya Ordusu da bize saldırdı. Onların tank sayısı bizim
tüfek sayımızdan daha fazlaydı.
Bizim kurulmuş bir ordumuz bile
yoktu. Sadece halkımız vardı. Bizden tek istedikleri dinimizden vazgeçmemizdi. Dinimizden
vazgeçmediğimiz için bu dehşeti
yaşadık. Bu kinle saldırdılar.” dedi.

“DAYTON ANLAŞMASI”

Savaş çıkmadan önce yirmili yaşlarında üniversiteyi başarıyla bitiren
bir genç olduğunu aktaran Tuğgeneral Patkovic, kendi gibi tüm gençlerin o yıllardaki dünya algısının
çok farklı olduğunu söyledi. Tuğgeneral Patkovic,” O zaman yirmili
yaşlarda bir genç olarak dünyayı algılayamıyordum. Öğrenci olarak birincilikle üniversiteyi tamamladım.
Önce birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızın biz Boşnaklara bakış tarzı
değişti. Biz de bu değişikliği kabul
etmek zorunda kaldık. Biz o zaman

Genç nesilden, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in “Ne
yaparsanız yapın ama soykırımı
unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” sözündeki gibi
Srebrenitsa Katliamı’nı unutmamalarını isteyen Patkovic, savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması ile
haksız bir barış sağlandığını kaydetti. Tuğgeneral Patkovic,”Dayton’dan sonra haksız bir barış
başladı. Biz o barıştan sonra çok şey
çektik. Bugün bile hayatlarımızda
çok şey çekiyoruz. Daha iyi bir gelecek için çekmek zorunda kalıyoruz.
Türkiye’deki arkadaşlarımız Dayton’u bize soruyorlar. Biz de onlara
Lozan’ı soruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de bizim Dayton’la kurulduğumuz gibi Lozan Anlaşması ile
kuruldu. Ama her zaman geçmişe
giderken, sorgularken bugün ki
noktayı düşünmemiz, bugünden

sizin yaşlarınızdaydık. Dünyada
hangi oyuncular var ne yapmak istiyorlar bilmiyorduk. Müslüman olarak farklı bir ismi olan birini
yerinden yurdundan sürgüne göndermek isteyenlere bir hissimiz
oluştu. Bu hissiyatla topraklarımızı
koruduk. Bu mücadele ruhu ile
geçen yüzyılın en iyi mücadele
veren ordusu olan Bosna Ordusu
ortaya çıktı.” diye konuştu.

ödün vermemiz lazım. Bizler hala
savaş zamanında şehit olsak mı
daha iyiydi, yoksa şimdi yaşamamız mı daha iyiyi sorguluyoruz. Bu
sorunun cevabını kuşkusuz Allah
bilir. Biz insanlar dünyada kullandığımız şeylerin kullanma kılavuzunu yazabiliriz. Ama bizi yaradan
bizlerin kılavuzunu yazdı. Biz de
onu hayata geçiriyoruz.” şeklinde
konuştu.

‘MÜSLÜMAN’A SÜRGÜN’

kıyımı olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Tuğgeneral Patkovic, “Srebrenitsa Katliamı, Bosna'da soy ve

olarak en güçlüydük. O azimle, o
inançla dünyada kim gelse bizi yenemezdi.” dedi.

‘DİNİMİZDEN
VAZGEÇMEDİK’

Avrupa`nın ortasında, dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen katliamda, yeryüzünden
komple bir halkın yok edilmeye çalışıldığını söyleyen Tuğgeneral Patkovic, Srebrenitsa’nın Avrupa'da
gerçekleşen en büyük toplu insan

inanç karşıtı olarak yapılmıştır. Onların amacı Boşnakları komple ortadan kaldırmaktı. Boşnak halkı İslam
ateşini Avrupa’nın ortasında yaşa-

“İNANÇLA ZAFERE”

“TÜRK HALKININ
DESTEĞİ’

Bu büyük ordunun başkomutanlığını Aliya İzzetbegoviç’in
“Gelecekte hiçbir zaman
yaptığını belirten Tuğhiçbir halk Srebrenitsa
general Patkovic, 4 yıl
olmasın.” temenniProf. Dr.
süren mücadeleleri
sinde bulunan Tuğİbrahim
boyunca tüm Boşgeneral Patkovic,
Kutluay-Şerif
Patkovic
nakların her
savaş sırasında
zaman merhum liTürk halkının
derlerinin yaBosnalı kardeşlenında yer aldığını
rinin yanında olvurguladı. Tuğgeduğunu
neral Patkovic,
unutmadıklarını
“Aliya tüm hayatını
vurguladı. İnsani
halkına adadı. O tüm
Yardım Vakfı’na da
Bosna’nın güvendiği
(İHH) teşekkür eden
bir adamdı. Biz Allah’a
Patkovic, “Birleşmiş Milinananlar olarak hiçbir
letler savaş zamanında 73
zaman ikinci halk olmayı kabul etkarar aldı, sadece iki kararı savaş
medik. Savaş esnasında durmadan
sonuna kadar uyguladı. Bize en
çocuklarımızı, gençlerimizi şehit ve- büyük destek Türk Halkından geliriyorduk. Nüfusumuz 2 milyon ciyordu. Biz Bosna halkı olarak bunu
varındaydı. Savaş zamanında 200
asla unutmadık, unutmayacağız.
bin civarında şehidimiz oldu. Beş
İHH’yı da unutmuyoruz. O yıllarda
yüz bin kişi mülteci olarak yurt dıtemelleri atılan bu yardım organişına gitti. Yurtdışındaki Boşnak sazasyonunun kurulmasının temeyısı Bosna’dakinden fazlaydı. Çok
linde Bosna yardımları vardı. Ben
çetin mücadele verdik. Ama Alşahsen teşekkür ediyorum. Lütfen
lah’ın yardımıyla kazandık. Bir kilo
İHH’ya sahip çıkın, büyütmeye çalıun bu zamanki parayla 10 Euşın” dedi.
ro’ydu. İnsanlar un almak için varsa
www.timebalkan.com
televizyonunu satıyordu. Ama halk

sitesinden alınmıştır…

25 Şubat 2019
Pazartesi

SELANİK VE
MÜBADELE
İlber ŞİYAK

elanik... Osmanlı Devletinin
Rumeli'de ki göz bebeği.
Osmanlı Makedonyası’nın
Başkenti. Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu Gazi M.Kemal ATATÜRK'ün doğduğu ve çocukluk
yıllarını geçirdiği kent Selanik.
1430 yılında Padişah II.Murad zamanında Timurtaş Paşa tarafından
Türk yurdu yapılan ve Balkan Savaşları esnasında 9 Kasım 1912
tarihinde Selanik Garnizon Komutanı Hasan Tahsin Paşa tarafından tek bir kurşun dahi
atmadan, kenti savunmak için
bekleyen 26 bin Osmanlı Askeri’ni yaptığı ''Teslimiyet Anlaşması'' ile Yunan Ordusu’na
bırakan ve tüm askerlerin açlıktan
ölmelerine neden olan, Yunanistan tarafından ''Milli Kahraman''
olarak onurlandırılan ''Hain''
Hasan Tahsin Paşa'nın düşmana
teslim ettiği kent Selanik.!

RUMELİ’YE SON
BİR BAKIŞ

Balkan Savaşları sonrası yaşadıkları ve vatan bildikleri toprakları
terk ederek Anadolu'ya gelmek isteyen muhacirlerin limandaki gemilere binerek, gözü yaşlı Rumeli
topraklarına son bir kez daha
bakıp gördükleri kent Selanik.!
Sözüm ona; Anadolu'daki soykırım iddialarının çetelesini tutan
Batılı ülkeler, bir kez olsun bir
zamanlar Balkanların çoğunluk
nüfusunu oluşturan Türklere ne
olduğunun hatırlamak dahi istemediler ve vicdanlarına da hiç bir
zaman sormadılar.!!! Nedir suçu
o eski şehrin ki, adına yakılan türküler 'Selanik, Selanik Issız Kalasın'' diye bir ilenmeyle başlar.
Bir şehir için dile getirilebilecek
en büyük beddua ıssız kalmasını
istemektir. Bu türküyü söyleyenin
ahı tuttu belki Selanik'i. Bu türkünün bedduası ile asırlık çınarlar
devrildi. Suyu gürül gürül akan
çeşmeler kurudu. Baldıranlar
sardı o güzel şehrin bahçelerini,
bağlarını.
Bir asra yakındır ki ;
Selanik , Yar'sız kaldı...!
Selanik , Türkçesiz kaldı...!
Gözyaşlarının sel olup aktığı ,
Göç yollarında salgın hastalıklardan ölenlerin ardından yakılan
ağıtlarda ve türkülerde anılan
Kent Selanik... Yunanistan'dan ilk
muhacir kafilesinin , 1883 yılında
Teselya Bölgesi’nden 128 kişinin
Selanik'ten İzmir Limanı’na geldiklerini ve oradan da Manisa'nın
Akhisar İlçesinde yerleştiklerini
biliyor musunuz .?
Ayvalık'lı Şair Hikmet Esen ,
Mübadele Göçünü bizlere şu dizeleriyle anlatıyor ;
'' Kim ne derse desin , Sinsice olmadı gidişleri .
Ne Kurşun , Ne Ölüm , Yürüdüler
usulca .
Yakıp gölgelerini , Umutlar , Mübadil türkülerle dudaklardan ,
Savrulurken Rüzgara . Karşılarında Derya. İrili ufaklı bir tutam
ada .
Ve gökyüzünde dökülen ,Yıldız
kırıntıları kaldı avuçlarında .
Ne Mal , Ne de Mülk .!
Bir yangındı Özgürlük...! ''
Evet , Bir yangındı Özgürlük .
Balkan Göçmenlerinin içindeki
yangın ,
Türkiye Cumhuriyetinin var oluş
nedenlerinden biridir .
Evet , Bir yangındı Rumeli ...!
Bir yangındı Selanik...
Gemilerde tıka basa bindirilen,
Aç susuz bir durumda yola çıkan
Muhacirler.
Gemilerde ölen Bebeler. Solan
Umutlar ...
Gökyüzüne ulaşan Ağıtlar.
Salgınlardan telef olan İnsanlık .!
Ya, Rab .! ;
Böyle acıları bir daha bu Aziz
Millete yaşatma.!!!
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ÜSKÜP’TEN
İSTANBUL’A

Mümin ALİ
sküp kelimesi, Yunanca “Skoupoi” kelime
kökünden gelmektedir. Kelimenin tam anlamı arasında çelişkiler olsa bile, “Episcolus”
kelimesinden türediği düşünülmektedir. İngilizce
gözlemci anlamına sahip olan “Episcopal” kelimesi,
“yüksek ve her yeri görebilecek bir yer” veya “her
tarafın görülebilmesi mümkün olan bir yer” anlamlarını içermektedir. Britannica Ansiklopedisine göre
ise “Scupi” askeri kamp anlamına gelmektedir.
Slavların bu topraklara hâkim olmasıyla birlikte
kelimenin çoğul formu olan Skopje kelimesi kabul
ediliyor ve günümüzde hâlâ Skopje kullanılmaktadır. Türkler tarafından ise Skopje kelimesine bir ruh
kazandıran Üsküp kullanılır ve Üsküp olarak adlandırılır bu kadim şehir.
İsmi Latince Scupi, Makedonca Skopje (Скопје),
Türkçe Üsküp olan bu kent, Makedonya’nın başkenti ve en büyük yaşam yerleşkelerinden birdir.
Edebiyat, sanat, kültür, ekonomi, siyaset ve bilim
camiasının da kalbi olan balkanlardaki nadir şehirlerden biridir. Vardar ise şehrin büyük bir dekorunu
oluşturuyor. Şehrin gürültüsünden kurtulmak isteyenleri de doğal bir müzik dinletisi eşliğinde rahatlatmaktadır. Müzik ruhun gıdası hesabı… bir şehirde nehir varsa duymak isteyenlerin kulağına her
zaman güzel bir nağme çalar.
Hâsıl mesele ise!
Bir bak hey talip!
Ne diyor Üsküplü şair Yahya Kemal Beyatlı,
“Çok insan anlayamaz eski musikimizden
Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden…”
Üsküp sokaklarında gezerken bir Osmanlı bestesi
dinler gibi yürürsünüz, bir “Dede Efendi” çalar
kulaklarınızda. Ve bilirsiniz ki mekânlara anlam
yükleyen, ruh veren havası ve insanıdır. Çoklu kültürün ve dilin hüküm sürdüğü dünü ve bugünü ile
Üsküp, kadim sesini yükseltmeye devam ediyor.
Vardar nehri ile birlikte iki yakaya ayrılan etnik
unsurlar yaşamlarını ikame ettirmektedirler. Burada
bir meselenin altını çizmekte fayda görüyorum.
Şöyle izah edeyim: Makedon (Hristiyan) kesimi
oluşturur. Türk, Arnavut ve Boşnaklar da Müslüman
kesimi oluştururlar. Türkiye’de karıştırtılan bir
mesele var. Makedonya’dan Türkiye’ye eğitim, ticaret yahut başka nedenlerden dolayı hicret etmiş olan
herkese Makedon denilmektedir. Böyle derseniz
hataya düşmüş olursunuz. Çünkü, Makedon diye
isimlendiren etnik unsur Hristiyan kesimdir. En
doğru tabir “Makedonyalı” Türkler, Arnavutlar,
Boşnaklar ki bunlar Müslüman kesimi oluşturmaktadır.
Üsküp/Makedonya, farklı sesin ve çok renkliliğin
atmosferi ile yüzünü Türkiye’ye dönmüş bir coğrafya aslında.
Türkiye’nin devamı, İslambol’un öncesi…

İstanbul kelimesi, büyük Türk gezgini Evliya
Çelebi’nin, Seyahatnâme’sinde “Kostantiniyye”
ismiyle birlikte “İslambol” kelimesi de zikredilmiştir.
İstanbul’da, kadim tarihi, mimarisi, kültür merkezi,
medeniyetlerin belli tarih içerisinde sahne almış
olduğu dünya merkezi şehirlerinden biridir.
İstanbul’un Kadıköy’ü, Eyüp’ü, Fatih’i her köşesi
ayrı bir şehir olan onlarca ilçesinde çoklu kültür,
yaşam tarzı, dünya görüşüş ile hayatta anlam arama
farklılıkları görünmektedir. İstanbul, bugün itibariyle
yirmi beşi Avrupa yakasında; geri kalanı Anadolu
yakasında olmak üzere kırka yakın ilçesi bulunmaktadır.
Burada söylenecek daha çok söz mevcuttur. Ancak
bu sadece bir fragman olarak tahayyül edin. Ve
şimdi bu kalem ile “Üsküp’ün kaldırım taşında
çalan mazi ve hâlin şarkısı İstanbul’da besteleniyor”.
Bir sürü beyin göçü ile birlikte, buraları hep mesken
tutmuş cedlerimiz. Yani aradaki bağı yıllar geçmesine rağmen hiçbir zaman kopmamıştır.
Bütün bu güzellikler yanında bir gerçeği de görmek
lazım. Bu iki kentte insanoğlu geçmişini alıp bugünü öldürerek yaşıyor, dikiz aynasına bakarak yol
almak niyetiyle ayrılığa düşmüş kalbi ile yabancı
bireyler ile dolu sokaklar…
Ve bilgece söylenmiş bir sözün peşine düşüp, hasret
kaldığımız günlere bakıyoruz aynada. Üsküp ve
İstanbul’a ruhunu verenleri rahmetle yâd ediyoruz.
Geçmişi öldürerek en güzel kelimelerimizle yaşamaya çalışıyoruz kalabalık içerisinde saatlerce beklenen sıra kuyruklarda…
[1]Özel isim, Makedonya halkından veya bu halkın
soyundan olan kimse, Makedonyalı. TDK. (
Makedon, Hristiyan Ortodoks inancına mensup olan
kimse demektir.)
Ve çok ciddiye alıyoruz her şeyi…
Ölümün olduğu bir dünyada daha ciddi bir şey ne
olabilir ki?
Bu sınav çok ciddi bir mevzu, hey talip!
Kalabalık güruhlar içinde artarak çoğalan yalnızlık,
bir mermi gibi geçiyor ruhumuzdan ve çoğalıyor
kalabalığımız…
Ve şimdi söylenmek istenen bütün mesele ise büyük
şehirlerde yaşarken akan nehri fark etmeden insanın
yaşamını sonlandırması ne büyük hüsrandır. Sadece
biraz düşünüp her gün geçtiğin sokaklara ilk defa
bakıyormuş gibi bakmaya çalış ve ilk doğdun da
olduğu gibi gökyüzüne hep ayran kal…
O ağlamaklı halini unutma,
Deniz ve bulutların varlığını hisset!
Bir gün aşık ol!
Ve bir güzelin renkli gözlerinde idama mahkûm edilinceye dek
O şehrin sokaklarında kayboluncaya dek böyle
yaşa…
Şimdilik kalın sağlıcakla…
Özel isim, Makedonya halkından veya bu halkın
soyundan olan kimse, Makedonyalı. TDK. (
Makedon, Hıristiyan Ortodoks inancına mensup
olan kimse demektir.)

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

KüçüKçeKmece Belediyesi’nde

Kosova'nın bağımsızlık kutlaması
Küçükçekmece Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının
11'nci yılını görkemli bir etkinlikle kutladı
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üçükçekmece Belediyesi,
Kosova Cumhuriyeti'nin
bağımsızlığının 11'nci yılını
görkemli bir etkinlikle kutladı.
Küçükçekmece Belediyesi Nikah
Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte,
ünlü sanatçı Rumeli Ekrem sahne
aldı. Programa Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
Kosova Cumhuriyeti Diasporası
Bakan Yardımcısı Faruk Nura,
Küçükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Recep Şencan, Dernek
Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile
çok sayıda Küçükçekmeceli göçmen
vatandaş katıldı. Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
Kosova'nın bağımsızlığını kutlamaktan gurur duyduğunu
belirterek,"Kosova, Bosna Hersek,
Makedonya ve Türkiye bağımsızlığına kavuşmak için çok şehitler verdi.
Çok bedel ödedi. Bizim onlara borcumuz var. Bugün burada Kosova'nın
bağımsızlığının 11. yılını kutluyoruz.
Kosova ağlarken Türkiye gülemez
ama Kosova bayram yaparsa bu
bizim de bayramımız olur. O coğrafyanın başına ağrı girse Türkiye uyuyamaz" diye konuştu. Protokol üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim
eden Temel Karadeniz'e Kosova
Diasporası Bakan Yardımcısı Faruk

Nura da ünlü çalgıları Kitaro'yu hediye etti. www.haberler.com’a göre;
Kosova Diasporası Bakan Yardımcısı
Faruk Nura, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye' de bu
günü kutlamak bizi çok mutlu etti.

Bağımsızlığımız için çok şehit verdik,
çok açılar çektik. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan da bize çok destek oldu. Çok
teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Gecede, Rumeli Ekrem, Grup Besa en

güzel parçalarını göçmen vatandaşlar
için seslendirdi. Sultanmurat Halk
Oyunları ekibi ise, yörenin halk oyunlarını sergiledi. Katılımcıların gönüllerince eğlendiği gecede, Kosova ve
Türkiye'nin dostluğu pekiştirildi.

Kırcaali’de belediye başkanları, Türkçe’nin
okutulması için daha iyi koşullar istedi
21 Şubat Uluslararası Anadili Günü’nün arifesinde Kırcaali ilindeki belediye başkanları, anadili
dersi olarak Türkçe eğitiminin yeniden organize edilmesi için acil önlemler alınmasını istediler
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elediye başkanlarının ifadelerine
göre şu anda ilçe okullarında
Türkçe dersinin okunması için
koşullar uygun değil, iyi eğitimli öğretmenler yok, Türkçe ders kitapları ise yıllar önce basılmış. Türkçe, Kırcaali bölgesinde serbest seçmeli ders olarak okutuluyor. Sadece Eğridere kasabasında altı
grup çocuk Türkçe okuyor. Çamdere ve
Tosçalı köylerinde de Türkçe okuyan
sınıflar var. Farklı yerleşim yerlerinde
öğretmenler, eski ders kitaplarını kullanıyor veya ders konularını kendileri işliyor. www.timebalkan.com’a göre; eğitim
ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev’e ilçe

okullarında anadili dersi olarak Türkçe
eğitiminin yeniden organize edilmesi
için acil önlemler alınması çağrısında
bulunulan mektup gönderilmesi için inisiyatif alanlar arasında bulunan
Eğridere Belediye Başkanı Resmi Murat,
Bulgaristan Ulusal Radyosu’nda (BNR)
yayınlanan “Öğleden Önce Horizon”
programına verdiği demeçte, “Anadili
dersinin müfredatta B-Seçmeli Dersler
Bölümünde yer alması, Türkçe eğitiminin daha iyi organize edilmesini sağlayacak. Yardımcı ders kitapları yok.
Türkçe öğretmenleri müfredatı kendisi
tasarlıyor, ders programı oluşturuyor ve
Türkçe bu şekilde okunuyor,” dedi.
Kızılağaç ilçesinin Çakırlı köyü okulun-

da Türkçe ve Bulgarca öğretmenliği
yapan Zekiye Hasan, Türkçe dersleri

için yurt dışından ders malzemeleri
temin etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bursa’da Eğridereliler 20. kez buluştu
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ulgaristan’ın Eğridere
(Ardino) Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Meclis
Başkanı Sezgin Bayram’ın başkanlığında bir heyet, Bursa’da düzenlenen 20. Eğridereliler Buluşma
Gecesi’ne katıldı. Ziyaret, Bursa
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin daveti üzere gerçekleştirildi. Podyum Davet
Salonu’nda yapılan geleneksel
buluşma gecesinde 700’ü aşkın
Eğridereliler bir araya toplandı.
Buluşma, tüm katılımcılar için
heyecan vericiydi. Onlar memleketini ve unutulmayan çocukluk
anlarını hatırladılar. www.kircaali-

haber.com sitesine göre; geceyi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
milletvekili Doç. Dr. Yüksel
Özkan, Mart’ta yapılacak yerel
seçimleri için Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı olan
Ardino’nun kardeş Bursa Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
Bulgaristan'ın eski Bursa Fahri
Konsolosu ve eski TBMM milletvekili Hayati Korkmaz,
Bulgaristan Bursa Konsolosu
Veselin Bojinov, Bulgaristan’ın
İstanbul Başkonsolosluğu’nun
Bursa Şubesine bağlı olarak görev
yapan Ticaret Müşaviri
Aleksandar Aleksandrov, Bursa
merkezli Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı

Hasan Öztürk ve Killiler Derneği
Başkanı Mümün Kaşmer hazır
bulundular. Eğridere heyeti adına
Belediye Başkanı Resmi Murat,
Bursa’daki Eğriderelilere ve misafirlerine en içten selamlarını
sundu. Murat, ”20.Eğridereliler
Buluşma Gecesi özel bir anlam
taşıyor ve Eğridereliler Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin iyi çalışmalar yürüttüğünü ve yıllarca onu
yöneten ekibin buluşma gecesinin
bu kadar güzel bir geçmişe sahip
olmasına büyük katkı sağladığını
gösteriyor” diye kaydetti. Belediye
Başkanı, Bursa’daki başarılı iş
insanlarını yardım elini uzatmaya
ve memleketine yatırım yapmaya
çağırdı.

Gümülcine Belediyesi
karnaval etkinlikleri
programını açıkladı
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ümülcine’de 2019 yılında düzenlenecek olan karnaval etkinliklerinin programı belli oldu.
www.timebalkan.com’un Azınlıkça’dan
aktardığına göre Gümülcine’de, İskeçe
geleneksel karnaval etkinliklerinden bir
hafta önce üç gün boyunca karnaval
coşkusu yaşanacak. Gümülcine
Belediyesi Kültür, Eğitim ve Spor Şirketi
tarafından yapılan açıklamada karnaval
etkinliklerinin programı şöyle açıklandı:

28 Şubat Perşembe (Tsiknopemti):
Gümülcine şehir meydanı, saat 18.00
1 Mart Cuma: Şehir meydanı, saat 20.30
2 Mart Cumartesi: Trel@academy grubu
öncülüğünde 4’üncü Karnaval Geçidi,
saat 20.00
9 Mart Cumartesi: Küçükler için öğrenci
karnaval geçidi, saat 11.00
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üney Kıbrıs Rum Yönetimi,
mevcut durumu devam ettirmek ve dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios
tarafından “Zorunluluk Doktirini” gibi
hiçbir geçerliliği olmayan bir mahkeme kararının arkasına saklanarak ele
geçirdiği sözde Kıbrıs Cumhuriyetini
elde tutmak için, her tür yolu -etik ve
yasal olup olmadığına bakmaksızındeniyor.
Crans Montana’da 30 Haziran 2017 tarihinde çöken müzakerelerin sorumluluğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimine
ve dolayısıyla Rum lider Anastasiadis’in sırtına yüklenince, Anastasiadis
kendi aklınca bir çıkış noktası yaratmaya çalıştı. Seçtiği yol ise akılları bulandırmak ve belge karmaşası
yaratmak oldu.
2018 yılında yapılan seçimlerde tekrar
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı
seçilince önce sanki de Crans Montana’da yayınlanan belgelerin içinde
“Sıfır Asker, Sıfır Garanti” tezini,
kabul edilmiş ve yer almış gibi yaymaya başladı. Arkasından da Kıbrıslı
Türklerin “Eşitlik, kararlarda belirleyici oy ve devlet yönetimine etkin katılım” isteklerini “Kurulacak Devletin
İşlerliğine engel teşkil edeceği” iddiası
ile yeni devletin bu eşitlik nedeni ile
“İşleyebilir bir Devlet” olmayacağı savını yaymaya başladı.
Aklınca, Crans Montana görüşmelerinin çökmesinin nedenlerini Kıbrıslı
Türklere ve Türk tarafına yüklemek
için “Türk askerinin tümü ile geri çekilmesi, garantilerin kaldırılması ve siyasi eşitliği kabul etmemeleri
sebebiyle Crans Montana görüşmeleri
çökmüştür” iddiasını ilgili taraflara
kabul ettirmeye çalıştı.
Tüm bunları ilgili taraflar yutmayınca
son çareyi “Belge karmaşası yaratarak
sorundan kurtulma” yolunda buldu.
Anastasiadis’e göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 30 Haziran
2017 tarihinde Crans Montana’da taraflara sunduğu “Guterres
Çerçevesi”nde altı başlık var. Bu başlıkların içinde Güvenlik ve Asker konusu yer alsa da BM Genel
Sekreterinin “Güvenlik ve asker konularını sizin görüşme yetkiniz yok.
Bunu ancak Garantörler kendi aralarında görüşüp sonuçlandırabilirler”
tavsiyesi bulunmakta. Anastasiadis’in
“sıfır asker, sıfır garanti” iddiası da
BM Genel Sekreterinin bu görüşünden
sonra geçerliliğini tamamen kaybetmiş
oldu.
BM Genel Sekreteri, Crans Montana’da “varılacak çözümün hangi alanlarda nasıl uygulanacağına değinen”
resmiyet içermeyen bir “Non Paper”
sundu. Tarafların hiçbirinin açıklamadığı bu belgeyi, bir başka amaçla Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Kotzias açıkladı. İşin garip yanı söz
konusu belge, müzakereler çöktüğü
için taraflar arasında hiç görüşülemedi
ve bir kenara atıldı.
Tüm bu gelişmelerden sonra köşeye sıkışacağını hisseden Anastasiadis 4
Temmuz tarihinde BM Genel Sekreterine “Sıfır asker, sıfır garanti olmazsa
masaya oturmam” “mealinde bir mektup yazarak gönderdi.
İşte Anastasiadis’in Crans Montana’da
“Sıfır asker, sıfır garanti talebimiz
kabul edildi” iddiası bu mektuptan
kaynaklanmakta. Güya kendisinin yazdığı bu mektupla içeriği BM Genel Sekreteri tarafından kabul edilmiş ve
uygulamaya konmuş da Türk tarafı
kabul etmemiş ve kendisi de bu nedenle müzakerelerin çökmesinden de
sorumlu değilmiş.
Tam da Kıbrıs Türkçesi ile “Hikayeden zurna!” Elle tutulur, ciddiye alınacak en küçük bir tarafı bile yok.
Şimdi de suçlamalardan yılan Anastasiadis, 4 Temmuz’da dönemin BM
temsilcisi Eide’nin kendilerine söz konusu bu “Non Paper” olarak addedilen
belge ile ilgili açılım yaptığını ve
bunun tutanaklarda olduğunu ama bu
tutanakların kaybolduğunu iddia etmeye başladı.
Belli ki Kıbrıslı Rum lider kendi kazdığı kuyuya düştü ve düştüğü çukurdan kurtulmak için her yolu, her yalanı
deniyor. Bakalım bu yalan rüzgarı

Deik, Hırvat Cumhurbaşkanı
Kitarovic’i ağırladı
Türkiye’yi ziyaret eden Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi
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ırvatistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar-Kitarovic’in Türkiye
ziyareti kapsamında DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen yemek
gerçekleştirildi. Yemeğe, Hırvatistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, DEİK Başkanı Nail Olpak ve
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Sadettin Saran, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje
Cvitanovic, DEİK Yönetim Kurulu
Üyesi ve Doğuş Grubu Başkanı
Ferit Şahenk, DEİK/Türkiye-Fransa
İş Konseyi Başkanı ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani
Şener, MNG Grup Başkanı Mehmet

Nazif Günal, Demsa Grup Ceo’su
Demet Sabancı Çetindoğan, MB
Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat, Turkcell Ceo’su Kaan Terzioğlu, Rixos Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi Fatih Tamince, Alarko
Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Aksel Alaton katıldı.
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Sadettin Saran, “Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovi’in
bu ziyareti iki ülke arasındaki ticaret
hacminin arttırılması ve yeni yatırım imkanlarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.
www.timebalkan.com’a göre; Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, iki
ülke arasındaki ekonomik ve ticari
ilişkiler açısından kısa vadedeki hedeflerinin 1 milyar Dolar ticaret hacmine çıkarılması olduğunu

söyleyerek, ticaret potansiyelinin
uzun vadede ise daha fazla artırılması olduğunu ifade etti. 2019’un
Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine
atıfta bulunan Kitarovic, 2016 yılında düzenlenen Türkiye-Hırvatistan İş Forumu’nun ikincisinin de iki
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından Hırvatistan’da bir iş forumunun
düzenlenmesinin faydalı olacağını
belirtti. Hırvatistan’da bilişim teknolojilerinin yanı sıra turizm ve enerji
sektörlerinde fırsatların olduğunu
belirten Kitarovic, Türk yatırımcıları
ve iş insanlarının Hırvatistan’da yaşadıkları problemler varsa ya da
olursa çözmek için elinden geleni
yapacağını vurgulayarak, Türk iş insanlarını Hırvatistan’a daha fazla
yatırım yapmaya davet etti.

Yunanistan’da Maliye
Bakanlığı’na gösterici baskını

Y

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

unanistan’da, temizlik işçilerine yapılan ek ödemelerin kesilmesine itiraz eden
yerel yönetim çalışanları, Maliye
Bakanlığı’nı bastı. Yerel Yönetim
Çalışanları Federasyonundan
(POE-OTA) yapılan çağrı üzerine
24 saatlik grev yapan yerel yönetim çalışanları, başkent Atina’da
kent merkezinde bulunan Maliye
Bakanlığı binasının önünde toplanarak hükümetin temizlik işçilerine yapılan ek ödemelerin
kesilmesine ilişkin hazırladığı
düzenlemeyi protesto etti.
www.timebalkan.com’a göre;
göstericilerden bir kısmı bakanlık binası önünde bulunan polis
kordonunu aşarak Maliye Bakanı
Efklidis Çakalotos’un makamı-

nın bulunduğu dördüncü kata
çıktı. Burada, Çakalotos’un yerinde olmaması nedeniyle Maliye Bakanı Vekili Stergios
Piçiorlas ile görüşen göstericiler,
temizlik işçilerine yapılan ek
ödemelerin kesilmemesini istedi.
Piçiorlas’ın, işçilerin talebini Çakalotos’a ileteceği sözü vermesinin ardından göstericiler makam

katını terk etti. Yunanistan, kurtarma programı sona ermesine
rağmen hala Avrupa Birliği ve
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sıkı denetim altında tutuluyor. Bu kapsamda,
kreditörler tarafından ön koşul
olarak kabul ettirilen kemer
sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

Bulgaristan’da yeni
mezunlara öğretmenlik teşviki
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ulgaristan Eğitim ve Bilim
Bakanı Krasimir Vılçev,
Gabrovo ziyareti sırasında
genç üniversite mezunlarının öğretmenlik mesleğine cezbedilmesi için ulusal bir program
başlatıldığını açıkladı. Bakan Vılçev,” Yeni ulusal program kapsamında en büyük öğretmen
eksikliği yaşanan branşlarda öğretmenlik pozisyonuna atanabilmeleri için öğretmenlik eğitimi
görmek isteyen genç mezunlara
destek verilecektir. Program kapsamında yetkinliklerini artırmak
isteyen öğretmenlerin de teşvik
edilmesi öngörülüyor. Yeni program, düşük performans gösteren
savunmasız gruplardan çocukların yoğun olduğu okullarda ek
ücret karşılığında ders verme im-

alkanlar'daki Osmanlı memleketleri 1914'te, İstanbul şehri ve
Trakya art bölgesinden ibaret kalmıştı. Balkan ulusal devrim hareketlerinin
amacı böylece gerçekleştirilmiş oluyordu:
Osmanlı İmparatorluğu yarımadadan çıkarılmıştı. Ancak bir bakımdan, pek fazla
şey değişmemişti. Balkan halkı 500 yıl
boyunca tek bir bayrak altında bir arada
yaşamıştı. Tek bir dünyanın parçası
olmuş ve birbirlerini etkilemişlerdi. Hepsi
de, mesela komşu Ortodoks Rusya ve Katolik Avusturya'dan çok farklı olan bir
Osmanlı medeniyetine iştirak etmişti.
Balkan entelektüellerinin " Osmanlı boyunduruğuna " dair sürekli eleştirilerine
rağmen, imparatorluk, olumsuz olduğu
kadar birçok da olumlu niteliğe sahip bir
kültür meydana getirmişti. Bundan sonra
söyleyeceklerim Balkan mirasının kalıcı
bir parçası haline gelen bu medeniyetin
bazı özelliklerini özetleme teşebbüsüdür.

657 SAYFALIK SÖZLÜK

Osmanlı iradesinin mirası, her bireyin hayatının ayrılmaz bir parçası ve kolayca silinmeyecek bir parçasıydı. Mesela bütün
ulusların dillerine pek çok Türkçe kelime
girmişti. 1966'da Saraybosna'da, Sırpça
ve Hırvatça dilindeki Türkçe kelimeleri
liste halinde sunan, 657 sayfalık bir sözlük yayımlandı. Diğer dillerde aynı şekilde etkilendi. Osmanlı fetihlerinin ve
ardından Hıristiyanlarla Müslümanlar
arasında gerçekleşen savaşların, Kosova
konulu edebi eserler ile Yunan özgür savaşçıları ve şarkılarını ortaya çıkararak
modern zamanlara kadar, Balkan edebiyatının büyük temalarını oluşturmuştur.
Balkan mutfağı da diğer Yakın Doğu ülkelerinin mutfaklarıyla benzerlikler göstermektedir ve yine mesela Rusya, İtalya
veya Avusturya mutfaklarından farklıdır.
Balkan vatandaşı, Osmanlı hayatının pek
çok veçhesinin fevkalade güzel olmasından istifade etmiştir. Gerek camiler, köprüler, hanlar ve devlet daireleri gibi kamu
binalarında gerekse şahsi evlerinde olsun,
Osmanlı mimarisi, yerini alan her şeyden
kat kat üstündü. Osmanlı kültürü, bahçelere ve tabiata da, özellikle nehir ve akarsuya da büyük değer vermiştir. Avrupalı
seyyahlar Balkan manzarasının masalımsı
güzelliğinden çok etkilenmiştir. Meşhur
bir seyahatnamede şöyle denir : " Bir
Türk şehrinin, durumu ne olursa olsun ve
hangi noktadan bakarsanız bakın, kendine
has bir cazibesi vardır. Atalarının kırsal
içgüdülerine sadık kalan Türk daima
yavan kente tabiatın şiirselliğini katmaya
çalışır: çatıların kefaretini minare külahlarını çoğaltarak öder ve nereye ev yaparsa bir ağaç diker."
Modern mimari çok farklı ve aslında genellikle aksine tekdüze çirkin olsa da, Osmanlı geçmişinden geriye kalanların
korunmasına çalışılmıştır. Osmanlı idaresi tard edildiği zamanda bile, yaklaşık 2
milyon Arnavut ve buna yakın sayıda
Slav’dan oluşan büyük bir Müslüman
nüfus kalmıştır. Müslümanların güçlü bir
siyasi konumunu devam ettirdiği Bosna
gibi bölgelerde, Osmanlı gelenekleri ulusal mirasın bir parçası olarak muhafaza
edilmiştir. Osmanlı mirasının hem olumlu
hem de olumsuz veçheleri, günümüzde
bütün devletlerin tarihine yansımıştır.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Yunanistan, Kosova ve Karadağ'da yaşayan tüm hemşerilerime ve soydaşlarıma
en derin selamlarımı ve saygılarımı sunarım.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
DIŞ TEMSİLCİLİKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU

kanına sahip olacak en iyi eğitime sahip öğretmenlere odaklanacak” diye izah etti.
www.timebalkan.com’un haberine göre: Bakan, Gabrovo kasabasında ülke çapından bölge
eğitim müdürleriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda
öğrencilerin beceri elde etmeleri,
öğretmenlerin yaratıcılığı ve yeni

yaklaşımlara odaklanan eğitim
politikaları ele alındı. Vılçev,”
Gelecekte, ders kitabı bir bilgi tekeli olmayacak” dedi.
Bakan, Makedonya’nın yeni adı
Kuzey Makedonya’nın gelecekte
basılacak ders kitaplarda yer alacağını ve bu isim değişikliğinden
dolayı basılı kitapların yeniden
basılmayacağını söyledi.

Esra BALKAN

KKTC Mehmet ALDEMİR

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ
BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B
Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00
BASKI TARİHİ: 25 Şubat 2019
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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Filibe Cuma Camii’nde

dinler buluşması
Filibe’de beş yıl önce Cuma Camii olarak da bilinen Murat Hüdavendigar Camii’ne taşlar ve yanıcı maddelerle yapılan
saldırıların 5. yıldönümü sebebiyle camide hoşgörü mevlidi okundu. Mevlidin yanı sıra Cuma Camii’nde hoşgörü kahvesi içildi
eminim hepimizin ortak dileğidir. Hoşgörü Mevlidinde Bulgar resmi makamlarının da hazır bulunması bu gibi
radikal ve aşırıcı gruplara en güzel yanıtı teşkil etmektedir. Balkan coğrafyasında bulunan her ülkenin
komşularında soydaşları vardır. Bu
durum Balkanlarda tarihin bir mirasıdır. Bu mevcudiyet hiçbir zaman risk
olarak görülmemeli, bilakis ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine bağlayan
güçlü bir dostluk köprüsü olarak telakki edilmelidir. Eşimin atalarının da
uzun zaman önce yaşamış oldukları,
asırlar boyunca farklı kültür ve mede-
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ahve içmeye kentteki tüm dini
topluluklar ve yerel yönetim
temsilcileri davet edildi. Konuklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa
Aliş Hacı, Filibe Büyükşehir Belediye
Başkanı İvan Totev, Filibe Meclis Başkanı Savina Petkova, El Ele Vakfı üyeleri olan kentte yaşayan tüm etnik ve
dini toplulukların temsilcileri, bazı
bölge müftüleri ve başka davetliler yer
aldılar. Filibe Büyükşehir Belediye Başkanı İvan Totev, “Filibe, binlerce yıl
birlikte yaşayabileceğimize dair örnek
olan harika bir kent. El ele verdiğimizde bu kent, her bir topluluk ve Bulgaristan için harika işler yapıyoruz”
diye kaydetti.

‘ONUR DUYDUM’

Totev, konuşmasının devamında şu
ifadeleri kullandı: ”Bu kahve içmeye
davet edildiğimden dolayı büyük bir
onur duymaktayım. Tüm dini cemaatlerin temsilcilerini dostane bir atmosfer içinde gördüğüm için teşekkür
ederim. Bu, Avrupa ve dünyada zor
günlerin yaşandığı bir zamanda Filibe’nin nasıl bir örnek verilebileceğinin güzel bir örneğidir. Burada, bu
binlerce yıl boyunca bu şehrin ruhu insanların birlikte yaşamasını sağlamıştır
ve hepimiz bunun faydalarını görüyoruz. Birlikte olduğumuzda her şeyin
mükemmel olduğunu görüyoruz”.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; kahve içme davetine icabet
etmek içi özel olarak Filibe’ye gelen
Başmüftü Dr. Hacı da Filibe kentinin
ve Bulgaristan’ın hoşgörü, barış ve
huzur içerisinde bir arada yaşamada
örnek olduğunu söyledi. Görüşmeye

ev sahipliği yapan Cuma Camii Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, aynı zamanda Filibe kentinde etnik ve dini
hoşgörüyü desteklemeye yönelik faaliyet yürüten El Ele Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. İlk defa Filibe kentindeki
Türk topluluğu, Murat Hüdavendigar
Camii’ne taşlar ve yanıcı maddelerle
yapılan saldırıların 1. yıldönümü sebebiyle hoşgörü kahvesi içme davetinde
bulundu. Vakıf mallarının geri iadesini
talep eden Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü’ne karşı yapılan protesto gösterilerini fırsat bilen saldırganlar, caminin üç camını kırıp, ahşap
kısımlarına yanıcı madde dökerek,
yakmaya çalıştılar. Şimdiye kadar bu
hoşgörü kahvesi içme davetine katılanların hepsi, bu kahveyle verilen mesajların son derece önemli olduğunu
ifade ediyorlar. Başkonsolos Hüseyin

Ergani, Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy’un göndermiş olduğu mesajı
okudu.

MESAJ

Filibe’de gelenekselleşen Hoşgörü
Mevlidinin beşincisi için gönderilen
nazik davet için içten teşekkürlerimi
sunuyorum.
Geçtiğimiz yıl iştirak ettiğim Mevlid
programına, Bulgaristan dışında
olmam nedeniyle bu yıl maalesef katılma imkanım olamıyor. Filibe şehrinin sakinlerinin, beş yıl önce yaşanmış
talihsiz bir hadiseyi şehrin tüm kültür
ve inançlarının temsil edildiği bir saygı,
sevgi, kardeşlik ve hoşgörü etkinliğine
dönüştürmeyi başarmış olması memnuniyet vericidir. Bu aynı zamanda
saygı ve hoşgörü eksikliğinden dolayı
büyük trajedilerin yaşandığı günümüzde tüm dünya için güzel bir örnek
teşkil etmektedir. Tarihten ve yaşanmış
hadiselerden düşmanlık değil, ders çı-

kararak ve geçmişin olumlu yönlerine
odaklanarak ileriye birlikte bakmak gerektiğine inanan biri olarak, ayrımcılığın ve radikalleşmenin dünya çapında
arttığı bir dönemde, Türk ve Bulgar
halkları arasındaki birlikte yaşama kültürüne zarar vermeyi amaçlayan bu
gibi talihsiz olayların tekrarlanmaması

niyetlere beşiklik yapan tarihi Filibe
şehri hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün iyi bir temsilcisi olmuştur. Bu
sene de Avrupa Kültür Başkenti olarak
dünya sahnesine çıkan bu güzel şehirde, benzer iyi örneklerin yıl içinde,
ilgili yerel makamlarca, kutsallarımız
olan mezarlıkların hiçbir ayırım yapılmadan bakım ve onarımı dahil olmak
üzere, her dini cemaatin din ve ibadet
özgürlüğüne gereken özenin gösterilerek gerçekleştirilmesi temennisiyle,
Bulgaristan’ın güzide vatandaşları soydaşlarımız ve tüm Filibe halkına en
içten selamlarımı sunarım.
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Kuzey Bulgaristan’a
210 milyon leva kaynak
Bulgaristan’ın Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Petya Avramova, Vidin ziyareti sırasında basına yaptığı
açıklamada, ‘255 bin 269 çocuk ve gencin eğitim gördüğü 416 eğitim kurumu binası yenilenecek’ dedi

B
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u amaçla 2014-2020 dönemi
Büyümedeki Bölgeler Operasyonel
Programı kapsamında 624 milyon
leva tahsis edildi. Bakan Avramova,
çocukların nasıl bir insan olacağının nasıl
koşullarda büyüdüğüne, eğitim gördüğüne ve spor yaptığına bağlı olduğu için bu
önemli finansal kaynağın yararlarının yıllar içinde ortaya çıkacağını kaydetti. Bu yıl
da program kapsamında sağlanan kaynaklarla Bulgaristan’da şehirlerin, hastanelerin ve parkların yenilenmesine yönelik projelere devam edilecek. Kuzey
Bulgaristan için 210,4 milyon levaya yakın
kaynak sağlanacak. Bu kaynaklar, kentsel
iyileştirme ve turizm projeleri için belediyeler tarafından düşük faizli krediler
almak ve ödemelerin banka garantisi altına alınması şeklinde kullanılabilir.

www.timebalkan.com’a göre; Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, belediyelerin bu konuda aktif olması çağrısında
bulundu. İlk proje tekliflerinden biri
Vidin’deki sinagogun restorasyonu ve
yeniden kullanıma adaptasyonu ve kültürel bir merkeze dönüştürülmesidir. Son iki
yılda Vidin ili enerji verimliliğini, kadastro
ve sınır ötesi işbirliğini iyileştirme konusunda da ilerleme kaydetmiştir. Su temini
ve kanalizasyon sektörüne 25 milyon levadan fazla yatırım yapılacak. Proje,
Vidin’de 1,5 km’lik ana kolektör hattının
yeniden inşasını ve 15,57 km’lik taşıyıcı
kolektör hatlarının yeniden inşasını içeriyor. Bakan Avramova, Vidin-Botevgrad
yolu projesinin ilerleyişi hakkında da
yorumda bulundu. İlkbaharda Vidin’den
Rujinci’ye kadar olan bölümün yapımı
için ihale açılacak. Vidin’den Montana’ya
uzanan yol için teknik projeler hazırlandı.

Yunanistan’da ehliyet sınav uzmanları grevde
Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Rodop Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nikos Çalikidis, Rodop ilinde faaliyet gösteren ehliyet kursları sahipleri ve sınavlarda sürücü adaylarını denetleyen uzmanlarla görüştü
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odop bölgesinde ehliyet sınavlarında denetim yapan devlet
memuru statüsündeki uzmanlar ekstra yaptıkları saatler için 6
aydan beri para alamıyor. Aylardır
paralarını alamamanın yanında
uzmanlar, trafik yasa tasarısında
yapılan düzenleme doğrultusunda
tekrar sürüş sınavına tabi tutulacak

74 yaş ve üzeri olan yaşlı vatandaşların sınava ehliyet kurslarına ait araçlarda değil de kendi araçlarıyla girecek olmaları durumunu kabul etmemektedirler. Rodop bölgesinde
eylem nedeniyle yüzlerce vatandaş
uzun süreden beri ehliyet sınavlarına
giremiyor. Ayrıca, trafik cezası sonrası ehliyet kursuna kayıt olan ve sınava hazırlanan fakat grevden ötürü
sınav olamayan çok sayıda vatandaş

zaman kaybında dolayı mahkemede
suçlu bulundu. Belirlenen cezaları
ödemek zorunda kaldı. Rodop
Bölgesi’nden Sorumlu Eyalet Başkan
Yardımcısı Nikos Çalikidis, grev
nedeniyle bölgede yüzlerce vatandaşın yaşadığı ehliyet sınavına girememe sorununu değerlendirmek için
uzmanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşların yanında olduklarını

belirtti. Çalikidis, yapılamayan sınavlar nedeniyle bölgede oluşan ciddi
durumun farkında olduklarını, sürücü sınavlarına giremeyen ve bundan
kaygılanan vatandaşların yanında
olduklarını belirtti. www.timebalkan.com’a göre; sınav uzmanlarının
verdiği mücadeleyi desteklediğini
belirten Çalikidis, oluşan olumsuz
durumun sorumlusunun Ulaştırma
Bakanlığı’nın olduğunu söyledi.

İskeçe’de işsizlik arttı
Y
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unanistan İstatistik
Kurumu’nun (ELSTAT)
resmi verilerine göre
İskeçe ilinde işsizlik 2002
yılından 2017 yılına kadar inanılmaz bir artış kaydetti.
2002 yılında işsizliğin sadece
yüzde 6,8 olduğu İskeçe ilinde, 2017 yılına geldiğinde
işsizliğin yüzde 25,5’lere
dayandığı görüldü. Bu da
yüzde 18,7 gibi bir artış anlamına geliyor. İskeçe ilinin
Doğu Makedonya-Trakya
Eyaleti’nde bu alandaki olumsuz rekorları maalesef bununla da sınırlı değil. Zira 2013
yılında yüzde 38,1 işsizlik oranıyla eyalet geneli birincilik
de yine İskeçe’ye ait. İskeçe’yi
aynı yıl yüzde 37,1 ile
Drama’nın izlediği görülüyor.
Yine, İskeçe’de sadece bir yıl
içinde (2012-2013) işsizliğin

yüzde 12,4 oranında arttığı
kaydediliyor.
www.azınlıkça.net’e göre; Batı
Trakya’nın bir diğer ili olan
Evros’ta ise tablo daha iyimser. 2002 yılında işsizliğin
yüzde 10,8 olduğu Evros’ta,
bu oran 2012’de yüzde 27’lere
kadar ulaşmış. Ancak o
dönemden bu yana düşüş sergileyen işsizlik oranı en son

2017 yılında yüzde 17,5 olarak
kayıtlara geçmiş. Son olarak
Rodop ilinde 2002 yılında
yüzde 3,5’lerde seyreden işsizliğin 2017 yılında yüzde 18,2
olarak hesaplandığı kaydediliyor. Rodop ilinde 2011 yılında
ilk kez çift haneli rakamlara
ulaşan işsizliğin, yüzde 19,8
ile 2016 yılında tavan yaptığı
görüldü.

Ulaştırma Bakanı Sugareski’den
MATTO’ya ziyaret
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akedonya Ulaştırma
ve Haberleşme
Bakanı Goran
Sugareski, Makedonya –
Türkiye Ticaret Odası
(MATTO) temsilcileriyle bir
çalışma toplantısı yaptı.
Ulaştırma ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere toplantıda, Kuzey
Makedonya
Cumhuriyeti’ndeki altyapı
projeleri ve Türk işadamlarının yatırımlarını gerçekleştirilmelerinde ortak işbirliği konuları ele alındı. www.timebalkan.com’a göre; Bakan

Sugareski, Hükümet’in karayolu, demiryolu ve toplumsal
altyapıdaki projelerin gerçekleştirilmesi için yatırım programını sundu ve işadamlarını
ülkedeki sermaye tesislerinin
inşasında aktif rol almaya
davet etti. Sugareski,

Hükümet ve Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanlığı’nın 700
kilometreden fazla karayolu
şebekesinin inşaatı ve yeniden
inşası ve ayrıca Bulgaristan
Cumhuriyeti’ne doğru 8
numaralı demiryolu koridorunun inşası planını vurguladı.

SAYFA 11

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

11 Balkan Haberleri

25 Şubat 2019
Pazartesi

Kosova’nın 11.yılı
İstanbul’da kutlandı
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osova Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliğinin organizasyonunda, dost ve kardeş
ülke Kosova Cumhuriyetinin
11.Bağımsızlık yıldönümü İstanbul
Kadıköy Caferağa spor salonunda
büyük bir coşkuyla kutlandı. Geceye İstanbul, İzmir, Adana, Adapazarı, Adana, Samsun, Manisa,
Yalova ve Bursa’da aktif faaliyette
olan Kosova ağırlıklı Balkan Dernekleri katıldılar.

Geceye Kosova’nın
avrupa BaKanı Bayan
HoxHa’da Katıldı

Etkinliğe Kosova Cumhuriyeti Avrupa Birliği Entegrasyon Bakanı
Bayan Sayın Dhurata Hoxha ve Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Avni Sipahiu
katıldılar. Geceye Rumeli göçmeni olan
sanatçılar Arif
Şentürk ve
İmran Balkan’ın yanı
sıra Kosova’dan ünlü
Shokadran
Tolaj & Besiana
Mehmedi ikilisi,
Bursa’nın ünlü
Zafer Folklör ekibi,

İzmir Bornova Arnavutları Def
ekibi de katılarak sahne aldılar.

sait’in davet
ricasını Kırmadı

Geceye kendisi de bir Kosova göçmeni olan AK Parti 24.Dönem İzmir
milletvekili Rifat Sait’in daveti üzerine katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Binali Yıldırım, Kosova ile Türkiye
arasında çok güçlü bağlar olduğunu
belirterek, "Sizin ayağınıza taş değse
bizim canımız yanar. Balkanlar'da
yaşanan o acı günlerde hep beraber
ağladık ve kahrolduk. Verdiğiniz
mücadeleye destek olduk. Türk
halkı her zaman sizinle beraberdir
ve her zaman yanınızda olmaya da
devam edeceğiz." dedi.
Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda Kosova'nın Bağımsızlığının
11. Yıl Kutlamaları programına katılan Yıldırım, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği
haberini, 17 Şubat
2008'de 60. Hükümetin Bakanlar
Kurulu Toplantısında aldıklarını ve haberin
tüm kurulda tarifi zor bir mutluluk ve
heyecan oluşturduğunu dile getirdi. Yıldırım,
Kosova'yı ilk tanıyan

ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, şimdi 116 ülkenin Kosova
Cumhuriyeti'ni tanıdığını ifade
etti.Türkiye'nin bütün dünyada Kosova'nın tanınması için gayret gösterdiğini belirten Yıldırım,
"Kosova'nın bu bağımsızlık yıl dönümünü candan duygularla kutluyorum. Kosova ile Türkiye arasında
çok güçlü bağlar var. Sizin ayağınıza taş değse bizim canımız yanar.
Balkanlar'da yaşanan o acı günlerde
hep beraber ağladık ve kahrolduk.
Verdiğiniz mücadeleye destek
olduk. Türk halkı her zaman sizinle
beraberdir ve her zaman yanınızda
olmaya da devam edeceğiz." diye
konuştu.

yıldırım,
Kosovalılardan
desteK istedi

"Şimdi de küçük yaşta geldiğim
dünya şehri İstanbul'a, bu müjdelenmiş şehre belediye başkanı adayıyım. 31 Mart'ta yapılacak seçimler
için yoğun bir kampanya dönemi
yaşıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 5
milyon Balkan, Rumeli soydaşımız
ve kardeşimiz var. Hepsiyle birlikte
yol yürümekten büyük bahtiyarlık
duyuyoruz. Kadıköy'de de inşallah
Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak Özgül Özkan kardeşimiz sizlerle beraber olacak. İnşallah sizlerin
desteğiyle belediye başkanı olacak.
Destek verirken bu kardeşinizi
unutmazsanız memnunun olurum."

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal
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Robert Prosinecki’den
Visca’ya övgü
25 Şubat 2019 Pazartesi

Bosna Hersek Teknik Direktörü Prosinecki, “Edin Visca
Türkiye’de harika işler yapıyor. Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son
dönemde değil, uzun süredir çok başarılı.” dedi

B

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ Ü

osna Hersek A Milli
Futbol Takımı Teknik
Direktörü Robert
Prosinecki, Medipol
Başakşehir forması giyen
Edin Visca‘nın Türkiye’de
harika işler yaptığını belirterek, “Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son
dönemde değil, uzun süredir çok başarılı.” dedi.
Mart ayında oynayacakları
Ermenistan ve Yunanistan
maçları öncesinde AA

muhabirine açıklamada
bulunan Hırvat teknik
adam, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası’na (EURO
2020) katılacaklarına inandığını belirterek, “Zor olacak.
İtalya grubun favorisi, ama
bu pes edeceğimiz anlamına
gelmiyor.” diye konuştu.
Prosinecki, Ermenistan ve
Yunanistan maçlarının aday
kadrosunu açıklamaya daha
vakitleri olduğunu kaydederek, “Bazı oyuncularımızın performansından oldukça memnunum. Mesela
Edin Visca, Türkiye’de harika işler yapıyor. Takımı

lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun
süredir çok başarılı.” değerlendirmesinde bulundu.
Roma forması giyen Edin
Dzeko ile Juventus’ta forma
giyen Miralem Pjanic gibi
üst seviyede oyunculara
sahip olduklarının altını çizen Prosinecki,
“Onlar bizim oyunumuzun liderleri konumunda. Ayrıca gençler
de yetişiyor ve milli takım
kapısını çalıyor. Geleceğe
dair umutluyum” ifadelerini kullandı.

www.balkangunlugu.com

Yunanistan’dan
oyuncu seçmelerinde
azınlık gençlerine
davet

Y

SELAN K/BALKAN GÜNLÜ Ü

unanistan U14 Futbol Milli
Takımı oyuncu seçmelerine
İskeçe Futbol Dernekleri
Birliği’nden Şakir Kadı ve Muzaffer
Hacımemiş davet edildi. www.timebalkan.com’a göre; Selanik’te yapılacak olan 14 yaş altı futbol Milli Takımı
ön seçmelerine Batı Trakya genelinden
toplam on yetenekli genç futbolcu
çağrıldı. Tamamı 2005 yılı doğumlu
olan gençler kendi takımlarında gösterdikleri başarılı performansların
ardından milli takım tarafından ön
seçmelere davet edildi.

Bağcılar’ın engelsiz
dev adamları

Ü

STANBUL/BALKAN GÜNLÜ Ü

ç senedir Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi’nde
mücadele eden Bağcılar
Belediyesi Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı, yükselişini sürdürüyor. Lige yenilgilerle başlayan
Bağcılarlı sporcular, 9. haftada 1907
Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor
Kulübü’yle oynadığı maçı 84-71 kazanarak büyük moral topladı. Kendini
toparlayan ve üst sıralara doğru
çıkan mavi beyazlı takım, 15. haftada
ise Galatasaray’ı 82-69 yendi.
Türkiye’nin önde gelen iki takımını
13’er farkla yenerek spor camiasında
adından söz ettiren Bağcılar
Belediyesi sporcuları, bu galibiyetlerle ligde 6. sıraya yükseldi.

