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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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¥ NüfusuNuN çoğunlu-
ğunu Müslüman
Boşnakların oluşturduğu
ülkede, 1992-1995 yılla-
rında yaşanan kanlı sava-
şın izleri hala tam olarak
silinmezken, savaşı son-
landıran Dayton Barış
Anlaşması’nın getirdiği

karmaşık siyasi yapı da
ülkenin tam bir istikrara
kavuşmasına izin vermi-
yor. Dış politikada önce-
likli hedefi Avrupa
Birliği’ne (AB) üyelik olan
Bosna Hersek, yıl içinde
“aday ülke” statüsü
almayı beklerken, bir
diğer stratejik hedef olan

NATO üyeliği ise ülkedeki
Sırp temsilcilerin karşı çık-
ması nedeniyle çıkmaza
girmiş durumda. Öte yan-
dan, kayıtlı işsizliğin
yüzde 20 civarında oldu-
ğu ülkede, son yıllarda
görülen ekonomik sebep-
lere bağlı göçler de en
büyük problemler arasın-

da gösteriliyor. Gerek
Avrupa’nın birçok ülkesi-
ne yakınlığı gerekse sahip
olduğu doğal zenginlikler
bakımından yatırımlar
için büyük potansiyellere
sahip Bosna Hersek, bu
noktada da karmaşık
siyasi yapısının kurbanı
oluyor.

Bağımsız Bosna
Hersek 27 yaşında
Yugoslavya’nın parçalanmaya başlamasının ardından 29

Şubat-1 Mart 1992’de yapılan referandumla bağımsızlığına
kavuşan Bosna Hersek, bağımsızlığının 27. yılını kutluyor

¥ İNGİlİz haber kanalı BBC’nin
Yunanistan’da yaşayan Makedon
Azınlığı ile ilgili haberi hükümet ve
muhalefetin sert tepkisine ve büyük
tartışmalara neden oldu.

Yunanİstan 
Makedonları da 

tanıMadı

5’te

¥ BosNa HerseK'in orta kesimlerin-
deki visoko'da, "Türkiye-Bosna Hersek
Kardeşlik Gecesi" düzenlendi. Bosna
Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformunca
visoko'daki Mladost spor salonu'nda

gerçekleştirilen etkinliğe katılan bin-
lerce kişi, Boşnak şarkıcı armin
Muzaferija ve Divanhana grubunun
yanı sıra Türk şarkıcı orhan Çakmak'ın
şarkılarını dinledi.

Sayfa 3’terifat Saİt

BAZEN KAYBETMEK
KAZANMAKTIR

Bulgaristan’a övgü
¥ NaTo Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg,
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov ile görüş-
tükten sonra Başbakanlık
konutunda gazetecilere
verdiği demeçte,”
Bulgaristan, NATO’nun
çok değerli bir müttefiki,
Karadeniz, Kosova ve
Afganistan’da önemli bir
stratejik rol oynuyor”
dedi. İkili görüşmeden
sonra iki heyet arasında
güvenlik ve savunma ala-
nında iş birliği ve Batı
Balkanlar ile bölgenin
istikrarının ele alındığı
geniş katılımlı bir toplan-
tı yapıldı. NATO Genel

Sekreteri, “Siz savunma-
ya yönelik tüm harcama-
ların maliyetini raporla-
mak istediğinizi söyledi-
niz, çünkü böylece bu
alanda ne tür yatırımlar
yapıldığının genel tablo-
su ortaya çıkıyor” diye
belirtti. 3’te

¥ Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Sırbistan ile top-
rak takas etme fikrini
şiddetle reddetti.
Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi,
Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da diğer Arnavut
liderlerinin de katılımıy-
la gerçekleştirilen dias-
pora zirve çalışmaların-
da yaptığı açıklamada
Sırbistan ile toprak takas
etme fikrini şiddetle red-
derek, “Sırbistan ile top-
rak takası asla gerçekleş-
meyecek” dedi. Özellikle
Kosova’nın kuzey
Mitrovitsa’sı için

Sırbistan’ın Preşevo
Vadisi olmak üzere
Sırbistan ve Kosova’daki
bazı yetkililer toprak
takası önerdi. AB hima-
yesinde 2011’de başla-
yan Kosova-Sırbistan
müzakereleri,
Priştine’nin Sırp ve
Bosnalı mallar için yüzde
100’lük bir ithalat tarife-
si koyma kararının
ardından Belgrad’ın
egemenliğini tanıması
ve uluslararası örgütlere
katılmalarını engelleme-
sinden vazgeçinceye
kadar gerginlik içinde
geçmişti. 3’te

Thaçi son 
noktayı koydu

7’de

Bosna-Türkiye kardeşliği



İskeçe’de Bİrlİk Gecesİ
Trakyalılar Vakfı ile İskeçe

Türk Birliği (İTB) tarafın-
dan düzenlenen “BİRLİK

GECESİ”, gerçekleştirildi. Etkin-
likte, İskeçe Türk Birliği Korosu
konser verdi, İTB halk oyunları
ekipleri gösteri sundu. Geceye

katılan Edirne Trakya Üniversi-
tesi Balkan Araştırma Enstitüsü
Balkan Müzik Kültürleri Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Evrim
Kaşıkçı da seslendirdiği şarkı ve
türkülerle etkinliğe renk kattı.
www.timebalkan.com’a göre; ge-

cenin sunuculuğunu İTB Genel
Sekreteri Elçin Hacıibram yaptı.
İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Trakyalılar Vakfı ile
birlikte düzenledikleri etkinlikte
Doğu Trakyalılar ile Batı Trakya-
lıların buluştuğunu söyledi.

PTT A.Ş.’den Bayburt Baksı
Müzesi pul imza töreni
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PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik;
“Dünya markası olma hedefimize sanata ve kültüre önem verirsek ulaşabiliriz" dedi
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.), 2019
yılı Pul Emisyon Programı

kapsamında hazırlanan “Baksı Mü-
zesi (Bayburt)” konulu anma pu-
lunu 25 Şubat 2019 tarihinde
tedavüle sundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı özel
ödülüne layık görülen ve Avrupa
Konseyi’nden 2014 Müze Ödü-
lü’nü alan Bayburt Baksı Müzesi
de PTT A.Ş. tarafından yayımlanan
pullar arasında yerini aldı. Bu kap-
samda düzenlenen Bayburt Baksı
Müzesi Konulu Pul İmza Töreni ve
Türk Halk Müziği Konseri, Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Konser Salonunda gerçekleşti.
Törende konuşan Cumhurbaşkan-
lığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci
Ağbal, PTT'nin bu pul ile Baksı
Müzesi'ni tarihe ve hafızalara kazı-
yacağını belirterek, “Bu yüzden
çok kıymetli bir faaliyet gerçekleş-
tirildi. Benim için Baksı Müzesi ha-
yatı her yönüyle yaşayan bir
mekân. Esasen bir yaşam müzesi.
İftihar ettiğimiz Baksı Müzesi'nin
PTT tarafından böyle bir lansmana
konu edilmesinden dolayı büyük
gurur duyduk” ifadelerini kul-
landı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ise konuşmasında, PTT
olarak dünya markası olma yo-
lunda gece gündüz çalışmalarının
yanı sıra kalıcı işler yapmak için;
sanata, spora ve kültüre yeterli

önem verilmesi gerektiğini söyledi. 

"BAKSI MÜZESİNİN TANITI-
MINA MUTEVAZI BİR KATKI

SAĞLAYACAĞIZ"

PTT’nin daima “hayatı kolaylaştır-
mak” ilkesiyle çalışarak vatandaşa
hizmet ettiğini vurgulayan Bozge-
yik, “PTT, yoğun mesaisiyle faaliyet
gösterdiği alanlarda insanımızın ih-
tiyacını karşılamış, her dönemde
çağın gereklerini takip ederek ülke-

mize birçok yenilik getirmiştir. PTT
olarak, topluma sunduğumuz ürün
ve hizmetlerin yanı sıra; kültür,
sanat ve spor alanlarında da birçok
faaliyet yürütüyoruz” dedi. Her yıl
yapılan Emisyon Pulları Programı
kapsamında yılın en önemli olayla-
rını kalıcı hale getirdiklerini kayde-
den Bozgeyik, program hakkında
duyduğu memnuniyeti belirterek,
şunları söyledi:
“Bugün imza törenini yaptığımız
pullar ile Baksı Müzesi’nin, Bay-

burt’u ve Türkiye’yi tanımak isteyen
birinin kesinlikle bilmeyi ve görmeyi
ihmal etmemesi gereken yerler ara-
sında olduğunu tasdik eden bir vesi-
kayı da yayımlamış oluyoruz. Bu
vesika, bir yandan filatelistlerin ko-
leksiyonunda yer alarak müzenin ta-
nıtımına mütevazı bir katkı
sağlayacak, bir yandan da müzenin
varlığını gelecek nesillerin hafıza-
sına ihtar eden bir işaret olacaktır.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardım-
cısı Enver İskurt törende yaptığı ko-

nuşmada, Baksı Müzesi’nin ziyarete
açıldığı günden itibaren Bayburt’un
ve Türkiye’nin iftihar ettiği bir değer
olduğunu belirterek, “Bu değerin
PTT tarafından bir pul ile tasdik
edilmesi, isabetli bir jest olarak biz-
leri sevindirmiştir. PTT kurulduğu
günden beri yürüttüğü faaliyetlerle
vatandaşa hizmetle beraber toplu-
mun kültür ve tarihini tanıtarak, ge-
lecek kuşaklara ulaştırıyor” dedi.
PTT'nin topluma sunduğu ürün ve
hizmetleri düzenli olarak güncelle-
diğini vurgulayan İskurt, "PTT
büyük kurumlara yakışacak şekilde
sosyal sorumluluk alarak spor, kül-
tür ve sanat alanında çeşitli faaliyet-
ler yürütmektedir” diye konuştu.
Törende söz alan Ankara Valisi
Vasip Şahin, “Hüsamettin Koçan'a
Baksı Müzesi'nin kültür hayatımıza
kazandırılması için göstermiş ol-
duğu gayret ve fedakarlık için teşek-
kür ediyorum. Sadece Bayburt'a
değil, ülkemize bir marka kazan-
dırdı. Gelenek ile moderni buluş-
turdu” diye konuştu. Baksı Kültür
Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hü-
samettin Koçan, PTT ailesine teşek-
kürlerini sunarak başladığı
konuşmasında, “Müze yaşantının
bir parçasıdır. Hatırlayan ve düşle-
yen bir kültür politikasının daha
doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz,
yerel ama aynı zamanda evrensel;
hatırla ama hayal et politikasıyla bu
müzeyi kurduk” dedi. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan
Bozgeyik'in protokole hediye takdi-
minden ve imza töreninden sonra
Türk Halk Müziği konserine geçildi.

Yeni Pazar’da "Balkan Gençlik
Okulu"nun tanıtımı yapıldı

YENİ PAZAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın Yeni Pazar şeh-
rinde, Yeni Pazar'da faaliyet
gösteren Fener Derneği’nin,

YTB'nin desteğiyle gerçekleştirdiği
projenin tanıtımı dolayısıyla Boş-
nak Ulusal Konseyi (BNV) bina-
sında düzenlenen programa, YTB
Balkan Koordinatörü Nedim As-

lan'ın yanı sıra Fener Derneği Baş-
kanı Mirza Alickovic ve çok sayıda
öğrenci katıldı. Anadolu Ajan-
sı’nın haberine göre; Alickovic,
projenin, lisans ve yüksek lisans
öğrencisi Sancaklı 50 gence eğitim
fırsatı sunacağını belirtti. Aslan da
"Balkan Gençlik Okulu" projesinin
Sırbistan'ın yanı sıra Makedonya,
Hırvatistan, Karadağ, Bosna Her-
sek, Kosova, Yunanistan ve Kıb-

rıs'ta da gerçekleştirildiğini vurgu-
layarak, projenin asıl amacının ak-
raba topluluklarla Türkiye
arasında köprü inşa etmek ve eği-
tici projeler yapmak olduğunu
söyledi. Öğrencilerin, tarih, sanat,
psikoloji, siyasal bilimler, kültür,
edebiyat, ekonomi ve hukuk ala-
nında yeni bilgiler edineceği iki
aylık eğitim programı, Türkiye ge-
zisiyle son bulacak.

Sırbistan’ın Sancak bölgesinde Yurt Dışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle
"Balkan Gençlik Okulu" projesinin tanıtımı yapıldı

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan ekonomisinin ülkeyi
derinden etkileyen kriz yılla-
rında yüzde 25 oranında küçü-

len antikacılar, kitapçılar ve galeriler,
iş hacimlerinin daraldığını görerek
durgunluk ve kemer sıkma politika-
larına maruz kaldı. www.timebal-
kan.com’a göre; Başkent Atina’daki
Syntagma meydanının yakınında bir
mağazanın sahibi olan Takis Kamari-
nos, ülkede geçtiğimiz yazdan bu
yana sert kurtarma döneminden çık-
tığından beri ümitli olduklarını söy-
ledi. Gravürler, resimlerle
karşılaştırıldığında kitleler için en
uygun fiyatlı sanat eseri olarak kabul
edilse de, Kamarinos ve arkadaşları
hala gelirlerinin küçüldüğünü be-
lirtti. Otantik gravürlerde uzmanlaş-
mış olan Takis Kamarinos, “Krizin ilk
döneminde gravür satışlarında kes-
kin bir düşüş olmuştu, ancak son yıl-
larda satışlarda iyileşme başladı”
dedi. Kriz sırasındaki zorluklara rağ-
men, sanatın direncine olan inancını
asla kaybetmeyen Kamarinos, “İş
hacmi, krizin ilk yıllarında yüzde 45-

50 oranında düşmüştü. Şu an düzel-
meye ve yavaş yavaş büyümeye baş-
ladı. Kriz öncesi, altın yıllar
seviyesine ulaşmadı ancak tünelin so-
nunda ışık var” ifadelerini kullandı. 

‘IŞIK VAR’

Yunanistan’ın zengin tarihini yansı-
tan gravürlere odaklan Kamarinos
açıklamasında fiyatları 10 Euro’dan
birkaç bin euro’ya değişen tarih ve
seyahat içerikli eski baskı, harita ve
nadir kitap koleksiyonuna işaret ede-
rek, “Sanat eserleri her dönemde bir
değere sahiptir” dedi. Kamarinos’un
koleksiyonunda, Yunanistan manza-
raları ve yabancı manzaralar, harita-
lar, portreler, kuşlar, çiçekler, deniz
konuları yer alıyor. Kamarinos özel-
likle Yunanistan ve yurt dışındaki
kitap fuarlarından ve müzayedeler-
den aldığı en eski devralımlarından
biri olan Ortelius Abraham tarafın-
dan 1597 Yunanistan haritasıyla
gurur duyuyor. Son yıllarda, turiz-
min artması Kamarinos ve diğer ba-
yilerin krizle başa çıkmasına
yardımcı oldu. Kamarinos, turizm se-
zonunda müşteri yüzdesinin yüzde
50-60’lara ulaştığını söyledi.

Yunanistan’da borç krizinin başlamasından 10 yıl sonra, an-
tika sanat eseri satıcıları, daha iyi günler geçirmeyi umarak

ülkedeki ilk iyileşme işaretlerini memnuniyetle karşılıyor

Yunanistan’da antika
satıcılarına müjde
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PRİŞTİne
BALkAn GÜnLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Sırbis-
tan ile toprak takas

etme fikrini şiddetle reddetti.
Kosova Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi, Arnavutluk’un
başkenti Tiran’da diğer Arna-
vut liderlerinin de katılımıyla
gerçekleştirilen diaspora
zirve çalışmalarında yaptığı
açıklamada Sırbistan ile top-
rak takas etme fikrini şiddetle
redderek, “Sırbistan ile top-
rak takası asla gerçekleşme-
yecek” dedi.
www.timebalkan.com’a göre;
Cumhurbaşkanı Thaçi, geçti-
ğimiz yıl Sırbistan’ın Presevo
Vadisi’ni alıp karşılığında hiç-
bir şey vermeyeceği bir sınır
düzeltmesi önermiş ve Sırbis-
tan’ın bunu nasıl kabul ede-
ceği konusunda da açıklama
yapmamıştı. İki komşu ülke
arasındaki gerginlikler Koso-
va’nın 1998-99 yıllarındaki
bağımsızlık savaşı nedeniyle
78 gün süren bir NATO hava
harekatı sonrasında sona er-
mişti. Daha sonra Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından

idare edilen Kosova 2008 yı-
lında Sırbistan’ın tanımadığı
bağımsızlığını ilan etmişti.
Avrupa Birliği (AB), Sırbistan
ve Kosova’ya bloğa katılma
şansı olması durumunda iliş-
kilerini normalleştirmeleri ge-
rektiğini söyledi. Özellikle
Kosova’nın kuzey Mitrovi-

ca’sı için Sırbistan’ın Presevo
Vadisi olmak üzere Sırbistan
ve Kosova’daki bazı yetkililer
toprak takası önerdi AB hi-
mayesinde 2011’de başlayan
Kosova-Sırbistan müzakere-
leri, Priştine’nin Sırp ve Bos-
nalı mallar için yüzde 100’lük
bir ithalat tarifesi koyma ka-

rarının ardından Belgrad’ın
egemenliğini tanıması ve
uluslararası örgütlere katıl-
malarını engellemesinden
vazgeçinceye kadar gerginlik
içinde geçmişti. Belgrad, ta-
rife iptal edilene kadar müza-
kerelerde daha fazla yer
almayacağını söylemişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan ile toprak takas etme fikrini şiddetle
reddetti. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da
diğer Arnavut liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen diaspora zirve çalışmala-
rında yaptığı açıklamada Sırbistan ile toprak takas etme fikrini şiddetle reddetti

SOFyA
BALkAn GÜnLÜĞÜ

NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, Bulga-
ristan Başbakanı Boyko

Borisov ile görüştükten sonra
Başbakanlık konutunda gazete-
cilere verdiği demeçte,” Bulga-
ristan, NATO’nun çok değerli bir
müttefiki, Karadeniz, Kosova ve
Afganistan’da önemli bir strate-
jik rol oynuyor” dedi. İkili görüş-
meden sonra iki heyet arasında
güvenlik ve savunma alanında iş
birliği ve Batı Balkanlar ile böl-
genin istikrarının ele alındığı
geniş katılımlı bir toplantı ya-
pıldı. NATO Genel Sekreteri,
“Siz savunmaya yönelik tüm
harcamaların maliyetini raporla-
mak istediğinizi söylediniz,
çünkü böylece bu alanda ne tür
yatırımlar yapıldığının genel
tablosu ortaya çıkıyor” diye be-
lirtti. Başbakan Borisov, ordu
mensuplarının NATO’nun son
yıllardaki askeri tatbikatlarına
katılımının yanı sıra NATO’nun
topraklarında gerçekleştirdiği
tatbikatlar hakkında detaylı bil-

giler sundu.
Borisov,”Savunma harcamaları
hakkında rapora askeri görevli-
lerin emekli maaşlarının dahil
edilmemesinden dolayı eleştiri
aldık” dedi. Başbakan, enerji
projelerinin bugün görüşülmedi-
ğini ve kendisinin daveti üzerine
gerçekleşen Jens Stoltenberg’in
ziyaretinin Rusya Başbakanı
Dmitry Medvedev’in Pazartesi
günü Bulgaristan’a geleceği bi-
linmeden aylar önce planlandı-
ğını söyledi. Borisov, NATO ile
Rusya arasındaki silahlanma ya-
rışında tırmanma olası-
lığı konusunda
endişelerini dile getirdi.
Başbakan,” Bulgaristan,
NATO’da Rusya’nın
Truva Atı değil, tam
tersi NATO’nun en di-
siplinli ve sadık üyesi-
dir” diye kaydetti.
Borisov, “Bulgaristan,
Rusya ile diyalog arıyor,
ancak aynı zamanda sö-
zümüzün dinlenmesi
için maksimum güçlü
olmak zorundayız” diye
sözlerine ekledi.

www.timebalkan.com’un habe-
rine göre: Boyko Borisov, Bulga-
ristan’ın gelirlerinin yüzde
12’sini sağlayan turizmin geliş-
miş olduğu AB ülkelerinden biri
olması nedeniyle her zaman Ka-
radeniz’deki askeri tatbikatlara
karşı olduğunu hatırlattı. Bori-
sov, “Bu nedenle savaş gemileri-
nin ve botların turistlerin
yakınındaki limanlardan geç-
mesi bizim için uygun değil. Bu
yüzden yeni bir silahlanma yarı-
şına girmememiz için diplomasi
mümkün olduğunca kullanıl-

malı, çünkü birçok çatışma tehli-
kesi var” dedi. Stoltenberg ile
Sırbistan, Kosova, Afganistan ve
Irak ve Bulgaristan ordusu men-
suplarının hizmet verdiği diğer
çatışma noktaları hakkında ko-
nuştukları anlaşıldı. Borisov,
NATO Genel Sekreteri’nin ziya-
reti ve desteği için teşekkür etti
ve hükümetin ordunun moder-
nizasyonuna ilişkin karar aldı-
ğını ve savunma ve savaşa hazır
olacağının yeni çok amaçlı uçak-
lar ve 150 zırhlı araçlar alınaca-
ğını hatırlattı.

ÜSkÜP
BALkAn GÜnLÜĞÜ

Arnavutluk Avrupa ve
Dışişleri Bakanı Gent
Cakaj Kuzey Makedon-

ya’ya resmi ziyaret gerçekleş-
tirdi. Cakaj, Kuzey Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev ile gör-
üştü. Cakaj, “Prespa Anlaşması
ve Diller Kanunun onaylan-
ması, tarihsel kararlardır” dedi.
Görüşmede, ortak Bakanlar
Kurulu Toplantısı çerçevesinde
iki ülke arasında ilişkilerin pe-
kiştirilmesi gereğinden söz
edildi. Cakaj ve Zaev, bölgesel
işbirliği çerçevesinde atılması
gerekn adımlar konusuna da
değindi. Cakaj, iki ülke arasın-
daki işbirliğini daha da yoğun-
laştırmak için Arnavutluk’un
hazır olduğunu dile getirdi.
Cakaj ayrıca, Kuzey Makedon-

ya’nın NATO üyeliğinin ger-
çekleşmesi için Arnavutluk’un
desteğini de sundu. www.time-
balkan.com’a göre: Üsküp ziya-
reti kapsamında Cakaj, Dışişleri
Bakanı Nikola Dimitrov, Meclis
Başkanı Talat Caferi ve AB’den

Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Buyar Osmani ile de biraraya
geldi. Arnavutluk Avrupa ve
Dışişleri Bakanı Gent Cakaj
Kuzey Makedonya’ya resmi zi-
yaret gerçekleştirdi. Cakaj,
Kuzey Makedonya Başbakanı

Zoran Zaev ile görüştü. Cakaj,
“Prespa Anlaşması ve Diller
Kanunun onaylanması, tarihsel
kararlardır” dedi. Görüşmede,
ortak Bakanlar Kurulu Toplan-
tısı çerçevesinde iki ülke ara-
sında ilişkilerin pekiştirilmesi
gereğinden söz edildi. Cakaj ve
Zaev, bölgesel işbirliği çerçeve-
sinde atılması gerekn adımlar
konusuna da değindi. Cakaj, iki
ülke arasındaki işbirliğini daha
da yoğunlaştırmak için Arna-
vutluk’un hazır olduğunu dile
getirdi. Cakaj ayrıca, Kuzey
Makedonya’nın NATO üyeliği-
nin gerçekleşmesi için Arnavut-
luk’un desteğini de sundu.
Üsküp ziyareti kapsamında
Cakaj, Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov, Meclis Başkanı Talat
Caferi ve AB’den Sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı Buyar Os-
mani ile de biraraya geldi.

Arnavut Bakan Cakaj’dan
Zoran Zaev’e ziyaret

Dünya’da sürekli kaza-
nan yoktur. Siz ne
kadar iyi olursanız

olun mükemmel olamazsınız.
Sürekli kazanan sadece Al-
lah’tır. İşte bu yüzden bazen
kaybetmek gerekir. Belki de-
toks olmak için veya arınmak
için kaybetmek. Yani kazan-
mak için kaybetmek gerekir.
Zira sürekli kazanırsanız mut-
laka bir şeyleri kaybedersiniz.
Mesela zamanınızı, dostları-
nızı, muhakeme yetinizi, ada-
let ilkenizi, davanızı, liyakat
ilkenizi ve Allah korusun
belki de inancınızı. Sürekli
kazandıkça körlük başlar.
Sonra da zafer sarhoşluğu.
Allah korusun zamanla aşırı
gururla gelen iflas.  Öyle ki;
bütün bu sözler ve yazılar
size ağır gelir, Allah korusun
bize düşman eder, kabulleni-
lemez. İşte tam bu sırada kay-
betmek şefkat tokadı gibidir.
Acizliği hatırlatır, kul oldu-
ğunu hatırlatır, tövbeyi hatır-
latır, duayı hatırlatır, dostları
hatırlatır. Aslında gerçek ka-
zanç budur zaten. Kaybede-
rek kazanmış olursun.

2023 öNcesi 
deTOks 

ve öz eleşTiri

Siyasette böyledir aslında.
Hatırlayın, 7 Haziran seçim-
lerinin sonuçlarını. AK Parti
ilk defa koalisyonu görmüş
ve bazı gerçeklerle yüz yüze
kalmıştı. O seçimler sonrası
metal yorgunluğu teşhis edil-
medi mi? Ardından Partide
bazı değişiklikler yapılmadı
mı? Sonra girilen seçimlerde
başarı kaldığı yerden devam
etti. Bugün aynı durum vardır
demek istemiyorum. Ama
dikkat edilmesi gerektiğini
önemle hatırlatıyorum. Final
gibi görünen 2023 öncesi
küçük bir detoks yaşanır mı
bilemiyorum. Ancak samimi
bir özeleştiri sanki çok yararlı
olur gibi görünüyor. Neden
mi? Bakın işte size sebepler:

Ülke ekONOmisi

- Evet, Türkiye güçlüdür,
Evelallah her şey yoluna
girer. Bundan eminiz.  Ama
bugün kimse ekonomi de her
şey mükemmel gidiyor diye-
mez. Deve kuşu gibi kafayı
toprağa gömemezsiniz. Reel
sektörün 2 aylık bir zaman
zarfında mutlaka canlandırıl-
ması şarttır. Ama bu kötü du-
rumu muhalefetin tamamen
AK Partinin üzerine atıp si-
yasi bir kazanım elde etmesi
değil, ortak bir çözüme git-
mesi beklenir. Zira hepimiz
bu gemideyiz ve gemi batarsa
hepimiz batarız. Ekonomideki
negatifliğin nedeni, dış etki-
ler, konjonktürel durum ve
seçim ekonomisi gibi neden-
lerdir. Bu yüzden AK Par-
ti’nin kaybetmesi haksızlıktır
ama daha da kötüsü AK Parti-
nin kaybetmesi bu negatifliği
daha da tetikler ve artırır.
Ama bir gerçek vardır ki bu
durum AK Partiye siyasi ola-
rak zarar verebilir.

PrOjeler mi 
vAATler mi?

-Seçimin doğası gereği siyasi
partiler kazanmak için yapa-
bileceklerini sunuyorlar. AK
Partinin de içinde olduğu
Cumhur ittifakı en iyi olduğu
şeyi yani projelerini sunarken
CHP’nin de içinde olduğu
Millet ittifakı vaatleri ile kar-
şılık veriyor. Vaatler tatlı ve

çekici ama bol keseden atılan
Manisa mesir macunu gibi.
Dağıtılan macun paketlerini 1
Nisan’da içinin boş olduğu
görülecek olsa da şimdilik
cazip. Ama bir gerçek var ki
vatandaşın beklentisi hat saf-
hada. Geçenlerde Tarım ve
Orman Bakanı Pakdemirli, ta-
rımın savunma sanayiinden
daha önemli olduğuna işaret
ederek, “Uçaklarınız, roketle-
riniz olabilir ama buzdolabı
boşsa bunların hepsi boştur.”
Demişti. Diyeceğim o ki; pro-
jeler güzeldir ve gereklidir
ama bu seçimlerde kısa vadeli
buzdolabını ve vatandaşın ce-
bini dolduracak şeylere sanki
daha çok ihtiyaç olabilir.

Ak PArTi içiNde 
AkP revizyONu

-Dış güçlerin olumsuz etkile-
rini muhalefet dâhil herkes
biliyor ve kabul ediyor.
Ancak vatandaş buna çözüm
istiyor. Bunu çözebilecek ku-
rumun AK Parti hükümeti ol-
duğunu hatırlatmak
gerekiyor. Ama bunun için li-
yakatli ve doğru kadroların
işbaşı yapması şarttır. En
önemlisi, kibirli, metal yor-
gunu, liyakatsiz AKP’liler
varsa (AK Partili değil) bun-
ların derhal revizyonu gere-
kir. Bu konuda ciddi
eleştiriler yapılıyor. Buna
Allah rızası için kulak veril-
mesi gerekiyor. En önemli sı-
kıntı, liyakat yerine sadece
sadakatin beklenmesi sonucu
bazı tercihlerin farklı yerler-
den yapılması eleştiriye
maruz bırakıyor ve zarar ve-
rebiliyor. Gerekli görmediğim
için burada çok detaya gire-
miyorum. Sorulursa bizzat
yaşadığımız örnekleri anlat-
maktan isteriz.

AdAy Tercihleri 
ve veBAli

-Belediye Başkan ve Meclis
üyesi adaylarının tercihi de
çok önemlidir. Ben şu aday
doğru ya da yanlış demiyo-
rum. Kriterler önemlidir. Bize
sorulsa adaylarda şu 7 özel-
liği arardık: Aday olduğu
yerin demografik yapısına
uygun olup olmadığına, teşki-
lattan gelip gelmediğine, liya-
katine, sadakatine,
samimiyetine, bereketine (Oy
getirme özelliği) ve siyasi
mukaretine (Siyasi uygunluk)
bakardık. Şimdi siz tek tek bu
özeliklere göre adayları analiz
edebilirsiniz. Ama ne derse-
niz deyin, en önemli sonuç 1
Nisan tarihinde sandıktan
çıkan sonuç olacaktır. San-
dıktan birinci çıkıyorsa seçi-
len aday doğrudur, kimse bir
şey diyemez, hayırlı olsun.
Ama kaybeden üstelik fark
yiyen ya da ilçesinde Büyük-
şehir adayından veya meclis
üyelerinden daha az oy alan
ve de son seçimlerden sonra
partisinin oyunu düşürerek
kaybeden adaylar ile birlikte
onları reise önerenler bunun
siyasi vebalini ödemek için
sıralarını beklesinler derim.
Fakat en önemli şey nedir bi-
liyor musunuz? Ülkenin gele-
ceği ve Bekası diyoruz ya.
Seçim sonuçlarında vatandaşa
sonuç ne olursa olsun tercih-
leri için saygı duyacağız.
Ama maazallah beklemediği-
niz bir sonuç olursa adayın ve
onu Reise refere edenlerin ül-
kenin bekasına ne kadar etki
yaptıklarını tartışma hakkımız
bakidir.

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

BAzen kAyBeTmek 
kAzAnmAkTıR

Rifat SAİT

Thaçi, Toprak 
Takas eTmeye karşı

NATO’dan Bulgaristan’a övgü
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlı-
ğı’nın (TİKA)

destekleriyle SOBE - Selçuklu
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı
Eğitim Koordinatörü ve Ana-
dolu Otizm Vakfı Akademik
Koordinatörü Prof. Dr. Binya-
min Birkan’ın danışmanlı-
ğında hazırlanan Özel Eğitim
Seminerleri’nin ilki Priştine’de
gerçekleştirildi. Yoğun katılı-

mın olduğu seminere özel eği-
tim öğretmenleri, okul öncesi
öğretmenleri, psikologlar, tera-
pistler, logoped ile alanda
okuyan öğrenciler ve ilgili ai-
lelerden oluşan yaklaşık 350
kişi katıldı. Seminerin açılış
konuşmasını yapan TİKA Priş-
tine Koordinatörü Hasan
Burak Ceran, “Bu proje ile bir-
likte biz esas itibariyle 2017 yı-
lında Priştine Belediyesi ile
birlikte kurulması için anlaştı-
ğımız Otizm ve Down Sen-
dromlu Merkezine insan

kaynağı yetiştirmeyi hedefle-
yeceğiz. Özellikle bu gerçeke-
leşecek programla birlikte
program sonunda alınacak
sertifikalar bizim için bir son-
raki eğitimlerin altyapısını
oluşturacak. Bu sertifikaların
alınmasından sonra uygulama
eğitimlerine başlanacak ve
akabinde de iş başı eğitiminin
takibi yapılacak” dedi.
www.timebalkan.com’a göre:
ilk seminerde “Gelişimsel Ye-
tersizliği Olan Bireylerin Eğiti-
minde Kanıta Dayalı Bilimsel

Öğretim Metodları” konu-
sunda İzmir Anadolu Otizm
Vakfı Eğitim Proğramları Di-
rektörü Uzman Zeynep Erdem
sunum yaptı. İkinci oturumda
ise İzmir Anadolu Otizm Vakfı
Eğitim Koordinatörü Uzman
Sedef Elif Akdam “Temel Öğ-
renme Becerilerinin Geliştiril-
mesi” konulu sunumlarını
gerçekleştirdiler.  Her iki su-
numda da uzmanlar birer sa-
atlik bilgi aktarımından sonra
interaktif eğitim için katılımcı-
ların sorularını cevaplandırdı.

150 Kosovalı hala Suriye’de
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

IŞİD’in Suriye’de işgal ettiği toprakların
büyük bir bölümünü kaybetmesine rağ-
men, 150 kadar Kosovalı hala bu ülkede

kalmaya devam ediyor. Kosova polisinin ve-
rilerine göre, Suriye’de savaş bölgelerinde,
savaşçı, kadın ve çocuklar olmak üzere Ko-
sova vatandaşlar yaşamaya devam ediyor.
Kosova polisi, Suriye’de savaş cephesinde 56

Kosovalı erkeğin, yanlarında da eş ve çocuk-
larının bulunduğunu açıkladı. Suriye’de Ko-
sovalı kadın sayısının 51, çocuk sayısının da
52 olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar Suri-
ye’den Kosova’ya erkek ve kadın olmak
üzere 132 Kosovalı döndü. www.timebal-
kan.com’a göre: Suriye’ye 2012 ve 2013 yılla-
rında Kosova’dan Suriye’deki savaş
bölgelerine IŞİD saflarında yer almak için
253 Kosovalı bu ülkeye gitmişti.

TİKA, Kosovalı otizmli bireylere yardımcı olmak
için insan kaynağı semineri düzenledi

TİKA’dan Kosova’da
özel eğitim semineri

Edirne’de Kosova'nın
bağımsızlığının 

11. yıldönümü kutlandı
EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın bağım-
sızlığının 11. yıl
dönümü, Trakya

Üniversitesi ve Kosovalı
Öğrenciler Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği iş
birliğiyle düzenlenen tö-
renle kutlandı. Balkan
Kongre Merkezi'nde dü-
zenlenen törende, İstiklal
Marşı ve Kosova milli
marşı okundu. Edirne
Vali Yardımcısı Yusuf
Güler, yaptığı konuş-
mada, Kosova'nın Os-
manlı'nın yadigarı
olduğunu söyledi.
www.haberler.com’a
göre: dost ve kardeş Ko-
sova ile 500 yıl aynı kül-
türün paylaşıldığını
belirten Güler, "Aynı
dertlerle dertlendik, aynı
hüzünleri yaşadık. Bal-
kan Savaşları ile elimiz-
den çıkan Kosova
Cumhuriyeti bugün yeni
ve taze bir devlet. Edirne
bu anlamda Kosovalı
kardeşlerimize ve öğren-
cilerimize ev sahipliği ya-
pıyor." diye konuştu.
Kosova Meclis Başkanve-
kili Müferra Şinik de Tür-

kiye Cumhuriyeti'nin de
yardımıyla Kosova'nın
bağımsızlığını kazandı-
ğını ifade etti. Kosova'nın
11 yılda çeşitli süreçler-
den geçerek büyük yol
katettiğini aktaran Şinik,
şunları anlattı:
"Geçen ay içerisinde Ko-
sova güvenlik güçleri
artık Kosova ordusuna
dönüşebildi. Kosovalılar
her nerede yaşıyorsa Tür-
kiye'de, Kosova'da ve
Kosova dışında, aynı
mutlulukla Kosova'nın
kalkınmasına hepsi çok
büyük destek sunmakta-
dır. Fakat öyle bir destek
var ki, Türkiye Cumhuri-
yeti başta gelmektedir.
Bağımsızlığımızı ilan etti-
ğimizde Türkiye Cumhu-
riyeti'nden gelen destek
diğer ülkelerden faz-
laydı."
Şinik, Türkiye'nin Ko-
sova ordusunun kurul-
masına karşılıksız destek
sunduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından,
"Karşıyaka" müzik gu-
rubu ile Gamze Matracı
konser verdi. Make-
donya-Üsküp Folklor
ekibi de gösteri sundu.

Priştine“Beyaz Saray”a sahip olacak
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova yakın bir gelecekte “Beyaz
Saray’a” sahip olacak. Kosova
Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı

için devlet bütçesi tarafından 1,5
milyon Euro sağlandı. www.ti-
mebalkan.com haber sitesinden
alınan bilgilere göre: Kosova’nın
Cumhurbaşkanlığı sarayının 2 yıl
içinde inşa edilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı binasının
henüz yeri belirlenmedi ve kesin
olarak maliyetinin ne kadar ola-
cağı hala bilinmiyor. Cumhurbaş-
kanlığı binasının Priştine
yakınlığındaki Ayvalı’da yapıl-
ması fikrinin diğer liderler tara-

fından da desteklendiği öğrenildi. Kosova
Kamu Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Zeqir
Bekolli, Kosova Cumhurbaşkanlığı binası
için şimdiye kadar 1 milyon 500 bin Euro
tutarında fonun sağlandığını doğruladı.
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yapılan referandumla 1992 yı-
lında Yugoslavya’dan ayrılan
Bosna Hersek, bağımsızlığı-

nın 27. yılını kutluyor. Hırvatis-
tan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan
etmesi ile Hırvat ve Yugoslav asker-
ler arasında başlayan çatışmalar,
Bosna Hersek’e de sıçradı. Sırpların
kontrolündeki Yugoslav ordusu, nü-
fusunun büyük çoğunluğunu Hır-
vatların oluşturduğu Ravno köyüne
saldırdı. Bu saldırı ile savaş gayri-
resmi olarak Bosna Hersek’e de ta-
şındı. Yugoslavya’nın
parçalanmasını kendi lehine kullan-
mak isteyen Bosna Hersekli Hırvat
ve Sırplar da ülke topraklarını kendi
aralarında paylaşmak istedi. Hırvat-
lar 18 Kasım 1991’de Hersek-Bosna
Hırvat Cumhuriyeti’ni, Sırplar ise 9
Ocak 1992’de Sırp Cumhuriyeti’ni
ilan etti.
Slovenya ve Hırvatistan’ın bağım-
sızlıklarını kazanmalarının aka-
binde Bosna Hersek’te de
bağımsızlık referandumu kararı
alındı. Daha sonra savaş suçundan
hüküm giyecek olan Bosnalı Sırpla-
rın o dönemdeki lideri Radovan Ka-
radzic öncülüğündeki Sırplar,
referanduma karşı çıktı. Sırp nüfu-
sun büyük çoğunluğunun boykot
ettiği referanduma halkın yüzde
64,31’i katıldı. Katılanların ise
yüzde 99,44’ü bağımsızlık için
“evet” dedi. Bağımsız Bosna Her-
sek, 22 Mayıs 1992’de Birleşmiş Mil-
letler (BM) üyeliğine kabul edildi.

BOSNA SAVAŞI

Bağımsızlık ilanının ardından Sırp-
ların kontrolündeki Yugoslav or-
dusu ve istihbarat birimlerinin
silahlandırdığı Bosnalı Sırplar, Müs-
lüman Boşnaklara yönelik etnik te-
mizlik başlattı. Merhum Boşnak
lider Aliya İzetbegoviç’in başkomu-
tanlığındaki Bosnalılar, kuzeyde ve
doğuda Sırplara, güneyde ve batıda
da Hırvatlara karşı ülkenin bütün-
lüğünü korumak için mücadele etti.
Toplama kamplarına hapsedilen
binlerce sivil Boşnak, buralarda iş-
kencelere maruz kaldı, tecavüze uğ-
radı ve öldürüldü. Avrupa’nın
göbeğinde 3,5 yıl devam eden, çok
sayıda katliam, soykırım ve insanlık
suçunun işlendiği savaş, 1995’te im-
zalanan Dayton Barış Anlaşması ile
son buldu. Savaşın bilançosu da
ağır oldu. Yüz binlerce insan haya-
tını kaybetti, milyonlarcası evini
terk etmek zorunda kaldı, on bin-
lerce kadına tecavüz edildi. Savaş
suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic
emrindeki askerler, Temmuz 1995’te
ülkenin doğusu Srebrenitsa ve civa-
rında sadece birkaç gün içinde 8
binden fazla Boşnak sivili katletti.

Prijedor, Foça, Zvornik ve Vişegrad
gibi birçok şehirde, etnik temizlik
nedeniyle neredeyse hiç Boşnak kal-
madı.

‘DAYTON ANLAŞMASI’

Bosna Hersek’teki savaş, ABD’deki
Dayton Hava Üssü’nde 21 Kasım
1995’te Dayton Barış Anlaşması’nın
imzalanmasıyla son buldu. Anlaş-
mayı Bosna Hersek’in ilk cumhur-
başkanı Aliya İzetbegoviç, dönemin
Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan
Milosevic ve Hırvatistan Cumhur-

başkanı Franjo Tudjman imzaladı.
Anlaşma, silahları susturmayı ba-
şarsa da ülkeye dünyanın en karma-
şık siyasi yapılarından birini getirdi.
Birbiriyle savaşan Sırp, Boşnak ve
Hırvatlar “kurucu halklar” olarak
belirlendi. Anlaşmaya göre “yeni”
ülke, Bosna Hersek Federasyonu
(FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) en-
titeleri ile özel bir statüye sahip
Brcko Bölgesi’nden oluşuyordu.
FBIH entitesi de kendi içinde 10
kantona bölündü.
Her kantonun, entitenin ve devletin
ayrı birer hükümeti olduğu göz

önüne alındığında Bosna Hersek’te
13 hükümet başkanının olduğunu
söylemek dahi siyasi yapının kar-
maşıklığını gözler önüne seriyor.
Öte yandan, devletin en üst makamı
olan Devlet Başkanlığı Konseyi de
Boşnak, Sırp ve Hırvat üç üyeden
oluşuyor. Ülkede ayrıca, devlet baş-
kanını dahi görevden alma yetkisi
bulunan yabancı bir yüksek temsilci
de görev yapıyor. Siyasi gerginlikle-
rin ve anlaşmazlıkların devam ettiği
ülkede 1 Mart Bağımsızlık Günü,
FBIH entitesinde “milli bayram”
olarak kutlanırken, RS entitesinde
ise yılın herhangi bir günü olarak
kabul ediliyor. Sırplar ise 9 Ocak’ı
“anayasaya aykırı” olmasına rağ-
men RS Günü olarak kutluyor.

‘SIRLAR NATO’YA KARŞI’

Batı Balkanlar’daki diğer ülkeler
gibi Bosna Hersek’in de dış politika-
daki öncelikli hedefi AB’ye üye
olmak. Bu hedef için daha çok yol
katetmesi gereken Bosna Hersek,
2016’da AB’ye resmen üyelik başvu-
rusu yaptı. Bosna Hersek makam-
ları, bu yıl içinde AB’den “aday
ülke” statüsü almayı hedefliyor.
NATO’ya üyelik konusunda ise ül-
kede görüş ayrılıkları bulunuyor.
Rusya ile yakın ilişkileri bulunan
Bosnalı Sırplar, ülkenin NATO’ya
üye olmasına karşı çıkıyor. Devlet
Başkanlığı Konseyinde kararlar üç
üyenin onayı ile alındığından,
Bosna Hersek’in NATO üyeliği sü-
reci şu an için çıkmaza girmiş du-
rumda. Başkenti Saraybosna olan
Bosna Hersek’in nüfusu 2013 yılın-
daki son sayıma göre 3 milyon 531
bin 159’dur. Nüfusun yüzde
50,11’ini Boşnaklar, yüzde 30,78’ini
Sırplar, yüzde 15,43’ünü Hırvatlar
ve yüzde 3,68’ini ise diğer etnik
gruplara ait vatandaşlar oluştur-
maktadır.

Bağımsız Bosna 
Hersek 27 yaşında

Yugoslavya’nın parçalanmaya başlamasının ardından 29
Şubat-1 Mart 1992’de yapılan referandumla bağımsızlığına
kavuşan Bosna Hersek, bağımsızlığının 27. yılını kutluyor

Ahmet GÖKSAN

GASPIN 
MÜLKİYETİ

“Barış diyerek ilmeği boynumuza takmanın ma-
nası yoktur. Rum göçmenlerin geri dönmesi iki
toplumlu, iki bölgeli federasyonu sıfırla çarpan Bi-
zans entrikasıdır. Böyle bir şey olamaz. 60 – 70
bin güneyli Türk 11 yılın baskısından tedhişinden
zor kurtulabilmiştir. 1975’te nüfus mübadelesi ya-
pılmıştır. Geri dönüş yoktur. 
Aklı başında her Türk durumu böyle değerlendir-
mektedir. Rum’ların barış teklifleri kayıtsız şartsız
teslim olmamızı öngören tekliflerdir. Böyle bir
barış olamaz”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Düzenlenen Kitap Fuarlarının güzel özellik-
lerinden birisi de yazar ile okuru arasında
kurduğu köprü olduğu yadsınamaz. Bir

gün ara ile açılan 13. Ankara ve 5. Samsun kitap
fuarlarında öğrencilerin yoğun ilgisinin yanında
okurların da soruları ile yazarlarla kurdukları ileti-
şimi her türlü takdirin üstünde gördüğümüzü be-
lirtmek istiyoruz. Her iki fuarın da katılım
açısından daha farklı günlerde açılmaları gerekti-
ğini yöneticilerle paylaşmış bulunuyoruz. Önü-
müzdeki dönemlerde uyarılarımızı dikkate
alacaklarını belirttiler. 
Samsun Yazarlar Derneği’nin çağrılısı olarak katıl-
dığımız fuara Samsun’un dışında çevre illerin yö-
neticilerinin de katkısı ile katılımcı öğrenci sayısı
yukarıda da değindiğimiz gibi yoğundu. Bu arada
yakın ilgisini gördüğümüz “Derneğin Başkanı
Ahmet Seven Beyin şahsında bütün yöneticilerine
ve özellikle Bafra’lı yazar arkadaşımız Ali Ak’ın
gösterdiği ilgiyi her türlü takdirin üstünde gördü-
ğümüzü kaydetmek istiyorum”. 
Ankara’da Mehmet Emin Resulzade’nin kim ol-
duğunu sorduğumuz okulun bazı öğrencilerinden
olumlu bir yanıt alamadığımız gibi Samsun’daki
fuara katılan Cengiz Topel’in ismini taşıyan bazı
okul öğretmelerinin de yeterli bilgiye sahip olma-
dıklarını üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek isti-
yorum. Her iki olayın eğitim sistemimizin bir
eksikliği olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu
nedenle yöneticilerin isimler konusunda gerekli
duyarlığı göstereceklerini de ummak istiyoruz. 
Bu güne değin konuşulmamış hiçbir konusu kal-
mamış olan Kıbrıs uyuşmazlığının yeniden ele alı-
nıyor olmasını kaplumbağanın midesi ile devenin
işkembesi konusunu çağrıştırıyor. Tarafların gö-
rüşmeye başlamalarını istemek ise bu algıyı çağrış-
tırıyor. Aslında bu konuların biyologların görev
alanına girdiği de biliniyor. Son günlerde yaptığı
açıklamalarla Bay Nikos Anastasiyadis, “Mülkiyet
hakkı güçlü bir silahtır” sözünün dikkate alınması
gerekiyor. 
Mülkiyet hakkının kutsal bir hak olduğunu söylü-
yor olması ve bu hakkın ülkenin yeniden birleş-
mesi ve bağımsızlığını kazanması için güçlü bir
silah olduğunu söylüyor olmasını anlaşılır olmanın
ötesinde gördüğümüzü Bay Anastasiyadis’e anım-
satmak istiyoruz. Yakın dönem tarih bilgisi oldu-
ğuna inandığımız adı geçen kişinin BM diplomatı
A. Ortega’nın Mayıs – Haziran 1964 döneminde
hazırladığı rapordan mutlaka haberdar olduğunu
düşünüyoruz. Bu rapora işlerlik kazandırılması
sonrasında develerle kaplumbağalarla uğraşmaya
gerek olmadığını kaydetmek istiyoruz. Çözüme
giden yolun kapısı da aralanmış olacaktır. Bay
Anastasiyadis’e bu raporda yer alan bazı bilgileri
paylaşılmanın da yararlı olacağına inanıyoruz.
Anılan Rapor’da, “…yakılıp yıkılan köylerin Türk
köyleri ve evleri olduğu… Hasar görmüş Türk
emlaki için Kıbrıs Türk’lerinin Rum’lardan tazmi-
nat isteğinde bulunabilecekleri konulardan yal-
nızca bir tanesidir… Gasp edilmiş Vakıf malları,
silah zoru ile 103 köydeki ev ve emlak ile ilgili
kullanım kaybından söz ediliyor” değerlendirmesi
yapılıyor. 
Kıbrıs Türk’lerinin mülkiyet hakkı bu kadar net
olarak kayıt altına alınırken Türk’lerin hakları yok
sayılarak AİHM kararlarının arkasına saklanmaya
çalışmayı bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz.
Uluslararası Hukukta zaman aşımının söz konusu
olmadığını bir kez daha yinelemek istiyoruz. Bu
konuyu yazmış olduğum “Bir Demet Yaşam 4” ile
“Bitmeyen Senfoni Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti” kitaplarımda ayrıntılı olarak yer ver-
diğimi bu nedenle paylaşmak istiyorum. 
Anılan Rapora işlerlik kazandırmak için konunun
görüşme masasına taşınması gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İngiliz haber kanalı BBC’nin Yunanis-
tan’da yaşayan Makedon Azınlığı ile
ilgili haberi hükümet ve muhalefetin

sert tepkisine ve büyük tartışmalara
neden oldu. Yunanistan’ın Makedon
azınlığın dilini ve kimliğini tanımadığı,
devlet politikası olarak yok sayıldığına
vurgu yapılan habere Atina hükümetin-
den “Böyle bir azınlık yok” açıklaması
geldi. BBC’nin haberinde, Yunanistan’ın
kuzeyindeki Makedon azınlığın baskı al-
tında yaşadığı belirtildi. Haber, ülkenin
siyasi çevrelerinde tepkiyle karşılanırken,
Dışişleri’nden BBC’ye gönderilen mek-
tupta Yunanistan’da Makedon azınlığın
varlığı inkar edildi.  BBC, Yunanistan’ın
azınlık haklarıyla ilgili karnesini mercek
altına aldı. Atina’nın, kuzey komşusunu

“Kuzey Makedonya” olarak tanıyarak,
dolaylı yoldan Makedonya dili ve kimli-
ğini de tanımış olduğuna dikkat çeken
BBC, “Ancak aynı ta-
nınma, Yunan toprak-
larındaki
Makedon azın-
lık için söz
konusu
değil. 
Uzun yıl-
lardır baskı
içinde yaşı-
yorlar, azın-
lık kimlikleri
tanınmıyor” ifa-
delerine yer verdi.
Kendini Makedon ola-
rak tanıtan Fokas soyadını ta-
şıyan 92 yaşındaki bir Yunanistan
vatandaşıyla yapılan röportajda, söz ko-

nusu azınlık grubuna Yunan devletinin
uyguladığı sistematik baskıya atıfta bulu-
nuldu. Haberde, Başbakan Aleksis Çip-

ras’ın Yunan topraklarında
var olan Makedon Slav-

lar’ın varlığını dil-
lendirerek, Yunan

devleti için
büyük tabu
olan bir mese-
leyi açığa çı-
kardığı ifade
edildi. İngiliz

haber kanalına
konuşan Fokas,

Yunanistan’da ya-
şayan Makedonların

kendini gizlediğini ve ya-
bancılara bu konuda konuşma-

dığını söyledi. Makedonca’nın bölgede
yaşayan insanlar tarafından “yerel dil”

veya “yerli dil” olarak nitelendirildiğini
anlatan Fokas, Makedonların asimilas-
yona zorlandığını dile getirerek, dillerini
konuşanların güvenlik güçleri tarafından
takip edildiğini ve Makedonca’nın ya-
saklı hale getirildiğini kaydetti. BBC’nin
haberinde bölgedeki Makedon köyleri-
nin isimlerinin Yunanca isimlerle değişti-
rildiği, Makedonca’nın da diktatör
Metaksas döneminde yasaklandığı hatır-
latıldı. Şu anda Makedonca’nın yasaklı
olmadığı ancak insanların bu dili kullan-
maktan çekindiği ve kimliklerini ifade et-
mekten korktuğu ifade edildi.

TÜRK AZINLIĞI İNKAR E
DEN HÜKÜMET MAKEDON
AZINLIĞI DA İNKAR ETTİ

www.timebalkan.com’a göre; Hükümet
kaynakları ve özellikle muhalefet,

BBC’nin haberine tepkisi sert oldu. Ya-
zıda bahsedilen azınlığın varlığını redde-
den Yunan kaynakları, Kuzey
Makedonya ile yapılan anlaşmada da söz
konusu azınlığa dair hiçbir madde veya
atıf bulunmadığını vurguladı. Make-
donya dilinin öğretilmemesi yönündeki
eleştiri karşısında ise “Topraklarımızda
hangi dillerin öğretileceği konusu bir iç
meseledir. İsim anlaşmasında da böyle
bir azınlığın var olmadığı ispatlanmıştır”
denildi. Ana muhalefet Yeni Demokrasi
Partisi konuyla ilgili olarak yayınladığı
açıklamada Başbakan Aleksis Tsipras’a
çağrıda bulunarak, Yunanistan’da Make-
don azınlığı meselesinin olmadığını tüm
taraflara açıkça bildirmesi istendi. Bu
arada Yunanistan’ın Londra Büyükelçi-
liği de BBC’ye bir mektup yazarak, Ma-
kedon azınlıkla ilgili habere tepki
gösterdi.

Yunanistan Makedon azınlığı da tanımadı
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HASİP GÜLTAŞ

14 Aralık 1995 tarihinde Dayton
Antlaşması ile  Hırvatistan Sa-
vaşı ve Bosna Savaşı'nı sona

erdi.  Dönemin Bosna Hersek, Hır-
vatistan ve Yugoslavya Cumhurbaş-
kanları bu antlaşmayı imza etti.
Dört yıllık kanlı ve Boşnak halkının
soykırıma uğradığı  bir savaş son-
rası Aliya İzzetbegoviç'in  halkımı
yaşatmak için imzalamaya mecbur-
dum diye açıkladığı anlaşma ile
Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın idari
ve siyasi şekli ortaya çıktı. Aslında
bu anlaşma Hırvatlar için bir kazanç
oldu. Ülkelerini özellikle Krajina ve
Slavonya bölgelerine çoğunluk ola-
rak yaşaya Sırp azınlıktan arındırdı-
lar. Rafine bir Hırvat devleti elde
ettiler. Bosna Hersek için ise savaşı
durduran, savaşan tüm kesimlere o
an içinde tuttukları topraklarda yö-
netim sağlayan karışık bir yapı oluş-
turdu. İçinde taraflar biraz
birbirlerine toprak verdi. Sırplar Sa-
raybosna, Gorajde ve Mostar yoluna
doğru biraz çekildi. Boşnaklar
Banya Luka, Doboy istikameti ve
Kuzey Bosna bölümlerine Sırplara
toprak bıraktı. Ülke 51.197 kilomet-
rekare toprak ve 2013 sayımına göre
ülke nüfusu 3 milyon 531 bin 159
kişi bunların dağılımı; Boşnak
yüzde 50,11, Sırp 30,78, Hırvat
yüzde 15,43 yüzde 3,5 diğer. Para
birimi Konvertibl
Mark(KM)'dir.  1Euro=1.95KM sabit
kurdur. Dayton Anlaşması sonra-
sında ülke içinde üç etnik gruplu,
üç devletli ve üç basamaklı bir yapı
oluştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI
KONSEYİ

Bosna Hersek Devleti(BiH/Bosna i
Hersegovina); Cumhurbaşkanlı-
ğı’ndan başlarsak devletin en üs-
tünde Boşnak, Hırvat ve Sırp
üyeden oluşan Cumhurbaşkanlığı
Konseyi var. BİH Cumhurbaşkanlığı
Konseyi  Boşnak üyesi Bakir İzzet-
begoviç(SDA) (Aliya İzzetbegovi-
çin'in oğlu), Hırvat üyesi Dragan
Çoviç(HDZ), Sırp üyesi Mladen İva-
niç'tir (SDS&SNS). Yani 3 Cumhur-
başkanı var. Uluslararası konularda
üçü mutabık olmazsa alınan karar
geçerli sayılmıyor. Bu da genelde
Sırp üyenin verdiği kararlar ile ül-
kenin dış politika da patinaj yapma-
sına yol açıyor. Bosna
Konfederasyon sayılacak şekilde alt
entitelerin yetkili olduğu bir idari
yapıdır. Cumhurbaşkanlığı konseyi-
nin altında meclis var. Meclis tem-
silciler meclisi ve Halklar Meclisi
olarak iki yapılı. Temsilciler meclisi
nüfus çoğunluğuna göre ülke gene-
linde seçilen 42 temsilciden oluşu-
yor. Kararlar meclis çoğunluğu ile
alınıyor. Halklar meclisi ise 5 Boş-
nak, 5 Hırvat ve 5 Sırp'tan oluşan 15
temsilcili bir meclis. Kanunlar çıkar-
ken her etnik grubun çoğunluk
onayı gerekiyor. Buda Sırp üyelerin
provokatif davranışları ile meclisleri
işlemez kılıyor. Ülke meclisinin
birde hükümeti ve başbakanı var.
Bakanlık sayısı ülkenin dışişleri, gü-
venlik, adalet, finans, ekonomi, sa-
vunma, insan hakları, ulaşım ve
vatandaşlık işlerinden oluşan yetki-
leri merkezi koordinasyon olan
dokuz bakanlıktan oluşuyor. Bunlar
eşit olarak Sırp, Hırvat ve Boşnaklar
arasında paylaşılıyor. Yani buraya
kadar gördüğünüz gibi karışık bir
devlet yapısı tepede 3 halka eşit
temsil hakkı veren ve her kararda o
halkın çoğunluk oyuna ihtiyaç
duyan bir sistem var. Uzaktan ba-
kınca ne güzel herkesin fikri ve
oluru ile ortak akılla işler yürür gibi
gözükse de realite öyle değil. Day-
ton sonrasında da Bosna Sırpları ba-
ğımsızlık ya da Sırbistan ile
birleşme fikrinden hiç vazgeçmedi.
Bu sebeple Bosna Hersek'in AB,

NATO vs yapılara üye olmasına
engel oldular. Siyasi reformları mec-
lislerde red oyu vererek tıkadılar.
Sırbistan'a alan açacak politika ve
siyaset yaptılar. Buda zaten savaş ile
yıkılmış Boşnak Hırvat kesimini
ekonomik olarak daha zora soktu.
Çünkü Boşnak Hırvat bölgesi hem
savaş yıkımını imar etmek, yıkılmış
sanayi, ticaret, üretimi vs harekete
geçirmek, hem de ülke bütünlü-
ğünü korumak zorundaydı. Sırplar
yıllardır bu şekilde politikalarına
devam ediyor. En küçük bir şeyde
ayrılık referandumu kararı alacağız
deyip ülkeyi siyasi krize sokuyorlar.
Bağımsız devlet gibi hareket edip
ulusal gün, ulusal sembol vs belirli-
yorlar. Bunun sonucu savaş kor-
kusu ile ülkeye yatırım yapacak
sermaye vazgeçiyor. Bunun zararını
da Boşnak Hırvat bölgesi çekiyor.
Ülkede ki bu çıkmaz yapıya Dayton
Antlaşması ile kurulan ve tepe nok-
tasında bulunan Yüksek Temsilci
adı verilen kurum hakemlik yapıp
çözüm üretmeye çalışıyor. Yüksek
Temsilcinin geniş yetkileri var
bakan dahil tüm siyasileri ve büro-
kratları görevden alabiliyor. Fakat
dediğim gibi Sırp tehditleri yüzün-
den görevden alma şeklinde değil
de genelde uzlaşı yolunu tercih edi-
yor. Savaş suçlusu ithamı yapılan ya
da ırkçı ayrımcı söylemde bulunan-
lara karşı bu yetki kullanılıyor.
Bütün bu zorluklara rağmen Bosna
Hersek AB ile uyum yasalarının
önemli bölümünü çıkarmış. Vatan-
daşları vizesiz seyahat hakkına ve

AB ile serbest ticaret sahiptir. Ko-
sova cumhuriyetini Boşnak ve Hır-
vatlar tanımakta fakat Sırp üyenin
tanımaması yüzünden tanıma ka-
rarı alınamamaktadır. Bu sebeple
Kosova Pasaportlular Bosna Her-
sek', Bosna pasaportlular Kosova'ya
vize ile seyahat etmek zorunda ay-
rıca ülkeler arası diplomatik temsil-
cilik ve diplomatik ilişki yok.
Görüldüğü gibi Bosna Sırp'larının
bu tutumu yüzünden
Arnavutlar  ile Bosna'nın Boşnak ve
Hırvatları ulaşım, ticaret ve iletişim
sorunu yaşamaktadır. Bunun gibi
irili ufaklı onlarca başka konuda
Bosna Sırplarının vetosu yüzünden
sürüncemede kalmakta Bosna Boş-
nakları ve Hırvatları zorluk yaşa-
maktadır. Devlet tepe yapısından
sonra ülke üç devletçiğe ayrılıyor.
Bosna Hersek devleti federasyonu;
Boşnak Hırvat Federasyonu
(BHF/Federasiya), Sırp Cumhuri-
yeti (RS/Republika Sırpska) ve
Bırçko(DS/Distrikt Brçko) tarafsız
özerk bölgesinden oluşuyor. Mer-
kezi vergi gelirleri entitelere nüfus-
ları oranında paylaştırılıyor.
Makalenin devamında entiteler için
kısaltmaları kullanacağım.

BIRÇKO ÖZERK 
YÖNETİMİ

Bırçko Özerk Yönetimi (DS/Distrikt
Brçko);  Sava nehri kıyısında RS'nın
kuzey ve Güney bölgelerini birleşti-
ren çok stratejik bir noktadadır. Hır-
vatistan, Sırbistan, BHF ve RS'nin

tam kesişme noktasındadır. Savaşta
da stratejik yer olduğundan dolayı
Dayton Anlaşması ile özerk bir yapı
sağlanmıştır. 493 kilometrekare top-
rağa 2013 sayımına göre 93 bin kişi-
lik nüfusa sahiptir. Nüfus dağılımı
Boşnaklar yüzde 42,5 Sırplar yüzde
34,5, Hırvatlar yüzde 17 Diğerleri
yüzde 2. Bosna içinde küçük bir
devletçik gibi olan yapı Boşnak,
Sırp, Hırvat koalisyonlar ile bugüne
kadar yönetildi. Bosna Sırp Cumhu-
riyeti (RS/Republika Sırpska);  RS
Soykırım ile etnik arındırılmış du-
rumda. Savaş sonrası dönüş yapan
Boşnak ve Hırvatlar olsa da bu
genel nüfus içerisinde yüzde 17'yi
geçmiyor. Yüzde 82 Sırp, yüzde 14
Boşnak, yüzde 2.5 Hırvat ve yüzde
1.5 diğer kesimlerden oluşan nüfus
yapısı var. 24 bin 641 kilometrekare
toprağı elinde barındırıyor. 2013 sa-
yımına göre nüfusu 1 milyon 327
bin kişi. RS'nin idari yapısı merkezi
devlet ve illerden oluşan yerel yöne-
tim şeklinde. Kendi anayasası, cum-
hurbaşkanı, başbakanı, meclisi ve
meclis başkanı var. Meclisi 83 tem-
silciden oluşuyor. Dayton Antlaş-
ması ile bu başkanlara Boşnak ve
Hırvat yardımcılar getirildiyse de
meclisinde ve nüfus olarak çok
küçük azınlıkta olan bu kesimlerin
RS'de siyasi, politik ve idari etkisi
olmuyor. Sırplar bölgesel cumhuri-
yeti istedikleri gibi yönetiyorlar. Yö-
netim merkezi olduğu için karar
alma ve bürokrasi süreçleri daha
kolay işliyor. Bu da yabancı yatırım
ve kredilerin girişinde kolaylık sağ-
ladı. Ayrıca Sırbistan ve Rusya'nın
bölge cumhuriyetine destekleri ve
savaş sırasında Sırpların elinde tu-
tuğu kentlerin hasar almamış ol-
ması bölgeyi ekonomik olarak
BHF'den daha ileriye götürdü. Ay-
rıca ülkenin tarım yapılabilir düzlük
alanlarının büyük kısmı Sırpların
yönetimi altında. Buda onlara avan-
taj sağlıyor. Sırp siyasetini iki parti
domine ediyor. SNDS adlı Sırp enti-
titesi Cumhurbaşkanı Milorad Do-
dik'in lider olduğu parti ve SDS adli
Vukota Govedarica'nın lider olduğu
parti. Dayton'dan günümüze bu iki
parti Sırp entitesini yönetti. Siyasi
çıkara göre bazen AB ya da ABD'ye
yakın durmaya çalışsalar da ge-
nelde Rusya ve Sırbistan çıkarlarına
göre pozisyon alıyor. Bosna Her-
sek'in ulusal faydası yerine belirtti-
ğim devletlerin ve kendi ayrılıkçı
politikalarını gündem yapıyorlar.
1995'ten sonra yatırım ve finans
alan entite siyasilerinin yolsuzluk
ve savurganlığı ile şu anda borç ba-
tağında. Nüfus olarak BHF''nin ya-
rısından az olmalarına rağmen
borçları BHF kadar. Son dönem-
lerde BHF'nin ekonomisi RS ekono-
misine göre daha pozitif işaretler
vermektedir.

İlber ŞİYAK

TREN 
GARLARI

Size bir itirafta bulunayım mı? Ben,
tren garlarını sevmiyorum.Neden
sevmiyorsunuz Hocam? Dediğinizi

duyar gibi oluyorum. Tren ve gar medeni-
yettir. Haklısınız. En güvenli ve ucuz bir
ulaşım aracıdır tren…

Ben tren yolculuklarını ve tren istasyonla-
rını sevmiyorum. Avrupa’da ulaşım genel-
likle Trenler ile gerçekleştiği için
mecburen binerim. Ancak Türkiye’ye gel-
diğimiz 1960 yılından bugüne kadar  ben
Tren ile hiç seyahat etmedim. Manisa Tren
Garına giderim ancak Nostalji için. 1960
yılının o Trenden inip Manisa’ya ayak bas-
tığımız o anları düşümde tekrar canlandır-
mak ve annemin gözyaşlarını unutmamak
için bir kaç kez gitmişimdir.
Ha keza Üsküp’ün o eski Tren Garı da
öyle.  1968 yılından buyana sürekli Us-
küp’e memleketime giderim.  Make-
donya’nın hemen her köşesini gezdim ,
dolaştım . Ancak bu güne kadar Tren ile
yolculuk yapmadım ve Eski Üsküp Tren
Garına bir kaç defa gitmişimdir. O da göç
anılarımı tazelemek ve unutmamak içindir.
24 Ocak 2019 tarihinde Üsküp Radyo-
sunda Seyhan YAKUPİ Hanımefendinin
program konuğuydum.Son yazdığım
“YOL VE SILA” adlı kitabım üzerine soh-
bet ediyorduk. Kitabımın kapağında yer
alan 1960 yılına ait olan Manisa Tren Garı
ve Buharlı Tren fotoğrafını görünce ;
“Hocam, Manisa ve Üsküp Tren İstasyon-
larına gidiyormusunuz? Gittiğiniz zaman
neler hissediyorsunuz .”diye
sorduğunda benim gözlerim yaşlandı ve
yutkunmaya başladım. Konuşamaz oldum.
“Bana bu tür sorular sorduğunuz zaman be
hep böyle ağlamaklı oluyorum. Zira bana
Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz Göç’ü, An-
nemin , Annesinden ( Anneannemden
), Kardeşlerinden (Teyzem ve Dayımdan)
ve hatta biricik kızından ( Ablamdan ) ay-
rılırken, kulaklarımdan hiç gitmeyen çığ-
lıkları, feryatları, sallanan o elleri ve,
Annemin Manisa Şehrine kadar ağlama-
sını, hıçkırıklarını ,döktüğü gözyaşları ak-
lıma geliyor.
Elimde değil dostlar yüreğim sızlıyor. O
Göç anını tekrar tekrar yaşıyorum. İşte bu
nedendendir ki ben Tren Garlarını sevmi-
yorum. Sizler;
“İçiniz yana yana, Ayaklarınızı sürüye sü-
rüye, Sevdiğiniz ve alıştığınız ne varsa,
Her şeyinizi ardınızda bırakarak, Başka
memleketlere gittiniz mi siz hiç! Bir Tren
vagonuna; Kaç hasret , Kaç ayrılık , Kaç
memleket sığdı, Biliyormusunuz !!! ”
Eğer göç etmediyseniz bilemezsiniz .
1960 yılının 25 Ekim günü, köyümüz Ji-
rovnitsa’dan bindiğimiz otobüs ile, Gosti-
var, Kalkandelen ( Tetovo )
yolculuğumuzun ardından Üsküp Tren
Garı göründü… Otobüsten indikten sonra
hep birlikte Üsküp Tren Garına girdik.
Kamyonda bulunan eşyalarımızı içeriye
taşıyıp Üsküp – istanbul Trenine yükledik.
Saat 17.00 de İstasyon görevlilerinin dü-
dükleri ve anonslar duyulmaya başlandı.
İstanbul a hareket vakti gelmişti. Bizleri
Tren Garında Gostivar’da yaşayan Tahire
Halam ve Eniştemiz uğurluyorlardı.
Helalleşmeden sonra hepimiz Trene bin-
dik. Ellerimizde tahta Kuferlerimiz ve
yolda yememiz için köyden hazırlanan
erzak torbalarımız vardı. Biletlerimizi
kontrol eden görevli oturacağımız yerleri
gösterdi , bizler de yerleştik. Köyümüzden
ve bizler toplam 23 kişi. Ayrıca Tren tıka
basa Göçmen doluydu.
Ayrılık feryatları , sallanan eller , sallanan
mendiller, Bayılanlar , derken Kara Trenin
acı düdüğü duyuldu ve Trenimiz hareket
etmeye başladı. Pek çoğumuz hayatımızda
ilk defa Tren ile yolculuk yapacaktık.
Daha önce Trene hiç binmemiş olanlar
vardı , tıpkı benim gibi.
Üsküp’ü Tren penceresinden geriye dönüp
dönüp buğulu ve ıslak  gözlerle son bir kez
seyrederken Üsküp Şehri yavaşça gözden
kayboluyordu . Kaybolmayan tek bir şey
vardı, O da Annemin gözyaşlarıydı…
Elveda Üsküp. Elveda Memleket. Elveda
Makedonya. Elveda Rumeli…
Aradan tam 59 yıl geçti. Bizler Memleke-
timizden bedenen ayrıldık , ancak ruhen
her daim Rumeli’de kaldık. Üsküplü Şair
Yahya Kemal Beyatlı’nın Kaybolan Şehir
Şiirinde dediği gibi ;
“Çok sürse ayrılık , aradan geçse çok sene
.
Biz sende olmasak bile , sen bizdesin
gene…”,
Dostlar;
“Çocukluk yıllarımda yaşadığım bu acı
göç Travması nedeniyle  ben Tren ve Tren
Garlarını sevemedim . Sevemiyorum.
Bana kızmayın dostlar elimde değil 
Unutamıyorum.!” 

‘
Bağımsızlığının 
27. yılında Bosna Hersek

Firdevs
Tunçay

’Aslında bu anlaşma Hırvatlar için bir kazanç oldu. Ülkelerini özel-
likle Krajina ve Slavonya bölgelerine çoğunluk olarak yaşaya Sırp

azınlıktan arındırdılar. Rafine bir Hırvat devleti elde ettiler

DEVAM EDECEK...
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Kuzey Makedonya’nın ilk felaketi Kırmızı
Otobüs oldu. İçinde şimdiye kadar 15 can
veda etti hayata. Durumu kritik olanlar da

var, Rabbim şifa versin tez zamanda inşallah.
Hayalimizdeki ya da çocukluğumuzu süsleyen o
Kırmızı Otobüs Kuzey Makedonya vatandaşlarının
kâbusu oldu. Sevimliliğini kaybetti. Ne yazık ki,
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti isim değişikliğin-
den sonra dünya basınında adını feci bir kaza ile
duyurdu. Keşke olmasaydı, üzüntüyü değil de
mutlu bir haberi paylaşabilseydik.
13 Şubat akşamı hepimizi sarsan bu haber ile kimi-
nin evine ateş düştü, kimine acılı bir bekleyiş, ama
hepimizi çok üzdü. Çünkü hepimiz bir yolcuyduk
bazen onun içinde. Ölümü hatırlattı, ölümün soğuk-
luğunu, kaderin önüne geçemediğimizi, aslında ne
kadar yakın olduğumuzu ölüme, bazen de bir karar
ile ondan uzaklaştığımızı. O anda verilmiş bir kara-
rın bizim kaderimizi belirleyebileceğini anladık.
Sabah aynı otobüs ile yolculuk edenler, evlerine
geri dönemedi, oysaki rutin bir hâdiseydi. Her
sabah uyanır, hazırlanır, işe gitmek için yola koyu-
lurdu insanlar.
Kimisinin belki o gün önemli bir sınavı vardı, belki
de iş görüşmesine gidiyordu, umutluydu, geleceğe
yönelik planlar yapıyordu. Gün bitti, her günkü gibi
geriye, yani eve dönüş başladı. Yıllardır aynı sefer-
de yolculuk edenler artık birbirini tanıyordu, yol
arkadaşıydı çoğu, belki o yolculukta tanışmışlardı,
her gün aynı yüzlere selam verdiler, yerlerini aldı-
lar, hâl hatır sordular. Bazısı otobüsü kaçırdı, bazısı
trene bindi, aralarında sırf o güne özel kendi arabası
ile yolculuk edenler de oldu. Geleceği kim bilebilir
ki, oysa aynı riski her günkü hayatımızda hepimiz
taşıyoruz. Kadere teslimiyet…
Kırmızı Otobüs yola koyuldu yine, Üsküp-Gostivar
seferi başladı. Ancak Kalkadelen’e yakın Laskartse
köyünde feci bir şekilde kaza yaptı. Aslında ne bir
arabaya çarptı, ne de yoluna biri çıktı. Anlık geliş-
miş her şey, direksiyonun kilitlenmesinden sonra
kontrolü kaybetmiş. Olaya şahitlik edenlerin açıkla-
maları kan dondurucu; otobüsün içinde bir uğultu
oluyor, kaptanın yanına giden bir yolcu, onu direk-
siyonla baş etmeye çalışırken görüyor. Kilitlenen
direksiyon ve hız otobüsün devrilmesine neden olu-
yor. Herşey bir anda oluyor, otobüs yana devrilip
karşı şeride geçiyor, yetmiyor 4-5 metre aşağıdaki
köy yoluna yuvarlanıyor. Camdan düşenler, üzerle-
rine kırmızı otobüsün düşmesi sonucu 7 kişi olay
yerinde can veriyor. Ardından kötü haberler geli-
yor, ölü sayısı 13 deniliyor, sonra 14, bir iki gün
sonra 15. Durumu kritik olanlar da var hâlâ.
Yaralılar ile doluyor Üsküp devlet hastaneleri. 45
kişi o gün o otobüsün içinde, bütün bu olanlara
şahitlik ediyor.
Aslında o otobüs küçük bir Makedonya gibiydi.
Yolcuların bir kısmı Müslüman bir kısmı Hristiyan,
aralarında Türk, Arnavut, Makedon farklı milletler-
den yolcuları vardı. Ölenlerin altısı Makedon, beşi
Arnavut, dördü Türk… Kazanın olduğu gece, daha
isimler belli olmadan, Makedon bir akademisyen
tuhaf bir ironi yaparak sosyal medyada bir cümle
kurdu. Millet bu akademisyene dersini verdikten
sonra o da paylaşımını sildi. Mesele kimin ne oldu-
ğu değil, insanlık meselesiydi. Ölen insanlardı.
Bizler ki yolda ölenlere şehid deriz, hepsini ölümün
en yüksek mertebesinde görmeye çalışırken, nefret
söylemleri aklımıza bile gelmemeliydi.
Yaralılara ilk yardımı Müslüman bir köy olan
Saray Belediyesine bağlı Laskartse köylüleri yaptı.
Birçok kişinin canını kurtardı. Akşam saatlerinde
Üsküp 8 Eylül Hastanesine ilk gidenlerin arasında
T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA
Koordinatörü ve görevlileri gibi Türk kurumların
temsilcileri oldu. Türkiye’nin yardım edebileceği
herhangi bir konu olabilir diye orada hazır bulundu-
lar. Makedonya tarihinde yaşanan kazalara baktığı-
mızda sırasıyla en büyük 4. kaza buydu. Bu gibi
durumlara pek de hazırlıklı olduğumuz söylene-
mez.
Makedonya’da yaşanan felâket ve kazalara baktığı-
mız zaman en büyüğü 1963 Üsküp depreminde
1100 kişinin hayatını kaybettiği afetti. En büyük
kaza ise 1993 yılında “Avioimpeks” şirketinin
“Yak-42D” uçağının pilot hatası ile Ohri yakınla-
rında düşmesi sonucu 115 kişi hayatını kaybetmişti.
Aynı yıl “Paler Makedonya” uçak kazasında Üsküp
havaalanı yakınında ise ölü sayısı 86’ydı. 2016
yılında Üsküp’te yaşanan sel felaketinde 22 kişi
hayatını kaybetmişti. 2006 yılında Ohri gölünde bir
geminin batması sonucu 15 kişi boğulmuştu.
Bütün bu felaketlerin yanında otobüs kazalarının en
büyüğünü Şubat ayının soğukluğunda yaşadık ne
yazık ki. O gün otobüsün içinde aynı işte çalıştı-
ğım, her gün gördüğüm bir iş arkadaşım da vardı,
yaralı olarak kurtuldu. Aynı otobüste Uluslararası
Balkan Üniversitesinde çalışan bir asistan hoca da
yaralılar arasındaydı, tez zamanda aramıza yeniden
katılır inşallah.
Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Gostivar’ı yasa
boğan bu olayda Onur Sadiki (Üsküp Tıp öğrenci-
si), Beyza Üzeiri (Üsküp Mimarlık bölümü öğren-
cisi) Aydın İsmaili (İstanbul Üniversitesi’nden
mezun) de vardı. Ferdi Kaso’nun (Türk Demokrat
Partisi üyesi) olaydan bir gün evvel sosyal medya-
daki paylaşımı “Sen şerrin içinde hayrı gizleyensin
Rabbim, Hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip
eyle, yeni güne Bismillah” olmuştu. Üsküp’de bir
devlet kurumunda çalışıyordu. Aynı kaderi payla-
şanlar arasında Rahmetulla Abdurahimi, Besim
Kamberi, Esat Emruli, Besim Fetai, Valdete
Halimi, Yovitsa Tırpevski, Zoran Davidovski,
Boban Avromovski, Deyan Ristevski, Pavle
Kostoski vardı. Şu anda yoğun bakımda olan Esin
kardeşimiz gibi birkaç kişinin de durumu hâlâ kri-
tik.Rabbim yaralılara şifa versin inşallah. Bir daha
bu gibi elim kazalar yaşatmasın. Hepimiz bir yerde
o Kırmızı Otobüsün içindeyiz aslında. Ülke gene-
linde iki günlük yas ilân edildi. Ancak bu gibi kaza-
ların olmaması için inşallah devlet gerekli tedbirleri
alacaktır. Acı, hepimizi birleştirdi, güzel günlerde
de birlik olmayı başarabilsek keşke. Kuzey
Makedonya, Kırmızı Otobüsü hiç unutmayacak.
Ölenlerin ailelerine Allah sabırlar versin, mekânları
cennet olsun…

Leyla Şerif EMİN
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V�SOKO
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in orta
kesimlerindeki
Visoko'da, "Türkiye-

Bosna Hersek Kardeşlik
Gecesi" düzenlendi. Bosna
Hersek-Türkiye Kardeşlik
Platformunca Visoko'daki
Mladost Spor Salonu'nda ger-
çekleştirilen etkinliğe katılan
binlerce kişi, Boşnak şarkıcı
Armin Muzaferija ve
Divanhana grubunun yanı
sıra Türk şarkıcı Orhan
Çakmak'ın şarkılarını dinledi.
Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç, Türkiye'de
Bosna Hersek denildiği
zaman "Akan sular durur"
ifadesinin kullanıldığına işa-
ret ederek "Siz de bu gece
Türkiye'ye olan sevdanızı
gösterircesine bu salonu dol-
durdunuz. Bu anlamlı gecede
benzer kültürlerimizin oldu-
ğunu bir kez daha gördük."
diye konuştu. Platform
Başkanı Orhan Çakmak da
bu yıl 7'incisi düzenlenen

etkinliğin geleneksel hale gel-
diğini belirterek Türkiye ve
Bosna Hersek'in yüzyıllardır
kardeş olduğunu söyledi.
"Ertuğrul 1890" ve "Deliler"
filmlerinin yanı sıra Diriliş
Ertuğrul" dizisinde de rol
alan Mehmet Pala ise Bosna
Hersek'i vatanı gibi gördüğü-
nü anlatarak "Böyle bir kar-
deşliğe bir parça katkı suna-
biliyorsam ne mutlu bana."
dedi. "Diriliş Ertuğrul"un
Bosna Hersek'te gösterilme-
sinden duyduğu memnuni-
yeti aktaran Pala, diziler vesi-
lesiyle birçok kişinin Türkçe
öğrendiğini sözlerine ekledi.
Etkinlikte,  PTT Genel
Müdürlüğü tarafından
Visoko Belediyesi’ne 5 adet
tekerlekli sandalye bağışında
bulunuldu. Bosna Hersek ve
Sırbistan'dan folklor ekipleri-
nin sahne aldığı gecede genç
sanatçılar da Türkçe ve
Boşnakça şarkılar seslendirdi.
Program sonunda etkinliğin
düzenlenmesinde katkıda
bulunan Türk kurum ve
kuruluşlarına teşekkür plake-
ti verildi.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık
Binası Sergi Salonu’ndaki sergi-
de Hırvat ressam Miljenko

Bengez’in 25 eseri yer alıyor.
www.timebalkan.com’a göre; Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, Beyoğlu Sanat Galerisinin
pek çok büyük sanatçının eserlerine
ev sahipliği yaptığını söyledi.
Demircan, böylesine önemli bir sergi-
ye ev sahipliği yapmaktan duydukla-
rı memnuniyeti dile getirdi.
“Dünyanın farklı şehirlerinden, farklı
mimari parçalar, farklı renkler büyük
bir yetkinlikle yorumlanmış” diyen

Demircan, sanatın aynı zamanda
modern dünyanın yaşama biçimine,

tekdüzeliğine, kimlikleri yok edici
karakterine de bir meydan okuma

olduğunu sözlerine ekledi.
Hırvatistan’ın İstanbul Başkonsolosu
Ivan Mirkovic de yaptığı kısa selam-
lama konuşmasında, bu sergide
bulunmanın kendisi için çok büyük
bir onur olduğunu dile getirerek,
bunun Türkiye’de düzenlenen en
büyük sergilerden birisi olduğunu
söyledi. Hırvatistan’ın en genç
Avrupa Birliği üyesi olmasının yanı
sıra bir Akdeniz ülkesi olduğunun
altını çizen Mirkovic, bu resim sergisi
ile Hırvatistan ile Türkiye arasındaki
Akdeniz bağına vurgu yapılmak
istendiğini vurguladı. Sanatçı
Miljenko Bengez de katılımcılara
teşekkür ederek, Türkiye’de olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PTT’den Visoko Belediyesi’ne
anlamlı armağan

KIRCAAL�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırcaali Belediyesi Basın ve Halkla
Müşavirliğinden yapılan açıkla-
maya göre, Tekirdağ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem
Eşkinat’ın başkanlığında bir heyet
Kırcaali Belediyesi’ne misafir oldu.
Görüşmelerin ana konusu, Kırcaali ve
Tekirdağ arasındaki ortaklık ilişkilerinin
geliştirilmesi, kültür, eğitim ve sosyal
faaliyetler alanındaki iş birliğinin sürdü-
rülmesi ve ortak girişimlerde bulunul-
ması oldu www.timebalkan.com’a göre:
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, konuğuna eğitim altyapısı alanın-
da uygulanan en son projeler ve Avrupa
Birliği (AB) tarafından sağlanan kaynak-
larla inşa edilen yapılar hakkında bilgi
verdi. Müh. Azis ve Eşkinat, Kırcaali’nin
Salifler semtinde yapımı süren cami
inşaatını gezdiler. Yeni park ve
Kırcaali’nin merkez kısmında yeni inşa
edilen binalar, Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ının
dikkatini çekti. Tekirdağ Bulgaristan
Göçmenleri Derneği temsilcileri de
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye
Başkanı ile birlikte Kırcaali Belediyesi’ne
misafir oldular. Onlar, Müh. Azis ve eki-
bini Tekirdağ’da düzenlenen 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Kutlama Etkinliği
’ne katılmaya davet ettiler. 

Kırcaali ile Tekirdağ
arasındaki iş birliği
devam edecek

Başkan Hasan Azis, 
ABD Büyükelçi Vekili ile görüştü 
KIRCAAL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)

Sofya Büyükelçiliği Büyükelçi
Vekili Justin P. Friedman ile bir
araya geldi. Görüşmede Belediye
Başkan Yardımcıları Tuncay Şükrü
ve Veselina Tihomirova ve
Belediye Genel Sekreteri Sezgin
Bekir de hazır bulundu. www.kir-
caalihaber.net sitesine göre: görüş-
menin başında Belediye Başkanı,
Kırcaali’nin ABD’nin en çok sem-
bolü bulunan Bulgaristan şehirle-
rinden biri olduğunu vurguladı ve
bunun ABD’nin Indiana
Eyaleti’nde bulunan kardeş şehir
Elhart Belediyesi ile uzun yıllar

süren iyi ilişkilerden kaynaklandı-
ğını belirtti. Müh. Azis, iki beledi-
ye arasındaki etkileşimin birkaç
kez karşılıklı ziyaretle başladığını
anımsatarak, Kırcaali’de gelenek
haline gelen “ABD Ayı” girişimi-
nin de buna etkisi olduğunu kay-
detti. 
ABD’nin Sofya Büyükelçi Vekiline
ilçenin gelişimi hakkında bilgi
veren Belediye Başkanı, aralarında
Kırcaali’deki Sanayi Bölgesi de
olmak üzere bölgedeki yatırım fır-
satlarına odaklandı. Ayrıca beledi-
yelerin hazırladığı projeler ve ara-
larında Perperikon Turist Merkezi
projesi de bulunan Avrupa Birliği
(AB) tarafından sağlanan kaynak-
larla inşa edilen yapılar hakkında
bilgi verdi. Büyükelçi Vekili
Friedman, projelere ilgi gösterdi
ve Kırcaali ilçesi ile ilgili verdiği

ayrıntılı bilgiler için Müh. Azis’e
teşekkür etti. ABD’nin Sofya
Büyükelçi Vekili, “Buraya gelirken
şehrinizin yeşilliklerinden ve
güzelliğinden etkilendim, ancak
şimdi sadece bu hazineyi kurtar-
mak için değil aynı zamanda bir
sonraki neslin geleceğini inşa ede-
rek şehri de geliştirmek için çalıştı-
ğınızı söyleyebilirim. Siz yaratıcı
bir insansınız ve her zaman deste-
ğimize güvenebilirsiniz” diye vur-
guladı.  Büyükelçi Vekili
Friedman’ın Kırcaali Belediyesi’ne
ziyareti, Kırcaali’de gerçekleştiri-
len “ABD Ayı” girişimi kapsamın-
da gerçekleştirildi. Belediye
Başkanı ile görüşmeden önce
Friedman, eşi Anil ve kızları
Defne ile birlikte Kırcaali’deki
Hristo Botev Yabancı Yabancı Dil
Lisesi’ne misafir oldu. 

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Visoko'da,
"Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Gecesi" düzenlendi

Beyoğlu Belediyesi’nden
“Hırvatistan ve Türkiye” sergisi
Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen

“Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları” temalı resim sergisi ziyarete açıldı
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Prof. Dr. Ata ATUN

KKTC’YE HOCALI
SOYKIRIM ANITI 

DİKİLMELİ

1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubata
bağlavcan’ın Dağlık Karabağ böl-
gesinin en önemli kenti olan Ho-

calı’da yaşanan soykırım, insanlığın
yüz karası. 20. Yüzyılın insani değerleri
ile hiç bağdaşmayan bir cinayetler se-
risi. 
Hocalı Soykırımını değerlendirmek için
geçmişini iyi bilmek gerekiyor.
1988 yılında Ermenistan kendi toprak-
larında yaşayan Azerbaycan Türklerini
trenlere doldurup Azerbaycan’a gönde-
rince, Azerbaycan hükümeti de, Azer-
baycan’ın Sumgayıt ve Bakü
şehirlerinde yaşayan Ermenileri müte-
kabiliyet prensibi ile Ermenistan’a gön-
derdi. 
Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
ler Birliği (SSCB) Başkanı Mihail Gor-
baçov, 25 Temmuz 1990’da
yayımladığı bir kanun ile SSCB kanun-
ları dahilinde olmayan silahlı grupların
kurulmasını yasakladı ve kanunsuz ola-
rak saklanan silahlara el konuldu. Bu
kanunla birlikte Azerbaycan’ın bütün
bölgelerinde av silahları da dahil olmak
üzere tüm ateşli silahlar toplanırken
Dağlık Karabağ’da bu görevi yerine ge-
tirenler, Azerbaycan Türklerinden si-
lahlarını toplarken, bilinçli bir şekilde
Ermenilerdeki silahları toplamadılar.
1990 yılının Ağustos ve Eylül ayların-
dan itibaren Ermeniler saldırılarını doğ-
rudan Azerbaycan Türklerine
yöneltmeye başladılar.
Bu saldırılar sonucunda yaklaşık 186
bin Azerbaycan Türk’ü, Ermenis-
tan’dan Azerbaycan’a gitmeye zorlanır-
ken, Ekim 1991’de Azerbaycan
Türklerinin yaşadığı ve silahları toplan-
mış bir köye saldıran Ermeniler, köyü
ele geçirdiler.
1991 yılında Azerbaycan Parlamen-
tosu’nun halktan gelen baskılar karşı-
sında Dağlık Karabağ’ın özerk bölge
statüsünü ilga etmesine karşılık Dağlık
Karabağ Parlamentosu bir referandum
düzenleyerek cevap verdi ve çoğunluğu
Ermenilerin oluşturduğu bölgede yapı-
lan referandum sonucunda Dağlık Ka-
rabağ Parlamentosu bağımsızlığını ilan
etti. 1992 yılı başında da SSCB  birlik-
leri de bölgeden çekildi.
Hocalı Katliamı, Rus askerlerinin des-
teğiyle 25–26 Şubat 1992’de güçlü si-
lahlarla donatılmış Ermenistan silahlı
kuvvetleri ile Hankendi’nde konuşlan-
mış bulunan Albay Zarvigarov komuta-
sındaki 366’ncı Rus Motorize Alayının
desteği ile gerçekleştirildi.
26 Şubat gecesi Rus motorize alayının
tanklarından açılan top ve roket saldırı-
ları ile Hocalı Havaalanı kullanılamaz
hâle getirilerek kentin dış dünya ile iliş-
kisi tamamen kesildi. Savunmasız kalan
kente giren Rus destekli Ermeni asker-
leri, çocuk, yaşlı, kadın, bebek deme-
den birçok insanımızı vahşîce
katlettiler.
936 km2’lik alana sahip ve 2,605 aile-
den ibaret 11,356 kişinin yaşadığı Ho-
calı kenti 26 Şubat 1992
tarihinde  yüzyılın en acımasız soykırı-
mına maruz kaldı ve kasaba tamamıyla
yok edildi. Hocalı bu katliamın yaşan-
dığı sırada Azerbaycan Silahlı Kuvvet-
lerinin koruması altında değildi ve
tamamen savunmasız bir durumdaydı.
Kentte dağınık halde, elinde hafif silah-
lar bulunan 150 kişi bulunmaktaydı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Hocalı
halkına maalesef yardım edemedi ve
hatta uzun süre cesetlerin alınması bile
mümkün olmadı.
Saldırılar sonucu 613 Azerbaycan
Türk’ünün hayatını kaybettiği resmî
olarak açıklandı. Ancak kayıp sayısı bu
rakamların çok çok üstünde. 56 hamile
kadın karnı yarılmış durumda bulundu.
Bu alçak saldırıda 487 kişi ağır yarala-
nırken, 1275 kişi ise rehin alınmış, geri
kalan nüfus da bin bir zorlukla canını
kurtarabildi.
1963-1974 yılları arasında Kıbrıs ada-
sında, Kıbrıslı Rumlar bizlere, Kıbrıslı
Türklere de soykırım uyguladılar. Şe-
hitler verdik, evlerimizi, köylerimizi,
taşınır, taşınmaz varlıklarımızı ve en
önemlisi de geleceğimizi kaybettik.
Soykırım ne demektir çok iyi biliyoruz
biz Kıbrıslı Türkler.
Aradan yirmi yıldan fazla bir zaman
geçtikten sonra da Ermenilerin, Dağlık
Karabağ’da Türk olmaktan başka hiçbir
suçları olmayan, savunmasız ve masum
soydaşlarımıza uyguladıkları bu vahşeti
ve soykırımı unutmamak, bizlerden
sonraki kuşaklara taşımak, her an
anmak ve içimizde hissetmek için
KKTC’de “Hocalı Soykırımı Anıtı”
dikmemizin zamanı gelmiştir zira onları
en iyi biz anlayabiliriz.

Nazlı Gaye ALPASLAN

GEÇMİŞE 
YÖNELİK 

BEYANNAME 
VERİLMESİ 

Resen vergi kaydı silinen şirket-
lerin veya gerçek usulde gelir
vergisi mükelleflerinin vergi

kayıtları idare tarafından iç genelgeye
dayalı olarak kapatıldığı görülmekte-
dir. Ne var ki vergi kaydı kapatılan
mükelleflerin şu veya bu nedenle geç-
mişe yönelik herhangi bir KDV, muh-
tasar veya diğer beyannamelerinin
verilmesi uygulamada olanaksız hale
gelmektedir. Konuyla ilgili uygula-
mada ortaya çıkan sorunlar aşağıda
olduğu gibidir: 
1. Mükellefin vergi kaydının resen
idare tarafından kapanması netice-
sinde kapanış tarihinden önceki dö-
nemler ile ilgili herhangi bir
beyanname verilmesi olanaksızdır.
Örneğin, mükellefin idare tarafından
vergi kaydının 2017 Eylül itibariyle
kapatıldığını varsayalım. Buna göre,
bu mükellefin 2017 mayıs ayında ve-
rilmesi gereken muhtasar beyanname-
sinin verilmediği tespit edilmiştir.
Bugün itibariyle 2017 yılı muhtasar
beyannamesi verilmek istendiği tak-
dirde bu beyanname mükellefin vergi
kaydının kapatılmış olması nedeniyle
verilememektedir. 
2. Aynı durum yukarda yer verilen
mükellefin muhtasar, kdv ve gelir ver-
gisi, kurumlar, damga vs. beyanname-
leri için de söz konusudur. 
3. İdare tarafından resen kapatılan
gerçek ve tüzel kişi mükelleflerle il-
gili şirketin faal olduğu dönemlerle il-
gili BA-BS, diğer bildirimler
konusunda da kapatılan mükellefin
açık ve faal olduğu dönemlerle ilgili
verilmeyen beyannamelerin resen terk
olduğu tarihten sonra artık verilemez
hale gelmektedir. 
4. İdarenin resen terk olan mükellef-
lerle ilgili gerek bu mükellef ve ge-
rekse ilişki içerisinde olduğu diğer
mükellefler bağlamında karşılıklı
beyan bildirim, BA-BS formu gibi ko-
nularda düzenleme yaparak ilgili iç
genelgelerle yeniden düzenlemesi ge-
rekir .
5. Resen terk olan mükelleflerle ilgili
ticaret odası, bağlı odalar, defte tas-
diki vs konularında da bu mükellefle-
rin aleyhine işlemler
yapılabilmektedir. örneğin, resen terk
olan şirket adına fatura gelmesi, yasal
haklarını kullanabilmesi açısından 3.
Kişilere vekalet verememesi, resen
terk olan şirketten malzeme alan iyi
niyetli alıcıların mağduriyetleri dik-
kate alındığında ortaya çok ciddi so-
runları çıktığı görülmektedir. 
6. Resen terk olan şirketlerin envante-
rinde bekleyen stok mallar, araçlar,
makine ve teçhizatlar vs. varlıkların
satılamayışı, satılsa bile bunlarla ilgili
düzenleyeceği faturaların akıbeti alıcı
iyi niyetli firmalar açısından sıkıntılar
yaşamasına neden olabilmektedir. 
7. Resen terk olmuş şirkete önceki
aşamalarda serbest meslek hizmeti
sunan mali müşavirin veya avukatın
muhtasar beyannameyle ilgili mah-
suplarda yaşadığı sorunlar önemli bo-
yutlara ulaşmıştır. Resen kapanan
şirketlere hizmet vermiş olan avukat-
ların stopaj mahsubu yönünden prob-
lem yaşadıkları sıklıkla
görülmektedir. 

SPLİT/MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Balkan ülkeleri Hırvatis-
tan ve Bosna Hersek'te et-
kili olan şiddetli rüzgar

hayatı olumsuz etkiledi. Hırva-
tistan Meteoroloji Enstitüsü’nden
yapılan açıklamada, Dalmaçya
kıyı şeridinde etkili olan şiddetli
rüzgarın maddi hasara yol açtığı
ve çok sayıda ağacın sökülme-
sine neden olduğu belirtildi. Hır-
vatistan kıyılarında birçok yolun
trafiğe kapatıldığı ifade edilen
açıklamada, "Split'te saatte 176
kilometre hıza ulaşan rüzgârın
şiddeti tarihte bir ilk" denildi.
Anadolu Ajansı’ndan alınan bil-
gilere göre; Bosna Hersek'in gü-
neyindeki Mostar şehrinde de
çok sayıda ev ve iş yerinde
maddi hasar oluşurken, rüzgarın
şiddetiyle sökülen ağaçlar olum-
suzlar yaşanmasına neden oldu.

Mostar yakınlarında bulunan
Rodoc'ta, şiddetli rüzgar nede-
niyle hareket halindeki bir kam-
yon devrilirken, reklam panoları

ve çatılarda hasar tespit edildi.
Bosna Hersek'in Trebinje şeh-
rinde ise çok sayıda çatı ve ağa-
cın nehre savrulduğu gözlendi.

Batı Balkanlar'da şiddetli rüzgar

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eski Yugoslavya'nın parçalan-
masıyla birlikte 29 Şubat-1
Mart 1992 tarihlerinde düzen-

lenen referandumla bağımsızlığına
kavuşan Bosna Hersek, kanlı bir sa-
vaşla bedelini ödediği bağımsızlığı-
nın 27. yılını kutluyor. İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı Abdullah
Gül yayınladığı mesajda şunları
söyledi;
‘Atalarımızın geldiği bu toprak-

larda binlerce Boşnak hunharca kat-
ledildi, Avrupa’nın göbeğinde soy-
kırım yapıldı. Bu soykırımı bitirmek
için özgür olabilmeleri için çok ağır
bedel ödeyen Bosna halkı bugün
özgürlüğünün 27.nci yılını kutlu-
yor. Sırplar tarafından bu soykırım
işlenirken AB ülkeleri ve ABD üç
maymunu oynuyordu. İnsanlık ta-
rihine kara bir sayfa olarak işlenen
bu soykırımın sonunda, 1 Mart
1992 ın ülke tarihinde ki en önemli
günlerden biri olduğunu çok iyi bi-

liyoruz. Avrupa’nın göbeğinde bu-
lunan Bosna Hersek halkının ba-
ğımsız kalabilmek için yaşadığı bu
zulüm vahşet, Avrupa da başka
ülke yaşamışımdır tatbiki hayır.
Atalarımızdan günümüze kadar
çok zulüm gören Boşnaklar so-
nunda bağımsızlığını ilan etti ancak
halen baskı altında tutulmak isteni-
yorlar. Şu unutulmamalı ki Boşnak-
lar kazandıkları bu bağımsızlığı bir
daha elinden alınmasına asla ama
asla izin vermeyecektir.’ 

İzmirli Boşnaklardan 
Bağımsızlık Günü mesajı

Saraybosna’da Necmettin
Erbakan konuşuldu

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da, yazar Abdulka-
dir Macit'in "Necmettin

Erbakan: Hayatı, Düşüncesi, Mü-
cadelesi" isimli kitabının Boşnak-
çaya çevrilmesi nedeniyle etkinlik
düzenlendi. Balans Balkan Analiz
ve Araştırma Merkezi tarafından
başkentteki tarihi Gazi Hüsrev

Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen
tanıtım programına Macit'in yanı
sıra İslam Toplumu Milli Görüş
(IGMG) Genel Başkan Yardımcısı
Murat İleri ve kitabı Boşnakçaya
tercüme eden Dr. Sedad Beslija ile
çok sayıda Saraybosnalı katıldı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre;
Macit, Erbakan'ın son asırda
önemli Müslüman önderler ara-
sında yer aldığını belirterek, "Bu
çalışmada Erbakan'ın çağdaş
İslam düşüncesindeki yeri, insan

anlayışı, Müslümanların son iki
asırdır karşı karşıya kaldığı mo-
dern düşüncede Erbakan'ın müca-
delesini ele aldık." dedi. Bosna
Hersek'te Müslüman düşünür ola-
rak akla ülkenin ilk cumhurbaş-
kanı merhum Aliya
İzzetbegoviç'in geldiğini anımsa-
tan Macit, "Türkiye'de Erbakan ile
Bosna Hersek'te İzzetbegoviç in-
sanlığa, Müslümanlığa dair dün-
yanın modernite karşısında
verdiği imtihanda önde gelen

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

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

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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Yücel Şehitleri
üsküp’te yad edildi
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yücelciler şehadetlerinin 71. yıl-
dönümünde, Köprü Derneği ta-
rafından Makedonya Türk Sivil

Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) Genel Merkezi’nde düzenlenen
programla yad edildi. Anma progra-
mına Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Bü-
yükelçisi Tülin Erkal Kara, Anayasa
Mahkemesi Üyesi Salih Murat, MATÜ-
SİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin,
TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin
Ayden, Maarif Vakfı Makedonya Di-
rektörü Mustafa Dillioğlu, Üsküp
Yunus Emre Enstitüsü Müdür Serhat
Kula, Ensar Derneği Başkanı Süley-
man Baki, dernek başkanları ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Anma
programında konuşma yapan Anayasa
Makemesi Üyesi Salih Murat, “Make-
donya’da Türklerin ihtişamlı yolunu
ararken yollar bizi hep yücelcilere gö-
türecek” dedi. Yücel Hareketi’nin Ma-
kedonya Türkleri için öneminden
bahseden Murat, “Biz nerede kaybetti-
ğimizi ararken kaynağımızın Yücelci-
ler olduğuna eminim.
Araştırmalarımız bu konu üzerinedir.
Yücelciler Makedonya Türk varlığının
özgün bir mirasıdır. Biz malesef yıl-
larca bu mirası paylaşamadık” ifadele-
rini kullandı.

‘TÜRK VARLIĞININ 
MİRASI’

Daha eski dönemde Tito Yugoslav-

yası’nda birileri bize bunu bilinçli ola-
rak paylaştırtmadığını belirten Salih
Murat, “İyisiyle, kötüsüyle bu bizim
mirasımız. Bildiğiniz üzere miras hu-
kukunda babalar bazen çok şey bırakır
bazen az şey bırakır fakat evlatlar pay-
laşır. Malesef birileri, bizim aşkımızı,
bizim azmimizi, bizim benliğimizi
oluşturan mirasımızı paylaştırmaya
izin vermediler. Şu anda da hem biz-
den kaynaklanan çeşitli zafiyletler hem
değişik ortamlardan dolayı hala bunu
biz su yüzüne çıkaramadık. Osmanlı
bir Rumeli devletiydi ve hem en
büyük zirvesini hem en büyük acısını
Osmanlı Rumeli’de yaşadı. Bu acının
zirvesi de Yücel Teşkilatı’dır” şeklinde
konuştu.
Yücelcileri anma programında selam-
lama konuşması yapan Köprü Derneği
Başkanı ve MATÜSİTEB Genel Baş-
kanı Hüsrev Emin, “Bugün Make-
donya Türk varlığını konuşurken
unutmamamız gereken bir olayı tekrar
hatırlamak üzere bir arada toplanmış
bulunmaktayız” dedi.

‘İYİ ANLAMAK’

Yücelcileri iyi anlayamazsak, iyi oku-
yamazsak, bugün bulunduğumuz du-
rumu iyi anlamak söz  konusu değildir
diyen Emin, “Bundan tam 71 yıl önce
bu idam, bu katliam olmasaydı belki
de Makedonya Türkleri ister nufüs an-
lamında ister nufüz (etki) anlamında
çok daha farklı bir yerde, çok daha
farklı bir etkide olacaktı. Onun için her
yıl İnşallah MATÜSİTEB olarak ya da
MATÜSİTEB’in himayesinde üye der-
nekler olarak Üsküp’te, ilerideki dö-
nemlerde Gostivar’da,
Kalkandelen’de, Doğu  Makedon-
ya’da, Radoviş’te bunları yeni nesillere
bu anlayışı aktarmak ve daha iyi anla-
mak için farklı toplantılar tertip et-
meye gayret göstereceğiz” ifadelerini
kullandı. Anma programında Yücelci-
ler Hareketi hakkında konuşma yapan
Prof. Dr. Süleyman Baki gazetecilere
yaptığı açıklamada, “MATÜSİTEB’in
himayesi altında olan derneklerden bir
tanesi Köprü Derneği’nin MATÜSİTEB
mekanında gerçekleştirdiği Yücelcileri
anma programı bu akşam gerçekleşti”
dedi.
Son yıllarda özellikle Yücelcilerin ve
bu esnada idam edilen, şehit edilen,
hapse atılan Türk aydınlarının, ecdadı-
mızın anılması, anlaşılması ve vermiş
oldukları mücadelenin yeniden idrak
edilmesi noktasında tertiplenen bu
toplantının önemine dikkat çeken
Baki, “Bu anlamda 1948 yılında 27
Şubat tarihinde şehit olan 4 şehidimizi
anmak ve Yücel Teşkilatının, Make-
donya Türkleri açısından, o tarihlerde

vermiş oldukları mücadeleyi anlama
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenle bu toplantıyı tertipleyen
Köprü Derneği’ne ve MATÜSİTEB’e
şükranlarımızı sunmak istiyoruz” şek-
linde konuştu.

‘BİR MİLLİ MÜCADELE’

“Yücel Hareketi Makedonya Türk top-
lumunun, Türk aydınlarının o dönem-
deki Makedonya Müslümanlarının
vermiş olduğu bir mücadeledir” diyen
Süleyman Baki, “Milli, manevi, dini,
siyasi ve ahlaki bir mücadeledir. Bu
teşkilatın kurmuş olduğu müesseseler
tarihe damgasını vurmuş müesseseler-
dir. Bilhassa Birlik Gazetesi’nin kurul-
ması, Türk Tiyatrosu’nun hem
kurulmasında hem de sahnelenen
oyunlarda önemli rol almış olmaları,
Tefeyyüz’de öğretmen kadrolarının
daha güçlü bir şekilde yetişmesi ve ha-
liyle tabi ki ekonomik anlamda, siyasi
anlamda, kültürel anlamda sosyal ve
içtimai anlamda, Makedonya’daki
Türklerin varlığının bir ispatıdır. Ara-
dan 71 yıl geçmiş olsa bile Yücel Teşki-
latı’nın oluşturduğu bir mefkure,

düşünce Makedonya Türkleri’ni
ayakta tutmaktadır. Bu vesileyle Yücel
şehitlerini rahmetle anıyoruz” açıkla-
malarında bulundu. Anma progra-

mında genç yönetmen Sezer Salihi ta-
rafından çekilen Yücelciler kısa filmi
izlendi. Programın sonunda Üsküplü
Hafız Ataullah Kurtiş aşer-i şerif okur-

ken T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hiz-
metleri Müşaviri Murat Alkan tarafın-
dan dua yapıldı.

Yücelciler idam edilişlerinin 71. yıldönümünde, Köprü Derneği tarafından
MATÜSİTEB himayelerinde düzenlenen anma programıyla yad edildi

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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Yunanistan Trabzon’da 
vize ofisi açacak

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Akdeniz Parlamenterler
Asamblesinin (PAM)
13. Genel Kurulu,

Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da gerçekleştirildi.
HYPERLINK
"http://www.haberler.com'a"
www.haberler.com’a göre;
TBMM PAM Türk Grubu
Başkanı ve AK Parti Antalya
Milletvekili Atay Uslu ile
PAM Türk Grubu üyeleri AK
Parti Uşak Milletvekili

Mehmet Altay ve AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili Halil
Özşavlı'nın da katıldığı genel
kurulda Ürdünlü Alia Bouran
oy birliğiyle PAM başkanlığı-
na seçildi. Sırbistan
Meclisinde iki gün süren
genel kurulun ardından açık-
lama yapan yeni PAM
Başkanı Bouran, PAM'ın fark-
lı ülkelerden milletvekilleriyle
özgür bir oluşum olduğunu
belirterek, üye ülkelerde yaşa-
nan krizlerin yol açtığı etkiler-
le yakından ilgilendiklerini
ifade etti.

Yeni görevinde tüm gücüyle
çalışacağını aktaran Bouran,
"Burası hepimizin düşüncesi-
ni özgürce dile getirebildiği
bir platform. Sorunlarımızı da
hep birlikte çözüyoruz." ifa-
delerini kullandı. Bouran,
PAM'ın çalışmalarına aktif bir
şekilde devam edeceğini akta-
rarak, PAM başkanlığını dev-
raldığı Portekizli Pedro
Roque'ye yürüttüğü faaliyet-
ler için teşekkür etti. Genel
kurulun sonunda 2018 PAM
Ödülleri de sahiplerine veril-
di.

13. PAM Genel Kurulu
Sırbistan'da yapıldı

Georgina Sultanapulu, Trabzon’da Yunanistan’ın
vize ofisinin açılacağını bildirdi

Bulgarlar en çok Yunanistan’ı ziyaret ediyor

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova İşletmeler İttifakı
(AKB), Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP)

desteği ile gerçekleştirdiği “2018 İş
Tutarı” adlı araştırmayı gerçekleştirdi.
Araştırmanın sonuçlarını açıklayan
AKB Başkanı Agim Shahini,
Kosova’da ortalama aylık maaşın 505
Euro olduğu sonucuna vardıklarını
belirtti. Shahini, aylık maaşın bu tuta-
rının hemen hemen tüm sektörlerde
aynı olduğuna dikkat çekti.
www.timebalkan.com’a göre; Kosova
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Skender Reçica, söz konusu araştır-
madan elde edilen sonuçların, gele-
cekte istihdamın planlanmasına hiz-
met edeceğini kaydetti. Bakan Reçica
hükümet olarak bu yıl olduğu gibi
gelecek yıllarda da ekonomiye odak-
landıkları ve ekonomi için çalışmayı
hedef edindiklerini söyledi. UNDP
Temsilcisi Alessandra Roccosalvo,
araştırmadan alınan sonuçların,
Kosova’da yatırım yapmak isteyen
şirketlerin işinin daha kolay olacağını
vurguladı. UNDP tarafından destek-
lenen proje çerçevesinde Kosova’nın
26 belediyesinde, 10 çalışandan fazla
olan işletmelerde gerçekleştirildi.

Kosova’da
ortalama

maaş 
505 Euro

TRABZON/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Trabzon’da vize ofisi aça-
cak. Yunanistan’ın İstanbul
Başkonsolosu Georgina Sultanapulu,

Trabzon’da Yunanistan’ın vize ofisinin açı-
lacağını bildirdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası’nı (TTSO) ziyaret eden Sultanapulu,
Yönetim Kurulu Başkanı Suat
Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle
bir araya geldi. Sultanapulu, ziyarette ikili
ticari ilişkileri görüşme fırsatı bulduklarını
ifade ederek, 15 Mart’tan itibaren konsolos-
luk vize ofisinin kentte hizmet vermeye
başlayacağını söyledi. Türk vatandaşlarının

vize işlemleri için artık İstanbul’a gitmek
zorunda kalmayacağına dikkati çeken
Sultanapulu, “Amacımız ikili ticari ilişkileri
geliştirmek, iş forumları yoluyla iki ülke iş
adamlarını buluşturmak.” dedi.
Hacısalihoğlu ise Yunanistan’ın Xanthi ve
Drama Ticaret ve Sanayi Odaları ile Çay
Yolu adında ortak bir proje yürüttüklerine
değinerek, iş adamlarının bir araya getirile-
rek AB ülkelerinde ortak yatırımlara girme-
lerinin sağlanabileceğini kaydetti.
www.timebalkan.com’a göre:
Hacısalihoğlu, Yunanistan’ın İstanbul
Başkonsolosu Georgina Sultanapulu’ya
ziyaretinin anısına plaket takdim etti.

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgarların 2019 yılı Ocak ayında ilk
tercih ettiği destinasyon
Yunanistan oldu. Bulgar İstatistik

Kurumu (NSI) tarafından yayınlanan
verilere göre Ocak ayında Bulgar vatan-
daşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
Yunanistan (84 bin 100), Türkiye (75 bin
500), Sırbistan (35 bin 200), Kuzey
Makedonya (26 bin 600), Romanya (25
bin), Almanya (20 bin 200) ve İspanya
(15 bin 500) oldu. www.timebalkan.com
haber sitesinden alınan bilgilere göre;
aynı dönemde Bulgaristan ise en çok
ziyaretçiyi Yunanistan (103 bin 700),
Türkiye (98 bin 400), Kuzey Makedonya
(67 bin 300), Romanya (61 bin 900) ve
Sırbistan’dan (39 bin 800) aldı.
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GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Rodop ilinin Gümül-
cine ve Kozlukebir
belediyelerinde de

iki yıllık okul öncesi eğitim
zorunlu oluyor.26 Şubat
2019 tarihli 623 sayılı
Resmi Gazete’de yayımla-
nan karar göre 2019-2020
eğitim öğretim yılından iti-
baren Rodop ilindeki Gü-
mülcine ve Kozlukebir
belediyelerinde de okul ön-
cesi iki yıllık eğitim zo-

runlu hale getirildi. Aynı
karada Batı Trakya’nın
Evros iline bağlı Dedeağaç
(Alexandroupoli) ve Dime-
toka’da (Didimotiho) da
okul öncesi iki yıllık eğitim
zorunlu oluyor. Azınlık-
ça’nın haberine göre; ilgili
yasa kapsamında Yunanis-
tan’da aşamalı olarak uy-
gulanmaya başlanan okul
öncesi zorunlu eğitim,
Resmi Gazete’de yayımla-
nan bu son kararla ülke ge-
neli 114 belediyede zorunlu
hale getiriliyor.

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB), yurt dı-
şında yaşayan vatandaşlarımızın

Türkçe yetkinliklerini ile ifade kabili-
yetlerini artırmak ve Türk Diaspora-
sına özgü edebiyat alanında yeni
açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB
Türkçe Ödülleri” yarışması düzenli-
yor. Farklı alanlarda ilan edilecek prog-
ramla birlikte Türkçe’nin doğru,
düzgün ve yaygın olarak kullanılması
hususunda bir farkındalık oluşması
hedefleniyor. YTB Türkçe Ödülleri ya-
rışması öykü, şiir, deneme ve kitap
desteği olmak üzere 4 ayrı kategori al-
tında düzenlenecek ve her kategori
için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak.
Seçici kurulun esas alacağı değerlen-
dirme kriterleri arasında; Türkçenin
doğru ve etkili kullanımı, dil ve imla
kurulları, özgünlük ile üslup olacak.
Ayrıca yarışmada yer alacak eserin,
Türk Diaspora edebiyat üretimini artır-
ması ve bu türe yönelik yeni açılımlar
kazandırması da değerlendirme açısın-
dan önem taşıyor. Öykü, şiir ve de-
neme kategorisinde dereceye giren
adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin
TL, ikincilik ödülü olarak 15 bin TL,
üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin TL
verilecek. Bunun yanında ise seçilen
bir esere 10 bin TL jüri özel ödülü veri-
lecek. Kitap desteği kategorisinde ise
ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve
basım desteği olarak 30 bin TL’ye
kadar destek sağlanacak. Bununla bir-
likte tüm kategorilerde ilk 10’a giren
yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı
Kitap Seti hediye edilecek olup YTB
Yazarlık Akademisi Programına ücret-
siz olarak katılma imkânı sunulacak.
Yarışmaya başvurular 28 Şubat 2019 –
14 Mayıs 2019 tarihleri arasında çevri-
miçi olarak alınacak. Seçici Kurul de-
ğerlendirmelerinin ardından sonuçlar
5 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.

YTB’den 
Türkçe 

Ödülleri 
Yarışması

Bursa Balkan Tiyatroları 
Bursa sahnesine taşınıyor
BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahip-
liğinde Devlet Tiyatroları tara-
fından bu yıl altıncı kez

düzenlenen 'Bursa Uluslararası Bal-
kan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, 8
Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak.
www.haberler.com’a göre: 7 Balkan
ülkesinin katılımıyla gerçekleştirile-
cek olan festival Romanya'nın sah-
neye uyarladığı 'Yansıma' oyunuyla
başlayacak. Festivalin tanıtım top-
lantısı Nilüfer'de bir otelde gerçek-
leştirildi. Program başlamadan önce
Bursa Devlet Tiyatrosu ses sanatçı-

ları ve müzisyenleri mini bir konser
verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nde başlayacak olan
festival 26 Mart'a
kadar sürecek.
Türkiye'den 5,
yurtdışından
9 olmak
üzere toplam
14 farklı oyun
sergilenecek.
Festivalin açılışı
Romanya'nın 'Yan-
sıma' adlı tiyatrosuyla baş-
layacak. Romanya, Bulgaristan,
Makedonya, Arnavutluk, Yunanis-

tan, Karadağ ve Kosova'nın katıldığı
festivalde İstanbul, Ankara ve

Bursa Devlet Tiyatrosu
da çeşitli oyun-

larla sahne ala-
cak. Yerli ve
yabancı
oyunların
yanı sıra çok

sayıda atölye
çalışmasının

da tiyatrosever-
lerle buluşacağını

belirten Bursa Devlet Tiyat-
rosu Sanat Yönetmeni ve Müdürü
Arzu Tan Bayraktutan, "Bursa bu

festival ile beraber koskocaman bir
tiyatro sahnesine dönüşüyor. Gence-
cik, 6 yaşındaki festivalimiz Türki-
ye'nin en kapsamlı festivali haline
geldi. Sanatın mesafe ve sınır tanı-
mayan evrensel dilinin, Bursa ile
Balkanları, tiyatromuzun çatısı al-
tında birleştirdiği için mutlu ve kı-
vançlıyız. 6 yıl önceki kadar mutlu
ve gururluyuz. Balkan sahnesinin en
seçkin örneklerini Bursa'ya taşımak-
tan mutluluk duyuyoruz. Festi-
valde, 7 konuk ülkemiz olacak.
Festival perdesi geleneksel hale ge-
tirdiğimiz gibi 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü'nde açılacak" dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Rodop ilindeki Gümülcine ve Kozlukebir
belediyelerinde de okul öncesi iki yıllık eğitim zorunlu hale getirildi

Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl altıncı kez düzenle-
nen 'Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, 8 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak

Eski Yugoslavya’nın Karadağ bölgesinden (bugünkü Karadağ devleti) Türkiye’ye
göç etmek zorunda kalan Boşnaklar kimler? nerede yaşıyor? gibi soruların yanıt

bulacağı belgesel çekimleri Çanakkale’nin Boşnak köylerinde devam etti

ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu (TRT) ve Karadağ
Radyo Televizyon Kuru-

mu'nun  (RTCG) ortak yapımı
olan "Umut Yolları" belgeselinin
çekimleri devam ediyor. Çekimle-
rine 2018 yılının Ekim ayında İs-
tanbul, İzmir, Balıkesir ve
Adana'da başlanan yapım, çeşitli
zamanlarda Karadağ toprakların-
dan Türkiye'ye gelmiş vatandaşla-
rımızın hayatlarına ışık tutmayı
amaçlıyor. İki ülke arasında kültü-
rel bir köprü oluşturması beklenen

yapımın çekimleri; 2-5 Şubat 2019
tarihlerinde Kayseri, Sivas (Geme-
rek'e bağlı Dendil ve Burhan köy-
leri ile Zara'ya bağlı Dereköy ve
Kayadibi köylerinde) ve Yozgat
Boğazlıyan'da, ardından da 16-19
Şubat 2019 tarihleri arasında Ça-
nakkale'de (Lapseki'ye bağlı Nus-
ratiye ve Çataltepe köylerinde)
yapıldı. TRT ekibi, 18 Mart Çanak-
kaleliler Kültür ve Dayanışma
Derneği ve Çataltepeliler Derneği
katkılarıyla gerçekleştirilen çekim-
ler boyunca Boşnak nüfustan
büyük ilgi gördü. "Umut Yolları"
adlı ortak yapım, Esin Özalp Öz-
türk (TRT) ve Olivera Vukadinovic

(RTCG) tarafından yönetiliyor. 18
Mart Çanakkaleliler Kültür ve Da-
yanışma Dernek Başkanı Orhan
Arslan belgesel çekimleri hak-
kında şunları söyledi;
‘Karadağ’dan Türkiye’ye göç eden
Boşnakların’ Belgeselinin, Kara-
dağ’da yaşayan soydaşlarımız ve
akrabalarımızla bağımızın güçlen-
mesine, özellikle Sosyo-Kültürel
ilişkilerimizin gelişmesine yar-
dımcı olacağını, ayrıca Türkiye
Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhu-
riyeti arasında ki ilişkilere olumlu
etki yaparak dostluk köprüsü ku-
rulmasına katkı sağlayacağını dü-
şünüyorum.”

Karadağ’dan Çanakkale’ye
göçen Boşnaklar belgesel oluyor

Batı Trakya’da okul öncesi
eğitim zorunlu oldu
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İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dubai’de düzenlenen
11. Fazza
Uluslararası

Atletizm Şampiyonası’ndan
sevindirici haberler geldi.
Milli takımda yer alan
Bağcılar Belediyesi Bedensel
Engelliler Atletizm takımı
milli sporcuları madalyalar-
la yurda dönüyor. Bağcılarlı
engelli sporculardan
Zübeyde Süpürgeci, 100
metre ve 400 metre koşula-
rında birinci olarak altın,
800 metrede ise ikinci ola-
rak gümüş madalya kazan-
dı. Hamide Doğangün ise
katıldığı 100 metre ve 400
metre koşuda ikinci gelerek
gümüş madalya kazandı.
Bağcılarlı sporculardan
Zeynep Acet 100 metrede 4.,
Nurşah Usta ise 100 metre-

de 6. Olarak koşuyu
tamamladı. Birleştirilmiş
sınıflarda yarışan Hamza
Doğan ise gülle atma F46
branşında 12.53 metre ile en
iyi derecesini yaparak
dünya ve olimpiyat barajını
geçti. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu’na gön-
derdiği telgrafla turnuvada
iki altın madalya kazanan
milli atlet Zübeyde
Süpürgeci’yi tebrik etti.
Erdoğan tebrik mesajında
şu ifadelere yer verdi: “11.
Fazza Uluslararası Atletizm
Şampiyonası’nda altın
madalya kazanarak milleti-
mizin göğsünü kabarttınız.
Gurur duyduğumuz bu
anlamlı başarınız dolayısıy-
la sizi gönülden tebrik edi-
yor, başarılarınızın devamı-
nı diliyorum’’

Cihat Arslan 
Bosna Hersek

Ligi’nde
ZENİCA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek 1. Futbol
Ligi (Premijer Liga BiH) ekip-
lerinden Çelik, Akhisarspor’un

eski teknik direktörü Cihat
Arslan ile anlaştı. Zenica şehri
takımlarından Çelik’ten yapılan
açıklamada, teknik direktör Adnan
Örnek’in görevine yönetim tarafın-
dan son verildiği ve Cihat Arslan’ın
kırmızı-siyahlı takımın başına geti-
rildiği ifade edildi. Açıklamada,
Arslan’ın sezon sonuna kadar takı-
mı çalıştıracağı ve herhangi bir ücret
almayacağı belirtildi. www.timebal-
kan.com’a göre; 1945 yılında kuru-
lan ve ülkenin en köklü futbol
kulüpleri arasında yer alan Çelik, 12
takımın mücadele ettiği Bosna
Hersek 1. Futbol Ligi’nde 8. sırada
bulunuyor. Bir dönem Elvir Bolic ve
Mladen Krstajic gibi isimlerin de
forma giydiği Çelik’in tarihinde 3 lig
şampiyonluğu bulunuyor.

Erdoğan’dan Dubai’de şampiyon
olan EngEllİ atlEtE tEbrİk

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

2019 FIBA Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri’nde
maçlar tamamlandı.

Karadağ, Avrupa’dan Çin vize-
si alan son takım oldu.
Avrupa’dan Dünya Kupası’na
katılacak son takımı belirleye-

cek maçta Karadağ ile Letonya
karşılaştı.İlk maçta Letonya’yı
84-75 yenen Karadağ, 9 sayılık
avantajla sahaya çıktı. Maç
boyunca kontrolü elinde tutan
Letonya, son anlarda 9 sayılık
fark için gerekli fırsatları yaka-
lasa da değerlendiremedi.
www.timebalkan.com sitesin-
den alınan bilgilere göre; saha-

dan 80-74 mağlup ayrılan
Karadağ, ilk maçtaki 9 sayılık
avantajla Çin biletini cebine
koydu. Böylece Çekya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İtalya,
Litvanya, Polonya, Rusya,
Sırbistan, İspanya ve
Türkiye’den sonra Karadağ,
Dünya Kupası’na Avrupa’dan
katılacak son takım oldu.

Karadağ’dan tarihi başarı

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         


