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¥ AvrupA Birliği ya da
NATO üyeliği hedefinde
ilerlemeye çalışırken bir
yandan da ekonomik
sorunlar ve siyasi krizlerle
mücadele eden Batı
Balkan ülkelerine son
dönemde şiddetli protes-
tolara ev sahipliği yapan
Arnavutluk da katıldı.
Hükümet karşıtı gösteri-

lere her geçen gün yenisi-
nin eklendiği
Arnavutluk‘ta siyasi krizin
ilk sinyalleri 2017’de veril-
di. O yılın şubat ayında
başlayıp cumhurbaşkanı
seçiminin yapıldığı nisan
ayına kadar meclis çalış-
malarını boykot eden
muhalif milletvekillerinin
çadırlı eylemi bugüne

kadar süren olayların da
adeta habercisi oldu. Edi
Rama’nın kazandığı
seçimlerden sonra ise
bakanlar üzerine tartış-
malar ve ard arda gelen
istifalar konuşulmaya
başlandı. Siyasi krizi
devam ettiren son hare-
ket ise muhalefet millet-
vekillerinin toplu istifası

oldu. Toplu istifa ile
dünya siyasi literatürüne
“Ala-Arnavut” terimini
kazandıran muhalefetin
bu kararı, haziranda yapı-
lacak yerel seçim ve olası
erken seçim ya da iktidar-
muhalefet anlaşması
nedeniyle ülkeyi yakın
gelecekte sıcak gelişmeler
bekliyor.

ArnAvutluk’u
kArıştırıyor
Balkanlar üzerinde oynanan oyunlar hız kesmeden devam
ediyor. Karadağ ve Sırbistan’dan sonra Arnavutluk’ta da

şiddetli protesto eylemleri gerçekleştiriliyor

Karadağ’da 
18 ülKeye eğİtİm

3’te

Bİrİlerİ 

sayfa 3’teRifat sait

Güle Güle 
Yusuf sait

¥ KOsOvA’NıN orta kesi-
mindeki Prekaz köyünde
1998 yılında Sırp güçleri
tarafından öldürülen,
Kosova Kurtuluş
Ordusu’nun (UÇK) kurucu
ve komutanlarından
Adem Jashari’nin de arala-
rında bulunduğu 50’den
fazla kişi katliamın 21.
yılında anıldı. Jashari ve
ailesinin Sırp güçlerine
karşı koyması ve fedakarlı-
ğını da temsil etmesi
nedeniyle “UÇK Destanı”
olarak da anılan “Prekaz
Katliamı” nedeniyle baş-
kent Priştine’deki Adem
Jashari Kışlasında tören
düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Kosova’nın, Adem
Jashari önderliğindeki

Jashari ailesinin bu emsal-
siz fedakarlığını hatırladı-
ğını, bu sayede de dünya-
nın Kosova’yı anladığını
belirtti. Sırbistan tarafın-
dan soykırım boyutunda
etnik temizlik yapıldığını
anımsatan Thaçi, burada
13 bin 500 Arnavut sivilin
öldürüldüğünü,
Arnavutlara yönelik 400
katliamın gerçekleştirildi-
ğini ve 20 bin kadar kadı-
nın tecavüze uğradığını
vurguladı. UÇK destanının
ilk kez Kosova ordusu
tarafından anıldığına işa-
ret eden Thaçi, Kosova’nın
yakın gelecekte NATO ve
Avrupa Birliği’nin (AB) bir
parçası olacağını, ABD ile
dostluklarının daha da
pekişeceğini kaydetti. 4’te

kosova 21. yılında da 
prekaz’ı unutmadı!

İpek’te eğİtİm
mehmetçikten sorulur
NATO’nun Kosova’da barış
gücü KFOR bünyesinde
görev yapan Türk askeri,
Kosova’nın batısındaki İpek
şehrinde eğitimi destekle-
me projesi çerçevesinde
Sağlık Meslek Lisesi’ne labo-
ratuar malzemesi alımını
gerçekleştirdi. İpek Sağlık
Meslek Lisesi’ne çağdaş

laboratuar kazandıran
Kosova Türk Temsil Heyet
Başkanlığı, projeksiyon ciha-
zı ve perde, dizüstü bilgisa-
yar, LCD televizyon, 40 adet
tabure ve 40 adet masa, 5
adet dolap, alçı kesme
makinası, polisaj makinası
ve çeşitli laboratuar malze-
mesi bağışladı. 4’te

Gazetemizin kurucusu 24.Dönem İzmir milletvekili Rifat Sait'in
amcası Balkan tarihçisi ve Albanolog Yusuf Sait'i kaybettik

¥ TİKA ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde
Karadağ’ın Budva şehrinde 18 ülkeden 82 katılımcı
ile “Güvenlik Sektöründe Kadın Dünya Konferansı”
düzenlendi. Konferansa, Türkiye’yi temsilen, İzmir
Emniyet Müdürlüğünde görevli 4. sınıf Emniyet
Müdürü Gülden Demiral ve Polis Akademisinde
görevli Emniyet Amiri Ayşegül Ilgaz katıldı. 5’te



Priştine’nin başarılı
kadınları buluştu
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80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz,

her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz.

Çünkü Halk ister, Halkbank yapar!

KOLAY DEĞİLDİR BAZI İSİMLERİ TAŞIMAK

halkbank.com.tr  |  0850 222 0 400 Dialog

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Priştine Yunus Emre Ensti-
tüsü’nde düzenlenen prog-
ramda, kadın hakları, siyasette

kadın olmak, Türkçe eğitimde öğ-
retmenlerin rolü, Ebru Sanatı ve Ko-
sova’da genç Türk kadınlarının
başarısı konuları üzerine panel dü-
zenlendi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Kosova’nın Sesi kuruluşu Baş-
kanı Sevim Baki Bırveniku, “düzen-
lenen etkinlikle hem kadınlarımızı
birçok konuda bilinçlendirmek,
hem de bir konserle kadınlarımıza
eğlenceli bir akşam yaşatmak iste-
dik” dedi. Panel konuşmacıların-
dan, Başbakanlıkta görevli Eşit
Fırsatlar ve Azınlıklar Kıdemli Me-
muru Keriman Sadıkay, kadın hak-
ları ve bu kapsamda Kosova’da
kadın haklarının uygulanması hak-
kında katılımcılara bilgi verdi. Sadı-
kay, Kosova’da kadın haklarının
korununması konusunda çok güçlü
yasaların olduğunu ancak halen uy-
gulamada sıkıntıların yaşandığına

vurgu yaptı. Kamu Yönetimi Bakan-
lığı’nda Siyasi Danışman olarak
görev yapan Ebru Zborça da, siya-
sette kadının yeri konusunda bir ko-
nuşma yaparak, “Kosova’da
kadının siyasette temsiliyeti kota
uygulaması uluslararası kurumların
istemi üzerine hayata geçirildi. Böy-
lelikle, siyasette kadın temsiliyeti
yüzde 30 oranına çıktı” dedi.
Zborça, Kosova Hükümeti’nde sa-
dece iki kadın Bakan olmasına rağ-

men, kota uygulamasına gerek kal-
madan kadın Milletvekili sayısının
artmasının memnuniyet verici oldu-
ğunu ifade etti. Elena Gjika İlköğre-
tim Okulu Müdürü Yardımcısı
Agnesa Raşit Globoder ise, çok kül-
türlülük içerisinde Kosova Türk öğ-
retmenlerinin milli ve manevi
değerlerin korunmasındaki rolü ve
başarıları konusunda bir konuşma
yaptı. Globoder, Türkçe eğitimde
öğretmenlerin yüzde 99’unu kadın

öğretmenlerin oluşturduğuna dik-
kat çekerek, artık sorunlardan zi-
yade başarıların konuşulması
gerektiğini belirtti. Eğitimin en
büyük miras olduğunu ifade eden
Globoder, bu nedenle Türk dilinin
yaşatılmasında öğretmenlerin rolü-
nün çok büyük olduğunu kaydetti.
Kosova’da başarılı genç Türk kadın-
larından biri olan Sanef Safçı pa-
nelde yaptığı konuşmada,
“toplumdaki yerimiz bizim kendi-
mizi gördüğümüz ve görmek istedi-
ğimiz yerdir. Biz, hiçbir şekilde
kadın ve azınlık kimliğimizin arka-
sına saklanıp, eşitliğin gölgesi al-
tında kalmamalıyız” dedi. Safçı,
Kosova’da kadın haklarının Ana-
yasa ve yasalarla çok iyi şekilde ko-
runmasına rağmen
uygulanmamasının en büyük nede-
nin, toplumun yarattığı normlar ne-
deniyle haklara ulaşmakta
güçlükler yaşanması olduğunu
ifade etti.Bir diğer panelist Şenay
Yusuf ise, Ebru Sanatı konusunda
katılımcılara bilgiler sundu.Panelin
ardından, genç müzisyen Ebru Jılta
ve Kosova’nın Sesi Türk Müziği
kadın korusu konser verdi.

TİKA ve TRT’den Balkan 
medya mensuplarına eğitim 
ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve Türkiye

Radyo Televizyon Kurumu
(TRT) iş birliğinde Balkan ül-
kelerinden Türkiye'ye gelen
medya mensuplarına baş-
kentte medya eğitimleri verili-
yor. TİKA'dan yapılan yazılı
açıklamaya göre, Medya Tek-
nikleri Eğitim Programı
(METEP) kapsamında Bosna-
Hersek, Karadağ, Sırbistan ve
Hırvatistan’dan gelen 25 kişi-
lik ilk grup eğitimlerini ta-
mamlayarak sertifikalarını

aldı. Medya mensuplarına ka-
meramanlık, ışık yönetmen-
liği, ses yönetmenliği ve görsel
medya bilişim teknolojileri ko-
nularındaki eğitim program-
ları TRT binasında teorik ve
uygulamalı olarak anlatılı-
yor. Alanında deneyimli eğit-
menlerce verilen
eğitimlerde, teknolojinin yük-
sek çözünürlüklü kamerala-
rıyla tanışan medya
mensupları ekipmanların sek-
törel faydalarını da öğrenme
fırsatını yakalıyor. Bu ayın so-
nuna kadar sürecek prog-
ramda eski Yugoslavya’nın
hemen her bölgesinden top-
lam 95 medya mensubunun
eğitime katılması bekleniyor.

Kosova’nın Sesi kuruluşu tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü vesilesiyle, Priştine’de panel ve konser düzenlendi

Sırp popStar 
Milica pavlovic 
alanya’da Klip

çeKeceK

KIRCAALİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Etkinlik 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü münasebetiyle
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür

Derneği tarafından Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsoloslu-
ğu’nun desteği ile düzenlendi.
Cam Üfleme Sanatı Gösteri Etkin-
liği, derneğin Eğitim ve Kültür
Merkezi salonunu tıklım tıklım
doldurdu. Etkinliğe katılan ko-
nuklar arasında Filibe Başkonso-
losluğu Muavin Konsolos

Mehmet Akif Özyol, Cebel (Şeyh-
cuma) Belediye Sekreteri Hayriye
Mehmet, Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet
Bozov ve Yardımcısı Nurettin
Çakır yer aldılar. www.timebal-
kan.com’a göre; programın ba-
şında etkinliğe ev sahipliği yapan
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Der-
neği Müdürü Müzekki Ahmet, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü mü-
nasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosluğu’nun her
yıl çeşitli etkinlikler düzenlediğini
ve Türkiye’den çeşitli sanatçıların
ağırlandığını kaydetti.

Kırcaali’de cam üfleme
sanatı gösterisi yapıldı

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı
(ALTAV) tarafından Sırbistan’ın
başkenti Belgrad’da 21-24 Şubat

arasında yapılan turizm fuarında Sırp
popstar Milica Pavlovic’in menajerleriyle
temas kurulmuş, Alanya’da klip çekil-
mesi konusunda ön anlaşma yapılmıştı.
Alanya’da yapılacak klip çalışması için
yeterli şartların ve ortamın oluştuğu dü-
şüncesine varan menajerler ön çalışma
için Alanya’ya gelme kararı aldı. ALTAV
Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik
İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Se-
kreteri Elvan Güneş, yaşanan gelişmenin
Alanya tanıtımına Balkanlar ve Rusya
özelinde çok önemli katkılar sağlayaca-
ğını belirterek, “Daha önce Bulgar ve yine
Sırp sanatçıların Alanya’da klip çekme-
sini sağlamış ve bu ülke TV’lerinde
Alanya görüntülerinin milyonlarca kez
gösterilmesine vesile olmuştuk. Yine çok
önemli bir çalışma ve yine milyonlarca
yabancıya ulaşacağız” dedi. 
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TİRAN
BAlKAN GüNlüĞü

Avrupa Birliği ya da
NATO üyeliği hedefinde
ilerlemeye çalışırken bir

yandan da ekonomik sorunlar
ve siyasi krizlerle mücadele eden
Batı Balkan ülkelerine son dö-
nemde şiddetli protestolara ev
sahipliği yapan Arnavutluk da
katıldı.
Hükümet karşıtı gösterilere her
geçen gün yenisinin eklendiği
Arnavutluk‘ta siyasi krizin ilk
sinyalleri 2017’de verildi. O yılın
şubat ayında başlayıp cumhur-
başkanı seçiminin yapıldığı
nisan ayına kadar meclis çalış-
malarını boykot eden muhalif
milletvekillerinin çadırlı eylemi
bugüne kadar süren olayların da
adeta habercisi oldu. İlk turu 19
Nisan’da aday-
sız yapılan
cumhurbaşkanı
seçimi, uzun
süren müzake-
relerin ardından
dördüncü turun
yapıldığı 27 Ni-
san’da dönemin
meclis başkanı
İlir Meta’nın se-
çilmesiyle sona
erdi. Aynı yıl 25
Haziran’da ya-
pılan erken
genel seçimde
ise Başbakan
Edi Rama lider-
liğindeki Sosya-
list Parti (PS) ipi göğüsleyen
taraf oldu ve Rama ikinci kez
başbakanlık görevini üstlendi.
Hükümet 13 Eylül 2017’de güve-
noyu aldı. “Rama 2” olarak nite-
lendirilen kabineyi zorlu bir
dönemeç bekliyordu.

İLK FİRE

Başbakan Rama’nın kalfalık dö-
neminin ilk kurbanlarından biri
İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj
oldu. Muhalefetteki Demokrat
Parti (PD), geçen mayıs ayında
Fatmir Xhafaj’ın kardeşi Ag-
ron’un ülkenin güneyindeki Av-
lonya’da uyuşturucu
kaçakçılığını organize ettiğine
dair iddiaların yer aldığı ses ka-
yıtlarını kamuoyuyla paylaştı.
Muhalefet kanadı, Xhafaj’ın isti-
fasını isteyerek günlerce protesto
düzenlese de Xhafaj iddiaları
reddederek görevini sürdürdü.
Xhafaj, nihayetinde 27 Ekim
2018’de istifa kararı aldı. Başba-
kan Rama, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, Xhafaj’ın is-
tifasını kabul ettiğini ve yerine

ise Başbakanlık Güvenlik Danış-
manı Sander Lleshaj’ı önerdiğini
açıkladı. Ljeshaj, 16 Kasım’da
görevine başladı.

GEÇEN YILIN 
SON AYLARI

Hükümet ile muhalefetin birçok
kez çekişmesine neden olan baş-
kent Tiran’da inşa edilen Büyük
Çevre Yolu Projesi’ne karşı
kasım ayında bir protesto dü-
zenlendi. PD’li milletvekillerince
de desteklenen bu protesto, belli
aralıklarla yıl sonuna kadar
devam etti. Öte yandan, devlet
üniversitelerinde eğitim gören
öğrenciler de harçların yarıya in-
dirilmesi başta olmak üzere ta-
leplerinin yerine getirilmesi için
günlerce protesto düzenledi.
Hükümet, 19 Aralık’ta bazı ta-

leplerin yerine getirilmesini ön-
gören Üniversitelerle
Anlaşma’yı yayınladı ve 26 Ara-
lık’ta bazı talepleri yerine getiren
kararları onayladı. Protestolara
katılan öğrencilerin sayısı azalsa
da eylemler devam etti. 

KABİNEDE 
DEĞİŞİKLİK

Arnavutluk kamuoyu 2018’in
böyle sona ereceğini düşünse de
Başbakan Rama 28 Aralık’ta ka-
binede değişikliğe gitti. Rama,
genel başkanı olduğu Sosyalist
Parti’nin genel kurulunda yap-
tığı konuşmada, aralarında dışiş-
leri ile maliye ve ekonomi
bakanlarının da bulunduğu
sekiz bakanın yerine yeni isimler
önderdi.
Cumhurbaşkanı Meta, bazı ba-
kanları onayladı, ancak 10
Ocak’ta yaptığı açıklamada Av-
rupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir
Bushati’nin yerine önerilen Gent
Cakaj’ı onaylamadığını belirtti.
Meta, Cakaj’ın siyasi, diploma-
tik, idari ve devlet tecrübesinin

eksik olduğunu savundu. Rama
ise önerisinin Meta tarafından
reddedilmesinin ardından bu
bakanlık görevini de kendi üst-
lendi. Ertesi gün ise aslen Koso-
valı olan Cakaj’ı vekaleten
Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına
getirdi.

MUHALEFET 
PROTESTOLARI

Arnavutluk’taki muhalefet ka-
nadı, hükümet karşıtı protestola-
rına 16 Şubat’ta yeniden başladı.
Vatandaşların ekonomik şartları-
nın iyileştirilmesi ve haklarına
saygı duyulması, özgür seçim
sürecinin sağlanması, geçici hü-
kümet kurulması gibi taleplerle
düzenlenen protestoda meydana
gelen olaylarda 9’u güvenlik
güçlerinden ve 2’si gazeteci 19

kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına
alındı. İki gün sonra ise PD
Genel Başkanı Lulzim Başa, par-
tisinin tüm milletvekillerinin
topluca istifa etmesini öngören
öneriyi duyurdu. Benzer karar,
muhalefetteki bir diğer parti Sos-
yalist Bütünleşme Hareketi’nden
(LSI) de geldi. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre;
21 Şubat’ta büyük bir protestoya
hazırlanan muhalefet kanadı, bir
gün öncesinde topluca istifa ka-
rarının parti içinde onaylandı-
ğını bildirdi. Meclis Başkanı
Gramoz Ruçi, protestonun dü-
zenleneceği tarihte gerçekleş-
mesi planlanan meclis
oturumunu olası olayların tansi-
yonunu artırabileceği gerekçe-
siyle iptal etti.

AVRUPA TEPKİLİ

Muhalefetin kararına Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının
(AGİT) Arnavutluk’taki mis-
yonu tepki gösterdi. Kararın de-
mokratik yasama sürecini
baltaladığı kaydedilen açıkla-

mada, bu istifanın kendilerine
oy veren vatandaşları temsil
etme sorumluluklarından fera-
gat etme anlamına geldiği ifade
edildi.
PD ile LSI’nin gerçekleştirdiği
protesto sırasında, AB Dışişleri
ve Güvenlik Politikaları Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini ile
AB Komisyonunun Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu
Üyesi Johannes Hahn ortak açık-
lama yayınlayarak, meclisin
boykot değil, reformların gerçek-
leştirildiği yer olduğunu vurgu-
ladı. Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri Thorbjorn Jagland da
muhalefete mecliste kalması çağ-
rısında bulunarak, tüm tarafların
şiddetli söylem ve sokakta şid-
detten uzak durmaları gerekti-
ğini kaydetti. Rama da
protestonun düzenlendiği 21 Şu-

bat’ta yaptığı
açıklamada,
bugünü “Ar-
navutluk de-
mokrasisi için
kötü bir gün”
olarak nitelen-
direrek, mu-
halefetin
seçtiği yolun
yıkıcı oldu-
ğunu söyledi.
Muhalefet ka-
nadı, 26
Şubat’ta yeni-
den protesto
düzenledi. Bu
protestoya,
muhalefet

partilerinden Adalet, Entegras-
yon ve Birlik Partisi (PDİU) ile
Cumhuriyetçi Partisi (PR) tem-
silcileri de katıldı. İki gün sonra
ise Avrupa Parlamentosu (AP)
heyeti Arnavutluk’u ziyaret etti.
Heyet Başkanı Tunne Kelam,
meclisin boykot edilmesinin kö-
tüye sinyal verdiğini ve devletin
güvenirliliğini zayıflattığını vur-
guladı. Öte yandan, Arnavutluk
Anayasası’na göre bir milletveki-
linin görevi, istifa eder ya da se-
bepsiz yere meclis çalışmalarına
6 ay boyunca katılmazsa sona
eriyor. İstifa eden muhalefet mil-
letvekillerinin istifaları kabul
edildiği takdirde, ülkenin seçim
kanununa göre bahsi geçen mil-
letvekillerinin görevi aynı parti-
den listede bulunan sıradaki
isme geçiyor. Toplu istifa ile
dünya siyasi literatürüne “Ala-
Arnavut” terimini kazandıran
muhalefetin bu kararı, haziranda
yapılacak yerel seçim ve olası
erken seçim ya da iktidar-muha-
lefet anlaşması nedeniyle ülkeyi
yakın gelecekte sıcak gelişmeler
bekliyor.

Balkanlar üzerinde oynanan oyunlar hız kesmeden
devam ediyor. Karadağ ve Sırbistan’dan sonra Arnavut-

luk’ta da şiddetli protesto eylemleri gerçekleştiriliyor

Balkanları onunla yaz-
maya başlamıştım.
Bana Balkanları sevdi-

ren, tanıtan ve yazdıran kişiydi.
Türkiye gazetesinde rahmetli
Necati Özfatura ağabeye karde-
şim Kadri ve amcam Yusuf
Sait ile birlikte mektuplar ya-
zardık. Necati ağabey bizim
yazdığımız mektupları köşe-
sinde pek çok kez yazmıştı. İl-
ginçtir kısa bir süre önce
Sevgili Necati Özfatura ağabeyi
kaybettiğimizi rahmetli Yusuf
amcama söyleyince epey
üzülmüştü. Kısa bir süre sonra
onun da ebedi âleme göçece-
ğini nereden bilecektik ki?
Bir akrabamın hediye ettiği bir
daktilom vardı. Onunla yazılar
yazmaya başladık. Hiç unut-
mam 1988 yıllarında Yusuf
amcam ile birlikte Kosova’yı
yazdığımızda Kosova’yı Mos-
kova ile karıştıranlar olmuştu.
O tarihlerde Kosova çevre-
mizde pek bilinmiyordu. Hey
gidi günler…

Balkanlar konu-
sunda Bize her yö-

nüyle ilham
verdi

İzmir’in ilk Balkan Derneği
olan Kosova Rumeli Derne-
ği’nin kurucuları arasında yer
almıştı. Ardından benim de Ko-
sova Rumeli Derneğine girip
üye olmama vesile oldu. Daha
sonra İzmir Balkan Dernekleri
Federasyonunu kurmamızda
bize ilham verdi. Bu gazete-
nin  (Balkan Günlüğü ) kurul-
masında bize güç verdi.
Balkanlar konusunda ilk bilgi-
leri bana rahmetli Yusuf
amcam vermiştir. Hatta diyebi-
lirim ki bizim Balkanlar konu-
sunda aktif olmamıza kendisi
vesile olmuştur. Milletvekili ol-
mamda da büyük emeği vardı.
Allah razı olsun. Bir keresinde
Kosova’dan Türkiye’ye bir mil-
letvekili gelmiş, kendisini be-
nimle tanıştıracak. Kosova’ya
ayrı bir sevgi ve heyecan du-
yardı. Bana dönerek bak dedi
Rifat, Kosova’nın milletvekili.
Ama öyle taktim etti ki sanırsı-
nız bir devlet başkanı. Biraz gu-
ruruma dokanmış ki, Amca be
dedim, bahsettiğin kişi 2 mil-
yonluk bir ülkenin vekili ben de
80 milyonluk bir ülkenin vekili-
yim, neden bu kadar abartıyor-
sun? Yok dedi, Kosova’nın
milletvekili o, şaka değil.

PeygamBer efen-
dimizi (sav) hatır-
latması ne güzel

Bildiğim kadarıyla hiçbir okula
gitmemiş. Küçüklüğünde Ko-
sova dağlarında çobanlık yap-
mış. Bu yönüyle Peygamber
efendimizi (SAV) hatırlatması
ne güzel. Ama o da tıpkı efen-
dimiz (SAV)  gibi okumayı se-
viyor, kendini geliştiriyor.
Arnavutça, Boşnakça, Make-
donca ve Sırpçayı öğrenmiş.
Hatta Arnavutçayı hem Koso-
va’daki yerli halk gibi hem de
Arnavutluk’taki kullanılan gra-
matik şekliyle konuşabilirdi. İki
önemli eser yazdı. Arnavutlarla
ilgili dünyanın neresinde bir et-
kinlik varsa takip eder, imkânı
varsa katılmaya çalışırdı. Ame-
rika’daki, Avrupa’daki ve Bal-
kanlardaki tüm Arnavut kanaat
önderi ve tarihçilerle yazışırdı.
Dünya’daki yaşayan pek çok
Arnavut ileri gelenin onu tanı-
dığını ayrıca onun da tarih bo-
yunca bugüne kadar bu konuda
etkin olan tüm Arnavutları tanı-
dığını zannediyorum. Adeta
Balkanların muhtarı gibiydi.
Yaşının ilerlemesine rağmen

aklı ve hafızası gayet yerin-
deydi. Hiç unutmazdı. Bir gün
İzmir eski Belediye başkanı
rahmetli Ahmet Priştina’nın ya-
nındaydık. Balkanlardan bir he-
yete eşlik ediyorduk. Biri çıktı
eski tarihten bir şeyler anlattı.
Tam o sırada Yusuf Sait, ayağa
kalktı ve hayır dedi, o öyle
değil, tarih ve detay vererek
olayı anlattı ki her kes şaşır-
mıştı.

diPlomatik dos-
doğru Bir adamdı

Allah ona çocuk nasip etmedi.
Ama bizleri kendi çocuğu gibi
görmüştü. Pek çok kişi onu
benim babam zannederdi. As-
lında zaten öyleydi, baba yar-
sıydı. Babam gibiydi. Bu
satırları yazarken şimdi içim tit-
riyor. Ne yapalım yüce Allah’ın
(CC) takdiri deyip sabretmeye
ve dayanmaya çalışıyoruz.
Kimseyi kırmamaya çalışan
adam gibi adam, diplomatik,
Balkan entelektüeli, sözünü
esirgemeyen dosdoğru, tertipli
ve düzenli, güzel bir insandı.
Konuşmayı ve dinlenmeyi se-
verdi. Mümkün mertebe sabırla
dinlemeye çalışırdım. Ama
bazen affetsin beni, yoğun ol-
duğumda dinleyemediğim ve
kaytardığım olurdu. Nasılsa
sonra dinleriz diye düşünürdüm
ama olmadı. Tarih akardı ağ-
zından. Şimdi düşünüyorum da
Kendisini dinlemediğim za-
manları israf etmişiz.

yayınlanmış iki
eseri vardı, 

inşallah üçüncü
Bölümü Biz 
yazacağız

Kosovalılar isimleri kısalmayı
severler. Yusuf amcama İsuf
Sahiti derlerdi. Hatta Koso-
va’da kullanılan iki ismi vardı.
Agasuf (Yusuf Aga) ve Baci
(Basi) İsuf (Yusuf Abi). Yusuf
Aga, Kujtim 1 ve Kujtim 2
(Hatıralar1 ve 2) isimli iki Ar-
navutça iki eser yazdı. Bu eser-
lerde rahmetli dedem Bekir
Bayrami’nin hatıralarından yola
çıkarak, birinci kitapta 1940-
1944 yılları Kosova’nın savaş
yıllarını ikinci kitapta ise bizim
Sait ailesinin tarihi köklerini
anlatır. Her iki kitap ta tüken-
miştir. Bende sadece kendi im-
zaladığı bir adet kitap vardır.
Allah kısmet ederse inşallah ki-
tabın üçüncü bölümü olan Kuj-
tim 3’ü ağırlıklı Yusuf Sait’in
tarihini anlatacak şekilde kızım
Zeynep ile birlikte yazmaya ça-
lışacağız.

shuj Be isuf 
(sus Be yusuf)

Yusuf Sait için yazılacak ve an-
latılacak çok şey var. Allah tak-
siratını affetsin. Sizlerden
kendisi için bir Fatiha rica edi-
yorum. Allah bizleri peygambe-
rimizle  (SAV),  onunla ve tüm
sevdiklerimizle birlikte inşallah
cennetinde buluşturur. Bu ya-
zımı amcamın 60 kusur yıllık
hayat arkadaşı ismi gibi kendisi
de Melek olan Melek yengemin
cenazesi eve son helalleşmeye
geldiğinde ardından Arnavutça
söylediği: “Ulamor be İsuf”
(Güle güle be Yusuf) sözleriyle
bitirmek istiyorum. Rahmetli bir
şeyleri anlatmayı ve konuşmayı
çok severdi. Tarihi anlatırdı.
Melek yengem de orada bulu-
nanlar rahatsız olmasınlar diye
Shuj, mızgat be  İsuf (Sus fazla
uzatma Yusuf) derdi. Artık
bunu söylemeye gerek kalmadı.
Zira Yusuf Sait ebediyen sustu.
Allah gani gani rahmet eylesin.

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

Güle Güle 
YuSuf SAİT

Rifat SAİT

Balkanlar’da siyasi
kriz dalgasının son
adresi: Arnavutluk
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PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Orkide Kadınlar Derneği
tarafından Prizren
Yunus Emre Ensti-

tüsü’nde gerçekleştirilen,
“Yağlı Boya ve Kurdele Nakışı
Sanatının Buluşması” konulu
serginin açılışına Kosova Mec-
lis Başkan Vekili ve Kosova
Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Milletvekili Müferrah

Şinik ile Türkiye’nin Prizren
Başkonsolosu Eylem Al-
tunya’nın yanı sıra ülkedeki
Türk kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri katıldı. www.time-
balkan.com’a göre; Şinik, kur-
siyerlerin Orkide Kadınlar
Derneğinin bünyesinde, ken-
dine has bir şeyler yapabilece-
ğini gördüğünü belirterek,
“Bizler el emeği göz nuru olan
bu çalışmalarda kendi içlerin-
deki mutluluğu, hüznü, sabrı,

bir hanıma yakışır her ne
varsa görmekteyiz.” ifadesini
kullandı. Orkide Kadınlar
Derneği Başkanı Sevgi Kervan
ise sağlıklı, çok yönlü, ayakları
üzerinde durabilen bir kadının
ancak işiyle azmiyle gücüyle
gereken değere sahip olacağı
düşüncesinde olduklarını vur-
gulayarak, “Bu yüzden 8 Mart
vesilesiyle el sanatlarımızla
kadının gücünü öne çıkartarak
sizlerin karşısında olmayı ter-

cih ettik.” dedi. Proje ile Priz-
ren’de kadınların görsel veya
resim sanatı eksikliğini bir
nebze de olsa giderebilmeyi
amaçladıklarını dile getiren
Kervan, “El sanatları kursu
yardımıyla az bir maliyetle ka-
dınlarımızın yeteneklerini öne
çıkartarak kimilerine hobi
alanı kimilerine de istihdam
alanı sağlamalarına katkıda
bulunmayı amaçladık.” diye
konuştu.

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’nın orta kesimindeki Prekaz kö-
yünde 1998 yılında Sırp güçleri tarafın-
dan öldürülen, Kosova Kurtuluş

Ordusunun (UÇK) kurucu ve komutanların-
dan Adem Jashari’nin de aralarında bulun-
duğu 50’den fazla kişi katliamın 21. yılında
anıldı.
Jashari ve ailesinin Sırp güçlerine karşı koy-
ması ve fedakarlığını da temsil etmesi nede-
niyle “UÇK Destanı” olarak da anılan
“Prekaz Katliamı” nedeniyle başkent Priş-
tine’deki Adem Jashari Kışlasında tören dü-
zenlendi. Törene, Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj,
Savunma Bakanı Rrustem Berisha’nın yanı
sıra üst düzey temsilciler, Jashari ailesinin
üyeleri ve Kosovalılar katıldı. www.timebal-
kan.com’a göre: Cumhurbaşkanı Thaçi, Koso-
va’nın, Adem Jashari önderliğindeki Jashari
ailesinin bu emsalsiz fedakarlığını hatırladı-
ğını, bu sayede de dünyanın Kosova’yı anla-
dığını belirtti Sırbistan tarafından soykırım
boyutunda etnik temizlik yapıldığını anımsa-
tan Thaçi, burada 13 bin 500 Arnavut sivilin
öldürüldüğünü, Arnavutlara yönelik 400 kat-
liamın gerçekleştirildiğini ve 20 bin kadar ka-
dının tecavüze uğradığını vurguladı. Thaçi,
“UÇK destanı, bizim hürriyet ve kurtuluş
mücadelemizde geri adım olmadığını kanıt-
ladı. UÇK, Arnavut milletinin tarihinde en
büyük ulusal proje oldu. Özgürlük şehitle-
rine, malullere, gazilere, Kosova’nın kurtu-
luşu için fedakarlık gösteren tüm
vatandaşlara ve hürriyet için elinden geleni

yapan diasporaya bugün ve her zaman saygı
duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.UÇK desta-
nının ilk kez Kosova ordusu tarafından anıl-
dığına işaret eden Thaçi, Kosova’nın yakın
gelecekte NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB)
bir parçası olacağını, ABD ile dostluklarının
daha da pekişeceğini kaydetti. Başbakan Ha-
radinaj da 1998 yılı mart ayında “Avrupa’nın
ortasında bir ailenin yok edildiğini ancak
dünyanın uyandığını” söyledi. Adem Jas-
hari’nin, “kendini canı pahasına korumaya
hazır olan bir toplumun güvenli bir geleceğe
sahip olduğu” yönünde ders verdiğini dile
getiren Haradinaj, “Kosova ordusu barışla
geldi ve ne güney ne de kuzeydeki Kosova
halkına karşı kullanılacaktır. Kosova’nın dost-
larıyla, ABD’yle, Kosova’yı istediğimiz hale
getirmeyi başaracağız.” şeklinde konuştu.

Kosova’nın Prizren kentinde 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü vesilesiyle el sanatları sergisi açıldı

Prizren’de el sanatları
sergisi açıldı

Mehmetçik’ten İpek’te
eğİtİMe destek 
İPEK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO’nun Koso-
va’da barış gücü
KFOR bünye-

sinde görev yapan Türk
askeri, Kosova’nın batı-
sındaki İpek şehrinde
eğitimi destekleme pro-
jesi çerçevesinde Sağlık
Meslek Lisesi’ne labora-
tuar malzemesi alımını
gerçekleştirdi.
İpek Sağlık Meslek Lise-
si’ne çağdaş laboratuar
kazandıran Kosova Türk
Temsil Heyet Başkanlığı,
projeksiyon cihazı ve
perde, dizüstü bilgisayar,
LCD televizyon, 40 adet
tabure ve 40 adet masa, 5
adet dolap, alçı kesme
makinası, polisaj maki-
nası ve çeşitli laboratuar
malzemesi bağışladı. Eği-
timi destekleme projesi-
nin hayata geçirilmesi
vesilesiyle düzenlenen
törende  konuşan İpek
Belediyesi Eğitim Mü-
dürü Besim Avdimetaj,
İpek  Sağlık Meslek Li-
sesi Müdürü  ve İpek Be-
lediye Başkanı Gazmend
Muhaxheri, desteklerin-
den dolayı Türkiye’ye te-
şekkürlerini dile getirdi.
Konuşmacılar, Kosova’ya
ve İpek’e her alanda, ilk
sırada da eğitim alanında
yapılan desteklerin, Ko-

sova’nın devlet, İpek’in
şehir olarak gelişmesi ve
kalkınmasına büyük kat-
kısı olacağını belirtti.
Başkan Muhaxheri, labo-
ratuvar malzemelerinin
Sağlık Meslek Lisesi öğ-
rencilerinin,  mesleki eği-
tim görmeleri taleplerini
karşılayacağını  ve mo-
dern bir okul için gerekli
olan  şartların sağlandı-
ğına dikkat çekerek,
“mesleki okuldan mezun
olduktan sonra  öğrenci-
lerin  iş hayatına daha
hazırlı olacaklardır” ifa-
desini kullandı.   Muhax-
heri,  bu önemli
destekten dolayı Kosova
Türk Temsil Heyet Baş-
kanlığı’na şikranlarını
ifade etti. Eğitimi destek-
leme projesi nedeniyle
düzenlenen  törene katı-
lan Kosova Türk Temsil
Heyet Başkanı Piyade
Albay Numan Baş  yap-
tığı konuşmada, Ko-
sova’da  eğitim
projelerine desteklerinin
giderek artacağını belir-
terek, projeler kapsa-
mında eğitim alanının
ayrı bir yeri olduğunu
vurguladı. Törenin so-
nunda Kosova Türk Tem-
sil Heyet Başkanı Piyade
Albay Numan Baş’a, İpek
Sağlık Meslek Lisesi Mü-
dürü tarafından takdir-
name verildi.

“Prekaz katliamı”
kurbanları anıldı
“Prekaz katliamı”
kurbanları anıldı
“Prekaz katliamı”
kurbanları anıldı
“Prekaz katliamı”
kurbanları anıldı
“Prekaz katliamı”
kurbanları anıldı
“Prekaz katliamı”
kurbanları anıldı

Kosova’da, Sırp ve Arnavut kuvvetleri
arasındaki savaşın devam ettiği 1998
yılında, ülkenin orta kesimlerindeki

Prekaz köyünde, UÇK’nin kurucularından
Adem Jashari’nin yanı sıra ailesinin ve bazı mis-
afirlerinin bulunduğu ev ağır silahlara sahip
Sırp güçlerince kuşatılmış ve ateş altına alın-
mıştı. 5-7 Mart 1998’de düzenlenen saldırılarda
aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu
50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Koso-
va’nın bağımsızlığının sembol isimlerinden biri
olan Jashari’nin adı başkent Priştine’deki havali-
manının yanı sıra Mitrovica’daki stadyumda da
yaşatılıyor. Jashari anısına ayrıca Bayrampaşa ve
Pendik’te de birer park bulunuyor.

“Prekaz katlİamı”
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BUDVA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

TİKA ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü
işbirliğinde Karadağ’ın Budva şehrinde

18 ülkeden 82 katılımcı ile “Güvenlik Sektö-
ründe Kadın Dünya Konferansı” düzenlendi.
Konferansa, Türkiye’yi temsilen, İzmir Emni-
yet Müdürlüğünde görevli 4. sınıf Emniyet
Müdürü Gülden Demiral ve Polis Akademi-
sinde görevli Emniyet Amiri Ayşegül Ilgaz
katıldı. Türk Polis Teşkilatı hakkında genel
bilgilendirmenin yapıldığı konferansta, gü-
venlik sektöründe karşılaşılan sorunlar, bi-
reysel, kurumsal ve toplumsal nedenler
başlığında ele alındı. Polislik mesleğinin di-
rekt olarak suç ve suçluyla mücadeleyi anım-
sattığı için genellikle erkek işi olarak
görüldüğü ancak polisliğin suç ve suçluyla
mücadele mesleği dışında suçu önleme, top-
lumsal düzen ve barışı koruma, duruma göre
karar verebilme ve uygulayabilme mesleği de
olduğu belirtildi. Özellikle duygusallığı ne-
deniyle bu meslekte tercih edilmeyen kadın
polislere büyük iş düştüğü, toplumdaki bi-
reylerle sağlıklı iletişim kurabilmek, empati
yapabilmek, onların dert ve sorunlarıyla bire-
bir ilgilenebilmek erkeklerin yaptığı diğer gö-
revleri de en iyi şekilde yapabilen kadın
polislerin layıkıyla başarabileceği görevler ol-
duğu anlatıldı. www.timebalkan.com’a göre;
sunum sonunda 15 Temmuz Hain Darbe kal-
kışmasında şehit olan şanlı şehit kadın polis-
lerimiz de anıldı. 

Karadağ’da Güvenlik Sektöründe
Kadın dünya KonferanSı

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi
Başkanı Milorad

Dodik, yakın zamanda Av-
rupa Birliği’nden (AB) “aday
ülke” statüsü almayı umduk-
larını ifade etti.
Brüksel’de AB Komisyonu-
nun Genişleme Müzakerele-
rinden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn ve AB Dışiş-
leri ve Güvenlik Politikaları
Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini ile görüşen Dodik,
“aday ülke” statüsü için ön
koşul olan Soru Kitapçı-
ğı’ndaki ek cevapları AB yet-
kililerine teslim etti. Dodik,
görüşmenin ardından düzen-

lenen basın toplantısında,
farklı etnik grupların bir
arada yaşadığı Bosna Her-
sek’in AB’ye üyelik yolunda
ilerlemeye devam ettiğini be-
lirterek “Cevabı olmayan bazı
sorular da var ama aslında bu
da bir cevaptır.” dedi.
Bosna Hersek’te 7 Ekim
2018’de yapılan genel seçimin
ardından hükümetin en kısa
sürede kurulacağını söyleyen
Dodik, yakın zamanda
AB’den “aday ülke” statüsü
almayı umduklarını dile ge-
tirdi. Dodik, Bosna Hersek’in
devlet yapısına saygı duyan
AB yetkililerine teşekkür
ederek “AB, Bosna Hersek’in
kendi dinamiğine sahip ol-
masını istiyor. Bu bağlamda,
hükümetin kurulması önce-

liklerimiz arasında.” ifadele-
rini kullandı. Bir soru üzerine
“hem Moskova’da hem de
Brüksel’de gerçek dostları bu-
lunduğunu” söyleyen Dodik,
“Hem küresel anlamda hem
de bölgesel anlamda herkesle
iyi ilişkilere sahip olması ge-
reken bir halkı ve ülkeyi tem-
sil ediyorum.” dedi.
www.timebalkan.com’a göre:
Dodik, Bosna Hersek’teki iki
entiteden biri olan Sırp Cum-
huriyeti’nin (RS) ayrılmasına
ilişkin bir soruya ise “Şu an
RS’deki hiç kimse ayrılma ya
da başka bir konu üzerinde
çalışmıyor. Bana göre Bosna
Hersek, Dayton Anlaşması
prensiplerine dönmeli ve AB
üyesi olmalıdır.” yanıtını
verdi.

SELANİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yüzleri maskeli 50 kişilik grup,
Türkiye’nin Selanik Başkon-
solosluğu’nu koruyan polis-

lere molotof kokteyli ve taşlarla
saldırdı. www.timebalkan.com’a
göre; Selanik Aristoteles Üniversite-
si’nden çıkan yüzleri maskeli bir
grup, Türk Konsolosluğu’nu koru-
yan Yunan polis ekiplerine molotof
kokteyli ve taşlarla saldırdılar. Olay
yerine takviye gelen polis ekipleri,

yaklaşık 50 kişiden oluşa guruba
göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Bir saat süren olaylarda 15 kişi göz-
altına alındı, 3 kişi tutuklandı.
Kaçan diğer saldırganlar ise üniver-
site binasına geri çekildiler. Atılan
molotof kokteylleri 4 aracın yanma-
sına neden oldu. Yanan araçlar olay
yerine sevk edilen itfaiye tarafından
söndürüldü. Atina’da da 40 maskeli
saldırgan, bir polis noktasına sal-
dırdı. Molotof kokteyli ve taşlarla
yapılan saldırıda polis araçları ve bir
işyeri zarar gördü. Geçen ay yine
Selanik´teki Türk Konsolosluğu ya-

kınlarında bulunan polislere molo-
tof kokteylli saldırı düzenlenmiş;
saldırıda ölen ya da yaralanan ol-
mamıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında
Türk Başkonsolosluğu binasının ya-
kınında bulunan polis kulübesine
molotofkokteylli ve taşlı saldırı dü-
zenlenmiş; 3 araç zarar görmüştü.
Geçtiğimiz ay da öğlen saatlerinde
anarşist grup Rubikonas üyeleri,
Atina’nın merkezinde bulunan İs-
viçre Büyükelçiliği’ne zorla girip
sloganlar atarak yazılı bildiriler da-
ğıtmış; 4 kişi gözaltına alınmıştı.

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’da SYRIZA hükümetinin
Mart sonu açılışını yapabilmek
amacıyla çalışmalarını hızlandır-

dığı Atina’daki minaresiz prefabrik ibadet
yerine bir eleştiri de Yunanistan Müslü-
manlar Birliği Başkanı Naim Elgan-
dur’dan geldi.
Ay sonunda açılışının yapılması beklenen
prefabrik yapı, minaresiz ve fabrika depo-
sunu andırıyor. Öte yandan söz konusu
yapı 1830 yılında kurulan çağdaş Yunan
devletinde ülkenin başkenti Atina’da
resmi olarak faaliyete geçecek ilk Müslü-
man mabedi olacak. Ancak caminin mina-
resiz olması ve demir konstrüksiyon
üzerine prefabrik olarak kurulması başta
olmak üzere, Atina’nın şehir merkezine
uzak Votanikos semtine inşa edilmesi ve
camiye benzememesi nedeniyle tepki ve
eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor.
Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı
Elgandur Yunan SKAI televizyon kana-
lına yaptığı açıklamada “Bu yapmakta ol-
dukları şey, büyük bir büfeye (periptero)
benziyor. Bu bir camiye hiç uymuyor” ifa-
delerini kullandı.

TİKA ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karadağ Emniyet Genel
Müdürlüğü işbirliğinde Karadağ’ın Budva şehrinde 18 ülkeden 82 katı-
lımcı ile “Güvenlik Sektöründe Kadın Dünya Konferansı” düzenlendi

Yunanistan
MüslüManlar

Birliği’: atina’da
Yapılan şeY
CaMii değil

türkiye’nin selanik 
Başkonsolosluğuna saldırı

Bosna, aB’den ‘aday
ülke’ statüsü Bekliyor

Ahmet GÖKSAN

KALIBIN 
DIŞI

“Rum’un masaya oturmasını beklemek
için insanın çok saf olması gerekir.
Niye otursun? Hükümet olarak tanını-
yor, Hükümet olarak dünyadan ‘işgale
son’ diye kararlar çıkartıp tüm parasal
yardım ve kredileri alarak zenginleşi-
yor. Dini ve milli düşman bildiği Tür-
kiye ve Kıbrıs Türk halkına zarar
veriyor. Göçmen dediği kendi halkı ta-
mamen rehabilite edilmiştir. Parası ile
Türk halkı için de ve dışında tahrip
edici propagandasını yürütüyor. ‘Gün
gelecek Türk halkı ve Türkiye çöke-
cek’ inancı içinde ‘uzun vadeli müca-
dele’ deyip 1974 evveline dönüşü
planlıyor, arzuluyor. O halde Kıbrıs
meselesini dikenli yapmak ve zorlaştır-
mak Rum’un işine geliyor”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Amerikalı Bay Donald Trump’ın
“Suriye’den askerlerimizi çeke-
ceğim” taşını attığı kuyudan çı-

karmak için fazla üzerine gidilmedi.
İnandırıcı olmadığı kısa süre sonra
gönderilen 600 adet ek askerle yaktığı
mumun yatsıya kadar bile yanmasına
izin vermedi. Hemen sonrasında da Ve-
nezüella kuyusuna da taşını atarak
zemin kazanmaya çalışıyor. Dünyanın
önde giden ülkelerini yönetenler önle-
rine gelen kuyulara taş atmaya devam
ederlerse dünyada yeni çatışmaların ya-
şanmasına neden olacaklardır. 
Buna karşın Amerikan Senatosu atılan
taşın çıkarılması bir yana ellerine al-
dıkları körükle yollara düştüler. Asker-
lerin çekilmesine karşı çıkılan bir
önergeyi kabul ettiler. Aldıkları bu ka-
rarla, ne olur ne olmaz bir taşta biz ata-
lım ve boş durmadığımızı da kanıtlamış
oluruz demeye getiriyorlar.
Ada’daki müzakere sürecine ivme ka-
zandırmak için uğraş verenlere karşın
Akel, müzakere sürecinden çekildiğini
açıklaması ile onlarda kör kuyuya taşı
atmış oluyorlar. Karşımızdakilerin atı-
lan bu taşı kuyudan çıkarmak gibi bir
çabalarının olmayacağını söylemek
fazladan abartı değildir. Taş atma ge-
rekçesinde Akel’in Alithia gazetesinde
yer alan açıklamasında “Anastasiya-
dis’in ‘iki devlet unsurlarını içeren
çözüm şekline yöneldiğini savunarak
müzakere grubundan ayrılıyorum.” Bay
Anastasiyadis’in yaklaşımında değişik-
lik yapması halinde müzakere grubuna
geri döneceğine ilişkin olarak da kapıyı
aralıklı bırakıyorlar. Bu hareketlerinin
diğer ismini de siz koyunuz…
Akel’in bu yaklaşımını doğru buluyo-
ruz. Neden mi? Çünkü adı geçen parti-
nin iki kez aldığı Ada’nın Yunanistan’a
bağlanması kararları olduğunu yinele-
mek istiyoruz. Böyle bir ortamda mü-
zakere sürecinde ortak bir görüş
eksikliği kendiliğinden ortalıklara çıkı-
yor. Karşımızdaki unsurun yaklaşımı
bu noktada düğümlenirken bizlerin de
ortak noktada buluşarak karşı atağa
geçmemizin zamanının geldiğini hatta
geçmekte olduğunu kaydetmek gereki-
yor. 
Tam da bu noktada Cumhurbaşkanı
Akıncı’nın Kıbrıs Türk’lerinin değişik
kesimlerinden temsilcilerle yaptığı gö-
rüşmeleri olumlu bulduğumuzu belirt-
mek istiyoruz. Buna karşın
katılımcıların edindikleri izlenimleri
bir rapor haline getirerek yol gösterici
olmaları gerektiğini anımsatmak istiyo-
ruz. Bunun ötesinde parlamento dışında
olan siyasi partilerin de benzer hazırlığı
yapacaklarına inanmak durumundayız. 
Bugüne değin Kıbrıs uyuşmazlığının
çözümü konusunda kalıplaşmış önerile-
rin olumlu bir noktaya taşınamadığı
gerçeği ile yüzleşiyoruz. Duvara tosla-
mış olan bu önerilerin neler içerdiğini
hemen herkes biliyor. Bu nedenle üni-
ter devlet yapısı veya federasyon içinde
yer almanın bir ayrıcalık yaratmayaca-
ğının da bilinmesini istiyoruz. Akın-
cı’nın “üniter bir devlette azınlık
haklarına onay verecek bir Kıbrıslı
Türk yoktur” açıklaması Ada’da kalıcı
olacağımızın da göstergesidir. 
Kalıcı olmanın yolu ise Türkiye ile bir-
likte Kıbrıs Türk’lerinin uluslar arası
hukuktan kaynaklanan haklarının oldu-
ğunun her düzeyde anlatılması gereki-
yor. Son Kazakistan ziyaretimizde
görüştüğümüz her düzeyden kişilere de
bu gerçeği anlatmış bulunuyoruz. Ken-
dimizi tanıtmanın ve anlatmanın yolu-
nun da yukarıda da değindiğimiz gibi
ısrarla uluslararası hukukun bizlere ta-
nıdığı haklarımızın anlatılmasından
geçtiğinin unutulmaması gerekiyor. 
Oyunun kurallarını genel hatları ile or-
talıklara koyduğumuza göre Ulusal
Konseye de işlerlik kazandırmamız ge-
rekiyor

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Boşnak Hırvat Federasyonu
(BHF/Federasiya); BHF Savaş sı-
rasında Boşnak ve Hırvatların  tut-

tukları bölgelerde kurdukları bir idari
yapıdır. Dayton Barış anlaşması ile Boş-
nak ve Hırvatlara kalan topraklar bu
idari yapı ve onun altındaki 10 kantona
bölünmüş idari yapı ile yönetilmektedir.
26 bin 110 kilometrekare toprağa ve
2013 sayımına göre 2 milyon 219 bin ki-
şilik nüfusa sahiptir. BHF on kantondan
seçilip gelen bir meclise sahiptir. Bu
meclis Temsilciler Meclisi ve Halklar
Meclisi olarak iki kanattan oluşur. Tem-
silciler Meclisi 98 üyeden oluşur ve BHF
sınırları içinden seçilenlerden
oluşur  Halklar Meclisi 58 üyeden olu-
şur. BHF içindeki seçimlerde partilerin
aldığı oya göre seçilip gelirler. Meclisle-
rin güvenoyu verdiği hükümeti ve baş-
bakanı vardır. Hükümet Başbakan
dışında 16 bakanlıktan oluşur. Yetkileri
10 kanton yönetimlerini koordine ede-
cek seviyededir. BHF sınırlarını kapsa-
yan yetkileri maliye, ekonomi, ulaşım,
enerji, vergi, güvenlik, adalet çerçeve-
sinde merkezidir. Sağlık, eğitim, altyapı
vs konularda yetki kantonlardadır. BHF
hükümeti burada ancak koordinatör
durumdadır. Bu bölünmüş yapı içinde
yerel ile uyumlu çalışmak tarafların ayrı
siyasi partilerde olması ve sebepler ile
çok zor oluyor bu da devlet yönetimi ve
bürokrasiyi hantal kılıyor. BHF nüfusu
ve siyasetini Boşnak ve Hırvatlar do-
mine ediyor. 2013 sayımına göre BHF
nüfusunun yüzde 70,4 Boşnak, yüzde
22,4 Hırvat ve yüzde 3,6'sını Sırplar
oluşturuyor. Boşnak siyasetini Aliya İz-
zetbegoviç'in kurduğu SDA, Eski komü-
nistler SDP, Medya patronu Radonçiç'in
kurdu SBB, domine ediyor. Eski Genel-
kurmay Başkanı Sefer Haliloviç'in kur-
duğu BSP Bosna Vatansever Partisi
Boşnak'ların 4. güçlü partisi. Sırp ayrı-
lıkçılığına ve siyasi yolsuzluklara karşı
güçlü söylemleri olan bir parti. Uluslar-
arası arenada destek bulamaması Boş-
naklar için bir kayıp. BSP Başkanı
Haliloviç Arnavutlar ile Boşnakların itti-
fakını savunan, Bosna'da tüm dinler ve
etnik grupların birlikte eşit yaşamasını
gerektiğini belirten ve ülkeyi bölmeyi
düşünenlere karşı sert söylemleri ile bili-
niyor. DF demokrat Cephe Hırvat Jelko
Komşiç tarafından kurulmuş tüm etnik
grupları bünyesinde birleştirmeye çalı-
şan SDP'den ayrılan bir oluşum seçme-
nin büyük kısmı Boşnak'tır. Hırvatlar
HDZ BiH ve HDZ 1990 adlı iki partide
siyaset yapıyorlar. Son genel seçimlerde
ittifak yaptılar. HDZ BiH Genel Başkanı
Dragan Çoviç'tir. Bu ittifaka Hırvatların
yüzde 90'ı oy vermektedir

10 KANTON

BHF'nin kendi içinde ayrıldığı 10 kan-
tonu sayarsak.
1 Una-Sana Kantonu başkenti Bihaç.
Boşnak çoğunluk yaşıyor. Bosna'nın
kuzey batısında Krayina bölgesini kap-
sıyor.

2 Savaüstü Kantonu başkenti Oraşye.
Hırvat çoğunluk yaşıyor. Ülkenin kuzey
doğusunda Sava nehrinde Hırvatistan
sınırı boyunda yer alıyor.
3 Tuzla Kantonu başkenti Tuzla. Boşnak
çoğunluk yaşıyor. Ülkenin orta doğu-
sunda yer alıyor.
4 Zenisa Doboy Kantonu başkenti Ze-
nisa. Boşnak çoğunluk yaşıyor. Ülkenin
orta kesiminde yer alıyor.
5 Bosna Drina Altı Kantonu başkenti
Gorajde. Boşnak çoğunluk yaşıyor. Ül-
kenin orta güney kesiminde yer alıyor.
6 Orta Bosna Kantonu. Boşnak çoğun-
luk yaşıyor. Hırvat nüfus’ta yüzde 20 ci-
varı. Ülkenin merkezinde yer alıyor.
7 Hersek Neretva Kantonu başkenti
Mostar. Boşnak-Hırvat nüfus yarı ya-
rıya.
8 Saraybosna ve çevresi kantonu baş-
kenti Saraybosna. Boşnak nüfus çoğun-
luk yaşıyor.
9 Batı Hersek kantonu başkenti Şiroki
Breg. Hırvat çoğunluk yaşıyor. Ülkenin
batısında Hırvat sınırında yer alıyor.
10 Hersek Bosna kantonu. Hırvat ço-
ğunluk yaşıyor. Ülkenin batısının kuzey
kesiminde yer alıyor.

10 MECLİS 10 BAŞBAKAN

Bu saydığımız 10 kantonun her birinin
meclisi, başbakanı bakanları var. Özerk
yapıya sahiptir. BHF hükümetinin etkisi
sadece yetkisindeki bazı konularda
birde finans bütçe ellerinde olduğu için
bazı yaptırımları var. Oda vergi nüfusa
göre dağıtıldığı için etkisiz kalıyor. Bu
kadar karışık idari yapılardan sonra sis-
tem ister istemez işlemiyor. Komünist
rejim, ardından yıkıcı iç savaş ve sonra-
sında kurulan bu karmaşık idari yapı
içinde sermayesi ve üretim araçları ol-
mayan toplum yıllardır zor günler yaşı-
yor. Bu sebeple tek garanti geçim
kaynağı siyaset ya da devlette istihdam
oluyor. Üstte RS'nin merkezi yapı olma-

sının avantajı ve ekonomik durumu be-
lirtmiştim. BHF ye göre savaş sonrası
açık ara başlayan RS ekonomisi alınan
ağır borçlar ve yolsuzluklar ile sıkıntılı
bir süreçte. BHF'nin işleyen devlet yapı-
sının tek faydası fazla borçlanamaması
ya da finans çevrelerinin gerçekçi gör-
medikleri yatırımlara kredi vermemesi.
Bu sayede BHF daha az borç yükü al-
tında. Ülke geneli son yıllarda resesyon
ve kriz içinde İMF programları çerçeve-
sinde kemer sıkma, tekel ürünlerinde
vergi ve KDV oranında artış, kamu ma-
aşlarında kesinti gibi önlemler alındı.
Fakat ülkenin baş sorunu olan idari yapı
yüzünden 22 yılda garabet bir siyaset
şekli ortaya çıktı. Derebeylik gibi kan-
tonlar, bu kanton yönetimini ele geçiren
siyasi gruplar okul, hastane gibi kamu
kurumuna yakınlarını atıyor. İstedikle-
rini müdür, yönetici yapıp, istemedikle-
rini işten çıkarıyorlar. Bölünmüş
yapıdan dolayı ulusal bir kalkınma, ya-
tırım ve program uygulanamıyor. Her
idari yapı kafasına göre yönetim sergili-
yor. AB ve uluslararası kurumların da-
yattıkları konularda mecburi konsensüs
sağlanıyor. Mesela güvenlik, ithalat, ih-
racat rejimi, biometrik kimlikler, üretim
standartları, bankacılık sistemi vs. konu-
larda ülkede bir standart var. Fakat üstte
belirttiğim sebeplerden ekonomi zor du-
rumda. Gençler içinde işsizlik oranları
korkunç boyutta üniversite bitiren genç-
lerin büyük kısmı AB'de iş bulup oraya
çalışmaya gidiyor. Vasıfsız ve orta yaş
kesimi AB'ye vizesiz 3 aylık seyahat
hakkından faydalanıp çeşitli AB ülkele-
rine  mevsimlik kaçak işçi olarak çalış-
maya gidiyor. Hırvatistan sınırı
boyunda genelde Hırvatlar yaşıyor öze-
likle Şiroki Breg merkezli bölge ye yurt
dışından vergisiz araç, oto parça, elek-
tronik, tekstil vs. ürünler yurda kaçak
sokulup satılıyor. BHF'de ticaret genelde
Hırvat'ların kontrolünde. BHF hüküme-
tin de maliye bakanlığı koltuğu genelde

Hırvat'ların  olmuştur. RS Sırbistan sını-
rında bulunduğu içinde burada Sırplar
yurda çeşitli kaçak ürün sokup satmak-
talar. Gerek BHF gerek RS de yerel yö-
netim ile işbirliği içinde olan bu gruplar
yüzünden ülke vergi geliri kaybı yaşa-
maktadır. Hırvat ve Sırp kesimleri hak-
sız zenginlik sunmaktadır. Buda hem bu
kaçak ticarette pay alamayan, hemde
çoğunluk olarak tüketimden alınan ver-
gileri ödeyen kesim olan Boşnak'ları et-
kilemektedir. Savaş dönemin de
savunma gereği ancak dağlık bölgelerde
tutunan Boşnaklar ülkenin orta ve dağ-
lık kesimlerin de yaşamaktadır. Bura-
larda tarım alanı azdır. Buda Boşnak
halkının geçimini zorlamaktadır. Düz ve
tarım yapılabilir alanlar çoğunlukla Sırp
bölgesinde kalmıştır. Tüm bu sebepler-
den dolayı Bosna Hersek halkının geneli
hoşnutsuzluk duymaktadır. Halkın eko-
nomi ve refah seviyesindeki hoşnutsuz-
luğunu bastırmak için; Sırp
siyasetçilerin Sırp şövenizmi, Hırvat si-
yasetçilerin BHF'nin ikiye bölünüp RS
gibi bir Hırvat cumhuriyetçiği yaratıl-
ması istekleri ve bunların olması duru-
munda Boşnakların şu anda orta
Bosna'da ve kuzeydeki Bihaç merkezli
kanton da kuşatılmış kalmaları tehlikesi
Boşnak siyasetçilerde de milliyetçi ve
muhafazakar söylemler söyletmektedir.
Böylece ülkedeki kutuplaşma sona er-
memek de ve alternatif siyaset oluşama-
maktadır. Halkın bu
hoşnutsuzluğundan yararlanmak için
ülkenin medya patronu Radonçiç SBB'yi
kurmuş popülist söylemler ile Boşnak
toplumu içinde ciddi oy almıştır. Fakat
kişinin siyasi çizgisi ve güvenirliği zayıf-
tır. Savaş dönemi ve sonrası elde ettiği
ciddi servetin kaynağının soruşturulma-
ması için siyasete girdiği söylenmekte-
dir. Bu açığından dolayı son dönemde
SDA etkisi ile gözaltına alınmış tutuk-
lanmış ve partisi SBB SDA ile koalisyon
yapmak zorunda kalmıştır. Savaş döne-
minde mücadele eden yiğit kadroların
büyük kısmı şu anda siyaset dışındadır.
SDA, SDP, SBB gibi partilerde siyaset
yapanların geneli üstten aşağıya oluş-
turdukları piramit ile rantı parti men-
suplarına paylaştırma şekliyle siyaset
yapmaktadırlar. Sırp ve Hırvat parti-
lerde de durum aynıdır. 22 yılda ülke
içinde oluşan siyasi, bürokratik, mafya-
tik ve ticari ittifaklar ülke siyasetini ve ti-
caretini domine etmektedir. Bu sebeple
Liberal, Vatansever ya da Sosyal demo-
krat tüm ülke toplumunu kapsayacak
partiler çıkış yapamamaktadır. Türkiye
SDA dışından partileri ile iletişimde de-
ğildir. Diğer partiler ile iletişim ve diya-
loglar kurulmalıdır. Özellikle toplum
içindeki hoşnutsuzluk ve sandığa git-
meyen kitleyi hesap edersek önümüz-
deki dönemde Boşnak siyasetin de
başka güçlü partilerin çıkma ihtimali
vardır. Ayrıca sadece SDA'ya yakın du-
runca diğer partile AB ülkeleri ve
ABD'ye yakınlık göstermektedir.

Şener BİLAL

OSMANLI 
BİZLERE NASIL 

ANLATILDI?

Uzun bir süredir yazı yazmaya ara
vermiş bulunuyorum aynı za-
manda bu süre zarfı içinde yazıla-

rımızı takip eden arkadaşlar sürekli,
Hocam niye artık yazı yazmıyorsunuz ?
diye hem eleştiriyorlar hem de yazmam
için telkinlerde bulunuyorlar. Ben de
uzun süredir neyi yazayım derken, günde-
lik hayatımızda değişik milli unsurlarla,
öğrencilerimle yapmış olduğum konuş-
malarda farkında olmadan dile getirdiğim
bir konu olduğunu farkına vardım. As-
lında her gün farklı mekan ve yerlerde sü-
rekli “Osmanlı Biz Balkanlılara Nasıl”
anlatıldı konusunu farkında olmadan izah
ediyor ve kendime bir görev adlederce-
sine anlatmaya çalışıyormuşum. Bu yüz-
den kısaca dahi olsa bu konu hakkında öz
ve Yüksek Lisans yaptığım zamanlarda
derinlemecesine araştırdığım konuyu
(Tez konum olarak Makedonya’da Tarih
Eğitim kitaplarında Osmanlı İmajını ça-
lışmıştım) özetleyerek sizlere aktarmaya
karar verdim.
Öncelikle “Biz” dediğimiz zaman Bal-
kanlıları kastetiğimi belirtmek isterim, bu
bizim için de Osmanlı Döneminde Os-
manlı’nın kendisini oluşturan biz Balkan-
lıların olduğunun kavramamız gereklidir.
Osmanlı bir milletin devleti değildi, Os-
manlı Balkanlıların da devleti idi. Yani
Osmanlıya bakış açımızı değiştirmemiz
şart. Osmanlıyı methettiğimiz veya eleş-
tirdiğimizde sanki orda uzakta bir İmpa-
ratorluk varmış “egosu” ve anlayışı ile
yapmayalım. Osmanlı’nın bir Medeniyet
ve Model olduğunu bilelim ona göre de-
ğerlendirmemize alalım. Evet, tarihi süreç
içerisinde Osmanlı Devleti’nin “Devlet-
leşme” olarak diyebileceğimiz serüve-
ninde “Annelik” rolünü Balkanlar
üstlenmiştir. Yani uzun lafın kısası Os-
manlıyı, Osmanlı yapan aslında vatandaş-
lık açısından bakar isek o dönemin içinde
yaşayan dedelerimizden başkaları değil-
lerdi. Balkan coğrafyası ilginç bir coğraf-
yadır, bakınız kendimden örnek vermek
gerekir ise: Benim Dedem Osmanlı Te-
bası (Vatandaşı) rahmetli Babam dönem
gereği Yugoslavya vatandaşı ve bendeniz
yine dönem gereği Makedonya vatandaşı
oluyorum (yenisi Kuzey Makedonya).
Yani gerçeğin kendisine baktığımızda
aynı ev, aynı mahalle, aynı toprak fakat
farklı vatandaşlıklardan bahsediyoruz, ki
bu da bir yerden sonra doğal olarak da
karşılanmaktadır. Bu toprakların asli un-
surları olan tüm Balkanlılar belli dönem-
ler içinde Osmanlı’nın ta kendisini
oluşturmuşlardır. Peki diyeceksiniz ki
Hocam burdaki sıkıntı nerede?
İşte asıl sıkıntı, Osmanlı’nın gerçekte ne
olduğunudan ziyade, Osmanlı’nın nasıl
sunulduğunda yatmaktadır. Bu sunumda
doğal olan dönem içerisinde Balkanlıların
Osmanlı vatandaşı olması iken, doğal ol-
mayana yönelerek Osmanlı sonrası ve
Yugoslavya dönemleri içerisinde bizlerin/
Balkanlıların sanki hiç Osmanlı dönemi
yaşamamışcasına sunulmaya çalışma-
sında yatmaktadır. Osmanlı İmajı’nın
belli dönemlerde bizlere birkaç tarihi tek-
nik kullanılarak önümüze konularak
ikram edildiğine şahit oluyoruz. Bu tek-
niklere baktığımızda ise karşımız: Belli
Olaylara Sabitleme tekniği, Yanıltma ve
Yadsıma teknikleridir. “Belli Bir Olaya
Sabitlenme Tekniği”, çarpıtma, başka bir
olayı unutturmak ya da haklı göstermek
için belirli bir olaya sistemli odaklan-
makla yapılmıştır. Yani tüm Osmanlı tari-
hinden bir olay kesilerek tüm Osmanlı
tarihine yayılarak ortaya bir ve tek sabit
imaj oluşturulmaya çalışılmıştır. Bir diğer
teknik olan “Yadsıma Tekniği” ise açık
bir tarihi olgunun yadsınması, geçmişin
izlerini gizlemeyi veya bu izler silinemi-
yorsa, gerçek anlamlarını çarpıtmayı ya
da mümkün olan durumlarda yanıltıcı
hale getirmeyi içerir. Ve son teknik olan
“Yanıltma Tekniği”, yanıltma, sahte ka-
nıtlar, sahte metinler, görüntü çarpıtma,
maddi kanıtların tahrifi gibi sahte olaylar
kurgulanarak yapılabilmiştir. İşte tüm bu
teknikler sayesine bizlere sunulan Os-
manlı Devleti ve mirasında belli olayları
unutturarak yüzyıllarca süren bir Devleti
bir iki olaya sabitleyerek, bakınız Osman-
lıda bu olay gerçekleşmiştir diyerek,
demek ki Osmanlı böyle idi dedikten
sonra, geçmişin izlerini silmeye çalışmış
ve bu konuda bilgi ve belgemiz yok
demek ki öyle bir şey yok diye eklenerek
belli başlı temel belge ve bilgilerin gizle-
nerek bizlere hurafe, hikaye ve şehir mi-
tolojileri ile Osmanlı’yı anlatmaya ve
sunmaya çalışılmıştır. Oysa Osmanlı bir
Dünya İmparatorluğu idi ve İlber Ortaylı
Hocamızın da ….”Osmanlıyı dünya tari-
hinden çekiniz, dünya tarihi diye bir şey
kalmaz demektedir.  Bizim geçmişimizde
tarih dediğimiz gerçekler bizi yücelten
gerçeklerdir. Tarih hikaye bilimi değildir
tam aksine gerçeğin ta kendisidir.

‘
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...

2
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Kasım 1914’te başlayan Çanakkale
Muharebeleri, 9 Ocak 1916’ya
kadar aralıklarla yaklaşık 14 ay

devam etmiştir. 18 Mart 1915’teki deniz
harekâtının ardından, Nisan, Haziran ve
Ağustos aylarında çok kanlı muharebeler
cereyan etmiş, dönemin en güçlü silahla-
rına sahip olan İtilaf Devletleri ordusu, 9
Ocak 1916’da Çanakkale’yi tamamen
terk etmek zorunda kalmıştır. Çanakkale
Muharebeleri, deniz harekâtı başta olmak
üzere onu izleyen kara taarruzlarıyla sıra-
dan askeri bir harekât olarak değerlendiri-
lemez. Çanakkale Boğazı stratejik açıdan
Osmanlı Devleti’nin payitahtının anahta-
rı, kalbi ve iki kıtayı birbirine bağlayan
önemli geçitlerden biridir. Birinci Dünya
Savaşı’nda birçok cephede mücadele
etmiş olan Osmanlı Devleti ve Türk top-
lumu açısından Çanakkale Cephesi muha-
rebeleri, zaferle sonuçlanan tek cephe
olması ve Millî Mücadele’nin en önemli
güç kaynağı olan millî şuurun, ilk defa
büyük bir güç olarak kendini göstermesi
bakımından çok önemlidir. Çanakkale
savaşları, olağanüstü şartların ve olağan-
üstü mücadelelerin savaşı olmasının yanı
sıra; Türk ordusunun ve Türk milletinin
dirilişinin başlangıcı, emperyalizmin
gururunun kırıldığı yerdir. Çanakkale
Savaşı’nda bir ölüm-kalım mücadelesi
veren Türk milleti, ordusuyla, basınıyla,
istihbarat örgütleriyle, yardım cemiyetle-
riyle ve tüm unsurlarıyla (kadın-erkek-
çocuk-yaşlı) büyük başarı kazanmıştır. 

GÖNÜLLÜ AKINI

Çanakkale Cephesi için Anadolu’nun ve
Osmanlı sahasının her yerinden birçok
insan, gönüllü olarak savaşa katılmıştır.
Hemen her haneden bir kişi cepheye git-
miş, köyler boşalmış ve geride kalanlar;
anneler, cephedeki evlatları için seferber
olmuşlardır. Geride kalanların yaşadıkla-
rını hiçbir zaman unutmadıkları bu muha-
rebeler sırasında pek çok şehit verilerek
Çanakkale Destanı yazılmıştır. Türk kadı-
nı, Çanakkale Savaşı sırasında gerek cep-
hede, gerekse cephe gerisinde tüm gücü
ile hizmet vermiş; cephede erkeklerle
omuz omuza düşmana karşı savaşırken
cephe gerisinde de çeşitli faaliyetleri ile
savaşa destek vermiştir. Özellikle Balkan
Muharebeleri sırasında tecrübe kazanan
Türk kadını, savaş sürecinde açtıkları der-
nekler ile büyük bir fedakârlıkla ve gay-
retle çalışarak; asker evlatlarını cephede
kaderine terk etmemiştir. Çanakkale
Savaşı sürecinde Türk kadını, daha ziya-
de cephe gerisinde aktif bir rol üstlenmiş-
tir. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında,
askerler için kılık-kıyafet ihtiyacının
hazırlanmasında, cemiyetler vasıtasıyla
yardım toplanmasında ve kamuoyu oluşu-
munda Türk kadını önemli hizmetlerde
bulunmuştur. Türk kadınının Çanakkale
Savaşı sürecinde askerî, ekonomik, sos-
yal, kültürel alanlarda göstermiş olduğu
faaliyetler; Milli Mücadele döneminde
Türk kadının daha aktif rol üstlenmesine
zemin hazırlamış ve Yeni Türk
Devleti’nin yapılandırılması sürecinde de
kadının, toplumun tamamlayıcı, birleştiri-
ci, dinamik ve modern unsuru olmasında
etkili olmuştur.

ŞEHİT OLMAYI BİLMİŞLER

Öte yandan, tarihin hiçbir döneminde esa-
ret altında yaşamamış olan Türk toplumu-
nun kadınları da erkekleri gibi gerektiğin-
de ölmeyi bilmişlerdir. Kadının ülkesi ve
milletine sahip çıkma özelliğinin Türk
toplumlarında çok ileri seviyelere kadar
çıktığının en son kanıtı Millî
Mücadele’dir. Bu savaş, Türk insanının
kadın-erkek omuz omuza verdiği bir
mücadelenin sonucunda kazanılmıştır.
Şüphesiz bu mücadele, sadece toplumun
yarısını oluşturan erkeklerle verilmemiş-
tir. Yakın tarihimize göz attığımızda
kadınlarımızın çeşitli kademelerde almış
oldukları sorumlulukları, büyük başarılara
dönüştürmedeki azimleri dikkat çekmek-
tedir. Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecine
girdiği 19. yüzyılda topluma kurtarıcı ola-
rak yön veren kadın kahramanlar görülm-
üştür. Hemen hepsinin ortak bir yanı,
kendilerine “Kara Fatma” deniliyor olma-
sıdır. Kurtuluş Savaşımızda bile Kara
Fatma şöhretiyle bilinen kadın kahraman-
larımız ortaya çıkmıştır. Keza Anadolu
genelinde de Kara Fatma şöhretiyle bili-
nen kahramanlar topluma öncülük etmiş
ve vatan savunmasında düşmana karşı
direnişin sembolü olmuşlardır. Türk kadı-
nı, elinin değdiği her şeyi güzelleştirdiği-
ni ilk olarak Balkan Savaşı’ndaki, feda-
kârlıklarıyla göstermiş, Birinci Dünya
Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Milli
Mücadeledeki duruşuyla da dünyaya ders
vermesini bilmiştir. Çanakkale
Savaşları’nın 100. Yılı münasebetiyle,
tüm kadınlarımızı şükranla anıyorum.

Dr. Tayfun ATMACA

ÇANAKKALE
SAVAŞLARI’NDA

KADIN ELİ

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Görkemli program, Nilüfer
Belediyesi Uğur Mumcu
Sahnesi’ni doldurdu. Türk

Folklor Grubu ve Buket Kadın
Koro Grubu, kökenleri
Eğridere’nin Çandır köyüne daya-
nan Bursa Nilüfer Kent Konseyi
Sevgi ve Kardeşlik Korosu Şefi
Meltun Kadıoğlu’nun daveti üzeri-
ne Bursa’yı ziyaret ettiler. Kültürel
etkinlik, Ardino’nun kardeş
Nilüfer Belediyesi ve Bursa
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından ortaklaşa orga-
nize edildi.
www.timebalkan.com’a göre:
Etkinliğe katılan konuklar arasında
CHP Bursa Milletvekili Doç. Dr.
Yüksel Özkan, Bulgaristan Bursa

Konsolosu Veselin Bojinov, Bursa
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Aydın Yılmaz ve
Bursa merkezli Mestanlı Yöresi
Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk yer aldılar.
Bulgaristan ve Türkiyeli müzisyen-
ler sergiledikleri profesyonel per-
formansıyla izleyicilerin gönlünü
fethetti ve müziğin sınırları tanı-
madığını ve insanlar arasında bir-
lik köprüsü kurduğunu kanıtladı-
lar. Çoğunlukla göçmen olan izle-
yiciler, müzisyenleri sürekli olarak
alkışladılar. Programın sonunda
Kırcaali Buket Kadın Koro Grubu
ve Ardino Türk Folklor Grubu’nun
yönetmenleri Sabiha Mestan ve
Yüksel İsmail, Bursa Eğridereliler
Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Aydın Yılmaz tarafından
onur plaketiyle ödüllendirildi.

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği
ile Konya Büyükşehir Belediyesi

Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)
Balkanlar Projesi Kuzey
Makedonya’da Makedonya Türk Sivil
Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) tarafından başlatıldı. Üsküp’te
ney, kağıt rölyef, kurdele nakış, kokulu
taş ve ahşap boyama, Gostivar’da ise
kâğıt rölyef, kokulu taş, ıslak keçe,
çeyiz dikimi, kıyafet dikimi kursların-
dan oluşan projenin tanıtımı bugün
Üsküp’te gerçekleştirilen program ile
yapıldı. Tanıtım programına kursiyer-
ler katıldı. MATÜSİTEB Genel Başkanı

Hüsrev Emin, meslek edindirme kurs-
larının 2008 yılından itibaren MATÜSİ-
TEB üye dernekleri Köprü, ADEK-

SAM, Ensar ve başka derneklerle bir-
likte yapılmaya başlandığını belirterek,
“O dönem yine Konya Büyükşehir

Belediyesi Meslek Edindirme Kursları
(KOMEK) ile birlikte başlanan bir pro-
jeydi. Tabi dönem dönem yapıldı,
daha sonra ara verildi. Son olarak bu
yıl Üsküp ve Gostivar’da tekrar başla-
dı” dedi. www.timebalkan.com’a göre;
kursların Konya Büyükşehir
Belediyesi, TİKA ve MATÜSİTEB
himayesi altında gerçekleştirildiğini
söyleyen Emin, “Üsküp’te MATÜSİ-
TEB merkezinde ney, kağıt rölyef, kur-
dele nakış, kokulu taş ve ahşap boya-
ma kursları yapılırken, Gostivar
MATÜKAT Derneği’nde kâğıt rölyef,
kokulu taş, ıslak keçe, çeyiz dikimi,
kıyafet dikimi kursları gerçekleştirili-
yor. Kurslara ciddi bir katılım ve talep
var” ifadelerini kullandı.

Soydaş müzisyenlerden Nilüfer
Belediyesi’nde kültür köprüsü

İstanbul’dan Tutin
Belediyesi’ne sağlık yardımı
TUTİN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul’daki Bosna
Sancak Kültür ve
Yardımlaşma

Derneği’nin bir yıl
boyunca devam eden
yardım seferberliği
kapsamında toplanan
sağlık malzemeleri,
Sırbistan’daki Boşnak
nüfusun yoğun yaşadı-
ğı Tutin’de belediye
yetkililerine ulaştı.
Derneğin kadın kolları-
nın geçen yıl mart
ayında Sancak’a yaptı-
ğı ziyarette tespit edi-
len sorunların çözümü
amacıyla düzenlenen
kampanya kapsamında

toplanan yardımlar,
bölgedeki insani yar-
dım kuruluşu “Sancak
Merhamet” aracılığıyla
Tutin şehrine ulaştırıl-
dı. Yardım kampanyası
kapsamında toplanan
yataktan bebek kuv-
özüne kadar çok sayıda
sağlık araç gerecinin
bulunduğu iki tır dolu-
su sağlık malzemesi,
Tutin Hastanesi’ne tes-
lim edildi. www.time-
balkan.com’a göre;
Tutin Belediye Başkanı
Kenan Hot, yardımla-
rın teslimi için düzenle-
nen törende yaptığı
konuşmada,
İstanbul’dan gönderi-
len yardımların özellik-

le hastanenin doğum
bölümü için son derece
önemli olduğunu ifade
etti.
Hastane Müdürü Dr.
Serif Hamzagic de der-
neğe ve derneğin kadın
kollarına teşekkür ede-
rek, hastanenin daha
önce böyle bir donanı-
ma sahip olmadığına
dikkati çekti. Bosna
Sancak Kültür ve
Yardımlaşma Derneği
Başkanı Muhammed
Sancaktar da dernek
olarak gelecekte de
Sancak’taki Boşnaklara
yönelik insani yardım-
ları desteklemeye
devam edeceklerini
söyledi.

Konya BüyüKşehir’in meslek 
edindirme kursları üsküp’te tanıtıldı

TİKA desteği ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)
Balkanlar Projesi Kuzey Makedonya’da MATÜSİTEB tarafından başlatıldı

Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı ve
etkin hizmet sunmak adına WhatsApp iletişim hattı kuruldu

WhatsApp Menderes kuruldu

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Menderes
Belediyesi
tarafından

vatandaşların istek ve
taleplerine daha hızlı
ve etkin hizmet suna-
bilmek adına
WhatsApp iteşim hattı
kuruldu. ‘WhatsApp
Menderes’ adıyla hiz-
mete giren uygulama
için vatandaşlar 0530

708 47 47 numaralı
telefona öneri ve
taleplerini, karşılaştık-
ları sorunları mesaj ve
fotoğraf olarak iletebi-
lecek.

Whatsapp
Menderes

ekibi

Telefona gelecek mesaj-
lara WhatsApp
Menderes ekibi tarafın-
dan kısa sürede dönüş

sağlanacak. 4 kişiden
oluşan ekip konuyla
ilgili belediye birimle-
riyle irtibata geçerek
öneri ve talepleri
cevaplayacak.

anLIk iLetiŞiM

Uygulamayla ilgili
açıklamada bulunan
Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu,
“ Halka rağmen değil,
halkla bir yönetim
anlayışıyla gerçekleş-
tirdiğimiz hizmetleri-
mize bir yenisini daha
ekledik. WhatsApp
Menderes uygulama-
mız ile artık vatandaş-
larımız anlık olarak
belediyemize ulaşım
sağlayabilecek.
WhatsApp İletişim
Hattı sayesinde, hem
vatandaşlarımıza
daha kolay iletişim
kuracağız hem de
talep ve önerileri en
kolay yoldan çözüme
kavuşturacağız” dedi.

Bursa Nilüfer Kent Konseyi Sevgi ve Kardeşlik Korosu’nun kuruluşunun 15.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen
kutlama programında sahne alan Eğridere Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi’nin çatısı altındaki Türk Folklor

Grubu ve Kırcaali Buket Kadın Koro Grubu’nun seslendirdiği popüler türküler göçmenlerden büyük beğeni topladı
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Nazlı Gaye ALPASLAN

İKALE SÖZLEŞMELERİ
VE GELİR VERGİSİ

KESİNTİSİ SORUNU 

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ege Üniversitesi’nde Türk Dün-
yası Araştırmaları Enstitüsü ta-
rafından “Uluslararası Hukuk

Açısından Yunanistan İle İlgili Me-
selelerimiz Üzerine Bir Değerlen-
dirme” konulu konferans
gerçekleştirildi. Konferansı, Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı Doktor Öğretim
Üyesi Turgay Cin verdi. Ege Ajans’ın
haberine göre; Ege Üniversitesi Türk
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Konferans Salonu’nda düzenlenen
etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan,
Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.
Terör örgütlerinin küresel güçler
adına vekaleten savaş yürüttüğünü
belirten Prof. Dr. Macit, “Küresel
güçler adına vekaleten savaş yürüten
bu terör örgütleri sınırlarımızdan
kentlerimize kadar uzanan vahşi
olaylar sahnelediler. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti bunu gördü, sahne-
lenen tuzağı aşmak için etkili
girişimlerde bulundu. Böyle bir or-
tamda batı sınırımızda yer alan Yu-
nanistan, birçok alanda var olan
sorunları kaşımaya başladı. Hatta
Osmanlı’dan kalan vakıflara el
koydu” diye konuştu. Yunanistan’ın
tek taraflı kararlar almaya başladı-
ğını ifade eden Prof. Dr. Macit, “İşin
garip tarafı Baş Müftülüğü lağveden
Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin hukukunu ve eğitim sis-
temini hiçe sayarak ‘ekümenik pat-
rik’ anlayışına dayalı olarak devlet
içinde devlet olmanın yolunu aç-
maya çalışmaktadır” dedi.

Bilindiği gibi ikale sözleşmesi: İşçi
ve işveren yapacakları bir anlaş-
mayla, mevcut iş ve çalışma ilişki-

sini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş
sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler.
İşte sözleşmeyi sona erdirme anlaşmasına
“ikale sözleşmesi” denilmektedir. İş sözleş-
mesi ikale sözleşmesi ile sona erdirildi-
ğinde, işçiye kıdem tazminatı karşılığı,
ihbar tazminatı karşılığı ve işsizlik tazmi-
natı karşılığının yanında paket olarak da
ifade edilen ilave maaş karşılığı ödeme ya-
pılmaktadır. Bu maaş karşılığı miktarı 2
maaş ile 12 maaş arasında değişmektedir.
Kıdem tazminatı karşılığından gelir vergisi
kesintisi yapılmamaktadır. Ancak, ihbar
tazminatı karşılığından, işsizlik maaşı kar-
şılığından ve maaş karşılığı yapılan ödeme-
lerden gelir vergisi (Stopaj) kesintisi
yapılmaktadır. Kesintileri işveren muhtasar
beyanname ile, Hazine adına kesinti yap-
makta ve vergi dairesine muhtasar beyan-
name ile yatırmaktadır. (G.V.K Md. 94)
İkale sözleşmesinde, işçiye yasal bir zorun-
luluk olmaksızın yapılan ödemeler ücret ni-
teliğinden değil, tazminat niteliğindedir. Bu
kapsamda, kıdem tazminatı karşılığından,
ihbar tazminatı karşılığından, işsizlik maaşı
karşılığından ve maaş karşılığı yapılan öde-
melerden gelir vergisi (Stopaj) kesintisi ya-
pılması yasal değildir. Çünkü, tüm bu
ödemeler tazminat olarak değerlendirilir.
Gelir Vergisi Kanununa göre de, işsizlik
sebepleriyle verilen tazminatlar ve yapılan
yardımlar, vergiden muaftır. Yani, kesinti
yapılamaz.(GVK Md. 23-25)

7103 SAYILI KANUN

7103  sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesin-
den önce düzenlenen karşılıklı sonlandırma
veya ikale sözleşmeleri kapsamında yapı-
lan ödemeler nedeniyle kesilen vergi tutar-
ları konusunda ise yapılan işlemin hukuka
aykırı olduğu iddiasıyla öncelikle kesinti-
nin yapıldığı idarelerden  iade talebinde bu-
lunulması, bu iade talebinin olumlu
sonuçlanmaması halinde yargı yoluna baş-
vurabileceği kanaatindeyiz. Son 5 yıl
içinde ikale sözleşmesi imzalayan tüm iş
görenler faydalanabilir. (VUK Md.
114Tarh zaman aşımı süresi içerisinde bu
taleplerin yapılması gerekmektedir.)

Oya BİÇİCİ

HAFIZAMIZ 
OLMASAYDI…

Televizyonun karşısında saatlerce
adeta insanı hipnoz eden, uyuşturan
dizileri, yarışmaları izlemeyi büyük

zaman israfı olarak görüyorum. Ancak
geçtiğimiz günlerde zihnimi kısa süreli da-
ğıtmak için zapping yaparken rastladığım
dizideki kısa bir an beni çok etkiledi. Di-
zide hafızasını kaybetmiş bir kadın, “bu
kapkaranlık boşluğa artık dayanamıyo-
rum” diyerek ağlıyordu. Kendimi aynı du-
rumda düşündüm ve ürperdim, sonra
Allah’ a şükrettim.. Düşünsenize ben dedi-
ğimiz varlığımız, bizim için geçmiş olan
hafızamızdaki bilgiler olmadan adeta kim-
liksiz. Hangi yemeklerden, müziklerden…
hoşlanırız, çevremizdeki insanlardan kime
ve neden daha çok güveniriz, kime karşı
ve neden daha dikkatli olmalıyız gibi soru-
ların cevabını bilmeden yaşamak çok zor
olsa gerek. Kısa bilimsel tarifini yapmak
gerekirse; irili ufaklı sahip olduğumuz tüm
bilgiler, hafıza molekülleri adı verilen pro-
teinlere dönüştürülüyor ve elektrik sinyali
olarak şifrelenerek depolanıyor. Hatırla-
mak için ise; tek yapmamız gereken depo-
lanan şifreleri tekrar hafızaya çağırmak.
Hafıza kayıpları; kafa travmaları, beyin
hastalıkları, enfeksiyon durumları, uyuştu-
rucu ve alkol gibi maddelerin kötüye kul-
lanımı, vasküler yetmezlik, uzun süreli
B12 yetmezliği gibi nedenlerle genel ola-
rak beynin iki tarafında da hasar oluşumu
gözlemlendiğinde meydana gelir. 

HAFIZA EGZERSİZLERİ

Travmanın sebep olduğu hafıza kaybı, za-
manla kendiliğinden düzeliyor. Ek olarak
beyni besleyici, beynin kanlanmasını sağ-
layan ilaçların olduğunu da anlatan Nöro-
loji Uzmanı Abdullah Özkardeşler, hafıza
egzersizleri yapmak, bulmaca çözmek, ga-
zete okumak, aktivitelere katılmak gibi
faaliyetlerin de iyi geleceği tavsiyesinde
bulunuyor. 

Uzmanlar unutkanlığı azaltmak, hafıza-
mıza güçlendirmek için; 
Hipertansiyonu ve kolesterol yüksekliği
sorununu önleyin ya da kontrol altına alın,
Alkolü azaltın, 
İyi ve kaliteli uyuyun, 
Stresinizi iyi yönetin. Kontrolsüz, uzun sü-
reli ve aşırı stres ise dikkati sürdürme kap-
asitesini yok etmekte, unutkanlığı
tetiklemekte, kortizon hormonunu yüksel-
terek beynin bellek için önemli bölümle-
rinde hasar geliştirmektedir,
Yeni şeyler öğrenmeye devam edin, 
Tembelliği bırakın. Özellikle televizyon
seyretmek gibi pasif faaliyetleri azaltın.
Televizyon karsısında geçirdiğiniz saatler
sadece bedensel değil, ruhsal sağlığınızı da
kötü yönde etkiler.
Her gün egzersiz yapın. Günde 30–45 da-
kika, haftada en az 4 gün yürümeye, is sa-
atlerinde daha çok aktif olmaya, kısa
mesafelerde taşıt kullanmamaya çalısın.
Özellikle yürümenin beyin sağlığı ve yeni-
den yapılanma sürecini olumlu yönde etki-
lediğini gösteren çok sayıda kanıt var.
Vitaminlerden yararlanın. E ve C vitamini
gibi antioksidan vitaminlerin, selenyum
gibi serbest radikal avcısı minerallerin
hücreleri oksitlenmekten koruyan güçle-
rinden faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar B
vitamini, özellikle B12 vitamini aldığınız-
dan emin olun. Dengeli bir beslenmenin
de yaslılıkta vitamin eksikliğine yol açabi-
leceğini hatırlayın. 

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün (NSİ) verile-
rinden derlenen bilgiye göre,

AB üyeliğine 2007’de kabul edilen
ülkede doğum oranının düşük-
lüğü ve ekonomik sıkıntıların yurt
dışına göçe yol açması sonucu ko-
münist rejimin sona erdiği
1989’dan 2017 sonuna kadarki dö-
nemde ülke nüfusu 2 milyon civa-
rında azaldı. Devlet Sağlık Sigorta
Kurumunun verilerine göre 2018
yılında Bulgaristan’da 60 bin

bebek dünya gelirken, 110 bin kişi
hayatını kaybetti. Son 20 yıldır ka-
lıcı olarak ölüm oranın doğum
oranını aşması, ülkedeki nüfusun
azalmasında ek bir faktör olarak
öne çıktı. Gençlerin daha iyi bir
eğitim almak amacıyla diğer AB
üyesi ülkelere gitmesi de nüfusun
düşmesinde önemli bir unsur
oldu. Devlet Yurtdışı Bulgarlar
Ajansının raporuna göre, 2018 yı-
lında farklı ülkelerdeki akademik
kurumlarda öğrenim gören Bulgar
öğrenci sayısı yaklaşık 36 bini
buldu.

DAHA DA AZALACAK

www.timebalkan.com’a göre; eko-
nomik sıkıntıların neden olduğu
ülke dışına göç akınının sürmesi
ve düşük doğum oranının devam
etmesi halinde Bulgaristan nüfu-
sunun 2050 yılına kadar 5,2 mil-
yona gerileyeceği öngörülüyor.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı İliyana Yotova, AB’de
ölüm oranı en yüksek olan ülkede
nüfusun azalmasının her ay bir
köyün haritadan silinmesi anlamı
taşıdığına dikkati çekmişti.

Bulgaristan’ın nüfusu 
7 milyona düştü

EÜ’de Yunanistan
meselesi konuşuldu

Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan’ın nüfusu, komünist rejimin
sona erdiği 1989’da 9 milyon civarındayken, düşük doğum oranları ve ekono-

mik sıkıntılardan diğer ülkelere göç nedeniyle 28 yılda 7 milyona geriledi

Saraybosna’daki Maarif
Okulları’na İLGİ ARtıyOR
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Bosna Hersek’in

başkenti Saraybosna’daki okullarında öğrenim gören öğrenci sayısının 2018-2019
eğitim-öğretim yılının başına kıyasla yüzde 100 arttığını ifade etti

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ta-
rafından Saraybosna’daki
Maarif Okulları kampüsünde

ülkedeki medya temsilcileri için
program düzenlendi. Maarif Okul-
ları hakkında bilgi veren Balkanlar
Koordinatörü Salih Sağır, TMV’nin
Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dı-
şında eğitim faaliyeti yapmaya tek
yetkili kurum olduğunu hatırlata-
rak, Maarif Okulları’nın kaliteli kad-
rosu ve modern donanımı ile sağlıklı
ve kaliteli nesiller yetiştirilmesine
katkı sağlayacağını söyledi.
TMV’nin Balkanlar’da Bosna Her-
sek’in yanı sıra Kosova, Arnavutluk
ve Makedonya’da da faaliyet göster-
diğini aktaran Sağır, gelecek eğitim-
öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’nde de faaliyete başla-
mayı hedeflediklerini kaydetti.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Saraybosna’daki Maarif Okul-
ları’nın bu ay içinde matematik ve
fizik alanlarında kanton düzeyinde
yapılacak yarışmalarda ev sahipliği
üstleneceğini dile getiren Sağır, çalı-
şanlarının tamamına yakınının
Bosna Hersek vatandaşlarının oluş-
turduğu bu okulların, ülkenin istih-
damına da önemli katkı sunduğunu
vurguladı. Maarif Okullarının kısa

zamanda Bosna Herseklilerin güve-
nini kazandığını söyleyen Sağır,
okullarında 150 öğrenci bulundu-
ğunu ve bu sayının 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılının başına kıyasla
yüzde 100 arttığını ifade etti. Saray-
bosna’nın Mojmilo semtindeki kam-
püste faaliyet gösteren Maarif
Okulları, geçen eylül ayında kapıla-
rını açmıştı. Anaokulu, ilköğretim ve
lise seviyesinde eğitim verilen oku-
lun kampüsünde spor salonu ve ye-
mekhane de bulunuyor.

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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Ankara Arnavutluk Büyükelçiliği 
Sait Ailesine Taziye ve Müteşekkir Mesajı 

Sayın Sait Ailesi, 
İzmir, Türkiye 

Yusuf Sait'in, hepimizin tanıdığı Batca Yusuf'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Bunun için Arnavut Askeri Komuta Kademesi olarak bizler bu Taziye telegramını Ailesine ve yakınlarına iletmek istiyoruz.
Onun vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri için büyük üzüntüye neden olduğu gibi, Arnavut Askeri Komuta Kademesi
olan bizler için de büyük üzüntüye neden oldu çünkü Yusuf Amcamız (yani Batsa Yusuf) bir büyüğümüz olarak onu
tanıdık, onunla yıllardır görüştük, bizleri hep saydı ve ziyarete geldi, bizler de onun ve Sait ailesinin misafirperverliğini

yıllar boyunca gördük. 
Yusuf Amcamızı tanıyan herkes çok iyi biliyor ki, o, çok değerli muhteşem bir insandı, çok iyi örnek bir vatanseverdi.

O milli ve insani değerleri üst seviyede sahip bir büyüğümüzdü.
Yusuf Amcamız Arnavut Askerlerince herzaman saygıyla anılacak ve ismi asla unutulmayacaktır çünkü o, çok

sevdiğimiz ve yeri doldurulamayacak büyüğümüzdü.
Arnavutluk Cumhuriyeti  Silahlı Kuvvetleri, Genel Kurmay Başkanı Sayın #General_Bardhyl_Kollçaku adına ile tüm

#Askeri_Komuta_Kademesi ve #Askerleri adına Taziye Mesajı iletiyor. 
Bu vesileyle büyüğümüz Batsa Yusuf için sizlere: Türkiye'de Okumuş ve okumakta olan Askerlerimize verdiği büyük

katkı ve desteklerinden dolayı Yusuf Amcamıza ömür boyu müteşekkir olduğumuzu bildirmekten onur duydugu-
muzu iletmek istiyoruz.

Başınız Sağolsun, anıları herdaim olsun, Allah Rahmet Eylesin, Mekanları Cennet Olsun.
Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Askeri Ateşesi 

GENERAL NDRİÇİM SALLAKU
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Üsküp’te Suriyeli 
kadınlara destek çağrısı

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Vicdan Hareketi tarafından, 8
Mart Dünya Kadınlar günü ve-
silesiyle Suriye hapishanele-

rinde bulunan kadın ve çocukların
özgürlüklerine kavuşmaları için Üs-
küp’te Murat Paşa Camii Meydanı’nda
cuma namazının ardından destek çağ-
rısı yapıldı. Suriyeli kadınlara destek
çağrısına Üsküp’te çok sayıda vatan-
daş katıldı.
Üsküp’teki buluşma için Türkiye’den
gelen Vicdan Hareketi üyesi Zehra
Kavak, “Bugün burada Suriyeli tutsak
kadın ve çocuklar için bulunuyoruz”
dedi. Vicdan Hareketi’nin geçen sene 8
Mart’ta Hatay sınırında bir hareketle
kurulduğunu dile getiren Kacak,
“Geçen yıl İstanbul’da dünyanın farklı
ülkelerinden gelen 10 bin kadın İstan-
bul’dan yola çıkmıştı ve 2 günlük bir
yolculuk sonunda Suriye sınırına
ulaştı. Türkiye’nin Suriye sınırında
Hatay’da bir sessiz eylem gerçekleştir-
diler ve dünyaya seslerini duyurdular.
Geçen yıl Hatay’da buluşan bu 10 bin
kadın bugün kendi ülkelerine döndü”
ifadelerini kullandı.

‘YAŞANANLARI 
DUYURMAK İÇİN’

8 Mart Dünya Kadınlar gününde dün-
yanın 110 ülkesinde Suriye hapishane-
lerinde, yeraltı hapishanelerinde
Suriyeli kadın ve çocukların yaşamış
olduğu zulmü haykırdıklarını kayde-
den Zehra Kavak, “Biz de vicdan sa-
hibi insanlar olarak Suriye’de
yaşananlara duyarsız kalamayan in-
sanlar olarak 7 bin kadın ve çocuğun
yaşları 9’un altında bulunan çocukla-
rın bile olduğu bu zindanlarda yaşa-
nanları duyurmak için bugün
buradayız” açıklamalarında bulundu.
Vicdan Hareketi’nin Kuzey Makedon-
yalı üyesi Hüsniye Emin yaptığı açık-
lamada, “Vicdan Hareketi, Suriye
hapishanelerindeki kadın ve çocukla-
rın özgürlükleri için, onların kurtuluşu
için dünyanın 105 ülkesinde çeşitli ak-
tivist ve üyelerin aynı zamanda 2.000’e
yakın STK’nın katkılarıyla oluşturul-
muş bir uluslararası inisiyatiftir” dedi.

‘KADINLARIN SESİ’

Balkanlarda yakın zamanlarda yaşanı-
lan savaşları hatırlatan Emin, “Hepi-
mizin bildiği üzere biz Balkanlarda,
Bosna ve Kosova savaşında çok yakın
tarihte buna benzer olaylar yaşadık.
Bizim yaşadığımız bu acıları bütün
dünya büyük bir pişmanlıkla izledi.
Biz de burada ileriki dönemlerde Suri-
ye’de yaşanan bu zulümleri pişman-
lıkla izlememek için çağrı
bulunuyoruz. Yarın çok geç olmadan
onların kurtulmaları için sesimizi yük-
seltiyoruz ve dünyanın 3 maymunu
oynamasına artık dur diyoruz. Bütün
dünyanın Suriye’de yaşanan bu
zulme, çocuk ve kadınların yaşadığı
bu zulme dur demeleri için sesimizi
yükselttiriyoruz. Onların sesi olmak
için buradayız. Sessizlerin sesi olmak
için buradayız. İnşallah amacımıza

ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Vicdan Hareketi tarafından Türki-
ye’deki bütün illerde ve dünyanın dört
bir tarafından düzenlenen buluşma-
larda Suriye rejimine ve uluslararası
örgütlere çağrıda bulunuldu.

Buluşmada aynı zamanda Suriyeli tut-
sak kadınlara dikkat çekmek için Üs-
küplü kızlar yazmalar ve fularla
ellerini bağlayarak 5 dakikalık oturma
eylemi gerçekleştirdi.

Üsküp Murat Paşa Meydanı’nda da
Suriyeli kadın ve çocukların özgürlüğü
için “Kadınlara ve Çocuklara Dokun-
mayın!” başlıklı ve Boşnakça olmak
üzere 4 dilde okundu.

BİLDİRİ

Kadınlara ve Çocuklara Dokunmayın
başlıklı basın bildirisi:

“Bugün 8 Mart 2019. Dünya Kadınlar
Günü’nde bombaların altındaki Suriye
dahil 110 ülkede meydanlardayız.
Bugün dünyanın dört bir yanında Su-
riyeli mahpus kadınlar için meydan-
lardayız. Buradan Suriye
hapishanelerinde acı içinde özgürlük
bekleyenleri ve meydanları doldura-
rak onlar için vicdanları ayağa kaldı-
ranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki;
mazlumlar ve ezilenler için vicdanın
haykırışından daha güçlü bir imkan
yok.

Vicdan Hareketi tüm çocuklar yaşasın
diye; dili, inancı, ırkı fark etmeksizin
tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş
uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Ha-
reketi insan hayatını korumayı hedef-
leyen ve herkes için onurlu bir yaşam
isteyen bir merhamet hareketidir.

Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört
bir yanından kadınlar olarak başlattığı-
mız Vicdan Konvoyu ile 10 binin üze-
rinde kadın Suriye sınırına gitmiştik.
Bu yıl ise dünyanın tüm meydanla-
rında kadın erkek bir aradayız. Bizler,
dünyanın birçok ülkesinden gelen in-
sanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cin-
sel saldırıya ve işkenceye maruz kalan
Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesi-
mizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak
isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda
kadınlara yönelik işkencenin ve her
türlü zulmün silah olarak kullanılma-
sına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara
isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak
ölmesine isyan ediyoruz.

Hapislerde tutulan mazlum her kadın
insanlığın geleceğine dair umudu-
muzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlı-
ğımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı
kaybediyoruz…

Suriye savaşı sırasında sayısız savaş
suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri
etkili olarak uygulaması gereken dev-
letler, uluslararası yargı mekanizmaları
ve uluslararası toplumun bütün bile-
şenleri sivil insanların, kadın ve çocuk-
ların korunmasından sorumludur.
Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir

şekilde esir tutulmamalı, taraflarca
herhangi bir şekilde pazarlık konusu
ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan haya-
tının ve onurunun korunması temel
prensiptir. Bu prensibin ve sorumlu-
lukların yerine getirilmesi ancak İN-
SANLIK VİCDANININ harekete
geçmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu nedenle, bunca acıya, bu kadar
ölüm ve zulme ARTIK YETER diyo-
ruz. Dünyanın her yerinden vicdanla-
rın sesi olarak, şehirlerin
meydanlarından Suriye’ye sesleniyo-
ruz. Suriye Rejimine ve ortaklarına ses-
leniyoruz;

Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı
olarak kullanmayı bırakın.

Hemen, şimdi kadınlara acımasızca
yapılan işkenceyi durdurun.

Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeş-
lerimizi serbest bırakın. Bırakın evle-
rine dönsünler, bırakın ailelerine
kavuşsunlar.

Yeryüzünün dört bir yanındaki insan-
lık ailesinin her bir ferdini merhamete
çağırıyoruz.

Suriye Rejiminin hapishanelerindeki
cesur ve onurlu kadınlara sesleniyo-

ruz. “Yeryüzünde vicdanlı bir insan
kalmadı mı bize yardım edecek?”
diyen kadınlara sesleniyoruz. Sesimi-
zin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız
ve özgürlüğünüz için bütün gücü-
müzle kadın-erkek hep beraber çalışı-
yoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla
vazgeçmeyeceğiz.

Biz şahitleriz ve şahitlik ediyoruz.
Mazlumun mazlumiyetine, zalimin
zulmüne ve sessiz seyredenlerin mesu-
liyetine şahitlik ediyoruz. Sadece ve
sadece adaletten yana, mazlumdan
yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu
aynı zamanda insanoğlunun gelece-
ğine ve bugün zulmeden zalimlerin
masum çocuklarına dahi insani sorum-
luluğumuzdur.

Görevini yapmayanlara, eksik yapan-
lara da şahitlik ediyoruz. Birleşmiş
Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı vb.

tüm uluslararası organizasyonlara, bu
savaşın bir parçası olan tüm devletlere,
uluslararası insan hakları örgütlerine,
yasaları gereğince savaş bölgelerindeki
sivillere karşı sorumluluk taşıyan ulus-
lararası Kızılhaçlar ve Kızılaylara ve
uluslararası insani yardım teşkilatla-
rına sesleniyoruz.  Haydi tüm imkan-
larınızı seferber ediniz. Masum bir
insana özgürlüğünü vermek yeryü-
zündeki en kıymetli insani yardımdır.
Haydi şimdi ve daha fazla gecikme-
den…

Ve sesimizi duyan herkesi bu hareketi
desteklemeye, karar alıcı kişi ve ku-
rumlara mektuplar göndermeye, web
sitemizdeki imza kampanyasına katıl-
maya ve yaymaya, her türlü çabaya ve
duaya davet ediyoruz. İnsanoğlunun
merhameti ve vicdanının ortak sesi
kitle imha silahlarını susturacak, ha-
pishane kapılarını kıracak en büyük
güçtür.

Çünkü İNSANIZ! Ve herkes İçin in-
sanca yaşam istiyoruz.

Suriye zindanlarındaki son kadın ve
çocuk özgür oluncaya dek AYAKTA-
YIZ!”

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

Vicdan Hareketi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle Suriye hapishanelerinde
bulunan kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için Üsküp’te destek çağrısı yapıldı



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 10

11 Mart 2019
Pazartesi 10Balkan Haberleri

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Rusya Başbakanı
Dimitri Medvedev,
Bulgaristan’ın

ABD’den F-16 savaş uçağı
alma planına ilişkin, “Savaş
uçakları her yerden alınabi-
lir, önemli olan doğal gazın
gelmesi ve enerji santralleri-
nin çalışabilmesi” dedi.
Medvedev, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ile
görüştükten sonra ortak
basın toplantısı düzenledi.
Görüşmelerde ekonomi,
enerji ve turizm alanındaki
ikili ilişkilerin masaya yatı-
rıldığını belirten Medvedev,
gelecek yıl Rusya-
Bulgaristan diplomatik iliş-
kilerinin 140. yıl dönümünü
kutlayacaklarını söyledi.

Medvedev, iki ülkenin ortak
bir tarih paylaştığına işaret
ederek, bugün de bu ilişkile-
rin sürdüğünü dile getirdi.
Bulgaristan’ın geçmişte
Güney Akım projesini iptal
ettiğini anımsatan
Medvedev, böyle bir şeyin
tekrar yaşanmasına izin
verilmemesi gerektiğini kay-
detti. Medvedev,
“TürkAkım projesine gelin-
ce, Avrupa Birliği’nden (AB)
bu proje için teminat bekli-
yoruz. Umarım geçmişteki
Güney Akım projesinin
kaderini paylaşmaz.
Umarım, Bulgar meslektaş-
larımız bunun farkında olup
gerekli görüşmeleri yapıyor-
lardır” diye konuştu.
Bulgaristan Başbakanı
Borisov da mevkidaşı ile
görüşmesinde,

Bulgaristan’ın gerek AB
gerekse NATO’nun sadık
bir ortağı olduğunu vurgu-
ladığını söyledi.
Bulgaristan’ın bölgede
doğal gaz aktarımında kilit
rol oynamaya kararlı oldu-
ğunu ve bunu hak ettiğini
belirten Borisov, şöyle
devam etti: “Bulgaristan
üzerinden Türkiye’ye doğal
gaz aktarımı durduğu anda
bizim borularımız bomboş
kalacak. Onları yeniden dol-
durmak üzere yeni kaynak
aramak zorunda kalacağız.
Madem Kuzey Akım 1 ve
Kuzey Akım 2 projeleriyle
ilgili adımlar atılıyorsa biz
de ‘Balkan’ adını koyduğu-
muz, kuracağımız kendi
dağıtım merkezimizden 16
milyar metreküp doğal gaz
satabiliriz.”

Borisov: 16 milyar
metreküp doğal gaz

satabiliriz

Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşınmasının
hedeflendiği Türk Akımı projesine Sırbistan onay verdi

Karadağ heyetinden ATO’ya ziyaret PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Seramiksan’ın porselen dış cephe
kaplamaları, uluslararası birçok
projede de tercih ediliyor. Arting

LLC tarafından uygulanan proje kap-
samında Kosova’nın Priştine şehrinde
yapılan Lakrishte Kompleksi’nin por-
selen cephe kaplamasında,
Seramiksan’ın dikkat çeken ürünle-
rinden Venüs Serisi kullanıldı. 
Venüs Serisi’nin, Lakrishte
Kompleksi’nde kullanılan 60x120cm
siyah rengi etkileyici ve modern bir
görüntü sunuyor. Serinin ayrıca
beyaz, bej, koyu gri, warm gri renk ve
60x60-60x120 cm. ebat seçenekleri
bulunuyor. Kaliteli yaşam için gerekli
tüm teknolojiyi estetik tasarımlarıyla
birleştiren Seramiksan, tüm yaşam
alanları ve kamusal alanlar için kulla-
nılabilecek seramik, granit, porselen
cephe kaplamaları, vitrifiye ürünleri
ve yapı kimyasalları üretiyor.

Kosova’ya 
Türk 

seramiği

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan, Rus doğalgazını
Ukrayna’dan geçirmeden
Türkiye üzerinden Avrupa ülke-

lerine taşınmasının hedeflendiği Türk
Akımı projesine onay verdiğini
duyurdu. Konuyla ilgili açıklama
yapan Sırbistan Enerji Bakanı
Aleksandır Antiç, “Sırbistan Devlet
Enerji Ajansı, Sırbistan Devlet Gaz
Şirketi Gastrans’ın Türk Akımı proje-
siyle ilgili teklifine olumlu bakmış ve
transit geçiş için izin vermiştir” ifade-
lerini kullandı. Sırbistan toprakların-
dan geçmesine izin verilecek boru
hattının yapımına ise Nisan ayında

başlanılması düşünülüyor.
www.timebalkan.com’a göre; proje-
nin Karadeniz’den geçen bölümünün
açılışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in de katılımıyla 19 Kasım
2018’de İstanbul’da yapılmıştı. Açılış
töreninde konuşma yapan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “31,5 milyar metreküp Rus
gazını Avrupa’ya taşıyarak 100 milyar
dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak
istiyoruz” demişti. Öte yandan
Ukrayna Devlet Gaz Şirketi Yöneticisi
Andrey Kobolev bir açıklama yapa-
rak, “Türk Akımı projesinin başarıya
ulaşması halinde, doğalgaz sektörün-
deki önemimizi kaybederiz” demişti.

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ’ın Ankara
Büyükelçisi Branko Milic,
ülkenin başkenti

Podgoritsa’nın Belediye Başkanı
Ivan Vukovic ve beraberindeki
heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkan Yardımcısı Temel Aktay’a
ziyarette bulundu. ATO’dan yapı-
lan açıklamaya göre, söz konusu
ziyarette, iki ülke arasındaki ticari
ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.
Aktay, ziyarette Ankara’nın ticari
potansiyeline dikkati çekerek,
Türkiye ile Karadağ arasındaki kar-
deşliğin ticari ilişkilere yansıması
gerektiğini bildirdi. Karadağ’ın baş-

kenti Podgoritsa ile Ankara arasın-
da “Kardeş Şehir Protokolü” imza-
landığını hatırlatan Aktay,
“Karşılıklı istişarelerle iş birliğini
artırabiliriz. ATO olarak ticari iş bir-
liklerinin gelişmesi için elimizden
geleni yapmaya hazırız.
Türkiye’nin turizm ve diğer konu-
larda bilgi birikimleri aktarılarak iş
birlikleri ileri aşamalara getirilebi-
lir.” değerlendirmesinde bulundu.
www.timebalkan.com’a göre;
Aktay, Türkiye’nin Çin’den sonra
yurt dışında inşaat sektörü alanında
en çok faaliyet gösteren ülke oldu-
ğunu vurgulayarak, Karadağ’da
yapılabilecek altyapı ve üstyapı
çalışmalarında Türkiye’den yatırım-
cıların destek olabileceğini kaydetti.

Sırbistan’dan Türk
Akımı’na onAy



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

11 Mart 2019
Pazartesi 11Balkan Haberleri

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...

         

Gazetemizin kurucusu 24.Dönem İzmir milletvekili Rifat Sait'in amcası Balkan tarihçisi
ve Albanolog Yusuf Sait'i kaybettik. Başımız sağolsun.Allah rahmet eylesin

6 Mart gecesi kaybettiğimiz Yusuf Sait'in Kujtim 1 ve Kuj-
tim 2 (Hatıralar) isimli Arnavutça yayınlanmış iki eseri vardı

Arnavutların Türkiye'deki ağabeyi
olarak bilinen Yusuf Sait, 

Arnavutça, Sırpça, Boşnakça ve
Makedonca biliyordu

Yusuf Sait'in cenazesine
katılım yoğundu
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ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başkent ekibine transfer olduk-
tan sonra 5 maçta da 90 daki-
ka forma giyen 25 yaşındaki

futbolcu, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, iki ülke insanı arasın-
da bir fark görmediğini dile getire-
rek, “Türkiye benim için farklı bir
yerdi. Ben de bunu denemek iste-
dim. Gerçekten geldiğime memnu-
num. Burada gerçekten iyi zaman
geçiriyorum.” dedi. “Ben iki ülke
insanı arasında bir problem görmü-
yorum.” diyen Kitsiou, şöyle
konuştu: “Aramızda bir fark gör-
müyorum. Sizler de çok arkadaş

canlısınız. Gerçekten burada kendi-
mi çok rahat hissediyorum.
Buradaki herkesin bana dav-
ranışları güzel. Yunanistan
ile Türkiye kültürü birbi-
rine çok yakın. Burada
farklı bir şey göremiyo-
rum. Ülkemdeki hayat
standartları nasılsa
buradaki de aynı.
Farklı değişik bir şey
görmedim. İnsanlar
bana yardımcı oluyor.”
www.timebalkan.com’un
A.A’dan aldığı habere göre;
Yunan ekibi PAOK’ta son 6
ayda fazla forma şansı bulamadı-

ğını hatırlatan Yunan futbolcu,
“Ondan önce Belçika’da tüm maç-

larda şans buldum.
Ankaragücü’nde ise 5 maçtır

oynuyorum. Zaten buraya
oynamak için gelmiştim.”
ifadelerini kullandı. MKE
Ankaragücü’ne transferin-
den önce kulübü sadece
isminden dolayı tanıdığını
aktaran Kitsiou, “Fazla bir

bilgim yoktu. Buraya gel-
dikten sonra takımı yavaş

yavaş öğrenmeye başladım.
Türkiye Ligi’nde ise bazı maçla-

rı zaman buldukça izliyordum.”
diye konuştu.

Aydınlı Serkan’dan
Balkan Şampiyonası’nda

4 derece
AYDIN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aydın Valiliği Özel Kalem
Müdürlüğünde görev yapan 46
yaşındaki Serkan Şengil, çok

sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla
da adından söz ettirmeye devam edi-
yor. 2018 yılında katıldığı İstanbul ve
İzmir’deki Masterler Türkiye
Şampiyonalarında kazandığı toplam 6
madalya ile Aydın’ı en iyi şekilde tem-
sil eden Şengil, 2019 sezonuna da
Türkiye rekoru ve 5 madalya ile girmiş-
ti. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan
Balkan Şampiyonası ile ilk uluslararası
müsabakasına katılan Serkan Şengil,
Aydın ve Türkiye’yi en iyi şekilde tem-
sil etti. 10 ülkeden 475 atletin katıldığı
Balkan Masterler Atletizm
Şampiyonasında M45 kategorisinde üç
adım atlamada Balkan 4.’lüğü, uzun
atlamada Balkan 5.’liği, 200 metrede
Balkan 7.’liği ve 60 metrede Balkan
8.’liği elde eden Şengil, başarılarıyla
göz doldurdu.  

Arnavutluk maçında
kulübede Şenol Güneş

olacak
ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

AMilli Takım’da teknik direktörlük
görevi 1 Haziran 2019’da başla-
yacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa

Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ele-
melerinde bu ay oynanacak Arnavutluk
ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı
ekibin başında sahaya çıkacak. AA
muhabirinin Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) yetkililerinden edin-
diği bilgiye göre, Beşiktaş’taki görevi
devam eden tecrübeli teknik adam, TFF
tarafından Arnavutluk ve Moldova
müsabakaları için de görevlendirildi.

MKE Ankaragüçlü 
Kitsiou’dan övgü

ORLANDO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Amerikan Basketbol
Ligi’nde (NBA) milli oyun-
cu Cedi Osman’ın 14 sayı
attığı maçta Cleveland
Cavaliers, Orlando Magic’i
107-93 yendi. NBA’e 8 maçla
devam edildi. Cedi Osman,
takımı Cavaliers’ın sahasın-

da Magic’i 107-93 mağlup
ettiği maçta 34 dakika 5
saniye süre aldı ve 14 sayı, 6
ribaunt, 3 asist, 3 top çalma-
lık performans ortaya
koydu. Sezonun 16. galibi-
yetini alan Cavaliers’ta
Jordan Clarkson 18, Collin
Sexton 17, Kevin Love 16
sayı attı. Nikola Vucevic’in
28, DJ Augustin’in 19 sayısı

Magic’te sezonun 35. yenil-
gisini önleyemedi.
www.timebalkan.com’a
göre; Houston Rockets, dep-
lasmanda Boston Celtics’i
115-104 mağlup etti. Üst
üste 5. olmak üzere 38.
maçını kazanan Rockets’ta
James Harden 42 sayı, 7
ribaunt, 4 asistle galibiyette
ön plana çıktı. 

Ohrili Cedi Osman 14 sayı attı Cavaliers kazandı

MKE Ankaragücü’nün Yunan futbolcusu Stelios Kitsiou, Türkiye’de 
bulunmaktan mutlu olduğunu ve burada iyi zaman geçirdiğini söyledi


