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Bulgaristan Meclisi
Türkleri şaşırtmadı

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com

sırbistan ve Karadağ’da
hükümet karşıtı gösteri
¥ sırbisTan’da, “5
milyondan biri” sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler
16’ıncı haftasında
devam etti. Aşırı sağcı
Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic karşıtı
binlerce protestocu,
başkent Belgrad’da
düzenledikleri gösteride
Vucic’in istifasını istedi.
Ülkedeki Vucic karşıtı
protestolar, 16 hafta
önce muhalefetteki
Sırbistan Solu Genel
Başkanı Borko
Stefanovic’in saldırıya
uğramasının ardından
patlak vermişti.
Muhalefetin geçen yıl
aralık ayı başında yaptı-

ğı çağrıya cevap veren
binlerce kişi, her hafta
sonu Belgrad’da toplanma kararı almıştı.
Aleksandar Vucic’in istifasını isteyen göstericiler aynı zamanda serbest ve adil bir ortamda
seçimlerin yapılmasını,
medyaya daha fazla
özgürlük verilmesini ve
demokrasinin uygulanmasını talep ediyor.
Karadağ’daki protestolar da 6’ıncı haftasında
devam etti. Başkent
Podgoritsa’da toplanan
binlerce kişi,
Cumhurbaşkanı Milo
Djukanovic ile Başbakan
Dusko Markovic’in istifasını istedi. 3’te
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Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) seçim propagandasının
ülkede resmi dil olan Bulgarca’dan farklı bir dilde yapılmasına ilişkin teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada reddedildi
¥ TeKlif görüşmeleri sırasında
HÖH Milletvekili Ramadan Atalay,
sorunun ortak olduğunu ve Ulusal
Meclisin seçim kampanyası sırasında
kullanılan dil konusunda netlik
kazandırmadığı takdirde devlette
ilerleme kaydedilmeyeceğini söyledi. Yapılan oylamada 24 milletvekili
kabul, 62 milletvekili ret ve 30 milletvekili çekimser oy kullandı. Irkçı
ve aşırı miliyetçi tavırlarıyla bilinen
İç Makedon Devrimci Örgütü
(VMRO) Genel Başkan Yardımcısı
İskren Veselinov, seçim propagandasının kesinlikle Bulgarca yapılması gerektiğini söyledi. Irkçı ve aşırı
milliyetçi oluşum olan Birleşik
Vatanseverler İttifakı Milletvekili
Pavel Şopov, HÖH’ün seçim kampanyası sırasında yabancı bir dil
kullanma hakkı verilmesine ilişkin
teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. 5’te

Kosova’da Krusha katliamı

Kurbanları anıldı

Bulgaristan’da

dOst’a soruşturma
¥ bulgarisTan’da
bulunan Sorumluluk,
Özgürlük ve Hoşgörü
İçin Demokratlar (DOST)
Partisi Genel Başkanı
Lütfi Mestan bu hafta
partinin Bulgaristan’da
yaşayan Türklere milli

¥ Kosova’da Krusha katliamının 20’nci yıldönümü
dolayısıyla anma töreni
düzenlendi. Krusha katliamının 20’nci yıldönümü
dolayısıyla düzenlenen
anma töreninde konuşan
Kosova Cumhurbaşkanı

Hashim Thaçi, Sırbistan’ın
tam anlamıyla katliam yaptığını ve Kosova’dan binlerce kişinin göç etmesine
neden olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi ayrıca kayıp kişilerin
akıbetinin aydınlatılması

azınlık statüsü verilmesi
için imza kampanyası
düzenleyeceğini açıklamasının ardından
Bulgaristan Başsavcısı
Sotir Tsatsarov, siyasi
gücün faaliyetlerinin
soruşturulmasını istedi.
5’te

Seçimler SonraSı
dış politika
rifat Sait

Sayfa 3’te

yönünde Kosova kurumlarında çalışmaların sürdüğüne de dikkat çekti. Bundan
tam 20 yıl önce, Sırp güçleri
tarafından 1999 yılının
Rahovça’nın Krusha köyünde 243 kişi katledilmiş, 893
ev de ateşe verilmişti. 4’te

Türk ve Yunan
TaTları YarışTı

¥ Bu yıl beşincisi düzenlenen Genç
Turizmciler Yarışması’na, bu yıl
Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan da
öğrenciler geldi. Yunanistan’ın Sakız
Adası’ndan gelen Data Culinary School
öğrencilerinin katıldığı etkinlikte,
"Geçmişten Günümüze Yöresel
Lezzetler" konulu yemek, "Geçmişten
Günümüze Yöresel İçecekler" konulu
servis ve "Geleneksel Türk Motifleri"
konulu yaratıcı yatak yapımı yarışmaları
yapılıyor. Yunanistan’ın Sakız
Adası’ndan gelen, 1’okul yöneticisi, 1’i
öğretmen, 6’sı öğrenci, Data Culinary
School ekibi, Çeşme’deki bu organizasyona ilk defa katıldıklarını belirterek,
"Çok güzel bir organizasyon. Biz de
Yunan mutfağından tatlar sunacağız.
Önümüzdeki yıllarda da bu güzel etkinliğe katılmayı arzu ediyoruz. 8’te
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Büyük Balkan buluşmasında
Evladı Fatihan bir araya geldi

BİNALİ YILDIRIM : “ARNAVUTLAR GİBİ BESA BES DİYORUM. YILDIRIM SÖZÜ VERİYORUM”

AK Parti 24.Dönem İzmir milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait’in girişimleri ve Balkan Hareketi Derneği
organizasyonunda İstanbul’da Büyük Balkan Buluşması gerçekleştirildi

İ

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

stanbul’un Gaziosmanpaşa
ilçesinde gerçekleşen etkinliğin onur konuğu TBMM
28.Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali
Yıldırım oldu. İstanbul’da faaliyet gösteren Balkan Rumeli
Federasyon, Dernek ve vakıf
temsilcilerinden 500 seçkin
misafirin yanı sıra toplantıya
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, K.Makedonya Devlet Bakanı ve Türk
Hareket Partisi (THP) Genel
Başkan yardımcısı Sayın Elvin
Hasan, Kuzey Makedonya
TDP Genel Başkanı ve Eski
Devlet Bakanı Dr.Beycan İlyas,
Kuzey Makedonya Milletvekilli Dr.Yusuf Hasani ,Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta ve Balkan
Hareketi Derneği Başkanı Ferruh Şendur katıldılar.
Toplantıda Balkanlılara hitap
eden Yıldırım, Arnavutların
büyük yemini olan Besa Bes
(Sözüm söz) sözünü vererek
büyük alkış aldı. Arnavutların
bir sözü var, Besa Bes diyen
Binali yıldırım şöyle devam
etti. Besa Bes diye söz verdiniz
mi kelle gider ama söz yerine
getirilir. Bu böyle büyük bir
sözdür. Bu söz büyük bir ye-

mindir. Çekten senetten daha
önemlidir. Ben de size Besa
Bes diyorum. Yıldırım sözü
veriyorum, dedi.
Herkese eşit şekilde hizmet
götüreceklerini söyleyen Yıldırım, "Dil, inanç, etnik köken
ayrımı gözetmeden, herkese
eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Objektif olacağız, şeffaf
olacağız. Tabii harcamalarda
da israftan kaçınacağız. Hizmet verirken mahalleleri, sokakları birbirinden ayrı
tutmayacağız. Efendim, 'filanca partiye daha çok oy
çıktı, biz oraya az hizmet götürelim' gibi bir anlayış bizde
hiç yok. Olmadı, bundan
sonra da olmaz. Benim bir
prensibim vardır. Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insan
içindir. Nerede bir insan varsa
hizmet onun ayağına mutlaka
gitmelidir. Sizden, bizden, o
partiden, bu partiden ayrımı
çağ dışı bir ayrımdır. İstanbullunun hakkını, İstanbulluya
vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım’a Balkan buluşmasında keçeden yapılan Arnavutlara özgü bir takke (Plis)
hediye edildi. Takkeyi takan
Yıldırım, Arnavutların Besa
Bes şarkısı eşliğinde yöresel
halayını oynadı. Toplantıda
misafirlere 100 tepsi Boşnak
böreği ikram edildi.

‘Saraybosna’da
OSmanlı
mimariSi
tanıtıldı

S

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

araybosna Yunus Emre Enstitüsü’nde
düzenlenen tanıtım programına çok sayıda vatandaş katılırken, program kapsamında açılan “Saraybosna ve İstanbul
Camileri” konulu fotoğraf sergisi de yoğun
ilgi gördü. www.timebalkan.com’un haberine göre: Surkovic, eserde Saraybosna’nın
Osmanlı mirasına odaklandıklarını anımsatarak, “En erken dönemlerden 19. yüzyılın so-

nuna kadar olan bir zaman dilimini kapsıyor.” dedi. Kenan Surkovic, kitapta Saraybosna’nın tarihine yer verdiklerini aktararak,
“Eserde 7 büyük cami ve 25 mahalle camisinin yanı sıra 30 Osmanlı yapısına da ayrıntılı
bir şekilde yer verdik.” diye konuştu. Türkçe,
Boşnakça ve İngilizce olmak üzere üç dilde
yayınlanan kitabın rehber olarak da kullanılabileceğini kaydeden Surkovic, eserde bugüne kadar yayınlanmamış 250 fotoğrafa da
yer verdiklerini vurguladı.

Edirne'de Balkan şehitleri anıldı
E

ED RNE
/BALKAN GÜNLÜ Ü

dirne'de, 26 Mart Balkan
Şehitlerini Anma Günü
dolayısıyla tören düzenlendi. Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen tören,
saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın
okunması ve askerler tarafından
yapılan saygı atışıyla başladı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54.
Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin,
Belediye Başkanı Recep Gürkan
ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Faruk Çiftçi'nin anıta çelenk sunumunun ardından Edirne
Müftüsü Emrullah Üzüm şehitler için dua okudu. Daha sonra
Vali Canalp, şehit yakınları ve
beraberindekilerle şehitliğe karanfil bıraktı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Edirne
Valisi Canalp, törenin ardından
gazetecilere yaptığı açıklamada,
anlamlı ve önemli bir günde bir
araya geldiklerini belirtti. Edirnelilerin her yıl olduğu gibi bu
yıl da şehitlerini andığını ifade
eden Vali Canalp, "Edirneliler
geçmişimizin acı hatıralarını
hiçbir zaman unutmadı. Bundan sonra da canlı şekilde yaşamaya, yaşatmaya devam
edecekler" dedi. Anma, Halk
Eğitim Merkezi'nde düzenlenen
programla devam etti.

Mehmetçik Kosova'da
muhtaçlara kucak açtı

N
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ATO'nun Kosova Barış Gücü
KFOR bünyesinde görev yapan
Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova Kadınlar Yardımlaşma
Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği projeyle, Kosova'nın güneyindeki tarihi
Prizren'de yardıma muhtaç 100 aileye
giysi, gıda ve temizlik malzemeleri yardımında bulundu. www.haberler.com’a
göre; Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığıyla ortaklaşa gerçekleştirdikleri
projeyle ilgili konuşan Kosova Kadınlar
Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide
Kurt, "Derneğimiz kurulduğu ilk günden itibaren yardıma muhtaç ailelerin
zor günlerinde hep yanlarında olmaya,
elimizden geldiğince ihtiyaçları doğrultusunda onlara destek olmaya gayret
gösteriyoruz. Bugün de yine Kosova
Türk Temsil Heyet Başkanlığıyla birlikte
yardıma muhtaç ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına bu projeyi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde derneğimize sunmuş oldukları
desteklerden dolayı Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığına şükranlarımızı
ifade ederiz" ifadelerini kullandı.
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vergi eleştirisi S

SeçİmLeR SoNRASı
dış PoLİTİKA
24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova’nın Bosna Hersek
ve Sırbistan’dan ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi
uygulaması, bölgesel iş birliğine zarar veriyor” diye konuştu

A

BeLGRAd
BALKAN GÜNLÜĞÜ

vrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve
Genişleme Müzakerelerinden
Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn, Kosova’nın
Bosna Hersek ve Sırbistan’dan
ithal edilen ürünlere yüzde
100 gümrük vergisi uygulamasının bölgesel iş birliğine
zarar verdiğini söyledi. Bosna
Hersek’teki temaslarının ardından Sırbistan’a geçen
Hahn, başkent Belgrad’da
Başbakan Ana Brnabic ile bir
araya geldi. Hahn, görüşmenin ardından düzenlenen
ortak basın toplantısında, Sırbistan’ın bölgesel iş birliği için
sarf ettiği yoğun çabayı takdir
ederek, “AB, bölge ülkelerini
üye olduktan sonra karşılaşabilecekleri sorunlarla mücadeleye hazır hale getirmeye
çalışıyor. Bölgesel iş birliği bu
noktada çok önemli.” dedi.
AB ara buluculuğunda gerçekleştirilen Sırbistan ile Ko-

sova arasındaki diyalog sürecinin önemine de işaret eden
Hahn, “Diyalog son derece
önemli ancak bu diyalog sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle Sırbistan’ın AB
yolundaki tüm gayretlerini
göz ardı etmek de doğru
olmaz.” değerlendirmesinde

bulundu.
www.timebalkan.com’a göre:
Hahn, bölge ülkeleri arasında
“roaming”in kaldırılmasının
iş birliğine güzel bir örnek olduğunu kaydederek, “Öte
yandan, Kosova’nın Bosna
Hersek ve Sırbistan’dan ithal
edilen ürünlere yüzde 100

gümrük vergisi uygulaması,
bölgesel iş birliğine zarar veriyor.” diye konuştu. Başbakan
Brnabic de görüşmede özellikle hukukun üstünlüğü konusuna odaklandıklarını
aktararak, Sırbistan’ın bölgesel iş birliğine çok önem verdiğini vurguladı.

5 milyondan
biri 16. haftada

A
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şırı sağcı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
karşıtı binlerce protestocu, başkent Belgrad’da düzenledikleri gösteride Vucic’in
istifasını istedi. Ülkedeki
Vucic karşıtı protestolar, 16
hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı
Borko Stefanovic’in saldırıya
uğramasının ardından patlak
vermişti. Muhalefetin geçen
yıl aralık ayı başında yaptığı

çağrıya cevap veren binlerce
kişi, her hafta sonu Belgrad’da
toplanma kararı almıştı. Aleksandar Vucic’in istifasını isteyen göstericiler aynı zamanda
serbest ve adil bir ortamda seçimlerin yapılmasını, medyaya daha fazla özgürlük
verilmesini ve demokrasinin
uygulanmasını talep
ediyor.Belgrad’da geçen haftaki gösteriler sırasında aralarında muhalefet liderlerinin
de bulunduğu bir grup öfkeli
kalabalık, Sırbistan Radyo
Televizyonu (RTS) binasına
girdi. www.timebalkan.com’a

göre: göstericiler RTS’ye hükümet yanlısı yayın yaptığı
gerekçesiyle sert tepki göstermiş, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan
arbedede 16 kişi gözaltına
alınmıştı.
Bu arada komşu Karadağ’daki
protestolar da 6’ıncı haftasında devam etti. Başkent
Podgoritsa’da toplanan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı
Milo Djukanovic ile Başbakan Dusko Markovic’in istifasını istedi. Devlet binalarının
önüne yürüyen kalabalık, üst
düzey yöneticilerin yaptığını

iddia ettikleri yolsuzluklara
ve şüpheli, karanlık ticari ilişkilere olan tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı
Sekreteri Slavoljub Stijepovic’in 2016 yılında düzenlenen
genel seçim öncesi bir iş adamından içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir zarf
almasına ilişkin görüntülerin
kamuoyuna sızdırılması üzerine hukuki işlem başlatılmıştı. Stijepovic, kara para
aklamak suçundan gözaltına
alınsa da muhalifler, bu işin
ardında devlet başkanının olduğunu dile getiriyor.

MATÜSİTEB’ten Devlet
Bakanı Hasan’a ziyaret

K

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

uzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği – MATÜSİTEB heyeti, Kuzey Makedonya
Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan’ı makamında ziyaret etti. www.timebalkan.com’a göre:
MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev
Emin, Genel Başkan Yardımcılarından
Yaşar Süleyman ve İcra Müdürü Cüneyt
Davut’tan oluşan MATÜSİTEB heyeti,
Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan
Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin

Hasan’ı hükümet binasındaki makamında ziyaret etti. MATÜSİTEB tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen
görüşmede Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin eğitim ve kültür başta
olmak üzere tüm alanlarda mevcut sorunlarının, taleplerinin ve ihtiyaçlarının
ele alındığı belirtildi. Sivil toplum alanında Kuzey Makedonya’daki Türklerin
en büyük temsiliyete sahip kurumu olan
MATÜSİTEB ile hükümet nezdindeki
temsilcilerimiz tarafından birlikte hareket ederek gerçekleştirilebilecek ortak
çalışmalar hususunda fikir teatisinde
bulunulduğu görüşüldü.

İZMİR MEKTUBU

Rifat SAİT
rifatsait@balkangunlugu.com

eçimler bir bakıma
hükümet için karne
veya güven oylaması
gibidir. Seçimler sonrası
halkın verdiği destek veya
uyarı hükümetlerin iç ve dış
politikalarını etkiler. Aynı
şekilde seçim sonuçlarına
göre başta ABD, Rusya ve
Avrupa Birliği olmak üzere
dışarının size karşı tutumu
pozitif veya negatif değişebilir. Hem iç hem de dış politikada istikrar için seçim
sonuçlarının durumu önemlidir. Bu seçimler yerel de
olsa böyle bir sonuç beklenir. Kaldı ki bu Türkiye’deki bu yerel seçimler
adeta genel seçim havasına
sokulmuştur. Bu aslında olmaması gereken bir durumdu. Ancak ülke
konjonktürü buna meyilli
idi. Bu açıdan yereldeki
proje veya hizmetler yerine
makro düzeyde ekonomik
ve ulusal çaptaki icraatlar
konuşulmuş, dolayısıyla
beklenen sonuç da değişmiştir.
Ülkelerin aslında dış politikaları genel itibarı ile değişmez, değişmemelidir.
Ülkenin çıkarları her hükümet için birinci sıradadır.
Dolayısıyla dış politikaların
teknik detayları hariç genel
işleyişi hemen hemen aynıdır. Zira bu konu devletlerin
hassasiyeti bakımından
önemlidir. Seçim sonrası
halkından güç ve desteğini
alan siyaset, dış politikasını
daha emin bir şekilde yapılandırır. Seçim sonrası sonuçlardaki değişiklik
elbette dış politikayı da
farklı yönlerden değiştirebilir. Ama esas olan ülke çıkarlarıdır.
Dış politikanın hassasiyeti
gereği istikrar mutlak iste-

nen bir şeydir. Ne olursa
olsun dış temasta muhatapların asgari değişmezliği
önemlidir. Dışişleri konumu
açından hassas olduğundan
buna dikkat etmek gerekir.
Türkiye’nin son 10 yıldaki
dış politika istikrarı, AK
Parti hükümetlerinin halktan aldıkları güçlü desteğin
bir yansımasıdır. Bu istikrar
sadece Dışişlerinde değil,
TİKA, Yunus Emre Enstitüleri, Maarif vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlığı
gibi dışarıyla teması olan
kurumları yakından ilgilendirmiştir. Ülkemizin bu son
yerel seçim sonuçları iyi
analiz edilmeli ve dış politika hakkında da hassas
olunmalıdır. Yerel seçim
sonuçlarının ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını
diliyorum. Yerel, Dış politikayı değiştirmez ama etkiler. Her zaman dediğimiz
gibi bizim için en önemli
şey Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarıdır. Bu arada
yeni Belediyelerin kardeş
şehir anlaşmaları için özellikle Balkan şehirlerini tercih etmelerini özellikle
bekliyoruz. Ayrıca yeni Belediyelerin, il ve ilçelerinde
Balkan festivalleri organize
etmelerini ve Belediyelerinde Balkan koordinasyon
merkezleri oluşturmalarını
bekliyoruz. Bu arada her
seçim sonrasında Türkiye’den ilk dış ziyaretler
Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’a olur. Yeni Belediyelerin de bu işleyişi
unutmamalarını temenni
ediyorum.
Yerel seçimlerin ülkemize
ve milletimize hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni
ediyorum.

Büyükelçisi Koç’tan
Bosna Hersek vurgusu

B
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osna Hersek’in iki entitesinden biri olan
Sırp Cumhuriyeti’nde
(RS) temaslarda bulunan
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç,
Bosna Hersek’in çok kültürlü ve çok etnikli yapısıyla Türkiye için önemli bir
ülke olduğunu ifade etti.
Banja Luka şehrindeki temasları kapsamında RS Başkanı Zeljka Cvijanovic, RS
Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Meclis Başkanı
Nedeljko Cubrilovic ile görüşen Koç, daha sonra şehirdeki iki önemli Osmanlı
mirası Ferhadiye Camisi ve
onarımı süren Arnaudiye
Camisi’ni ziyaret etti. Büyükelçi Koç, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Bosna
Hersek’in hoşgörünün
hakim olduğu bir ülke olduğuna işaret ederek, “Bosna
Hersek çok kültürlü ve çok

etnikli yapısıyla, birlik beraberliği itibarıyla Türkiye
için çok önemli bir ülke.”
ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdiği görüşmelerde ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi konusunu da
ele aldıklarını aktaran Koç,
Türkiye’nin yatırımları ve
ilişkileriyle Bosna Hersek’in
istikrarına katkı sağlamaya
gayret ettiğini vurguladı.
Banja Luka Müftülüğü’nü
de ziyaret eden Koç, Müftü
Nusret Abdibegovic ile birlikte onarımı Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansının
(TİKA) da desteğiyle yapılan Ferhadiye Camisi’ni ve
Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle onarılan Arnaudiye Camisi’ni gezdi.
Banja Luka şehrine yaptığı
ziyaretin ailesi açısından da
duygusal bir yanı bulunduğunu kaydeden Koç, “Eşimin dede tarafı Banja
Luka’dan zamanında ailece
göçmüş. Bir anlamda eşim
ata topraklarını da görmüş
oldu.” ifadelerini kullandı.
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Katliamın 20. yıldönümünde de
gözyaşı vardı
1 Nisan 2019
Pazartesi

Kosova’da Krusha katliamının 20’nci yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan’ın
tam anlamıyla katliam yaptığını ve Kosova’dan binlerce kişinin göç etmesine neden olduğunu söyledi.
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rusha e Madhe ve Krusha e Vogël
köylerinde matem vardı. Sırp
güçleri tarafından katledilen yüzlerce kişi bugün gözyaşlarıyla bir kez daha
anıldılar. Krusha
katliamının
20’nci yıldönümü dolayısıyla
düzenlenen
anma töreninde konuşan Kosova
Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Sırbistan’ın
tam anlamıyla katliam yaptığını ve Kosova’dan binlerce kişinin göç etmesine

neden olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ayrıca kayıp kişilerin
akıbetinin aydınlatılması yönünde Kosova kurumlarında çalışmaların sürdüğüne de dikkat çekti.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Kosova
Başbakanı Ramush
Haradinaj da törende yaptığı
açıklamada, “Sırbistan ancak Kosova’da işlediği
suçları kabul
ederse Balkanlarda
barışı sağlayabilir.
Sırp siyasiler, işledikleri
suçları ve acılarımızı gözardı
ediyorlar. Ülkemizde, suçsuz insanların
katledildiği onlarca yer var. Sırbistan’ın

tanıma için birşeyler talep etmesai anlamsız. Krusha, Suhareka nasıl göz ardı
edilebilir. Vuçiç, Brnabiç, Daçiç, gerçekleri nasıl göz ardı edebilir? Bu şekilde

Balkanlarda nasıl barış sağlanabilir? Bizler, kayıp kişilerimiz olmasına rağmen
diyaloga devam ettik. Sırbistan, diyalog
için bize nasıl şart koşabilir?” dedi. Bun-

dan tam 20 yıl önce, 1999 yılının 25, 26
ve 27 Mart günlerinde Rahovça’nın
Krusha köyünde 243 kişi katledilmiş,
893 ev de ateşe verilmişti.

“Kosova sonsuza kadar
NATO’ya minnettar olacak”
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osova Meclis Başkanı ve
PDK Genel Başkanı Kadri
Veseli, 24 Mart 1999 tarihinde Kosova’da katliama götüren teröre son verilmesi için Sırp
hedeflerine karşı başlattığı saldırıları münasebetiyle ABD başta
olmak üzere demokratik dünyanın liderlerine Kosova’nın sonsuza kadar minnettar olacağını

15 yıl sonra Kosova’nın

NÜFUSU AZALACAK
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osova’nın gelecek 15
yılın sonunda, nüfusunun şimdiki sayıdan
daha düşük olacağı tahmin
ediliyor. Kosova İstatistik
Ajansı (ASK) Müdürü Avni
Kastrati, 15 yıl sonra Kosova’da nüfusun 1,4 milyon ol-

masının beklendiğini açıkladı.
Kastrati’ye göre 20131 yılında
nüfus artışı sıfır olacak, çünkü
doğum ile ölüm oranları eşitlenecek. Kosova’yı terk eden
vatandaşlara da değinen Avni
Kastrati, 1968 ile 2017 yılları
arasında 900 bin kişinin Kosova’yı terk ettiği, yalnızca son 6
yıl içinde 180 bin Kosovalı’nın
ülkeden ayrıldığını, sadece 50

bin kişinin geri döndüğünü
belirtti.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere göre; üniversite
öğretim görevlisi Mimoza
Dushi ise 2011 yılında yapılan
nüfus sayımının doğru dürüst
yapılmadığını, yabancı ülkelerde yaşayan 600 bin Kosovalı’nın kaydının
yaptırılmadığını kaydetti.

KGK müdahale becerisini test ediyor
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osova Güvenlik Kuvvetleri (KGK) tatbikatlara
yönelik yıllık plan çerçevesinde Poduveya Belediye
Meclisi ile işbirliğinde “Şahin
03” adlı tatbikatı gerçekleştirdi.
www.timebalkan.com’dan alı-

nan bilgilere göre: merkezi
Mitrovitsa’da olan FSK bünyesindeki Hızlı Müdahale Tümeni, 25 ile 28 Mart günlerinde
devam edecek olan tatbikatta,
acil durumlarda kurumlar arasındaki becerisi test edecek.
Mitrovitsa bölgesinden Poduyeva Belediyesi’ne intikal
eden 3. Hızlı Müdahale Tü-

meni, belirlenen senaryo gereğince müdahale kapasitesini
test edecek. KGK tarafından
yapılan yazılı açıklamada tatbikat sürecince vatandaşların
serbest dolaşımının hiçbir şekilde ihlal edilmeyeceği ve vatandaşlara rahatsızlık
verilmemesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

belirtti.
www.timebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre; Meclis Başkanı Veseli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kosova
Kurtuluş Ordusu’nun
(UÇK) başlattığı
ve Kosova Ordusu’nun
devam ettiği
NATO ile ittifak nedeniyle
Kosova’nın

gurur duyduğunu
kaydetti.www.timebalkan.com’d
a yer alan bilgilere göre: Veseli,
“ABD’nin önderliğinde demokratik dünyanın liderleri hep yanımızda idi. Tarihimizin en
zayıf döneminde bizimle idi. Özgürlük
ve barış adına
NATO ile ittifak nedeniyle gururluyuz”
değerlendirmesinde
bulundu.
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“Lahey’den aldığım bir mektupta, Rum
idaresinin büyükelçisi diye geçinen
Nikos Agatoklis adında bir Rum’un Sosyal Araştırmalar Enstitüsünde Kıbrıs ile
ilgili bir konferans verdiği duyurulmaktadır. Agotoklis’in söyledikleri özetle
şunlardır.
‘Kıbrıs bir Rum Ada’sıdır. Bu adada bir
de Türk azınlık vardır. Rum’larla
Türk’ler çok iyi geçinmekteydiler. Ama
yabancılar aralarını açtılar. Türkiye
bunu fırsat bilerek Kıbrıs’ı işgal etti.
Şimdi işgal nedeni ile Türk’lerde Rumlarda inlemektedir. İşgal kalktığı an
Türk Rum birleşecek ve eski mesut günlere (!) geri gelecektir. Kıbrıs Hükümeti
Türk’lere tüm azınlık haklarını garanti
etmeye hazırdır’. İşte Rum’ların görüşü”. 1979
Dr. Fazıl KÜÇÜK

‘M

avi Vatan 2019’ tatbikatının normal bir eğitim tatbikatı olmasına karşın Doğu
Akdeniz de karşı tarafın bozmaya çalıştığı dengelerin yerli yerine oturtulmasına
katkısının olacağı yargısını uzun soluklu
olarak düşünmek gerekiyor. Buna koşut
Ege’de karasularını 6 milden 12 mile çıkarma çabası içinde olanlar için de bir
uyarı niteliğindedir. Önümüzdeki dönemde uluslar arası hukuku Münhasır
Ekonomik Bölge ilan ederek katledenlerin de uzlaşı noktasına doğru gelmeleri
son derece doğaldır. Gösterecekleri yaklaşım bölge barışı için de önemlidir.
Doğal olmayan husus ise Kıbrıs’taki
çözüm sürecinin federasyon rotasından
çıkarıldığı takdirde doğalgazdan vazgeçmiş sayılacağının söylenmeye başlanmasıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken
kabul edilen garantilerin yalnızca bozulan idari sistemin düzeltilmesini içermediği biliniyor. Bu nedenle çözümden
yana olanların karşısına statüko diye tanımlanan ucube yapının konulmaması
gerektiğini kaydetmek istiyoruz.
Amerika – Rusya ve Çin’in de içinde bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 04
Mart 1964 gününde aldığı 186 sayılı
karar ile kurulan bu yapının değiştirilebilmesi olanaklı olabilir. Bunun yolunun
da diplomasi kanallarını kullanmaktan
geçtiği yadsınamaz. Statüko diyerek şikayet edenlerin öncelikle bu kararın değiştirilmesi için çaba harcamalarını
gerekli kılmaktadır. Bir toplantıda siyasi
eşitlikten söz ederken diğer toplantıda
azınlık haklarını gündeme taşıyanların
da güvenilir olmadıklarını da bir kez
daha kanıtlamış oluyorlar.
Bununla yetinmeyerek Desantralizyon
önerisini ortalıklara atanların siyasi eşitliğimizi kaldırmak istedikleri de unutulmamalıdır. Böyle ucube önerilerle
zaman yitirmek kadar anlamsız bir bakış
olamaz. Böyle yaklaşım sergileyenlere
verilecek en güzel yanıt, “Başka Kapıya”
demek olmalıdır. Çözümü isteyenlerin
statüko söylemlerini bir yana bırakarak
zamanı boşa harcamaktan vazgeçmeleri
gerekmektedir. Buna koşut karşı tarafın
kemikleşmiş önerilerinden de vazgeçmeleri çözüm için gerekli olan en önemli
unsurlardan yalnızca bir tanesidir.
Aksi halde Ada’da yarım asrı aşan süredir çalınmaya başlanmış olan senfoni
yeni kitabımın da ismi olan “Bitmeyen
Senfoni”ye dönüşür. Yıllar sonra
Ada’daki uyuşmazlıkla ilgilenecek olanlar bu senfoninin neden çalınmaya
devam edildiğini anlayamadan dinlemeye devam ederler.
Önümüzdeki Mayıs ayında AB’ne üye
ülkelerde yapılacak olan AP seçimleri
için yapılan ön araştırmalar ırkçı partilerin başa güreşeceklerini gösteriyor. Sonucun ön görülen gibi gerçekleşmesi
sonrasında birlik içinde sarsıntı yaşanması kaçınılmazdır. Dünyaya demokrasi
dersi vermeye çalışanlar Kıbrıs Türk’lerinin iki milletvekili ile bu parlamentoda
temsil edilmeleri gerekirken bu hakları
Kıbrıs uyuşmazlığı çözülemediği gerekçesi ile engelleniyor.
Bir süre önce bölgeye gelerek hidrokarbon araştırması yapmaya başlayan
Exxon Mobil Katar ortaklığı şirketinin
önde gidenleri 10. parselde yer alan
‘Glafkos’ kuyusunda değeri yaklaşık 35
milyar doları bulan rezervin bulunduğunu açıkladılar. Exxon Mobil Şirketi’nin bölgede araştırma yapıyor olması
bir anlamda doğal karşılanıyor olsa bile
Katar’ın bölgedeki varlığı sorgulanmalıdır. Ada’da bulunacak çözüm konusunda
bu konular da dahil olmak üzere ortak
akılla hepimizin birlikte çözmemiz gerektiği göz ardı edilmemelidir.
Bu nedenle öncelikle kendi içimizde
ortak akılda buluşabilmek için Ulusal
Konseyin kurulması gerekiyor
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Bulgaristan’da Türkçe’ye

Bir kez daha reT

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) seçim propagandasının ülkede resmi dil olan Bulgarca’dan farklı bir dilde yapılmasına ilişkin
teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada reddedildi
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apılan oylamada 24 milletvekili
kabul, 62 milletvekili ret ve 30
milletvekili çekimser oy kullandı. Teklif görüşmeleri sırasında
HÖH Milletvekili Ramadan Atalay,
sorunun ortak olduğunu ve Ulusal
Meclisin seçim kampanyası sırasında
kullanılan dil konusunda netlik kazandırmadığı takdirde devlette ilerleme kaydedilmeyeceğini söyledi.
Atalay, milletvekillerinin Türkçe ve
İngilizce gibi yabancı dil öğrenmesi
için çağrıda bulunuldu. Irkçı ve aşırı
miliyetçi tavırlarıyla bilinen İç Makedon Devrimci Örgütü (VMRO) Genel
Başkan Yardımcısı İskren Veselinov,
seçim propagandasının kesinlikle
Bulgarca yapılması gerektiğini söyledi. VMRO Milletvekili Yulian Angelov, ilk defa VMRO’nun HÖH
partisini üçüncü parti konumundan
dördüncüye gerilettirdiğini anımsattı.
Irkçı ve aşırı milliyetçi oluşum olan
Birleşik Vatanseverler İttifakı Milletvekili Pavel Şopov, HÖH partisinin
seçim kampanyası sırasında yabancı

bir dil kullanma hakkı verilmesine
ilişkin teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; HÖH Milletvekili Hamit Hamit,
herkesin Bulgarca’yı iyi bilmediğini,
Anayasa’nın ise ana dilinin okunma-

sının ve kullanılmasını garanti altına
aldığını kaydetti. Hamit’in ifadesine
göre, seçim toplantılarına konuk olarak katılan Avrupalı dostlara kendi
dilinde selamlama konuşması yapmasının yasaklanmasının demokrasi
ve AB ilkelerine aykırı. HÖH Genel

Başkanı Mustafa Karadayı, milletvekillerin Anayasa’ya uymaları çağrısında bulundu. Karadayı’nın
ifadesine göre bu konunda birilerinin
kendine özel duyguları varsa, kampanya sırasında yasaklanabilecek belirli diller sayılabilir.

Milli azınlık statüsü
istedi soruşturMa açıldı
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ulgaristan’da bulunan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü
İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan bu
hafta partinin Bulgaristan’da yaşayan Türklere milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası
düzenleyeceğini açıklamasının ardından Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, siyasi gücün faaliyetlerinin
soruşturulmasını istedi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın, Yüksek Temyiz Savcılığı tarafından yürütüleceği
bildirildi. Savcılık, DOST partisinin
faaliyetinin Anayasa’nın ve Siyasi

Parti Kanunu’nun hükümlerine aykırı olup olmadığını araştıracak. Partinin Anayasa’ya aykırı olup
olmadığı ve faaliyetiyle yasaları ihlal
edip etmediği kontrol edilecek ve
böyle birşey tespit edildiği takdirde
parti yasaklanacak. www.timebal-

kan.com’a göre: DOST Partisi, azınlıkların hak ve özgürlüklerini savunmaya azimli olan partilere internet
üzerinden gerçekleştirilecek Bulgaristan’da yaşayan Türklere milli azınlık statüsü verilmesi için imza
kampanyasına katılma çağrısında

bulundu. DOST, yayımladığı bildiride azınlıkların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik veren sivil
toplum kuruluşların yanı sıra tüm
Bulgaristan vatandaşlarına imza
kampanyasını destekleme çağrısında
bulundu. Mestan, bildiride partinin
Bulgaristan’ın birliği, bölünmezliği
ve toprak bütünlüğü ilkelerini gözettiğini vurguladı. Ulusal İstatistik
Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, Bulgaristan’da 2011 yılında yapılan son
nüfus sayımına göre ülkenin nüfusunun yüzde 8,8 oranını oluşturan ve
sayıları 588 bin 318 kişi olan Türk
azınlığı bulunmaktadır. Bulgaristan’daki Türkler, Bulgarlar’dan sonra
ülkede ikinci büyük etnik topluluk
konumundadır.

Yunanistan Milli
Günü Ankara’da
KUTLANDI
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arnavutluk’ta protesto
gösterileri sürüyor
A
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rnavutluk’ta muhalefetteki Demokratik Parti ve
LSİ Partisi, Meclis binası
önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestoya, muhalefet temsilcileri yanısıra, binlerce kişi

katıldı. Polisin geniş güvenlik
önlemleri aldığı protesto gösterisinde muhalefet birkez daha ülkede geçici bir hükümetin
kurulmasını ve erken seçimlerin
düzenlenmesi talebini yineledi.
www.timebalkan.com’un haberine göre; ana muhalefet konumundaki Demokratik Parti Genel

Başkanı Lulzim Basha konuşmasında, “Hepimiz birlikte bu rejime son vermeliyiz. Edi
Rama’nın istifasına kadar protestolarımız devam edecek. Biz Avrupai Arnavutluk için
çalışıyoruz. Biz Arnavutluk’u
tüm Avrupa’nın bir parçası olmasını istiyoruz” dedi.

unanistan Milli Günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla
kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası binasında Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Petros Mavroidis’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, büyükelçiler, misyon
temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon, Yunan şarkıcı Betty Harlafti’nin
Yunanca şarkılar seslendirdiği konserle başladı. www.timebalkan.com sitesinin verdiği
bilgilere göre: Harlafti; Zülfi Livaneli Türk
olmasına rağmen Yunanların da bestecisidir
diyerek Livaneli’den de bir eser okudu. Resepsiyon, konserin ardından verilen ve
Bakan Pekcan’ın da katıldığı kokteyl ile
devam etti. Bakan Pekcan, kokteyl sırasında
bir süre Büyükelçi Mavroidis ve sanatçı
Harlafti ile sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı İvanov’dan
Serdar Çam’a liyakat nişanı
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Dr. Serdar Çam’a “Makedonya Liyakat Nişanı” verdi
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aşkent Üsküp’te Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Gyorge
İvanov ve eşi Maya İvanova, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Başkanı
Çam ve diğer davetliler katıldı. İvanov, buradaki
konuşmasında, ülkedeki Türk vatandaşları ve Türkiye’deki
Kuzey Makedonya
vatandaşlarının iki
ülke arasında köprü
teşkil ettiğini ifade
ederek, bugün Kuzey
Makedonya’da 1,2
milyar Euro değerinde 100’den fazla
doğrudan Türk yatırımının bulunduğunu
ve burada 5 bin kişiye
istihdam sağlandığını
kaydetti. TİKA’nın
Kuzey Makedonya’da
yaklaşık 60 milyon
Euro değerinde 900’ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini anımsatan İvanov, “Cumhurbaşkanı, profesör ve bir baba olarak, hem önem hem de
süreklilik açısından tüm bu yatırımları aşan bir yatırımın olduğuna inanıyorum. O da bizim geleceğimiz olan çocuklara yatırımdır.” dedi.

40’A YAKIN OKUL
RESTORASYONU

TİKA’nın sağlık sektörünün yanı sıra gençlerin eğitimine de yatırım yaptığına işaret eden İvanov,
Kuzey Makedonya genelinde 40’a yakın okul restore edip donattığını söyledi.
İvanov, TİKA ve birçok diğer kuruluşun çocukların
sağlık ve eğitimine yatırım yaparak, hem bu çocukların hem de Kuzey Makedonya’nın geleceğini
güvence altına aldığını belirtti. Bu nişanın, dost
Türk milletinin dayanışmasını hisseden herkesin
bir teşekkürü olduğunu dile getiren İvanov, “Çocuklarımızın geleceğine ve bizim geleceğimize yatırım yaptıklarından dolayı bir Cumhurbaşkanı
olarak TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.

büyük mutluluk duyuyordum. Ancak bu nişanı aldıktan sonra ek bir sorumluluğumun olduğunun
da farkındayım. Ömrümün sonuna kadar hem bu
devletin hem bu milletin hizmetinde olmaktan
büyük mutluluk duyacağım” dedi. İvanov’un hem
ülkesinde hem bölgede önemli çalışmalar yaptığını
dile getiren Çam, Cumhurbaşkanının bu güzel çalışmalara devam etmesi temennisinde bulundu.

‘TÜRK MİLLETİ ADINA’

ÇOCUKLARIN
HAYATINI KURTARIYOR

TİKA’nın yaptığı bağış ile 2013 yılında ülkesindeki
ilk Çocuk Yoğun Bakım Merkezi’nin açıldığını vurgulayan İvanov, şöyle devam etti:
“Dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan önderliğinde, birkaç yıl önce TİKA çok
önemli bir girişimi destekledi. Bunun arkasında
ben ve eşim Maya durduk. Bu girişim, Çocuk Hastalıkları Kliniği bünyesindeki yoğun bakım bölümünün restorasyonuydu. Bu bölümdeki
çocukların yüzde 85’i yenidoğan bebeklerdir. Bunların büyük bir bölümü erken doğdu ve hayat mücadelesi veriyor. TİKA’nın yatırımı sayesinde
yüzlerce çocuk, sağlıklı ve normal yaşama sahip
oldu. Yaptığı her şeyle TİKA çocukların hayatını
kurtarıyor.”

‘MUTLULUK DUYDUM’

TİKA Başkanı Serdar Çam da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
eşi Emine Erdoğan’ın yakın dostları olarak nitelendirdiği İvanov ve eşinden böyle bir ödül almasından dolayı çok duygulu ve anlamlı bir gün
yaşadığını belirtti. Kuzey Makedonya ve halkı ile
büyük muhabbetlerinin olduğunu ifade eden
Çam, “Buralara hizmet etmekten dolayı her zaman

Dünyada yaşanan kargaşa, terör, katliam, açlık gibi
sıkıntılara da işaret eden Çam, “Bu toprakların kıymetli insanları, köklü tarihiyle, geçmişiyle ve birikimiyle dünyaya vereceği daha pek çok önemli
mesajlarının olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini
kullandı. Liyakat nişanını elinden aldığı Cumhurbaşkanı İvanov’a teşekkür eden Çam, bu nişanı,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve
TİKA adına aldığını sözlerine ekledi.

YAZARLAR
VE
ÖDÜLLER
Saadet NEBİ

düllerin insanoğlu yaşamında önemli yeri vardır. Böylece ödüllerin çoğu gençlere yaratıcılığının takdiri, ilerdeki
çalışmalarında ilham, bazı ödüller kişinin yaşam boyundaki
çalışmalarına övgü, bazı kişilere de yaşamında yapmış olduğu zirve
çalışmalarının teşekkürüdür. Bundan dolayıdır ki, ödül alma şöhretinden ziyade, kişinin yaratıcılığındaki eserlerin ya da
kaydettiği değerlerin yolunun göstergesidir aynı zamanda. Çalışma
hayatımızda, ödüllere sahip olduk mu orası da ayrı bir soru olsa
gerek. Kimseler hayatı boyunca değerli işler yaptıysa da, faaliyetleri
gölgede kalıp ödüle sahip olamamıştır. Maalesef böyle durumlara
her gün rastlamaktayız. Ödül derken sözü, Makedonya Yazarlar
Birliğine getirmek istiyorum. Geçenlerde bir ödül takdirini
görünce sevindim. Evet Makedonya Yazarlar Birliği, 2018 yılı
ödülünü, Makedonya Türklerinin genç yazarı Şair Rıfat Emin’e
“Bi-nihayet” kitabı için vermiş. Verilen ödül hakkında şöyle açıklama yapılmış: Emin, bugün Yazarlar Birliğinin 72. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlen törende, Makedonya’daki etnik
topluluklardan birinin dilinde yazılmış olan kitaplar kategorisinde
“Most” (Köprü) ödülünü aldı. (Haber 13-2-2019 tarihinde yayınlanmıştır).
Bu haberi okuduğumda, genç ve verimli bir yazarımız için harika bir
teşvik ödülü olmuş diye düşündüm. Yazarımıza ilerdeki yaratıcılık
çalışmaları için başarılar dilerim.
72 yıl önce kurulan Makedonya Yazarlar Birliği tarafınca önceleri
de Türk dilinde yaratan edebiyatçılarımıza bu ya da buna benzer
ödüllerin verip verilmediğini merak ettim, araştırdım.
Makedonya Yazarlar Birliğinin kuruluşundan önce, anlayacağınız
1944’lerden bu yana eserleriyle kendilerini tanıtan yazarlarımızın
böyle değerli ödülü alıp almadıklarını da yazımda ele almayı uygun
gördüm:
Kurtuluş Savaşından sonra Yeni Yugoslavya’da Türk dilinde edebiyat yaratıcılığında adımlarını ilk atan, Mustafa Karahasan, o dönemin önemli yazarıydı. Evet, Karahasan, “BİRLİK” gazetesinin ilk
sorumlu yazarlarından biriydi. Yazı yazmaya daha savaştan önce
başlayan Karahasan’ın çok sayıda öykü ve romanları var. Böylece,
“HACER” (1950), “YÜRÜ AYDINLIĞA” (1951)”KÜÇÜK
ERLER” (Çocuk Hikayeleri) “KALBİN YAŞLARI” (1955),”HAPİSHANEDEN NOTLAR”(1965),” ARKADAŞLAR”(1973),
“YEDİ BAŞLI DEV”,”VATAŞANKA”(öyküler Kitabı) ,”MARA”
roman. Burada andığım eserlerinden başka Karahasan’ın tiyatro
eseri da var ki bunlardan “SUZAN” adlı eser o zamanlarda Azınlıklar Tiyatrosu Türk Sahnesinde oynanmıştır.
Makedonya Türk yazarlarından söz ederken, Necati Zekeriya, döneminin en gözde yazarı olduğunu anmadan yapamayız. Neden soran
olursa, şunu da belirtelim ki, rahmetli Necati Zekeriya, birçok Makedonya Türk yazarından Türk Edebiyat dilini konuşmada olduğu
gibi yazıda da güzel kullanan bir yazardı. Yazdığı eserler: “ŞİİRLER” (1950), “OKUL ÇANI”
(1952),”SİLAHŞÖR TAVŞAN”(1953)”GELİNCİK”(1954),”KIRMIZI KÜPELER”(1958) “ÇAĞDAŞ YUGOSLAVYA ANTOLOJİSİ”(1984)”ÇİĞDEM” – ÇOCUK ŞİİRİMİZİN GÜLDESTESİ
ANTOLOJİSİ ( 1985),”ORHAN” ve “BİZİM SOKAĞIN ÇOCUKLARI” sözünü ettiğim bu kitap okullarda lektür kitaplarına girmiştir. Araştırmamın bu bölümü Fatma Hocin’in alıntısıdır). Necati
ZEKERİYA, edebiyat yaratıcılığı için 1950 yılında Makedonya
Halk Cumhuriyeti “Hükümet Ödülünü” alan ilk Makedonya Türk
yazarıdır. Aynı zamanda TINAY’ın ödülünü de 1983 yılında kazanmıştır.
Fahri KAYA, uzun yıllar “BİRLİK” Gazetesinin baş ve sorumlu
yazarı görevinde bulunmuştur.”SESLER” dergisinin yayın hayatını
başlattı. İlk şiiri “ İLKBAHAR” 1946 yılında yayınlanmıştır. Mustafa Karahasan, Şükrü Ramo, Necati Zekeriya, Enver Tuzcu, İlhami Emin ve Şefki Mahmut ile ortak eser “ Yürü Aydınlığa”
1951, de Antolojide yer almış. “ilk Adımlar” (1952), ,” Köyden Sesler” (1958), “Hoşça Kalın”(1965),” Çocuk Rüyaları” (1991). Öyküler:”Güle Güle” (1978), “Küçük Hanım” (1997),”İkinci
Güneş”(1998). Antoloji Derleme, Balkanlarda Çağdaş Türk Şiiri
Antolojisi (2000) . Böylece yarattığı eserler için V. ULUSLARARASI BALKANLAR TÜRK KÜLTÜRÜ HİZMET ÖDÜLÜ ve
2000 yılında “BAY” dergisinin YILIN ŞAİRİ ödülünü aldı.
İlhami Emin gazeteceliğe Üsküp’te yayınlanan “Nova Makedonya”
gazetesinde, Makedon dilinde yazmaya başladı. Daha sonraları
“BİRLİK” gazetesinin baş ve sorumlu yazar yardımcılığını yaptı.
Makedonya Radyosu Türkçe Programı Bölümünün Sorumlu Yazarı
görevinde bulundu. Üsküp Halklar Tiyatrosu’nun Genel Müdürü ,
sonraları Makedonya Kültür Bakanı Yardımcısı görevinde bulundu.
1965’ten çıkan “SESLER” dergisinde, “Birlik” gazetesi,” Sevinç”,
“Tomurcuk” çocuk dergilerinde şiirleri yayımlandı. 1995 yılında
Türkmenistan (AŞKABAD) 3. Uluslararası Şiir Şöleninde Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından Mehmet Akif Ersoy ödülünü kazandı.
Eserlerinden de birkaçını anmayı uygun buluyorum: Yazar ilk eserlerini Makedonca yazıyor. 1956 y. (Denonokiya),1955” Gülen
Hayat”, 1956 “Taş Ötesi”. Daha sonraları Türkçe yazdığı eserleri:”Ay Kedisiz” 1965, “Kırk Dost”((1965)”Saray”(1966), “Güneşli
Şiirler”. Yazarımızın Tiyatro eserleri de vardır:
“Nasrettin”(1961),”Yabancılar” (1968). (Kaynak:Şükran Kurdakul –
“Şairler ve Yazarlar Sözlüğü”). İlhami Emin , yaratıcılığı için 2007
Makedonya Yazarlar Birliği tarafınca , -Her yıl bir yerli bir yabancı
şaire verilen “Edebi Asa “ ödülünü kazandı. Derken belirteyim ki,
Makedonya Yazarlar Birliğinin 72 yıllık varlığında ilk defa Makedonya’da yaşayan ve yaratan bir Türk yazarına verilmiştir… Yazarın yaşamı ve yaratıcılığı üstüne Türkiye’nin değerli Belgesel
Yönetmeni İsmet ARASAN 2017 yılında “ GÜLÇINAR İLHAMİ EMİN” belgeseleni çekmiştir.
Makedonya Yazarlar Birliği derken belirtmek
isterim: Makedonya Cumhuriyetinde, Yugoslavya Devletinin kuruluş yıllarından bu yana yazımın girişinde belirttiğim gibi Türk dilinde yaratan yazarlarımız hep vardı. Yazımda değerli eserleriyle
büyüdüğüm yazarlarımızdan sadece birkaçını anarken belirtmek isterdim ki, memleketimde Türk yazarlarının hepsini burada anmadığım için “Time Balkan” okurlarım bağışlasın. Umarım bir gün
yeniden yazarlarımızın eserleriyle ilgili araştırma yapınca tümünün
de adlarını anmaya gayret edeceğim. Derken, Makedonya’da yaşayan ve yaratan Türk Yazarlarımızın hiçbiri ta ki 2007 yılına kadar
(İlhami Emin’e verilen ödülü kastediyorum) böylesi bir ödülü kazanamamış. Doğruyu söylemek gerekirse yıllarca yazarlar arasında yapılan böylesi ayrımcılığı anlamakta zorluk çekiyorum.
Daha sonraları, anlayacağınız üçüncü nesil yazarlarımız, Avni Engüllü, Suat Engüllü, (rahmetli) Alaettin Tahir, (rahmetli )Fahri Ali.
Avni Abdullah, Güler Selim ( ki saydığım bu yazarların tümünün de
kitapları var) Makedonya Yazarlar Birliğinin ödülünü alamamış, ta
ki 2015 yılında sözünü ettiğim bu neslin Yusuf Edip yazarı alabilmiştir.2018 yılında Makedonya Yazarlar Birliği Ödülünü genç
yazar Rıfat Emin’in kazanması belki de şimdiye kadar yapılan bir
yanlışın düzeltisi olacaktır. Çünkü Makedonya Yazarlar Birliği’nin,
Makedonya’da yaşayan ve yaratan yazarlar arasında yapılan ayrımcılık üzücü ve kabul edilir bir tablo değildir. Umarın yapılan ve kabulu olmayan bu tür yanlışlar ilerdeki yıllarda düzeltilecektir.
Öyleki Makedonya’da yaşayan ve yaratan Makedon, Türk, Arnavut, Sırp, Boşnak yaratıcılığı arasında fark yapılmadan ( eserlerin
Makedon diline çevrilmesi için Yazarlar Birliği dahilinde bu işi
başarılı yapabilecek ekip kurulur) ve herkesin eserleri eşitçe değerlendirilip hakettiği ödülü kazanabilecektir. Ülkemizde konuşulan dillerde edebiyat dalındaki yaratıcılığın korunması gereken ve
dünyada çok nadir görünen zenginliktir. Böylesi değer ülkenin olduğu kadar yaşayan ulus ve halkların zenginliği ve gururudur aynı
zamanda. Lütfen dünyada nadir görünen ancak ülkemizdeki bu edebiyat zenginliğimizi çiğnemeden yaşatalım ki böylesi nadir değerlerimiz bizleri ve memleketimizi yaşatabilsin.
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BEYAZ
ZAMBAKLAR
DİYARI BOSNA

İlber ŞİYAK
atih Sultan Mehmed Han, 1453 yılında
İstanbul’u Fethetmesiyle birlikte gözünü
Avrupa’ya çevirmişti? Fetihlerin devamı için
zamanın iki güçlü Kralları olan Bosna ve Macar
Krallıklarını ortadan kaldırması gerektiğine inanmıştı. 15. yy. ortalarından sonra Bosna sınırlarına yönelik Türk baskısı ve Akınları gittikçe artıyordu. O yıllarda Bosna’da “Bogomil” inancı Avrupa’nın tümünü ayaklandıracak kadar güçlenmişti. Bosna Kralı
Tomaş, zor durumdaydı. Katolik Papa, kendisinden
“Bogomil” inancını terk ederek Katolik Mezhebine
geçmesini istiyordu. Bağımlılığı terk etmeyen Bosna
halkını ise, sürgüne göndermesini istiyordu. Papa;
Bu isteklerinin kabul edilmesi halinde Kral Tomaş’a
daha önce hiç bir Bosna Kralının alamadığı bir ”
Kral Tacı” nı önerdi. Bu durumu öğrenen Fatih
Sultan Mehmed Han Kral Tomaş’ı tehdit etti.
Osmanlı Ordusunun Avrupa’ya sorunsuz geçmesini
Kral Tomaş’tan talep etti. Ardından da yıllık 20.000
Akçe haraca bağladı. Kral Tomaş, Katolik Papa’nın
istediği gibi “Bogomil” inancını terk ederek
Hristiyan Katolik oldu. Akabinde karısını boşadı.
Bogomillikten ayrılmak istemeyen yerli halkı topraklarından sürdü. Topraklarından sürülen yerli
“Bogomil” halkın önünde üç seçenek vardı. Ya
inançlarından vazgeçerek Katolik olacaklardı. Ya da
“Bogomillik”ten vazgeçemedikleri için yakılacaklardı. Ya da evlerini terk ederek doğup büyüdükleri
topraklardan kaçacaklardı.

ÖFKE VE KİN

Kral Tomaş bu yaptıklarından dolayı Vatikan’da ki
Papa’dan övgüler alırken, Bu durumdan acı çeken
Bosna Halkı Krallarına karşı büyük bir öfke ve kin
besliyorlardı. Kral Tomaş’ın ölümünden sonra
Bosna Tahtına oğlu Styepan Tomaşeviç geçti. Onun
döneminde Bosna’da durum daha da kötüleşti.
Papa’nın tavsiyesiyle babasının Osmanlılara ödemeyi kabul ettiği haracı vaktinde ödemedi. Hatta,
Osmanlı Padişahına haber göndererek; “O çok istediğin haracını Bosna’ya gel kendin al.! ” deyince….
Fatih Sultan Mehmed Han derhal Divan’ı topladı ve,
3 gün sonra Bosna üzerine savaş kararı aldı.
Ordu’nun başında Fatih Sultan Mehmed Han,
Edirne’den Bosna’ya doğru hızlıca ilerliyordu. Kısa
bir süre sonra Ordu ” Jajce ” ye ulaşır. Sadrazam
Mahmut Paşa ” Jajce” Şehrine girer ve Kral ile
Ailesi esir alınırlar. Sultanın huzuruna getirilirler ve
hepsinin başları kesilir. Fatih Sultan Mehmed Han,
Vezir-i Azam Mahmut Paşa, İshak Paşa ve diger
kumandanlar Bosna’nın diğer Şehirlerini birer birer
fethederlerken, Sultanın emriyle Üsküp’ten beraberindeki askerleriyle birlikte Bosna’nın Güneydoğusu
üzerine Akınlara girişen Üsküp Sancak Beyi Gazi
İsa Bey, ordusuyla önce “Sancak ” Bölgesini fethetti. Gazi İsa Bey, burada “Novi Pazar ” adlı Kentin
kurulmasını emretti. Buraya Üsküp ve civarından
Türkmenleri, Müslümanları yerleştirdi. Gazi İsa Bey
Sancak Bölgesinin en büyük Şehri olan Novipazar (
Yenipazar )’ın kurucusu olarak tarihe geçti. Daha
sonra Bosna üzerine yürüyen Gazi İsa Bey,
Ordusuyla birlikte Beyaz Zambaklar ülkesi
Bosna’da “Vrhbosna ” Kasabasına, Yani… Bu
günkü adıyla Sarajevo ( Saraybosna ) olarak bilinen
yere geldi. Ve Sultanın emriyle Ordugâhını burada
kurdu. Bosna’da İsakoviç Gazi İsa Begnolarak tanınan, 1464 yılında Osmanlı Devletinin Rumeli
Beylerbeyliğinde ki ilk Bosna Sancak Beyi ve ilk
Vali’si ve Saraybosna (Sarajevo) ‘ nın kurucusu olarak tarihe geçti. Gazi İsa Bey, Üsküp fatihi, Saruhan
( Manisa ) evladı Paşa Yiğit Bey’in Torunu ve İshak
Bey’in oğludur. Bosna seferinden sonra bir daha
Üsküp’ e geri dönmedi.
Ömrünün geri kalan kısmını Saraybosna’da geçirdi.
Gelirinin büyük bir bölümünü hayır işlerine ve kurduğu Vakıf için harcadı. Gazi İsa Bey, Üsküp’te İsa
Bey Camisini, Mescid, Kervansaray, Zaviye,
Medrese, Su Kemerleri yaptırdı. Novipazar ve
Saraybosna Şehirlerinin kurulmasında yaptırdığı
eserlerle önemli rol oynadı. Fatih Sultan Mehmed
Han’a hediye edeceğini bildirdiği Hünkâr Camii (
Careva Dzamija )’ nın ardından büyük bir Saray inşa
ettirdi. Gazi İsa Bey’in inşa ettirdiği Saray, Şehrin
isminin Sarayova ( Sarajevo ) olmasına sebep
olmuştur. Hünkâr Camisinin yanına bir Hamam, Baş
Çarşı’da ki Kolobara Han’ını ve bununla birlikte
Hünkâr Camisinin etrafında oluşan ilk Mahalle ile
Başçarşı’da ki yeni iş merkezini bağlayan köprüyü
inşa ettirmiştir. Gazi İsa Bey, 1476 yılında öldü.
Mezarının tam olarak nerede olduğu bilinmiyor.
Hünkar Camii’nin bahçesinde gömülü olduğu sanılıyor. … Anadolu insanı ne de güzel söylemiş; ”
Kalpten kalbe bir yol vardır. ” diye… Bu söz;
Türklere bile konu olmuştur. Bu yolun sırrına ermek
hiç te kolay değildir. Herkes bu sırlı yolda yürüyemez. 500 yıldan bu yana Müslüman olan Boşnaklar,
her zaman Osmanlı Devletine sadakat ile bağlı kaldılar. Osmanlı Devleti Rumeli’yi terk edince binlerce Boşnak Anadolu’ya göç ettiler. Osmanlı
Devleti’nin ardından “Bayrak Günü ” adıyla
Osmanlılardan Kurtuluş sevinci yaşamadılar.
Osmanlı’ya Rumeli’de kurşun atmayan Boşnaklar,
1915 yılında Çanakkale Savaşlarına Bosna – Sancak
gönüllü Taburları oluşturarak ortak vatan için
Gelibolu’ya koşarak ölmeye geldiler. İyi bilmemiz
gerekir ki; Çanakkale Savaşında en çok Şehit verenler Boşnaklar ve Sancak Müslümanlarıdır. Türkiye
Cumhuriyeti de Boşnakları daima kardeş olarak
bildi. Bosna İç Savaşında bizler topyekûn Türk
Milleti olarak Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin
yanında yer aldık. Onların acıları bizim acımız oldu.
Avrupa’nın orta yerinde tek suçları Müslüman olmaları ve ülkelerinde petrol rezervleri bulunmaması
olan Boşnaklar, dünyanın gözleri önünde Sırplar
tarafından vahşice katliamlara maruz kalmışlardır.
Bosna – Hersek ‘ te iç savaş sırasında 312.000 kişi
öldü! Bunların 35.000’i çocuklardı. 50.000 Boşnak
kadını tecavüze uğradı! 2.000.000 kişi evlerini terk
etmek zorunda kaldılar. 18.000 Boşnak halen
kayıp… Bosna’da bu güne kadar 300 toplu mezar
bulundu. Ayrıca bu savaşta 11 Temmuz 1995 yılında “Srebrenica” Kentinde 8.372 Müslüman Boşnak
topluca katledildi.

YETER ARTIK!

Beyaz Zambaklar boyunlarını bükmesinler,
Solmasınlar ! Mavi Kelebekler özgürlük için uçuşsunlar! Bosna ağlamasın.

Kardeş kentlere
iki daha eklendi
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, gazetecilere verdiği brifingde,
“Kırcaali Belediyesi, Brüksel’in merkez belediyesi olan Saint-Joss ve
Türkiye’nin Manisa Belediyesi ile kardeş şehir olacak” açıklamasını yaptı
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ırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis, gazetecilere verdiği brifingde, “Kırcaali Belediyesi,
Brüksel’in merkez belediyesi olan
Saint-Joss ve Türkiye’nin Manisa
Belediyesi ile kardeş şehir olacak” diye
bildirdi. Azis’in ifadesine göre, Brüksel
Saint-Joss Belediyesi’nden bir heyet,
iki belediye arasında işbirliği ve kardeşlik anlaşmasının imzalanmasına
ilişkin belgelerin hazırlanması için
yarın Kırcaali’ye gelecek. Müh. Azis,
Brüksel Saint-Joss Belediye Başkanı ile
ilk temasların geçen yıl Temmuz ayında Kırcaali’ye yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirildiğini anımsattı.
Daha sonra Saint-Joss Belediye
Başkanı’nın üçüncü dönem için
Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı
ve şimdi de iki belediye arasında işbirliği ve kardeşlik anlaşmasının imzalanmasına ilişkin belgelerin hazırlanması

üzere bir heyet gönderdiği anlaşıldı.
Heyette istihdamdan sorumlu belediye başkan yardımcısı, spor faaliyetlerinden sorumlu belediye başkan yar-

dımcısı, ilçeden bir sanatçı ve
Brüksel’deki Bulgar diasporasının bir
temsilcisi yer alıyor. www.timebalkan.com’a göre; Azis, Kırcaali Belediye

Meclisinin de Belçika’nın Brüksel
Saint-Joss Belediyesi ile kardeş şehir
protokolü imzalanmasına ilişkin öneriyi onaylaması gerektiğini belirtti.

Cennet Koyu'nda

BalKan esintisi
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uğla’nın Bodrum ilçesi Dans
Kulübü Gençlik Kültür ve
Sanat Merkezi'nin (BDK)
Avrupa Komisyonu Erasmus Plus
Gençlik Programı'nın hibe desteğiyle
yürüttüğü 'Yaratıcılığını Keşfet' isimli
gönüllü projesi kapsamında sanatsal bir
çalışmaya imza attı. Belediye’nin de
desteğiyle Yunanistan, Macaristan ve
Hırvatistan’dan proje için Bodrum'a 30
genç gitti.

DOĞAL MALZEMELERDEN
YAPTILAR

Kırcaali Belediyesi, Çin’le
işbirliği anlaşması imzaladı
K
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ırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, “Kırcaali
Belediyesi ve Çin’in Meizhou
Belediyesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı” diye bildirdi.
Anlaşmanın Çin’e dört günlük ziyareti kapsamında gerçekleştiğini
belirten Azis,” Bir ay önce Çin ile
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında 16+1 adı verilen işbirliği
mekanizması kapsamında oluşturulan hükümetler arası bir heyette yer
almamın sonucu olarak Meizhou
Belediyesi tarafından davet aldım.
Bu çalışma ziyaretine bir davetti,
ancak resmi ziyarete dönüştü,

çünkü ziyaret sırasında kentsel
yönetim, yatırım, turizm ve spor
alanında işbirliği anlaşması imzalayabileceğimize karar verdik” diye
izah etti. İşbirliği anlaşmasının
Meizhou Belediyesi yönetimi, Çin
Komünist Partisi temsilcileri ve
gazeteciler önünde resmi olarak
imzalandığı belirtildi. www.timebalkan.com’a göre: Belediye
Başkanı, 5,5 milyon nüfusa sahip
olan Meizhou ilçesinde makine
yapımı, elektronik ve ilaç endüstrisi
alanında faaliyet gösteren 12 fabrika
ve işletmeyi ziyaret ettiği açıklandı.
Azis,” Ses ekipmanları ve oto ses
sistemleri üreten bir fabrikayı ziyaret ettik. Fabrika ürettiği ürünleri,
ortaklık yaptığı bir Fransa şirketi ile

birlikte Avrupa’da çeşitli otomobil
markaları üreten şirketlere satıyor. 9
no’lu Trans-Avrupa Ulaşım
Koridoru ile Yunanistan ve
Türkiye’nin yakınında olduğumuzu
belirterek şirketin Kırcaali’de de
böyle bir üretim gerçekleştirmesi
için ikna etmeye gayret gösterdim.
Ayrıca üretimi dünyanın her yerine
ihraç edilen bir TV ve cep telefonu
fabrikasında, aynı zamanda dizüstü
bilgisayar parçaları ve anakartlar
üreten bir fabrikadaydık. Turumuz,
ağır yük kamyonları için fren sistemleri üreten 10 bin işçinin çalıştığı
bir fabrikanın yanı sıra besin takviyeleri ve çay üreten büyük bir ilaç
firmasına ait bir işletmeye ziyaret
de içeriyordu” diye belirtti.

Geri dönüşüm, yemek atıkları ve plastik kullanımını azaltmak için çalışmalar
yürüten gençler, 17 gün boyunca eğitim
aldı. www.balkantime.com’a göre: gençler eğitimin ardından yeşille mavinin
buluştuğu doğa harikası Cennet
Koyu'ndaki doğal malzemeleri kullanarak; dev koza, petek, suyun içinde
rakam, taşlardan çeşitli şekiller gibi 12
eser yaptı. Birbirinden farklı eserler,
koyun çeşitli noktalarında sergilenmeye
başlandı.

Edirne Belediyesi ‘Balkan Şehitleri’ni andı
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dirne Belediyesi Türk
Halk Müziği
Korosu’nun kahramanlık şarkıları ve türkülerinden oluşan muhteşem bir
konser verdi. www.timebalkan.com sitesinden alınan
bilgiye göre; Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan,
“Balkan Savaşları’nda sadece düşmanla değil aynı
zamanda açılık, sefalet ile de
savaşan ama bağımsızlığı ve

özgürlüğü için canını feda
etmekten bir an bile çekinmeyen Balkan Şehitlerimizi,
isimsiz kahramanlarımızı
rahmet, şükran ve minnetle
anıyor; aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” dedi.
Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan, kahramanlık
şarkıları ve türkülerinin seslendirildiği; Balkan
Savaşları’nda hayatını kaybeden şehitlere ithaf edilen
konsere gelen Edirnelilere
de teşekkür etti
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erçekte tarih, özellikle de doğru
siyasi tarih, birçok konuyu açıklıyor meraklısına. ABD’nin Türkiye’ye nasıl ve ne zaman girdiğini, nasıl
Türkiye’yi kimseye hissettirmeden ve
dönemin hükümet yetkililerine çaktırmadan yıllarca yönettiğini ve günümüzde
yaşadıklarımızın nedenlerini gözler
önüne seriyor dikkatli bir okuyuşla bu
Siyasi Tarih. ABD Türkiye’ye mali olarak en zayıf olduğu bir dönemde adımı
atmış. 1947 yılında ABD Başkanı Harry
Truman’ın Kongre’de yaptığı konuşması
ile ilan ettiği “Truman Doktrini” çerçevesindeki Marshall yardımı ile sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya
girmiş, önüne üstelik bir de kırmızı halı
serilerek. SSCB’nin (Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği) yayılma politikalarından büyük endişe duyan ABD,
İkinci Dünya savaşından sonra Doğu
Avrupa’yı Sovyetlere kaptırınca, Akdeniz’i Sovyetlerden uzak tutmak için Yunanistan’a ve Türkiye’ye özel bir ilgi
gösterir. Her ikisini de olası bir komünist
işgalinden korumak için hem Yunanistan’da (AMAG) hem de Türkiye’de
(AMAT) Amerikan Yardım Misyonları
kurar. Sonra da Yunanistan’da (JUSMAG) ve Türkiye’de (JAMMAT) Ortak
Askeri Yardım Grup’larını kurar ve her
iki ülkenin Askerini, Jandarmasını, Polisini ve Gizli Servislerini idaresi altına
alıp yönetmeye başlar. 1950 yılının sonunda bu kuruluşlarda çalışmak üzere
ABD’den 1200 personel Türkiye’ye
gelir. 1952 yılında Yunanistan ve Türkiye NATO’ya kabul edildikten sonra
1952 yılında Türkiye’de Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) kuruldu ve bu kurul
adını 1965 yılında Özel Harp Dairesi’ne
(ÖHD) değiştirdi. CIA tarafından finanse
edilen STK-ÖHD doğrudan JAMMAT’a
bağlıydı ve ana merkezi JAMMAT binası içindeydi. İşin ilginç yanı Türkiye
Hükümetlerinin bu gelişmelerden ve kurulan örgütlerden, dairelerden haberleri
olmadı.

KUNURİ MUHAREBESİ

Kore savaşında yer alan “Kunuri Muharebesi” destanı, aslında CIA’nın Türk
Tugayını, ABD’nin 8. Ordusunun zayiat
vermeden çekilmesi için göz göre göre
ateşe atmasından başka bir strateji değildi. Etrafı sarılmış ve yok edilmekten
başka bir seçeneği olamayan ABD’nin 8.
Ordusu Türk Tugayı sayesinde geri çekilirken Tugayımız 741 şehit, 2 bin 68 yaralı ve 705 kayıp ve esir verdi maalesef.
CIA Türk ordusunu tepe tepe kullandı
Kore’de. CIA’in eski şeflerinden William Colby, 1990 yılında bu kuruluşların
varlığını dile getirince Türkiye halkı ilk
kez duydu, devlet içinde devlet olduğunu. Türk Hükümetleri ise ilk kez bu
örgütlerin varlığını 1974 yılında öğrendiler. Dönemin Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit’ten, Başbakanlığın örtülü ödeneğinden bu örgüte bina
yapmak için para isteyince, örgütün varlığı hükümetin başı düzeyinde ortaya
çıktı.
Türkiye’de yaşanan 3 darbe, 27 Mayıs
1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 ile
15 Temmuz Kalkışması bu örgütler kanalı ile CIA’nın organizasyonuydu. Asırların efsanevi Türk Ordusu Mustafa
Kemal’in ordusu olmaktan çıkmış
CIA’in ordusu haline getirilmişti hiç
kimselere hissettirilmeden. ABD’nin önü
o denli açıldı ki, aynı anda Orduyu, Polisi, İstihbaratı ve Siyaseti bir el işareti
ile yönetir hale geldi. ABD’nin hoşlanmadığı kişi devletteki görevinden uzaklaştırılıyor ve yerine güvendiği kişiler
konuyordu hemen. 1964 yılında İnönü’yen çirkin bir politik dille mektup
gönderen Başkan Johnson, kendisine
diklenmeye çalışan İnönü’yü, Türkiye’ye
gönderdiği bir General’in yaptığı görüşmelerle iktidardan düşürmüştü. Başbakanlardan Adnan Menderes ve Süleyman
Demirel, kendi dönemlerinde Rusya ile
iyi ilişkiler kurmaya çalıştıkları için
anında iktidardan düşürülmüşlerdi. Ecevit’te aynı akibete uğramıştı ABD’ye
rağmen haşhaş ekimine Türkiye’nin
kontrolü altında devam kararı aldığı ve
Kıbrıs’a müdahale ettiği için. 1974 sonrası ekonomik ve askeri ambargo,
1980’li yıllara kadar süren iç çatışmalar,
ASALA, PKK ve diğer Türkiye karşıtı
örgütlerin kurulması, Türkiye’de yaşananları fark edip müdahale etmeye hazırlanan Türk Ordusunun seçkin
subaylarına kurulan “Ergenekon” kumpası, hep bu kuruluşların marifeti. FETÖ
kalkışması, NATO skandalı, Zarraf olayı
ve diğerleri hiç tesadüf değil. En ince detayına kadar Türkiye’yi ve Türk Hükümetini yıpratmaya ve kendi adamlarını
başa getirmeye yönelik operasyonlar…
Türkiye’nin artık her tür vesayetten kurtulmasının zamanı geldi….

Çeşme’deki Genç Turizmciler
Yarışması’na Komşu da geldi
Bu yıl beşincisi düzenlenen Genç Turizmciler Yarışması’na, bu yıl Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan da
öğrenciler geldi. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen Data Culinary School öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, "Geçmişten Günümüze Yöresel Lezzetler" konulu yemek, "Geçmişten Günümüze Yöresel İçecekler" konulu servis ve "Geleneksel Türk Motifleri" konulu yaratıcı yatak yapımı yarışmaları yapılıyor.
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eşme Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, birincisi 2015
yılında, ulusal düzeyde yapılan ve
geleneksel hale getirilen Genç Turizmciler Yarışıyor etkinliğinin beşincisi, Çeşme Çarşısı girişindeki
meydanda gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden
gelen 30 mesleki ve teknik Ana-

dolu Lisesi öğrencileri ile Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan gelen
Data Culinary School öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, "Geçmişten Günümüze Yöresel Lezzetler"
konulu yemek, "Geçmişten Günümüze Yöresel İçecekler" konulu
servis ve "Geleneksel Türk Motifleri" konulu yaratıcı yatak yapımı
yarışmaları yapılıyor. Anadolu
Ajansı’na göre; Yunanistan’ın
Sakız Adası’ndan gelen, 1’okul

yöneticisi, 1’i öğretmen, 6’sı öğrenci, Data Culinary School ekibi,
Çeşme’deki bu organizasyona ilk
defa katıldıklarını belirterek, "Çok
güzel bir organizasyon. Alan ve
etkinlik çok güzel. Biz de Yunan
mutfağından tatlar sunacağız.
Önümüzdeki yıllarda da bu güzel
etkinliğe katılmayı arzu ediyoruz.
Yarışmadan çok, dostlukların arkadaşlıkların gelişmesi dileğindeyiz" dedi.

Arnavutluk’ta ‘Türkçe’nin
Geleceği’ kongresi
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rnavutluk'un başkenti Tiran'da "Arnavutluk’ta
Türkçenin Dünü, Bugünü
ve Geleceği" konulu uluslararası
kongre düzenledi. Tiran Üniversitesi Yabancı Diller
Fakültesi’nce Türkçe Bölümünün
kuruluşunun 20'inci yıl dönümü
vesilesiyle düzenlenen kongrenin
açılışına Arnavutluk Eğitim, Spor
ve Gençlik Bakan Yardımcısı Lorena Haxhiu, ülkedeki Türk
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler
katıldı. Haxhiu, Arnavutluk'taki
üniversitelerde sunulan yabancı
dillerin üniversiteler ve devletler
arası değişimde güçlü bir araç
teşkil ettiğini söyledi. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre: Arnavutça’nın Türk eğitim sistemine
sunulması noktasında Türkiye
gibi dost ülkeler ile yakın iş birliği yaptıklarını dile getiren Haxhiu, "Türkiye'de Arnavutçanın
ders olarak okutulmasından dolayı Türk devletine minnettarız.
Türkçe de Arnavutluk'ta sistem
içerisinde giderek artıyor. Arna-

vutluk Eğitim, Spor ve Gençlik
Bakanlığı, yabancı diller okullarının yanı sıra Türkçenin üniversite öncesi eğitim sisteminde,
ikinci bir dil olarak gösterilmesi
imkanını değerlendiriyor." diye
konuştu. Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekan Yardımcısı Alban Foçi de Arnavut ile
Türk toplumu arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını hatır-

lattı. İki toplum arasındaki dilsel
ve kültürel ilişkilere değinen
Foçi, günümüzde Arnavutçada
binin üzerinde Türkçeden gelen
kelimenin rahatlıkla bulunabileceğini vurguladı. Türkçe eğitimin
Arnavutluk'taki geleceği hakkında konuşan Foçi, geleceğin
parlak göründüğünü, öğrenci sayısının her geçen gün arttığını
dile getirdi.

İsmet TOPALOĞLU

rnavutluk NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olması için Bulgaristan
Devleti Arnavutluk’tan ülkelerinde
ikamet eden 50 bin Bulgar asıllı Arnavut vatandaşlarına azınlık statüsü istedi. Aksi halde
NATO ve A Birline üyeliğine destek vermeyeceklerini Bulgar devletin en üst kademesinden Arnavut devlet makamlarına iletildi.
Arnavutluk parlamentosunda ülkede ikamet
eden 50 bin Bulgar asıllı Arnavut vatandaşlarını azınlık olarak statü tanıdı. Bulgar Devleti
sadece Arnavutluk’ta değil Sırbistan, Makedonya, Ukrayna, Moldova, Yunanistan ve
diğer ülkelerde ikamet eden azınlık olarak
ikamet eden Bulgar vatandaşlarına azınlık
statüsü verilmesini resmi olarak istiyor. Arnavutluk devleti Bulgar azınlığını tanığını duyurduğunda DOST partisi Bulgaristan’da
ikamet eden bir milyona yakın Türklere azınlık statüsü verilmesi için deklerasyon yayınladı. Deklarasyon “milliyetçi” kanadından
çok sert bir dille eleştirildi. Milliyetçiler ulusal güvenlik tehlikededir diye çığırtkanlık
yaptılar.

DOST PARTİSİ

DOST Parti yürütme kurulu ülkede Türk
azınlığının tanınması için ülke çapında imza
kampanyası başlatacakları kararı aldıktan
sonra yine hükümet kanadından olan “milliyetçiler” medyada boy göstermeye başladılar.
Bu vesileyle DOST parti başkanı olan Lütvi
Mestan 27 Mart 2019 yılı Bulgaristan ulusal
kanallarından biri olan bTV televizyon sabah
programında canlı yayına davet edilerek
olaya açıklık getirdi. Program yapımcısı olan
Ermeni asıllı Bulgaristan vatandaşı Hekimiyan DOST Parti Başkanı Lütfi Mestan’a soruları, tavrı ve bakışları bir gazeteciye
yakışmayacak şekil aldı. Hekimiyan’ın karşısında Bulgaristan’da yasal olarak faaliyet
gösteren bir siyasi parti lideri değil Ermenilerin azılı bir Türk düşmanı varmış gibi tavır alması seyircileri pek memnu etmedi. DOST
parti başkanı Lütvi Mestan sakin bir şekilde
sorulara cevap vermek isterken Hekimiyan
tarafından sık sık kesilerek cevap hakkını önlemeye çalıştı. Buna rağmen Lütvi Mestan
net şekilde Bulgaristan’da Türklere azınlık
statüsü verilmesi gerektiğini söyledi. “Arnavutluk, Moldova, Çekya, Macaristan Romanya, Moldova bütün Avrupa ve balkan
ülkelerin anayasaları 2 bin Bulgar’a azınlık
statüsü tanılıyorsa Bulgaristan’da bir milyona
yakın Türkü azınlık olarak görülmüyorsa
Bulgaristan anayasası adil değildir ve değişmelidir” diye söyledi Lütvi Mestan. Komünist rejimin ülkede Müslümanlara uygulamak
istediği asimilasyon politikasın mimarları
hala cezalandırılmadı. İleride Bulgar devleti
ülkede ikamet eden Türkleri asime etme kararı alamaması için 1984 yılında yapılmak istendiği etnik temizlik gibi hiç kimse
tarafından yeltenmeye kalkışılmaması için
anayasada değişikliğe gidilerek Türklere
azınlık statüsü tanınması şarttır. HÖH tarafından 30 yıldan bu yana ülkede ikamet eden
Türkler’in Bulgaristan anayasasında azınlık
olarak yer verilmemesi için hiçbir girişimde
bulunulmamıştı. 1991 yılında Bulgaristan
parlamentosunda anayasasında değişikliğe gidildi konsensüs ile kabul edilen anayasa değişikliğinde ülkeyi tek ulus devlet olarak
tanımlandı. Anayasada tek ulus devleti tanımın metni altında HÖH adına o dönemin milletvekili olan rahmetli İbrahim Tatarlı’ın
imzası vardır. DOST pati merkez yürütme
kurulu ülkede ikamet eden Türklere azınlık
statüsü verilmesi kampanyasına HÖH yönetimi ile HŞHP yönetimi destek verecekler mi
destek vermeyerek yalnız mı bırakacaklar iki
parti yönetimi nasıl tavır alınacak merak
konusu.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER

TİKA Başkanı Çam, Üsküp’te ağırlandı

T
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ürk İşbirliği Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Genel Başkanı Dr. Serdar
Çam başkent Üsküp’te Köprü ile
Ensar derneklerini ziyaret etti.
Türk İşbirliği Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Genel
Başkanı Dr. Serdar Çam, Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih
Murat, Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Başkanı ve Logos-A Yayınevi
Müdürü Prof. Dr. Adnan İsmaili,
MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Ensar Derneği Başkanı
Prof. Dr. Süleyman Baki, ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İb-

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

KKTC Mehmet ALDEMİR

rahim ile Türk kurumlarının
temsilcileri ile Ensar Derneği’nde
bir araya geldi. www.timebalkan.com’a göre; Bezisten’deki

Köprü Derneği ile Ensar Derneği
merkezlerini ziyaret eden Serdar
Çam, ayrıca Ensar Derneği merkezinde ağırlandı.

YAYIN KURULU

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

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ
BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B
Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00
BASKI TARİHİ: 1 Nisan 2019
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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Balkanlar’ın en önemli ve büyük kütüphanelerinden biri Trakya Üniversitesi Kütüphanesi. 8 ayrı okuma salonunda 121
bin kitap, 6 bin tez, 2 milyon 100 bin e-tez ve 321 bin e-kitap bulunan kütüphaneden geçen yıl 830 bin kişi yararlandı…
7/24 AÇIK

T
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rakya Üniversitesi Kütüphanesi,
pek çok yayın ve kitap sayısının
yanı sıra 24 saat hizmet vermesiyle de öne çıkıyor. Her geçen gün
kullanıcı ve ödünç verme sayısını artıran, 19 bin 226 üyesi bulunan kütüphane geçen yılı 810 bin kullanıcı ile

tamamladı. Kütüphane fiziki kullanımının yanı sıra ödünç materyal alma
sistemiyle de öğrencilerin ihtiyacına
cevap veriyor. Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
kütüphanelerin insanlığın hafızası olduğunu söyledi. Tabakoğlu, "İlk emri
'oku' olan medeniyetin mensuplarıyız.
Trakya Üniversitesi kütüphanemiz,

şunları kaydetti:
"Kütüphanemizin çok zengin olduğunu ifade etmek isterim. Her yıl da
bu içerikler yenilenmektedir. Kütüphanemizin kapıları isteyen herkese 24
saat açıktır. Geçen yıl 830 bin kişi kütüphanemizden faydalandı. Yaklaşık
20 bin kayıtlı üyemiz var ve 35 bin
kadar kitap da ödünç vermişiz. Gerçekten bilgi paylaşımı açısından iyi çalışan bir sistemimiz var. Trakya
Üniversitesi Kütüphanesi, Balkanlar'ın
en önemli ve büyük kütüphanelerinden biri. 8 ayrı okuma salonu yer alan
kütüphanemizde, 121 bin kitap, 6 bin
tez, 2 milyon 100 bin e-tez, 7 bin 700
DVD, 300 e-dergi, 5 bin 500 e-gazete,
25 bin 500 e-derdi, 321 bin e-kitap yer
alıyor. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de en en fazla DVD koleksiyonuna
sahip kütüphaneler arasında yer alıyor."

ELEKTRONİK KÜTÜPHANE

aynı anda 500 kişiye hizmet eden,
7/24 çalışan ve geceleri öğrencilerimize çorba ikramında bulunduğumuz
kurumumuz." dedi. Kütüphanenin sadece üniversiteye değil Edirne'ye, bölgeye ve Balkanlar'a hizmet verdiğini
ifade eden Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi kütüphanesinin aynı
zamanda Balkan Kütüphaneler Birliğinin kurucusu ve daimi temsilcisi olduğunu anımsattı.

e-YAYIN

Kütüphanenin bünyesinde pek çok
kitap, e-yayın, dergi, tez ve katalogların yer aldığını anlatan Tabakoğlu,

Kütüphanenin konferans, seminer ve
sergi salonlarında yıl boyunca etkinlikler gerçekleştiğini aktaran Tabakoğlu,
hızlı tarama imkanı sunan kitap tarama cihazının da 2014'ten bu yana
hizmet verdiğini söyledi. Kütüphane
koleksiyonunun tamamının dijital ortamda olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, üniversite kütüphanesinin aynı

zamanda bir elektronik kütüphane olduğunu kaydetti. Rektör
Tabakoğlu, Edirne'ye ait özel kitap ve
katalogların bulunduğu bölümün yer
aldığını anlatarak, "Tarihi kentimiz
Edirne ile ilgili yapılan tüm kitap, tez
ve süreli yayınlar kütüphanemizde yer
alıyor. Edirne kitaplığımız tüm araştırmacıların hizmetindedir. Edirne tarihi,
sosyal yaşam, kültür-sanat, mimari,
Selimiye Kırkpınar, BalkanSavaşı, bilimsel yayınlar gibi birçok yayın kütüphanemizde yer alıyor." şeklinde
konuştu.

İşletme bölümü öğrencisi Gözde Dinç
de gününü çoğu vaktini kütüphanede
geçirdiğini belirterek, "Burası 7/24
açık. Sadece üniversitelilere değil, liseliler de buradan faydalanabiliyor.
Bütün materyallere istediğimiz zaman
ulaşıyoruz. Kütüphanemizde modern
uygulama öğrencilere aradığı kitabı
bulmakta yardımcı oluyor. Arkadaşlarımız e-katalog ile istediği kitabı kolayca bulabiliyor." dedi. Tarih bölümü
öğrencisi Sena Dalgıç, özellikle sınav
dönemlerinde kütüphanede yoğunluk
oluştuğunu ifade etti. Dalgıç, öğrencilerin sınav dönemi vaktinin çoğunu
kütüphanede geçirdiğini ve bu dönemde yapılan çorba ikramının da
güzel bir jest olduğunu kaydetti.
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Edirne’ye Balkanlardan
alışveriş akını
T
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ürkiye’de geçtiğimiz yıl 3 milyon
turist sayısıyla İstanbul,
Antalya’nın ardından 3’üncü sırada yer alan Edirne, Yunan ve Bulgar
turistin akınına uğramayı sürdürüyor.
Yunan ve Bulgar turistler, pansiyonlar
dahil 4 bin yataklı kentte tüm odaları
doldurdu. Sınır Edirne’ye komşu
Yunanistan ve Bulgaristan’dan 3 bin
binek araç ile 150 otobüs olmak üzere
hafta sonu 20 binden fazla turistin kentte geldiği belirtildi. Türkiye’de kur farkı
nedeniyle, gıdadan, tekstile hemen her
kalemden ülkelerinden daha ucuza
ürünleri satın alan Yunan ve Bulgar
turistler, hafta sonlarını aileleriyle
Edirne’de geçirip bol bol alış veriş yapıyor. 162 bin nüfuslu Edirne’de cadde ve
sokaklarda Yunan ve Bulgar plakalı
araçların yoğunluğu da yaşanıyor.

‘CAZİBE MERKEZİ’

www.timebalkan.com’a göre; Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep
Zıpkınkurt, Edirne’nin Yunanistan ve
Bulgaristan başta olmak üzere
Balkanların alışverişte cazibe merkezi
haline geldiğini söyledi. Zıpkınkurt,
Yunan ve Bulgar turistler uzun zamandan bu yana Edirne’yi ziyaret edip,
akşamları da burada kalıyorlar. Bu
hafta sonu bir ayrı yoğunluk yaşıyoruz
çünkü Yunanların bir tatili var. O tatil
dolayısıyla herkes Edirne’yi tercih etti.
Edirne konaklamak ve alışveriş yapmak için bir cazibe merkezi. Son günlerde otellerde doluluk oranı mutluluk
verici. Yüzde yüz doluyuz. Edirne’de
kalacaklar önceden yer ayırtmaları
lazım. Edirne’ye sadece Yunan ve
Bulgar turistler gelmiyor son günlerde

Bakan
Hasan’dan
İTO’ya
ziyaret
İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya, Romanya Hırvatistan ve
Sırbistan’dan misafirlerimiz gelmeye

başladı. Edirne bir turizm cenneti olmaya aday” dedi.

Bulgaristan’da istihdamı artıracak adım atılıyor

B
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ulgaristan’da otomotiv sektöründeki yatırımlar yeni 3200 istihdam yaratacak.
Sofya’da otomotiv tasarımı
üzerine düzenlenen bir
konferansın açılışında
konuşan Bulgaristan
Ekonomi Bakanı yardımcısı Liliya İvanova, 2018
yılında otomotiv sektöründe ülkeye 200 milyon levanın üzerinde yeni yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların 3200’ün üzerinden
yeni istihdam sağlayacağını ifade etti. www.timebal-

kan.com’dan alınan bilgilere göre; Ticaret Bakanlığı
blogunda yer alan bilgilere
göre, Bakan Yardımcısı
Bulgaristan’da son yıllarda
otomotiv sektörünün çok
iyi yönde geliştiğini, ülkenin bu sektördeki yatırımlar için gittikçe çekici bir
hale geldiğini, hâlihazırda
sektörde 220 firmanın faaliyet gösterdiğini, toplam
istihdam edilenlerin ise 50
binin üzerinde olduğunu
aktardı. İvanova 2019 yılında da bu sektörde iyi gelişmelerin olacağını ve hâlihazırda 8 yeni yatırım projesi üzerine çalışıldığını da
ifade etti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış
Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı
Dr. Elvin Hasan, Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Devlet Bakanı Elvin Hasan’ın
kabinesinden yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi; Dış yatırımlardan
sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan
Türkiye Cumhuriyetinde iş görüşmelerinde bulunuyor, olası dış yatırımcılarla
toplantılar düzenleyerek yeni yatırımları ülkemize kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan İstanbul’da
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şekib Avdagiç bey ile görüşme
gerçekleştirdi. İTO 1882 yılında,
Osmanlı Devleti’nin getirmiş olduğu
kararla tüm sanayi temsilcilerinin tek
kurumda birleşmesi hedefiyle kurulmuştur. Günümüzde İstanbul Ticaret
Odası dünyadaki tüm ticaret odalarına
örnek çalışmalar yürüten ve en büyük
kuruluşlardan biri olan müessese, 350
bin üyesi olan bir kuruluş. Görüşmede
Devlet Bakanı Hasan Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti’nin sunduğu
yatırım olanaklarını, devletimizin sunduğu destekleri ve yatırım desteği politikalarının uygulamalarından söz ederek bilgileri paylaştı.

Komşu ile ticarette
8 milyar dolarlık hedef

D
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EİK/TürkiyeYunanistan İş Konseyi
ve Enterprise Greece iş
birliğinde düzenlenen TürkiyeYunanistan İş Konseyi
Networking Toplantısı, T.C
Selanik Başkonsolosu Orhan
Yalman Okan, DEİK/TürkiyeYunanistan İş Konseyi Başkanı
Levent Sadık Ahmet,
Enterprise Greece Başkan ve
CEO’su Grigoris Stergioulis,
Yunanistan Sanayicileri
Federasyonu (SBE) Başkan
Yardımcısı Yanis Stavrou ve
Yunanistan İhracatçılar Birliği
(SEVE) Başkanı Giorgos
Konstantopoulos ile Türk ve
Yunan iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla
Yunanistan’ın Selanik şehrinde
gerçekleştirildi. T.C Selanik
Başkonsolosu Orhan Yalman

Okan, Türk-Yunan ekonomik,
ticaret ve yatırım ilişkilerini
daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Gayemiz
iki ülke iş dünyası arasındaki
etkileşimi ve iş birliğini arttırmak; sadece ikili düzeyde
değil üçüncü ülkelerde ve
diğer kıtalarda da Türk-Yunan
iş birliklerinin ve ortaklıklarının önünü açabilmektir” dedi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis
Tsipras’ın geçen aybaşında
Türkiye’yi ziyaret ettiğini
hatırlatan Okan, “Liderlerimiz
tarafından ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin daha
da geliştirilmesi ortak hedefi
bir kez daha vurgulanmıştır.
Bizim de hükümetlerimizin bu
ortak direktifi doğrultusunda,
Türk ve Yunan iş insanlarına
her türlü desteği memnuniyetle vermeye devam edeceğimizi
burada vurgulamak isterim”
dedi. Türkiye’nin ekonomik ve

sanayi gücünün Yunanistan
için muazzam fırsatlar barındırdığını ifade eden Okan,
Yunan ticaret erbabını ve yatırımcılarını daha fazla
Türkiye’de görmek istediklerini vurguladı. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü hakkında
bilgi veren Okan, 2018-2030
yılları arasında da Türkiye’nin
ortalama yüzde 4,3 büyüme
oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi
olmasının beklendiğini kaydetti. Türk-Yunan ikili ticaret
rakamlarını değerlendiren
Okan, “2018 yılı verilerine göre
Yunanistan ile ticaret hacmimiz 4,22 milyar dolar. Aslında,
2014 yılından bu yana ikili
ticaret hacminin ilk kez 4 milyar dolar seviyesini tekrar geçmesi sevindiricidir. Ancak,
ortak hedefimiz ticaret hacmini
8 ve hatta 10 milyar dolara
çıkarmak olmalıdır” dedi.
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Makedonya Göçmenleri’nden

Manisa’da bahar şenliği
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Makedonya Göçmenleri
Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ)
tarafından düzenlenen geleneksel 13. Bahar Şenliğine katıldı

Y
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unusemre ilçesi Çağatay
Uluçay Ortaokulu bahçesinde yapılan 13. Bahar
Şenliğinde Vali Deniz’i MAKGÖÇ Başkanı Eyüp Deniz karşıladı. Burada konuşan Vali Deniz,
etkinliğe katılmaktan duyduğu
mutluluğu ifade etti. Tarihte
cihan devleti kurduğumuzu,
bunun da kökünde merhamet,
sevgi, hoşgörü ve güzellik olduğunu belirten Vali Deniz, “Biz

farklılıklarımızı zenginlik olarak
gören bir milletiz. Bu bizim en
büyük değerimiz. Bu coğrafya
Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı
Veli’nin, Mevlana’nın sevgi tohumlarını attığı bir coğrafya.
Bizim yapmamız gereken bu
sevgiyi, bu hoşgörüyü yaymak.
Çünkü sadece bizim değil, dünyanın buna ihtiyacı var. Batınında, doğunun da bizim
medeniyetimize, bizim güzelliğimize ihtiyacı var. Bu güzellikleri
hep beraber yaşatalım, değerlerimize, kültürümüze sahip çıka-

lım. Ortak vatanımız Anadolu
diyeceğiz, Türkiye diyeceğiz.
Hep beraber Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması için çaba sarf
edeceğiz” dedi. www.timebalkan.com’a göre; MAK-GÖÇ Başkanı Eyüp Deniz de Vali Deniz’i
düzenledikleri şenlikte aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür
etti. Başkan Deniz, bu yıl 13. kez
düzenledikleri şenliği her yıl sürdürmek istediklerini belirtti. Şenlikte, yöresel halk oyunları
gösterisi sunuldu.

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

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal
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Djokovic’ten Miami Açık’a erken veda
iami Açık Masters
Tenis Turnuvası’nda
erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak
Djokovic, 4. turda Roberto
Bautista Agut’a 2-1
yenilerek elendi. ABD’nin
Miami kentinde
düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 4. tur
mücadelesinde, dünya 1

numarası Sırp Djokovic ile
22 numaralı seribaşı
İspanyol Bautista Agut karşılaştı.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Djokovic, ilk
seti 6-1 kazanmasına rağmen
sonraki setlerde oyun üstünlüğünü kaybetti. Diğer setleri 7-5 ve 6-3 ile hanesine yazdıran Bautista Agut, 2 saat

29 dakika süren maçtan 2-1
galip ayrıldı. İspanyol tenisçi, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu 7 numaralı seribaşı ABD’li John
Isner ile eşleşti. Daha önce 6
şampiyonluk yaşadığı
Miami Açık’a 4. turda veda
eden Djokovic ise bu ay
katıldığı Indian Wells’te de
3. turu geçememişti.

Fiorentina’dan Elif Elmas
için 15 milyon Euro teklif

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

Bogdan Tanjevic’e
1 Nisan 2019 Pazartesi
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“Hall of Fame” üyeliği
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski başantrenörü
Bogdan Tanjevic, FIBA “Hall of Fame” (Şöhretler Müzesi) üyesi oldu
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ Basketbol Federasyonu’ndan
yapılan açıklamada, Karadağlı başarılı
antrenör Bogdan Tanjevic’in basketbola önemli katkılar sağlayan ve uluslararası alanda önemli başarılar yakalayan isimlerin onurlandırıldığı FIBA
“Hall of Fame”in üyesi olduğu bildirildi. Ülkede ilk kez bir spor insanının
söz konusu üyeliğe seçildiği ifade edilen açıklamada, Tanjevic’e 30
Ağustos’ta Çin’in başkenti Pekin’de

düzenlenecek törende üyeliğinin takdim edileceği kaydedildi. www.timebalkan.com’a göre; 13 Şubat 1947 tarihinde Karadağ’ın Pljevlja şehrinde
doğan Tanjevic, antrenörlük kariyerine
henüz 24 yaşındayken eski
Yugoslavya’nın önemli kulüplerinden
Bosna Basketbol Kulübünde (KK
Bosna) başladı. 1979 yılında Bosna ile
Avrupa şampiyonluğu kazanan
Tanjevic, aynı kulübün başında 2 kez
de Yugoslavya şampiyonluğu yaşadı.
2007-2010 yıllarında çalıştığı
Fenerbahçe ile 2 kez Türkiye şampiyo-
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nu olan Tanjevic, iki dönem çalıştırdığı
Türkiye A Milli Basketbol Takımı ile
2010 yılındaki FIBA Dünya
Şampiyonası’nda ikinciliği elde etti.
Tanjevic, İtalya’yı çalıştırdığı
dönemde 1999 Avrupa Basketbol
Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı.
Tanjevic’in yanı sıra Alonzo Mourning,
Janeth Arcain, Margo Dydek, Atanas
Golomeev, Fabricio Oberto, Jose
Piculin Ortiz, Mohsen Medhat Warda,
Jiri Zidek, Natalia Hejkova ve Mou
Zuoyun FIBA “Hall of Fame”e üye
oldu.

0 yaşındaki Makedonyalı futbolcu
için, Fiorentina’nın “15 milyon
Euro’ya alalım” teklifinde bulunduğu, ancak sarı-lacivertlilerin teklife
“Henüz çok genç ve potansiyelli bir
oyuncu. Kendisini 20 milyon Euro’dan
aşağı bırakmayı düşünmüyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi. İki taraf arasında
kurulan ilk temaslarda konuşulan rakamın 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken İtalyan ekibinin bu teklifi resmiyete
dökmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Elif’ten daha fazla bonservis
beklese de mali açıdan sıkıntılı bir
dönemde olunması transfere onay verilmesi ihtimalini arttırıyor. www.timebalkan.com’un haberine göre;
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun
başında kadrosuna kattığı Elif Elmas,
Makedonya’nın Rabotnicki takımından
180 bin Euro bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda
24’ü ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Elif son
olarak Makedonya Milli Takımı’nı
Letonya’yı 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı.

UEFA’dan Karadağ’a
ırkçılık soruşturması
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EFA, İngiltere ile oynanan 2020
Avrupa Şampiyonası (EURO
2020) Elemeleri A Grubu maçında taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Karadağ Futbol
Federasyonu hakkında soruşturma başlattı. www.timebalkan.com’a göre;
UEFA’dan yapılan açıklamada, başkent
Podgoritsa’daki Gradski Stadı’nda oynanan ve İngiltere’nin 5-1 üstünlüğüyle
sona eren mücadelede, taraftarlarının
ırkçı tezahüratları, tribünde kargaşa
çıkarması, meşale yakması, sahaya
madde atması ve merdivenlerin boş
bırakılmaması nedeniyle Karadağ Futbol
Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. Konunun UEFA
Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 16 Mayıs’ta görüşüleceği belirtildi.

