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PARA AKACAK

Bulgaristan Türkleri
30 yıl öncekİ gİBİ

Bulgaristan’ın 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik
uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350
bin kişinin “zorunlu göçü”nün üzerinden 30 yıl geçti
¥ ÜlKede Hak ve
Özgürlükler hareketi adında çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu bir partinin 3
defa iktidar ortağı olmasına rağmen soydaşların

haklarında büyük bir ilerleme olmadı. Avrupa’nın
2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük zorunlu
göçü ile Türkiye’ye yerleşenlerin bir kısmı birkaç

sene sonra geriye dönmek
zorunda kaldı. Türkiye’ye
gelenler ise ilk yıllarda
büyük zorluklar yaşadı
ancak memleket toprağında nefes almanın mutlulu-

ğunu hiçbir zaman unutmadılar. 30 yılın ardından
düşünceler ve yaşam tarzları değişti mi diye sorarsanız cevabını haberimizde bulacaksınız. 3’te

Romanya kraliyet ailesinin
Suriyeliler’e şaşırtan ilgisi
¥ romanya kraliyet ailesi mensubu
Prenses Maria ve Romanya'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Catalin, Gaziantep'in
Nizip ilçesindeki Suriyelilerin barındığı
konteyner kenti ziyaret etti. Kamptaki
eğitim alanlarını da gezen Prenses
Maria, anaokulundaki öğrencilerin sınıflarını da ziyaret ederek, söyledikleri şarkıları dinledi. Konteyner kentindeki sosyal
tesisi gezen ve bilgisayar odasında oyun
oynayan Suriyeli çocuklara eşlik eden
Prenses Maria, çocuklarla ve ailelerle de
sohbet etti. Prenses Maria ve beraberindekiler, Şanlıurfa'da ise Göbeklitepe ve
Balıklıgöl yerleşkesini gezdi. 5’te

Örnek
dostluk
Kuzey
Makedonya
Başbakanı Zoran
Zaev, ülkesi ile
Karadağ arasındaki dostluğun bölgenin diğer
ülkelerine de
örnek olması
gerektiğini söyledi.
Zaev, Karadağ’ın
başkenti
Podgoritsa’daki
temasları kapsamında, mevkidaşı Dusko
Markovic ile
görüştü. İki
başbakan daha
sonra ortak
hükümet toplantısına da
katıldı. 3’te

¥Bulgaristan Demiryol
ları ve TCDD iş birliğiyle 1
Haziran'da başlayacak
Filibe ile Edirne arasındaki
tren seferlerinin ekonomiye katkı sağlayacağı
bildirildi. TCDD Edirne
Gar Müdürü Hakan
Yıldırım, Edirne'nin sınır
komşusu Bulgaristan'dan
yoğun şekilde ziyaretçi
aldığını söyledi. Filibe ile
Edirne arasında 180 kişilik
bir trenin sefer yapacağını anlatan Hakan

Yıldırım, "Bu kapsamda
planlamalar bitirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda sadece hafta sonu
Filibe ve Edirne arasına
sefer yapılacak. Sabah
08.40'ta Filibe'den hareket edecek tren Edirne'ye
gelecek. Edirne'den de
saat 17.00'de hareket
edecek tren Filibe'ye
dönecek. Trenimiz sadece
cumartesi ve pazar günleri çalışacak." diye
konuştu. 5’te

8 YIL OLDU AMA
adaletten haber yok
¥ Bulgaristan’ın başkenti
Sofya’da ibadete açık tek
cami olan Kadı Seyfullah
Efendi (Banya Başı)
Camii’ne yapılan ırkçı saldırının 8’inci yıl dönümünde Bulgaristan
Başüfmüftülüğü’nce başlatılan ‘Unutmuyoruz’
adlı kampanya ile faillerin yargı önünde hesap
vermesi istendi. Saldırıyı
organize ettiği iddia edilen ATAKA Partisi ise
Başbakan Boyko
Borisov’un 3’üncü hükümetinde iktidar ortağı
olarak yönetimde yer alıyor. Bulgaristan
Müslümanları Yüksek
Şura Başkanı Vedat
Ahmet, 8 yıl önceki olaylarla ilgili değerlendirme-

de bulunarak, Camiye ve
cemaate yönelik bir saldırıydı bu. Cuma namazı
esnasında seccadeler
yakıldı, namaz kılan
insanlar yaralandı.
Maalesef o günden
bugüne o olayın faillerini
hiçbir yaptırım uygulanmadı, bundan da öte bu
kişiler bugün hükümetin
ortağı ve güya Avrupa’ya
güzellikler taşıyacaklar,
Avrupa Parlamentosu
yolunda milletvekili
adaylıkları söz konusu
dedi. 3’te
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Batı Trakyalı YTB Başkanı Eren
hemşerileriyle oruç açtı
27 Mayıs 2019
Pazartesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), Yunanistan'ın
Batı Trakya bölgesinde, Türklerin yoğun yaşadığı Rodop iline bağlı Değirmendere köyünde düzenlediği iftar programı, binlerce kişiyi buluşturdu
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rograma YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin
Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İpsala Kaymakamı Enis Aslan
Tatar, Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İşadamları Derneği (BATISİAD) Başkanı
Ahmet Er, Tüm Sanayici ve İş
Adamları Derneği (TÜMSİAD)
Başkan Yardımcısı Ali Karaca,
Bulgaristan İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
(BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Gümülcine Milletvekilleri
Mustafa Mustafa ve İlhan
Ahmet, Kozlukepir Belediye
Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet
Kadı, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu,
Türk kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda kişi
katıldı. Aslen Batı Trakyalı olan
YTB Başkanı Eren, köy meydanında gençlerle hatıra fotografı
çektirdikten sonra iftar öncesinde ilahi ve şiirler okuyan De-

ğirmendereli öğrencilere
Kur'an-Kerim hediye etti.
www.haberler.com’da yer alan
habere göre; okunan ezanın ardından dualarla oruçlar açıldı.
Çok sayıda kadın ve çocuğun
da bulunduğu iftarda Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif tarafından yemek duası yapıldı.
YTB Başkanı Eren, yaptığı konuşmada, Batı Trakya’da bulunmaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirterek, “Bu gece
hem çok mutluyum, hem çok
duyguluyum ve hem de çok heyecanlıyım. Zira ben sizin içinizden biriyim. Sizin bir
kardeşinizim.” dedi. Kendisinin
Türkiye’de doğup büyüdüğünü
ancak babasının bir Batı Trakyalı olduğunu anlatan Eren, dedesinin, ninesinin ve amcasının
Değirmendere mezarlığında
yattığını söyledi. Eren, “Benim
babamın birinci derecedeki akrabaları bu köyde, bu köyün etrafında buralarda bulunuyor.
Ben küçüklüğümden beri buralara gelip gidiyorum. Burada
birçok kişi beni yakından tanır.
Dolayısıyla benim de, kimlik
olarak, duygusal olarak, aidiyet
olarak buralardan kopmam
mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay’dan
Sırbistan'da iftar
T
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ürk Kızılayı, Sırbistan'da Boşnak nüfusun
yoğun yaşadığı Sancak
bölgesinin en büyük şehri
Yeni Pazar'da iftar programı
düzenledi. Yeni Pazar'daki
bir oteldeki iftara katılan 500
kişi, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını bir arada

‘İdris babamız Üsküp evimiz’

açmanın bereketini yaşadı.
Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı’nın bu
yıl 37 ülkede iftar programı
düzenlediğini, ramazanın huzuru ve mutluluğunu Sırbistan'da da paylaşmaktan
duyduğu sevinci aktardı.
Yeni Pazar'da faaliyet gösteren Açık El Yardım Kuruluşu’ndan Edin Kolasinac da
Türk Kızılayı ile çalışmalarını

uzun süredir yürüttüklerini
belirterek, "Düzenlenen etkinlik yemekten çok daha
öte. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bizleri unutmadığını ve her zaman bizim
yanımızda olduklarını gösterdi" dedi. www.timebalkan.com’un haberine göre;
Türk Kızılayı tarafından Yeni
Pazar'daki ihtiyaç sahiplerine
bin adet ramazan paketi dağıtılacağı da ifade edildi.

Çukur dizisinde "İdris Koçovalı" karakterini canlandıran Ercan Kesal, Kuzey Makedonya'da söyleşi yaptı. Kesal: "İnsanlar içinde olmak istedikleri dünyayı severler. Çukur'un bazen içinde fazlasıyla kavga, gürültü ögeleri barındırdığı söylense de asıl
onu sevdiren tarafının bu olduğunu düşünüyorum, yani bir aile ve mahalle duygusu
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ukur" dizisinde
"İdris Koçovalı" karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmen ve
yazar Ercan Kesal, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hayranlarıyla buluştu.
Pro-Za Balkan Uluslararası
Edebiyat Festivali kapsamında

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) iş birliğinde düzenlenen
söyleşiye, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk,
Üsküp YEE Müdürü Serhat
Kula, Pro-Za Balkan Festivali
Müdürü Deyan Traykoski ve
yazar Tarık Tufan'ın yanı sıra
ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, yazar, şair ve
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kesal, 2015'te Manaki

Kardeşler Film Festivali'nin
ana jürisinde yer aldığını ifade
ederek, oyuncu ve sinemacı
kimliğinin dışında Pro-Za Balkan Festivali'ne edebiyatçı ve
yazar kimliğiyle de katıldığını
vurguladı. Pro-Za Balkan Festivali Müdürü Traykoski ise
her yıl festival kapsamında
Türkiye'den ünlü yazarları
ağırlamaktan duydukları
memnuniyeti dile
getirdi. Tufan ve Kesal'in hem

edebiyat hem de filmle ilişkileri olduğunu söyleyen Traykoski, "Dünyada 'A' sınıfı bir
sanatçı olan Ercan Kesal'i Üsküp'te ağırlamaktan mutluyuz. Kendisi, Cannes Film
Festivali'nde ödül kazanan
filmlerin senaryolarını yazdı
ve dünyanın en prestijli festivallerinde yer alan birçok
filmde rol aldı." ifadelerini
kullandı.

Deniz Feneri Üsküp'te
yetimleri doyurdu
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eniz Feneri Derneği ile
Eğitim Bir-Sen tarafından Dünya Yetimler
Günü vesilesiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 100'ün üzerinde yetim
ve yakınları için iftar sofrası
kuruldu. Üsküp'teki Ensar
Derneği iş birliğinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden,
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri

Murat Alkan, Türkiye Maarif
Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu,
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev
Emin katıldı. www.timebalkan.com’a göre; Büyükelçi
Kara, burada yaptığı konuşmada, yetimlere seslenerek
kendisini bu çocukların birer
annesi olarak görmelerini istediğini ifade ederek, "Her ne
zaman sıkıntılarınız olursa
lütfen gelin kapılarımızı tıklayın. Tıklayın ki bizler o hayatın keşmekeş dönemlerinden
az da olsa kurtulup sizlerle
birlikte mutlu olmaya çalışalım" diye konuştu.
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Bulgaristan Türklerinin
‘zorunlu göçü’nün 30. yılı
Bulgaristan’ın 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik
uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık 350
bin kişinin “zorunlu göçü”nün üzerinden 30 yıl geçti

B
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ulgaristan’ın asimilasyon
politikası nedeniyle 1989
yılında, Avrupa’nın 2.
Dünya Savaşı’ndan sonraki en
büyük “zorunlu göçü” ile karşı
karşıya kalan Türkler, o dönem
yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Avcılar ilçesinde yaşayan
Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 47 yaşındaki
Taner Nizamoğlu, Bulgaristan’da 9 Eylül 1944’te ihtilal olduktan sonra Rusların
gelmesiyle birlikte monarşinin
yıkıldığını ve yeni bir sisteme
geçildiğini söyledi.
Bulgaristan Komünist Partisi’nin, ilk önce Türkleri kendi tarafına çekebilmek için bazı
imtiyazlar tanıdığını ve eskiden
olduğu gibi tekrardan Türkçe
eğitime önem verdiğini kaydeden Nizamoğlu, bu sürecin 1953
yılına kadar devam ettiğini, ardından Türklere yönelik asimilasyon politikalarının başladığını
ifade etti. Türklerin pasaportuna
“Türk” yazılmadığını, bunun yerine “Bulgaristan Müslümanları” yazıldığını belirten
Nizamoğlu, şöyle konuştu:
“Türklüğü bir nevi kaldırmaya
çalıştılar. 1956 yılının nisan
ayında, Komünist Partisi’nin
kongresinde bazı kararlar alındı.
İlk defa tek ulusa geçilmek için
Türklerin Bulgarlaştırılması,
1956’nın sonunda konuşulmaya
başlandı. 1959 yılında da ilk çekişmeler başladı. Kültür devrimi
adı altında kadınların başörtüsünün çıkartılması için baskılar yapıldı. Çocuklara sünnet yasağı
getirildi. Orduda, Türkler
önemli noktalara getirilmiyordu,
tren yolunda çalışma gibi ağır işlerde çalışıyorlardı. 1970-74 yılları arasında Pomakların isimleri
değiştirildi. Dünya kamuoyu onlara pek ses çıkarmadığı için
devam ettiler. 80’li yıllara geldiğimizde Romanların isimlerini
de değiştirdiler. 1984 yılının aralık ayına geldiğimizde Türklere

yönelik isim değiştirme operasyonu başladı. 1984 Aralık-1985
Şubat arasında Türk isimleri tamamen değişti.” İsim değişikliği
sırasında kendi isminin “Albin”
olduğunu anlatan Taner Nizamoğlu, isim değişikliğine Türkiye vasıtasıyla dünya
kamuoyunun tepki gösterdiğini
vurguladı. Göç zamanı babası,
annesi ve ablasıyla beraber Avcılar’a geldiklerini söyleyen Nizamoğlu, babası ve annesinin işe
girdiğini ve hayatlarına burada
devam ettiklerini kaydetti.

BULGAR İSİMLERİ

Gazeteci yazar 77 yaşındaki
Galip Sertel de Bulgaristan’da
1984 yılında, Sovyet dönüşü bir
devlet icraatının olduğunu söyledi. Osmanlı zamanında Bulgaristan’da yaşayan Bulgarların,
mecburen Hıristiyanlıktan çıkıp
Müslümanlığı kabul ettikleri ve
Türk olduklarının iddia edildiğini anlatan Sertel, bu icraat kapsamında, Komünist Parti’nin,
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin, Bulgarlığa dönmesi için
isimlerinin değişmesini ve böylelikle tek millet, tek ulus, tek dil
olarak ulus devlet oluşturulmasının istendiğini ifade etti. Türklere, Hıristiyan Bulgar isimler
verilmesinin ardından bazı şehirlerde yürüyüşler yapıldığını
belirten Sertel, şunları kaydetti:

“Barışçıl yürüyüşlerin amacı
Türk isimlerinin iade edilmesi,
Türkçe konuşulması, okullarda
Türkçe dersinin okutulması ve
Müslüman adetlerinin uygulanmasıydı. Bulgar devleti, yürüyüşleri devlete karşı bir hareket
gibi değerlendirip Türkiye’ye
‘sınır kapılarını açın’ dedi. Kapılar açıldı, çeşitli baskılarla 350
bin kişi Türkiye’ye göç etti.”
Rusların, birtakım emperyalist
niyetler doğrultusunda Bulgaristan’daki Müslümanları etnik temizliğe tabi tuttuğunu aktaran
Sertel, bu kapsamda, isimlerinin
değiştirildiğini ve kendilerinin
bu duruma tepki göstermemeleri için bir ay Roman kasabasında toplama kampında
tutulduğunu belirtti.
Kendi isminin değiştirilme sürecini anlatan Sertel, “Hıristiyan,
Bulgar isimlerinin olduğu bir
cetvel verdiler. Buradan kendimize bir isim seçeceğimiz söylendi. Kendi ismimizin ilk
harfini koruyabiliyorduk. Ben
Galip’tim, Galin oldum. Vefat
edenlerin de isimleri değiştirildi.
Vefat eden babam Mehmet’in
ismi Mihail, vefat eden dedem
Süleyman’ın ismi Semion oldu.”
dedi.Silistre’de çıkan bir gazetede 1970 yılında çalıştığını
ancak milliyetçi, karşı devrimci
suçlamasıyla işten çıkarıldığını
ve mesleği olan öğretmenliğe de
belli bir süre dönmesine izin ve-

rilmediğini ifade eden Sertel,
1989’daki göçten sonra Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin kurucularından ve Silistre şehrinin
koordinatörü olduğunu söyledi.
Hareket olarak 1990 yılının haziran ayında seçimlere girdiklerini
ve 25 milletvekili çıkardıklarını
belirten Sertel, “Bütün amacımız
Bulgaristan devleti içerisinde
kendi haklarımızı alabilmekti.
Ne yazık ki bu hakların verilmesi o gün bugündür hala da
gerçekleşemiyor.” diye konuştu.
Sertel, 1990 yılında Türkiye’ye
ailesiyle birlikte göç ettiğini ve
burada hayatını sürdürdüğünü
söyledi.

CENAZE
MERASİMLERİ

Avcılar Balkan Türkleri Derneği
Başkanı 62 yaşındaki Efraim
Kamberoğlu ise söz konusu dönemde uygulanan asimilasyonu
anlatırken, “Hıristiyanlık usullerine göre cenaze merasimi yapıldı. Camilere gitmek, Türkçe
konuşmak, Türkçe müzik yasak.
Her şey yasak. Yapıldığında da
yüksek cezaları olurdu.” ifadelerini kullandı. Bu politikaların ardından Türkiye’ye göç ettiklerini
hatırlatan Kamberoğlu, “O dönemlerde Türkiye Başbakanı
Turgut Özal’dı. Allah rahmet eylesin, çok büyük bir liderdi. O
kucak açtı, biz buraya geldik. Biz
hemşiresiyle öğretmeniyle geldik. Bizim insanımız eğitimli.
Dilimiz olduğu için kolay adapte
olduk. Şimdi Türkiye’deyiz,
mutluyuz.” dedi. www.timebalkan.com’un haberine göre; güreş
müsabakalarında; Bulgaristan’da dünya ikinciliği, üçüncülüğü elde ettiğini, üç kez Avrupa
şampiyonu olduğunu kaydeden
Kamberoğlu, göç ettikten sonra
Türkiye adına uluslararası yarışmalara katıldığını ve 1991 yılında Almanya’da, Avrupa
üçüncüsü olduğunu, başka yarışmalarda da dereceler aldığını
bildirdi.

Sofya’da Banya Başı’na
yapılan ırkçı saldırı 8. yılında
B
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ulgaristan’ın başkenti Sofya’da ibadete açık tek
cami olan Kadı Seyfullah
Efendi (Banya Başı) Camii’ne
yapılan ırkçı saldırının 8’inci yıl
dönümünde Bulgaristan Başüfmüftülüğü’nce başlatılan
‘Unutmuyoruz’ adlı kampanya
ile faillerin yargı önünde hesap
vermesi istendi. Saldırıyı organize ettiği iddia edilen ATAKA
Partisi ise Başbakan Boyko Borisov’un 3’üncü hükümetinde
iktidar ortağı olarak yönetimde
yer alıyor.
www.timebalkan.com’a göre;
Bulgaristan Müslümanları

Yüksek Şura Başkanı Vedat
Ahmet, 8 yıl önceki olaylarla ilgili değerlendirmede bulunarak, Camiye ve cemaate
yönelik bir saldırıydı bu. Cuma
namazı esnasında seccadeler
yakıldı, namaz kılan insanlar
yaralandı. Maalesef o günden
bugüne o olayın faillerini hiçbir
yaptırım uygulanmadı, bundan da öte bu kişiler bugün hükümetin ortağı ve güya
Avrupa’ya güzellikler taşıyacaklar, Avrupa Parlamentosu
yolunda milletvekili adaylıkları
söz konusu dedi.
‘GÜVEN ORTAMI’

Olayın faillerine ceza verilme-

diğini ifade eden Vedat Ahmet,
Maalesef sekiz yıldan beri cezasını çekmeyen bu insanların
benzeri davranışlar ülkemizde
yaşanıyor ve bunlar yine de cezasız kalıyor. Bizim beklentimiz, devletin ilgili kurumları,
yargı ve emniyet kurumları gereken tedbirleri alarak burada
işlenen insanlık suçunun bir an
önce cezalandırılmasını, adil
bir şekilde bu eylemleri yapanların cezasının verilmesini istiyoruz. Ayrıca Bulgaristan’da
Müslümanlara karşı bir güven
ortamının oluşturulmasını
talep etmekteyiz? 21 Mayıs
2011 tarihinde Türkiye’nin AB
üyeliğine karşı protesto gösteriler düzenleyen aşırı milliyetçi

ATAKA partisi taraftarları, ‘Hoparlörden ezan sesi geliyor’ bahanesiyle cami önünde cuma
namazı kılan cemaatin üzerine
taş ve yumurtalar attı, seccadeler yakıldı. Cami içindeki yer
cemaati toplamadığından dolayı namazı dışarıda kılan
Müslümanlar ırkçılar tarafından ‘Sofya merkezinde gövde
gösterisi yapıyorlar’ suçlamasıyla ırkçıların saldırısına
maruz kaldı. Çıkan arbedede
10 kişi yaralandı. ATAKA lideri
Volen Siderov, polisi suçlayarak, cemaatin gösteri yapan taraftarlara nedensiz saldırdığını
iddia etti.

Kuzey Makedonya ve Karadağ işbirliğini artırıyor

K
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uzey Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev, ülkesi ile Karadağ
arasındaki dostluğun bölgenin
diğer ülkelerine de örnek olması gerektiğini söyledi.
Zaev, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki temasları kapsamında, mevkidaşı
Dusko Markovic ile görüştü. İki başbakan daha sonra ortak hükümet toplantısına da katıldı. Makedon lider Zaev,
görüşmenin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında, iki ülke arasındaki
iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti

belirterek, “Kuzey Makedonya’yı her
daim destekleyen ve NATO’ya katılım
protokolümüzü onaylayan ilk ülkeler
arasında yer alan Karadağ’a sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Balkan ülkelerinin kendi aralarındaki iş
birliğini güçlendirmesi durumunda Avrupa’nın buna daha fazla saygı duyacağını vurgulayan Zaev, “Karadağ ile
Kuzey Makedonya arasındaki dostluk,
bölgenin diğer ülkelerine örnek olmalı.”
dedi.Karadağ Başbakanı Markovic de iki
ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir sonucu
olarak bugün içişleri, çevre, sağlık ve
gizli verilerin koruması alanlarında dört
anlaşma imzaladıklarını aktardı.
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İSTANBUL SEÇİMLERİ
ÜZERİNE MANİFESTO
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBU

Rifat SAİT
rifatsait@balkangunlugu.com

3 Haziran'da 10 milyon
570 bin 939 seçmen
İstanbul'da sandık başına
gidip İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanı koltuğuna
oturacak adayı seçecek. Bu
sefer SON KARARIMIZ
inşallah. Bildiğiniz gibi Ekrem
İmamoğlu ile Binali Yıldırım
arasındaki fark olan 29 bin oy,
yeniden sayılması sonucu en
son 13 binlere kadar
düşmüştü. Sayımlar devam
etseydi belki de tamamen
kapanacaktı. Neyse şimdi yeni
bir sayfa açıldı ve 23
Haziran’da neticelenecek
hayırlısıyla.

İSTANBUL’UN ÖNEMİ

23 Haziran seçim sonuçları son
derece önemlidir. Bu seçimler
sadece İstanbul seçimi değil,
Türkiye’nin de özeti olan
seçimlerdir. Dolayısıyla
Türkiye’nin seçimleridir. Tüm
Dünyanın gözü kulağı bu
seçimlerde olacaktır. AK Parti
bu seçimi mutlaka kazanmak
istiyor. Düşüncemiz odur ki;
AK Parti gerçekten ister ve
bunun için gerekenleri yaparsa
bu seçimi kazanır. Ama Allah
korusun ikinci defa kaybederse
çok kötü olur. AK Parti
kurmayları bunun farkında. Bu
seçim Allah korusun
kaybedilirse CHP’lilerin eline
büyük malzeme verilmiş olur ki
bunu CHP’lilerin çok iyi
kullanacağından emin
olabilirsiniz. 31 Mart seçimini
kaybetmek tabiki üzücü idi.
Ama daha da üzücü olan
yaşadığımız bütün bu
gelişmeler ve zıtlaşmaların
ardından 23 Haziranı da
maazallah kaybetmektir ki
böyle bir durumda sonuçları
zincirleme reaksiyon şeklinde
etki yapar. Dolayısıyla 23
Haziran’da sadece kazanılan ya
da kaybedilen İstanbul
olmayacaktır.

TARAFLARIN
AVANNTAJ VE
DEZAVANTAJLARI

CHP AVANTAJLAR
1-Türk toplumu mazlumu sever.
CHP’nin uyguladığı, haksızlığa
uğramış mazlum siyaseti
İstanbul’da kısmen etkili oldu.
Bu durum bir kısım kararsızları,
kırgınları ve geçen seçimde
tepki olarak oy kullanmayanları
etkileyebilir.
2-Hesap yaparken kuruşuna
kadar hesaplamak deriz ya
aynen öyle,
31 Mart seçimlerinde alınan
küçük oy dağılımları şöyleydi:
DSP’nin 30.817, BTP 27.238,
DP’nin 22.544, Vatan 17.377,
TKP 10.492 oyu vardı. Toplam
100.000 kadar oy. Bunlar
muhtemelen CHP’ye
yönelebilir. Bu oyları AK
Partinin alması zor görünüyor.
En kötü ihtimalle bu seçmenin
oy kullanmaması belki
ihtimaldir ve bu durum avantaj
olur.
3-Geçen seçimde CHP 13 Bin
oyla öndeydi. Eğer her iki aday
da aynı durumda seçime girerse
bu durum CHP’ye kazandırır
diye düşünenler olabilir. Yani
tabiri caiz ise AK Parti ilk yarı
1-0 mağlup durumda ve ikinci
yarı mutlaka gol atması
gerekiyor. Diyeceğim o ki
ikinci yarıda beraberlik AK
Partiye yaramaz. Yani kısacası
AK Partinin yeni ve ilave bir
takım aksiyonlar yapması
gerekiyor.
4-MHP ve BBP haricindeki tüm
partiler CHP’ye destek veriyor.
Hatta MHP’nin tabandaki bazı
seçmenine tekrar ulaşıp
meseleyi bir kez daha anlatmak
ta fayda vardır.
5- AK Parti içinde bazı
küskünlükler maalesef devam
ediyor. Düzeltilmesi için
teşkilatlarda ve bürokraside
beklenen değişiklik hala
yapılmadı. Bu kırgınlıklar
sözle-lafla düzelecek cinsten
değil. Acil icraat gerekiyor.

AK PARTİ AVANTAJLAR
1-AK Parti 31 Mart seçim
sonuçları ile çok değerli bir
veriyi elde etti. Hangi ilçenin
hangi mahallesinde ne durumda
olduğunu net olarak görüyor.
Reçete apaçık görünüyor. Yani
gerçekten isterse çözümü elinde
tutuyor. Sonuçta olay basit, yani
AK Parti gerekeni yapar ve
kazanır. Ama en büyük
sorun, gerekeni bildiği halde
yapmazsa kendi düşen ağlamaz.
2-Bayrampaşa’da bir önceki
seçime göre %1,1,
Çekmeköy’de %5,7,
Sultanbeyli’de %2,2 oranında
oy kaybı var. Bayrampaşa,
Sultanbeyli ve Çekmeköy’de
muhtemelen ilçe Belediye
Başkan adaylarından
kaynaklanan bir tepki var. Bu
ilçelerde küskün seçmenle
barışmak gerek. Bunları bilmek
önemli bir avantaj. Özellikle
Bayrampaşa ve Sultanbeyli’de
çok sayıda Balkan göçmeni
yaşıyor, bunu da kenara yazın
derim.
3-Esenyurt ve Küçükçekmece
ilçeleri daha önce AK Parti’de
iken bu seçimde burada CHP
kazanmış. Bu kaybın nedeni
olan arızaların Büyükşehir
oylarını da etkilemiş
olabileceğini düşünüyorum, bu
yüzden de bunların ivedilikle
tespit edilip çözüm için çaba
harcanması gerekir. Yine aynı
şekilde Küçükçekmece
ilçesinde de çok sayıda Balkan
göçmeni bulunuyor.
4- 31 Mart seçimlerinde
319.570 adet geçersiz oy var.
Bunların en az yarısının AK
Partili seçmen olduğunu
varsayarak, geçersiz oyların
nedenleri tespit edilip,
vatandaşa izah edilebilirse en az
25 Bin oy daha kazanılabilir.
Geçersiz oylar içinde kırgın
veya küskün AK Partililerden
bazılarının tepki için geçersiz
oy verdiklerini de unutmamak
gerekir.
5- 31 Mart seçimlerinde Oyunu
kullanmayan toplam 1.704.325
kişi var. Bunların en az
%10’nunun küskün veya kırgın
AK Partililer olduğunu tahmin
ediyorum. Gayret edilip
Yarısını bile kazansak en az 80
Bin oy demek olur.
6- Geçen Seçim sonunda
gazeteci Deniz Zeyrek’in
iddiasına göre, AK Parti'nin
kazandığı 15 ilçede AK Partili
ilçe belediye başkan adayları
Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Binali Yıldırım'dan fazla
oy almış. AK Parti'nin
kazandığı 10 ilçede Ekrem
İmamoğlu, Binali Yıldırım'dan
fazla oy almış. Tam verilere
ulaşamadım ama eğer bu
doğruysa 4 seçenek ortaya
çıkar.
A- Ya AK Partili
vatandaşlardan bir kısmı Binali
Yıldırım’ın adaylığına sıcak
bakmadı
B- Ya İstanbul teşkilatında bir
sıkıntı var
C- Ya bir kumpas var
D- Ya AK Partili seçmen oy
kullanırken karıştırdı, hata
yaptı.
Böyle bir durumda her
hâlükârda 23 Haziran seçiminde
Binali Yıldırım’a gitmesi
gereken ama kaybedilmiş AK
Parti oyları var. Buradaki
belirsizliğin acilen
çözümlenmesi gerekir. Binali
beyin bu ilçelere gidip teması
artırması önemlidir.
7-AK Parti, hükümet olan bir
parti. Ayrıca tecrübeli bir parti.
Aynı şekilde İstanbul’u da
bugüne kadar yöneten, tanıyan
ve bilen bir parti. İl genel
meclisinde çoğunluğu almış.
Belediye bürokrasisi de atadığı
ve bildiği kişilerden oluşuyor.
8-Diğer yerlerde seçim
olmayacağı için tüm AK Parti
İstanbul’a odaklanacak ve
elindeki tüm gücü buraya
kullanacak.
DEVAM EDECEK...
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Maarif Okulları’ndan Priştine
ve Prizren’de iftar programı
27 Mayıs 2019
Pazartesi

Kosova Maarif Okulları, Prizren şubesinde 600 kişinin katılımları ile gerçekleştirilen iftar
programlarından sonra, Priştine’de ise 400 kişinin katıldığı bir iftar programı düzenlendi

P
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rogramdan sonra “Maarif
Vakfı Kosova Direktörü
Mesut Özbaysar” bazı açıklamalarda bulundu. Direktör
Mesut Özbaysar: “40’a yakın ülkede yaklaşık 300 okulda eğitim
veren büyük bir ailenin fertleri
olarak burada bulunmaktan
gurur duyuyoruz. Sürekli vurguluyoruz; güzel insanlar yetiştirme hayaliyle yola çıkmış bir
kurumuz.
Bugün; açlıkla, susuzlukla, savaşla boğuşan topraklarda dahi,
can suyu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Silahların gölgesinde olsa da eğitimi
sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada Nelson Mandela’nın güzel
bir sözünü hatırlatmak isterim:
Eğitim, dünyayı değiştirmek için

kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Ve asıl doğru yolu, Efendimiz
aleyhis selamın şu mübarek sözü
bize göstermektedir: “İnsanların
en hayırlısı, insanlara faydalı
olandır. www.timebalkan.com’a
göre; Kosova’da 2 yıl boyunca
kulüp ve atölye çalışmaları kapsamında 250 ye yakın etkinlik ile
büyük bir başarı elde ettiklerini
ifade eden Özbaysar, “Öğrencilerimizin başarı düzeyleri gözle
görülür şekilde yukarı doğru çıktığını net bir şekilde görmekteyiz.
2017 yılından bu yana sadece
Priştine’de profesyonel olarak 6
tane okul içi genel performans sınavı yapmış bulunuyoruz. 7
tane ulusal düzeyde düzenlenen
yarışmaya ve 2 tane
Ulusal/Uluslararası çapta yapılan Kangaroo vb. kurumların
Matematik, İngilizce sınavlarına
katılım sağladık. Ayrıca daha

önce Kosova’da örneği olmayan
“Proje Tabanlı Yetenek Taraması”
ile çocukların ilgi ve beceri düzeyleri uluslararası bir çalışma ile
raporlaştırdık. Ve bu çerçevede
ilgi ve becerilerine göre proje gurupları kurarak öğrencilerin bilimsel ve zihinsel becerilerini
kullanarak 50’den fazla proje hazırlamalarına ve sergilemelerine
imkan sağlanmıştır” dedi.
Özbaysar sözlerine şöyle devam
etti: “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Maarif Okulları olarak bu
kısa süre içerisinde, katılmış olduğumuz ulusal yarışmalar, projeler, konferanslar, etkinlikler ve
kamplar ile çocuklarımızın çok
iyi düzeyde eğitim gördüklerini
söylemeliyim. Bu başarılar, gayretler Kosova’daki en iyi okul
olma yolunda önemli bir mesafe
kat ettiğimizi göstermektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Mehmetçik bu defa iftarını Vıçıtırın’da açtı
K
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osova’da görev yapan Mehmetçik, ülkenin merkezi bölümünde
yer alan Vıçıtırın halkıyla iftarda
bir araya geldi. www.timebalkan.com’a
göre; Kosova’da NATO’nun Barış Gücü
KFOR bünyesinde görev yapan Türk
askeri, 20 yıldır geleneksel hale getirdiği iftar buluşmasını bu yıl da düzenledi. Prizren’de konuşlu olan
Mehmetçik Vıçıtırın’da 300 kadar kişiye
iftar verdi. Kosova’da barış ve güvenliğin tesis edilmesi gibi temel misyonunu

yerine getirmekle birlikte, sosyal faaliyetleriyle de Kosovalıların gönlünde
taht kuran Mehmetçik, iftar programında da Kosova’nın en eski şehirlerinden Vıçıtırın’da halkla birlikte oldu.
Vıçıtırın ile Prizren belediye temsilcileri,
Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü
Mehmet Ülker ve diğer davetliler ile
halkın katıldığı iftarda Kosova Türk
Temsil Heyet Başkanı Albay Numan
Baş, iftar çadırına gelen Kosovalılarla
tek tek buluşarak Ramazanlarını kutladı.
Türk askeriyle iftarını açmaktan duy-

Kosovalı şairler

Mitrovitsa’yı ziyaret etti
K
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uruluşunun yirmi beşinci yıldönümü vesilesiyle Kosova Türk
Yazarlar Derneği, Doğru Yol
TKSD Nazım Hikmet Edebiyat Kolu ve Türkçem dergisi
Mitrovitsa ve Vıçıtırın’da edebiyat buluşması tertiplediler. Yazar ve şairlerimizin
ilk durağı Mitrovitsa’nın
Türkçe eğitim görülen
“Andon Zako Çajupi” ilk
okulu oldu. Okuldaki
Türk öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu
edebiyat buluşmasını
KDTP Mitroviça Şubesi
Başkanı Erol Zekeriya, Okul
Müdiresi Melihate Meha, katılımcı diğer yazar ve şairlerimiz tek tek selamladılar,
anılarını, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Ardından okulun ana okul ve ilkokulu

öğrencileri Ayna Saliyevic,
Tuana Duraku, Haris Kamberi, Emir Köroğlu, Elif Köroğlu, Maid Kani, Yasin
Ergüm, Eren Zekeriya, Amel
Hacimehmet okudukları şiir
ve yazılarıyla buluşmaya renk
kattıllar. Öğrencilerimizin
eserlerini takdim sırasındaki
mutluluğu ve heyecanı görül-

meye değerdi. Devamında
Remziye Zekeriya, Şükriye
Okcan, Enver Baki, Zeynel
Beksaç, İskender Muzbeg, Dr.
Taner Güçlütürk, Yunus Şimşek şiirlerini paylaştılar, yeni

çıkan kitaplarını ve TÜRKÇEM Dergisini öğrencilere,
öğretmenlerimize ve okul kütüphanesine armağan ettiler.
www.timebalkan.com’a göre;
Etkinlikte şiirleriyle ve kendisinin edebi yaratıcılığı üzerine
gerçekleştirilen konuşmalarla
aramızdan ayrılışının 18. yıldönümünde Fahri Mermer ve
bu yıl aramızdan ayrılan
Fikri Şişko anıldı. Kosova Çağdaş Arnavut
Şiirinin önde gelen isimlerinden İbrahim Berişa,
Makedonya Türk Çağdaş Edebiyatının ad
yapmış ismi Necati Zekeriya ve Kosova Çağdaş Türk Edebiyatının
ve Türkolojisi’nin ad yapmış ismi Prof. Dr. Nimetullah
Hafız da şiirleriyle tiyatro sanatçımız Yunus Şimşek’in yorumuyla Mitroviça’daki
edebiyat buluşmasında yer
alan şairlerimiz oldular.

“Kültür Buluşmaları”nın yeni durağı: Kosova

Y
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urtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
himayesinde ve IDEA Derneği
koordinasyonunda, Gönül
Coğrafyası Kültür Buluşmaları kapsamında
Prizren ve Mamuşa’da
etkinlik düzenlendi.
Etkinlikler ilgili yapılan
açıklamada, “3 yıldır
Ramazan ayı içerisinde,
geleneksel olarak icra
edilen, “Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları
etkinliği; bu yıl Yurtdışı

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) himayelerinde ve IDEA Derneği
koordinasyonunda, Gönül
Coğrafyamızda Kültür/Sanat
faaliyetleri yolu ile, soydaşlarımıza temas etmek, unutulmaya yüz tutmuş

değerlerimizi hatırlatarak, Ramazan ayına bir tat katmak
amacı ile açık ve kapalı hava
sahne sistemi kurularak, İftardan hemen sonra başladı ve
yaklaşık 2 saat sürdü” ifadelerine yer verildi. www.timebalkan.com’a göre; etkinlikte,
Orta Oyunu, Gölge
Oyunu, Meddah,
Kukla Gösterisi,
Folklör Ekibi, Türk
Müziği, Yarışmalar,
Animasyonlar yer
aldı. Etkinlik, Prizren’de Şadrıvan
meydanından ve
Mamuşa’da gerçekleştirildi.

duğu memnuniyeti dile getiren Agim
Munishi, bu akşam iftarda bir arada olmamızı sağlayan Türk askerlerini selamlayarak, Türk KFOR’un sayısız kez
iftar verdiğini dolayısıyla, halkın hep
birlikte iftarını açmasına vesile olmasından dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Hedije Pasoma da, ” Vıçıtırın halkını iftarda bir araya getiren Türk askerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu
iftarda bulunmaktan son derece mutluyum. İftar, içinde, kendine mahsus güzellik ve lezzetleri barındırmaktadır”
dedi.

Belediye avlusunda açılan çadırda verilen iftar yemeğin tertiplenmesi çalışmalarına yardımcı olan Vıçıtırın “Çeşme”
Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fevzi
Kera, ” Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk
taburuna, Türk milletine teşekkür ederim. İftara destek verdiği için, fakir fukarayı sevindirdiği için bütün Türk
halkına ayrıca Türk Taburuna iftar yemeğini verdiği için çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
Türk askeri Ramazan ayı boyunca Kosova’nın farklı şehirlerinde çok sayıda
iftar programı düzenleyecek.
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Ahmet GÖKSAN

“Hükümet içinde hükümet kuran
Eoka, zaten yine Kıbrıs Hükümeti’nin
İngiltere’nin mütereddit ve istikrarsız
siyaseti yüzünden peyda olmuş, ortaya çıkmıştır. Yoksa eğer idare ilk
günden işi ciddiye almış olsa idi, ilk
patlayan bombayla hükümet derin uykusundan uyanarak neticenin nereye
varacağını tahmin etmek basiretini
göstermiş olsaydı şimdi işin bambaşka olacağına şüphe mi vardı?
1958
Dr. Fazıl KÜÇÜK

27 Mayıs 2018
Pazartesi

Filibe ile Edirne arasındaki tren
seferi ekonomiyi canlandıracak

Y

arım asrı geride bıraktığımız
Kıbrıs uyuşmazlığının çözümü konusunda karar vericilerin baskıları ile başlatılan süreç
şimdilik boşa çıktı. Sürecin ne zaman
dolu olacağına yine bizler değil başkaları karar verme noktasında bekliyorlar. Karşı taraf yalınızca Kıbrıs
Türklerine kurallar dayatmıyor. Karar
vericiler de dayatmalarda bulunuyorlar. Uyuşmazlığın bir oldubitti ile çözüleceğinin beklentisi içinde olanların
olduğunun bilinmesini istiyoruz. Kıbrıs konusu Türkiye’de nerede ise hiç
konuşulmuyor. Konu bir anlamda nadasa bırakılmış durumdadır. Acı da
olsa bu gerçeği sizlerle paylaşmak durumundayız. Bütün basın yayın kuruluşlarının gündeminde Kıbrıs diye bir
konu yer almamaktadır. Geçtiğimiz
Ekim ayında AB İlerleme Raporu’nda
Kıbrıs’a ilişkin bölüme Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada,
“Kıbrıs sorununun Ada’nın ortak sahibi olan iki halkın siyasi eşitliği ve
iki kesimlilik temelinde kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönünde gerek
Kıbrıs Türk tarafının, gerek garantör
ülke Türkiye’nin bugüne kadarki yapıcı tutum ve açılımları, başta BM
olmak üzere uluslararası toplum tarafından bilinmektedir. Bu konudaki tutarlı ve sonuç almaya yönelik
çizgimizi sürdürmekteyiz” vurgusu
yapılıyordu.

TANINMAMIŞ OLMANIN
EZİKLİĞİ

Kıbrıs Türkleri, 1974 sonrasında özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendi
bölgelerinde egemenliklerini de sürdürüyorlar. Tanınmamış olmanın
ezikliğini her zaman duyuyorlar. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da
vurgulandığı gibi sürekli olarak yapıcı
bir tutum içinde oldular. Buna karşın
haklı çığlıkları uluslararası alanda
yankı bulamadı. 2013 yılı sonlarında
başlatılan yeni süreçte Dışişleri Bakanı adada yaptığı görüşmelerden
sonra, “İki taraflı, iki kurucu devletin
iradesine dayalı bir iradeden meydana
gelen bir egemenlik anlayışına dayalı
bir çözümü artık devreye sokmak zamanı geldi” diyordu. Adada doğrudan
görüşmelerin başlayabilmesi için
Rum tarafının sunduğu ortak açıklama
metninde ‘egemenlik’ kavramı tanımlanırken Kıbrıs Türkleri için ‘eşitlik’
ve ‘birlikte’ söyleminin kullanılmasını istemişti. Bu noktada adadaki
açıklamasının dışında Kıbrıs Türklerine “eşitlik ifadesi olmasa da doğrudan görüşmelerin başlamasını kabul
edin” diye konuştuğu belirtiliyor. Bu
söylemin doğru olmadığını düşünmek
istiyoruz. Uzun yıllardır özgürlüğü
için mücadele etmiş olan Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği olmayacaksa bulunacak olası çözümle 1950’li yıllara
dönülmüş olacaktır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin Rum tarafının AB üyeliğinin tanınmadığı
sürece müzakerelerin bir anlamı yoktur” diyor. Bu açıklamaya koşut Rum
Ortodoks Kilisesinin Papaz başı 2.
Hrisostomos, “Bizi dünya tanıyor.
Türkiye’nin tanımasını istemiyoruz”
açıklaması yapıyordu. Ülkeyi yönetenlerin Kıbrıs Türkleri ile anlaşmak
ve uzlaşmak gibi bir düşüncelerinin
olmadığını sıklıkla yineliyoruz. Türkiye içeride bazı sıkıntıları yaşarken
Kıbrıs Türklerinin “eşitliklerinin” çok
görülmemesi gerekiyor. Siyasi eşitliğin ve egemenliğin olmayacağı yerde
bir süre sonra tıpkı Girit’te olduğu
gibi Türk kalmayacaktır. Kıbrıs Türklerinin unutulmaması veya unutturulmaması gerekiyor mu ne..
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ulgaristan Demiryolları ve
TCDD iş birliğiyle 1 Haziran'da
başlayacak Filibe ile Edirne arasındaki tren seferlerinin ekonomiye
katkı sağlayacağı bildirildi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; TCDD Edirne Gar Müdürü

Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin sınır
komşusu Bulgaristan'dan
yoğun şekilde ziyaretçi aldığını söyledi.
Bulgaristan'dan Edirne'ye
demir yoluyla da ulaşımın
sağlanması için Bulgaristan Demiryollarının sefer

talebinde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bulgar Demiryolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryollarının birlikte yaptığı
çalışmalar neticeye ulaştı. 1 Haziran'dan itibaren Filibe ile Edirne
arasında tren seferleri düzenlenecek." dedi.
Filibe ile Edirne arasında 180 kişilik bir trenin sefer yapacağını anla-

tan Hakan Yıldırım, "Bu kapsamda
planlamalar bitirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sadece hafta sonu Filibe ve Edirne arasına sefer yapılacak.
Sabah 08.40'ta Filibe'den hareket edecek tren Edirne'ye gelecek. Edirne'den
de saat 17.00'de hareket edecek tren
Filibe'ye dönecek. Trenimiz sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak."
diye konuştu.

Prenses Maria Gaziantep’te
Suriyelileri ziyaret etti

R

GAZİANTEP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

omanya Kraliyet ailesinden Prenses Maria ve Romanya'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel Catalin, Gaziantep'in Nizip ilçesi ile Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.
İdari binada verilen brifinge katılan prenses, slaytlar eşliğinde
Suriyeli sığınmacıların kamptaki yaşamları ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Kamptaki eğitim alanlarını da
gezen Prenses Maria, anaokulundaki öğrencilerin sınıflarını
da ziyaret ederek, söyledikleri
şarkıları dinledi. www.timebalkan.com’un haberine göre: konteyner kentindeki sosyal tesisi
gezen ve bilgisayar odasında

oyun oynayan Suriyeli çocuklara eşlik eden Prenses Maria,
çocuklarla ve ailelerle de sohbet
etti. Ziyarete, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin
ve Prenses Maria ve beraberindeki Büyükelçi Catalin ve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel
Ursu, daha sonra Şanlıurfa'da
da incelemelerde bulundu.
Maria ve beraberindeki heyet,
Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Haliliye Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde
Suriyelilerle bir araya geldi. Burada Suriyeliler hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan
heyet, ardından Göbeklitepe,
Balıklıgöl, Şanlıurfa Arkeoloji
Müzesi gibi kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

Saraybosna’da “insan
kaçakçılığı” operasyonu
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Bakan Murat Kurum
Bükreş’ten mutlu döndü
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evre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Türkiye'nin Bükreş
Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kurum, Avrupa Birliği (AB)
2019 Romanya Dönem Başkanlığı’nın özel davetiyle
Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen AB
Çevre Bakanları Gayriresmi
Toplantısı'nın
ardından Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği’ni ziyaret

ederek, Büyükelçi Füsun
Aramaz ile görüştü. Yaklaşık 45 süren görüşme sonrasında Kurum,
Büyükelçilik defterini imzaladı.
www.timebalkan.com’A
göre; Bakan Kurum deftere,
AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda AB
uyum ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için görüş
alışverişinde bulunduklarını belirterek, ilgili çevre
bakanlarını Türkiye'de

kasım ayında planlanan
Sıfır Atık Konferansı'na
davet ettiklerini yazdı. Romanya temasları kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma ve Gençlik Bayramı’nın 100. yıl dönümü
etkinlikleri arasında Bükreş
Türk Şehitliğini de ziyaret
ettiklerini anımsatan
Kurum, "Bu iki günlük ziyaretimizde bize eşlik eden
başta Büyükelçimiz Füsun
Aramaz olmak üzere tüm
çalışanlarımızı tebrik ve
takdir ediyorum" dedi.

ürk vatandaşlarını para
karşılığında Bosna Hersek üzerinden Avrupa
Birliği (AB) ülkelerine geçirmeyi planladığı şüphesiyle
bir Türk vatandaşı gözaltına
alındı. Bosna Hersek Sınır
Polisinden yapılan yazılı
açıklamada, insan kaçakçılığı
şüphesiyle Türk vatandaşı
M.T’nin (63) Saraybosna’da
gözaltına alındığı kaydedildi.
İstanbul’dan Saraybosna’ya
gelen uçağın yolcularının
kontrolü sırasında, polisin
operasyonel çalışması neticesinde M.T’nin 3 Türk vatandaşını para karşılığında AB
ülkelerine geçirmek istediği-

nin ortaya çıktığı belirtildi.
www.timebalkan.com’un haberine göre; yolcuların ifadeleri doğrultusunda M.T’nin
Saraybosna’da bulunarak
gözaltına alındığı ve hakkında “insan kaçakçılığı” suçundan yasal işlem
başlatıldığı belirtilen açıklamada, 3 Türk vatandaşının ise
Bosna Hersek’e girişine izin
verilmediği ifade edildi. Türk
vatandaşlarından vize talep
etmeyen Bosna Hersek, daha
önceki yıllarda da AB ülkelerine ulaşmak isteyenlerin
geçiş güzergahları arasında
yer alıyordu. Geçmiş dönemlerde Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) ve PKK iltisaklı bazı
isimlerin de bu yollara başvurduğu biliniyor.

Yunanistan’ın az bilinen
bölgesi: Kiklad Adaları
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Kiklad Adaları, gizli koyları, şirin evleriyle balıkçı beyaz köyler, altın kumsalları
ve berrak masmavi deniziyle egzotik bir rota. Avrupa turizminin en çok tercih
edilen ada destinasyonlarından Kiklad Adaları Yunanistan anakarası ile batı
Anadolu kıyıları arasındaki irili ufaklı 220 adayı kapsayan bu adalar topluluğu
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A.BUĞRA TOKMAKOĞLU
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aire biçiminde dizili adalardan oluşan Kiklad takımadalarının en
önemlileri Amorgos, Andros,
Siros, Paros, Milos, Naksos, Mikonos Santorini ve Kea. Antik
Yunanistan'ın kutsal adası olan
Delos'u çevreliyor. Kiklad Adaları'ndan her biri kendine özgü
karaktere, yaşam tarzına ve geleneklere sahip.
Nefis plajları, beyaz badanalı evlerin süslediği sokakları ile
huzur ve canlı partilerin adresi Mykonos ile mavi kubbeli
bembeyaz kiliseleri ve Ege’ye tepeden bakan birbiri üzerine dizilmiş küp gibi beyaz evleriyle
Santorini, Kiklad'ın en ünlü adaları.
Yunanca 'kyklos' yani 'etrafında'
sözcüğünden türetilen "Kiklad"
kelimesi, Yunanistan'ın Güney
Ege coğrafi bölgesine dahil olan
adalarına verilen isim. Ege Denizi içinde kalan ve bugün Tavşan Adaları olarak adlandırılan
adaların ilk sakinleri, Kiklad Uygarlığı olarak bilinen
ve Erken Tunç Çağı'nda kurulan medeniyetten oluşuyor.
MÖ 3. yüzyıla ait vazo
ve heykelleriyle Yunan
sanatında önemli bir
yeri bulunan adalar,
Roma, Bizans, Venedik
hakimiyetinde kalarak
1566’da Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine
girmiş.
Bozulmamış kültürü ve sımsıcak insanıyla sizi sarmalayan
Kiklad Adaları'nda şirin ada
köylerini keşfe çıkabilir, tekne
turları ile irili ufaklı adaları, koyları ve plajları ziyaret edebilir,
antik mağaralardaki ışık oyunlarıyla büyülenebilir veya dilerseniz kristal sularda dalabilirsiniz.
En güzel Kiklad Adaları’nı sizler
için bir araya getirdim.
Amorgos: Kiklad Adalarının en
doğusunda kalan, Miloros, Alikarnassos ve Ephesos gibi İyon
kasabalarının eski plajlarının
karşısında yer alan Amorgos,
adanın dört bir yanında dağılmış antik kule, antik mezarlar,
taş aletler, yazıtlar, vazolar ve
diğer eski kalıntılarla kaplı.
Birçok ünlü Kiklad Heykelciğinin bulunduğu ada, Luc Besson'un The Big Blue filminin
çekildiği yer olmasıyla da
ünlü. Beyaz badanalı evleri, yel değirmenleri, Venedik Kalesi, kiliseleri ve
labirent gibi taş döşeli sokaklarının oluşturduğu
nefis bir atmosfere sahip
Amorgos’un, eşsiz güzellikteki kumsalları mutlaka
görülmeli
Anafi: Santorini'nin doğusunda yer alan ve ulaşımın buradan sağlandığı Anafi’nin en
popüler plajları Klisidi ve Megálos Roúkounas. Oldukça dağlık
bir ada olan ve çok sayıda patikasıyla yürüyüş severleri çeken
Anafi, doğal ortamda sakin sessiz bir tatil yapmayı tercih edenler için biçilmiş kaftan.
Adanın doğusunda, Hz. Meryem'e adanmış küçük bir manastır olan Zoodchou Pigis ile
manastır yolunda bulunan antik
bir yerleşim olan Kastelli başlıca
görülmesi gereken yerlerden.
Anafi, sayısız patikada muhteşem yürüyüş parkurunun yanı
sıra mükemmel kumsallara da

sahip.
Andros: Kiklad Adaları’nın en
kuzeyinde yer alan Andros, Euboia ile

Tinos
Adası arasında bulunuyor. Andros, yüksek ve sarp dağlarıyla,
derin yeşil ve verimli vadiler, su
düşmeleri, nehirler, çeşmeler,
platolar, teraslı tarım arazileri,
incir ve zeytin dolu yamaçlarıyla
unutulmaz anlar yaşatıyor.
En büyük yerleşimleri doğu kıyılarında Chora veya Andros
olarak bilinen adanın enfes plajları yaz aylarında tıklım tıklım.
Trekking, dağ bisikleti, dalış,
rüzgâr sörfü, deniz kayağı ve at
binme

gibi
sayısız aktivitenin yanı sıra
adada, değirmenlerden, Bizans
kiliseleri ve manastırlarına dek
görülecek pek çok yapı var.
Antiparos: Antiparos, Paros'tan
dar ve sığ bir boğazla ayrılmış,
Kiklad grubundaki küçük bir
Yunan adası. 57 kilometrelik
sahil şeridi, çok sayıda kumsalı
ve rahat, otantik atmosferi ile tanınıyor. Ana ada Paros gibi rüzgâr sörfü ve kitesurf için
mükemmel rüzgar koşullarıyla

ünlü adanın kuzey kıyısındaki
resmi çıplaklar plajı da önemli
bir turistik nokta.
Antiparos kasabası, yürüyerek
keşfedilebilen bir merkez ve ana
caddeden yürüyerek 15 dakika
uzaklıktaki Sostis Körfezi, Monastiria ve Livadi gibi plajlar
bulunuyor. Güneybatıdaki
Despotiko Adası, MÖ 500
civarında inşa edilmiş
Dor bir tapınağı ile ünlü.
Donousa: Yunanistan'ın
orta Ege Denizi'ndeki
küçük adalar olan ve
Küçük Kiklad Adaları
olarak bilinen adaları,
Naxos, Ios ve Amorgos
arasında bulunuyor. 32
adadan oluşan, 4 tanesinde
yaşamın olduğu bu grup adalar, küçük, sakin, altın kumsallar
ve turkuaz suları ile küçük bir
cennet oluşturuyorlar. Naxos’a
bağlı Küçük Kikladlardan biri
olan Donousa, 13,75 kilometrekarelik yüzölçümüyle şirin ve
cenneti andıran bir ada.
Folegandros: Sikinos, Ios, Anafi
ve Santorini ile birlikte Kiklad
adalarının güneyini oluşturan
Folegandros, Thira bölgesinin
bir parçası. Kiklad Adaları'ndaki
en güzel kumsallardan biri olan
Angali Plajı'nı barındıran Folegandros’un merkezi olan Chora
başta olmak üzere, Karavostasi
ve Ano Meria mutlaka görülmeli.
Ios: Yıllarca parti adası olarak
bilinen İos son dönemde her
yaştan insanın zevk alabileceği türden bir şeyler içeren
bir adaya dönüştü. Adanın merkezi Hora, küçük
sokakları ve beyaz badanalı evleriyle huzurlu,
sakin bir yerken gece
boyunca İos'un ana
parti bölgesi haline geliyor.
Adanın en güneyindeki
Maganari Plajı, cennetten
bir köşe iken, Homeros mezarı, açık hava tiyatrosu, arkeoloji müzesi ve Paleocastro
adanın mutlaka görülmesi gere-

ken yerleri.
İrakleia: Schoinoussa, Koufonisi,
Donoussa ve Keros adalarına
yakın bir yerde bulunan Irakleia

larda Kea, Atinalılar tarafından
hafta sonu ve yat gezileri için
uygun bir yer olarak yeniden
keşfedildi. Dalış için eşsiz bir

(Heraklia), Kiklad Adaları'ndaki
en büyük mağaraları barındırıyor. Atina, Naxos ve Paros'tan
feribotlarla ulaşılabilen adanın
ortasında Panagia ve limanın
bulunduğu Agios Georgios
adında iki yerleşim yer alıyor.
Eski çağlardan kalma bir yerleşime sahip adada yaklaşık 5,000
yıl öncesine tarihlenen birçok esrarengiz kaya resimleri var. MÖ
4. yüzyıldan kalma kale kalıntıları ile yakınlardaki Amorgos
adasındaki Hozoviotissa Manastırı'nı ziyaret edebilirsiniz.
Kea: Kiklad Adaları’ndan biri
olan Kea’ya (Keos), Lavrio'dan
feribot ile yaklaşık 1 saatlik seyahatle ulaşılıyor. Yüksek bir rakımda, adanın iç kısımlarında
bulunan başkent İoulis, en eski
Kiklad yerleşimlerinden biri ve
oldukça pitoresk bir bölge.
Kea'nın diğer büyük köyleri ise Korissia Limanı
bölgesi ve bir balıkçı
köyü olan Vourkari.
Son yıl-

ada olan Kea, 1537'de Osmanlı
Türkleri tarafından Venedik'ten
alındı ve 1821'de Yunan Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan'a katıldı.
Kimolos: Milos'un yakınında
yer alan Kimolos, Yunanistan’ın
geri kalanıyla birlikte, 1829’a
dek Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildi. Kimolos'un
doğusunda, kendi büyüklüğünün yarısı kadar olan ve Ege'nin
en büyük ıssız adası olan Polyaigos Adası bulunuyor.
Kimolos, Milos ve onları çevreleyen daha küçük adalar, Ege volkanik yayına
ait ve ço-

ğunlukla asidik volkanik kayaçlardan oluşuyor. Adaya, Atina
Pire Limanı’ndan ve Milos’tan
ulaşım mümkün.
Koufonisia: Genellikle Koufonisi olarak anılan Ano Koufonisi, Küçük Kikladlar'da ana
cazibe merkezi. Pano Koufonissi'nin Kuzey Burnu'ndaki deniz
mağaraları, adanın koruyucusu
olduğuna inanılan Saint Goerge
Kilisesi, Saint Nicholas'ın küçük
kilisesi, Mylos ve Kato Koufonissi üzerindeki Panagia (Virgin
Mary's) Kilisesi mutlaka görülmeli.
Kythnos: Kythnos, resmedilmeye değer köyleri, parke taşlarıyla döşeli caddeleri ve
çiçeklerle dolu bahçeleriyle
ünlü. Geniş kıyı şeridinde her
biri yüzmek için elverişli koyları, orman içerisindeki kiliseleri,
yel değirmenleri ve ışığı güven
ve umut veren deniz fenerleri ile
Kythnos çok güzel bir ada.
Messaria olarak da bilinen Hora,
19. yüzyılda Kral Otto ve Kraliçe
Amalia’nın sıklıkla uğradığı termal su kaynaklarıyla Loutra,
sessiz, denizden ve rüzgârdan
uzak küçük bir köy olan Driopida başlıca gezilecek yerleri.
Kolona Sahili ise muazzam.
Milos: Volkanik geçmişine
borçlu olduğu kayalıkları, kaplıcaları, bembeyaz kaya yapısıyla
tezat oluşturan mavi-yeşil deniziyle meşhur Milos, sıra dışı sıfatını hak eden tam 71 plaja sahip.
Santorini’nin kuzeybatısı, Paros
ve Mikonos’un güneybatısı,
Ios’un batısında yer alan Milos,
Atina ile Girit arasında konumlanıyor. Adanın merkezi Adamas, Fyriplaka, Provatas ve
Papafragas gibi adreslerde kristal sulara sahip inanılmaz sahillerde denizin ve güneşin keyfini
çıkarabilirsiniz.
Mikonos: Ege’nin ve Yunan
Adaları’nın en popüler adresi
Mykonos, beyaz badanalı evleri,
sayısız kumsalı, dalış turizmi,
müzeleri, 400 kilisesi, günbatımı
manzarası, sabahlara dek süren
gece hayatı ve her bütçeye hitap
eden konaklama seçenekleriyle
Ege’nin gözdesi.
Mikonos en iyi yaz tatili destinasyonu olarak gösterilmesini
beyaz kumlu plajlarından,
ödüllü restoranlarına, efsanevi
partilerinden, lüks otellerine, pahalı yatlarından, leziz mutfağına
dek pek çok bileşene borçlu.
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arşıyaka, Ege’nin iki yakası
arasındaki dostluğu güçlendirmek amacıyla Sakız
Adası’ndan gelen konukları ağırladı.
Her alanda işbirliğine hazır olduklarını ve ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyen Karşıyaka Belediye
Başkanı Dr. Cemil Tugay, ziyarette
‘Ege Adaları Festivali’ düzenlemeyi
planladıklarını da
müjdeledi. Karşıyaka Sanayici ve İş
Adamları Derneği’nin (KASİAD)
düzenlediği organizasyonla Sakız
Adası’ndan kente gelen yaklaşık 20
kişilik heyet, Başkan Cemil Tugay’ı da
ziyaret etti. Heyeti belediye bandosu
ve çiçeklerle karşıladıklarını anlatan
KASİAD Başkanı Süleyman
Özsakallı, tarihi ve turistik noktaları
da ziyaret ettiklerini söyledi. Sevgi
Evleri’nde kalan gençlerle Sakızlı
gençler arasında bir dostluk maçı

oynanacağını ve daha sonra devam
etmesi için yarım bırakılacağını belirten Özsakallı, özellikle çarşıda
Yunanistan’dan daha çok konuk ağırlamak istediklerini dile getirdi.

EGE ADALARI
FESTİVALİ GELİYOR

Sakız Heyeti’ni konuk etmekten
mutluluk duyduğunu ifade eden
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil
Tugay, ziyarette festival müjdesi de
verdi. Ekim ayında Bozcaada’nın da
dahil olacağı ‘Ege Adaları Festivali’
düzenlemeyi planladıklarını anlatan
Tugay, şöyle devam etti: “Sakız,
Samos ve Midilli’yi kendi şehirlerimiz gibi hissediyoruz. Bizler yakın
mesafede aynı havayı soluyan, aynı
denizin balıklarını yiyen insanlarız.
Aynı kültürü paylaşıyoruz. Bizler de
adalardan daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaret kendimizi tanıtmak için de bir fırsat olacak. Beraber

pek çok proje yapacağız.
Karşıyakalıların Sakız ve diğer adalarla ilgili güzel anıları var. Adalarda
yaşayanların da buralarda güzel anıları olmalı diye düşünüyorum. Sakız
ve diğer adalardan daha çok misafir
gelmesi için çalışmamız gerekiyor.
Sadece kültürel ve turistik değil, ticari alışveriş için de işbirliği içinde

olursak bu buluşmaların daha verimli olacağına inanıyorum. Ekim ayında yapacağımız Ege Adaları
Festivali, iki yakanın daha fazla şey
paylaşmasını sağlayacak. Bu konuda
Sakız Adası’nın da desteğini bekliyoruz. Her şeyin çok güzel olmaması
için hiçbir neden yok. Biz üzerimize
düşeni yapacağız.”

İzmirli Boşnaklar’dan
Başkan Ergin’e ziyaret
İ

zmir Bosna Sancak Dernek
Başkanı Abdullah Gül ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, 29 Mart ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ayvalık
Belediye Başkanı seçilen Mesut
Ergin’i makamında ziyaret etti.
Boşnak bir hemşerimizin Ayvalık
Belediye Başkanı olması bizlerin
gururu oldu diyen İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı Abdullah
Gül, ‘Sizin Küçükköy Belediye
Belediye Başkanlığı yaptığınız beş yıl
boyunca Küçükköy ve mahallelerine
yaptıklarınızın Ayvalık Belediye
Başkanı olarak yapacaklarınızın teminatı olduğunu düşünüyorum.
Ayvalık’ın çehresini değiştireceğinizi
ve başarılı olacağınızı biliyoruz. Biz
dernek olarak sizlere katkı koyabilirsek bizlerde mutlu oluruz.’ dedi.

‘BİR AYRICALIK’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut

Ergin, “Bir Ayvalıklı olarak, cennetten bir köşe olan memleketimizin

sorunlarını, ihtiyaçlarını biliyorum.
Çözümlerimiz, projelerimiz hazır.

Bütün çabamız, çalışmalarımız;
Ayvalık’ı mutlu insanların yaşadığı
bir kent yapmak için. Özellikle
Ayvalık’ın bir kültür kenti olarak
öne çıkması çok önemli, bu konuda
da çözüm ve projelerimiz hazır.
İnsanın doğup büyüdüğü kente başkan olarak hizmet etmesi tarifsiz bir
mutluluk. Ayvalıklı hemşerilerime,
beni bu onurlu göreve lâyık gördükleri için teşekkür ediyorum.
Ayvalık’ı ortak akılla, birlikte yöneteceğiz; muhtarlarımızla,
STK’larımızla, Ayvalıklı hemşerilerimizle birlikte bunu başaracağız.”
dedi. Ziyaretin anısına İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı Abdullah
Gül Başkan Mesut Ergin’e, 564 yıl
önce (1463 yılında) Fatih Sultan
Mehmet’in kaleme alarak duyurduğu Balkanlarda yaşayan herkesin
özgürce ibadetlerini yapabileceğini
kimsenin karışmayacağını taahhüt
eden Ahitname verdi.

Mostarlılar, Bursalı
kardeşleriyle orucunu açtı

B
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osna Hersek'in güneyindeki
Mostar şehrinde Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Mostar Yunus Emre
Enstitüsü (YEE) ve Mostar
Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen
iftar programına, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat
Çapar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş
katıldı.Tarihi Mostar Köprüsü altında
düzenlenmesi planlanan iftar programı,
kötü hava koşulları nedeniyle Mostar
YEE binasında düzenlendi. www.timebalkan.com’un haberine göre; Çapar,
Mostar'daki programın, Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından
Balkanlar'da geleneksel olarak düzenlenen iftar programları çerçevesinde tertip
edildiğini söyledi. Mostar Belediye
Başkanı Ljubo Beslic de Bursa
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini
ileterek, iftar programının gelecek yıllarda da sürmesi temennisinde bulundu.

Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nden Üsküp'te iftar

K
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uzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ile
El Hilal Yardım Kuruluşu tarafından iftar verildi. Eski Üsküp
Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa
Camisi önündeki iftara, Bursa
Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, AK Parti Bursa
milletvekilleri Mustafa Esgin,
Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç

ve Zafer Işık, Kuzey Makedonya
milletvekilleri, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı İbrahim
Burkay, Çayır Belediye Başkanı
Visar Ganiu, kurum temsilcileri,
Üsküp esnafı ve vatandaşlar katıldı. www.timebalkan.com’a göre;
Kara, burada yaptığı konuşmada,
Üsküp ile Bursa'yı birbirine çok
benzettiklerini belirterek, kente ilk
kez gelenlerin eski Bursa'da yolculuk yaptıkları izlenimi edindiklerini söyledi. Geçmişte
Türkiye'nin en kıymetli, en nezih
topluluklarının bu topraklara yer-

leştirildiklerini dile getiren Kara,
"Gittiğim köylerde de gerçekten
Türkiye'nin gücü o kadar güçlü
hissediliyor ki aracımızı, o al bayrağımızı gören insanlar gözyaşlarına boğuluyorlar ve 'Türkiye
annemiz geldi.', 'Türkiyemiz
geldi.' diyorlar." ifadesini kullandı. Başkan Alinur Aktaş,
Bursa'nın 3 milyon nüfusuyla,
Kuzey Makedonya, Kosova,
Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan ve Batı Trakya'dan
gelen yoğun göçle oluşmuş bir
şehir olduğunu söyledi.

T

ÇİLESİ BİTMEYEN
MİLLET, AHISKA
TÜRKLERİ…

Tayfun ATMACA

ürkiye’de dahi birçok insanın
adından habersiz olduğu
Ahıska Türkleri’nin bitmeyen
çilelerine her gün bir yenisi ekleniyor. 1944’de başlayan “çileli yılların” biri bitmeden diğeri yaşanıyor.
Dünya gözünü ve kulağını, IŞİD
terörüne dikmiş, nefes dahi almadan
bölgedeki gelişmeleri takip ederken,
Ukrayna’nın doğu bölgelerinde
yaşayan Ahıska Türkeri’nin insanlık
dramı, görmemezlikten geliniyor.
Eğer, her türlü vahşetin yaşandığı bu
bölgede, batılı devletlerin iştahını
kabartacak ölçüde yer altı ve yer
üstü zenginliğin izleri olsaydı.
Bugün her kes işini gücünü bırakıp,
Ukrayna’da yaşananları konuşurdu.
Diplomatlar ve haber alma örgütleri
tam mesai çalışmalarını sürdürürdü.
Osmanlı toprağı olan Ahıska'nın
1829 Edirne Antlaşması'yla sınırın
diğer tarafında, Rusya'da kalmasıyla
Ahıska Türklerinin bitmeyen çilesi
başlamış. 1944 yılında sınırda tehdit
oluşturdukları gerekçesiyle Orta
Asya'ya sürgün edilen Ahıskalılar,
1989 yılına kadar Özbekistan,
Kazakistan ve Kırgızistan'da yaşamışlar. Fergana Vadisi'nde 1989
yılında çıkan olaylar yüzünden ikinci defa sürgüne mahkûm olan
Ahıskalı Türkler yeniden Rusya ve
Orta Asya'nın farklı ülkelerine
dağılmışlar. Yaşadıkları ülkelerde,
etnik ve dini çatışmaların arttığı
dönemlerde vatansız insanlar olarak
hep ezilmek ve arada kalmak zorunda kalmışlar. Bugün gelinen noktada, Ukrayna ve Rusya arasında
çıkan çatışmalarda Ukrayna'nın köylerinde yaşayan 2 binden fazla
Ahıskalı, çatışmanın ortasında kaldı.
Slavyansk ve Donetsk bölgelerinde
çatışmaların artmasıyla Ahıskalı
Türklerin evleri de hasar gördü.
CAMİLERE SIĞINDILAR

Bazıları camiye sığınırken, bazıları
da kendi imkânlarıyla daha güvenli
bölgelere geçmeye çalıştılar. Ne acıdır ki kriz bölgesinde yaşayan
Ahıska Türkleri’nin çaresiz ve
sahipsizliği, bir kez daha evlerinden
ve geçici yurtlarından çıkmalarına
sebep oldu. Geçici diyorum, dünyada vatanı olmadan yaşayan tek millet ne yazık ki Ahıska Türkleri’dir.
Her zaman olduğu gibi bu defa da
çıkmayan seslerini bir kez daha
duyurmak için mücadele etseler de,
bu feryatları hiçbir basın yayın organında tam karşılığını bulmadı. Olan
yine oldu ve Ukrayna genelinde
yaşayan yaklaşık 9 bin Ahıska’lının
1800 kadarı, olayların şiddetli
yaşandığı bölgede mahsur kaldılar.
Ukrayna’da dağınık olarak yaşanan
ve savaşın sessizce devam etmesi
nedeniyle, bölgede kalan
Ahıska’lıların akıbetleri meçhul.
Dünya genelinde yaklaşık 500 bin
kişilik küçük bir aileyi oluşturan bu
insanların dün olduğu gibi bugünde
gözünü diktikleri tek ülke, Türkiye.
Ne olursa olsun burada yaşamak,
yaşlandıklarında bedenlerini bu
güzel vatan toprağına emanet etmek
istiyorlar. Son huzurun bu olduğuna
inanıyorlar. Sıkıntılarını ve her türlü
dertlerini Türkiye de ki yetkililere
ulaştırmak için kurdukları yüzlerce
sivil toplum kuruluşları da ihtiyaçlarına tam manasıyla çözüm bulamıyor. Yaşanan son olaylarda da
çözümsüzlüğün kıskacında kalındı.
Doğu Ukrayna’da ölüm-kalım
mücadelesi veriyorlar. Ahıskalılar
aylardır, hayatta kalma, soylarını
devam ettirme mücadelesi veriyorlar. Daha fazla geç olmadan acil olarak Ukrayna’da sıcak çatışmaların
ortasında bulunan aileleri, yılan
hikâyesine dönen Gürcistan sınırları
içerisinde bulunan Ahıska’ya yerleştirmek, daha da olmazsa Türkiye’ye
almak için gerekli duyarlılığın gösterilmesini bekliyorlar. Umarım bu
çağrılar karşılıksız kalmaz. Türkiye
el atmaz ise bu mazlum ve çilekeş
insanlarımıza kim sahip çıkacak?
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ANASTASİADİS’TEN
HATA ÜSTÜNE
HATA

ŞAMPİY-10
Şükrü ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Ata ATUN

ıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve
Başbakan Aleksis Çipras Kıbrıslı Rumlara göre dünya Helenizminin en sadık
ve güçlü savunucuları. Bu nedenle de
gerek Ege sorununda, gerekse de Kıbrıs
konusunda başları bir türlü dertten kurtulmuyor. Anastasiadis’in, kendi kendine gelin güvey olduğu ve kağıttan
kaplan olduğunu unutup yaptığı hataları
görünce aklıma geçmişte seleflerinin
Türkiye’yi hiç yokmuş gibi varsayarak
yaptıkları geri dönüşü olmayan hatalar
geliyor hemen. Sonra da akılsızlıklarına
gülümsüyorum, 600 bin kişilik üfürükten bir devletin, yanı başındaki bir taş
atımı uzakta olan 82 milyonluk, bir devleti yok sayarak yaptıkları içi boş kahramanlıklara ve bunun sonucunda
uğradıkları hüsranlara. Makarios’un muvafakati ile Yunanistan’ın 1964
Mart’ında Kıbrıs adasına gönderdiği 20
bin kişilik tümen sayesinde kendini aslanların aslanı sanan Yorgos Grivas,
Küçük Asya Felaketinin, Rumca’da
Mikra Anatoliki Katastrophi olarak tanımladıkları 30 Ağustos 1922 tarihinde
Yunan ordusunun denize dökülmesinin,
öcünü almak mantığı ile Erenköy bölgesinde bir avuç üniversiteli gencimiz tarafından savunulan Erenköy bölgesine
saldırma kararı almıştı. Üstüne üstlük
saldırı öncesinde Erenköy’de Türkleri
denize dökeceği ilanlarını başta Mahi
olmak üzere Rum gazetelerinde yayınlamış ve Rum halkını bu tarihi olayı da
seyretmeye davet etmişti. Sadece 70 kilometre uzakta olan Türkiye’yi “yok”
saymış, müdahale edebileceğine ihtimal
vermemiş 5 Ağustos 1964 günü müthiş
bir sayı ve silah üstünlüğü ile Erenköy’e
saldırmıştı. Sonucu tam bir hezimet oldu
Rumlar için. Türkiye’nin gönderdiği 64
savaş uçağı, kendilerini aslanlar zanneden RMMO mensuplarını tavşana dönüştürdü ve nasıl kaçacaklarını şaşırdılar.
Bunu hazmedemeyen Grivas, 15 Kasım
1967 günü bu sefer Makarios’un onayını
almaya gerek duymadan 2 bin kişilik bir
askeri güçle, sayıları 100’ü geçmeyen
mücahitlerle savunulan Geçitkale ve Boğaziçi köylerine saldırdı ve mücahit kardeşlerimizin cephanelerinin bitmesi
sonrasında da köyleri ele geçirdi. Bazılarının üzerlerine mazot dökülüp yakılarak
şehit edilen 24 kaybımız oldu. Akşamüstü iki köyü aynı anda ele geçiren Grivas ellerini ovuştururken, daha sabah
olmadan Türkiye’nin Yunanistan’a verdiği son derece ağır “Yazılı Nota”yla
köyler boşaltılmış, Grivas sınır dışına
gönderilmiş ve 20 bin kişilik Yunan Tümeni adadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Rumlar bu akılsızca saldırının olumsuz
etkilerini 20 Temmuz 1974 tarihine
adaya ayak basan TSK’ın karşısında tutunamayarak ağır bir şekilde ödediler.

anlaYana
siVrisinek saZ

15 Temmuz 1974 günü, geçmişten ders
alınmayıp Türkiye’yi gene yok sayıp,
“nasıl olsa adaya müdahale edemez”
mantığı ile Kıbrıs adasını Yunanistan’a
bağlamak amaçlı yapılan darbenin sonucunda adanın üçte birini bir daha ele geçirememek üzere kaybetmişlerdi.
1997 başında başlayan ve 1998 sonuna
doğru füzelerin Yunanistan’a konuşlanması ile sonuçlanan dönemin Rum hükümetinin aldığı S300 füzelerinin
Kıbrıs’a konuşlandırılması krizi ise bir
başka aptallıktı. Türkiye bölgesel ağırlığını Rum hükümetinin üzerinde hissettirince Ruslara ödenen 270 milyon Dolar
boşa gitmiş ve S300 füzeleri Girit’e yerleştirilmek zorunda kalınmıştı. Şimdi bu
füzeler tamamen NATO’nun kontrolünde olmak üzere Girit dağlarında güneşlenmekte. Doğu Akdeniz’de var
olduğu iddia edilen doğalgaz konusunda
Mayıs 2012’de Avrupa Komisyonu başkanı Herman Van Rompuy’un, 17 Nisan
2017’de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, 5 Mayıs 2017’de ABD Kıbrıs
Büyükelçisi Kathleen Doherty’in ve 10
Mayıs 2017’de ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı “Kıbrıslı Türklerle adilane
bir şekilde doğalgaz ve petrol paylaşman
Kıbrıs sorununa çözümü kolaylaştıracaktır” uyarılarına kulak vermeyen
Anastasiadis’in “Türkiye’yi ve Kıbrıslı
Türkleri yok sayıp” dikkate almaması
yeni bir hezimetin habercisi gibi. “Anlayana sivri sinek saz, anlamayan davul
zurna az” atasözü büyüklerimiz, atalarımız tarafından boşuna söylenmemiş…

Uluslararası
Öğrenci Merkezi’nden
Balkanlardaki
liselere ziyaret
N

Sakarya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi, Sırbistan'ın
Sancak Bölgesi, Karadağ ve Bosna Hersek’i ziyaret etti

itelikli uluslararası öğrencilerin Sakarya Üniversitesi’nde eğitim
görebilmelerine imkân sağlamak
için proaktif bir tutum sergilemeyi
benimseyen merkez, ilk ziyaretini
Balkan ülkelerinden Sırbistan'ın
Sancak Bölgesi, Karadağ ve Bosna
Hersek’e gerçekleştirdi. www.timebalkan.com’a göre; Sırbistan’da
Sancak Bölgesi, Karadağ’da Ro-

zaje ile Podgorica ve Bosna Hersek’te Mostar ve Saraybosna şehirlerindeki liselere yapılan
ziyaretler, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Barış Tamer Tonguç, Merkez
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan
Aslan ve Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Mücahit Özdemir’in katılımı ile gerçekleştirildi. Liselerde
öğrenci ve öğretmenlere Sakarya
ve Sakarya Üniversitesi hakkında

sunumlar yapılarak, öğrencilerin
soruları cevaplandırıldı. Türkiye’ye yakından ilgi gösteren öğrencilere, Sakarya
Üniversitesi’ndeki bölümler, burs
imkânları ve Üniversiteyi tanıtıcı
konular hakkında yapılan bilgilendirmeler yanında okul yöneticileri ile başarılı öğrencilerin
yönlendirilmesi için özel görüşmeler gerçekleştirildi.

Batı Balkanlar kültür
için FON KURACAK

G
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üneydoğu Avrupa Turizm
Bakanları Konseyi, bölgede ortak iş birliği fonu
kurma kararı aldı. Bulgaristan'ın
başkenti Sofya'da, Hal Kültür Sarayı'nda (NDK) düzenlenen Kültür Bakanları Konseyi
toplantısında alınan karara göre,
katılımcı ülkelerin ulusal bütçeleri ile oluşturulacak ortak fon,
tüm bölge ülkelerin kültür alanındaki otoritesini yükseltecek
projeler geliştirecek. Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov,
toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, alınan
kararın öneminin altını çizdi.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Banov, "Fikir mübadelesi, sanatçılar arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi, sanat
eserlerinin ve etkinliklerin payla-

şımı ortak çabalarımızla verimli
iş birliğimize ivme verecek" diye
konuştu. Boil Banov, fonun,
UNESCO ve Avrupa Konseyi’nden destek alabileceğini, faaliyete geçmesinin de tüm bölge
ülkelerinin yararına olacağını be-

lirtti. Yavuz, Bulgaristan'daki temaslarını tamamlamadan önce
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği
ikametgahında düzenlenen klasik müzik konserini izledi.

Bakan kasapoğlu:

Sancak bizim gönül şehrimiz

S
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ırbistan Başbakan Yardımcısı ve
Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic tarafından düzenlenen programda
konuşan Bakan Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Sancak’ın, Türk halkının
gönül şehri olduğunu vurgulayarak
“Gönlümüz burada, kalbimiz burada,
siz aziz kardeşlerimiz buradasınız.
Her zaman bir arada olamasak da
kalplerimiz gönlümüz birlikte çarpıyor, lütfen bunu unutmayın.” şeklinde
konuştu. İftar programına katılanlara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Kasapoğlu,
“Kendisi Sancak’ta iftara iştirak edeceğimi söyleyince çok mutlu oldu, sizleri çok sevdiğini ve gönül dolusu
selamlarını ifade etmemi istedi.” dedi.

Şampiyonluğun kızıştığı, ligin dibinin
kaynadığı, Var mı?Yok mu? diye herkesin
birbirini yediği, Dünya'nın en pahalı futbol
liglerinde 6. sırada bulunan ve piyasa değeri 1.296.000€ değerine sahip Türkiye
Süper Ligi'nin durumunu tartışmaya
açmak istedim bu haftaki yazımda.
Futbolumuz gitgide tatsız bir hal almaya
başladı. Şampiyonlukların sorgulandığı bir
de 'Var -Video Hakem Sistemi' denilen aslında esasen kaosu tetikleyen teknolojiyi
futbolun içine getirildikten sonra düzelmesi gereken bir takım olayların dahada
çığırından çıkma sebebi nedir?

Bu keşmekeşin için aranılan 10 numara kim?

Dünya'nın en iyi 10'u; Maradona, Platini,
Totti, Baggio, Hagi, Mathhaus, Messi,
Ronaldo mu?
Türkiye'nin en iyi10'ları; Metin Oktay,
Hakkı Yeten, Lefter K,G.Hagi, Tanju
Çolak, Sergen Yalçın, Alex De Sauza,
Oğuz Çetin, Hami Mandıralı mı?
Bu yazdıklarıma bunun gibi çok örnek
isimler verebilirim. Zamanımız futbolunda
malesef ki 10 kavramı kalmadı hal böyle
olunca seyir zevki azaldı, yıldızlar çoğaldı
fakat parlayan yıldızlar bir kaçı hariç total
futbolda kaybolup gidiyorlar. Futbolu para
mı yönetiyor? Ya da para futbolu mu? İşte
benim tam takıldığım nokta burası, eskiden futbol sistematik olarak kişisel özelliklere sahip oyuncuların becerileri ve
futbol aşkı ile oynanan bir oyundu ama
gittikçe parasal konuların her kademeye
hitap etmeye başlamasıyla beraber futbol
ve futbolcu kalitesi düşmeye, kutuplaşmalar artmaya, kurallar şaşmaya ve adalet
aramaya fazlası ile arar duruma
geldik.
Bunların içine bir de hakem kararlarının
göz göre göre var dedikleri teknolojiye
rağmen daha da ayyuka çıkması ile onca
taraftarların şiddete, kin ve nefrete , ayrılıklara sebep olduklarını büyük bir esefle
şahit oluyoruz.
Galatasaray'ın yakalamış olduğu Şampiyonluk iddiasını Başakşehir kulubünün yakalamış olduğu istikrara rağmen şansını
zora soktuğunu, Beşiktaş'ın iddiasının kalmamasına rağmen matematiksel olarak
hala devam ettiğini büyük bir zevkle izliyoruz.
Kimilerine göre hakemlerin yardımları ile
Galatasaray Şampiyon yapılmak isteniyor,
kimilerine göre Başakşehir Devletin desteği ile Şampiyon yapılmak isteniyor, Kimilerine göre ise Beşiktaş'ın Şenol
Güneş'i bırakıp gitmesine birilerinin oyunu
olup Beşiktaş'ı içten yıpratmak olduğunu
söyleye dursunlar...
Asıl meselenin bu kadar yabancı futbolcu
ile Türk Futbolunu ileriye mi götürüyor olduğu? Yoksa kaybolup gitmesine seyircimi kalınıyor? Eskilerde 1980 yıllarda
Yugoslavya'dan futbolcu ithal ederdik her
takımda 2 veya 3 olurdu. Adamlar gerçekten de futbol fabrikası gibiydiler bizlere
çok şey kattıkları yatsınamaz bir gerçek
ama şuanda o kadar geri kaldılar ki bizler
gibi tamamen paraya dayalı futbol oynayan ülkeler ayakta durabiliyor artık.
Diyeceklerim şu ki ülkemiz futbolunda
öyle bir algı oluştu ki kim Şampiyon
olursa olsun hak ederek değilde hakem
yardımı ile tabiri caiz ise şike ile Şampiyon olmuş havası hakim peki sizce ŞAMPİY-10 kim?
Kulüpler mi? Hakemler mi? Federasyon
mu? Yoksa bunca tesisleri Türk futboluna
kazandıran Devletimiz mi?

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

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

KKTC Mehmet ALDEMİR

www.timebalkan.com’a göre, Kasapoğlu, “İnşallah sonsuza dek kardeşliğimiz, muhabbetimiz, gönül
birliğimiz devam edecek. İnşallah bizler sık sık sizlerle beraber olacağız.”
diye konuştu.
Yeni Pazar çarşısını gezerek esnafla

sohbet eden Kasapoğlu, iftar programından sonra Türkiye’nin Belgrad
Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile birlikte İstanbul Camisi’ni ziyaret ederek, orada
kendisini karşılayan Sancak Müftüsü
Senad Halitovic’le görüşüp teravih
namazını kıldı.

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: 27 Mayıs 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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Rodos Başkonsolos’nun iftar
daveti dinleri buluşturdu
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Yunanistan’ın Rodos Adası, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Atıf Şekercioğlu’nun
Başkonsolosluk resmî konutunun bahçesinde verdiği iftar yemeğine ev sahipliği yaptı

G
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eleneksel olarak her yıl
düzenlenen ve başta
adadaki soydaşlarımız
olmak üzere, Rodos protokolünün de davet olduğu iftar yemeği yaklaşık 250 misafirin
katılımıyla gerçekleşti. Rezidansın girişinde Başkonsolos Şekercioğlu tarafından bizzat
karşılanan misafirler, Ramazan
ayının hoşgörü ortamında iftar
saatine kadar sohbet etme fırsatı
buldular.

‘AYNI SOFRADA’

Barış, birlik ve dayanışma sembolü olarak Türk ve Yunan bayraklarının da yer aldığı rezidans
bahçesinde yemek öncesinde
kısa bir konuşma yapan Başkonsolos Atıf Şekercioğlu, “Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla
Başkonsolosluğumuzun geleneksel iftar yemeğine hoş geldiniz. Burada değerli
soydaşlarımız, yerel yöneticiler,
din adamları ve Türkiye’den
gelen misafirlerimizle bir arada
olmaktan dolayı son derece
mutluyum. Birazdan ezan okunup duamız yapılacak, oruçlar
bozulacak ve hep birlikte iftarımızı açacağız. Bu güzel ve mübarek ayın hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Tüm insanlığa barış, huzur, sevgi, sağlık
ve mutluluk dolu günler getirmesini niyaz ediyorum. Katılımınız için tekrar teşekkür
ederim” diye konuştu.

MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN-YAHUDİ

Başkonsolos Şekercioğlu’nun
konuşmasının ardından imam
tarafından ezan okundu ve dua
edildi, sonrasında oruçlar açılarak iftar yemeğine geçildi. Ada
protokolü, Türkiye’den gelen
davetliler ve Rodoslu soydaşlarımızı bir araya getiren iftar yemeğine başta Faziletli Rodos
Metropoliti Kirillos, imamlar,
Rodos Müslümanları Kültür ve
Kardeşlik Derneği Başkanı Ra-

mazan Zamandakis, İstanköy
Müslümanları Eğitim, Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Kadri Memiş ve Başkan Yardımcısı Aytül Haydaraki, Rodos
Palace ve Mediterranean otelleri
sahibi de olan Rodos Otelciler
Birliği Başkanı / Belçika Fahri
Konsolosu ve aynı zamanda
yerel seçimlerde Rodos belediye
başkanlığına adaylığını koyan
Andonis Kamburakis, diğer Belediye Başkan adayı Dimitrios
Kritikos, Rodos Müslümanları
Kültür ve Kardeşlik Derneği bir
önceki dönem Başkanı ve yerel
seçimlerde Güney Ege Bölge
Başkanlığı Meclis Adayı Behice
Şellavcı ve Rodos Yahudi Cemaati Başkanı Carmen Cohen
olmak üzere yaklaşık 250 davetli katıldı.
İmamın iftar yemeği sonrasında okuduğu duanın ardından davet sonra erdi. Misafirler
yine Başkonsolos Şekercioğlu
tarafından tek tek elleri sıkılarak uğurlandı.
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Ulaştırma ve altyapı Bakanı m. Cahit tUrhan: “ptt aş, istiklal
harbi’nin neticesine etki edecek kadar önemli vazifeler üstlenmiştir.”

Milli Mücadele şehitleri
tarihi postanede anıldı
PTT AŞ, 2019-2023 yılları içerisinde kongreler döneminden başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşuna
kadar olan dönemi kapsayan süreci adım adım etkinlikler ve pul sergilerinin yanı sıra yılsonunda
tedavüle sunulacak “Millî Mücadele’nin 100.Yılı Koleksiyonu” ile taçlandıracak

C
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umhurbaşkanlığı’nca Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
100. Yılı kutlamaları için yayımlanan genelgede kutlama etkinliklerinin, yıl boyunca
İstanbul-Samsun-Amasya-ErzurumSivas-Ankara güzergâhı başta olmak
üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirileceğinin bildirilmesi üzerine PTT AŞ,
Milli Mücadele’nin 100. Yılı etkinliklerini İstanbul’da başlattı. Mustafa
Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmasıyla başlayan Millî
Mücadele’nin, 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin başlangıç noktası olarak PTT Sirkeci Tarihi
Büyük Postane Binasında basın toplantısı gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit
Turhan, PTT AŞ’nin Türk milletinin
unsurlarından birisi olarak topyekûn
girişilen Milli Mücadelede yer alarak,
İstiklal Harbi’nin neticesine etki edecek kadar önemli vazifeler üstlendiğini
vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün
savaşın telgraflarla kazanıldığını ifade
ettiğini hatırlatan Turhan, “Bu durum,
posta ve telgraf teşkilatımızın İstiklal
Harbi sırasında yürüttüğü muhaberat
görevinin ne kadar hayatî olduğuna

işaret etmekte” dedi.

SİRKECİ BÜYÜK POSTANE

Milli Mücadele’nin 100. Yıl Kutlama
etkinliklerinin PTT Sirkeci Tarihi
Büyük Postane Binası’nda başlamasının ayrı bir öneme sahip olduğunu
kaydeden Turhan, şöyle konuştu:
“Bugün bir araya geldiğimiz bu tarihî
binada Millî Mücadele yıllarından;
işgal altında ve başında silahlı düşman
subayları nöbet tutarken canını tehlikeye atarak Ankara’ya haber gönder-

menin bir yolunu bulan kahraman telgrafçılarımızın inanılmaz hikâyelerinden kalan nice hatıralar var. Bizler de
bu hatıralara hürmeten ve istinaden,
etkinliklerimize buradan başladık. Yıl
boyunca, Millî Mücadele’nin önemli
şehirleri ve tarihlerini takip ederek
100’üncü yıl etkinliklerine devam edeceğiz.”
Etkinliğin, yurt genelinde; istiklal ve
istikbal için milletçe birbirine kenetlenilmesi gerektiği bilincini tazeleyen bir
anma ve kutlama etkinliği olduğunu
belirten Turhan, “Bu vesileyle; başta

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
İstiklal Harbi’nde vatan müdafaası ve
millî iradenin tecellisi için savaşan
bütün kahraman askerlerimizi bir kere
daha saygıyla ve minnetle anıyor; tarih
boyunca “bu topraklar için toprağa
düşmüş” bütün şehit ve gazilerimize
rahmet diliyorum” diye konuştu.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise tarihi bir ana, tarihi bir yerde
tanıklık ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın
vizyonu, bakanımızın liderliği
ile önemli bir çalışmaya başlıyoruz. İstiklal
Harbi’nde cephede
ve cephe gerisinde oldukça önemli vazifeler
üstlenen Posta ve Telgraf Teşkilatı,
Millî Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümü kapsamında yurt genelinde düzenlenen etkinliklere de kurum
tarihine yaraşır, kapsamlı bir programla katılıyor” dedi.

‘KRİTİK ÖNEM’

PTT’nin Milli Mücadele’de kritik bir
öneme sahip olduğunu vurgulayan

Bozgeyik, şu ifadeleri kullandı:
“PTT AŞ, Millî Mücadele yıllarında,
Mustafa Kemal Atatürk’ün taşıdığı istiklal meşalesiyle direniş ateşinin peş
peşe yakıldığı şehirlerarasındaki iletişimi sağlayarak ordumuza zaferi getiren haberleşme ağını tesis etti. Millî
Mücadele yıllarında; gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman
telgrafçılarımızın, vatanımızın ve milletimizin selameti için girişilen
bu yiğitlik ve fedakârlık
mesaisinde büyük hizmetleri oldu.”
Bozgeyik ayrıca, Türkiye’nin, haberleşme
alanında nitelikli ve
çağdaş bir seviyeye
ulaşmasında önemli
bir yeri olan PTT’nin
program kapsamında; yıl
boyunca Millî Mücadele’nin
önemli şehirleri ve tarihleri takip ederek 100’üncü yıl etkinliklerine devam
edeceğini kaydetti.
Konuşmalardan sonra PTT tarafından
Milli Mücadele'nin 100.yıl dönümüne
özel hazırlanan özel gün zarfı Bakan
Turhan ve Genel Müdür Bozgeyik tarafından imzalandı. “Millî Mücadele
100. Yılında” konulu ilk gün zarfı ve
anma pulu 19 Mayıs tarihinde tedavüle sunuldu.

Kadın güreşçiler

Bulgaristan'da kampa girdi

R
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omanya’nın başkenti
Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü
olan Kadın Güreş Milli Takımı,
Avrupa Oyunları için hazırlıklarına Bulgaristan’da
başladı. www.timebalkan.com’a
göre: Bulgaristan’ın Belmeken
kentindeki ortak kampa son Avrupa şampiyonu Ukrayna’nın
yanı sıra Bulgaristan, Romanya

ve Azerbaycan Kadın Milli Takımları katılıyor. Milli güreşçiler Evin Demirhan, Zeynep
Yetgil, Bediha Gün, Elif Yanık,
Aynur Erge, Aslı Tugucu, Buse
Tosun ve Yasemin Adar Teknik
Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Kadın Güreş Milli Takım Teknik
Direktörü Efrahim Kahraman,
Bulgaristan’daki kampın oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Son Avrupa
Şampiyonası'nda takım halinde

üçüncü olarak çıkışımızı sürdürdük. Şimdi önümüzde Avrupa Oyunları var.
Bulgaristan’da yaptığımız ortak
kamp bizim için çok önemli.
Burada Avrupa şampiyonu Ukrayna, Romanya, Azerbaycan,
Bulgaristan gibi kadın güreşinde söz sahibi ülkeler var.
Türkiye Kadın Güreş Takımı
olarak bizler de artık dünyanın
en başarılı ülkelerinden biri haline geldik. Ortak kampımız
tüm sporcularımız için son derece verimli olacaktır” dedi.

Sırp gençler okçuluk sporuna sardı

Y
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unus Emre Enstitüsü
(YEE) tarafından yürütülen "Bir Hedefiniz Olsun"
isimli proje kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı.
Başkentteki Ada Ciganlija Atış
Poligonu'nda Türkiye Okçular
Vakfı iş birliğinde gerçekleşen
etkinliğe katılan Belgradlılar,
atış yapma imkanı buldu, okçuluk hakkında bilgi aldı. Belgrad
YEE Müdürü Fahri Akdoğan,
YEE'nin Belgrad'da 2015'ten bu

yana faaliyet gösterdiğini anımsatarak, "Farkındalık oluşturacak projelerde yer almanın yanı
sıra farklı kurslarla şehirde
farklı bir hava
oluşturuyoruz."
dedi. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre:
Okçuluk kursunun 2 yıldır Belgrad'da devam
ettiğini söyleyen
Akdoğan, etkinliğe Belgradlıların
yoğun ilgi gösterdiğini ve yeni

kayıt aldıklarını sözlerine ekledi. Belgrad'da iki gün boyunca devam eden etkinlikte
Türkiye Okçuluk Federasyonu
lisanslı eğitmenlerinden Irena Maodus,
ok atmak isteyenlere
teknik gösterirken,
200'den fazla kişinin
okçuluk sanatıyla
yakından ilgilendiği
belirtildi. Okçuluk
tanıtım etkinliği gelecek haftalarda başkentteki Tasmajdan
ve Kalemegdan'da
da düzenlenecek.
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Süper Lig'den Bosnalı dört isme milli davet

B

Bosna Hersek'in EURO 2020 SARAYBOSNA
elemelerinde Finlandiya ve BALKAN GÜNLÜĞÜ
İtalya ile deplasmanda
osna Hersek'in 2020
oynayacağı maçların aday
Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO
kadrosuna Süper Lig
takımlarında forma 2020) elemelerinde Finlandiya
ve İtalya ile oynayacağı maçgiyen Sehic, Milosevic, ların aday kadrosuna Spor
Visca ve Bajic de çağrıldı Toto Süper Lig'de forma

giyen İbrahim Sehic, Deni
Milosevic, Edin Visca ve Riad
Bajic de davet edildi.
www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayanarak verdiği
habere göre: Bosna Hersek A
Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü Robert Prosinecki,
8 Haziran'da Finlandiya ve 11
Haziran'da İtalya ile deplas-

manda oynayacakları karşılaşmaların 24 kişilik aday
kadrosunu açıkladı. EURO
2020 Elemeleri J Grubu'nda
Ermenistan, Yunanistan, Finla
ndiya, İtalya ve Lihtenştayn
ile mücadele eden Bosna
Hersek, ilk iki maç sonunda 4
puanla üçüncü sırada yer alıyor.

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

Balkan Dağ koşusu
27 Mayıs 2019 Pazartesi

www.balkangunlugu.com

şampiyonası'nda 11 madalya
Milli sporcular, şampiyonada 7 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalya
elde etti. Türkiye 4 disiplinde de takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

R
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omanya'da düzenlenen Balkan Dağ
Koşusu
Şampiyonası'nda Türk atletler 11 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan
açıklamaya göre, Campilung
Moldovanesc kentindeki
organizasyonda 16 atletle
yarışan milli takım, 7 altın ile
2'şer gümüş ve bronz madalya elde etti. Her dalda en iyi
dereceye sahip üç atletin

sıralama toplamıyla oluşan
takım disiplinlerinde tüm
kupalar Türkiye'nin oldu.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Türkiye, 20
yaş altı kadınlar, 20 yaş altı
erkekler, büyük kadınlar ve
büyük erkekler kategorilerinde takım halinde birinci
olmayı başardı. Milliler,
bireyselde ise üç birincilik
elde etti. Bireysel şampiyonlukları, 20 yaş altı erkeklerde
Yusuf Matur, 20 yaş altı
kadınlarda Mihriban Öner,
büyük erkeklerde ise Yüksel
Gültekin kazandı.

Balkan Dağ Koşusu
Şampiyonası'nda dereceye
giren atletler şöyle:
20 yaş altı erkekler (6 kilometre):
1. Yusuf Matur
2. Ramazan Yorulmaz
3. Mehmet Vefa Aydemir
20 yaş altı kadınlar (6 kilometre):
1. Mihriban Öner
Büyük erkekler (12 km):
1. Yüksel Gültekin
Büyük kadınlar (12 kilometre):
2. Eylem Gür
3. Gülsün Tunç

edirneli pehlivandan
büyük başarı
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BURGAZ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

ulgaristan’ın Burgaz iline bağlı
Ruen kasabasında, Ruen
Belediyesi’nce düzenlenen güreşlerde Edirne Belediyesi pehlivanı
Tansel Umut başpehlivan oldu. Ruen
Belediyesi’nin 40. kuruluş yıldönümü
nedeniyle düzenlenen etkinlikler coşkulu geçti. www.haberler.com’a göre;
Ruen Belediyesi tarafından yapılan
etkinlikler kapsamında minder ve yağlı
güreşler düzenlendi. Müsabakalara
Türkiye’den Edirne Belediyesi güreşçilerinin yanı sıra Bulgaristan, Moldova,
Ukrayna, Rusya ve Romanya’dan toplam 187 güreşçi katıldı.

SarayboSna
6. kez şampiyon
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osna Hersek'in köklü kulüplerinden Saraybosna, sahasında
Zvijezda 09'u 4-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Asim
Ferhatovic Hase Stadı'nda oynanan
Bosna Hersek 1. Futbol Ligi 32. hafta
maçında başkent ekibinin gollerini
25. dakikada Amar Rahmanovic, 30.
dakikada Anel Hebibovic, 34. dakikada Mersudin Ahmetovic ve 44.
dakikada Krste Velkovski kaydetti.
Sahadan 4-0 galip ayrılan
Saraybosna, tarihindeki altıncı şampiyonluğunu kazandı. www.haberler.com’a göre: son düdüğün çalınmasıyla sahaya giren binlerce taraftar da Saraybosnalı futbolcularla
beraber dört yıl sonra gelen şampiyonluğu kutladı.

“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

