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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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Arnavutluk AB'den
sözünü tutmasını istedi

Bulgaristan tarihi 
eserlerimizi iade etti

¥ArNAvuTluk Başbak
anı edi rama, Avrupa
Birliği'nden (AB) ülkesi
ile üyelik müzakereleri-
ni başlatma sözünü tut-
masını istedi. rama 13
yıldır AB kapısında bek-
leyen ülkesinin sabrı-
nın tükenmeye başladı-
ğını kaydederek,
"Avrupa'nın üyelik
müzakerelerine yeşil
ışık yakarak beklentile-
rimizi yerine getirme
zamanı geldi." dedi.
Juncker

ise Arnavutluk'un AB'ye
üyeliğinin "imkansız"
olmadığını belirterek,
"Açık söylemeliyim
ki Arnavutluk ile üyelik
müzakerelerini başlat-
manın zamanı geldi."
değerlendirmesinde
bulundu. AB'nin yürüt-
me organı olan
komisyon, geçen
ay Arnavutluk ve kuzey
Makedonya ile üyelik
müzakerelerinin başla-
tılması yönünde görüş
bildirmişti.

¥Türkiye ile
Bulgaristan arasında
süregelen kültür varlığı
kaçakçılığı ile mücadele
alanındaki iş birliği kap-
samında, Bulgar makam-
larınca 2016 yılında
yakalanan bir grup eser
Türkiye’ye iade edildi.
eserler, kültür ve Turizm
Bakan yardımcısı Özgül

Özkan yavuz tarafından
Sofya Arkeoloji
Müzesi’nde gerçekleştiri-
len törende teslim alındı.
Bulgaristan tarafınca
Türkiye’ye iadesi sağla-
nan eserlerin arasında
çeşitli dönemlere ait 56
adet sikke, 6 adet bronz
aplik, 1 adet bronz fibula
bulunuyor.

5’te¥ BAlkANlAr’dA
Sırbistan ve Karadağ ara-
sındaki koridorda yer alan
Sancak bölgesi için
Sırbistan ve Karadağ dev-
let yetkililerine Boşnak
Ulusal Konseyi tarafından
özel statü talebi yapıldı.
Balkanlar’da Sırbistan ve
Karadağ arasındaki kori-

dorda yer alan Sancak
hakkında Başkanlara, baş-
bakanlar ve Meclis başkan-
larına hitaben yazılan bir
mektupta, “Boşnakların
statüsünü ve Sancak böl-
gesinin statüsünü çözme
girişimini temel alarak
Sancak için özel bir statü
oluşturulması, Boşnakların

siyasi varolma hakkını sağ-
layan ve sosyal ve ekono-
mik kalkınmayı düzleştiren
ve Sancak’ta yaşayan tüm
insanlara eşit fırsatlar sağ-
layan kalıcı ve istikrarlı bir
mekanizmadır” denildi.
Öneride; “Boşnak Ulusal
Konseyi, herkes için eşit
fırsatlara sahip, ücretsiz,

çok uluslu, çok kültürlü,
çok kültürlü ve demokra-
tik bir toplum inşa etmek
için, sizi bir diyaloga davet
ediyor ve bu Girişim tara-
fından önerilen çözümün
derhal kabul edilmesinin
önemine ve önemine işa-
ret ediyor ” vurgusu da
yapıldı. 5’te

TİKA, Bulgaristan’daki Gazi 
Kırca Ali Türbesi’ni inşa etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından
Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin kuru-
cusu Gazi Kırca Ali'nin kabri türbe
yapıldı ve Kırcaali Merkez Camisi
çevre düzenlemesi tamamlandı.
Törene, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy, Başmüftü Mustafa Aliş
Hacı, Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Kırcaali ve çevre illerin müftü-
leri ile belediye, yerel yönetim temsil-
cileri katıldı. Büyükelçi Ulusoy,
Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla bağışçı
ülke olarak katkı sağladığı projenin,
dost, komşu ve müttefik
Bulgaristan'la ortak kültürel mirasın
korunması bakımından önemli
olduğunu belirtti. 8’de

¥ NATO piyadelerinin 12 Haziran
1999'da Kosova’ya girişinin 20. yıl
dönümü olarak kutlanan "Kurtuluş
Günü" nedeniyle başkent
Priştine'de resmi tören düzenlendi.
Törene, eski ABD Başkanı Bill
Clinton, eski ABD Dışişleri Bakanı
Madeleine Albright, Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
Başbakanı Ramush Haradinaj,

Meclis Başkanı Kadri Veseli,
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir
Meta, Başbakanı Edi Rama, eski
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler
Komutanı emekli Orgeneral Wesley
Clark ve ABD Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Matthew
Palmer'ın yanı sıra dünya ve bölge-
den diplomatlar, üst düzey yetkililer
ve binlerce Kosovalı katıldı. 4’te

Boşnak ulusal Konseyi’nden 
dengeleri değiştirecek öneri

Boşnak
Ulusal

Konseyi’nden
Balkan coğ-
rafyasında
dengeleri

belki de sınır-
ları değiştire-

bilecek bir
öneri geldi

3’te

Kosova, 20 yıldır NATO üyesi

Sayfa 3’terifat SaiT

Türkiye’de 
Balkan rumeli 

göçmeni var mı?
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT AŞ), posta, kargo, lojis-
tik, e-ticaret ve sigortacılık dışında

PTTBank ile bankacılık alanında da ayrı-
calıklı hizmet sunuyor. PTT AŞ, yurtdı-
şında yaşayan müşterilerinin hayatını
kolaylaştırmak adına çeşitli işbirlikleri ile
bankacılık işlemleri gerçekleştiriyor. PTT
ve Aktifbank arasında imzalanan proto-
kol kapsamında Ucuz Para Transferi
(UPT) ile para transferi çok daha uygun
fiyatlara yapılabiliyor. UPT online ile
PTT iş yerlerinden form doldurarak he-
saba, karta veya isme para transferini
gerçekleştirmek çok kolay. UPT gönde-
rimi yurt dışında alıcının IBAN numara-
sına, hesabına veya ismine
yapılabilirken, aynı zamanda UPT gön-
derimleri USD ve EURO döviz cinsinden
geçekleşebiliyor. UPT ödeme işlemleri
TL/USD/EURO cinsinden yapılabiliyor.
PTT işyerlerinden 130’a yakın ülkeye

çevrimiçi olarak para transferinin ger-
çekleştirildiği bu hizmet,  Türk vatandaş-
larının yoğun olarak yaşadığı Romanya,
Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Yuna-
nistan, Hırvatisyan, Slovenya, Make-
donya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek
gibi Balkan ülkelerinde de elektronik or-
tamda sunuluyor.

WESTERN UNION İLE PARA
GÖNDERMEK 
ÇOK KOLAY

PTT ve Western Union işbirliği ile dün-
yanın her noktasında çok kolay bir şe-
kilde para transferi yapılabiliyor. Her yıl
milyonlarca kişinin yararlandığı Western
Union para transfer sistemini yurdun
her köşesinde ulaşılabilir hale getiren
PTT sayesinde müşteriler hızlı, güvenilir
ve pratik bir şekilde para transferi yapa-
bilirken, Western Union’un avantajların-
dan dünya üzerinde 200’den fazla
noktada faydalanabiliyorlar.

İZİKAD, Hırvatistan
İşbİrlİğİ

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Hırvatistan Tür-
kiye Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Hırvatistan İzmir

Fahri Konsolosu Candan Çorbacıoğlu’nu ağırladı

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Nezaket ziyaretinde iki
ülke arasında kadın
derneklerinin işbirliği

konuşuldu. Hırvatistan’daki
benzer kadın kuruluşları ile iş-
birliği geliştirme hakkında ko-
nuşan Hırvatistan Büyükelçisi
Hrvoje Cvitanovic İZİKAD’ı
yakından tanımak için gerçek-
leştirdiği ziyarette ortak proje-
ler değerlendirildi. İZİKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hu-
riye Serter, bu ziyaretten
büyük bir onur duyduğunu
dile getirerek, “İZİKAD ulusal
ve uluslararası projelere önem
veren bir kurum. ‘Avrupa Bir-
liği Başkanlığı Sivil Toplum
Diyaloğu V’ programı kapsa-
mında desteklenen ‘İş Haya-
tında Kadın Statüsünün

Güçlendirilmesi’ projemizi
AFAEMME ile ortak gerçek-
leştiriyoruz. Kadınları hayatta
daha etkin bir role sahip olma-
ları için çalışmalarımızda
devam ediyor” diye konuştu.
Ziyaret sırasında Hırvatis-
tan’daki benzer kadın kuru-
luşları ile yapılabilecek
projeler ve İZİKAD’ın parçası
olduğu Akdeniz İş Kadınları
Derneği (AFAEMME) çatısı al-
tında oluşacak olası işbirlikle-
rini geliştirmek için ileriye
dönük değerlendirmeler ya-
pıldı. Ziyarette Hırvatistan
Türkiye Büyükelçisi Hrvoje
Cvitanovic İZİKAD’ı yakın-
dan tanıma imkanı bulurken,
İZİKAD’ın beş çalışma gru-
bundan biri olan Uluslararası
Çalışma Grubu üyeleri de top-
lantıda Hırvatistan Büyükel-
çisi Hrvoje Cvitanovic ile fikir
alışverişinde bulundular.

PTT ile yurTdışında
kolay bankacılık

PTT AŞ, yurtdışında sunduğu hizmetlerle kolay ban-
kacılığın kapısını aralıyor.  PTT işyerlerinden 130’a
yakın ülkeye Ucuz Para Transferi (UPT) sistemi ile

para transferi çok daha uygun fiyatlara yapılabiliyor

Ziyaret sırasında Hırvatistan’daki benzer kadın kuruluşları ile yapılabilecek projeler ve
İZİKAD’ın parçası olduğu Akdeniz İş Kadınları Derneği (AFAEMME) çatısı altında olu-

şacak olası işbirliklerini geliştirmek için ileriye dönük değerlendirmeler yapıldı
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SOFyA
BAlkAn günlüĞü

Türkiye ile Bulgaristan ara-
sında süregelen kültür
varlığı kaçakçılığı ile mü-

cadele alanındaki iş birliği kap-
samında, Bulgar makamlarınca
2016 yılında yakalanan bir grup
eser Türkiye’ye iade edildi.
Eserler, Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan
Yavuz tarafından Sofya Arkeo-
loji Müzesi’nde gerçekleştirilen
törende teslim alındı. www.ti-
mebalkan.com’un İHA’dan ala-
rak verdiği bilgilere göre;
Bulgaristan tarafınca Türki-
ye’ye iadesi sağlanan eserlerin
arasında çeşitli dönemlere ait
56 adet sikke, 6 adet bronz
aplik, 1 adet bronz fibula bulu-

nuyor. Bakan Yardımcısı Yavuz
törende yaptığı konuşmada,
kültür varlıklarının korunması-
nın herkesin öncelikli sorumlu-
lukları arasında olduğunu ve
bu eserlerin bilim dünyamız ile
insanlığın gelişimine büyük
katkı sağladığına işaret etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Yavuz şöyle devam etti:
“Bugüne kadar Bulgaristan’da
yakalanan Türkiye kökenli
diğer eserlerin de sağlam işbir-
liği temellerinde, en kısa sürede
iade edileceğinin sözünü Sayın
Bakan Banov’dan almış olmak,
gelecek ile de ilgili umutları-
mızı kuvvetlendirmektedir.
Gerek Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy gerekse de Bul-
garistan Kültür Bakanı Sayın

Boil Banov’un kültür varlığı ka-
çakçılığı ile mücadelede kararlı
bir tutum göstermektedir. Tür-
kiye ile irtibata geçilmesinde,
eserlerin iadesine yönelik ka-
rarda emeği geçen tüm Bulgar
yetkililerine, bu eserlerin en iyi
şekilde korunmasını temin
etmiş olan Sofya Ulusal Müzesi
Uzmanlarına ve tabi ki değerli
dostumuz Bakan Banov’a tüm
ülkem adına teşekkürlerimi su-
narım.” 
Eserlerin iadesi UNESCO 1970
Kültür Varlıklarının Yasadışı
İthal, İhraç ve Mülkiyet Trans-
ferinin Yasaklanması ve Önlen-
mesi İçin Alınacak Tedbirlere
İlişkin Sözleşmesinin 13. Mad-
desi ile kültür varlığı kaçakçılı-
ğının önlenmesi alanında
Bulgaristan ve Türkiye ara-

sında 2012 yılında imzalanmış
ikili anlaşma kapsamında sağ-
landı. Karşılıklı bilgi alış verişi,
titiz kontrol ve çalışmalar yo-
luyla yapılan operasyonlarda
ele geçen diğer eserlerin de Bul-
garistan tarafından hukuki sü-
reçleri bittikçe Türkiye’ye iade
edilmesi bekleniyor.
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki iş birliği, 2017 yılında Gü-
neydoğu Avrupa Kanun
Uygulama Merkezi SELEC ta-
rafından Uluslararası En İyi
Operasyon Ödülü’ne layık gö-
rülen, Emniyet Genel Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Dairesi Baş-
kanlığı ve Bulgar emniyet güç-
lerinin ortaklaşa
gerçekleştirdikleri PEKOM
Operasyonu ile de pekişmişti.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye
tarihi eser iadesi

ATİnA/BAlkAn günlüĞü

Yunanistan Savunma Bakanı
Apostolakis, “Ege ve Akde-
niz’de sınırlarımızı ihlâl ediyor-

lar” diyerek ABD’li yetkililer
karşısında Türkiye’yi eleştirdi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ka-
rarlı duruşu Yunanistan’da rahatsızlık
doğurmaya devam ediyor. Bilindiği
üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan
“Kıbrıs Rum Kesimi yönetiminin
ABD’li şirket ile 9 milyar dolarlık bir
sondaj anlaşması yaptığı söyleniyor.
Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine
“KKTC’li kardeşlerimizin haklarını
korumaya kararlıyız” demişti. Bu ge-
lişme Yunanistan-Güney Kıbrıs kana-
dında büyük rahatsızlığa neden oldu.
www.timebalkan.com’a göre; ABD’nin
başkenti Washington’a ziyaret gerçek-
leştiren Savunma Bakanı Evangelos
Apostolakis, Türkiye’yi Amerika’ya
şikâyet etti. Yunanistan’ın Ege’de tek
taraflı olarak uygulamaya koyduğu,
uluslararası hukuk ile bağdaşmayan
ve bu nedenle Ankara’nın da tanıma-
dığı 10 millik karasuları sınırı mese-
lesi Amerikalılar’a anlatıldı.
ProtoThema gazetesinin haberine
göre, Amerikan StateDepartment üye-
lerine “Türkiye’nin sistematik sınır ih-
lalleri bölgede güvenliği ve istikrarı
tehlikeye atıyor” diyen Bakan Aposto-
lakis, Doğu Akdeniz’deki petrol ve
doğalgaz arama çalışmaları meselesini
de işledi. Bölgeyi tek taraflı olarak
parselleyerek uluslararası petrol şir-
ketleriyle anlaşan Güney Kıbrıs’a
karşı çıkan Türkiye ile ilgili “uluslar-
arası hukuka aykırı davranıyorlar”
savı yinelendi.

Apostolakis Türkiye’yi
ABD’ye şikâyet etti

Türkiye ile Bulgaristan arasında süregelen kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği
kapsamında, Bulgar makamlarınca 2016 yılında yakalanan bir grup eser Türkiye’ye iade edildi

bosna hersek’te hafızlık
merasimi heyecanı

TuZlA
BAlkAn günlüĞü

Bosna Hersek’in Tuzla
Eyaleti’ne bağlı Ba-
noviç kasabasında

hafız olan genç Belmin Çe-
haciç, geçtiğimiz günlerde

cami cemaati huzurunda
hıfz belgesini aldı. www.ti-
mebalkan.com sitesine
göre; programa Tuzla şeh-
rinde bulunan Behram Be-
gova Medrese’sinin
müdürü Ahmet Hatuniç
ve Banoviç Baş İmamı

Sead Mrahoroviç de ka-
tıldı.

“DEĞERLERİMİZE
BAĞLIYOR”

Hatuniç yaptığı konuş-
mada, “Kuran- Kerim bizi
İslam’a, vatanımıza ve
milletimize bağlıyor.
Temel değerlerimizi
Kuran-ı Kerim ile muha-
faza ediyoruz” dedi. Ha-
fızlık merasimine halkın
ilgisinin büyük olduğu gö-
rüldü. Yoğun bir program-
dan geçtiğini belirten
Çehaciç 29 Nisan 2019 tari-
hinde Bosna Hersek İslam
Riyaseti tarafından gerçek-
leştirilen sınavda başarılı
olmuştu.

PRİŞTİne
BAlkAn günlüĞü

Hırvatistan Cumhuri-
yeti Silahlı Kuvvet-
leri Genelkurmay

Başkanı General Mirko
Shundov, Kosova ziyaretini
gerçekleştirdi. General
Shundov, Savunma Bakan-
lığında askeri törenle karşı-
landı. General Shundo,
Savunma Bakanı Rustem
Berisha ve Kosova Güven-
lik Gücü Komutanı Rrah-
man Rama ile
görüşmelerde bulundu.
Görüşmelerin ardından,
Shundo ve Rama ortak
basın toplantısı düzenledi.
www.timebalkan.com site-

sinin haberine göre; Hırva-
tistan’ın stratejik açıdan
önemli bir role sahip oldu-
ğunu belirten FSK Komu-
tanı General Rrahman
Rama, Hırvatistan ile var
olan işbirliğinin daha da ge-
liştirilmesinden yana oldu-

ğunu ifade etti. Diğer yan-
dan, Hırvatistan Cumhuri-
yeti Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanı Ge-
neral Mirko Shundov ise,
Kosova’nın NATO üyeliği
konusunda ülkesinin deste-
ğini vaad etti.

Hırvatistan’dan Kosova’nın
NATO üyelik sürecine destek

Yanlış hatırlamıyorsam 1990
yılı veya yakın yıllarda,
zamanın Başbakanı Yıldırım

Akbulut, “Türkiye’de Kürt yoktur,
Türk vardır” deyince ortalık
karışmış, Anavatan partisi Grubu acil
bir açıklama ihtiyacı duyarak
Başbakanın sözlerinin yanlış
anlaşıldığını söylemişti. Ben de o
tarihte “Türkiye’de Kürt yok mu?
“ başlığı ile bir yazı yazmış ve tam
aksine Türkiye’de Kürt kardeşlerimiz
var, demiştim. Bu yazım Yeni Asır
gazetesinde yayınlanmış ve hatta
haftanın yazısı seçilerek
ödüllendirilmişti.
Her şeyi yerinde ve dengeli söylemek
gerekiyor.  O günlerde Kürtleri yok
sayan zihniyet bugün Balkanları
dışlamaya ve yok saymaya çalışıyor. 
Tam da bu konuda kendim için
özeleştiri yapacakken benim de üyesi
olduğum  Whatsapp grubunda bir
arkadaşımın yazısını okudum ve
düşüncemde ısrarcı oldum.
Arkadaşımız şöyle yazmış:
“Biz Türk’üz, Müslümanız
elhamdülillah, fakat RUMELİ
BALKAN BOŞNAK ARNAVUT
BULGARİSTANLI BATI
TRAKYALI POMAK
MAKEDONYALI KOSOVALI
SANCAKLI deyince ki
Türkiye'mizde milyonlarca Balkanlı
var, böyle deyince hemen Mikro
Milliyetçilik yapmayın diyorlar. Tüm
mevkiler Başkanlıklar,
milletvekillikleri, Bakanlıklar onların.
Onlar ayrımcılık ve milliyetçilik
yapmıyorlar biz yapıyoruz öyle mi?
BU DOĞRU DEĞİLDİR BUNU
ZİNHAR KABUL ETMİYORUM.
Ben de AK partiliyim. Ama maalesef
ve maalesef ülkeyi Karadenizliler (
Lazlar ) ve Doğulular ( Kürtler ) ile
17 senedir yönetiyor. Bu ayrımcılık
olmuyor mu? Sadece İstanbul'daki 39
ilçenin başkanlarına bakınız
anlarsınız. Ben asla mikro
milliyetçilik yapmıyorum ama bizi (
Rumeli'leri ) yok sayanlar mikro
milliyetçilik yapıyorlar. Ben de bunu
kabul etmiyorum. Sadece fikrimi
beyan ettiğim ve yapılan yanlışı
eleştirdiğim için guruptan
atabilirsiniz ama maalesef gerçek
budur. Bu Cennet vatanı biz
Rumeli'leri yok sayarak yönetmeye
kalkmak bu ülkeye yapılan en büyük
yanlış ve haksızlıktır. Biz Rumelilerin
de kıyamet kadar eksik ve yanlışımız
var. Birbirimizi tutmuyor ve
desteklemiyoruz, o da işin başka bir
hatalı kısmı.”

TürKiye’de
birilerinin balKan

muhacirleriyle
sorunu mu var?

Sabah gazetesi yazarı ve ATV’de de
program yapan Melih Altınok’un 26
Mayıs Pazar günü “Dedesi babası
Selanik göçmeni olmayan mı kaldı
aramızda?” başlığı ile Sabah
gazetesindeki köşesinde yazdığı
yazının linki aşağıdadır.
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/m
elihaltinok/2019/05/26/dedesi-babasi-
selanik-gocmeni-olmayan-mi-kaldi-
aramizda
Melih Altınok, bu yazısında Selanik
göçmenlerine “FAHRİ YUNANLI”
damgasını vuruyor.
Bu asla kabul edilemez. Daha önce
sosyal medyada yazdım. Kendisinin
özür dileyip yazıyı kaldırmasını
istedim. Olmadı. Yazar, bu ifadeleri
ile AK Partiye de zarar veriyor,
farkında değil. Belki de farkında, eğer
öyleyse o zaman çok daha vahim. Bu
son derece tehlikeli ve aptalca bir
ifade olmuş. Açıkça fitne kokuyor.
Türkiye’nin içinde bulunduğu bu
kritik durumda böyle bir ifade resmen
ateşe benzinle gitmektir.
Türkiye’de milyonlarca Selanik
göçmeni yaşıyor. Biri de benim eşim.
AK Parti İzmir teşkilatı kendisini
yakından tanır. Seçimlerde kapı kapı
dolaşarak büyük emekleri olmuştu.
Dedeleri 1924 Lozan mübadelesinde
gelmişler. Kendilerini Karaman
Türkü olarak görüp gurur duyarlar.
Herkesin bildiği üzere Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’te Selanik
göçmenidir.
Melih Altınok, bu yazısı ile AK
Parti’ye gönül veren Selanik
göçmenlerini de kırıyor ve açıkça
bilerek veya bilmeyerek Ekrem
İmamoğlu’na destek veriyor. Melih
bey, insanların soyadları ile çok
uğraşıyorsunuz ya, biri çıksa ve size
dese ki; acaba siz nerelisiniz?

Soyadınızdaki Altınok, CHP’nin
Altıok’undan mı geliyor? Allah
korusun bunun bir fitne olmasından
çekinmiyor musunuz?
Melih Altınok, Selaniklilere “ Fahri
Yunanlı “  diyor, Yalova’dan bir
siyasetçi Meliha Akyol çıkıyor ‘Batı
Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi
doğudan gelen kendisini ifade
edemeyen ezik insanlar" diyor, ( Bu
arada benzerlik ilginç, Meliha - Melih
…)
Yusuf Kaplan, çıkıp “İngilizlerin ve
Yahudilerin
güdümündeki BALKAN KÖKENLİ
AZINLIKLAR”  diyor,
Rasim Ozan Kütahyalı çıkıp
Boşnaklar için
'Kusturmalı Boşnak saksosu' ifadesini
kullanıyor.
Hatırlıyorum Ali Bulaç denilen zat ki
FETO davasından 22 ay hapis
yatmıştı, Zaman gazetesinde Balkan
Göçmenleri için ağır ifadeler
kullanmıştı. ( https://odatv.com/ve-
ali-bulac-geri-adim-atti-
1110101200.html )
Beyler ne oluyor? Evladı Fatiha’nı
küstürdünüz farkında mısınız?
Balkanlara bu kin niye?
Her sakallıyı dedem oy veriyorlar
diye her Balkanlıyı CHP’li mi
sandınız?
M.Akif’e Şemsettin Sami’ye, Koca
Yusuf’a, Hasan Tahsin’e Mustafa
Kemal Atatürk’e ayıp olmuyor mu?
Balkanlara saldıran muhafazakâr
siyasetçi, yazar ve çizerler şunu
bilmelidir ki; Balkan göçmenlerini
yanlış tanıyorsunuz.
Biz Balkan göçmenlerinde de güzel
bir laf vardır ve doğrudur da;
“Bizden sağcı da çıkar solcu da ama
vatan haini asla…”

nerede bu
balKanlar?

Bir inşaatın temelinde en önemli
kaynak çimentodur. Siz eğer
çimentoya laf ederseniz, inşaatın
sağlamlığı ve ayakta kalmasına şüphe
ile bakıyorsunuz demektir. Balkan
göçmenleri aynen öyle bu ülkenin
çimento taşıdır. Balkan göçmenlerine
laf ederseniz ülkenin temeline zarar
verirsiniz.
Yıllar önce Alevilere karşı yaptığı
gafla dikkat çeken Güner Ümit’i
hatırladınız mı? Adam bin bir özür
dilemesine rağmen tüm kariyer hayatı
bitmişti. Şimdi Balkanlara bu gafları
yapanlar ne özür diliyor ne de
kariyerleri bitiyor. Neden? Çünkü
Balkanlar ortada yok.
Sosyal medyadaki bir yazımda
İstanbul’da çok sayıda Balkan
göçmeni var, 23 Haziran
seçimlerinde buna dikkat edilmeli
deyince,  arkadaşımızın biri cevap
vermiş. Mealen ve yaklaşık olarak
demiş ki:
“Vekilim, söyledikleriniz doğru olsa
Bayrampaşa’da ve
Çekmece’de,  CHP, Balkanlı adaylar
koydu ama kazanamadı?
Doğru aslında… İstanbul’daki
onlarca ilçede çok sayıda Balkan
göçmeni var ama seçilen Belediye
Başkanları Balkan göçmeni değil.
İnsanlar burada Reise olan sevgi ve
saygılarından dolayı oy veriyor.
Sonra da biri çıkıp bak işte buralarda
Balkan göçmeni çok ama Belediye
Başkanı Karadenizli diyorlar
ya,  üzülüyorum ve
açıklayamıyorum. Şu vefakâr Balkan
göçmenleri reis için eyvallah diyorlar,
diyemiyorum, desem de
inanmıyorlar.
Ayrıca Bayrampaşa ve Çekmece’de
CHP’nin koyduğu adaylar nasıl
bilmiyorum ama Balkanlı deyince,
sadece soyu sopu oradan gelme şartı
yetmez.
Biz Balkan göçmeni deyince, Balkan
STK’larına üye, Balkanları dava
edinmiş, Balkanların onu tanıdığı,
onun da Balkanları tanıdığı biri
olması, Balkanlara gidip gelen, biri
Bal deyince o da Kan diyen kişileri
anlıyoruz.
Ayrıca sadece Balkanlı olmak
yetmez, (Seçilenler tam da öyledir
demiyorum ama) liyakatli, esnaf,
adam gibi adam, halka hizmetkâr,
eğitimli, aday olduğu ilçede oturan,
saygın ve sevilen biri kısacası doğru
biri olması da gerekir.  Binali
Yıldırım, Balkanlı değil ama İstanbul
için doğru bir adaydır ve Balkan
dostudur.  Kendisini yakından tanıyor
ve seviyoruz. Daha önce İzmir’in
kaybettiği şansı inşallah İstanbul
yakalar. İstanbul’a yakışan da budur.

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

İZMİR MEKTUBU
TüRkİye’de 

BAlkAn Rumelİ 
göçmenİ vAR mı?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT



BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova polisinin ülkedeki Sırp
nüfusun yoğun yaşadığı kuzey
bölgesinde başlattığı operas-

yon, Sırbistan ile Kosova arasındaki ge-
rilimi bir kez daha tırmandırdı.
Organize suç işledikleri gerekçesiyle
aralarında polis memurlarının da bu-
lunduğu çok sayıda Kosovalı Sırp'ın
gözaltına alınması ve Kuzey Mitrovi-
ca'da silah sesleri duyulması
üzerine Sırbistan Milli Güvenlik Kon-
seyi olağanüstü toplandı. Toplantının
ardında açıklama yapan Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, or-
dunun hazır olarak beklediğini belirte-
rek, Kosova polisinin Sırpların yoğun
yaşadığı bölgelerde yürüttüğü operas-
yonda 23 kişiyi gözaltına aldığını söy-
ledi. Polisin "savunmasız" Sırplara ateş
açtığını öne süren Vucic,
"Sırbistan barış ve istikrarı korumak
için mücadele etmeye devam edecektir,
ancak halkımızın güvenliğini sağlamak
ve halkımızı korumak için de hazırız."
ifadelerini kullandı.

NATO’DAN ‘
SAKİN OLUN’

ÇAĞRISI

NATO bünyesindeki Kosova Gücünün
basın sözcüsü Vincenzo Grasso
da halka sakin kalmaları çağrısında bu-
lunarak, operasyonla ilgili tüm geliş-
meleri yakından takip ettiklerini
söyledi. Bu arada, Kosova polisinden
yapılan yazılı açıklamada, operasyo-
nun Zvecan, Zubin Potok, Leposavic,
Kuzey Mitrovica, Güney Mitrovica,
Skenderaj ve Glogovac'ı kapsadığı, ay-
rıca operasyonda sadece Sırpların
değil, Arnavut ve Boşnakların da göz-
altına alındığı belirtildi. Kuzey Mitrovi-
ca'daki operasyonda emniyet güçlerine
silahla karşılık verildiği ve polis araçla-
rının ulaşımını engellemek için yollara
barikatlar kurulduğu ifade edilen açık-
lamada, vatandaşlara provokasyonlar-
dan uzak durmaları çağrısında
bulunuldu. Operasyonların organize
suçla mücadele amacıyla yapıldığı ve
tüm Kosova vatandaşlarının yararına
olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltı
sayısı verilmedi. Öte yandan, başlatılan

operasyonda bir polis memurunun
hafif yaralandığı, ayrıca çok sayıda
silah ele geçirildiği açıklandı. Kosova,
2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı
bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Ko-
sova'yı hala kendi toprağı olarak gör-
meye devam ediyor.
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Kosova’nın özgürlüğüne kavuş-
tuğu 20. yılında Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Arnavutluk’un

başkenti Tiran’da düzenlenen törenle,
bu sürece katkı sunan kişi ve kurumları
Özgürlük Nişanı ile onurlandırdı. Tö-
rende yaptığı konuşmada Cumhurbaş-
kanı Thaçi, “ Kosova’nın özgürlüğünün
20. yıldönümünü kaydettiğimiz şu gün-
lerde sizlerin arasında bulunmaktan
büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizi
desteklemesi için dünyayı etkileyen dip-
lomatik, askeri ve diğer kesimlerin ola-
ğanüstü çabası için müteşekkiriz.
Arnavutluk’un rolü olmasaydı, Kosova
bugün ne özgür ne de bağımsız olabi-
lirdi. NATO ve AB entegrasyon süreci
de Arnavutluk’un desteği olmadan
zorlu bir süreç olacaktır” dedi. www.ti-
mebalkan.com sitesinin haberine göre;
UÇK’nın Kosova’nın özgürlüğündeki
rolüne de değinen Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi, “özgürlük savaşçıları olma-
dan başarılı olamazdık. UÇK, tüm
Kosova halkının ve tüm Arnavutların
birlik olmasını sağladı” dedi.

Cumhurbaşkanı
Thaçi’den 

Arnavutluk’a
övgü

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Tiran’da
Kosova özgürlüğüne

katkı sunan kişi ve ku-
rumları Özgürlük Nişanı

ile onurlandırdı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO askerlerinin Ko-
sova’ya girişinin
20’nci yılı münasebe-

tiyle Kosova Cumhurbaşkanı
Haşim Thaçi, ABD eski baş-
kanlarından Bill Clinton’a
Cumhurbaşkanlığı Nişanı
takdim etti. 1999 yılında NA-
TO’nun Sırp güçlerine karşı
başlattığı hava operasyonu ar-
dından BM denetimine giren
Kosova’da, NATO’nun Koso-
va’ya girişinin 20’nci yılı deği-
şik kutlamalarla
gerçekleşecek. NATO’nun
1999 yılında Kosova’ya başlat-
tığı hava operasyonuna en
büyük desteği dönemin ABD
Başkanı olan Bill Clinton ver-
mişti. Kosova’daki kutlama-
lara katılmak üzere bugün
Kosova’ya gelen Clinton, Ko-
sova Cumhurbaşkanı Haşim
Thaçi tarafından karşılandı.
www.timebalkan.com’a göre;

yapılan ikili görüşme sonrası,
Kosova Cumhurbaşkanı
Haşim Thaçi tarafından Clin-
ton’a ‘Cumhurbaşkanlığı Ni-
şanı’ takdim edildi.
Kosova’da bulunmaktan do-
layı mutluluk duyduğunu
ifade eden Clinton, Kosova’da
çok sevildiğini ve bununla
gurur duyduğunu ifade etti.
Thaçi ise Kosova’nın bağım-

sızlığında önemli rol oynayan
Clinton’a bir kez daha teşek-
kür etti ve Kosova halkının
kendisine minnettar oldu-
ğunu ifade etti. Kosova halkı
tarafından çok sevilen ABD
eski başkanının Kosova’nın
başkenti Priştine’de devasa
heykeli bulunuyor. Heykelin
açılışı da Bill Clinton tarafın-
dan yapılmıştı.

Bill Clinton’a Kosova’da 
‘Cumhurbaşkanlığı Nişanı’ 

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova ile Türkiye ara-
sında serbest ticareti
öngören anlaşma resmi

gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girdi. Kosova Cumhur-
başkanı Hashim Thaçi'nin
"Türkiye ile Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanması"
kararnamesini imzalamasının
ardından karar  resmi gaze-
tede de yayımlandı. Söz ko-

nusu anlaşma böylelikle yü-
rürlüğe girmiş oldu. "Serbest
Ticaret Anlaşması", Türkiye
ile Kosova arasında yaklaşık
bir yıl süren müzakerelerin ar-
dından yapılan "Serbest Tica-
ret Anlaşması" 27 Eylül 2013'te
dönemin Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan
ile Kosova Başbakan Yardım-
cısı ve Ticaret ve Sanayi Ba-
kanı Mimoza Kusari Lila
tarafından Ankara’da düzen-
lenen törenle imzalanmıştı.

Kosova İstatistik Kurumu’nun
paylaştığı verilere göre, ülke-
nin Türkiye ile ithalat rakamı
toplam ithalatın yüzde 10’luk
kısmını oluşturuyor. Yıl bo-
yunca Kosova Gümrüğü'nden
toplanan vergiler, ülke bütçe-
sinin yaklaşık yüzde 65’ini
oluşturuyor. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;
serbest ticaret anlaşmasının
yürürlüğe girmesinin ardın-
dan iki ülke arasında ticaret
hacminin artması bekleniyor.

Kosova ile serbest ticaret 
"resmen" devrede

NATO piyadelerinin 12 Haziran 1999'da Kosova’ya girişinin
20. yıl dönümü olarak kutlanan "Kurtuluş Günü" nedeniyle

başkent Priştine'de resmi tören düzenlendi

NATO'nun Kosova'ya
girişinin 20. yılı
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Boşnak Ulusal Konseyi, Sırbis-
tan ve Karadağ devlet yetkilile-
rine Boşnak ve Sancak

sorunlarını çözme modeli olarak San-
cak için özel bir statü belirleme tale-
binde bulundu. www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere göre; Bal-
kanlar’da Sırbistan ve Karadağ ara-
sındaki koridorda yer alan Sancak
hakkında Başkanlara, başbakanlar ve
Meclis başkanlarına hitaben yazılan
bir mektupta, şöyle denildi:
“Boşnakların statüsünü ve Sancak
bölgesinin statüsünü çözme girişimini
temel alarak Sancak için özel bir statü
oluşturulması, Boşnakların siyasi va-
rolma hakkını sağlayan ve sosyal ve
ekonomik kalkınmayı düzleştiren ve
Sancak’ta yaşayan tüm insanlara eşit
fırsatlar sağlayan kalıcı ve istikrarlı bir
mekanizmadır. Bölgesel bir siyasi top-
luluk olarak Sancak’ın özel statüsü-
nün, tüm Sancak halkı, Arnavutlar,
Boşnaklar, Karadağlılar ve Sırpların
eşitliği ve oluşumunu garanti ettiğini
vurgulamanın önemini düşünüyoruz.
Boşnak Ulusal Konseyi, herkes için
eşit fırsatlara sahip, ücretsiz, çok

uluslu, çok kültürlü, çok kültürlü ve
demokratik bir toplum inşa etmek

için, sizi bir diyaloga davet ediyor ve
bu Girişim tarafından önerilen çözü-

mün derhal kabul edilmesinin öne-
mine ve önemine işaret ediyor. ”

Sancak için özel 
statü teklif edildi

Ahmet GÖKSAN

LAHANA 
DİPLOMASİSİ

“Unutmayınız! Bir arada yaşama olana-
ğını 11 yıllık saldırınız ile yok ettiniz.
Yan yana iki komşu olmamızı da engel-
lediniz. Rum ve Türk komşuların oluştu-
racağı federasyonda ilerisinin ne
olacağını gelecek nesiller düşünür. 30 -
40 yıl ezmek için uğraştığınız ve nefis
müdafaası için uğraştırdığınız şimdiki
neslin sizinle ortaklığı sürdürmeye razı
olması bir nimettir. Buna nankörlük et-
meyiniz. Yoksa 11 yıl yaptıklarınız ve
hala yapmaya çalıştıklarınız, Türk halkı-
nın sizden tamamen ve yüz kere kopma-
sına yeter de artar bile”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Hükümetlerin yürüttükleri politi-
kalarda genel olarak ülke çıkar-
ları bazen bir yana bırakılıyor.

Buna koşut kişisel veya özel siyasi seçe-
nekler de öne çıkarılıyor. Bu gerçek
özellikle ortaklık hükümetlerinde daha
dikkat çekici oluyor. Tek parti hükümet-
leri içinde bu kez bölgecilik veya başka
dürtüler öne çıkarılarak benzer uygula-
maların yapıldığına tanık oluyoruz. Bu
yönlü uygulamalarla sorunların aşılması
bazen olanaksız ötesi bir noktaya taşına-
biliyor. Sonrası gereksiz tartışmaların
sürgit olmasına neden oluyor. 
Bu arada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garan-
törlerinden olan İngiltere’nin Dışişleri
Bakanı Bay Jeremy Hunt, “Türkiye’nin
Kıbrıs Münhasır Bölgesinde arama ça-
lışmalarına başlayacağı açıklaması nede-
niyle endişeliyiz. Hidrokarbon
rezervlerinden tüm Kıbrıslılar yararlan-
malıdır” diyerek ıslık çalıyordu. Buna
koşut karşımızdaki unsur bu rezervlerin
kendilerine ait olduğunun türküsünü çı-
ğırırken Bay Hunt Kıbrıs Türk’lerinin
bu rezervlerden nasıl ve ne şekilde ya-
rarlanacağı konusunu karanlıkta bırakı-
yor. Bu konuya ilişkin olarak
İngiltere’nin neyin garantörü olduğu ko-
nusuna açıklık getirmeleri gerekiyor.
Aksi halde karşımızdaki unsura açıktan
destek veriyor konumuna düşüyorlar. 
Her zaman her haksız davranışlar karşı-
sında dışarıdan destek bulanlar şimdi-
lerde İngiltere’nin Avrupa Bakanı Sir
Alan Duncan’ın açıklaması ile çıkış arı-
yorlar. Bay Bakan, Rum yönetiminin tek
yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik
Bölgeyi, “egemenliği şaibeli bölge” ola-
rak nitelendirdikten sonra bu tür yer-
lerde sondaj yapılmaması gerektiğini
söylüyor. Bu açıklama sonrasında Rum
kökenli İngiliz İşçi Partisi milletvekili
Bay Pambos Haralambus, Türkiye’nin
bölgede yaptığı sondaj çalışmalarının kı-
nanmasını istiyor. 
Bu gelişme üzerine Bay Hunt Türki-
ye’nin Londra’daki işgüderi ile görüş-
tükten sonra, “Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi uyarınca şaibeli
olan herhangi bir yerde sondaj yapılma-
ması gerektiğini” vurguluyor. Akıl için
yolun tek olduğunu birileri bu baylara
iyice anlatmalıdırlar. Bu açıklamalar
sonrasında tepki ve tehditlerin ardı ar-
kası kesilmiyor. İlk tehdit olarak Türki-
ye’nin tutumunu sürdürmesi durumunda
müzakerelerin yeniden başlanması olası-
lığını riske sokacağının vurgusu yapılı-
yor. 
Bu duruma üzülmek mi sevinmek mi?
diye gerekir düşünürken Bay Nikos
Anastasiyadis, sözde Rum ‘MEB’nin
şaibeli diye nitelenmesinden rahatsızlık
duyduğunu gizlemeden, “Sir Duncan es-
kidende kabul edilmezdi. Şimdi de öyle”
diyor. Bu noktada hangi İngiliz’in söyle-
diklerine inanacağız sorusunun yanıtını
sizlerin değerlendirmelerinize bırakmak
istiyoruz.
Konuya ilişkin olarak AB’nin karşımız-
daki unsura desteklerinin süreceğini
açıklayan Bay Donald Tusk, “Türki-
ye’nin AB üyesi ülkelerin egemenlik
haklarına saygı duymasını bekliyoruz”
diyor. Dağılma aşamasına doğru ivme
kazanan birliğin bu tür söylemlerle
ayakta kalmaya çalıştığını kaydetmek is-
tiyoruz. Birliğin Bayan Merkel’in ayrıl-
ması sonrasında dağılmanın ivme
kazanacağının işaretlerini Avusturya’nın
önde gidenleri işaret fişeği atarak ön al-
maya çalışıyorlar. Buna koşut ivme ka-
zanan ırkçılık akımlarının da göz ardı
edilmemesi gerekiyor. 
Avusturya’nın önde gidenleri Brüksel’in
birlik üyesi ülkeler üzerindeki egemenli-
ğinin sonlandırılmasını istiyor. Bugüne
değin lahana satarak iyi para kazananları
gelecek korkusu sarmış gibi görünüyor.
Yapılan açıklamaya bakacak olur isek
bundan böyle lahananın para etmeyece-
ğinin atılacak işaret fişekleri kanıtlaya-
caktır. 
Siyasi söylemlerle sıkıntıların aşılama-
yacağı noktada diplomasinin devreye so-
kulması gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, Avrupa Birliği'nden
(AB) ülkesi ile üyelik müzake-

relerini başlatma sözünü tutmasını is-
tedi. Rama, Brüksel'de Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker ile görüşmesinin ardından
muhatabıyla ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Ülkesinin AB'nin özellikle
adalet alanındaki reform taleplerini ye-
rine getirdiğini belirterek, üyelik mü-
zakerelerine başlamayı hak ettiklerini
söyledi. Rama 13 yıldır AB kapısında
bekleyen ülkesinin sabrının tüken-
meye başladığını kaydederek, "Avru-

pa'nın üyelik müzakerelerine yeşil ışık
yakarak beklentilerimizi yerine ge-
tirme zamanı geldi." dedi. www.time-
balkan.com’un haberine göre; Juncker
ise Arnavutluk'un AB'ye üyeliğinin
"imkansız" olmadığını belirterek, "Açık
söylemeliyim ki Arnavutluk ile üyelik
müzakerelerini başlatmanın zamanı
geldi." değerlendirmesinde bulundu.
AB'nin yürütme organı olan Komis-
yon, geçen ay Arnavutluk ve Kuzey
Makedonya ile üyelik müzakerelerinin
başlatılması yönünde görüş bildir-
mişti. Arnavutluk ve Kuzey Makedon-
ya'nın AB ile üyelik görüşmelerine
başlayabilmesi için 28 üye devletin oy
birliğine ihtiyaç duyuluyor.

Rama’dan AB’ye üyelik çağrısı

BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Baş-
kanı Donald Tusk, KuzeyMa-
kedonya’yla üyelik

müzakerelerinin başlatılmasına tüm
üye ülkelerin hazır olmadığını söy-
ledi. www.timebalkan.com’a göre:
Tusk ve Kuzey Makedonya Cumhur-
başkanı Stevo Pendarovski, Brük-
sel’deki ikili görüşmelerinin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.
Kuzey Makedonya’nın son iki yıldır
AB’nin beklentilerini karşılayacak şe-
kilde doğru siyasi adımlar attığına
dikkati çeken Tusk, “AB’nin kararla-
rına ilişkin peşin yargıda bulunmak
istemiyorum. Siz tüm beklentileri ye-
rine getirdiniz. Ancak dürüst olmam
gerekirse, tüm AB üyeleri önümüzdeki
günlerde müzakerelerin açılmasına
ilişkin karar almaya hazır değil.” diye
konuştu. Tusk, kişisel görüşünün AB
Komisyonu’nun tavsiyeleri üzerine
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’la
müzakerelerin başlatılması yönünde
olduğunu belirterek, bunun bir zaman
meselesi olduğunu kaydetti. Konuya
temkinli yaklaştığını ifade eden Tusk,
“28 üye ülkenin ortak karar alması
bazen istediğimden uzun sürüyor.”
açıklamasında bulunarak, Kuzey Ma-
kedonya ve tüm bölgenin yerinin
AB’de olduğunu teyit etti.

AB’de Kuzey 
Makedonya çatlağı

Boşnak Ulusal Konseyi’nden Balkan coğrafyasında dengeleri
belki de sınırları değiştirebilecek bir öneri geldi

Sırbistan’da tehlikeli kampanya
Sırbistan’da başlayan kampanya ile “Kosova Sırbistan’dır” yazılı banknotların
yayılması sonucu, Sırplarla Arnavutlar sosyal medyadan restleşmeye başladı

Eski Yugoslav-
ya’nın 1990’lı yıl-
ların başında

dağılmaya başlamasıyla
dünya siyasi literatü-
rüne giren “Balkanlaş-
tırma” sürecinin bir kez

daha yaşandığı dö-
nemde, Kosovalı Arna-
vutlar yükselen Sırp
milliyetçiliği sebebiyle
tedirgin olmuş, daha
sonra ülkenin bağımsız-
lığında önemli rol oyna-
yacak Kosova Kurtuluş
Ordusunu (UÇK) kur-

muştu.
Sırp asker, polis ve pa-
ramiliter birliklerin 1998
yılında bağımsızlık iste-
yen UÇK’ya yönelik
saldırıları, 1999 yılında
NATO’nun eski Yugos-
lavya’yı bombalama-
sıyla son bulmuştu.

Kosova’daki bu savaşta
8 binden fazlası Arna-
vut 10 binden fazla Ko-
sovalı öldürülmüş, 800
bine yakını Arnavut 1
milyonunun üzerinde
farklı etnik gruplardan
Kosovalı evlerini terk
etmişti.

KOSOVA SAVAŞI

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan‘da siyasiler başlattık-
ları kampanya ile paraların
üzerine Kosova Sırbistan’dır

yazılarını sosyal medyadan pay-
laşmaya başladılar. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;
Sırbistan Başbakanı Yardımcısı

İvica Daçiç’te 100 doların üzerine
yazarak kampanyaya destek
verdi. Sırp siyasilerin başlattıkları
kampanyaya ise Arnavutlardan
cevap gecikmedi.

“KOSOVA KOSOVA’DIR”

Arnavutlar da Sırp Dinarı ve Eu-

rolar üzerine Kosova Arnavutluk’
tur ve Kosova Kosova’ dır şek-
linde yazılar yazıp sosyal medya-
dan paylaşmaya başladı. Etnik
gerilimin yüksek dozda hissedil-
diği Balkanlarda, bu kampanyala-
rın çatışma riskini körüklediği
ifade ediliyor.
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Türkiye’nin köklü tarihi
bağları bulunan Makedon-
ya’nın başkenti Üsküp’te

Limak Yatırım tarafından yapıl-
makta olan Diamond of Skopje
projesi şehre ve ülkeye çok
büyük değer kata-
cak. İnşaatı hızla
devam etmekte
olan proje, otel,
alışveriş merkezi,
ofis alanları ve ko-
nutlardan oluşur-
ken şehrin
merkezine sadece
200 metre mesa-
fede yer alıyor.
2021 yılında ta-
mamlanması plan-
lan Diamond of
Skopje tarihi
Üsküp şehrine
yeni bir soluk geti-
recek ve şehrin
yeni sembollerinden birisi ola-
cak.İnşaatı hızla devam eden
proje kapsamında 142 odalı bir
otel, değişik ebatlarda 20 katlı 4
bloktan olusan 772 konut, 12 bin
metrekarelik ofis alanı, 45 bin
metrekare kiralanabilir alani
olan alışveriş merkezi bulunu-
yor, 3,100 araçlık otopark bulu-
nuyor.Toplam inşaat alanı ise
325,000 metrekare olarak belirle-
nirken proje kapsamında 800
metrelik Makedonya Bulvari’nin
tunel olarak yeraltına alınması
planlanıyor. Tunel ile ilgili inşaat

sürecinin ise 18 ay sürmesi plan-
lanıyor.
Şehrin tarihi ile modern yüzünü
yeniden yorumlayarak yeni bir
çekim merkezi yaratacak olan
Diamond of Skopje, tarihi
Üsküp Müzesi’nin cevresini ve
cephesini de restore edecek. Mo-
dern hayatın ihtiyaçları doğrul-

tusunda ofis
üniteleri ile alışve-
riş bölümleri de
bir araya getiril-
miş durumda.
Dünyaca ünlü pek
çok markanın ma-
ğazalarının da yer
alacağı 800 metre
uzunluğundaki
alışveriş caddesi
ve restaurant/ca-
fé’lerin bulun-
dugu Yerel
Lezzetler Sokagi
(Taste of Skopje
Street) Diamond
of Skopje’nin en

ilgi çekici bölümlerinden birisi
olacak.
Yatırımcılarına büyük fırsatlar
sunan ‘Diamond of Skopje’ Üs-
küp’ün gerçek anlamda da bir
yüzük taşı olacak ve şehre çok
büyük değer katacak.
Limak Yatırım tarafından hayata
geçirilen ilk gayrimenkul geliş-
tirme projesi olma özelliği de ta-
şıyan ‘Diamond of Skopje’
hemen her kesimden insanın
içinde hayat bulabileceği bir
yaşam alanı yaratmayı 
hedefliyor.

"Limak’tan Makedonya’nın başkenti
Üsküp’ün kalbinde yüzük taşı proje

Türkiye’nin köklü tarihi bağları bulunan Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Limak Yatırım
tarafından yapılmakta olan Diamond of Skopje projesi şehre ve ülkeye çok büyük değer katacak

Kahraman Arnavut’u
KitAplA tAnıttılAr

Balkanların gönül erleri anıldı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Hoca Ahmet Yesevi’den Balkan-
lar'a gönül erenleri” projesinin
7’ncisi Bosna Hersek ve Mostar

şehirlerinde düzenlendi. Proje, Türkmen Alevi
Bektaşi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile

düzenlendi. Bu çerçevede düzenlenen etkin-
likler kapsamında Saraybosna Büyükelçiliği
ziyaret edildi. Büyükelçi Haldun Koç, ülke ça-
lışmaları hakkında geniş kapsamlı ve aydınla-
tıcı bilgiler vererek, bu ziyaretin ve
etkinliklerin her iki ülke açısından faydalı ol-
duğunu belirtti. Sonrasında, Mostar köprüsü,
Balagay tekkesi (Sarı Saltuk tekkesi), Pociteli
son Osmanlı köyü ve kalesi ziyaret edilerek
orada yaşayan gönül dostları ile geçmişin ha-
tıraları canlandırılarak sohbet edildi. 

MANİSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

1894 yılında Üsküp’te doğup
Balkanlarda yaşanan zulmün
ardından ailesiyle birlikte

Turgutlu’ya gelen ve Milli Müca-
dele yıllarında Turgutlu’da gös-
terdiği kahramanlıklarla
gönüllerde taht kuran Arnavut
Zeynel, yazar İlknur Bektaş’ın ki-
tabıyla tekrar Kasabalıların zihin-
lerinde hayat buldu. Geçtiğimiz
günlerde Turgutlu Gazi Orta-
okulu öğrencileri ile bir araya
gelen Turgutlu’nun Milli Kahra-
manı Arnavut Zeynel’in torunu
Zeynel Taçyıldız ve torunun kızı
Pınar Taçyıldız Turgutlulu genç-
lere dedelerini anlattı. İlknur Bek-
taş tarafından yazılan ‘Esarete
Boyun Eğmeyen Kasaba’ Arna-
vut Zeynel kitabından da çocuk-
lara armağan eden Taçyıldız ailesi
dedeleri Arnavut Zeynel gibi nice
milli kahramanların verdiği mü-
cadelenin genç nesillere aktırıl-
ması gerektiğini belirtti.
Programa katılan Turgutlu Kay-

makamı Uğur Turan ise öğrenci-
lere yaptığı konuşmada milli kah-
ramanlarımızla gurur duymamız
gerektiğini, onları daha iyi tanı-
mamız ve verdikleri mücadeleyi
öğrenmemiz gerektiğini söyledi
Turan konuşmasında; ‘Her kim ki
bu mukaddes vatan için emek ve-
riyorsa biz onunla gurur duyuyo-
ruz, duymalıyız. Anadolu
coğrafyasında kurtuluş sava-
şında, diğer savaşlarda tüm un-
surlarımız, milletimizin her bir
ferdi birer kahramandı. Anaları-
mız, babalarımız, ninelerimiz, de-
delerimiz kahraman idi. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ön-
derliğinde bu aziz milletimiz des-
tanlar yazdı. Bu düşünceyle
kıymetli büyüğümüz Arnavut
Zeynel’i dualarla, Yasinlerle anı-
yoruz” dedi.

TURGUTLULARA
SELAM

Gazi Ortaokulunda yapılan prog-
ramda yer alamayan ancak ken-
disine ulaştığımız ‘Esarete Boyun

Eğmeyen Kasaba’ Arnavut Zey-
nel kitabının yazarı İlknur Bek-
taş’ta Arnavut Zeynel ile gurur
duymaları gerektiğini belirterek
Turgutlululara selam gönderdi.
Ege bölgesinde yaptığı milli mü-
cadele kahramanları araştırmaları
sırasında Turgutlu’da Arnavut
Zeynel’in ailesiyle tanıştığını söy-
leyen İlknur Bektaş; “Turgutlulu-
lar milli kahramanlarını tanısın
istedim. Yaklaşık bir yılı geçkin
ciddi bir çalışma sonucunda kita-
bımız çıktı. Kitapta Balkan göç-
menlerinin kendi vatanları için
canlarını nasıl hiçe saydığını ölü-
müne nasıl savaştıkları gerçeğini
vurguladım. Arnavut Zeynel nice
milli kahramanlarımızdan sadece
biri, Turgutlulular bu mirasa
sahip çıkmalı diye düşünüyo-
rum” dedi. Kitapta Kurtuluş Sa-
vaşı sırasında 3 yıldan fazla
Yunan işgali altında kalan Kasaba
ve Kasabalıların vatanları için
verdiği mücadele ile milli kahra-
man Arnavut Zeynel’in kahra-
manlıkları anlatılıyor.
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ABD Başkanı  Donald Trump Temmuz ayın-
da Türkiye’ye geliyormuş. Gelebilir, kapı-
mız açık, Temmuz sıcağında serinlemek

için Maraş dondurması yemeğe geldiğini sanmıyo-
rum.
Trump nereye ayak bassa mutlaka bastığı yerde, su
topraktan çekilip, kuraklık baş gösteriyor.
Balkonda eşimin yaptığı nefis Türk kahvesini
yudumlarken, gözüm TRT Belgesel yayınındaki
ORKA’ların ( Katil Balina’ların) avlanma stillerin-
de.
Belgeselde Orka’lar ( Katil Balinalar ) parçalanmış
Antartika buzullarında güneşlenen fok balıklarını
avlıyorlar.
TV’yi İzlerken beynimin diğer yarısında ise,
Orka’larla Trump’un Türkiye ziyareti ile eşleştirme
( Oneline ) yapıyorum zihnimde. 
Orka’lar Fok’ları avlamak için, ekip olarak taktikler
geliştiriyor, Grup halinde planlı çalışıyorlar, dev
vücutları ile suni dalgalar yaratıp, Fok’ların buzul
parçalarının üzerinden suya düşmesini sağlayarak,
durumu çıkarlarına çevirip,  sonra bütünüyle mide-
lerine indiriveriyorlar.
Kendisini Dünya’nın Orka’sı ( Katil Balinası ) yeri-
ne koyan ABD, diğer ülkeleri parçalanmış buzullar
haline getirip, buzulların üzerindeki Fok’lar gibi, o
ülkelerin yer altı kaynaklarının yanında, halklarını
da çeşitli bahanelerle birbirine düşürüp, ülkelerini
paramparça ediyor.
21.12.2017 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
Kudüs oylamasında, adını sanını duymadığımız,
Palau, Nauru, Honduras, Marshall Adaları ve
Mikronezya gibi buzul ülkeler yaratırken, 500 mil-
yon dolar rüşvet aldığı Suudi Kral Selman’a benzer
uydu liderler ile de kendilerine münhasır ‘’ YENİ
DÜNYA ‘’ düzenini oluşturup, eski Amerika’nın
vahşi batı western geleneklerini hortlatarak,
Dünya’nın şakülünü bozmaya devam ediyorlar.
Son dönemde Venezuella’ya, gezi olaylarında ve
15 Temmuz’da,  Türkiye’ye, Arap Baharı adı altın-
da Libya, Cezayir, Sudan’a, yakın tarihte
Afganistan, Irak’ı paramparça eden ORKA ( Katil
Balina ) İran ve Türkiye üzerindeki ayni metodları
uygularken, ORKA batımızda Yunanistan’ın
Dedeağaç bölgesine radarlar kurup, (
Yunanistan/Türkiye  karasal ulaşımı ile Karadeniz
ve Boğazların kontrolünü sağlıyor ) binlerce zıhlı
araç yığıyor, Güney sularımız Akdeniz’de 200
savaş gemisi konuşlandırıyor, Yine Güney toprak-
larımızda PYD/YPG’ye onbinler( 5 bin Tır ) dolu-
su zırhlı silah veriyor, Fransa ve Almanya’yı
PYD/YPG’yi destek için sahaya davet ediyor.
Kısacası ORKA/ORKALAR’a dönüşüyor. Haçlı
seferlerinin 21. yüzyıl versiyonunun hazırlıklarını
yapıyorlar, Biz ne yapıyoruz? Birbirimizi didikle-
meden başka! İstanbul seçimi bitse de ORKA’nın
temmuz ziyaretinden önce aklımızı başımıza bir
devşirsek.
SICAK TEMMUZ’UN SOĞUK MİSAFİRİ 
Bana göre son yılların en ciddi ziyaretçisi, Donald
Trump’un ABD Başkanı oluşundan değil, ORKA
mantığı ile yapacağı ziyaretten dolayı çok ciddi. 
Dünya’nın iklimini bozan bu adam, Ülkemize,
Hay’ra mı / Şer’remi  geliyor?
İklim demişken, NASA’nın baş iklim bilimcisi
Gavin Scmidt, ‘’Son yılların sıcaklık rekoru
Ağustos’tan, Temmuz’a geçti, Gezegenimiz ısını-
yor ‘’ diyor.
Gezegenimiz ısınıyor derken; buzulların çözülme-
sinden mi? Yoksa dünya düzeninin bozulmasından
mı bahsediyor bilmiyorum?
TEMMUZ AYLARINDAN HEP KORKMU-
ŞUMDUR,
BAKIN, GEÇMİŞ TARİHTE TEMMUZ AYIN-
DA BİRBİRİNDEN ÜRKÜTÜCÜ NELER
OLMUŞ.
*** Başta 15 Temmuz 2016’da başımıza gelenlerin
hala yaraları sarılmadı ve unutmadık.
*** 4 Temmuz 2003 ABD askerleri tarafından,
Irak'ın Süleymaniye şehrinde bulunan Türk Özel
Kuvvetler merkezinde Subaylarımızın başına çuval
geçirmesini unutmadık. 
*** 28 Temmuz 1914 Birinci Dünya Savaşı baş-
langıcıdır. 
*** 17.07.1945 Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri
Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston
Churchill Almanya'nın Potsdam kasabasında bir
araya gelerek 2. Dünya savaşı sonrası dünyanın
bölüşümünü belirlediler.
*** 20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi
imzalandı.

*** 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalan-
dı.
*** 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı oldu. (
Makarios ve EOKB belasının Yavru vatandaki
VAHŞETİ ).
*** 21 Temmuz 1905 II. Abdülhamid'e Ermeni
Taşnak örgütü tarafından Yıldız Camii çıkışı bom-
balı suikast düzenlendi.
*** 17.Temmuz 1487 İran'ı Sünnilik'ten Şiiliğe
geçişi.
*** 3 Temmuz 1988 İran yolcu uçağı, Fars
Körfezi'nde ABD tarafından düşürüldü. 286 yolcu
hayatını kaybetti. 
*** 3 Temmuz 2013 Mısır Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi, halk hareketiyle yönetimden el
çektirildi
*** 3 Temmuz 1962 Fransa, Cezayir'in bağımsızlı-
ğını tanıyan anlaşmayı imzaladı. 
*** 4 Temmuz 1776 ABD'nin bağımsızlık
günü... . 
*** 5 Temmuz 1811 Venezuella'nın bağımsızlık
günü. 
*** 5 Temmuz 1993 Erzincan'ın Kemaliye ilçesi
Başbağlar Köyü'nde PKK, 33   vatandaşımızı kur-
şunlayarak ve yakarak katletti. 
*** 10 Temmuz 2000 Suriye Cumhurbaşkanlığına
Beşşar Esad seçildi. 
*** 14 Temmuz 1958 Irak'ta krallık yıkıldı.
Cumhuriyet ilan edildi. 
*** 17 Temmuz 2014 Malezya hava yollarına bağlı
bir uçak, Ukrayna üzerinde füzeyle düşürüldü.
Olayda 298 kişi hayatını kaybetti. 
*** 18 Temmuz 1953 Mısır'da Cumhuriyet ilan
edildi. 
*** 18 Temmuz 1968 Amerikan 6. Filo askerleri
Dolmabahçe'de denize atıldı. 
Geleceği kesinleşen S-400 ‘lirin, ORKA avında
kullanılması dilek ve temennileri ile iyi haftalar.

Remzi DOĞAN

’ORKA’’ 
( KATİL BALİNA ) NIN,

TEMMUZ SICAĞINDAKİ
TÜRKİYE ZİYARETİ ?

    

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire
Belediyesi ve Tire Giritliler
Derneği’nin

ortaklaşa düzenlediği "Girit'ten Tire'ye
Lezzet ve Kültür Festivali" Tire'nin
Turgutlu köyünde yapılacak. Turgutlu
köyüne yerleşmiş Giritlilerin ikinci,
üçünçü ve dördüncü kuşak torunları-
nın bir araya gelmesiyle başlayan ve bu
yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan festi-
valde yöresel ürünler pazarı da kurula-
cak. www.timebalkan.com’un haberine
göre; çeşitli konser ve organizasyonla-
rın düzenleneceği festivalle ilişkin bilgi
veren Tire Giritliler Derneği Başkanı
Serhad Aydın, bütün Giritlileri festivale
beklediklerini söyledi. Festivale her yıl
daha fazla katılımın olduğunu ifade
eden Aydın, "Her sene bir önceki sene-
nin ziyaretçi rekorunu kırıyoruz.
Turgutlu İzmir'deki Girit mübadillerin-
den oluşan tek köy. Turgutlu'nun Girit
kökenlilerin kültürünün, geleneklerinin
yaşadığı bir yerleşim biri olmasından
dolayı özel bir önemi var. Kültürümüzü
köyümüzde yaşatıyoruz ve yaşatmaya
devam edeceğiz." dedi.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü, Foça

Belediyesi’nin, Bosna Hersek Foça
ile kardeş kent olma isteğine onay
verdi. Her iki kentin yöneticileri
önümüzdeki günlerde bir araya
gelerek, Kardeş Kent Protokolü
imzalayacaklar. Gelişmenin mutlu-

luk verici olduğunu belirten Foça
Belediye Başkanı Fatih Gürbüz;
Bosna-Hersek’in batısında yer alan
Foça ile adaş olmanın yanı sıra, tari-
hi ve kültürel bağlarının da bulun-
duğunu belirtti, “İki ülke arasında-
ki dostluk, kardeş belediye olma-
mızla birlikte perçinlenecek. Bu kar-
deşliğin çok sayıda Boşnak kökenli
vatandaşımızın bulunduğu ilçemi-
zin turizm gelirlerine de katkı sağ-
layacağına inanıyorum” dedi.

Foça’lar kardeş oldu

"Girit'ten Tire'ye Lezzet
ve Kültür Festivali"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafın-
dan 2017 yılında hizmete açılan Buca Göç ve Mübadele Anı Evi,

TÜBİTAK'ın düzenlediği "Bilim Fuarı"na taşınan projeler arasına girdi

"Göç ve Mübadele Anı Evi"
BiliM FuArı’nA tAşındı

Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Veselina
Tihomirova, festivalin

Kırcaalili müzik severlerin uzun
zamandır beklediği bir etkinlik olup
kalıcı olarak etkinlik takviminde yer
aldığını vurguladı. Tihomirova,
efsanevi caz piyanisti Herbie
Hancock’un cazın düşünce özgürlü-
ğü, ifade özgürlüğü, olduğuna dair
sözlerini hatırlattı. Belediye Başkan
Yardımcısı,” Herkesin onu gerçek-
ten mutlu edecek müzik titreşimini
bulacağı unutulmaz ve ilham verici
bir gece yaşayacağımıza inanıyo-

rum” dedi. Caz festivali,
Orfeyus’un Vadisi Derneği ve
Kırcaali Belediyesi tarafından orga-
nize edildi. Festival programının
başında Kırcaali Kiara Yaylı
Dörtlüsü sahne aldı. Cumartesi
akşamı Kültür Evi önünde kurulan
sahnede Blues Efsanesi Jimmy’s
Band ve son yıllarda ün kazanan X
Key ve grubun üyesi olan Mayki
lakabıyla bilinen saksofon ustası
Milen Staykov yer aldılar.
Programın doruk noktası Nadya
Tonçeva ve grubuydu. Tonçeva
halihazırda Stara Zagora (Eski

Zağra) şehrindeki Hristina Morfova
Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları
Okulu’nda pop ve caz müziği hoca-
lığı yapıyor. Ülkenin en iyi caz
trompetçilerin biri oaln Bulgaristan
Ulusal Radyosu (BNR) Big Band’in
solistliğini yapan Mihail Yosifov,
festivalin özel konuğu oldu. BNR
Big Bandi, Ela Fitzgerald’ın zengin
repertuarında yer alan caz standart-
larından örnekler sundu.
www.timebalkan.com’a göre; Caz
virtüözlerinin performansları bir
saatten fazla sürdü ve Kırcaalili caz
severleri sevindirdi.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Türk-Yunan Nüfus
Mübadelesi” başta olmak
üzere Türkiye'ye Balkan

ülkelerinden yapılan göçlerin hikâye-
sini aktarmak ve göçmenlerden kalan
kültürel mirası sergilemek amacıyla
Buca Kasaplar Meydanı'nda kurulan

Göç ve Mübadele Anı Evi, TÜBİTAK
Bilim Fuarı'na katılan Buca Hasan Ali
Yücel Ortaokulu öğrencileri tarafın-
dan bilimsel bir proje haline getirildi.
Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı
Buca’daki Göç ve Mübadele Anı
Evi’ni tanıtmak için Mart ayından iti-
baren, tarih öğretmenleri Recai
Özdemir'in danışmanlığında çalışma-
lara başlayan öğrenciler, Anı Evi'ni

ziyaret ederek mübadele ve göç hak-
kında kurum yetkililerinden veri top-
ladı. Arda Tınaztepe, Ceren Kahya,
Ege Akçay, Hatice Berra Aktuğlu, İdil
Hocaoğlu, Nida Gültekin ve Ümran
Sıla Güdük topladıkları verileri proje-
lendirerek Bilim Fuarı'nda sunumları-
nı gerçekleştirdi. 115 yıllık bina herkes
tarafından büyük ilgi topladı.

115 YILLIK BİNA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Buca Kasaplar Meydanı'nda res-
torasyonu tamamlanarak Kent Arşivi
ve Müzeler Şube Müdürlüğü'nce
“Göç ve Mübadele Anı Evi” olarak
düzenlenen 115 yıllık iki katlı tarihi
bina, hafta içi ve cumartesi günleri

ziyaretçilerini ağırlıyor.“Türk-Yunan
Mübadelesi” başta olmak üzere
Türkiye'ye Balkan ülkelerinden yapı-
lan göçlerin hikâyesini ve yarattığı
kültürel-sosyal değişimleri kayıt altı-
na almak amacıyla hazırlanan Anı
Evi'nde sergilenen obje, fotoğraf ve
belgeler için çok sayıda kişi ve kurum
bağışta bulundu. Objeler arasında
Girit'teki bir evden hatıra olarak geti-
rilen bir tuğla parçası, 90 yıllık bir
ayna, mübadil ailelere ait kıyafetler,
dokumalar ve mutfak malzemeleri ile
mübadeleyle ilgili tasfiye talepname-
leri, nüfus tezkereleri ve benzeri bel-
geler yer alıyor. Göç ve Mübadele Anı
evi, Türk-Yunan nüfus mübadelesini
yaşamış mübadiller ve onların 1'inci,
2'inci ve 3'üncü kuşak akrabalarının
anılarını yaşatıyor.

Kırcaali Belediyesi’nden

caz ziyafeti
Kırcaali’de gerçekleştirilen Orfeyus’un Vadisi Caz Festivali, caz

sanatçıları, caz uzmanları ve caz severlerini yeniden bir araya getirdi
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USTASI

Eşimle birlikte Kıbrıs Rum
kesimine geçtik. Niyetimiz
biraz araştırma yapmak, si-

yasi havayı koklamaktı. Lokmacı
Barikatı’ndan ara bölgeye, oradan
da Uzun yola girdik. Uzun yol beni
çok etkiler. En azından bir asırdan
fazla bir dönem boyunca Kıbrıs
adasının ticaret ve ekonomi dünya-
sının kalbinin attığı yer olmuştur.
Ünlü Rum şirketlerinin merkezleri
ve satış yerleri hep bu “Uzun
Yol”da ve bitişik sokaklarda yer al-
mıştır. 1821 isyanının hazırlığı da
hemen iki arka sokaktaki Fenora-
meni Kilisesinde yapılmıştı. Uzun
Yol’a adımımı atınca aklıma hep
EOKA’nın tetikçisi Nikos Sampson
gelir. EOKA’nın adada terör ey-
lemlerine başladığı vakit, Uzun
Yol’da alış verişe çıkan masum İn-
giliz ailelerinin arkalarından sinsice
yaklaşır, enselerine kurşun sıkarak
öldürürdü. Sonra da hemen koşarak
yanına gelen Fenorameno kilisesi
kız lisesinde okuyan rahibe kılıklı
bir kıza silahını verirdi. Kız silahla
olay yerinden uzaklaşıp kaçarken,
boynundaki fotoğraf makinesini çı-
karır yerde yatanların resmini çek-
tikten sonra ertesi gün sahibi
olduğu Mahi gazetesinde olayı hem
anlatır hem de resmini basardı.
Uzun Yol’a adımımı atınca bu
olaylardan bir tanesini, sanki de
göz şahidi olmuşum gibi gözümün
önünde canlandırmaya çalışırım
hep. İşte burada yaklaşltı İngiliz
kadın ile çocuğuna ve arkadan en-
selerine kurşunu sıktı. Şu köşeden
rahibe kılıklı kız öğrenci koşarak
geldi, silahı aldı ve kaçtı. Nikos
Sampson’da yerde yatanları şöyle
çekti diye. 23 Aralık 1963 gecesi
Nikos Sampson emrindeki silahlı
EOKA’cılarla masum ve silahsız
Türklerin yaşadığı Küçük Kay-
maklı bölgesine saldırmış, evleri
talan ederek yakıp yıkmış, birçok
kardeşimizi de şehit etmişti. Zafe-
rini de eline büyük boyda bir Türk
bayrağı alarak arkadaşları ile bir-
likte adeta bir kahraman pozunda
Küçük Kaymaklı sokaklarında çek-
tiği resimle ilan etmişti. Çekilen re-
simde Nikos Sampson’un yüzünde
mağrur, zafer kazanmış muzaffer
bir komutan ifadesi vardı.

ÇOK DEĞİL 11 YIL SONRA

Çok değil 11 yıl sonra, 20 Temmuz
1974 günü adaya ayak basan Meh-
metçiklerin önünde kahramanlığı
sökmeyince, ayaklarını kıçına vura
vura kaçmayı yeğlemişti sahte kah-
raman. Silahsız insanların karşı-
sında kendini aslan zanneden Nikos
Sampson, Türk askerinin karşısında
korkak bir tavşana dönüştü anında.
Bunlar böyle insanla işte. Uzun
Yol’un tenhalığı, dükkanların nere-
deyse tümünün vitrinlerinde “Sale”
yani “İndirim” yazması, buna ilave-
ten hepsinde “OLA MISI TIMH”
yani “HEPSİ YARI FİYATINA”
yazması beni çok şaşırttı gerçekten.
Korkunç bir ekonomik sıkıntı
içinde oldukları bariz bir şekilde
ortada. 
24 Nisan 2004 tarihinde gerçekleş-
tirilen Annan Planı Referandumu
döneminde, Kıbrıslı Rumlar refah
düzeyi bakımından bizden çok yu-
karıdaydılar. Yerel Türkçe tabiri-
mizle “bıyıklarını balta
kesmiyordu” ve hepsinin de ağzın-
dan adeta sakız gibi olmuş “Bizim
Rum Kurucu Devletimiz zengin,
Türklerin Kurucu Devleti ise fakir.
Asla Türklerin maaşlarını ödeme-
yiz, refahımızı paylaşmayız, onla-
rın gelişmeleri için hiçbir şey
yapmayızi bir kuruş da vermeyiz”
sözleri çıkıyordu her fırsatta ağızla-
rından…“Düşmez kalkmaz bir Al-
lah’tır” sözü hiçte boşuna
söylenmiş bir deyim değil…

Esra BALKAN

BALKANLARIN
ROMEO VE 

JULİETİ

Değerli okuyucularımız bu hafta
sizlerle Balkanların Romeo ve
Juilet’i olarak anılan Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk ve Eleni Karinte'nin
günümüze yansıyan destansı aşk hikâye-
sinden bahsetmek istiyorum. Dilden dile
günümüze kadar gelen büyük aşk hikâ-
yesi bizlere kimi zaman efsane mi? ger-
çek mi? diye sorgulatıyor? 19. yüzyılda
yaşanan aşk hikayesinin baş rollerinde
Mustafa Kemal Atatürk ve Manastır' lı
güzel Eleni Karinte yer alıyor. Birbirle-
rine aşık olmalarına karşılık kavuşama-
yan çiftin hikayesi asr - ı saadet
dönemindeki aşk -ı, sevgiyi ve muhabbeti
yansıtıyor sanki. Atatürk' ün Müslüman,
Eleni’nin Hıristiyan olması, dini ve sos-
yal kısıtlamalar dolayısıyla erken bitme-
sine mahkûm olan büyük aşk,
Balkanların Romeo ve Juliet hikayesi
olarak bir yüzyıl sonra hala konuşulur du-
rumda ve kanıt niteliğindeki belgeleri
görmek isteyen turistler kilometrelerce
uzaktan ziyaret etmektedir.

SIR DOLU MEKTUP

Manastır Enstitüsü, bir zamanlar Atatürk'
ün eğitim aldığı bina şu an müzeye dön-
üştürülmüş durumda, değerli okuyucula-
rımız. Büyük Türk reformcu Atatürk'
onuruna yapılan anı odasının tam orta-
sında Manastırlı Elene Karinte' nin mek-
tupları yer almaktadır. Müzede Atatürk'
ün fotoğrafları, savaş çizimleri, kütüp-
hane, büst ve balmumu figüründen olu-
şan oda Mustafa Kemal Atatürk' ün
hayatının tüm sırlarını toplamış görünü-
yor.
Kader ve hayat yolunda buluşamayan çif-
tin hikayesi beni de oldukça etkiledi, aşk
dolu ifadeler şu şekilde devam ediyor;
”Çok seneler geçti, ben halen her gün
senden haber bekliyorum. Herhangi bir
zamanda mektubumu alırsan, beni ha-
tırla. Kağıttaki gözyaşlarımı görebilecek-
sin. Yıllar ve olaylar geçiyor, seninle
ilgili çok şeyler konuşuluyor. Mektu-
bumu okurken, başka kadını seviyorsan,
mektubumu yırt." ...
Manastırlı Eleni Mustafa Kemal Atatürk'
e olan sevgisinin ömür boyu süreceğini
aşağıdaki kelimelerle açıklamış; 
"Benim seni sevdiğim kadar, o kadını o
kadar çok seviyorsan, kendisine hiçbir
şey söyleme, senin kadar mutlu olmasını
diliyorum. Fakat, balkondaki kızı hatırlı-
yorsan ve başkasını sevmiyorsan, seni
beklediğimi ve ömrüm boyunca bekleye-
ceğimi bilmeni istiyorum”.. 
Büyük aşkı anlatan mektubu tek nefeste
okuyan turistler, Manastır’da Şirok So-
kak’ta bulunan Karin’in evi önünde fo-
toğraf çektiriyorlar, evin balkonu ise
hüzünlü aşk hikayesini anımsatıyor ve zi-
yaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıp
büyülüyor adeta. Çok kıymetli okuyucu-
larımız yolunuz düşerse ya da kültürel
gezi olarak nereye gitmeliyim diye düşü-
nüyorsanız Manastır sizler içinde doğru
adres olacaktır. Tüm dünyada ve Balkan
ülkelerinde ve Türkiye' de yaşayan hem-
şerilerime en derin saygılarımı, selamla-
rımı sunuyorum

SMEDEREVO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Halkbank, 4 yıldır faaliyet
gösterdiği Sırbistan'da,
34'üncü şubesini ülkenin

kuzeydoğusundaki Smederevo
kentinde açtı. Şubenin açılışına
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi
Tanju Bilgiç, Smederevo Belediye
Başkanı Jasna Avramovic, Halk-
bank Sırbistan Genel Müdürü
Kenan Bozkurt, Galatasaray'ın
efsane futbolcularından Cevad
Prekazi ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Türkiye'nin Belgrad Bü-
yükelçis Bilgiç, açılışta yaptığı
konuşmada, Sırp yetkililere, Sır-
bistan'a yatırım yapmak isteyen
Türk iş adamları için en iyi şart-
ları yaratmaları ricasında bu-
lundu.

www.timebalkan.com’dan alı-
nan bilgilere göre; Bilgiç, "Eko-
nomik ilişkilerin iyi olmasının en
önemli sebeplerinden bir tanesi
de bizim Halkbank'ın burada ol-
ması. Halkbank çok önemli.
Çünkü Halkbank'ın olduğu
yerde Türk yatırımcısı oluyor."
diye konuştu. Smederevo Bele-
diye Başkanı Jasna Avramovic

de Smederevo kentine daha çok
Türk yatırımcının gelmesi için
gerekli adımların atılması gerek-
tiğini söyledi. Halkbank Sırbis-
tan Genel Müdürü Kenan
Bozkurt ise Smederevo'da bu-
lunmaktan memnuniyet duydu-
ğunu dile getirerek, bugün
Halkbank'ın Sırbistan'daki 34.
şubesini açtıklarını bildirdi.

KIRCAALİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Bulgaris-

tan'da Kırcaali şehrinin kurucusu
Gazi Kırca Ali'nin kabri türbe ya-
pıldı ve Kırcaali Merkez Camisi
çevre düzenlemesi tamamlandı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Kırcaali şehrinin kuru-
cusu Gazi Kırca Ali'nin türbesinin
yapılması ile Kırcaali Merkez Ca-
misi çevre düzenlemesi çalışmala-
rının tamamlanması dolayısıyla
açılış töreni düzenlendi. Törene,
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy, Başmüftü Mustafa
Aliş Hacı, Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, Kırcaali ve çevre
illerin müftüleri ile belediye, yerel
yönetim temsilcileri katıldı. Bü-
yükelçi Ulusoy, Türkiye'nin TİKA
vasıtasıyla bağışçı ülke olarak
katkı sağladığı projenin, dost,

komşu ve müttefik Bulgaris-
tan'la ortak kültürel mirasın ko-
runması bakımından önemli
olduğunu belirtti. Geçen ay içinde
de Edirne'deki Sveti Georgi Kilise-
si'nin Bulgaristan makamlarının
katkılarıyla restore edilerek açıldı-
ğını hatırlatan Ulusoy, her iki ül-
kenin komşusundaki ortak
kültürel miras eserlerinin korun-
masına destek olmasının doğal ol-
duğunu vurguladı.
www.timebalkan.com’a göre; Bü-
yükelçi Ulusoy, projeyi destekle-
yen TİKA'nın bütün bu komşu
coğrafyalarda camiden kiliseye,
medreseden okula her türlü sos-
yal yardım çalışmalarında iş bir-
liği yapmaya hazır olduğunu

kaydetti. Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet de Başmüftülü-
ğün öncülüğünde yürütülen proje
kapsamında Türkiye'den sağlanan
katkılardan dolayı teşekkürlerini
iletti.

Halkbank, Sırbistan'da 34. şubesini açtı

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'teki Uluslar-
arası Balkan

Üniversitesinde (IBU) 2018-2019
eğitim yılı mezuniyet töreni dü-
zenlendi. IBU'nun kampüsünde
düzenlenen törenine Kuzey Ma-
kedonya Başbakanı Zoran
Zaev, Dış Yatırımlardan Sorumlu
Devlet Bakanı Elvin Hasan, Tür-

kiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin
Erkal Kara, IBU Yönetim Kurulu
Başkanı Aydoğan Ademoski, si-
yasi parti liderleri, ülkedeki dip-
lomatlar, Türk kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri, öğren-
ciler ve aileleri katıldı. www.time-
balkan.com’dan alınan bilgilere
göre; Başbakan Zaev, IBU'nun ül-
kenin eğitim sisteminde ciddi bir
aktör olduğunu belirterek, "Ulus-
lararası Balkan Üniversitesi ülke-

miz ile Balkan ülkeleri ve Türkiye
Cumhuriyeti arasında iş birliği
köprüsü teşkil ediyor" dedi.Üni-
versitenin en modern eğitim,
bilim ve araştırma koşullarına
sahip yeni bir kampüse yatırım
yapma kararıyla Kuzey Make-
donya'da yatırım yapmanın akıllı
bir karar olduğunu kanıtladığını
ifade eden Zaev, IBU'nun akade-
mik ve öğrenci yapısının farklı
millet, din ve kültürden olması
nedeniyle kelimenin tam anla-
mıyla uluslararası bir üniversite
olduğunu vurguladı. Büyükelçi
Kara da Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
himayesinde kurulan üniversite-
nin Kuzey Makedonya ve 
Balkanların geleceğine ışık tuta-
cağını, Türkiye ile Kuzey 
Makedonya arasındaki güçlü
bağları daha da sağlamlaştıraca-
ğını söyledi.

TİKA’dan bir kültür 
hizmeti daha

Uluslararası Balkan
Üniversitesi’nde 
mezuniyet heyecanı

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO

ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

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

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE Lİ YA YIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B 

Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00

BAS KI TA Rİ Hİ: 17 Haziran 2019
BAS KI: STAR MED YA YA YIN CI LIK A.Ş.

ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş 
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR   TEL: 0 232 251 76 32
www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com

Kö şe ya zı la rı nın so rum lu lu ğu ya za rı na ait tir. Yıl lık abo ne be de li 
500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için 

pos ta üc re ti ila ve olu nur.

ataatun@gmail.com
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ABD ve AB, Sırp – Arnavut
uzlaşmasını dayatmak için
Sırbistan ve Arnavutluk

merkezli toplumsal sokak hare-
ketlerini bir süredir başarılı bir şe-
kilde organize ediyorlar. Her iki
ülkenin siyasi figürlerinin çok
güçlü olmasına rağmen zayıf bir
muhalefetle iktidarın yolsuzluk-
ları bahane edilmek suretiyle in-
sanlar bir süredir sokaklarda
eylemler yapıyor. Ülkeleri uz-
laşıya zorlayan bu mü-
dahalenin dozu
Sırp ve Arnavut
liderlerin tavır-
larına bağlı
olarak arta-
cak veya
sonlanacak-
tır. Kendi si-
yasi
menfaatleri
için dünyanın
çok farklı yer-
lerinde insanları
sokağa dökmeye
başaran ülkelerin bu
konuda çok mahir oldukla-
rını unutmamak gerekir. Bütün
bu girdileri yan yana koyup top-
ladığımızda, orta vadede, Rus ve
Türk yanlısı, Ortodoks ve Müslü-
man toplulukları AB ve
ABD safında yer al-
maya ikna edecek
bir süreç yaşaya-
cağımızı söyle-
yebiliriz. Bu
ya ülkelerin
güzellikle
ikna olma-
ları ya da
tehditle ter-
biye olmala-
rıyla
gerçekleştiril-
mesi planlanan
bir süreç. Kısa ve
orta vadede bir Sırp ve
Arnavut uzlaşısı arzu edilen
bir başarı hikayesi olarak sonuç-
landırılsa bile, bu hikâyenin de-
rinliklerinde ileriki yıllarda tekrar
ortaya çıkartılabilecek bir çatışma
temasının yerleştirilmiş olma ger-
çeğini de unutmamamız lazım.

TÜRKİYE NEREDE 
YER ALMALI?

Peki Türkiye bu sürecin neresinde
yer almalı? Balkanlar, Batı ve
Rusya açısından ne kadar önem-
liyse Türkiye açısından bir o
kadar hayati bir coğrafyadır. Bu
nedenle geçmişimizden gelen
soyut ve somut kültürel değerle-
rimiz başta olmak üzere soydaş
ve akraba topluluklarından olu-
şan insan kaynaklarımıza sahip
çıkmamız lazım. Sadece bunu ba-
şarmak dahi Türkiye’nin Av-
rupa’daki tampon bölgesini
korumuş olması anlamına gele-
cektir.
ABD ve AB’nin uzlaşmanın şekli
ve şartlarına ilişkin net bir öne-
ride bulunmaması tarafların daha
rahat hareket etmesine neden ol-

maktadır. 28 Mayıs günü 200 kişi-
lik Kosovalı güvenlik güçlerinin
Mitrovica bölgesindeki dört Sırp
belediyesine organize
suçlarla mücadele etme gerekçe-
siyle müdahalede bulunmasının
ardındaki neden de süreçte yaşa-
nan belirsizliklerden kaynaklan-
makta. Kosova Cumhurbaşkanı
Haşim Taçi polislerin müdahale-
sini engellemek isteyen Rus dip-

lomatların bulunduğunu
duyururken, Sırbistan

Cumhurbaşkanı
Aleksander Vuçiç

olayların bir ça-
tışmaya dön-
mesi halinde
Sırp polis ve
askerinin
müdahale
edebilece-
ğini açıkladı.

Bu gelişme,
şayet bir uz-

laşma sağlana-
caksa tarafların

mevcut kazanım ve
isteklerinin dışında olması

durumunda yaşanabilecekleri or-
taya koyması açısından önem arz
etmekte. AB ve ABD menfaatleri
gereği bir uzlaşı için uğraşırken

Rusların bunu engellemek
isteği gayet doğal

kabul edilmelidir.
Bu yaşananlar

Rus tarafının
işine gelmiş
gibi görünse
de ABD ve
AB’nin her
iki tarafa
daha yoğun
bir baskı uy-

gulaması için
de bir gerekçe

oluşturacaktır.
Sonuç olarak, Ar-

navut ve Sırpların güç
de olsa bir uzlaşıya zorlana-

cağı muhakkak. Bu uzlaşının
önündeki en büyük duygusal
engel olan dini ve etnik değerle-
rin yozlaştırılması yönündeki ça-
lışmalar zaten yıllardır
yapılmaktadır. Ekonomik sorun-
ların AB, güvenlik sorunlarının
da NATO kapsamında çözüleceği
garantisi her iki tarafın taviz ver-
mesindeki en temel etken olacak-
tır. Lakin bu dönemsel uzlaşının
bir gün daha büyük bir çatışmayı
ortaya çıkarmayacağını kimse ga-
ranti edemez. Zira her iki etnik
yapının milliyetçilik duygularının
temelinde biri diğeri için en
önemli “öteki” durumundadır.  
Sırp – Arnavut uzlaşması yakın
dönemde gerçek ama uzun dö-
nemde hayal olmaya devam ede-
cektir.
["Korsanlıktan Siyasal İslam'a:
Cezayir'de Sosyal ve Toplumsal
Değişim" kitabının yazarı olan Ali
Maskan çalışmalarını sömürgeci-
lik ve Afrika ile Balkanlar alanla-
rında sürdürmektedir]

Sırp-Arnavut uzlaşması
gerçek mi hayal mi?
Halihazırda Balkanlardaki en büyük problem Kosova merkezli Arnavut-Sırp gerginliği.
Bu sorunun çözülmesi AB ve ABD’nin başarısı, Rusya’nın ise kaybı olarak tarihe geçecek

2

BİTTİ...
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Romanya'da Türk
Dili Günü kutlandı

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Enisa Alo-
merovic Hubanic tarafından
hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Sırplar

ve Sırbistan Sergisi"nin açılışı yapıldı. www.ti-
mebalkan.com’un haberine göre; Sırbistan ve
Sırpları konu alan ve 15. yüzyıldan 19. yüzyıla
kadar olan döneme ait belgelerin yer aldığı ser-
ginin açılışına Sırbistan Kültür ve Enformasyon
Bakanı Vladan Vukosavljevic ile Devlet Arşiv-
leri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın yanı sıra
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve
davetliler katıldı. Sergi-
nin açılışını yapan Vuko-
savljevic, yaptığı
konuşmada, Türkiye ile
Sırbistan arasındaki iliş-
kilerin en üst düzeyde
seyrettiğini belirterek,
iyi ilişkilerin kültür ala-
nına da yansıdığını söy-
ledi. Vukosavljevic, "İki
ülke arasındaki iş birliği-
nin önümüzdeki yıllarda
olumlu sonuçlar verece-
ğini umuyorum." dedi.
Prof. Dr. Ünal da Bal-
kan coğrafyası ve Ana-
dolu'nun tarihi süreçte
kültürel ilişkilerin yoğun
ve halkların birlikte ya-
şadığı bölgeler oldu-
ğunu ifade ederek,
"Sırbistan ile Türkiye
arasındaki tarihi ve kül-
türel en önemli irtibat-

ları ortaya koyacak kaynaklar arşivlerdir. Dev-
let arşivlerimizde bu siyasi ilişkilere ait bin-
lerce, on binlerce belge bulunmaktadır." diye
konuştu. Sırbistan ile Türkiye arasındaki diplo-
matik ilişkilerin 140 yıldır devam ettiğini vur-
gulayan Ünal, "Uzun bir tarihi süreç içinde
özellikle Sırbistan ile Osmanlı Devleti'nden
olmak üzere, daha sonra Türkiye Cumhuri-
yeti üzerinden düşünüldüğünde bu ilişkilerin
ortaya koyulacağı birçok belge yer almakta,
bunun niceliği bile, sayısı bile artık bu ilişkileri-
mizin ne kadar yoğun bir şekilde olduğunu or-
taya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Belgrad'da "Osmanlı Belgelerinde
Sırplar ve Sırbistan Sergisi"

BÜKREŞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'nın Köstence şeh-
rinde Türk Dili Günü dolayı-
sıyla kutlama programı

düzenlendi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
ile Romanya Demokrat Türk Birli-
ğinin desteğiyle bu yıl üçüncüsü or-
ganize edilen Türk Dili Günü
kutlamalarına, Türkiye'nin Bükreş
Büyükelçisi Füsun Aramaz, Demo-

krat Türk Birliği Başkanı Fedbi
Osman, Romanya azınlık Türk mil-
letvekili Hüseyin İbrahim, TİKA
Koordinatörü Yasemin Melez Biçer,
Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu
Sulhi Turan, yerel yetkililer, Türk iş
adamları ve öğrenciler katıldı. Et-
kinlikte, Kuzey Makedonya'dan
gelen yörük Türklerinin geleneksel
kıyafetlerle sergiledikleri folklor
gösterisi ve Moldova'nın Kongaz
ilinden öğrencilerin Gagauz Türk-
çesi ile seslendirdikleri eserler ilgi
gördü. Büyükelçi Aramaz, Müslü-
man-Türk-Tatar soydaşlara karşı
benimsediği kucaklayıcı politika se-

bebiyle Romanya'ya, Türk diline
verdikleri katkı sebebiyle de Tİ-
KA'ya teşekkür etti. TİKA Koordi-
natörü Biçer de Doburca bölgesinde
uzun yıllar kendi dilini ve kimliğini
muhafaza ederek huzur, barış ve
birlik içindeki yaşamlarıyla örnek
olan soydaşlara, Romanya Demo-
krat Türk Birliğine ve buna imkan
sağlayan Romen makamlarına te-
şekkür etti. Kutlamalar kapsamında
bu yıl "Romanya'daki Türklerin Ta-
rihi ve Gelenekleri" temasıyla dü-
zenlenen Türkçe yarışmasında
dereceye giren öğrencilere ödülleri
verildi.  Romanya'da yaşayan Türk

toplumuna desteklerinden dolayı
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi
Aramaz, Türkiye'nin Köstence Baş-
konsolosu Turan, Köstence Vali Yar-
dımcısı Şenol Ali, DEİK
Türkiye-Romanya Komitesi Baş-
kanı Ömer Süsli ve TİKA Koordina-
törü Biçer'e plaket takdim edildi.
Romanya'da Türk toplumunu tem-
sil eden siyasi parti Romanya De-
mokrat Türk Birliğinin milletvekili
İbrahim Hüseyin'in teklifiyle ül-
kede her yıl 5 Haziran'ın Türk Dili
Günü olarak kutlanmasına karar
verilmişti.

Romanya'nın Köstence şehrinde Türk Dili Günü
dolayısıyla kutlama programı düzenlendi

Kosovalı 
dedesinden

telkari 
öğrendi

Ege Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Gazetecilik Bölümü öğren-
cisi Ali Şahini, dedesinden

emanet telkari sanatını yaşatmaya
çalışıyor. Usta-çırak öğretisiyle bu-
güne taşınan, altın ve gümüş teller-
den örülerek oluşturulan motifli el
sanatı telkari, yetenekli ustaların el-
lerinde şekilleniyor. Kosova'nın Priz-
ren şehrinde doğduktan
sonra İzmir'e yerleşen 54 yaşındaki
İbrahim Şahini de az sayıdaki telkari
ustalarından birisi. Mesleği 44 yıl
önce babasından öğrenen ve evin-
deki atölyede çalışmalarını
yürüten Şahini'nin telkari yolculuğu,
şimdi gazetecilik öğrencisi oğluyla
devam ediyor. Şahini'nin oğlu Ali Şa-
hini de ata yadigarı mesleği sürdür-
mek için uğraşıyor.
www.haberler.com’a göre; İbrahim
Şahini, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, babasının emanet bıraktığı
telkari sanatını devam ettirmenin
mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tel-
karinin hep yaşamlarının bir parçası
olduğuna işaret eden Şahini, "Bizim
için olmazsa olmazdı.
Evimizde atölye vardı ve zaman kav-
ramı olmadan hep çalıştık. İşimi hala
çok severek yapıyorum. Benden
sonra da oğlum bu sanatı sürdüre-
cek." diye konuştu. 
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Bostanlıspor
Bulgaristan yolcusu

Salihlili 2 judocuya Balkan 
Şampiyonası’nda milli görev

ZVORNİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gençler Balkan
Şampiyonası'nda müca-
dele eden milli takım,

organizasyonu üçüncü sırada
tamamladı. Türkiye Judo
Federasyonu’ndan yapılan açık-
lamaya göre Bosna Hersek'in

Zvornik kentinde gerçekleştiri-
len şampiyonanın ikinci
gününde milli sporcular, tatami
de bir gümüş ve 5 bronz madal-
ya aldı. Son gün karşılaşmala-
rında kadınlar artı 78 kiloda
Yağmur Şengül gümüş, 70 kilo-
da Burcu Aksoy, 78 kiloda Esra
Önder ve Saliha Taşan bronz
madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde 90 kiloda Can Güzel
ve artı 100 kiloda Hakan Akar
bronz madalya ile kürsüde yer
aldı. Ay-yıldızlı takım, şampi-
yonayı toplamda bir altın, 2
gümüş ve 11 bronz madalya ile
tamamladı. Milli takımın üçün-
cü olduğu organizasyonda
birinciliği Romanya, ikincili-
ği Bosna Hersek elde etti.

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Milli Takımı,
Avrupa Erkekler 7'li
Ragbi Konferans 1

Turnuvası'nda ikinci
oldu. Sırbistan’ın başken-

ti Belgrad'da düzenlenen
organizasyonun finalinde
Türkiye ile Macaristan
karşılaştı. Macaristan,
Kral Petar Stadyumu'nda
oynanan maçı 43-0 kaza-
narak şampiyonluğa
ulaştı.

www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre;
Macaristan, temmuz ayın-
da yapılacak 2020 Tokyo
Olimpiyatları elemelerin-
de yer almaya hak kazan-
dı. Türkiye ise bir üst lige
yükseldi.

H.MERKEZİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bostanlıspor boks, kick boks,
muay thai ve dart takımlarıyla
Bulgaristan’ın Plevne Şehri’nde

düzenlenecek olan Uluslar arası
Plevne Dans, Müzik ve Spor
Festivali’ne katılacak.
Bulgaristan’dan aldıkları festivale
katılma tekliflerini dört branş olarak
kabul ettiklerini ifade eden
Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü
Başkanı Avni Erboy, "Plevne şehrin-
de bu yıl ilk kez uluslar arası düzey-
de düzenlenecek olan festival için
teklif aldık. 1-5 Ağustos tarihlerinde
yapılacak olan spor festivaline kick
boks, muaythai  boks ve dart takım-
larımızla katılmayı kararlaştırdık.
Burada festivale katılacak diğer
yabancı ülke sporcuları ve
Bulgaristan Plevne sporcularıyla iki
özel karşılaşma yapacağız.” dedi.

Türkiye Milli Takımı, Belgrad'da düzenlenen Avrupa Erkekler
7'li Ragbi Turnuvası'nın finalinde Macaristan'a 43-0 yenildi

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)

Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Bosna Hersek’ten üçüncü döndüler

MANİSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Salihli Belediyespor Judo
Takımından Ceren Yılmaz ve
Abdülkadir Atılgan, Yıldızlar

Balkan Judo Şampiyonasında milli
takım forması altında madalya ara-
yacak. www.timebalkan.com’un
haberine göre; Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’te gerçekleştirilecek
olan Yıldızlar Balkan Judo
Şampiyonasında Salihli
Belediyespor’un başarılı judocuları
44 kg’da Ceren Yılmaz ile 60 kg’da
Abdülkadir Atılgan Ay-yıldızlı forma
ile madalya mücadelesi verecek. 

Mİllİ ragbİcİler 
Sırbistan'da ikinci oldu


