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¥ Öğrenci ve velilerin eyle-
mine İskeçe seçilmiş Müf-
tüsü Ahmet Mete,
Mustafçova Belediye Baş-
kanı Rıdvan Delihüseyin, Ra-
dikal Sol İttifak'ın (SYRİZA)

İskeçe milletvekili Hüseyin
Zeybek ve Değişiklik Hare-
ketinin (KİNAL) İskeçe mil-
letvekili Burhan Baran,
İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ozan Ahmetoğlu da destek

verdi. Okul Aile Birliği ve En-
cümen Heyeti'nin kararıyla
gerçekleştirilen eylemde,
kent merkezindeki okulun
önünde toplanan veli ve öğ-
renciler, "Cezaevi değil okul

istiyoruz", "Eğitimdeki en-
geller kaldırılsın" şeklinde
slogan atarak Doğu Make-
donya ve Trakya Eyalet Baş-
kanlığı İskeçe Temsilciliği
binasına kadar yürüdü.

¥ Bulgaristan ile sınır
komşusu Makedonya ara-
sında siyasi gerginlik sürer-
ken, Bulgaristan'daki siyasi
liderler ikili ilişkilerdeki so-
runları görüştü. Cumhur-
başkanı Rumen Radev'in
ev sahipliğinde gerçekle-
şen toplantıda, Makedon-
ya'nın 17 Ekim'de Avrupa

Birliği'nden (AB) beklediği
üyelik müzakerelerine
onay için Bulgaristan'ın ve-
rebileceği destek ele
alındı. Cumhurbaşkanı
Radev, Makedonya'nın AB
ile müzakerelere başlaması
için komşularıyla ilişkilerini
pekiştirmesi gerektiğini
söyledi. Başbakan Boyko

Borisov'un hükümetine
kilit destek veren Birleşik
Vatanseverler (OP) koalis-
yonu temsilen konuşan
Başbakan Yardımcısı ve Sa-
vunma Bakanı Krasimir
Karakaçanov, Bulgaris-
tan'ın Makedonya'nın AB
üyeliğini veto etmesi tale-
binde bulundu. 5’te

¥ Novi Sad şehrindeki bir
kreşin duvarına yazılan
"Kosova'dan İran'a kadar
ölü Müslümanlar olacak -
Ratko Mladic" ifadeleri
tepki çekti. Belediye Baş-
kanı Milos Vucevic, yaşa-
nanları sert bir dille
kınarken, kreşin duvarın-
daki yazı ise Vojvodina
Sosyal Demokratlar Ligi
gönüllüleri tarafından bo-
yanarak kapatıldı.

Batı Trakya'da bu defa
vElİlEr EylEmdEydİ
İskeçe'deki azınlık lisesinde öğrenci sayısındaki artış
nedeniyle ikili eğitime geçilmesi kararına itiraz eden
veliler, ek derslik ve yeni okul talebiyle eylem yaptı

Sırp ırkçıları
görev

başında

5’te

Yunanistan'a 
"mültecileri 
tahliye et" çağrısı

Bulgaristan ve Makedonya
arasında AB gerginliği

3’te

Mehmetçik Prizren’de
okul onardı

¥ arnavutluK'un kuze-
yindeki İşkodra şehrinde
ülkenin komünizmle yöne-
tildiği dönemden bu yana
ilk defa hafızlık töreni dü-
zenlendi. İşkodra Hafızlık
Merkezi mezunu 13 kişi
için Parruca Camisi'nde
yaklaşık 70 yıl aradan
sonra düzenlenen ilk ica-
zet törenine, Türkiye'den
kanaat önderi Osman Nuri
Topbaş,  Türkiye'nin Tiran
Büyükelçiliği temsilcileri ve

çok sayıda davetli katıldı.
Arnavutluk'un farklı şehir-
lerinden olan 13 hafızdan
en büyüğü 24, en küçüğü
13 yaşında. İstanbul mer-
kezli Aziz Mahmud Hüdayi
Vakfı destekleriyle İşkodra
merkezli İstanbul Derne-
ğince ülkede komünizmin
yıkılmasından sonra açılan
ilk hafızlık merkezi olan İş-
kodra Hafızlık Mer-
kezi, 2017'de faaliyete
geçti. 8’de

Sayfa 3’terifat Sait

SiyaSette 
Balkanları 
dışlamak

¥ Kosova'nın güney-
batısındaki Prizren'e
bağlı Manastrica köyün-
deki "Svjetlost" İlköğre-
tim Okulu, Kosova Barış
Gücü (KFOR) bünyesinde
görev yapan Türk Temsil
Heyet Başkanlığı’nca
onarıldı. Çoğunluğunu
Boşnakların oluşturduğu
köyde düzenlenen tö-
rene, Türkiye'nin Priştine

Büyükelçisi Çağrı Sakar,
Prizren Başkonsolosu Ser-
dar Özaydın, Prizren Be-
lediye Başkan Yardımcısı
Memnuna Ajdini, Türk
Temsil Heyet Başkanı
Albay Numan Baş ve Priş-
tine Yunus Emre Ensti-
tüsü (YEE) Müdürü
Mehmet Ülker ile öğret-
men, öğrenci ve veliler
katıldı. 

İşkodra’nın 70 yıl 
sonra hafızları oldu

4’te

3’TE
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nOVi Sad
Balkan GÜnlÜĞÜ

Sırbistan'ın kuzeyindeki
Novi Sad şehrinde bu-
lunan bir kreşin duva-

rına yazılan "Kosova'dan
İran'a kadar ölü Müslüman-
lar olacak - Ratko Mladic"
ifadeleri büyük tepki ya-
rattı. "Razlicak" isimli kre-

şin duvarına kimliği belir-
siz kişilerce yazılan ve Müs-
lümanları hedef alan
yazının üzeri gönüllüler ta-
rafından boyandı. www.ha-
berler.com’un haberine
göre; AA muhabirine konu-
şan Vojvodina Müftüsü Mu-
hamed Ziljkic, yapılan bu
eylemi sert bir şekilde kına-
dıklarını belirterek, "Endi-

şeliyiz, zira bu tür mesajlar
burada yaşayan Müslüman-
ları hedef alıyor." dedi. Bu
tür olayların ülkedeki Müs-
lümanların devlet ile ilişki-
sine zarar veremeyeceğini
vurgulayan Ziljkic, duvar
yazısını silen gönüllü va-
tandaşlara teşekkür etti.
Novi Sad Belediye Başkanı
Milos Vucevic de yaşanan-

ları sert bir dille kınadığını
ifade ederek, olayın failleri-
nin bir an önce bulunması
ve kanun önüne çıkartıl-
ması temennisinde bu-
lundu. Kreşin duvarındaki
yazı Vojvodina Sosyal De-
mokratlar Ligi (LSV) gönül-
lüleri tarafından boyanarak
kapatıldı.

Novi Sad şehrindeki bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü
Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri tepki çekti. Belediye Başkanı
Milos Vucevic, yaşananları sert bir dille kınarken, kreşin duvarındaki yazı ise

Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı

Siyasette nüfus yani kalabalık olmak önemlidir.
Zira ne kadar kalabalıksanız o kadar oy kaza-
nabilirsiniz. Ancak diğer taraftan da kemiyet ve

keyfiyet denilen iki önemli ayırım vardır. Yani nüfu-
sunuz çok kalabalık olsa da sonuç getirmeyen boş bir
kalabalıktır ya da az kişi ile büyük davaları başarabi-
lirsiniz. Bunu söylerken kimse üzerine alınmasın her-
kesi tenzih ederim.
Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in güzel Şiir’lerinden bi-
rinde şöyle der: "Cenazemde olmasın çelengim top
arabam. Tabutumu taşısın dört tam inanmış adam. “
Hakikaten de 4 inanmış adam bazen 4 milyar insanın
karşılığı olur. Ancak futbolda da güzel bir söz vardır:
“Hatice’ye değil neticeye bakalım” Yani sonuçta al-
dığınız oy miktarı önemlidir ve o sizi iktidar yapar,
nokta. Bu ülkede Balkan göçmenleri oldukça kalaba-
lık ama hepsi birlikte hareket ediyor mu? Masaya hep
birlikte yumruklarını vurabiliyorlar mı? Bir birlerini
destekliyorlar mı? Bunlar önemli.
Milliyetçilik yapmak için değil. Ama kantitatif konu-
şabilmek için sayıları ortaya koymanız önemlidir.
Daha önceki yazılarımda pek çok kez yazdım. Türki-
ye’deki Balkan göçmenlerinin yaklaşık toplam sayısı
18 Milyon dolaylarındadır. Bu sayıyı sizlerin de
kabul etmesi için Türkiye göç tarihine bakmanızı
öneririm. Ben 28 Ekim 1927 yılındaki nüfus sayımı
sonuçlarına ulaşabildim. O tarihte 13 milyon 600 Bin
kadar bir nüfusumuz olduğu görülüyor. Peki, ama bu
14 milyon insan bugüne gelindiğinde nasıl 80 milyon
oldular? Aniden mi?

TürKİye’ye BAlKAn göçlerİ-
nİn TArİhİ Kronolojİsİ

Türkiye’ye Balkan göçlerine baktığınızda, 1912 Bal-
kan savaşları sonrasındaki göçler, 1924 Mübadele
göçü, 1956 Yugoslavya göçü, 1989 Bulgaristan göçü
dikkat çekiyor. Tabi bunların öncesinde, arasında ve
sonrasında da çeşitli göçler yaşanmış. Bu göçler ağır-
lıklı Trakya, Ege ve Marmara bölgelerine olmuş.
Edirne, Çanakkale, Lüleburgaz, İstanbul, Bursa, Ko-
caeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Denizli gibi illerimiz
bu göçlerin merkezleri olmuş. O yüzden örneğin İz-
mir’in nüfusunun (Buca, Gaziemir, Çeşme, Dikili,
Bergama, Bornova, Karşıyaka)  neredeyse %40’ı
göçmendir. İstanbul’da ise yaklaşık 6- 7 milyon do-
laylarında Balkan göçmeni       ( Bayrampaşa, Eyüp,
Gaziosmanpaşa, Avcılar, Pendik, Zeytinburnu, Esen-
ler, Sultangazi) yaşamaktadır. 2002 seçimlerinde ken-
disi bir Rumelili olan Cem Uzan’ın kurduğu Genç
Parti’nin İzmir’de ikinci parti olarak gösterdiği başa-
rının arkasında Balkan göçmenleri olduğu unutulma-
malıdır. Bu rakamları neden veriyorum? Siz eğer
siyaseten güçlü olmak isterseniz demografik yapılara
dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca “Siyasi Mukarenet
(Siyasi uygunluk) “ denilen olgu da çok önemlidir.
Siyasi Mukarenet, yani Siyasi Uygunluk, ne demek?
Daha önceki bir yazımızda açıklamıştım, şimdi tekrar
açıklamaya çalışayım.

dİyArBAKır’A selAnİKlİ,
TrABzon’A MAlATyAlı 

AdAy olur Mu?

Kafatası milliyetçiliğine karşıyız. Siyasette bölgesel
demografik ölçülerde herkesin kendi yöresi, düşün-
cesi, yaşam tarzı, kültürü, ortak değer ve çıkarlarına
göre aday tercihi olabilir. Bu gayet normaldir. Örne-
ğin Diyarbakırlı bir kardeşimiz, kendi şehrinden ken-
disi gibi bir Kürt kardeşimizi isteyebilir ve aday
olarak gayet tabi tercih edebilir. Bu doğaldır ve nor-
maldir.  Bir Trabzonlu kardeşimiz, yakın komşusu
olsa bile Rizeli değil, özellikle Trabzonlu bir adayı
tercih eder. Rizeli bir adayı bile kabul etmeyen Trab-
zon, mesela bir Malatyalı bir adayı belki de hiç kabul
etmez.  Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu bölgeleri-
mizin bu konuda hassas olduklarını düşünüyorum.
Ancak aynı hassasiyet Ege, Marmara ve Trakya böl-
geleri için de neden geçerli değildir? Tabiki bu bölge-
ler diğer bölgelerden göç aldıkları için farklı bir
dengede olabilirler. İstanbul veya İzmir’in bazı ilçele-
rinde Kürt kardeşlerimiz, Erzurumlular, Mardinliler,
Konyalılar ya da Karadenizliler daha kalabalık olabi-
lir. Bu yüzden milletvekili, Belediye Başkanı ve
Meclis üyesi adaylarını ve ilçe başkanı ile ilçe yöne-
timlerini dengeli seçmek çok önemlidir.

AK PArTİ’nİn sİyAseTTeKİ 
BAlKAn PArAdoKslArı 

(çelİşKİlerİ)

Bunu yaparsan doğrudur ya da böyle yaparsan kaza-
nırsın dediğin şeyleri yaparsın ama beklediğinden
çok farklı sonuçlar alırsın. İşte bu çelişkidir.
Örneğin, iktidardaki AK Parti hükümetleri Balkan ül-
kelerinde çok önemli hizmetler veriyorlar. Devletin,
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkanlığı, Maarif Vakfı, Dışiş-
leri Bakanlığı, Diyanet işleri Başkanlığı, TRT, Ana-
dolu Ajansı, Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi
kurumları Allah var Balkanlarda çok güzel hizmet-
lere imza atıyorlar. Balkanlardaki ecdat yadigârı eser-
ler restore ediliyor, Balkanlardaki soydaşlarımıza ve
akrabalarımıza maddi ve manevi destekler, burslar,
yardımlar veriliyor. Balkanlarda yollar, havaliman-
ları, sosyal kurumlar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşka-
nımız Balkanlara gittiğinde Bosna’da, Kosova’da,
Makedonya’da, Arnavutluk’ta, Bulgaristan’da, Batı
Trakya’da kalabalıklarca muhteşem karşılanıyor,
sevgi yumağı oluşuyor. Hatta bilmem bilir misiniz
ama AK Parti’nin temelleri, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cezaevinden çıktık-
tan hemen sonra gidip toplantılar yaptığı Make-
donya’da atılmıştır. Türkiye’deki Balkan göçmenleri,
Balkanlardaki akrabalarından bunu çok iyi biliyor ve
görüyor. Ama bu hizmetleri veren AK Parti hükü-
metlerine siyasal desteği vermeyebiliyorlar. Nitekim
AK Parti’nin zayıf olduğu yerler genellikle Balkan
göçmenlerinin ağırlıklı yaşadığı Batı ve Trakya böl-
geleri. Bu çelişki değil midir?
Diğer taraftan ise Balkanlar’da (Yugoslavya, Bulga-
ristan, Romanya)  yılarca Komünizm veya Sosyalizm
belasından çekmiş ve göç etmek zorunda kalmış Bal-
kan göçmenlerinin, bu sistemlere yakın ve devamı sa-
yılabilecek sol partilere destek vermemesi
beklenirken, böyle olmuyor. Bu çelişki değil midir?
Bunlar AK Partinin Balkanlara olumlu yaklaşımla-
rına rağmen Balkan seçmenlerinden yeterince ahde
vefa bulamamasıdır. Ancak tam tersine şeyler de olu-
yor. Yani bu sefer AK Partinin Balkanlara karşı yak-
laşımı ters tepki oluşturuyor. İşte bu aslında AK
Parti’nin bile bile kendine yaptığı harakiridir.
Örneğin, Balkan göçmenlerinin Türkiye’deki sayısal
gücünü bildiği halde bu durumu dikkate almayarak
oy kayıpları yaşamak, Belediye Başkanlıklarını kay-
betmek de bir çelişki değil midir?
Bu durum açıkçası, Balkanların demografik ve siyasi
mukarenet açısından güçlü olduğu yerlerde teşkilat-
larda, meclis üyeliklerinde, Belediye Başkan adaylık-
larında, milletvekili seçimlerinde tam tersine farklı
tercihlerle bulunarak adeta çelişkiye düşmektir.
Yine oldukça ilginçtir ki; Osmanlıyı örnek alan siyasi

bir düşünce içinde ayrıca bir çelişki yaşanmaktadır.
Zira hem Osmanlıyı sevecek ve örnek göstereceksin
hem de onu örnek almayacaksın. Bu çelişki değil
midir? Osmanlı devletinde sadece Arnavutlardan 38,
Boşnaklardan ise 44 vezir yani bugünkü tabiriyle baş-
bakan hizmet vermiştir. Yani Osmanlıda 80’den fazla
Balkanlı Başbakan görev alırken, bugün Balkan göç-
menlerinin milletvekili dahi olma konusunda çok
fazla tercih edilmedikleri görülmektedir. Nüfusu 80
milyon olan Türkiye’nin bağrında 18 milyon dolayla-
rında Balkan – Rumeli göçmeni olduğu düşünüldü-
ğünde bu paradoksun mahiyeti anlaşılabilir. Bu
kalabalığı safınıza çekmek varken bile bile kaybet-
mek büyük bir siyasi israftır. Hele hele önümüzdeki
günlerde birkaç puanın bile çok değerli olacağı bir
Türkiye düşündüğünüzde.
Balkan – Rumeli insanı bu ülkenin çimentosudur.
Onlarsız bir siyaset yapılamaz. Her şeyden önce ülke
genelinde demokratik temsil dengesini bozarsınız.
Yerel yönetimlerde, parlamentoda, kabinede, bürok-
raside bu denge şarttır. Bu denge sadece Balkanlar
açısından değil, Kürt kardeşlerimiz için de geçerlidir.
Demografik yapılarına göre bu denge sağlanmalıdır.
Ama her şeyden önce Türkiye Cumhuriyetinin birlik
ve beraberliği muhafaza edilmelidir. Balkanlı da
gelse, Kürt te gelse, Laz da gelse, öncelik Türkiye
Cumhuriyetidir. Bu denge her şeyden önce gelir.
Ateş İlyas Başsoy’un “AKP neden kazanır, CHP
neden kaybeder? “ isimli kitabını okudunuz mu?
Okumadıysanız mutlaka okuyun. Yazar, 2009 yerel
seçimlerinde Antalya Belediyesini CHP’ye nasıl ka-
zandırdığını anlatıyor. Bunu çok büyük bir başarı ola-
rak gösterip AK Parti’nin ilk başarısızlığına
kendisinin ortaya koyduğu stratejilerle gidilerek ger-
çekleştiğini belirtiyor. Oysa şimdilere baktığımızda
Antalya tekrar kaybedilmiş. Hata sanki bir kâbus gibi
İstanbul, Adana, Ankara, Adana da kaybedilmiş.
Şimdi yeni bir kitap yazıp ismini “AK Parti neden
kaybeder, CHP neden kazanır? “ koymak lazım. Bu
kitapta yazılacak nedenler arasında Balkanlar mut-
laka yer alacaktır. İstanbul seçimleri öncesinde tel-
evizyon programlarının pek çoğunda “Kürtlerin oyu
ne olacak? “ diye soruldu ve tartışıldı. Ama Allah için
bir kere İstanbul’daki 6 Milyon Balkan göçmeni ne
yapacak diye sorulmadı ve merak edilmedi. Ya da İz-
mir’deki 1,8 Milyon Balkan göçmeni nasıl hareket
edecek, onları nasıl kazanırız diye sorulmadı. Ama
Kürt kardeşlerimizin oyu ne olacak diye o kadar çok
sorulmasına rağmen sonuçta onlar da kazanılamadı.
Nereden mi biliyorum? Geçen hafta Kürt kökenli
eski bir milletvekili ağabeyimle İstanbul’da buluştuk
ve sohbet ettik. Kendisi Kürt toplumunda kanaat ön-
deri bir büyüğümüzdür. Bu milletvekili ağabeyime
Kürt kardeşlerimizin AK Partiye İstanbul seçimle-
rinde destek verip vermediğini sordum. Bana dedi ki;
İstanbul’da milyonlarca Kürt var. Kaç tane Kürt kö-
kenli İstanbul milletvekili var biliyor musun? Ya da
İstanbul’un 39 ilçesinde kaç tane Kürt kökenli Bele-
diye başkanı var? Biliyor musun? Yok dedi ve İşte bu
yüzden Kürtler İstanbul’da bize destek vermediler,
dedi. Sonra düşündüm de yahu Balkanlar ve Kürtler
yoksa İstanbul’da kimlerle siyaset yapılıyor?

ChP’nİn BAlKAn yAKınlığı

AK Parti’de durum böyleyken, CHP’de ilginç bir
Balkan çıkışı oldu. CHP, bünyesinde bir Balkan ma-
sası kurdu. Başına da kendisi de bir Balkan göçmeni
olan Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak’ı getirdi.
Öztrak’ın yardımcısı ise yine Balkan göçmeni olan
Bursa Milletvekili Prof.Dr. Yüksel Özkan. CHP’nin
Balkan masası ilk istişare toplantısını İstanbul’daki
Balkan Federasyonunda Balkan STK temsilcileriyle
birlikte yaptı. Bu, CHP’nin bir Balkan şovu mudur
bilemiyorum? Diğer yandan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu geçen ay Arnavutluk’a giderek
orada Dünya Bektaşileri Başkanı Baba Mondi’yi zi-
yaret etmişti. Bu şekilde Türkiye’deki bir kesime
önemli bir mesaj vermiş oldu. CHP, zaman zaman
Batı Trakya ve Bulgaristan’a da heyetler gönderiyor.
Özellikle Bulgaristan’da ülkenin en büyük üçüncü
partisi olan ağırlıklı Türklerin oluşturduğu Halk ve
Özgürlükler Partisi (HÖH-Bulgarcası DPS)  ile yakın
temaslar kuruyorlar. Bulgaristan’daki bu parti AK
Parti hükümeti ile arası bozuk. Zira AK Parti,  bun-
lara muhalefet olan başka bir Türk partisine destek
vermişti. Gerçi, bu desteğin farklı nedenleri de vardı
ama burada detaylara girip esas konuyu dağıtmak is-
temiyorum. Bu durum sonrasında Bulgaristan’daki
HÖH partisi ile bağlantılı Türkiye’de yaşayan Türk-
Bulgar çift pasaportlu çok sayıda Bulgaristan göç-
meni vatandaş, AK Partiye tepkili ve CHP’ye yakın
oldular. Esasen bunların çoğu zaten CHP’ye yakın
olan kimselerdi ancak arada olanlar da CHP’ye sıcak
bakmaya başladılar. Bu durum ayrıca onların AK
Partiye tepkilerini de artırdı. CHP, 2012 yılı Kasım
Ay’ında İstanbul’da Mövenpick otelde  “Değişen Za-
manlarda Sosyal Demokrasi, Balkanlar’da Daya-
nışma ve Refah’ başlıklı konferans” düzenlemiş ve
bu konferansa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da
katılmıştı. CHP’nin Balkanlarla ilgili bu toplantısına
ben de davet edilmiştim. AK Parti Genel Merkezinin
izni ile toplantıya katılmıştım. Hatta toplantının istik-
lal marşı ve Atatürk’e saygı duruşu yapılmadan baş-
laması beni şaşırtmıştı. Oysa bu gibi kriterler
CHP’nin sözde hassas olduğu şeylerdi.

İzMİr’de göçMen PArTİsİ
KurMA çAlışMAlArı

Yaklaşık 1,8 milyon Balkan göçmeninin yaşadığı İz-
mir’de, “Bizden sağcı da çıkar solcu da ama vatan
haini asla” temel mantığı ile bir “Balkan – Anadolu”
partisi kurulma fikri ortaya atıldı. Türkiye’nin birçok
bölgesinde mevcut olan Balkan Rumeli STK’ları ta-
rafından teşkilatlanması düşünülen Balkan – Anadolu
Partisi (BAP) fikri ses getirebilir ama hayata geçer mi
bilemem? Partiyi kurmak isteyenler önümüzdeki
seçim döneminde 1-2 puanın bile anahtar olacağın-
dan yola çıkarak bu düşünceye iskelet bulmaya çalışı-
yorlar. Balkan göçmenlerinin siyasi partilerde yer
bulamamasından dolayı tepki gösteren bu arkadaşlar
şimdilik bir siyasi Feyk (Fake)  atarak tepkileri gör-
mek istiyorlar. Ancak böyle bir yapılanma fikri milli-
yetçiliği körükleyebilir mi?  Bunu da çok iyi
düşünmek gerek. Olur mu olmaz mı bilemem ama
eğer hayata geçirilirse İlk planda CHP’den oy çala-
cağı düşünülüyor. Oysa MHP sempatizanı olan çok
sayıda Balkan göçmeni de var. AK Parti içindeki
küskün Balkan göçmenleri de diğer bir hedef kitle
olabilir. Ancak AK Parti’de de CHP’de de MHP’de
de İP’de de partisine çok sıkı bağlı olan göçmenler
var. Asla ayrılıp gelmezler. Bazıları bunu milliyetçi-
lik ve dolaylı ayrılıkçılık gibi görüp gelmeyebilir.
Bazı Balkan Göçmenleri hiç siyasal değillerdir, karış-
mazlar. Böyle bir şey yapılacaksa bile isminde Bal-
kan veya göçmen ibareleri olmaması daha iyi olur.
Tıpkı Bulgaristan’da aslında ağırlıklı Türklerin oluş-
turmasına rağmen içinde az da olsa Bulgarların da ol-
duğu Halka ve Özgürlükler Partisi (HÖH) gibi. Ama
bana soracak olursanız şu anda böyle bir Balkan par-
tisi için Türkiye şu anda hazır değildir.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat Sait

Sırbistan'da Müslümanları 
HEDEF ALAN DUVAR YAZISI

CeneVre
Balkan GÜnlÜĞÜ

Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK), Ege adaların-

daki binlerce mülteciyi "tehli-
keli boyutlardaki aşırı
kalabalık kamplardan" acilen
tahliye etmesi için Yunanis-
tan'a çağrı yaptı. BMMYK söz-
cülerinden Liz Throssell, BM
Cenevre Ofisi'nde düzenlenen
basın toplantısında, Ege adala-
rına eylülde, çoğunluğu Afgan
ve Suriyeli 10 bin 258 düzensiz
göçmenin geldiğini, bunun

2016'dan bu yana ulaşılan en
yüksek seviye olduğuna vurgu
yaptı. Adalardaki toplam mül-
teci sayısının 30 bine ulaşması-
nın mevcut insani şartları daha
da kötüleştirdiğine dikkati
çeken Throssell, Midilli, Sisam
ve İstanköy adalarındaki duru-
mun kritik olduğunu söyledi.
Midilli Adası'ndaki Moria
mülteci kampında 12 bin 600
kişinin
kaldığını aktaran Throssell, bu
sayının toplam kamp kapasite-
sinin beş katı olduğunu be-
lirtti. Throssell, kötü şartlarıyla
bilinen Moria mülteci kampın-

dan taşınmak isteyen bir gru-
bun gösteri yaptığı sırada, mül-
tecilerin kaldığı konteynerde
çıkan yangın sonucu bir kadın
ve çocuğun yaşamını yitirdiği
vakayı anımsatarak "Olayın ar-
dından sığınmacıların başlat-
tığı isyan polisle çatışmalara
neden oldu." dedi. Sisam Ada-
sı'ndaki Vathy mülteci kam-
pında da kapasitenin 8 kat
üzerinde, 5 bin 500 kişinin ba-
rındığına vurgu yapan Thros-
sell, İstanköy'de ise 700
kişilik alanda 3 bin mültecinin
kaldığına dikkati çekti. Thros-
sell, Ege adalarındaki binlerce

mülteciyi tehlikeli boyutlar-
daki kalabalık kamplardan aci-
len tahliye etmesi için Yunan
hükümetine çağrı yaptı.
www.timebalkan.com’a göre;
Mültecilerin kendine güvene-
bilmeleri ve Yunanistan'a en-
tegre olmalarını desteklemek
de dahil daha uzun vadeli çö-
zümlere ihtiyaç olduğunun al-
tını çizen Throssell, "Toplamda
binden fazla olan refakatsiz ço-
cuğun durumu da  endişe ve-
rici boyutlarda. Bunların
sadece dörtte biri yaşlarına
uygun bir barınakta kalıyor."
diye konuştu. 

BM'den Yunanistan'a 
"mültecileri tahliye et" çağrısı

FOCa - Balkan GÜnlÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İn-
sani Yardım Vakfı tarafından Bosna Hersek'in

doğusundaki Foca şehrinde yürütülen arama kur-
tarma eğitimi tamamlandı. Bosna Hersek'teki arama
kurtarma ekiplerinin katıldığı "Doğada arama kur-
tarma temel eğitimi", teşekkür belgelerinin verilme-
siyle sona erdi. Arama kurtarma ekiplerinin, ülkede
yaşanan kaza ve afetlerde daha iyi hizmet sunabil-
mesi amacıyla düzenlenen eğitime katılan 32 kişi, uz-
manlardan bir hafta boyunca teorik ve pratik dersler
aldı. www.timebalkan.com’un haberine göre; Foca
şehrine bağlı Tjentiste bölgesinde düzenlenen eğitime
katılanlara doğada karşılaşabilecekleri zorluklara yö-
nelik temel bilgiler verildi. Eğitim kapsamında, dağda
ve suda arama kurtarma tatbikatları yapıldı. 

TİKA’dAn BosnA’dA 
arama kurtarma eğitimi 

SiyaSette 
Balkanları 
dışlamak
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Seçimlerde, 4 koalisyon, 1 bağımsız aday ve
20 siyasi parti, meclis üyeliği için ya-
rıştı. 120 sandalyeli Kosova meclisinde yer

alabilmek için toplam bin 67 milletvekili adayı
yarıştılar. Yolsuzluk, işsizlik ve Belgrad ile iliş-
kiler, seçmenlerin oy kullanırken dikkate ala-
cağı temel konular olarak ön plana çıktı. 
1999 yılında özgürlüğüne kavuşan Kosova'da
7'inci kez parlamento seçimleri düzenlendi.
Şimdiye kadar yapılan genel seçimlerin hepsi,
erken seçimlerdi. Seçimler yerli ve yabancı
olmak üzere 50 binden çok gözlemci tarafından
takip edildi.  Oy kullanma işlemi yerel saatle
saat 08.00'de başlayıp, saat 19.00'da sona erdi. 

MAMUŞA 
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Ma-
muşa’da seçim kampan-

yası düzenledi.  Aday tanıtım
programıyla ilgili KDTP sosyal
medya hesabından yapılan
açıklamada, “Bu akşam aday

tanıtım programı çerçevesinde,
Mamuşa’lı seçmenlerimizle bir
araya geldik. Birlik ve beraber-
liğimizi pekiştirdiğimiz bu ge-
cede, hep beraber sandıklarda
“KDTP” demeye, “127” numa-
rada buluşmaya söz verdik.
Mamuşa için, geleceğimiz için
6 Ekim’de #KDTP demenin
#TamZamanıdır.” ifadelerine

yer verildi.Gecede, KDTP
Genel Başkanı Mahir Yağcılar,
Mamuşa Belediye Başkanı Ab-
dülhadi Krasniç ve KDTP Ma-
muşa Milletvekili adayı Rifat
Krasniç birer konuşma yaptı-
lar. Gece, folklor gösterimiyle
sona erdi. KDTP, 6 Ekim se-
çimlerine Mamuşa’dan tek
aday ile katılıyor.

Kosova'da halk, yeni meclisi seçmek için dün oy kullandı.Yak-
laşık 2 milyon seçmen 2 bin 547 sandıkta oy kullandılar. Dün
yapılan erken parlamento seçimlerine 25 siyasi unsur katıldı

Kosova'da erKen
genel seçimler yapıldı

Ahmet GÖKSAN

FORMÜLÜN 
İKİRCİKLİSİ

“Sayın Gobbi*, iki halk ve idare ara-
sında eşitliği kurabilirseniz, Kıbrıs me-
selesinin anahtarını bulmuş olacaksınız.
Aksi halde 500 küsur yıldır İstanbul’u
Konstantinopolis yapmak için bekleyen
Kilise, 500 yıl Kıbrıs’ın anahtarının
üzerine oturacak meselenin halli için il-
gili herkesi yanlış istikamete sevk ede-
cek şekilde kokuşmuş propagandasını
yürütecektir… 
Anahtarı ya ortaklığın ihyasında ya da
tam ayrılıkta bulacaksınız. Sayın Gobbi!
İkisi ortası bir formül yoktur”. 1980

*BM Genel yazmanının Temsilcisi
dr. Fazıl KÜÇÜK

ingiltere’nin aB üyeliği gerçekleşir-
ken yaşanan sıkıntılar şimdilerde
boşanma aşamasında da kat be kat

fazlası ile yaşanıyor. Başlatılan tartış-
malar sürekli olarak Başbakanların gö-
revlerinden istifalarla sonuçlandığı için
olay yeniden başa sarılıyor. Boşanma
kararı alınırken ne alabilirsek alalım
yaklaşımına karşın hiçbir şey istemeden
ayrılalım görüşleri arasında çatışma ya-
şanıyor. ağırlık hiçbir ayrıcalık isteme-
den ayrılma noktasında düğümleniyor. 
düğümü çözmeye çalışan Başbakan
Bay Boris Johnson Kraliçe 11. Eliza-
beth’inde onayını aldığı anlaşmasız ola-
rak boşanmayı sağlamak için
parlamentoyu 5 hafta süre ile geçici ola-
rak tatile sokmayı başardı. yazılı anaya-
sası olmamasına karşın demokrasinin
beşiği olarak kabul edilirken yapılan ha-
reketi “demokrasiye darbe” olarak da
okumak gerekiyor. 14 Ekim’e dek tatil
yapacak olan parlamentonun 31 Ekim’e
dek kararını vermesi gerekiyor. 

tarih diye bilinen Kara Kaplı
deftere baktığımızda benzer bir olayın
17. yüzyılda da yaşandığını gösteriyor.
Kral 1. Charles’ında parlamentoyu ka-
patarak 11 yıl boyunca ülkeyi diktatör-
lükle yönettiğinin bilinmesini istiyoruz.
11 yıl nire, 5 hafta nire…
Üzerinde güneşin batmadığı imparator-
luğun i-kinci Paylaşım Savaşının sonra-
sında çatırdamaya başladığı biliniyor.
Sömürgelerinde başlayan bağımsızlık
hareketleri bağımsızlıkla sonuçlanı-
yordu. Buna karşın ingiltere’nin  elini
bağımsızlık kazanan sömürgelerinin
üzerinden çekmediği ise bir başka ger-
çektir. Elini bu ülkelerin içine daha
fazla sokabilmek için aB üyeliğini
engel olarak görüyorlardı. Bu nedenle
boşanırken anlaşmasız olarak yapılma-
sını yeğliyorlar. 
ingiltere’nin ayrıldığı sömürgelerinde,
Kıbrıs başta olmak üzere sürekli olarak
gerilimler yaşanıyor. anlaşmanın perde
gerisinde 21. yüz yılda eski imparator-
luk düşleri mi yatıyor sorusunu düşün-
dürüyor. Parlamentonun geçici olarak
bile olsa işlevsiz bırakılmasının tanı-
mını sahtekarlık olarak yapılan değer-
lendirmelere hak verdiriyor. 
Buna karşın Bay Boris Johnson 31
Ekim’e dek son sürece girilmiş olaca-
ğını vurguladıktan sonra “Bu süre
içinde parlamentonun çokça zamanı ola-
cak. Vekiller son üç seneyi tartışarak
harcadı. daha fazla değerlendirmek için
çokça vakitleri olacak” diyerek eleştiri-
leri yanıtlıyor. Bu gelişmeleri “demok-
rasinin beşiğinin tıngır mıngır”
sallanması olarak okumak olasıdır. 
Kıbrıs’taki uyuşmazlığı nasıl çözeriz
diye yollara düşenlerin kafalarındaki
düşündüklerinin değişmediği bilindi-
ğine göre illa da yurt dışında mı görüş-
mek gerekiyor sorusunun yanıtının da
verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı
akıncı karşısındaki kişilerin düşünce
yapılarında en küçük bir esneme ile kar-
şılaşmadığını sıklıkla yineliyor. Bu gö-
rüşmelerin zamanlamasının
tartışılmasının kimseye bir yararının
olacağını da düşünmüyoruz. Çünkü gezi
programını hazırlayanların hikmetinden
sual olunmaz.
geçtiğimiz günlerde dış rumlar Konfe-
ransı mendil büyüklüğündeki ülkede ya-
pıldı. diyaspora derneklerinin
temsilcilerine konuşan arşövek 11. Hri-
sostomos “Mücadelenin amacının Kıb-
rıs sorununa herhangi bir çözüm
bulunması değil, adil ve yaşayabilir bir
çözüm bulunması” olduğunu söyledik-
ten sonra kemikleşmiş görüşlerini yine-
liyordu.
dış rumlar Komiseri Bay Fotis Fodiu
ise, “dış rum’ların Helenizm’in yurt
dışındaki canlı hücreleri olduklarını”
belirtiyordu. nasıl olsa bizlerin bu tür
yapılara fazla gereksinimiz olmadığı bi-
liniyor. 
Bay nikos anastasiyadis ise konuşma-
sında “tek kaygı, gelecek kuşaklara
olumlu bir gelecek bırakmak” olduğunu
söylüyor. ingiliz demokrasisi gibi Kıb-
rıs müzakerelerinin mıngır tıngır yürü-
tülmekte olduğu gerçeği de artık kabul
edilmelidir. 
Ulusal Konsey’i kurarak bu tür tıngırtı-
lara hep birlikte yanıt vermemiz gereki-
yor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Türk askerİnden
kosova'da eğitime destek
Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'e bağlı Manastrica köyündeki

"Svjetlost" İlköğretim Okulu, Kosova Barış Gücü (KFOR)
bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı’nca onarıldı

PRİZREN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın güneybatısındaki
Prizren'e bağlı Manastrica
köyündeki "Svjetlost" İlk-

öğretim Okulu, Kosova Barış
Gücü (KFOR) bünyesinde görev
yapan Türk Temsil Heyet Başkan-
lığı’nca onarıldı. www.kosova-
port.com sitesinden alınan habere
göre; çoğunluğunu Boşnakların
oluşturduğu köyde düzenlenen
törene, Türkiye'nin Priştine Bü-
yükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Baş-
konsolosu Serdar Özaydın,
Prizren Belediye Başkan Yardım-
cısı Memnuna Ajdini, Türk Temsil
Heyet Başkanı Albay Numan Baş
ve Priştine Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) Müdürü Mehmet Ülker
ile öğretmen, öğrenci ve veliler
katıldı.
Büyükelçi Sakar, yaptığı konuş-
mada, ortak geçmişin yarattığı
gönül birliği ve kardeşlik duygu-
sunun Kosova'daki tüm topluluk-

ları kapsadığını belirterek, "Kal-
kınmada en önemli faktörün eği-
tim olduğu bilinciyle genç
nüfuslu ve dinamik bir ülke
olan Kosova'da kaliteli eğitime
katkı sağlamak amacıyla
Türk milletinin buradaki temsilci-
leri olarak her daim Kosovalı kar-
deşlerimizin yanında durmaya
devam ediyoruz." ifadelerini kul-

landı. Albay Baş da 1935'te kuru-
lan, 114 öğrencisi bulunan bu
okula Türk milleti ve devleti
adına katkıda bulunmaktan onur
duyduklarını vurgulayarak, "Dost
ve kardeş ülke Kosova'da aziz
Atatürk'ün tabiriyle geleceğin gü-
vencesi olan eğitime yaptığımız
katkılar, bizim gurur ve mutluluk
kaynağımızdır." dedi. Prizren Be-

lediye Başkan Yardımcısı Ajdini
ise Türkiye'nin, Kosova'da görev
yapan kurumlarıyla birlikte
1990'lı yıllardaki savaştan sonra
gereken her konuda Kosova hal-
kının yanında olduğunu ifade
etti. Proje kapsamında okuldaki
tüm sınıfların, spor salonunun,
koridorların ve tuvaletlerin pen-
cereleri değiştirildi.

KDTP Mamuşa milletvekili 
aday tanıtımı gerçekleşti

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 
Mamuşa’da seçim kampanyası düzenledi

Başkan erdoğan bugün
SırBiStan'a gidiyor
BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-8
Ekim tarihlerinde (Bugün)  Sırbis-
tan'a resmi bir ziyaret gerçekleştire-

cek. Geçen haftalarda olacağı duyurulan
ve ertelenen bu ziyaret kısmetse bu hafta
gerçekleşecek.
Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksander Vucic, Belgrad-Saraybosna
Otoyolu'nun Sremska Raca- Kuzmin bölü-
münün temelini atacak. Erdoğan, Türk ve
Sırp iş adamlarına yatırım çağrısı
yapacak. 

Erdoğan'ın bu gEzisindE
rifat sait dE katılacak

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Balkanlar açı-
sından önem taşıyor. Başkan Erdoğan'ın
bu ziyaretine gazetemizin kurucusu ve baş
yazarı, 24.Dönem İzmir milletvekili Rifat
Sait te davet edildi. Sait, bu önemli ziyareti
sizler için yerinde takip edecek. 
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Batı Trakya’da ek derslik ve
yeni okul binası protestosu
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İskeçe'deki azınlık lisesinde öğrenci sayısındaki artış nedeniyle ikili eğitime ge-
çilmesi kararına itiraz eden veliler, ek derslik ve yeni okul talebiyle eylem yaptı

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan ile sınır kom-
şusu Makedonya arasında
siyasi gerginlik

sürerken, Bulgaristan'daki siyasi
liderler ikili ilişkilerdeki sorun-
ları görüştü. Cumhurbaşkanı
Rumen Radev'in ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantıda, Make-
donya'nın 17 Ekim'de Avrupa
Birliği'nden (AB) beklediği üye-
lik müzakerelerine onay
için Bulgaristan'ın verebileceği
destek ele alındı. Cumhurbaş-
kanı Radev, Makedonya'nın AB
ile müzakerelere başlaması için
komşularıyla ilişkilerini pekiştir-
mesi gerektiğini söyledi.

www.timebalkan.com’a göre;
Radev, tarih ve eğitim alanında
mevcut sorunları görüşen ikili
karma komisyonun son toplan-
tısının başarısız geçtiğini belirte-
rek, "Makedonya ile iyi
komşuluk alanındaki ikili söz-
leşme bizim girişimimizle sağ-
lanmıştı ancak bu sözleşmenin
uygulanmasında kritik gecikme
yaşanıyor. Çektiğimiz bazı kır-
mızı çizgiler konusunda geri
adım atamayız." ifadelerini kul-
landı. Başbakan Boyko Bori-
sov'un hükümetine kilit destek
veren Birleşik Vatanseverler
(OP) koalisyonu temsilen konu-
şan Başbakan Yardımcısı ve Sa-
vunma Bakanı Krasimir
Karakaçanov, Bulgaristan'ın Ma-

kedonya'nın AB üyeliğini veto
etmesi talebinde bulundu. Kara-
kaçanov, Makedonya'nın  Bulga-
ristan'ın tarihine ve diline
tacizde bulunduğunu savuna-
rak, "Komşularımız bizimle, tari-
himizle resmen dalga geçiyor."
dedi. Irkçı ve aşırı milliyetçi gö-
rüşleriyle tanınan Karakaça-
nov, Bulgaristan'ın AB'de
Makedonya'ya destek vermesi
durumunda OP'nin iktidar koa-
lisyonundan desteğini çekecek-
lerini bildirdi. Dilleri birbirine
oldukça yakın Bulgaristan ile
Makedonya arasında yıllardır
süren siyasi tartışmalarda edebi-
yat, dil, tarih, siyaset ve kültür
içerikli birçok konuda görüş bir-
liği sağlanamıyor.

Bulgaristan ile Makedonya 
siyasi gerginliği sürüyor

Romanya Prensi Radu'dan Türkiye'ye ziyaret

İSKEÇE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya'daki İskeçe Muzaffer
Salihoğlu Ortaokul-Lisesi öğrenci
ve velileri, Yunanistan Eğitim Ba-

kanlığının öğrenci sayısındaki artışı ge-
rekçe göstererek "sabah ve öğleden
sonra" şeklinde ikili eğitime geçilmesi
kararını protesto etti. Öğrenci ve velile-
rin eylemine İskeçe seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete, Mustafçova Belediye Baş-
kanı Rıdvan Delihüseyin, Radikal Sol
İttifak'ın (SYRİZA) İskeçe milletvekili
Hüseyin Zeybek ve Değişiklik Hareke-
tinin (KİNAL) İskeçe milletvekili Bur-
han Baran, İskeçe Türk Birliği Başkanı

Ozan Ahmetoğlu da destek verdi. Okul
Aile Birliği ve Encümen Heyeti'nin ka-
rarıyla gerçekleştirilen eylemde, kent
merkezindeki okulun önünde toplanan
veli ve öğrenciler, "Cezaevi değil okul
istiyoruz", "Eğitimdeki engeller kaldırıl-
sın" şeklinde slogan atarak Doğu Make-
donya ve Trakya Eyalet Başkanlığı
İskeçe Temsilciliği binasına kadar yü-
rüdü.
Aralarında SYRİZA milletvekili Zeybek
ve KİNAL milletvekili Baran'ın da bu-
lunduğu veli heyetinin taleplerini ilet-
mek üzere Eyalet Başkan Yardımcısı
Nikos Efremidis ile görüşmesinin ar-
dından gösteri sona erdi.

Okula çantasız gelen ve derse girmeyen
öğrenciler, öğretmenlerin de okula gir-
mesine izin vermedi. Eylemde, Türkçe
ve Yunanca "Bina sorununa acil
çözüm", "740 can kaç metrekareye eşit-
tir?", "2019'da bodrumda eğitim" ve "Ya-
salar önünde eşitliğe evet, aldatılmaya
hayır" yazılı pankartlar açıldı. Okul Aile
Birliği Başkanı İlker Topal, İskeçe Azın-
lık Ortaokul-Lisesi'nin şu anda en
büyük sorununun derslik ve bina oldu-
ğuna işaret ederek, "Bu soruna tüm öğ-
rencilerimizin aynı saatlerde eğitim
göreceği acil bir çözüm istiyoruz. Şu
anda uygulanmak istenilen sabahçı ve
akşamcı eğitime itiraz ediyoruz." dedi.
İskeçe'de acilen ikinci bir azınlık orta-
okul-lisesine ihtiyaç bulunduğunu
ifade eden Topal, şunları kaydetti:
"Okulumuzdaki sorunun çözümü için
geçici olarak prefabrik derslikler inşa
edilmesini istiyoruz. Ancak, uzun va-
dede çağdaş bir okulda bulunan labora-
tuar gibi bölümleri olan sağlıklı bahçesi
ve spor alanları olan yeni bir okul inşa
edilmesi lazım. Arzumuz, buradaki sı-
kıntının bir an önce devletimiz tarafın-
dan fark edilmesi ve yaşanan soruna
ivedilikle çözüm bulunarak öğrencile-
rin derse başlamasıdır." 

www.timebalkan.com’un A.A’ya daya-
narak verdiği habere göre; Batı Trakya
Türk Azınlığı Danışma Kurulu
(BTTADK) da Yunan makamlarına
azınlık mensubu öğrencilerin okul ve
derslik ihtiyaçlarının karşılanması için
ivedilikle harekete geçilmesi çağrısında
bulundu. BTTADK'den yapılan açıkla-
mada, İskeçe'deki Azınlık Ortaokul-Li-
sesi'nin Yunanistan'ın üyesi bulunduğu
Avrupa kriterlerini karşılamadığı belir-
tilerek şu ifadelere yer verildi: "İske-
çe'deki soydaş velilerin, bu sağlıksız ve
derme çatma yapının iyileştirilmesi ve
ayrıca azınlık çocuklarına ülkemize ya-
kışır, AB’nin kriterleri temelinde çağdaş
eğitim standartlarını karşılayan modern

bir eğitim yuvası kazandırılması tale-
biyle başlattıkları barışçıl ve haklı mü-
cadeleyi destekliyoruz. Azınlık
mensubu Yunan vatandaşları olarak,
yerel ve ulusal düzeydeki seçilmiş ve
atanmış yöneticilerimize ülkemiz adına
utanç verici olan ve eğitim hakkımızın
elimizden alınması anlamında hem ül-
kemizin hukukuna, hem de uluslar
arası hukuka aykırı bu duruma yeni
mağduriyetler ve bir trajedi yaşanma-
dan ivedilikle çözüm bulunması çağrı-
sında bulunuyoruz." Türk azınlığın
İskeçe ve Gümülcine'de yeni azınlık or-
taokul ve liseleri açılması yönündeki ta-
lepleri Yunan yönetimi tarafından
cevapsız bırakılıyor.

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya Kraliyet Ailesi
mensubu Prens Radu Tür-
kiye'yi ziyaret etti. Diplo-

matik kaynaklardan edinilen
bilgiye göre, ziyaretinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop tarafın-
dan kabul edilen Prens Radu,
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

ile bir araya geldi. Prens Radu,
Türk Kızılay Başkanı Kerem
Kınık ve Türkiye Paralimpik Ko-
mitesi Başkanı Yavuz Kocaömer
ile de görüştü.
www.haberler.com’dan alınan
bilgilere göre; özellikle kültür,
eğitim ve spor alanlarında yürüt-
tüğü çalışmalarla dikkati çeken
Prens Radu, sosyal yardım faali-
yetlerinde de aktif rol alıyor.
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Zafer ŞAhiN

BiR yeNi pARti 
hiKAyesi

YAZININ başlığına bakıp Ali Ba-
bacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ku-
racağı söylenen partilerden
bahsedeceğimizi düşünmeyin.
Bu yazıya konu edeceğimiz parti
Türkiye'deki Balkan göçmenleri ta-
rafından kuruluyor. Adı bile belli.
"Balkan-Anadolu Partisi." Türkiye
genelinde yaklaşık 20 milyon Bal-
kan göçmeni yaşıyor.
Ve bu insanlar siyasette yeterince
temsil edilmediklerine inanıyor.
Aslında uzun zamandır partileşmeyi
düşünüyor ancak bir türlü harekete
geçemiyorlardı. 31 Mart yerel se-
çimlerinde siyasi partilerin -özel-
likle CHP- kendilerini bir kez daha
yok sayması onlar için bardağı taşı-
ran son damla oldu.
Uzun yıllar İzmir Buca'da, DSP ve
AK Parti'den belediye başkanlığı
yapan Cemil Şeboy, Balkan göç-
menlerinin partileşme sürecini yöne-
ten ekipte öne çıkan isimlerden.
"Artık hamama odun taşımaktan
bıktık, bizi çantada keklik görenleri
sırtımızdan atacağız" diyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
ile beraber Saadet Partisi'nin yüzde
1'lik oyuyla kilit parti haline geldi-
ğine dikkat çeken Şeboy "Türki-
ye'nin 7 bölgesinde Balkan
göçmenleri var. Hemen hemen tüm
illerde derneklerimiz faal. Teşkilat-
lanma konusunda hiçbir sıkıntı yaşa-
mayız.
Trakya, Ege ve sahil şeridindeki bir-
çok ilde nüfusun ağırlıklı bölümünü
bizler oluşturuyoruz. Kuracağımız
partinin oy potansiyeli yüzde 25-
30'larda. Belki ilk seçimde bunu ala-
mayız ama yeni sistemde kilit
partilerden biri oluruz" iddiasında.
Parti kurma kararını öne çekme se-
beplerinden biri de son yerel se-
çimde Buca'da yaşanan skandal
olmuş.
CHP'nin Balkan göçmeni Suat Ne-
zir'i önce aday gösterip, kampanya
devam ederken yerine bir genel baş-
kan yardımcısının arkadaşını koy-
masını hazmedemiyor göçmenler.
Yıllardır oy verdikleri CHP'nin ken-
dilerini 'uysal koyun' gibi görmesin-
den, mecbur kalmadıkça Meclis
üyesi bile yazmamasından çok dert-
liler. "Bizim oylarımızla Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun daha kaç hemşerisi
milletvekili, belediye başkanı ola-
cak" diye birbirlerine soruyorlar.
Şeboy'dan devam edelim... "Bizden
sağcı da çıkar, solcu da. Ama vatan
haini çıkmaz. Parti kuruyoruz çünkü
ülkemizin geleceğinden endişe du-
yuyoruz. CHP'nin son dönemdeki
politikaları ve söylemleri bizi bir yol
ayrımına getirdi. Göçmenlerin
oyuyla Türkiye'nin birlik, beraberli-
ğini ile sorunlu bir anlayışın parla-
mentoya, yerel yönetimlere
taşınmasına müsaade etmeyeceğiz."
İşte Balkan göçmenleri partileşme
konusunda bu kadar net. Peki bu
parti tutar mı? Kuvvetle muhtemel
tutar. Neden mi? Balkan göçmenleri
gerçekten de siyasette üvey evlat
muamelesi görüyor. CHP'nin 'iktidar
olmak için HDP oylarını almak'
stratejisi partinin geleneksel tabanını
oluşturan göçmenleri rahatsız edi-
yor. Son genel ve yerel seçimde
göçmenlerin bir bölümü sırf bu se-
beple CHP'den İyi Parti'ye geçti.
Kalanlar da Balkan-Anadolu Partisi
kurulunca CHP'yi terk edebilir. Hele
bir de seçim sistemi değişir, dar
bölge sistemine geçilirse siz o
zaman görün göçmenlerin partisini...
Göçmenler geleneksel değerlerine
ve birbirlerine son derece bağlı in-
sanlar. 2002 genel seçimlerinde Bal-
kan göçmeni Cem Uzan'a verdikleri
destekle Türk siyasetinde dengeleri
değiştirdiler. Uzan'ın Genç Parti'si o
seçimde Türkiye genelinde yüzde
7.25 oy aldı. MHP, DYP ve hatta
ANAP'ın baraj altında kalma sebep-
lerinden biri de göçmenlerin o se-
çimde Uzan'a oy vermesi oldu.
Sonuç: CHP dimyata pirince gider-
ken evdeki bulgurdan olma riskiyle
karşı karşıya...

www.takvim.com.tr 
sitesinden alınmıştır

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Birol Akgün, Maarif Okulları-
nın anaokulundan üniversiteye

kadar her seviyede eğitim verebilen
Türkiye'nin küresel eğitim markası ha-
line geldiğini belirtti.
www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre; Akgün, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Balkanlar dışındaki coğraf-
yalarda açtıkları okullardaki öğrencileri-
nin neredeyse tamamının yabancı
uyruklu olduğunu ifade etti. Roman-
ya'da açtıkları okulda kayıtlı bulunan
250 öğrencinin yüzde 40'ının Türk oldu-

ğunu dile getiren Akgün, geriye kalanla-
rın ise Müslüman azınlıktan oluştuğunu
ya da bir şekilde Türkiye ile bağlantıları-
nın bulunduğunu söyledi. Makedonya,
Gürcistan gibi ülkelerdeki öğrencilerinin
çoğunun da Türk olduğunu bildiren
Akgün, bu ülkelerdeki öğretmenler ara-
sında aradıkları niteliklere sahip olanlar
arasında Türk kökenlilere öncelik ver-
diklerini belirtti. Dünya genelindeki
Maarif Okullarında Türkiye'den giden
öğretmenler, idareciler ve teknik perso-
nel dahil olmak üzere 500 dolayında ça-
lışanın bulunduğunu kaydeden Akgün,

toplam personel sayısının 5 bini geçti-
ğini belirtti. Maarif Vakfının Türkiye
adına yurt dışındaki eğitim faaliyetleri-
nin eğitimciler ve idareciler açısından
büyük bir tecrübe kazanımı olduğunu
dile getiren Akgün, şöyle devam etti:
"Kuruluşumuzun üzerinden geçen
üçüncü yılımızda vurgulamak istediği-
miz şey, Türkiye Maarif Vakfı olarak
okullarımız, Türkçe alanında geliştirdi-
ğimiz müfredatımız ve uluslararası
alandaki karşılaştırmalı eğitim tecrübe-
mizle dünyada eğitim markası olma yo-
lunda kendimizi ispat ettiğimiz. Vakıf
olarak anaokulundan üniversiteye
kadar her seviyede eğitim verebilen
Türkiye'nin küresel eğitim markası ha-
line geldik. Bunu tabii ki çok fedakar şe-
kilde çalışan hem Türkiye Maarif
Vakfının merkez görevlileri ve diğer bi-
rimlerimiz hem de sahadaki direktörle-
rimiz vasıtasıyla yapıyoruz."

"KILI KIRK YARIYORUZ"

Akgün, birkaç haftadır dünyanın farklı
ülkelerindeki okullarda eğitim-öğretim
yılı açılışları yaptıklarını hatırlattı.
Kurumsal yönetimde, finansal sürdürü-
lebilirlikte ve eğitimde kaliteye büyük
önem verdiklerinin altını çizen Akgün,
şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çünkü biz Türkiye için eğitim yapan
bir kurumuz ama küresel anlamda bir
faaliyet yürütüyoruz ve bu faaliyetlerin
sürdürülebilmesi ve ayakta kalabilmesi
için rekabete açık bir yönetim, eğitim ve
finansal sürdürülebilirlik gerekiyor.
Bunun için merkez birimlerimizin çok
sıkı bir çalışması var. Özellikle bütçeden
bize aktarılan kaynakların çok daha ve-
rimli kullanılabilmesi için kılı kırk yara-

rak harcama yapıyoruz ve bir taraftan
bize biçilen misyonu yerine getirmeye
çalışıyoruz. Türkiye adına yurt dışında
örgün eğitim imkanı veriyoruz ama
bunu yaparken vatandaşımızın vergi-
siyle finanse ettiğimiz giderlerimizi de
en verimli şekilde kullanmak üzere çok
dikkatli şekilde planlama yapıyoruz."
Maarif Okullarında teknolojiye ciddi şe-
kilde yatırım yaptıklarını belirten

Akgün, "Türkiye'deki milli eğitim siste-
minde olduğu gibi okullarımızdaki öğ-
renci, öğretmen ve personel sayısı,
finansal akış, öğrenci başarıları, devam
ve devamsızlık gibi konuların hepsini
merkezden yönetebilecek bir altyapıyı
kurduk. Bunlarla iftihar ediyoruz." diye
konuştu.

ÜNİVERSİTEYE YER-
LEŞME ORANLARI

Maarif Vakfının 33 bin dolayında öğren-
cisinin bulunduğunu, bu sayının niceliği
gösterdiğini ancak bundan daha önemli
olanın nitelik olduğunu vurgulayan
Akgün, "2020- 2023 dönemine ilişkin
olarak yeni stratejik planımızı da hazır-
ladık, kabul ettik ve yıl başından itiba-
ren uygulamaya koyuyoruz.
Yeni dönemde temel mot-
tomuz, kalite olacak."
dedi.
Eğitimde kalitenin ölçütle-
rinden birinin öğrencilerin
üniversiteye yerleşme
oranları olduğuna dikkate

çeken Akgün, "Okullarımızdaki başarı
grafiği giderek artıyor. Objektif olarak
iddialı söylüyorum; ister yeni açtığımız
ister FETÖ'den aldığımız okullarda
olsun Maarif Okullarının hepsinde orta-
lama başarıda yükselen bir trendi yaka-
ladık. Bazı okullarımızda yüzde 100,
bazılarında yüzde 90 ve üzerinde başarı
söz konusu. Bunu sadece biz söylemiyo-
ruz, herhangi bir ülkedeki istatistiklere

bakarak bizim okullardan mezun olan-
lar açısından bu böyle." diye konuştu.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMI

Birol Akgün, Maarif Okullarındaki öğ-
retmen istihdamına ilişkin yeni bir mo-
deli daha hayata geçirdiklerini bildirdi.
Türkiye'deki üniversitelerden
mezun pek çok yabancı uyruklu öğren-
cinin bulunduğuna işaret eden Akgün,
"Biz, bu mezunlardan öğretmen yeterli-
liği olanları seçiyoruz. Marmara Üniver-
sitesi ile yaptığımız iş birliği
kapsamında, bu mezunlara pedagojik
formasyon veriyoruz ve Maarif Okulla-
rında çalışmak üzere ülkelerine gönderi-
yoruz. Şu an 30 kişilik bir grup ilk
eğitimleri aldı." bilgisini paylaştı. Bu yıl
iyi bir tanıtımla, mezun olanları üniver-
site eğitimi için Türkiye'ye yönlendir-
diklerini hatırlatan Akgün, 500
öğrencinin bu çerçevede Türkiye'deki
üniversitelere yerleştiğini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: "Maarif Okulları olarak
anaokulundan üniversiteye kadar her seviyede eğitim verebilen Türki-
ye'nin küresel eğitim markası haline geldik. İddialı söylüyorum, ister

yeni açtığımız ister FETÖ'den devralınan okullarda olsun Maarif
Okullarının hepsinde başarıda yükselen bir trendi yakaladık" dedi.

"Maarif Vakfı, Türkiye'nin küresel 
eğitim markası haline geldi"
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Sevgili okurlar uzun bir yaz istirahatından sonra
tekrar bu yazımla sizlere merhaba  diyorum. Bu
ara yazı yazamadım, çok  şükür  bir  sorunumuz

yoktu ancak  misafir ağırlamak, yakınlarımla, eş dostla
bir arada olmaktan  dolayı yazamadım.
Böylece yeniden sizlere merhaba derken, “Birlik”’ ga-
zetesinin yayım dönemin son yıllarında Türkiye  Cum-
huriyeti’nin  yardımıyla gerçekleştirilen unutulmaz
yolculuklarla hatıramı anlatmaya çalışacağım.
Temmuz  ayı  başında Üsküp’ten torunum Oya Anka-
ra’ya babaannesini ziyarete geldi. Sevindim, mutlulu-
ğuma diyecek yoktu. Torun sevgisi bir başka
oluyormuş, insanın evlatlarına genç yaştaki sevginin ar-
tısı oluyormuş torun sevgisi. Allah herkese böyle bir
sevgiyi tattırsın inşallah derken, Oya Ankara’ya geldi-
ğinde, “Babaanne benim sizlerden bir ricam olacak”
dedi. Hayrola kızım söyle bakalım rican neymiş sor-
dum, utana utana Türkiye’nin her yeri tarih yazıyor, bu
yüzden de bu seferinde ben Kapadokya’yı ziyaret
etmek istiyorum, tabii ki mümkünse dedi.
Evet torunumun arzusunu kızım ve damadıma anlattım,
sağolsunlar, böyle bir geziyi yerine getirmek için
hemen günü belli edip, yolculuk zamanımızı ayarladık.
Kapadokya ‘ya gitme günümüz  yaklaştıkça torunlarım
Oya ve Talia’nın mutluluklarına ben de sevindim. İkisi
de hem yapacağımız yolculuktan hem de Kapadokya
ziyaretinden olacak ki sevinçliydiler. Bizler daha önce-
leri de Kapadokya’yı ziyaret etmiştik, ancak bu sefer ai-
lece her iki torunumla birlikte bu tarihi yerleri gezme
değişik sevinci yaşatıyordu.
Kapadokya, ziyaretinden önce, Kapadokya tarihiyle il-
gili alıntı yazıyı da aktarmak isterdim:
Kapadokya  Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli turis-
tik noktalarından biridir. Tarihe bakıldığında Kapa-
dokya, Anadolu gibi, Mezopotamya gibi bir coğrafya
alanın ismidir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan, ku-
zeyde  Karadeniz sınırına, güneyde  Toroslar’ın Akde-
niz eteklerine kadar uzanabiliyor. Günümüzde ise
birçok şehrin kesiminden oluşan turistik bir cennet. Ge-
nelde peri  bacalarının hakim olduğu coğrafyayı ifade
eden bölge Nevşehir il sınırları içinde bulunuyor. Mil-
yon yıllar boyunca rüzgar  ve yağmur başta olmak
üzere birçok doğa olayı ile birlikte peri  bacaları şekil-
lenmiş. Tarihi yapısına gelince, Kapadokya’daki ilk
yaşam kalıntıları  Paleolitik döneme (yontma taş devri)
dayanıyor. M.Ö.  sekiz bine kadar uzanan dönemin
adına Hititlere kadar uzanan eski yaşam biliniyor.  M.Ö.
6. Yüzyıldaki Pers işgaline kadar dendiği dönemde
kendi direncini yaratan Kapadokya hususi krallığını
kurar ve yaşar.  M.Ö. 3.  Yüzyıl  ise  Romalılarla savaş-
lar başlar. M.Ö. 1. Yüzyıl Roma etkisi artarak görül-
meye başlar.  600 yıllarında  bağımsız  son Kapadokya
kralı ölünce bölge Roma eyaleti olur.  700’lü yıllarda
Arap  istilaları başlar, kimi kaynağa göre  11.y.y. ki-
mine göre 12.y.y. Selçuklu dönemi
başlar.  Anadolu  Selçuklu dönemi ve takibindeki uzun
Osmanlı yönetimi boyunca Kapadokya’da pek sıkıntı
yaşanmaz. Bölgede son Hıristiyanlar 1924-26 arası Mü-
badele yıllarında Cumhuriyet Türkiye’sinde Kapadok-
ya’yı terkeder. Demek ki tarih boyunca, Kapadokya’da
Hititler, Persler,  Romalılar, Bizanslar, Selçuklular ve
Osmanlılar varlığı damga vuruyor.
Tarih alıntıdan sonra yolculuğumuzu anlatmaya çalışa-
cağım ancak  hareket ettiğimiz an, Kapadokya ile ilgili
eski  hatıralarım canlandı. Evet, sevgili Time Balkan
okurları 1996 yılının Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ba-
şında “Birlik” çalışanları Türkiye Cumhuriyeti’nin o
dönem iktidarın konuğu olarak,
Kapadokya  gezimiz  gerçekleşti. Rahmetle andığım
Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olduğu ve döne-
min hükümeti bizlere hatıralarımızdan silinmeyecek ge-
ziler imkanlarını sağladılar. Kapadokya gezimiz 28
Nisan 1996 yılında başladı. Bu gezi esnasında,  Yer-
altı  Restoranı,  İsparta’ ya varmadan önce  Eğridir gölü,
Avanos Nehri, Boyacızade Konağı, Tuz  Gölü, Kapa-
dokya Rahibeler yeri, Kapadokya Peri Bacalarını
görme fırsatımız oldu. Böylesi hatıralarımızdan silin-
meyecek yolculuklarımız, 1994, 1995 ve 1996 yılları-
nın Nisan ayı sonu ve  Mayıs ayı başlangıcında
gerçekleşti. Bu yolculuklar esnasında Ankara Anıtkabir,
İstanbul Boğaziçi gezisi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı,
Topkapı Sarayı, Pamukkale, Kuşadası, İzmir, Efes,
Meryem Ana, Antalya’ nın Aspendos Tiyatrosu ve
daha birçok tarihi yerleri derken  Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni de görme fırsatını yakaladık. Andığım
gezilerimiz  “Birlik” gazetesinin genel yayın yönetmeni
arkadaşımız Drita Karahasan döneminde gerçekleşti-
ğini de vurgulamaktayım. İkinci  defa Kapadokya’ya
geldiğimde, eski günleri ve hep beraber gerçekleştirdi-
ğimiz yolculuklar esnasında arkadaşlığımız, dayanışma-
mız bir anda film şeridi gibi gözlerimin önünde canladı.
Evet güzel günlerdi, değerli dostluklar ve arkadaşlıkları-
mız vardı. Gazetemizde biz çalışanlar bir aileydik, bir-
birimize her konuda yardımcı olmayı başarırdık.
Aramıza katılan genç gazetecilerimize de elimizden
geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırdık. Ne yazık ki,
gazetemizi yaşatamadık. 6o. Yıldönümünü kutlamadan
elimizden alındı gitti. Üzüldük, üzülmemek elde de-
ğildi. Bizler çalışanlar üzüldük çünkü gazetemiz 1944
yılından Makedonya Türklerin sesiydi. Ancak dönemin
siyasetçilerimizden ne yazık ki bu konuda hiç ses  çık-
madı. Gazetemizin yaşaması için Türkiye Cumhuri-
yeti’nin o dönem Hükümetin’den, gazetemizin her
çıkan sayısından 200’er adet,  “Sesler” Kültür-Sanat
dergisi, “Sevinç” ve “Tomurcuk”  çocuk dergilerinin
her yeni sayısını alarak, Türkiye’deki tüm kütüphane-
lere birer adet dağıtıp karşılığının ödendiğini anmadan
yapamayacağım.  Derken şunu da belirteyim o dö-
nemde T.C. Milli Kütüphaneler Genel Müdürü Gökçin
Yalçın’ın gazetemizin yaşatılması için verdiği emeği
asla unutamayız. Böyle yapılan yardımlarla “Birlik” ga-
zetemiz, “Sesler” ve “Sevinç” ile “Tomurcuk” dergile-
rinin bir ara yaşama imkanı sağlanmıştır. Böylece
Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönem iktidarı gerçekten de
gazetemizin ayakta kalması için yaptığı önemli  yardımı
asla unutulamaz değerdendi. Derken ülkemizin siyasile-
rinden ses çıkmazken Türkiye Cumhuriyeti şimdilerde
olduğu gibi yanımızdaydı. Ancak Makedonya Cumhu-
riyeti ‘nin dönemin iktidarı 50-6o yıllık geleneği olan
tüm gazetelerin yayımlanmasına son verdiği gibi bizim
de biricik yayın sesimiz  “Birlik” gazetemizin kapatıl-
masında emeği geçmiştir. Bizler,   gazete çalışanlara da
durumu kabul etmek görevi düştü ne yazık.
Neyse ben yine de torunlarımla Kapadokya gezisine
döneyim. Güzel bir gezi oldu, eski hatıralarla yeni ya-
şantılarımızla ailece sevgi dolu bir hafta sonu geçirdik.
Üsküp’ten gelen Oya ve  Ankara’daki torunum Ta-
lia’nın mutlulukları tabi ki gezimizin en güzel yanıydı.
Bu sevgi dolu gezi yazımı yazarken şunu da belirtme-
den yapamıyorum Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi  böl-
geleri inanın ki insanı bir başka mutlu ediyor. Görmeye
değer yerlerini her dönem gelen turistlerin sayısı gün-
den güne artıyor.  Türkiye Cumhuriyeti bir cennet böl-
gesi, buraları gören ve  gezenler benimle aynı
düşünceyi paylaştıklarına eminim.

Saadet NEBİ

KAPADOKYA 
HATIRASI

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa’da düzenlenen Balkan Pana-
yırı’nda sahne alan sanatçı Azis,
binlerce hayranına unutulmaz bir

gece yaşattı. Nilüfer Belediyesi’nin, Ni-
lüfer Belediyespor ve Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma Derneği
(BAL-GÖÇ) iş birliğiyle bu yıl 9. kez
düzenlediği “Balkan Panayırı” Bur-
sa’nın dört bir yanından vatandaşları
buluşturdu. Balkanlar’dan Bursa’ya
gelen vatandaşların dayanışma örne-
ğine sahne olan panayıra katılanlar hem
Balkan kültürünü yaşama fırsatı buldu,
hem de eğlence dolu iki gün geçirdi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Bursa Valiliği’nin oluru ile Balkan
göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak
yaşadığı bölge olan Görükle Balkan Ma-
hallesi’nde gerçekleştirilen panayıra Ni-
lüfer dışından da büyük ilgi vardı.
Festivalin açılışına Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, BAL-GÖÇ Genel
Başkanı Veli Öztürk ve Bulgaristan’ın
Bursa Konsolosu Veselin Bojilov da ka-
tıldı. Gün içinde yemek stantları ve
oyun alanlarını gezerek panayır keyfine
ortak olan Başkan Erdem, akşam saatle-
rinde de panayırın açılış konuşmasını
yaptı. Balkanlar’ın çok kültürlü bir top-
lumsal yapıya sahip olduğunu vurgula-
yan Başkan Erdem, “Neşeli müzikleri
dünyaya ün salmış, zengin mutfak kül-
türü herkesçe bilinen Balkanlar, Anado-
lu’nun kültürel zenginliğine her zaman
yeni renkler katmıştır. Nilüfer Beledi-
yesi olarak bizler bu kültürel zenginliğe
saygıyla sahip çıkıyoruz. Balkan göç-
meni vatandaşlarımızın yoğun olduğu
Görükle Göçmen Konutları bölgemizde
yıllardır yapılan bu organizasyonla pa-
nayır kültürünü de günümüze taşımış
oluyoruz” diye konuştu.

Azis, BAlkAn 
PAnAyıRı’nDA
coştuRDu

Dikili’den Midilli’ye
dostluk çıkarması
MİDİLLİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dikili’nin karşı yakasında yer
alan Midilli ile arasında ki
dostluk köprülerini yeniden

atma ve daha köklü bir dostluk kurma
hedefinde olan Dikili Belediye Baş-
kanı Adil Kırgöz, 19 mahalle muhta-
rıyla birlikte Midilli’ye gitti. İki
günlük program kapsamında Dikili
Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Midilli
belediye başkanlığı seçimleri sonrası
belediye başkanlığına seçilen çiçeği
burnunda başkan Stratis Kytelis’i ma-
kamında ziyaret etti. İkili görüşmede
Başkan Stratis Kytelis’e iki halk ara-
sında dostluğun pekiştirilmesi temen-
nilerinde bulunan Başkan Kırgöz, iki
yaka arasında ortak turistik ve kültü-
rel faaliyetler konusunda da işbirliği-
nin altını çizdi. Görüşmenin ardından
Midilli Belediye Başkanı Stratis Kyte-
lis, Başkan Kırgöz’e adanın ünlü res-
samlarından Theofiolos'un kitabını
armağan ederken, Dikili Belediye Baş-

kanı Adil Kırgöz ise Dikilili kadınların
el emeği olan ve Kadın Dayanışma
Merkezinde üretilen üzeri işlemeli çini
tabak hediye etti. Midilli programı
kapsamında muhtarlarla birlikte ada
turuna da katılan Başkan Kırgöz, ta-
rihi ve turistik yerleri muhtarlarla bir-
likte gezdi, Midilli kültür mirası
hakkında bilgi aldı. Gerçekleşen ince-
leme gezisinde hem Midilli’de hem de
Dikili’de iki taraflı yapılacak işbirlik-
leri değerlendirildi.

‘DOTLUK PEKİŞECEK’

İki günlük programı değerlendiren
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “
Yaptığımız ziyaretle Dikili - Midilli
arasında ki dostluğu, ticareti ve kül-

türü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Temas-
larımız kapsamında göreve yeni seçi-
len Midilli Belediye Başkanı Sayın
Stratis Kytelis ile bir araya geldik, ken-
disine başarılar diledik.
Kendisiyle Midilli ve
Dikili arasında ya-
pacaklarımızı da
konuştuk. Muh-
tarlarımızla bir-
likte
gerçekleştirdiği-
miz inceleme ge-
zimizle de
Midilli’nin tarihini,
mahalle idarelerini, yer-
leşkelerini, çevre dokunuşla-
rını yakından izleyerek, örneklerini
yerinde görme imkanını yakaladık.

Muhtarlarımız ile köylerimize ne gibi
dokunuşlar yapabiliriz bunun da fikir
alışverişinde bulunduk. Çok eskilere
dayanan dostluklarımızın kültürel

ortak izlerini beraberinde
gördük. Muhtarları-

mızla birlikte bu iz-
lenimlerimizi

Dikili’mize ak-
tarmayı umuyo-
ruz. İki halk
arasında geç-

mişe dayanan
dostluğumuzun

geleceğe taşınmasını
sağlayacak, gerçekleşti-

receğimiz ortak çalışmalar ile
iki yakayı bir araya getirmeye devam
edeceğiz” dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz muhtarlarla
birlikte Midilli’ye gitti, ikili temaslarda bulundu

AYDIN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aydın'ın Didim ilçesinde, Ru-
meli Kültürünü Yaşatma ve
Dayanışma Derneği’nin gele-

neksel olarak her yıl düzenlediği
“Didim Rumeliler Gecesi” yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi. İlçedeki
bir işletmede düzenlenen etkinliğe,
Didim Belediye Başkanı A.Deniz
Atabay, Ardahan Belediye Başkanı
Faruk Demir, Belediye Başkan yar-
dımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel
Şener, Didim Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özç-
evik, bazı sivil toplum örgütü tem-
silcileri yanı sıra davetliler katıldı.
www.haberler.com’a göre; Didim
Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Başak Ka-
macı Budak, 4. kuşak mübadil
olduklarını belirterek; “Biz mübadil-
ler ve göçmenler kuşaktan boyu
Atatürk sevgisi ile bayrak sevdasını
en yılmaz savunucuları olduk. Mü-

badiller Cumhuriyetin kuruluşun-
dan itibaren Türk ulusunu yüksel-
mesi için mücadele ettiler. Biz başka
gururumuz var ki, Selanik’ten çıkan
Ulu Önder Atatürk bizim hemşehri-
miz. Bununla da her zaman gurur
duyduk”dedi. Didim Belediye Baş-
kanı A. Deniz Atabay Mübadillerin
eski adıyla Yoran’ı yani Didim’i
vatan edindiklerini belirterek
“Bende bir mübadilim, İstanbul’dan

geldim ve göçmenim. 30 yıl önce
buraya geldim. Çocuklarım burada
doğdu; Eşim’de Selanik göçmeni..
Bir yerin asli unsuru ve kadim kül-
türünü unutturmamak lazım. O
memleket ve topraklar yoksa kim-
liksiz kalır. Buraya gelip yerleşen ve
memleket edinmiş olan her bireyin
buna saygı duyması lazım. Bizler
Ulu Önder’in hemşehrileri olarak
bundan da gurur duyuyoruz”dedi.

Didim 'Rumeliler 
Gecesi'nde buluştu

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü’nün
Voleybol Federasyonu ile bir-

likte düzenlediği BVA Balkan Plaj
Voleybolu Şampiyonası'nda final-
ler yapıldı. Bostanlı'da üç gün
süren altı ülkeden 28 takımın katıl-
dığı organizasyonun son gününde
hem erkelerde hem de kadınlarda
birincilik kürsüsüne Türk sporcu-
lar çıktı. Kadınlar final maçında
Bulgaristan'dan Ekaterina Alek-
sandro - Stefani Kyoseva ikilisini 2-
0 mağlup eden Merve Çelebi -
Bahanur Gökalp ikilisi altın madal-
yayı kazandı. Üçüncülüğü Burcu
Atasoy-Buğra Eryıldız elde etti. İki

Türk takımının mücadele ettiği er-
kekler finalinde ise Selçuk Seferci-
Sefa Urlu ikilisini 2-0'la mağlup
eden Murat Giginoğlu-Volkan

Göğtepe ikilisi birincilik kürsüsüne
çıktı. Erkeklerde üçüncülüğü Mol-
dova'dan Timofei Chisleacov-Fio-
dor Majarov ikilisi elde etti.
Turnuvanın son gün müsabakala-
rına İzmirli voleybolseverler
büyük ilgi gösterdi. İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
de sporseverlerin bu büyük heye-
canına ortak oldu. Soyer final maç-
larının ardından her iki kategoride
şampiyon olan sporculara ma-
dalya ve kupalarını verdi. İkinciliği
elde eden sporcular kupalarını
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç-
lik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan
Odaman, üçüncüler ise İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Spor Daire
Başkanı Hakan Orhunbilge'nin
elinden aldı. 

Plajın ustalarına ödülü Soyer verdi
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Leyla Şerif EMİN

BALKANLAR’DA
SONBAHAR

Devamlı yazan biri için sonba-
har mevsimin başlangıcı ayrı
bir girdaptır. Hayatta çok

güzel şeyler olsa bile depresiflik
verir. Bütün bunların yanında kötü
bir durum olursa eğer daha da koyu-
laşır kelimelerin renkleri. Dört dört-
lüktür her şey. Doğa tüm güzelliğini
yansıtır, hayran kalırsın renk cümbü-
şüne. Ağaçlar yaprak döker, hafiften
üşümeye başlar insan, yeşil ne varsa
solar, sonu hatırlatır. “Havadandır”
deriz ya birçok ağrıya sızıya, işte
tam öyle bir vakittir. Bu kadar son-
bahar tasvirinden sonra asıl konuya
geçelim, Balkanlar’ın havası nasıl?
Öyle bir yerdeyiz ki, yaprak yaprak
dağılıyoruz, bu yön nereye götürür
bizi bilemiyoruz. Bu havada ne
yazık ki umudu yüksek bir yazı ya-
zamayacağım…
Coğrafyaya göz gezdiriyoruz sonra,
sokağın ortasında öldürülen Müslü-
man bir kadın mıh gibi saplanıyor
aklımıza. Gözü yaşlı anneler, şehit
haberleri derken umutsuzluk dal dal
sarıyor bedenimizi. Umudunu kay-
betmeden hastalıklarla savaşan in-
sanlar, yok hayır biz bu sonbahara
hiç hazır değiliz dedirtiyor. Sonra da
ne güncel siyaseti, ne de herhangi
bir mutlu haberi yazmaya değer gö-
remiyorsun. Balkanlar’ın kaderi bir
Ekim ayında değişmişse eğer düşün-
celerin uçurumun kenarında seni
bekliyor hep. Ekim ayı geldi ve biz
her zamankinden daha dağınık halde
karşıladık onu. Makedonya’da yaşa-
yan milletlerin bir elin parmakların-
dan fazla olması kurulan her
hükümete yansıyor. Yönetimlerde
her milletten temsilci var. Ülke son
bir yılda öyle bir süreçten geçti ki,
yeni anlaşmalar, yoğun diplomasi
trafiği, sanırsınız tüm Avrupa’nın
derdi Kuzey Makedonya… Hatta
Papa geldi, ülkenin adı değişti. Daha
ne olabilir ki?
Tüm bunlar neden yaşandı, daha iyi
bir gelecek için. Zannettik ki her şey
güllük gülistanlık olacak. Eski baş-
bakan ülkeden kaçtı, bakanlar mah-
kemeye çıktı, sonra demir
parmaklıkların ardına geçti.
Ne ilginçtir ki, bir süre sonra onları
kodese yollayan özel yetkili savcının
yetkisini kötüye kullanıp haraç al-
dığı tespit edildi o da tutuklandı.
LGBT onur yürüyüşü yaptı. Homo-
seksüel bir ünlünün bu savcıyla iş
birliği yaptığı anlaşıldı ve nakit para
alırken çekilmiş görüntüleri med-
yaya yansıdı. O da tutuklandı. Yeni
başbakan, ‘bunlarla benim hüküme-
timi düşüremezsiniz’ dedi. Hafıza-
mızdan eski hükümetin başbakanıyla
bakanların ses kayıtları daha silin-
memişken halk afalladı. Dur şimdi,
maaşlara zam gelecekti, bizi NATO
aldı, sonra Avrupa Birliğine girecek-
tik, ondan sonra herkes bizi takdir
edecekti, Yunan sınırına pasaport ile
giriş yapacaktık, ekonomi tavan ya-
pacaktı vs.vs…
Ne oldu sahi? ‘Avrupa’ya gireceğiz’
diye sevinirken Avrupa Balkanlar’a
girdi.
Kardeşlerim, bizlerin tarihi bir geç-
mişimiz var, Türkiye’nin yıllardır bu
topraklara olan hizmetleri var, Bal-
kanlar konusunda son zamanlarda
daha sağlam bir siyasete ihtiyacımız
var. Yapılanlar çok ama yarayı ku-
rutmak için değil de sanki anlık kan
akışını durdurmak için.
Bir yavaşlama söz konusu, bunca
emeğin fedâkarlığın pekişmesi için
yeni hamleler gerekiyor, yoksa ina-
nın Ekim’de kaybettiğimiz vatan
toprakları bu sefer kendi elimizle
Batı’nın kirli ellerine teslim edile-
cek. Ne akraba ne kan bağı ne de
geçmişte güzel bir anımız olmayan
Avrupa ülkelerinin resmen arka bah-
çesine dönüşme yolunda Balkanlar.
Bizler özellikle Makedonya Türkleri
hiç bu denli parçalanmamıştık, her-
kes birbiri ile hasım, birbirinin aya-
ğına çelme takıyor, ne için… Kimse
bu bölünmüşlüğün nedenini açıkla-
yamıyor, azınlık içinde bin tane
azınlık var, buna insan yüreği da-
yanmıyor. Ya bir olalım ya da gide-
lim, dağıldık, öyle bir dağıldık ki
düşen yapraklar gibi savrulduk…

Mehmet ARİF
Gül ıtırıyla selamlar sabahı, şair yara-
tır… Öyle seveceksin ki kelimeleri, yalnız
senin için raks edecekler. Kelimeler de
bütün sevgiler gibi kıskanç. Senin olmala-
rını istiyorsan, onların olacaksın; yalnız
olacaksın.

Cemil Meriç

Şiir ile münasebetim çocukluk yılla-
rıma dayanır. Okuma yazmayı öğ-
rendiğimden beri şiire ilgiliyim. Şiir

benim için edebiyatta sadece zirveyi değil
aynı zamanda duygu keskinliğini, irfani
derinliği, kadim olanı ifade eder. Dolayı-
sıyla bu anlamları şiirde bulabildiğim için
şiire meftunum. Kendimizi ifade ederken
kelimelerle ifade ederiz. Kelimelerle dü-
şünür, kelimelerle cümleler kurar, kelime-
lerle düşüncelerimize şekil veririz.
Düşünürken, konuşurken, yazarken ve
hatta susarken kelimelerle susarız! Anlam,
kelimenin arkasına gizlenmiş mücevher.
Söz söylemek, bu anlamı dışarıya ulaş-
tırma çabası. Bu anlamda insanın kelime-
lerle münasabeti bir şarkıcının şarkısıyla,
bir ressamın resmiyle, bir şairin mısrala-
rıyla, bir nakkaşın nakışıyla olan münase-
betine benzer. Bir şairin mısralarıyla olan
rabıtası benim için ayrı bir anlam ifade
eder.
Şair, gönlünün imbiğinden şerbet damıtır
gibi damıtır kelimeleri… Şair, şiir denen
şerbeti okuyucuların damak zevkine
sunar. Bu sunumu yaparken kullandığı ka-
lıplar, kelime seçimi, kafiye örgüsü vs. el-
bette önemlidir. Fakat benim için asıl
önem arz eden olgu, şairin içinde yani de-
rinlerde sakladığı inci değerindeki hissi-
yatıdır. Duygu yoksa şiir anlamını yitirir.
Şair ya inandığını yazar ya da yazdığına
inanır. Üçüncü seçenek – en azından
benim için – yoktur. Derin bir kavrayış ve
üst düzey bir algılayış şairi diğerlerinden
farklı kılar.
Hayata karşı duruşumu şekillendiren iki
önemli kavramdır “direniş” ve “teslimi-
yet”. Birbirine her ne kadar zıt gibi dursa-
lar da hayata bu çift camlı gözlükten
bakınca her şey yerli yerine oturuyor.
Olumsuz toplumsal olaylarda ve negatif
hayat şartlarında şairin duruşu direniştir.
Nefsi ile olan mücadelede de bu böyledir.
Yaratıcıya karşı duyulan teslimiyet ise in-
sanın iç huzurunu temin etmesini sağlar.
Direniş ve teslimiyetle insanın dirilişi
mümkündür. Şiir de bu dirilişin en narin
ve keskin ifade ediş biçimidir. Dünya üze-
rinde yaşanan zulümlere karşı duyduğum
derin isyan isteği şiir yazma arzumu per-
çinlemiştir. Şiir yazmam biraz da kayıtsız
kalamayışımın sonucudur.
Yazarken bir yakınımın gözlerinden, di-
lencinin elinden, kitap dipnotundan, ba-
kıştan, nakıştan, aşktan ilham alabilirim…
El cevap her şeyden ilham alıp bir şeyler
karalayabilirim. Günlük hayatı yüzeysel
yaşadığımız için bir meseleye veya bir ol-
guya yoğunlaşıp, derin his besleyerek
yazmak günümüzde zorlaşmış durumda.
Fakat öyle anlar olur ki, zamanın dur-
duğu, mekanın önemini kaybettiği bir
‘an’a yoğunlaşırsınız ve kelimeler kalbi-
nizden boşanırcasına dökülüverir. Gerçek
şiir budur. Gerisi teferruattır…
Şu gök kubbe altında hoş bir sâda bıraka-
bilirsem ne mutlu bana… Gönlümde olan,
dile düştü. Bildirdim. Suçumdan beri-
yim…

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır.
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Arnavutluk'un kuzeyindeki
İşkodra şehrinde ülkenin
komünizmle yönetildiği

dönemden bu yana ilk defa hafız-
lık töreni düzenlendi. İşkodra Ha-
fızlık Merkezi mezunu 13 kişi için
Parruca Camisi'nde yaklaşık 70 yıl
aradan sonra düzenlenen ilk ica-
zet törenine, Türkiye'den kanaat
önderi Osman Nuri Topbaş,  Tür-
kiye'nin Tiran Büyükelçiliği tem-
silcileri ve çok sayıda davetli
katıldı. Topbaş, Kur'an'ın Allah'ın
rehberlik için insanlığa gönderdiği
bir eser olduğunu söyledi. Bugü-
nün, Arnavutluk'un eski günle-
rine dönüş günü olması
temennisinde bulunan Topbaş,

sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa
gönderilmiş olan ilahi bir hidayet
mektubudur. Cenab-ı Hakk'ın kul-
larına mektubudur Kur'an-ı
Kerim. Kainatın ilahi ders kitabı,
bir beyan mucizesi, fermanı ilahi,
ölüm gerçeğini güzelleştiren, ruha
gıdadır, feyiz kaynağıdır, her in-
sana en alt kademeden en üst ka-
demeye kadar bir üsve-i hasene,
örnek bir karakteri teşkil eder." 
www.haberler.com sitesinin
A.A’ya dayanarak verdi habere
göre; İstanbul Derneği Başkanı
Rıdvan Seferaj, Hafızlık Merke-
zi'nin kurulmasının üzerinden sa-
dece iki yıl geçtiğini anımsatarak,
merkezin ilk 13 hafızının mezuni-
yet törenine katılmanın heyecanı
içerisinde olduklarını söyledi. Ar-

navutluk'a dünyadaki en onurlu
ve değerli kelime olan Allah'ın sö-
zünü hıfz eden 13 Kuran koruyu-
cusunun eklendiğini belirten
Seferaj, "Atalarımızın güzel gele-
neğini yeniden canlandırarak,
Kur'an'ın mesajını iletme emaneti,
değerli Osman Nuri Topbaş Hoca-
efendi'nin arzusuydu." dedi. Ar-
navutluk'un farklı şehirlerinden
olan 13 hafızdan en büyüğü 24, en
küçüğü 13 yaşında.
İstanbul merkezli Aziz Mahmud
Hüdayi Vakfı destekleriyle İş-
kodra merkezli İstanbul Derne-
ğince ülkede komünizmin
yıkılmasından sonra açılan ilk ha-
fızlık merkezi olan İşkodra Hafız-
lık Merkezi, 2017'de faaliyete
geçti.

Arnavutluk'ta 
yaklaşık 70 yıl sonra 

ilk hafızlık töreni

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Hava Yolları(THY),
Doğu Avrupa ve Balkan-
lar’da Türkiye Cumhuri-

yeti vatandaşları için vize veya
pasaport gerektirmeyen şehirler
dâhil birçok nokta için kam-
panya başlattı. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;

dünyanın en çok ülkesine uçan
havayolu şirketi konumundaki
Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa
ve Balkanlar’da geçerli olacak
bir kampanya başlattı. Sınırlı sa-
yıda koltuk için geçerli olan indi-
rimden yararlanmak isteyen
yolcular, 30 Eylül 2019-14 Ekim
2019 tarihleri arasında satın ala-
cakları biletler ile 21 Ekim 2019-
31 Mart 2020 tarihleri arasında
her şey dâhil 119 Dolar’dan baş-

layan fiyatlarla uçma ayrıcalığı
elde edecekler. Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşları Balkanlar’ın
Belgrad, Kişinev, Podgorica,
Priştine, Saraybosna, Üsküp;
Kafkaslarda Bakü, Gence ve
Nahçıvan şehirlerine vizesiz; Uk-
rayna’ya ve Kafkasların Batum
ve Tiflis şehirlerine ise pasaporta
gerek duymadan sadece kimlik
kartı ile giriş yapabiliyor.

THY’den Doğu Avrupa ve 
Balkanlar’da kampanya

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’ın Samos
adasının Karlovassi
bölgesi ile Seferihisar

arasını iki saat birbirine
bağlayan feribot seferleri,
hem turistik hem de ticari
olarak iki ülkenin ilişkileri-
nin geliştirilmesine katkı
sağladı. Bu kapsamda, Se-
ferihisar ilçesindeki Teos
Marina’da Türk-Yunan
Dostluk Gecesi düzenlendi.
Gecede Yunanlı müzisyen-

ler sahne aldı. Türk ve
Yunan katılımcılar doya-
sıya eğlendi. Samos Karlo-
vassi Belediyesi, Seferihisar
Belediyesi ve Teos Ma-
rina’nın iş birliğiyle düzen-
lenen gecede, ikramlar
yapıldı, 4 ton balık pişirildi.
İki ülkenin vatandaşları
birbirlerine çeşitli hediye-
lerde sundu.
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer ve Yu-
nanistan İzmir Başkonso-
losu Argyro Papouli
gecede birlikte sirtaki yaptı.

Türk-Yunan gecesinde 
dosTluk mesajları

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: 8 Ekim 2019
BAS KI: Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş

ADRES: Metal İşleri Sanayi Sitesi 2. Cadde No: 93 Kısıkköy-
Menderes/İZMİR   TEL: 0232 257 6732

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.

ŞİİR ŞAİRİN
NEFESİ

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle
yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi



7 Ekim 2019
Pazartesi 9Balkan Haberleri

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bağımsızlığından bugüne
Kuzey Makedonya'nın birincil
hedefi olan Avrupa Birliği (AB)

ve NATO'ya üyelik yolunun açılması-
nın ilk şartlarından Yunanistan ile ara-
sındaki isim sorununu çözme
noktasında yapılan referandumun
üzerinden bir yıl geçti.
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde
yıllardır süregelen isim sorununu çöz-
mek amacıyla düzenlenen müzakere-
lerin ardından o zamanki
adıyla Makedonya ile Yunanistan ara-
sında geçen yılın haziran ayında
"Prespa Anlaşması" olarak da bilinen
"İsim Sorununun Çözümü ve Stratejik
Ortaklık Anlaşması" imzalandı.
Anlaşmaya göre, Makedonya adını
"Kuzey Makedonya" olarak değiştire-
cek, komşusu Yunanistan ise
Kuzey Makedonya'nın AB ve NATO
üyelik süreçlerindeki engelleri kaldıra-
caktı.
Ülkede iktidar ve muhalefet yanlıları
arasında uzun süre tartışılan konuyla
ilgili 30 Eylül 2018'de istişare referan-
dumu yapılmasına karar verildi.

DÜŞÜK KATILIM

Her ne kadar hukuki anlamda bağla-
yıcı olmasa da referandum sonucu an-
laşmayı destekleyen Batılı ülkeler ve
kurumlar tarafından büyük önem taşı-
yordu. Halka "Makedonya ve Yunanis-
tan arasındaki anlaşmayı kabul ederek
AB ve NATO üyeliğine var mısınız?"
sorusu yöneltilirken, muhalefetin
büyük çoğunluğunun boykot ettiği re-
ferandumda katılım yüzde 36,91'de
kaldı. Referandum, geçerli sayılması
için katılımın yüzde 50'nin üzerinde
olması gerektiğinden başarısız sayıldı.
Ancak oy verenlerin yüzde 91,46'sının
"evet" demesi Batı tarafından "başarılı"
olarak değerlendirildi. Referandumun
ardından anlaşmanın öngördüğü diğer
aşamaların da uygulanmasına ge-
çildi. Makedonya Meclisi, ülkenin ana-
yasal ismini değiştirmek amacıyla
ekim ayında anlaşmanın parçaları olan
anayasa değişikliklerine erişim prose-
dürü başlattı. Nihayetinde anlaşma ilk
olarak Makedonya Meclisinde ardın-
dan Yunanistan Meclisi’nde onaylandı.
Dönemin muhalif cumhurbaşkanı
Gyorge İvanov'un referanduma ilişkin
kullandığı "Halk anlaşmayı reddetti"

ve "Referandum başarısız oldu" gibi
ifadeleri ise hiçbir şeyi değiştirmedi.

PRESPA ANLAŞMASI

Yeni adıyla Kuzey Makedonya'da hü-
kümet, 12 Şubat 2019'da Prespa Anlaş-
ması'nın yürürlüğe girdiğini, resmi
kurum ve kuruluşların adlarının de-
ğiştirilmesi dahil olmak üzere anlaş-
manın uygulanmasının ileri
aşamalarına devam edildiğini bildirdi.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ikili
ilişkilerde de tarihi gelişmeler yaşandı.
İlk olarak dönemin Yunanistan Başba-
kanı Aleksis Çipras, nisan ayında
Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti. Bu,
bir Yunan başbakanın yaptığı ilk ziya-
retti. İki başbakan toplantıyı "tarihi bir
dönüm noktası" ve "Avrupa ile bölge
için tarihi bir adım" olarak nitelen-
dirdi. Yine aynı ziyarette, Promachoi
ile Majden arasında yeni bir sınır ka-
pısı açılması için mutabakat zaptı im-
zalandı. Bu sayede iki ülke halklarının
iletişiminin, turizmin ve ticaretin güç-
lendirilmesi hedefleniyordu. Ardından
mayıs ayında iki ülke dışişleri bakan-
lıkları nota değişiminde bulunarak,
Atina ve Üsküp'teki irtibat bürolarının
seviyesini elçilik düzeyine yükselttik-
lerini bildirdi. İki ülke arasındaki dip-
lomatik ilişkilerde yeni bir dönem
başladı. Yunanistan'da temmuzda ya-
pılan erken genel seçimin ardından
hükümet değişse de anlaşmanın uygu-
lanmasına yönelik belirgin bir değişik-
lik olmadı.

NATO DAVETİ

İsim meselesinin çözülmesinin ardın-
dan Kuzey Makedonya'nın NATO
üyeliği kapısı da açıldı. Kuzey Make-
donya, Temmuz 2018'de katılım müza-
kerelerine başlamak için NATO'dan
davet aldı. NATO üye ülkeleri şubat
ayında Kuzey Makedonya'nın NA-
TO'ya katılım protokolünü imzaladı.
Üyeliğin tamamlanması için protoko-

lün NATO üyesi ülkelerin meclisle-
rinde kabul edilmesi gerekiyor.
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı
Talat Caferi, bu ayın başında yaptığı
açıklamada, söz konusu protokolün 21
ülke tarafından kabul edildiğini, 4 ül-

kede ise sürecin devam ettiğini söy-
ledi. Hükümet yetkililerinin açıklama-
larına göre, Kuzey Makedonya'nın bu
yılın sonuna kadar NATO'ya tam üye
olması bekleniyor. Öte yandan, AB'ye
üyelik müzakerelerinin başlamasıyla

ilgili olarak da Avrupalı üst düzey yet-
kililer bu kararın ekim ayında verilebi-
leceğini ifade ediyor.

www.timebalkan.com sitesin-
den alınmıştır…

Kuzey MaKedonya 
naTo'ya bir adım uzakta
Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaş-
ması'nın öngördüğü istişare referandumunun üzerinden bir yıl geçerken, Yuna-

nistan'ın engeli kaldırmasıyla Kuzey Makedonya da NATO üyeliğine yaklaştı
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Osman ATALAY

TİKA’NIN 
BALKANLAR AÇILIMI

VE SİVİL TOPLUM

Yugoslavya’nın 1992 yılında da-
ğılma süreciyle birlikte Bal-
kanlar’da akraba ve dindaş

topluluklar ile tanışan resmi ve sivil
toplum kurumlarımız, 25 yıldır böl-
gede faaliyet göstermeye devam edi-
yor. Yugoslavya’nın dağılmasıyla
ortaya çıkan 7 devlet ve Doğu Av-
rupa’da AB sürecine dâhil olan ülke-
ler; Almanya, Fransa, Avusturya,
İtalya ve Amerika’nın politik ve eko-
nomik baskısı ile karşı karşıya kaldı-
lar. Balkanlar’daki Müslüman
Arnavutların nüfusu 7 milyon, Boş-
nakların nüfusu ise 5 milyon civarın-
dadır. Özellikle Arnavut ve Boşnak
milletinin Türkiye’de ikamet eden ak-
raba nüfusu yaklaşık 8,5 milyon civa-
rındadır. Bu durumun önemli bir
potansiyel olmasına rağmen bölge
halklarının Türkiye’den siyasi, sosyal
ve ekonomik beklentilerine yeterince
cevap veremedik. Sivil toplum kurum-
larımız ve belediyelerin Balkanlar açı-
lımı maalesef ihtiyaçlara beklenen
düzeyde cevap verebilmiş değil. Bal-
kanlar’ın ihtiyaçlarına cevap verebile-
cek orta ve uzun vadeli projeler
çerçevesinde bir şeyler yapmak zorun-
dayız. TİKA’nın 4 yıldır bu bölgeyi
kapsayan Tarımsal Kalkınma Prog-
ramları, Balkanlar Eğitim Altyapısını
Geliştirme Programları ve Sağlık Sek-
törü Kalkınma Programları Türk dip-
lomasisine önemli ivme kazandırırken
bölgenin çok önemli ihtiyaçlarına
cevap vermektedir.

TARIMSAL KALKINMA
PROGRAMLARI

TİKA’nın Balkanlar’ın kırsal alanla-
rında yaşayan, tarım ve hayvancılık ile
geçimini sağlayan aile işletmelerini
kapsayan ‘’Tarımsal Kalkınma Prog-
ramları” hayati derecede önemlidir.
TİKA halka hediye paketi olarak et,
süt ve gıda ürünleri dağıtmıyor. Ulus-
lararası kuruluşların da dikkatini
çeken projeleri ile her ülkede çiftçileri
kapsayacak şekilde hayvansal ve bitki-
sel üretimin arttırılması, hayvansal ve
bitkisel üretim çiftliklerinin kurulması,
geçimini bu sektörlerden sağlayan aile
işletmelerinin ekonomik yaşam stan-
dartlarını da yükseltiyor. Kosova Ma-
muşa’da, Dragaş ve Prizren
bölgesinde, Makedonya’nın Doğu Ma-
kedonya bölgesinde Türk çiftçileri,
Kosova Dragaş ve Mitroviça’da, Arna-
vut çiftçileri modern tarım alet ve ma-
kineleri ile intansif tarıma geçirerek
kaliteli tarımsal üretimi çiftçi birlikleri
ile tarımsal üretimi arttırmaya ve sos-
yal dayanışmanın oluşmasına katkı
sağlıyor.
TİKA, Kosova’nın güneybatısında Re-
çana bölgesinde, Bosna Hersek›in
Doğu Bosna bölgesinde, Zeljezno
Polje, Zvornik, Zenitza, Kaçuni, Se-
rebrenitsa, Pale, Praça, Ustikolina,
Glamoç ve diğer şehirlerde Boşnak
aile işletmelerini çiftçi birlikleri ile
birlikte hayvansal üretimi, et ve süt
verimi yüksek simental gebe düve des-
teği ile arttırmaya çalışıyor.

"Arıcılığın Geliştirilmesi Programları"
ile Doğu Bosna ve Doğu Makedonya,
Sırbistan Sancak Bölgesi artık organik
arı ve arı ürünleri üretim merkezleri
haline geliyor. 
Makedonya’da TİKA’nın uyguladığı
"Arıcılığın Geliştirme Projesi’’ Birleş-
miş Milletler tarafından yılın en iyi
uygulaması seçildi. 
Çiftçilerin bal, polen, propolis, arı
sütü üretimi ile elde ettikleri gelirler
ile evlerini inşa ettikleri ve çocukları-
nın eğitim ve aile geçim standartlarını
artırıyor.
Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve
Kosova’da ‘’Ahududu Üretimini Ge-
liştirme Programları" ile geçimini bu
üretimden sağlayan bölge insanları
artık ihracatını yapmaya başlamış.

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkeleri
kırsalında yaşayan binlerce Boşnak,
Arnavut, Türk, Roman, Sırp ve Make-
don TİKA Tarımsal Kalkınma Prog-
ramları ile güçleniyor. TİKA’nın
bölgede hayata geçirdiği Hayvansal
Üretimi Geliştirme Programları ve
Örtü Altı Sebzeciliği Geliştirme Prog-
ramları ile hayvansal ürün ve sebze
üretimi ile artık üretimin bir parçası
oldular. TİKA’nın Doğu Avrupa Bal-
kan Dairesi’nin bölgede gerçekleştir-
diği projeleri, sivil toplum
kurumlarımız ve belediyelerimize ör-
neklik teşkil etmelidir. Sınırlı kaynak-
larımızı ve enerjimizi artık başarıyla
denenmiş projeler üzerinden yürütme-
liyiz.

Şehir hastanelerinde atılım: 
Balkan ülkeleri tercih ediyor
ED�RNE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz
Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla

şehir hastaneleri konusunda çok büyük
atılımların gerçekleştirildiğini söyledi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastane-
si'nin, şehir hastanelerine yakın büyük-
lükte ve hizmet kalitesinde olduğunu
belirten Kalkan, "80 bin metrekare ka-
palı alanı, 100 küsur dönüm arazi üze-
rinde yerleşmesi, 460 yatak kapasitesi,
bütün sosyal ve nitelikli donatıları ve
gerekli tıp hizmetleriyle Edirne, Trakya
ve Balkanlar'a soydaşlarımıza hizmet
veriyor. Hastanemizin her açıdan taşı-
dığı potansiyel, sağlık turizmi açsından
taşıdığı potansiyel, çok çok ileri dü-

zeyde. Sağlık turizmi açısından burayı
önemli bir üs olarak konumlandırmış
durumdayız. Bakanlığımızın uzun yıl-
lardır yaptığı hazırlıklar da bu güzer-
gahta devam ediyor" diye konuştu.

‘HİZMET ARTACAK’

Hastanenin sağlık turizmi akreditasyon
belgesi aldığını anlatan Kalkan, şunları
kaydetti:
"Tüm Balkanlar'da önemli merkezlerde
ofisler açarak, hastanemizin tanıtımını
yapmak istiyoruz. Balkanlar'dan hasta-
nemize gelip sağlık hizmeti alan insan-
lar da bu farkı fark ediyor. Onların
tanıtımlarıyla da önemli bir sağlık tu-
rizmi girdisi yaşamaya başladık.
2017'de yurt dışından gelen 600 hastaya

uluslararası hasta birimi tarafından hiz-
met verildi. Bulgarca, Sırpça, Arna-
vutça, Makedonca, Boşnakça başta
olmak üzere çeşitli dillerde tanıtım reh-
berleri hazırladık. Bunları hastaları-
mızla buluşturduk. 2 yıldır
yoğunlaştığımız çalışmalar meyvelerini
vermeye başladı. İnşallah bu hizmetleri
daha da ileriye taşıyacağız. Bu yıl da
ocak ve mayıs ayları içerisinde yurt dı-
şından gelen 200 hastaya hizmet verildi.
Tüm Balkan ülkelerine ambulansları-
mız gidip hastaları alıp gelmektedir." 
Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya,
Gürcistan, Almanya, Özbekistan, Türk-
menistan, İran, Irak, Suriye gibi çeşitli
ülkelerden gelenlerin sağlık hizmeti al-
dığını anlatan Kalkan, Osmanlı'nın mi-
rası Sultan 2. Bayezid Edirne

Darüşşifası'ndan feyz alarak çalışmaları
sürdüklerini vurguladı.

AKREDİTASYON BELGESİ

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hasta-
nesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü de
sağlık turizmi akreditasyon belgesi
alınmasının ardından özellikle Yunanis-
tan ve Bulgaristan'dan gelen soydaşla-
rın ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirdi.
Hastanede Türkçe bilmeyenler için ter-
cüman hizmeti verdiklerini belirten
Sütçü, "Arap ülkelerinden gelenlere ve
özellikle Suriyelilere tercüman hizmeti
veriyoruz ve onlarla da aynı şekilde il-
gileniyoruz. Sağlık turizmi son dönem-
lerde çok popüler ve biz bu konuda
öncü olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, son
teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla Trakya

bölgesinin yanı sıra Balkan ülkelerindeki bazı hastalara da şifa dağıtıyor

"tü, Balkanlar'a sağlık hizmeti sunuyor"
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü
Prof. Dr. Tabakoğlu, Edirne'de
sağlık eğitiminin 1488 yılında

kurulan Sultan 2. Bayezid Külliye-
si'ndeki Darüşşifa ile başladığını ifade

etti. Sağlık eğitiminin yanında
sağlık hizmetinde iyi bir ko-
numda olduklarını belirten Ta-
bakoğlu, "Tıp fakültemiz
üniversitemizin en önemli bö-
lümlerinin başında geliyor.
Özellikle bölgemize ve Balkan-

lar'a yönelik yaptığımız
sağlık hizmetleri çok
önemli yer tutuyor" dedi.
Fakülte hastanesinin Bal-
kanlar'a şifa dağıttığını an-
latan Tabakoğlu, şöyle
devam etti: "Bin 100 yataklı

hastanemiz bölgenin en büyük sağlık
kuruluşlarından. Üniversitemizin
gözde bölümlerinden olan fakültemiz
kaliteli bir kadroya sahip. Avrupa'nın
ortalarına kadar bu kalitede hizmet
veren kurum yok diyebiliriz. 3 yıldır
hastanenin yenilenmesi yapılıyor. 45
milyon liralık bir harcama yapıldı. 10
yeni ünite kazandırdık. Yenileme çalış-
maları acil servis ve diğer bölümlerde
devam edecek."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm Balkanlar'a sağlık hizmet sunduğunu söyledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Trakya Üniversitesi işbirli-

ğinde Makedonyalı öğretmenlere
Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme /
STEM eğitimi verildi. TİKA Trakya
Üniversitesi ve Uluslararası Balkan
Üniversitesi işbirliğinde Eğitim Öğ-
retim Programı (EÖP) kapsamında
Makedonyalı Fen Bilgisi, Fizik,
Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinden
oluşan gruba Bütünleşik Öğrenme
ve Öğretme / STEM Eğitimi (Fen,
Teknoloji, Mühendislik ve Matema-
tik) gerçekleştirildi.. Trakya Üniver-
sitesinde gerçekleşen eğitimler
alanında uzman akademisyenler ta-
rafından verildi.
Program kapsamında dünyada
STEM, STEM Öğrenme-Öğretme

Modelleri, STEM Okulu özellikleri
gibi teorik eğitimlerini tamamlayan
öğretmenlere, uygulamalı eğitim-
lerde rüzgâr tribünü, ekolojik kâğıt,
köprü, biyoplastik yapımı, ağaç da-
lından kulaklık tasarlama, su arıtma
cihazı ve roket tasarlama gibi beceri-
ler kazandırıldı. Eğitimlerini başa-
rıyla tamamlayan öğretmenler
sertifikalarını aldılar. Eğitim so-
nunda öğretmen grubu İstanbul’da
İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın
Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve
Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret ederek
eğitimde aldıkları teorik ve pratik
bilgileri yerinde görme fırsatı buldu-
lar. Bu ve benzeri eğitim faaliyetleri
ile Balkanlar ile kardeşlik ilişkileri-
nin güçlendirilmesi, tarihsel ve kül-
türel bağların canlı tutulması,
bilimin ve eğitimin gelişimine ışık
tutan gençlere destek verilmesi
amaçlanıyor.

TİKA’dan Makedonyalı 
öğretmenlere STEM eğitimi

ÜSKÜP/BALKAN
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Üniversite yerleş-
tirme döneminin
sonuna gelindi.

Büyük oranda öğrenci
Türkiye’de bir üniversi-
teye yerleştirilirken, bir
kısmı yerleşmeye hak ka-
zanamadı. Türkiye’de bir
üniversiteye yerleşemeyen
öğrenciler için bir fırsat
kapısı Kuzey Make-
donya’dan aralandı.
Kuzey Makedonya’nın en
iyi üniversitesi olan Ulus-
lararası Balkan Üniversi-
tesi, Türkiye’deki
öğrencilerin kayıt yaptıra-
bileceğini açıkladı. Konu
hakkında konuşan Ulus-
lararası Balkan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Dursun Erdem
“Kuzey Makedonya’nın
en iyi üniversitesi olarak
Türkiye’deki öğrenciler
için kayıt tarihlerimizi
uzatma kararı aldık. YÖK
tercih kitapçığındaki sayılı
yurtdışı üniversite olma

özelliğimiz ile öğrencilerin
Türkiye’ye döndükten
sonra denklik alma konu-
sunda herhangi bir sıkıntı-
ları olmayacaktır. Avrupa
standartlarına yakışır kali-
tedeki eğitim anlayışımız
ile her yıl yüzlerce öğren-
ciyi mezun ediyoruz. Açtı-
ğımız bölümler ile
gençlerin gelecekte seve-
rek yapacakları meslekler
kazanmalarını hedefliyo-
ruz” dedi. 

MÜHENDİSLİK VE
MİMARLIK

Uluslararası Bakan Üni-
versitesi’nde gençler;
Uluslararası Ekonomik
İlişkiler, Bankacılık ve Fi-
nans, İşletme, Mimarlık,
Endüstri Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği,
Türkçe Öğretmenliği, İn-
gilizce Öğretmenliği, Psi-
kolojik Danışmanlık ve
Rehberlik, Hukuk, İdari
Hukuk, Psikoloji, Siyasi
Bilimler, Klinik Psikolojisi,

Halkla İlişkiler, Yeni
Medya ve İletişim, Grafik
Tasarım, Sanat Tasarım,
Moda Tasarım gibi bölüm-
lerden %100 İngilizce eği-
tim alabiliyor. Öğrenciler
bu sayede üniversiteden
ana dil seviyesinde İngi-
lizce öğrenerek mezun
olabiliyor. Bu öğrencilere
dünyanın her yerinde
yüksek lisans ve doktora
yapabilme fırsatını veri-
yor. Geleceğini şekillendir-
mek isteyen öğrenciler
için önümüzdeki süreçte
çok daha fazla bölüm aça-
rak, günümüz meslekleri-
nin önde gelen isimlerini
yetiştirmeyi amaçladıkla-
rını söyleyen Rektör
Erdem; Türkiye’deki öğ-
rencilerin en çok mühen-
dislik, mimarlık, psikoloji
ve hukuk bölümlerini ter-
cih ettiklerini söyledi.
Erdem Türkiye’deki öğ-
rencilerin bu tercihlerinin
altında bir meslek sahibi
olarak üniversiteden
mezun olma isteği oldu-
ğunu belirtti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi 
kayıt süresini uzattı
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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...

         




