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www.balkangunlugu.com
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8’DE

¥ Bosna Hersek’in Zenica
şehrinde düzenlenen “8.
Türkiye-Bosna Hersek Kar-
deşlik Günleri” etkinli-
ğinde Barış Pınarı
Harekatı’na destek mesaj-
ları yükseldi. Kuzey Make-
donya’nın başkenti
Üsküp’te faaliyet gösteren
Uluslararası Balkan Üniver-

sitesi (İBU), Türkiye’nin
güney sınırında oluşturul-
maya çalışılan terör korido-
runu yok etmek, bölgeye
barış ve huzuru getirmek
amacıyla başlatılan Barış
Pınarı Harekatı’na destek
verdi. Türkiye’nin güney sı-
nırında oluşturulmaya çalı-
şılan terör koridorunu yok

etmek, bölgeye barış ve
huzuru getirmek amacıyla
başlatılan Barış Pınarı Ha-
rekatı‘nın zaferle sonuçlan-
ması için Kuzey
Makedonya’da sabah na-
mazı öncesinde Fetih Su-
resi okundu. Başkent
Üsküp’teki Murat Paşa Ca-
misi’nde okunan Fetih Su-

resi’nin ardından Mehmet-
çik’in muzaffer olması için
dua edildi. Kuzey Make-
donya’daki Türk partileri
de, Türkiye’nin güney sını-
rında oluşturulmaya çalışı-
lan terör koridorunu yok
etmek amacıyla başlatılan
Barış Pınarı Harekatı’na
destek verdi.

¥ CumHurBaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic, Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı
Zeljko Komsic, konseyin
Boşnak üyesi Sefik Dzafero-
vic ve Sırp üyesi Milorad

Dodik Sırbistan Sarayı'nda
yapılan Türkiye-Sırbistan-
Bosna Hersek Üçlü Zirve-
si'nin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Erdo-
ğan, Sırbistan-Türkiye ilişki-
lerine yönelik
gerçekleştirdikleri verimli

toplantılardan sonra Üçlü
Zirve'nin de verimli bir şe-
kilde geçmesinin kendilerini
mutlu ettiğini ve bir sonraki
zirvenin mayıs
ayında Bosna Hersek'te di-
ğerinin de Türkiye'de yapı-
lacağını ifade etti. 5’te

¥ aBD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo Kuzey Makedonya
ziyaretinde "ABD Senatosu-
nun NATO’ya katılım proto-
kolünüzü bu sonbahar
onaylayacağına inanıyorum"
müjdesi verirken Kuzey Ma-
kedonya Başbakanı Zoran
Zaev: "İstikrarlı Balkan böl-
gesi jeopolitik, güvenlik ve
ekonomik açıdan Avrupa Bir-
liği çıkarınadır" vurgusu
yaptı.

Balkanlar’dan Barış 
Pınarı’na tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/YPG/ PYD ve IŞİD’e
karşı başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’na Balkan-

Lar’daki Türk ve Müslümanlar’dan tam destek geldi

ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo tarih verdi

3’te

¥ HırvaTisTan, bağım-
sızlığının 28'inci yılını tö-
renlerle kutladı. Eski
Yugoslavya'dan ayrılarak
8 Ekim 1991'de bağım-
sızlığına kavuşan Hırva-

tistan'ın başkenti Zag-
reb'de, Cumhurbaşkanı
Kolinda Grabar Kitarovic
ve Başbakan Andrej
Plenkovic'in katılımıyla
tören düzenlendi. 5’te

¥ 11 Temmuz 1995 tari-
hinde Bosna-Hersek’in
Srebrenitsa şehrinde Sırp-
lar tarafından Müslüman
Boşnaklara yapılan katli-
amda 8372 Boşnak bir
günde şehit edilmişti. Bu
katliam insanlık tarihinin
en kara sayfalarından biri
olmuştu.  İkinci Dünya Sa-
vaşı'ndan sonra Avru-
pa'da yapılan en büyük
katliamın en önemli mağ-
durları o gün şehit edilen

8372 Boşnak’ın anneleri-
dir. Bu anneler, daha
sonra “Srebrenitsa Anne-
leri “ diye adlandırılan
derneği kurdular. İşte bu
savaş mağduru anneler,
terörist PKK örgütü tara-
fından çocukları zorla
dağa kaçırılan ve eylem
yapan Diyarbakır Annele-
rine ve kahraman Meh-
metçik’in annelerine
destek ve moral için Tür-
kiye’ye geldiler. 5’te

HırvATİsTAn
28 yıldır BAğımsız

Balkanlar TİKA sayesinde
İHA’yı öğrenİyor

Sayfa 3’terifat SaiT

Barış için Bazen
kan dökülür

Bazen yol yapılır

Erdoğan: Üçlü Zirve önemli 
gelişmelere vesile olacak

Acılı annelerin
evlat dayanışması

¥ Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve
Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birli-
ğinde yürütülen proje kapsa-
mında Balkan kursiyerlere,
İnsansız Hava Aracı Teknolojileri
(İHA) eğitimi verildi. 10’da8’de

Fata nine’nin
aiHM zaferi
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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

CENEVRE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İsviçre’nin Cenevre şehrinde
23-26 Eylül 2019 tarihle-
rinde gerçekleştirilen

Dünya Posta Birliği (UPU) 3.
Olağanüstü Kongresi, mektup
ve küçük paket gönderilerine
yönelik “varış giderleri” adı
verilen ücretlendirme sistemi
ana gündem maddesiyle top-
landı.
150 ülkeden temsilcinin katıl-
dığı Kongre’de, herhangi bir
kişinin uluslararası posta gön-
derip alabilmesine olanak sağ-
layan “varış giderleri” sistemi
masaya yatırıldı. Kongre’de 3
ana teklif başlığı çerçevesinde
yürütülen görüşmelerin ilk gü-
nünde, ABD tarafından gün-
deme getirilen ve ülkelerin
alacağı varış gideri ücretini
kendi tarifelerine göre belirle-
yebileceği "Self Deklarasyon”
ilkesine dayanan B seçeneği,
üye ülkelerce oylanarak redde-
dildi.
UPU İdari Konsey ve Kongre
Başkanı, PTT AŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, Kongre’de

uzun süredir Birliğin günde-
mini oluşturan uluslararası üc-
retlendirme sistemine ilişkin
üye ülkelerin görüşleri çerçe-
vesinde, farklı bakış açılarıyla
önemli tartışmalar yapıldığını
anımsattı. Tartışmaların oda-
ğında e-ticaret kaynaklı gönde-
riler olduğunu ifade eden
Bozgeyik, “Birliğin tarihinde
sadece 3 kez olağanüstü kon-
gre düzenlendi ve bunların
ikisi birer yıl arayla İdari Kon-
sey Başkanlığını yürüttüğü-
müz bu dönemde yapıldı. Bu
durum bile içerisinde bulundu-
ğumuz dönemin sektörel ola-
rak ne kadar kritik önemde
olduğunu gösteriyor” dedi.
150’den fazla ülkeden bini
aşkın delegenin katıldığı Kon-
gre’nin, 145 yıllık Birliğin ve
global düzeyde tek posta top-
rağı ilkesinin devamlılığı için
stratejik önem taşıdığını belir-
ten Bozgeyik, Olağanüstü Kon-
gre kapsamında görüşülmek
ve karara bağlanmak üzere üç
ana teklif sunulduğunu ifade
etti.  Kongre’de mevcut siste-
min değiştirilmesine ilişkin
gündemde olan 3 ana seçenek
ele alındı. 

ABD’NİN TEKLİFİ
REDDEDİLDİ

Mevcut uygulamanın deva-
mına dayanan A teklifi, ülkele-
rin varış gideri ücretlerini
kendilerinin belirlemesi teme-
linde şekillenen ve self dekla-
rasyon ilkesine dayanan B

teklifi ve bu iki teklif arasında
bir denge kurmaya çalışan C
teklifi kongrede oylamaya su-
nuldu. Kongre mevzuatı gere-
ğince mevcut statükodan en
fazla uzaklaşan teklif olması
nedeniyle Amerika Birleşik
Devletleri’nin desteklediği self
deklarasyon sistemini öngören
B seçeneği ilk olarak ele alındı

ve yapılan oylama neticesinde
57 kabul, 9 çekimser, 78 ret
oyuyla ABD tarafından gün-
deme getirilen Self Deklaras-
yon modeli reddedildi.  
Kongre’de ciddi tartışmalar so-
nucunda ortak kararlar alındı.
Varış giderleri ücretlendirmele-
rinde mevcut statükodan daha
fazla artış öngören C Seçeneği

teklifi yerine, gece boyu süren
müzakereler sonucu üye ülke-
lerin büyük çoğunluğunun
konsensüsüyle V Seçeneği (Vic-
tory-Zafer) adı altında yeni bir
uzlaşı modeli kabul edildi. Bu
doğrultuda V Seçeneği ile belli
kriterler çerçevesinde ABD’ye
(yurtiçi tarifesinin yüzde 70’ine
kadar) self deklarasyon hakkı
tanınırken diğer ülkeler de be-
lirlenen artış oranları dahilinde
ücretlerini ayarlayacak. Dünya
çapında süren ticaret savaşları-
nın etkisiyle oldukça gergin
geçen Olağanüstü Kongre’de
ABD’nin desteklediği teklifin
reddedilmesi, Birliğin dağıl-
ması adına büyük tehlike oluş-
turdu. 145 yıldır dünya posta
ağının sağlıklı bir şekilde işle-
yişini sağlayan Birliğin yaşa-
dığı bu olumsuz atmosfer ve
aşılmaz görünen fikir ayrılık-
ları, Türkiye’nin de aktif olarak
katıldığı müzakereler sonu-
cunda karara bağlandı. Türki-
ye’nin de gayretiyle
dağılmaktan kurtulan
UPU’nun bundan sonraki sü-
reçte birlik ve beraberlik içinde
çalışmalarını sürdürülmesine
zemin hazırlandı.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde 23-26 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Posta
Birliği (UPU) 3. Olağanüstü Kongresi, mektup ve küçük paket gönderilerine yönelik
“varış giderleri” adı verilen ücretlendirme sistemi ana gündem maddesiyle toplandı

TİKA, Anadolu ve 
Balkan kültürlerini 

Üsküp’te buluşturdu

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Atatürk, Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu
tarafından düzenle-

nen, Anadolu'nun ortak kül-
tür ve tarih şuurunun gençler
tarafından özümsenmesini
amaçlayan "Anadolu Tarih ve
Kültür Birliği Buluşmaları"
projesinin ilk yurtdışı buluş-
ması Üsküp'te gerçekleşti-
rildi. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığının (TİKA) katkılarıyla ya-
pılan Üsküp Buluşması
programının açılış töreni,
Uluslararası Balkan Üniversi-
tesi (İBU) Konferans Salo-
nu'nda yapıldı.
www.timebalkan.com’a göre;
şehitlerin anısına bir dakika-
lık saygı duruşu ve iki ülke
milli marşlarının okunma-
sıyla başlayan törende, Ana-
dolu Tarih ve Kültür Birliği
Buluşmaları tanıtım videosu
ile eski Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı merhum
Prof. Dr. Haluk Dursun anı-
sına hazırlanan video izlendi.
Kuzey Makedonya Kültür
Bakanı İsmaili, öğrenmeye is-
tekli ve yeni zorluklarla başa
çıkmaya hazırlıklı gençler
arasında bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile geti-
rerek, "Bu bağlamda, kültür,
bilim ve eğitimin, değişik ül-
kelerden genç insanlar ara-
sında dostluklar ve güven
oluşturmada büyük önem ta-

şıdığını vurgulamak isterim."
dedi. İsmaili, "Gençlerin de
öğreneceği ve tartışacağı kar-
şılıklı anlaşma ve iş birliğinin,
yaşadığımız zamanın dina-
mikleri içerisinde yeni nesille-
rin karşılaştığı en karmaşık
görevlerden ve zorluklardan
biri olduğunu vurgulamak is-
terim" ifadesini kullandı.
Devlet Bakanı Elvin Hasan
ise "Şüphesiz ki Balkan ve
Anadolu Yarımadası, Türk ta-
rihi açısından da ayrı öneme
sahiptir ve Türk milletinin
daimi anavatanıdır. Bu iki
coğrafyanın insanları ortak
kültüre sahip ve günlük ya-
şantılarında çok sayıda ben-
zerlik taşımaktadırlar. Ortak
geçmişimiz olan Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde aynı
ülkede birlikte yaşadık." diye
konuştu. Atatürk, Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanvekili Hekimoğlu ise
basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, buluşmaların,
merhum Haluk Dursun'un
öncülüğünde başladığını
anımsatarak, Dursun'un daha
önceki 12 buluşmaya bizzat
başkanlık ettiğini söyledi.
Türkiye'nin farklı şehirlerin-
deki başarılı lise öğrencileri-
nin seçildiğini kaydeden
Hekimoğlu, Türkiye'deki
tarih ve kültür birliği ile milli
birlik bilincini artırmak, gele-
cekte bu gençlerin iyi birer
devlet adamı ve iyi birer va-
tandaş olmalarını sağlamak
amacıyla projeye başladıkla-
rını belirtti.

Dünya Posta Birliği (UPU) 3. Olağanüstü 
Kongresi’nde birlik ve beraberlik vurgusu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-
nın (TİKA) katkılarıyla yapılan Üsküp Buluşması

programının açılış töreni, Uluslararası  Balkan Üni-
versitesi (İBU) Konferans Salonu'nda yapıldı
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zeniCa
Balkan GünlüĞü

Bosna Hersek-Türkiye
Kardeşlik Platformu
tarafından Zeni-

ca’daki Aliya İzetbegoviç
Meydanı’nda gerçekleşen
etkinliğin açılışı Mehter
marşıyla yapıldı.
Platform Başkanı Orhan
Çakmak, Türkiye’nin 5 mil-
yon Suriyeliye ev sahipliği
yaptığını anımsatarak,
“Onlara evimizi açtık. As-
kerlerimiz barış getirmek
için teröristlerle mücadele
ediyor. Suriye’deki kat-
liama, çocuk katillerine
karşı mücadele ediyorlar
şu anda. Sizlerin dualarını
bekliyoruz.” dedi.  www.ti-
mebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre; Mamak Bele-
diye Başkanı Murat Köse
de Bosna Hersek ve Türki-
ye’nin et ve tırnak gibi ol-
duğunu dile getirerek,
“Bugün de Türkiye sınırla-
rından binlerce kilometre
uzaktan gelip, komşu olan-
larla aramıza girmeye çalı-
şanlar var. Coğrafyaya
barış ve huzur değil, acı ve
gözyaşı getiriyorlar. Bizler
ise hep birlikte daha fazla
iyilik ve güzelliğin peşinde
olacağız.” ifadelerini kul-
landı. Akyurt Belediye Baş-
kanı Hilal Ayık da Bosna
Hersek ve Türkiye arasın-
daki kardeşlik bağının ile-
lebet devam edeceğini
söyleyerek, “Aramızdaki
kardeşlik bağı atalarımız-
dan kalma bir mirastır. Biz-
ler de bu mirasa her daim
sahip çıkacağız.” diye ko-
nuştu. Zenica Belediye Baş-
kanı Fuad Kasumovic, iki
ülke arasındaki ilişkinin
yüzyıllardır devam ettiğine
işaret ederek, Zenica’nın et-
kinliğe ev sahipliği yapma-
sından duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Kuzey Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’te faaliyet gös-
teren Uluslararası Balkan

Üniversitesi (İBU), Türki-
ye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan
terör koridorunu yok
etmek, bölgeye barış ve hu-
zuru getirmek amacıyla
başlatılan Barış Pınarı Ha-
rekatı’na destek verdi. İBU
tarafından Rektör Prof. Dr.
Mehmet Dursun Erdem
imzasıyla harekâta destek
ile ilgili yazılı açıklama ya-
pıldı. Açıklamada, “Ulus-
lararası Balkan Üniversitesi
olarak anavatan Türki-
ye’nin terör örgütleri
PKK/YPG-PYD ve DEAŞ’a
karşı kendi sınırlarına yö-
nelik tehdit ve saldırıları
engellemek için meşru
hakkı olan Barış Pınarı Ha-
rekatı’nı destekliyoruz.”
ifadesi kullanıldı. Zora
düşmüş mazlum coğrafya-
ların hamisi olarak nitelen-
dirilen Türkiye ve Türk
halkının büyük bir kadirşi-
naslık örneği göstererek 3.6
milyondan fazla Suriyeliye
ensar olduğu vurgulanan
açıklamada, “Barış Pınarı
Harekatı’yla Türkiye’nin
Suriyeli mültecileri terör-
den arındırdığı ve arındıra-
cağı bölgelere kendi
vatanlarına güvenli bir şe-
kilde yerleştirmek istemesi;

Türkiye’nin kardeş halklar
için ne denli cefakarca ha-
reket edebileceğinin en
büyük göstergesidir. Bu
ulvi tutumu dahi Barış Pı-
narı Harekatı’nın meşru ol-
duğunu göstermektedir.”
denildi.
Barış Pınarı Harekatı’nın za-
ferle sonuçlanması için
Kuzey Makedonya’nın baş-
kenti Üsküp’teki Murat Paşa
Camisi’nde Fetih Suresi
okundu, dua edildi.
Türkiye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan
terör koridorunu yok etmek,
bölgeye barış ve huzuru ge-
tirmek amacıyla başlatılan
Barış Pınarı Harekatı‘nın za-
ferle sonuçlanması için
Kuzey Makedonya’da sabah
namazı öncesinde Fetih Su-
resi okundu. Başkent Üs-
küp’teki Murat Paşa
Camisi’nde okunan Fetih
Suresi’nin ardından Meh-
metçik’in muzaffer olması
için dua edildi. Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri Murat
Alkan, burada yaptığı açık-
lamada, Türkiye’nin sadece
Türkiye’den ibaret olmadı-
ğını göstermek için bir araya
geldiklerini ve Fetih Suresi
okuduklarını söyledi. Alkan,

Türkiye’nin her tarafta hem
soydaş hem dindaş hem de
kardeşlerinin olduğunu gös-
terebilmek için beraber dua
ettiklerini belirterek, “Tür-
kiye denince Balkanlar’da
herkesin yüreğinde bir hare-
ketlenme, bir sevinç emaresi
oluşur.” dedi. Kuzey Make-
donya’daki Türk partileri,
Türkiye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan
terör koridorunu yok etmek
amacıyla başlatılan Barış Pı-
narı Harekatı’na destek
verdi. Kuzey Makedon-
ya’daki Türk partileri, Tür-
kiye’nin güney sınırında
oluşturulmaya çalışılan
terör koridorunu yok etmek,
bölgeye barış ve huzuru ge-
tirmek amacıyla başlatılan
Barış Pınarı Harekatı’na des-
tek verdi. Türk Hareket Par-
tisi (THP) Genel Başkanı
Enes İbrahim, sosyal medya
hesabından “#BarisPinari-
Harekati” hashtagı ile Türk
askerinin yer aldığı bir
video paylaşarak, “Barış
Pınar Harekatı’na katılan
kahraman Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin her bir ferdini gö-
nülden kutluyorum, Türk
milletinin Allah yardımcısı
olsun.” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/YPG/ PYD ve IŞİD’e karşı
başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’na Balkan-

Lar’daki Türk ve Müslümanlar’dan tam destek geldi

Geçen hafta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın daveti üzerine

Sırbistan’a yapılan resmi gezide bu-
lunduk. Bu stratejik gezide bulunmak
birçok bakımdan çok önemliydi. Bu
yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza
hasletten teşekkür ediyorum. Bu te-
şekkür sadece geziye giderken uçakta
bulunmak değildi, bazı özel görüşme-
lerde istişare içinde olmak bizi mutlu
ettiği kadar eğer bir nebze katkımız
olduysa onurlandırmıştır. 

HayaTımda ilK Kez
SırbiSTan CumHurbaş-

Kanını alKışladım

Belki şaşıracaksınız ama yirmi kusur
yıldır Balkanlar üzerine çalışan ve
yazan biri olarak ilk kez Sırbistan’a
gittim. Bugüne kadar düşman olarak
bildiğimiz ve aleyhlerinde yüzlerce
yazılar yazdığım Sırpların, Dışişleri
Bakanı ile ilk kez konuştum, Sırbis-
tan İstihbarat şefi ve Eğitim Bakanı
ile aynı masaya oturup yemek yedim
ve hayatımda ilk kez bir Sırp Cum-
hurbaşkanını alkışladım.
Bütün bunlar için bazı Arnavut kar-
deşlerimiz sosyal medyada bizi ağır
eleştirmiş hatta bazıları ağır cümleler
yazmışlar. Onlara kızmıyorum zira
ne olduğunun farkında değiller. Pey-
gamber efendimiz (SAV) Hubeydiye
barış anlaşmasını imzalarken birçok
Sahabe tepki vermişti. Kâfirlerin ağır
zulümlerinden sonra onlarla bir barış
anlaşması yapılması, ilk bakışta sanki
onların zulümlerine ses çıkartılma-
ması ve kabullenildiği zannına yol
açmış ve bu durum kabullenilmek is-
tenmemişti. Zira Müslümanlar sanki
yenilmiş gibi ağır yüklerin altına gir-
mişlerdi. Ama sonra görüldü ki;  an-
laşmanın ardından savaş
sırasındakinden çok daha fazla müş-
rik Müslüman olmuş ve Mekke fet-
hedilmişti. Allah (CC) Kuran-ı
Kerim’de Hubeydiye’yi zafer olarak
buyurmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti olarak Sırbis-
tan’ı Sancak ve Bosna-Hersek’e bağ-
layan yolların temelini attık. Sırbistan
Cumhurbaşkanı Alexandır Vuçic
sahneye çıkıp, “Geçmişte bazı yanlış-
lar var, onları değil geleceği ve barışı
konuşalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan
liderliğinde Türkiye yeni yolar yapı-
yor, bu yollar barışı getirecek” mea-
lindeki konuşmasında samimi ses
tonu, istekliliği ve ortak akıldaki ıs-
rarcılığı güzeldi. Başka bir konuşma-
sında ise (Tayyip beyi kastederek)
ülkesinin ekonomisini ve devletini
büyülten dünyada başka bir lider var
mı? Sorusu salonda büyük alkış aldı.
Biz tabiki geçmişte olan bazı acıları,
soykırımları ve vahşetleri unutmaya-
cağız. Onları derin dondurucuya  (
deep freze)  koyacağız. Ama eğer
barış için samimi bir el uzatılıyorsa
onunla oturup konuşacağız. Bu ko-
nuda Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan Balkanlarda
barış için çok önemli bir projeye ön-
derlik etmektedir. Unutmamak gere-
kir ki Sırbistan, Balkanlarda stratejik
öneme sahip bir ülkedir. 

darıSı KoSova’nın 
başına

Sırbistan ziyaretinin bitiminde uça-
ğımız Ankara’ya iner inmez heye-
canla Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ı uçaktan in-
mesini bekledim. İndiğinde araba-
sına binmeden önce karşı karşıya
geldik. Elini sıktım, teşekkür ettim.
Balkanların barışı için çok önemli
olaya önderlik ettiniz dedim. Ama
sizden rica ediyorum, aynısını Ko-
sova için de bekliyoruz deyince, an-
lamlı bir şekilde tebessüm etti ve
arabasına bindi. Allah kendisinden
razı olsun. 
Balkanlarda barış ve istikrar için
Türkiye’nin ve dolayısıyla Cumhur-
başkanımız Sayın Erdoğan’ın aktif
olması gerekiyor. Kosova’da geçen
hafta erken genel seçimler yapıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre bi-
rinci parti olan ve oyların %25.8 ‘ni
alan Vetvendosye (VV) Partisi’nin
lideri ve muhtemel başbakan adayı
Albin Kurti belirleyici unsur olacak.
Ancak ne kadar ilginç ve acıdır ki;
bu seçimlerin öncesinde, geçenlerde
Türkiye’yi ziyaret eden VV lideri
Kosova Başbakan adayı Albin Kur-
ti’yi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdo-
ğan ile görüştürmediler.
Görüştürmeyenler belki kötü niyetli
değildi ve kendilerince haklı sebep-
leri de vardı. Ancak bana göre hatalı

bir karar verilmiş. Külliyede olsam
itiraz eder mutlaka görüştürmeye ça-
lışırdım. Bugün Balkanlarda soykı-
rım yapan Sırbistan’ın
Cumhurbaşkanı ile görüşüp barışın
temellerini atıyorsanız, Albin Kurti
ile görüşmek daha fazla zor değildir. 

iSTişare edin, Tayyip
beye lüTfen yanlış
bilgiler vermeyin

İlginçtir, yine benzer bir olayı
2011’de Sayın Cumhurbaşkanımızla
(O zaman Başbakanımızdı)
ABD’ye gittiğimizde yaşamıştık.
Belki hatırlar. Birleşmiş Milletler bi-
nasının tam karşısındaki New York
Başkonsolosluğumuz ’da (Aynı za-
manda Türkevi) Kosova Başbakanı
(Şimdi Cumhurbaşkanı oldu) Sayın
Haşim Taçi’yi ağırlıyorduk. Tayyip
bey sağolsunlar bu görüşmenin bir
kısmına benim de girmeme izin ver-
mişti. O tarihlerde Kosova’nın baş-
kenti Priştine’ye Büyük bir katedral
yapılıyordu. (Şimdi bitti.) Koso-
va’da son kalan 5-6 bin Hristiyan
Sırp için böyle devasa bir katedral
yapılması saçmaydı ama Hristiyan
Batı’ya şirinlik mesajı verilecek ya.
Tayyip bey de buna karşılık bu ka-
tedralin tam karşısına büyük bir
cami yapmak istedi. Bu isteğini za-
manın Kosova Başbakanı Haşim Ta-
çi’ye iletti. Sayın Taçi, bu işin
yetkilisi Priştine Belediye Başkanı
İsa Mustafa’dır, oradan olur almak
gerekir, demişti. Haşim Taçi’yi
uğurladıktan sonra haddim olmaya-
rak Tayyip beye bu işte sizin de
biraz hatanız var, dedim. Neden diye
sordu. Son Kosova ziyaretinde, İsa
Mustafa’yı neden ziyaret etmediniz,
diye sordum? Bir Belediye Başka-
nını neden ziyaret edeyim diye bana
sordu? Efendim dedim, kendisi Be-
lediye Başkanı ama aynı zamanda
ana muhalefet partisi başkanıdır. Bu
bilgi sanırım kendisine verilmemiş
olacak ki, orada heyetimizde olan
bir Genel Başkan yardımcısına an-
lamlı bir bakış attığını hatırlıyorum.
Diyeceğim o ki birileri Reisi eksik
veya yanlış yönlendirildiği zaman
bu diplomatik kazalar kaçınılmaz
oluyor. Allah yardımcısı olsun. 

balKanlardan 
Suriye’ye geçiyoruz,

burada barış için 
Kan aKabilir

Bunlar barışın Balkanlar kısmında
olanlardı. Şimdi gelelim Suriye’ye.
Elbette bir gün gelecek tıpkı Sırbis-
tan’da olduğu gibi Suriye’de yolar
yapacağız. Ama şimdi durum farklı.
Türk Silahlı kuvvetleri Barış Pınarı
gibi harika diyebileceğimiz bir
isimle yüz yıllık bir sorunun çö-
zümü için harekât başlattı. Allah or-
dumuzu muzaffer eylesin inşallah.
Bu harekât, pek çok yönden önemli.
Bir kere Türkiye hiçbir ülkenin veya
kurumun vesayeti altında olmadan
ülkenin güvenliği ve geleceği için
Suriye’ye giriyor. Bu liderlik ister,
cesaret ister, ön görü ister. Bu hare-
kât ile bir taşla birkaç kuş vurula-
cak. Her şeyden önce bölgedeki
Terör unsurları temizlenerek, ülke
güvenliği sağlanacak. Diğer yandan
ülkemize sığınan ve sayıları üç mil-
yonu geçen Suriyeli sığınmacı için
güvenilir bir tampon bölge oluşturu-
lacak. Ayrıca bölgedeki Daeş terör
örgütü de temizlenecek. Türkiye’nin
bu çıkışı ile bölge ülkelerine ve Ba-
tılı ülkelere önemli bir mesaj verile-
cek. Zengin Petrol kaynakları
dolayısıyla bölgedeki ticari potansi-
yelden yararlanma imkânı doğacak.
İsrail’in bölgede oluşturmak istediği
Arz-ı Mev’ut hayali hayal olacak.
Bölgede kurulmak istenen ve gele-
cekte başımıza bela olabilecek Kür-
distan hayali sonlandırılacak. Ve en
önemlisi bölgede yıllardır beklenen
barış ve birlikte yaşama arzusunun
temelleri atılacak. Bütün bunlar bili-
niyorken, sözüm ona Türkiye’nin
çıkarlarını gözetmesi gereken
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı,
muhtemelen teröristlerin akacak ka-
nından bahisle endişe duymuş ve
adeta KKTC’nin Kızılay kan mer-
kezi müdürü gibi hareket ederek
saçma sapan laflar etmiş. Ya arka-
daş, bu mübarek ülke Türkiye’mizin
geleceği için 80 milyon insan feda
olmaya hazırken, hangi kandan bah-
sediyorsun?  Adam olan bilir ki
barış için bazen yollar yaparsın
bazen kan akıtırsın. Allah yar ve
yardımcımız olsun.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat SaiT

Balkanlar teröre karşı 
Türkiye’nin yanında

noVi Sad
Balkan GünlüĞü

Batı Balkan ülkeleri
Sırbistan, Arnavut-
luk ve Kuzey Make-

donya, bölgesel ticareti ve
insanların dolaşımını hız-
landırmak ve kolaylaştır-
mak için ortak bildiri
imzaladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Arnavut-
luk Başbakanı Edi Rama ve

Kuzey Makedonya Başba-
kanı Zoran Zaev, Sırbis-
tan’ın Novi Sad şehrinde
bir araya gelerek, “Küçük
Schengen” olarak nitelen-
dirdikleri sistemin ilk adı-
mını attı.Üç lider,
sermayenin ve insanların
dolaşımını hızlandırmak
ve kolaylaştırmak, bölge
ülkeleri arasındaki ticareti
artırmak amacıyla ortak
bildiri imzaladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı
Vucic, bölgenin ekonomik

anlamda kalkınması nokta-
sında imzalanan bildirinin
önemine dikkati çekerek,
12 milyon insanın yaşadığı
bölgede sermayenin, malla-
rın ve insanların dolaşımı-
nın kolaylaştırılması
gerektiğini ifade etti. Arna-
vutluk Başbakanı Rama da
tarihin ve bürokrasinin
esiri olmamak gerektiğinin
altını çizerek gelecek nesil-
leri için yeni adımlar atıl-
masının önemli olduğunu
vurguladı.  www.timebal-

kan.com’un haberine göre;
Kuzey Makedonya Başba-
kanı Zaev ise bölgenin
büyük bir ekonomik potan-
siyele sahip olduğunu be-
lirterek, “Batı Balkanlar
artık 19. yüzyılda olduğu
gibi barut fıçısı değil.
Bölge artık barış, istikrar,
ekonomik kalkınma ve re-
fahı amaçlıyor.” dedi.
Liderler, diğer Batı Balkan
ülkelerine de söz konusu
girişime katılma çağrısında
bulundu.

Türklerin 
Karadağ'daki 
konut yatırımı 

22 kat arttı

podGoriTSa
Balkan GünlüĞü

Türkler, Balkanların yükselen yıldızı
Karadağ'da en çok ev alan ikinci
millet oldu. Türklerin bu ülkede

konuta ödediği rakam 3 yılda 22 kat
arttı. www.timebalkan.com sitesinde yer
alan ve AA muhabirinin Karadağ Mer-
kez Bankası verilerinden derlediği bil-
giye göre, son yıllarda Balkanların
parlayan yıldızı konumundaki Karadağ,

dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra pek çok
yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye
devam ediyor. Henüz 6-7 yıl öncesine
kadar ülkede yabancılara satılan gayri-
menkul sayısı yok denecek kadar azken,
bu alanda kısa sürede hızlı yol alınmış
durumda. Geçen yıl bu ülkeye en fazla
sıfır konut yatırımını 39 milyon Euro’yla
Ruslar yaparken, 15,1 milyon Euro yatı-
rımla Türkler, Karadağ'dan en fazla gay-
rimenkul alan ikinci yabancı yatırımcı
grubunu oluşturdu.

Barış için Bazen 
kan dökülür 

Bazen yol yapılır

Küçük
Schengen
için ilk
adım
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Kosova Merkez Seçim Komis-
yonu sözcüsü Valmir Elezi,
yaptığı açıklamada, Sayım ve

Sonuç Merkezi tarafından Kosova
Altyapı Bakanlığı binasında gerçek-
leşen oy sayımının bu nedenle dur-
durulduğunu ifade ederken, diğer
merkezdeki oy sayma işleminin
devam ettiğini belirtti. Priştine Has-
tanesi Müdürlüğünden yapılan
açıklamada ise “İkisi hamile olmak
üzere 9 kadın hasta, el kaşıntısı şi-
kayetiyle Kosova Üniversite Klinik
Merkezine (QKUK) başvurdu. Söz
konusu hastalardan ikisinde kusma
belirtileri rastlandı. Hepsinde hal-
sizlik ve korku hissi vardı. Tüm va-
kalarda enfeksiyon bulgusuna
rastlanmamış olup genel durumları
stabildir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Hastalar, oy sandığı
içindeki zarfları açtıktan hemen

sonra sert bir kokuyu aldıklarını sa-
vundu.” denildi. Ayrıca, Enfeksiyon
Bölümünden nöbetçi ekibin söz ko-
nusu kişilere gerekli tıbbi yardımı
sağladığı ve gereken tüm önlemle-
rin alındığı kaydedildi.  www.time-
balkan.com’un haberine göre;
Kosova Emniyeti Sözcüsü Daut
Hoxha, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, söz konusu olayı doğ-
rulayarak, “Polis bu bilgilere sahip
ancak şu aşamada detaylar için Ko-
sova Merkez Seçim Komisyonu ve
sağlık yetkililerine yönelmeli” dedi.
Oyların sayıldığı sırada Sayım ve
Sonuç Merkezi’nde 36 kişinin bu-
lunduğu, olaydan fazla etkilenme-
yen kişilere, ambulansla gelen
sağlık ekipleri tarafından müdahale
edildiği öğrenildi. Sırbistan’dan
posta ile Kosova‘ya gelen seçim
sandıklarında, Sırbistan’da yaşayan
ve oy kullanma hakkına sahip Ko-
sovalı Sırpların oyları bulunuyor.

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

KDTP Genel Başkanı
Mahir Yağcılar sosyal
medya hesabı üzerinden

yaptığı paylaşımda şu ifade-
lere yer verdi: “Öncelikle 2019
Kosova Meclisi seçim süre-
cinde ve 6 Ekim seçim günü
gösterdiğiniz ilgi ve destekleri-
nizden dolayı teşekkür ve teb-
riklerimi sunmak istiyorum.
Emeği geçen tüm görevlilere,
tüm gönüllülere ve parti sev-
dalılarımıza özellikle teşekkür
ediyorum.
6 Ekim’de Kosova seçimini
yapmıştır ve seçmen değişim-
den yana olduğu mesajını ver-
miştir. Genel baktığımızda
seçimlerin iyi örgütlenmesi,
sorunsuz gerçekleşmesi, seç-
menlerin katılımı, seçim kam-
panyalarının sakin ve renkli
geçmesi ülkemizin imajını ar-
tırmıştır, demokrasi ilkelere

dayalı bir devlet olduğumuzu
ispatlamıştır. Bu vesileyle tüm
Kosovalıları ve tüm partileri
tebrik ediyorum. Bu seçimler-
den zaferle çıkan başta “Vete-
vendosje” partisi ve lideri
Albin Kurti’yi, LDK partisini
ve başbakan adayı Vjosa Os-
mani’yi tebrik ediyorum. Bu
seçimlerde başarı elde edeme-
yenleri ancak büyük bir olgun-
luk ve sorumlulukla
muhalefette kalacaklarını bil-
diren PDK partisi ve lideri
Kadri Veseli’ye de tebriklerimi
sunmak istiyorum.
Genel anlamda bu seçimlerin
ana mesajı değişimin istenil-
diği, iktidar değişiminin yapıl-
ması ve küçük (toplum)
partilere gerek kalmadığı me-
sajıdır. Umarım yeni kurulacak
hükümet daha güçlü bir hükü-
met olacak, beklenilen sosyo-
ekonomik kalkınmayı
sağlayacak, iş ve üretime da-
yalı projeler yapacak, Avrupa

Birliği yolunda reformları ger-
çekleştirecek, Sırbistan’la iste-
nilen diyalog ve tarihi
anlaşmayı sağlayacak, Kosova
çıkarlarını koruyacak, uluslar-
arası tanıma sürecini artıracak,
Kosova ve Kosova gençlerine
daha umutlu bir gelecek yara-
tacaktır.”

Kosova‘da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde, Sırbistan’da yaşayan
ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca

kişi, zarflardan çıkan gazdan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı

Kosovalı Sırplar’ın
oy zarfları hasta etti

Ahmet GÖKSAN

TERÖRÜN 
FRANSIZCASI

“Rum anneler çocuklarını, yaramazlık
yapma, seni Türk’e veririm! Sus, Türk
geliyor!..korkusu ile büyütmüş. 
Bu insanlara gün gele ‘Girne sahillerine
Türk Barış Müdahalesi’nde bulundu
dense inanır mı? Tabanları yağlayıp
kaçar…
İşte Rum propagandasının ters tepmesi
buna derler. ‘Türk geldi!’ deyince kaçan
kaçana”. 1980 

dr. Fazıl KÜçÜK

Türkiye’nin asala ermeni terörü
ile tanışmasının 1970’li yılların
ortalarında itibaren başladığı bili-

niyor. Kıbrıs’ta albaylar darbesinden
sonra canını kurtaran arşövek Maka-
rios, 1974 aralık ayında ada’ya dönü-
şünde larnaka uçak alanında ki
konuşmasında uzun süreli mücadele
başlattıklarını söylüyordu. Hedeflerine
ulaşabilmek için ermenilerin yanı sıra
Kürtlerle de işbirliği yapacaklarını belir-
tiyordu. o günden bu yana yaşadıkları-
mızla yaşamakta olduklarımız ortalık
yerlerdedir. asala militanlarının 1975
ekim ayından itibaren peş peşe dışişleri
görevlisi 34 arkadaşımızı sürek avı yapı-
yor gibi şehit ettiklerini anımsatmak isti-
yoruz. 
bu saldırıların öncesinde Fransa’nın
Marsilya kentinde 02 Şubat 1973 tari-
hinde ermeni, Kilisesinin avlusunda
yaptırdıkları anıta, “Fransa ve özgürlük
için can veren ermeni savaşçısı ve dire-
nişçilerinin onuruna” ithaf ettikleri söz-
leri yazılıyordu. 
Terörün arkasından gelen günlerde her
yıl 24 nisan’ı ermeni soykırımı olarak
anılması için yoğun çaba içine girdikleri
biliniyor. amerika başta olmak üzere
çok sayıda ülke parlamentoları bu yönlü
kararları alıyorlardı. son olarak Kalifor-
niya Temyiz Mahkemesinin kararı, bu
kararı alanların suratına vurulmuş şamar
görevini üstleniyor. bu ülkeleri yöneten-
lerin suratlarının ne şekil aldığını merak
dahi etmiyoruz.
amerika’daki diyaspora ermenilerinin
1915 olaylarını öne sürerek aileleri
adına açtıkları tazminat davası adı geçen
mahkeme tarafından reddedildi. Veril-
miş olan bu karar önümüzdeki dönemde
Türkiye’nin elini güçlendirecektir.
emsal karar olarak kabul edilmesi duru-
munda Kıbrıs rum’larının Türkiye’nin
aleyhine aiHM’nde karar almaya çalı-
şan rum’lar için de örnek olabilir diye
düşünüyoruz. gerekçeli kararın yayın-
lanması sonrasında da yeni değerlendir-
melerimizi de paylaşacağız.
buna karşın adı geçen Mahkemenin ka-
rarını “siyasi mesele doktrini” yerine
“zaman aşımı” olarak değerlendirmesi-
dir. burada üzerinde durulması gereken
önemli husus, kararın ermeni diyaspo-
rasının son derece güçlü oldukları böl-
gede Kaliforniya Temyiz
Mahkemesince verilmiş olmasıdır. 
Türkiye doğu akdeniz’de en uzun sınır
uzunluğu olan ülkedir. Mısır i-kinci su-
riye ise üçüncü konumdadır. bu nedenle
Kıta sahanlığı ile Münhasır ekonomik
bölgelerin ülkelerin sınır uzunluğuna
göre belirlenmesi yasal bir kuraldır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adı
geçen ülkeler kadar olmasa bile uluslar-
arası hukuktan kaynaklanan haklarının
olduğu biliniyor. bu hususun biliniyor
olmasına karşın güneydeki yönetimin
adanın tek sahibi imiş gibi davranarak
işlem yapması kabul edilebilir bir durum
olmasa gerek. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
kendi Münhasır ekonomik bölgesinde
Türkiye’ye sondaj izni vermesi kadar
doğal bir işlem olamaz. buna karşın ve-
rilmiş olan bu karar geç kalınmış olsa
bile değerlidir. diğer ülkelerin Kıbrıs’a
ilişkin haklarının sınırlı olduğu noktada
Türkiye’nin çalışmalarına karşı çıkıl-
ması eşyanın doğasına aykırı bir durum-
dur. 
Türkiye’nin bu çalışmalarına karşılık
ab ile amerika’nın yaptırım uygula-
maya kalkışmalarını tek sözcükle “den-
sizlik” olarak tanımlamak gerekiyor.
adı geçen ülkelerin bu noktada yapabi-
lecekleri tek husus vardır. o da Tür-
kiye’nin bölgede bulacağı gaz veya
petrolü satın almamaktır. başkaca hak-
larının olmadığına vurgu yapmak istiyo-
ruz.
denizcilerin güzel bir sözü vardır, “geç-
mişini bilmeyen ve geçmişinden ders al-
mayan denizcinin sığınacağı liman
yoktur”.
bu sözlerin bizler için de geçerli oldu-
ğunun bilinci ile ulusal Konseyi kurma-
mız gerekiyor.  

kibristkd@kibristkd.org.tr

Amerika’dan uyarı: Kosova 
ve Sırbistan bir çözüm bulmalı
ABD’nin Kosova-Sırbistan diyalogu özel temsilcisi Richard Grenell, Kosova

ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü
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ABD’nin Kosova-Sırbistan
diyalogu özel temsilcisi
Richard Grenell, Kosova

ziyareti kapsamında Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile
görüştü. Cumhurbaşkanlığı ma-
kamında gerçekleşen görüşmede

Thaçi, ABD’nin Kosova’ya sun-
duğu destekten dolayı teşekkür
etti. Thaçi, ABD’nin sunduğu
destek sayesinde Sırbistan ile an-
laşmaya varmak konusunda
güven kazandıklarını söyledi.
Kosova ve Sırbistan arasında va-
rılacak bir anlaşmanın bölgenin
kalkınmasına katkı sunacağı ko-

nusunda fikir birliğine varılan
görüşmede Grenell, her iki ülke-
nin de çözüm bulacağına olan
inancını dile getirdi. Grenell, “İki
ülke arasındaki bir anlaşma eko-
nomik büyüme için temel oluştu-
racak ve tüm vatandaşların
refahına katkıda bulunacaktır”
dedi. www.timebalkan.com site-

sinin haberine göre; Cumhurbaş-
kanı ayrıca, Kosova Cumhuriyeti,
kalkınmanın önünü açacak bir
çözüm bulma konusunda yapıcı
olacağını ve ABD’nin Kosova ile
Sırbistan arasında nihai bir
çözüm bulunmasında aktif katılı-
mının belirleyici olacağını sözle-
rine ekledi.

KDTP Genel Başkanı Yağcılar’dan
seçim değerlendirmesi

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve mil-
letvekili adayı Mahir Yağcılar 6 Ekim erken seçimleri değerlendirdi

Kosova seçimlerinde 
40 bin geçersiz 
oy Kullanıldı

PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Merkez Seçim Komisyonu
oyların tamamının sayıldığını du-
yurdu.Kosova Merkez Seçim Ko-

misyonu, geçersiz oyların sayısını 40 bin
732 olarak açıklandı. 6 Ekim’de düzenle-
nen erken parlamento seçiminde resmi ol-
mayan sonuçlara göre Vetevendosje lider
parti konumunda. NİSMA-AKR-PD koa-
lisyonu barajı geçemedi. Oyların tamamı-
nın sayılması sonucunda, Vetvendosje
oyların yüzde 25.48’ini, LDK oyların
yüzde 24.82’sini, PDK oyların yüzde
yüzde 21.24’ünü ve AAK-PSD koalisyonu
oyların yüzde 11.57’sini aldı. NİSMA-
AKR-PD koalisyonu ise yüzde 4.96’sını
alarak yüzde beş seçim barajını geçemeye-
rek parlamento dışında kaldı. 
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Bosna-Hersek’in Srebre-
nitsa şehrinde Sırplar
tarafından katliamda

8372 Boşnak bir günde şehit
edilmişti. Bu katliam insanlık
tarihinin en kara sayfaların-
dan biri olmuştu.  İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonra Av-
rupa'da yapılan en büyük
katliamın en önemli mağdur-
ları o gün şehit edilen 8372
Boşnak’ın anneleridir. Bu an-
neler, daha sonra “Srebrenitsa
Anneleri “ diye adlandırılan
derneği kurdular. İşte bu
savaş mağduru anneler, terö-
rist PKK örgütü tarafından
çocukları zorla dağa kaçırılan
ve eylem yapan Diyarbakır
Annelerine ve kahraman

Mehmetçik’in annelerine des-
tek ve moral için Türkiye’ye
geldiler. Bu konuda bir açık-
lama yapan 24.Dönem İzmir
milletvekili ve Balkan Strate-
jik Araştırmalar Merkezi
(BASAM) Başkanı Rifat Sait: “
Bosna-Hersek’ten gelen  “
Srebrenitsa Anneleri” Derne-
ği’nin 94 üyesinin tüm Dün-
ya’ya çok önemli mesajlar
vereceğini belirterek, onların
Türkiye’ye yapacakları bu
önemli ziyaret Diyarbakır
Annelerine ve asker annele-
rine büyük moral olacak”
dedi.
Sait şöyle devam etti:

“Bosna-Hersek’ten Srebre-
nitsa şehitlerinin Anneleri
Türkiye’ye geldiler.Srebre-
nitsa Anneleri, uluslararası
camiada çok tanınan önemli

bir STK’dır. Srebrenitsa Anne-
lerini temsilen 94 Boşnak
Anne, 12 Ekim Cumartesi
günü Bosna-Hersek’ten yola
çıktılar. İki otobüs dolusu
Boşnak Anne  programlarının
ilk durağı olan İzmir'de 14
Ekim Pazartesi günü sabah
10.00’da İzmir Saat kulesi
önünde basın açıklaması ya-
pacaklar. Srebrenitsa Annele-
rini kısmetse 14 Ekim
Pazartesi saat 12.00 gibi İz-
mir’den Diyarbakır’a uğurla-
yacağız. Srebrenitsa Anneleri
Allah kısmet ederse 16-17
Ekim tarihlerinde Diyarba-
kır’da eylem yapan Diyarba-
kır Annelerinin yanında
olacaklar ve Diyarbakır An-
nelerine moral ve destek ve-
recekler. Srebrenitsa Anneleri
daha sonra Ankara’ya döne-

cekler ve 18-19 Ekim tarihle-
rinde Ankara’da bazı kurum
ve kişilere ziyarette buluna-
caklar. Daha sonra Bosna-
Hersek’e dönecekler.
Srebrenitsa Anneleri, gelişleri
kapsamında Türkiye’deki Su-
riye Mülteci kampını ve Şehit
Aileleri Derneği’ni ziyaret et-
meyi de planladıkları bilini-
yor. Toplamda yaklaşık
karayolu ile 4 bin 500 kilo-
metre yol kat edecek olan 94
Boşnak Annenin 21 Ekim gibi
Bosna-Hersek’e dönmesi bek-
leniyor. Srebrenica Annele-
rine Türkiye’de İzmir
Boşnaklar Derneği ve
BASAM ev sahipliği yapacak.
Gezi boyunca İzmir Boşnak-
lar Derneği’nden iki kişi mi-
safirlere refakat edecekler.“

11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde Sırplar tara-
fından Müslüman Boşnaklara yapılan katliamda 8372 Boşnak bir günde şehit

edilmişti. Bu katliam insanlık tarihinin en kara sayfalarından biri olmuştu

HırvaTiSTan
bağımsızlığının 

28. yılını kutluyor

Srebrenitsa Anneleri, Diyarbakır Anneleri
ve asker anneleri için Türkiye’ye geldi

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye-Sırbistan-

Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne
ilişkin, "Kararlı bir şekilde
devam edecek olması üçlü
mekanizmanın güçlü bir şe-
kilde gerek Türkiye gerek Sır-
bistan
gerekse Bosna Hersek nokta-
sında, halklarımızın kaynaş-
ması noktasında da çok
verimli gelişmelere vesile ola-
caktır." dedi. www.timebal-
kan.com’un A.A’ya
dayanarak verdiği habere
göre; Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic,
Bosna Hersek  Devlet Başkan-
lığı Konseyi Başkanı Zeljko
Komsic, konseyin Boşnak
üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp
üyesi Milorad Dodik Sırbistan
Sarayı'nda yapılan Türkiye-
Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü
Zirvesi'nin ardından ortak

basın toplantısı
düzenledi. Sırbistan-Türkiye
ilişkilerine yönelik gerçekleş-
tirdikleri verimli toplantılar-
dan sonra Üçlü Zirve'nin de
verimli bir şekilde geçmesinin
kendilerini mutlu ettiğini
ve bir sonraki zirvenin mayıs
ayında Bosna Hersek'te diğe-
rinin de Türkiye'de yapılaca-
ğını ifade eden Erdoğan,
"Bunun kararlı bir şekilde
devam edecek olması da üçlü
mekanizmanın güçlü bir şe-
kilde gerek Türkiye gerek Sır-
bistan
gerekse Bosna Hersek nokta-
sında, halklarımızın kaynaş-
ması noktasında da çok
verimli gelişmelere vesile ola-
caktır." diye konuştu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan,
"Zirvenin en önemli yanı özel-
likle bölgede Bosna Hersek'in
hükümet sorunun süratle
artık halledilmesi... Bir yıl
geçti artık, çünkü bir hükü-
metin olmadığı ülkede bir
defa verimli bir geleceği yaka-
lamak da mümkün değil.

Bunu başarmak lazım." ifade-
sini kullandı. Ulaşım ve oto-
yol konusunda atılacak
adımların da önemine işaret
eden Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Ulaşım noktasında, otoyollar
konusunda atılacak
adımlar inanıyorum ki Sırbis-
tan-Bosna Hersek arasında
çok çok önemli gelişmelere,
kalkınmaya vesile
olacaktır. Zira her zaman
benim bir ifadem var; yol ha-
yattır, yol medeniyettir. Eğer
bunu gerçekleştirirseniz ki
Belgrad ile Sarajevo arasında
bu otoyolun yapılmış olması,
yapılacak olması bütün bölge-
deki iskanı, yerleşimi ayrıca
verimli hale getirecek, bura-
lardan göçü de engelleyecek-
tir. Tam aksine bunların
yapılmasıyla burası birer
çekim alanı haline gelecek ve
çekim alanı haline gelmesi de
buralarda yaşayan insanların
artık kendi topraklarını terk
etmesi de mümkün olmaya-
caktır."

Türkiye-Sırbistan-
Bosna Hersek Üçlü Zirvesi

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkesi Hırvatis-
tan, bağımsızlığının
28'inci yılını törenlerle

kutladı. Eski Yugoslav-
ya'dan ayrılarak 8 Ekim
1991'de bağımsızlığına ka-
vuşan Hırvatistan'ın baş-
kenti Zagreb'de,
Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar Kitarovic ve Başba-
kan Andrej Plenkovic'in ka-
tılımıyla tören düzenlendi.
www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre; Baş-

kentteki Aziz Marko Mey-
danı'nda düzenlenen gele-
neksel vardiya değişiminin
ardından konuşan Cumhur-
başkanı Kitarovic, bugünün
tüm Hırvatistan halkı ve ba-
ğımsızlık yolunda hayatını
kaybedenler için önemli ol-
duğunu belirtti.  Bağımsız-
lık günü dolayısıyla başkent
Zagreb'deki Aziz Marko Ki-
lisesi'nde ayin düzen-
lendi. Eski Yugoslavya'nın
parçalanmasıyla Sloven-
ya'nın ardından Yugoslav-
ya'dan bağımsızlığını ilan
eden Hırvatistan, bağımsız-
lığına 1991'de kavuştu.

Hırvatistan, bağımsızlığının
28'inci yılını törenlerle kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi
Sefik Dzaferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik Sırbistan Sara-
yı'nda yapılan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve-
si'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi
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İlber ŞİYAK

GURBETÇİ 
KARDEŞLER!

” İçiniz yana yana,
Ayaklarınızı sürüye sürüye,
Sevdiğiniz ve alıştığınız ne varsa ,
Her şeyinizi ardınızda bırakarak,
Başka memleketlere gittiniz mi hiç.?
Bir tren vagonuna ;

Kaç hasret, kaç ayrılık , kaç  memleket
sığdı biliyor musunuz ? Makedonya’nın
Jirovnisa ( Zirovnica )Köyü neresi, Türki-

ye’nin Manisa şehri neresi?
Osmanlı döneminde K. Makedonya’nın batı-
sında Rekalar bölgesinde yer alan köylerde yaşa-
yan köylülerin en önemli geçim kaynakları
“Gurbetçilik” olduğundan dolayı, köylerde yaşa-
yan erkeklerin çoğunluğu baharın gelmesiyle bir-
likte, Makedonya’nın değişik
şehirlerine, Arnavutluk, Yunanistan ve hatta Ana-
dolu’ya inşaat işlerinde çalışmak için evlerinden
çıkarlar.
Bazen aylar ve bazen yıllar sonra sılaya dönerler-
miş. Erkekler gurbete gidince, köydeki işler de ka-
dınlara kalırmış. Fakirlikten ve parasızlıktan yaya
olarak gidilirmiş. Günlerce, kilometrelerce yol gi-
dilir köylerde, kasabalarda iş aranırmış. Jirovnisa
ve civarından Ustrumca’ya, Selanik, Kavala ve
Drama’ya çalışmaya giderlermiş. Gittikleri yerde
iş bulanlar birkaç yıl evlerine dönmezlermiş.
Hikayemize konu olan Jirovnisa Köyü’nde yaşa-
yan iki kardeşin 1918 yılında Jirovnisa Köyü’nden
yola çıkarak, Üsküp’ten kara trene binerek Anado-
lu’nun Manisa şehrine gelerek, Manisa Hükümet
Konağı inşaatında taş duvar ustaları olarak çalış-
malarını ve yaşadıkları dramı anlatayım. Üsküp’te,
Manisa şehrinde inşa edilen Hükümet
Konağına taş duvar ustaları arandığını duyan ağa-
bey Abdullah sevinçle evinde bu güzel haberi kar-
deşi ile paylaşır.
Abdullah kardeşi Şerif’e; Bak kardeşim! Sen ne
düşünürsün bilemem ancak ben yol boyunca oto-
büste hep bu işi düşündüm.
Gurbetimiz uzak diyarda Anadolu’da
olacak. Olsun varsın Manisa uzak ancak bizim in-
sanlarımızın çok defa gurbete gittikleri bir yer.
Bir ay önce köyümüzden 5 kişi Manisa’ya çalış-
maya gittiler. Manisa’da işimiz rast gider ve iyi
çalışabilirsek köye dönünce borçlarımızı öderiz”
der. Şerif bu duydukları karşısında düşüncelere
dalar. Henüz iki yıllık evlidir ve ilk bebesi Ali altı
aylıktır. Ancak düğün için yapmış olduğu borçları
ödeyememiştir ve ağabeyinin bu iş teklifini çare-
sizce kabul eder. İki kardeş üç gün sonra ailele-
riyle vedalaşıp gurbete yola çıkarlar. Üsküp’te
bindikleri kara tren ile önce  İstanbul – Sirkeci Ga-
rına ardından da  Bandırma’dan Manisa’ya gelir-
ler.
” YIL 1918 – 1958 MANİSA – TÜRKİYE ”
Manisa’ya gelen iki kardeş Manisa’da Hükümet
Konağına yakın mesafede olan ve günümüzde
“Yeni Han” olarak bilinen Han’a yerleşirler. Ertesi
günü iki kardeş doğruca Hükümet Konağı inşaa-
tına giderler ve yarım yamalak Türkçe’leriyle in-
şaatın sorumlusundan iş isterler. Ustabaşı; “Siz iki
kardeş taş duvar örme işinden anlıyor musu-
nuz?” Abdullah ve kardeşi tam da aradığı usta-
lardı. Yaşadıkları memleketlerinde evlerin tamamı
taştan yapılıyordu. Makedonya’nın en ünlü taş
duvar ustaları “Rekalar” bölgesinde yaşıyor-
lardı. Ustabaşı; Tamam. Yarın sabah işe başlaya-
bilirsiniz. Hele bir ustalığınızı göreyim, yevmiye
ücretinizi o zaman konuşuruz. Ertesi günü işe baş-
larlar ustabaşı çalışmalarından memnun olur. Der-
ken günler günleri, aylar ayları iki kardeş 18 ay
çalıştıktan sonra Sıla’ya dönmeye karar
verirler. Ustabaşı birikmiş paralarının tamamını
öder ve iki kardeş helalleşirler. Manisa Tren Ga-
rında Bandırma trenine bilet alıp yola çıkarlar.
Bandırma’dan İstanbul’a ve oradan da Üsküp tre-
nine binerler ve Rumeli yollarına düşerler. Kara
Tren Yunanistan’ın Selanik şehrine
yaklaşır. Küçük kardeş yorgunluktan uyumuş-
tur. Abdullah ağabey ise kardeşini uyandırmak
ister. Ancak kardeşi bir türlü uyanmaz.
Abdullah bu durumdan endişelenir ve eliyle kar-
deşinin nefes alıp almadığını kontrol eder. Eyvah-
lar olsun. Kardeşi nefes almıyor ve ölmüştür.
Şerif yorgunluk uykusunda son nefesini vermiş-
tir. Abdullah kardeşinin ölümü üzerine feryat
figan bir durumda tren görevlilerinden yardım
ister. Tren, Selanik Garında durunca Yunan polisi
duruma el koyar. Ölüm tutanağı hazırlanır ve Şeri-
fin cenazesi en yakınlarda bulunan bir camiye ge-
tirilir. Cami imamı tarafından gusledilir ve
Selanik’te ki Müslüman mezarlığına
defnedilir. Abdullah tekrar tren garına gelir ve
başka bir trene binerek gözyaşları içinde Üsküp’e
ulaşır. Üsküp’te Debre otobüsüne biner ve kö-
yüne, evine gelir. Evinin avlusunda ailesine kavu-
şur hasret giderirken, kardeşinin hanımı; “Ağabey
hoş geldin. Ancak ben Şerif’imi göremedim. Şerif
nerede kaldı, neden seninle gelmedi?”
Bu soru üzerine ağabey olup biteni açıklar. Evde
adeta kıyamet kopar! Şerif’in eşinin feryadı ve
çığlıkları dağlarda yankılanır. Köyde komşular ta-
ziyeye gelirler. Kucağında iki yaşındaki bebesiyle
genç yaşında dul kalan gelin, ölümüne kadar bir
başkasıyla evlenmedi.
Yetim Ali büyür ve amcası Abdullah onu evlendi-
rir. Ali doğan ilk bebeği oğluna babası Şerifin is-
mini koyar. Yıllar yılları kovalar ve Şerifi’in dul
eşi vefat eder. Abdullah kardeşinin emanetlerine
sahip çıkar ve Ali’yi kendi çocuklarından
ayırmaz. Abdullah 1958 yılında serbest göç dalga-
sında Türkiye’ye göç etmeye karar verir.
Ailesini ve yeğeni Ali’yi de alarak topluca Türki-
ye’ye Manisa Şehrine göç ederler. Göç yolunda
Selanik şehrini görürler. Acıları bir kez daha külle-
nir. Kader… Abdullah ve Şerif’in oğlu Ali’yi, 40
yıl sonra tekrar o hüzünlü gurbet hikayesinin baş-
ladığı yere, Manisa ya getirir. Manisa’ya yerleşir-
ler ve kök salarlar. Hikayenin kahramanları vefat
etmişlerdir. Allah’ın Rahmeti üzerlerine
olsun. Ancak çocukları ve torunları hayattadırlar.
Uyarı: Bu gerçek yaşanmış göç hikayesidir.
İlber Şiyak’ın “Yol ve Sıla” isimli kitabının
80-81-82-83-84. sahifelerinden alıntı olup
izinsiz başka bir amaçla kullanılamaz.
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Kavala denildiğinde akla ilk
gelen isimlerden biri Kava-
lalı Mehmet Ali Paşa. Os-

manlı tarihinde bir dönem ismi
sıkça anılan paşanın Kavala kim-
liğinde önemli bir yeri var. Şe-
hirde Muhammet Ali Paşa olarak
da tanınan Kavalalı'nın heykeli
özellikle Türk gezginler tarafın-
dan ziyaret ediliyor.
Geçmişi hayli eskilere uzanan Ka-
vala için kaynaklarda Kanuni Sul-
tan Süleyman tarafından
kurulduğu yazılı. Ancak elbette
gerçek bu değil. Diğer yandan
Kanuni resmi olarak şehri kurma-
mışsa da asıl gücünü Osmanlı dö-
neminde kazanan Kavala, şehrin
imarı ve güçlenmesini ifade et-
mesi anlamında çoğu şeyi Kanu-
ni’ye borçlu. Öyle ki komşusu
Selanik’le birlikte imparatorluğun
en gözde şehirlerinden biri olan
Kavala’nın Eski Şehir Bölgesi,
halen Osmanlı eserleriyle dolu.
Özellikle de görkemli, cumbalı
konakları ile kalenin altındaki bu
alan sanki o günlerde yaşamaya
devam ediyor.
Korunaklı doğal limandan hemen
yükselen bir tepede kurulu Kava-
la’da, bu tepenin de en üst nokta-
sında bir orta çağ kalesi
bulunuyor. Makedonya Kralı Fi-
lip’in kurduğu Filippe Antik
Kenti ise Kavala’ya sadece
10 dakika mesa-
fede. Filippe,
aynı za-
manda
Büyük İs-
kender’in
doğduğu
şehir ol-
masıyla
hayli
önemli. Günü-
müzde kazı çalış-
malarının devam ettiği
antik şehir, arkeoloji sevenler ve
tarih meraklıları için oldukça
cazip bir nokta.
Batı Trakya’da kritik bir konuma
sahip Kavala, korunaklı limanı ve
limanın hemen üzerindeki tepede
bulunan kalesiyle Osmanlı do-
nanmasının önemli üslerinden bi-
riydi. Zira Kanuni Saraybosna,
Mostar, Travnik ve Üsküp kadar
önem verdiği Kavala’ya devasa
su kemerleri yaptırmış.

MEHMET ALİ PAŞA

Kavala’nın en önemli şahsiyeti
olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa,
birçoğumuz için ilköğretimde de

en bilinen tarihi karakterdi. Kava-
la’da doğan, büyük bir komutan
ve devlet adamı olan Mehmet Ali
Paşa, hızla yükselerek kısa sürede
Osmanlı’nın Mısır valisi oldu. Mı-
sır’da yaptığı ıslahatlar ve kendisi
gibi çoğu Arnavutlar’dan oluşan
güçlü ordusuyla Sudan’ı da Os-
manlı topraklarına kattı.
Osmanlı ise, Mora’da başlayan
Yunan isyanını bastıramayıp Ka-
valalı Mehmet Ali Paşa’dan yar-
dım istedi. İşte kıyamet de
bundan sonra koptu. Kavalalı’nın
kısa sürede bastırdığı isyanın ar-

dından kendisine taah-
hüt edilen Mora

valiliğinin ve-
rilmemesi

üzerine
isyan
eden pa-
şayı dur-
durmak

da müm-
kün olmadı.

Üzerine gönde-
rilen tüm orduları

yenen Kavalalı, II. Mah-
mut’un İngiltere, Fransa ve Rus-
ya’dan yardım istemesi
sonucunda Kütahya’da durmak
zorunda kaldı.
Günümüzde Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın konağı ve konağın önün-
deki heykel, şehrin en önemli tu-
ristik ziyaret noktalarından.

MUHTEŞEM SAHİLLER

Kavala, deniz kenarında bulunan
bir şehir ancak en güzel özelliği
iskelelerle işgal edilmemiş, terte-
miz suya karşı uzanan plajları.
Sahildeki salaş barakalarda hem
yemek yiyebilir hem de içkinizi

bu huzurlu manzaraya karşı yu-
dumlayabilirsiniz. Müziğin, dan-
sın enerjisiyle daha çok gençlerin
tercih ettiği plajların yanı sıra Ka-
vala’da sessiz, dingin ve bakir kö-
şeler de bulunuyor.
Ayrıca limandaki balık restoran-
ları, tüm dünyanın malumu enfes
Yunan mutfağının leziz deniz
ürünlerini tatmak için birebir. Fi-
yatları da oldukça makul olan
deniz ürünlerinin yanı sıra meze-
ler de bir o kadar leziz! Zeytinya-
ğını mutfaklarında bol kullanan
Yunan restoranları, bizim damak
zevkimize hitap ediyor.
Günümüzde önemli bir ziyaret
noktası olan İmarethane ise, aynı
zamanda şehrin en lüks oteli. Bu-
rada oturup bir Grek kahve veya
Türk kahvesinin yanı sıra son yıl-
larda Yunan gençlerinin milli içe-
ceği haline gelen frappeyi de
tercih edebilirsiniz. Gün boyunca
sokaklarda kimsenin elinden dü-
şürmediği frappe satan kafeleri
her köşede bulabilirsiniz. Hatta
meşhur Kavala kurabiyeleri de

kahvenize eşlik edebilir.

KOMŞU ADA THASSOS

Kavala’dan her gün feribotlar ile
adalara gitmeniz de mümkün.
Hatta Kavala ile birlikte planlaya-
bileceğiniz bir seyahat çok daha
keyifli hale gelebilir. Yunanis-
tan’ın en güzel adalarından biri
olan Thassos yani Taşoz Adası’na
ulaşmak için en kısa yol Kavala.
Tam anlamıyla yemyeşil bir cen-
net olan Thassos, ilk bakışta
beyaz kumları ve turkuaz rengi
denizi ile bir kartpostalı andırı-
yor. Diğer yandan yemekleri de
şahane.
Birkaç günlüğüne yakın bir yere
kaçayım ama farklı bir yer keşfe-
deyim diyenlerdenseniz Kavala
oldukça hoşunuza gidebilecek,
keyifli ve huzurlu bir seçenek.
Kavala’yı ve Thassos’u mutlaka
tatil planlarınız arasına alın.
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Kavala, köklü tarihi, do&al güzellikleri, geni$ kumsalları ve Ege Denizi'nin masmavi
sularının kıyısında bulunan, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki en önemli turizm desti-
nasyonu. Osmanlı Dönemi'nde %stanbul ile Selanik arasında geçi$ ve dinlenme nok-

tası olan $ehir, geli$mi$ yapısına ra&men tarihi de&erlerinden vazgeçmiyor

EGE TELGRAF’TAN
ALINMIŞTIR
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Her ordunun bir kalkana ihtiyacı vardır.
Diyeceksiniz ki “kılıç kalkan çok geri-
lerde kaldı”, haklısınız, şimdi kimse

mertçe savaşmıyor; düşman karşına çıkmıyor,
arkandan iş çeviriyor şimdi. Ama görünmeyen
bir kalkandan bahsediyorum ben: Dua ordu-
sundan!

Bizi bizden başka kim anlayabilir ki? Çanakka-
le’de de anlayamadılar zaten. Çanakkale sava-
şında Balkan şehirlerinden gelip savaşanlar da
vardı elbette, şehitlikte bütün bu şehirlerin adını
görebilirsiniz. Sadece Balkanlardan mı? Ker-
kük’ten, Halep’ten, Filistin’den ve daha nice
yerlerden. Bugünkü Barış Pınar Harekâtında
bütün bu şehirlerin vefası var, özgürlüğü var,
duası var. Bütün bu şehirlerin baş belası olan
teröre topyekûn dur deme ruhu var. Aslan yat-
tığı yerden kalkmıştır artık. Ve o aslan Tür-
kiye’dir. İnsanlık için ayağa kalkmıştır, barış
için, bağımsızlık için. Bunu anlamayanlar “sa-
vaşa hayır” diyerek manipüle etmeye çalışsa
onların bu sözlerine inanan çok az insan kaldı.
Bu bir savaş değil, bu terörle mücadeledir; ak-
sini söyleyen vatan hainidir!

O terör ki yüzlerce çocuğu yetim bıraktı sene-
lerce, o terör ki kardeşi kardeşe düşman etti yıl-
larca, o terör ki çocukları vurdu, okulları vurdu,
doktorları vurdu, o terör ki kadın demedi, yaşlı
demedi, vurdu ve kaçtı yuvasına. Ardında gözü
yaşlı analar bıraktı, boynu bükük yetim çocuk-
lar bıraktı, yıkılmış okullar bıraktı, gerçekleş-
meyi bekleyen hayallere kurşun sıktı.
Güçlenmek isteyen, kimseyle sorunu olmayan
bir ülkenin gelişmesine mani olmaya çalıştı.
Her şeye rağmen Türkiye ayakta durdu, gücü
de kuvveti de hep diri kaldı. Bütün güzelliklere
kurşun sıkanlara, vurup kaçanlara, yuvalarında
beslenmeye devam edenlere bir cevaptır Barış
Pınar Harekatı Operasyonu.

Kardeşlerim, biz misak-ı milli sınırları dışında
kalmış Türklerin umudu sizsiniz. O öyle bir
vatan ki 81 ilden ibaret sanırlar, nüfusu 80 mil-
yon sanırlar ama yanılıyorlar. Siz aslında ger-
çeği biliyorsunuz, biliyorsunuz ki kocaman bir
coğrafyada kardeşleriniz var, sizin için dua
eden analar var her yerde, yüreği sizinle çar-
pan, sizi her şekilde korumaya çalışan kardeşle-
riniz var.
Başka hangi ülkenin böyle bir gücü var? Bil-
mem kaç tankı, şu kadar askeri, son model
uçaksavarları, jetleri, istatistikleri vesaireleri…
Hepsini geçtim, kaç ülkenin dua ordusu var,
hangi ülke için o ülkenin sınırları içinde olma-
yan şehirlerden gözyaşı döken kardeşleri var?

Üsküp’te, Kalkandelen’de, Gostivar’da, Kırço-
va’da, Ohri’de, Resne’de, Doğu Makedon-
ya’nın Yörük köylerinde sizinle uyuyup sizinle
uyanan ne kadar çok yüreği dağlanmış insanlar
var bilir misiniz? Her gece yatmadan önce, Al-
lah’ım sen Türkiye’yi koru diyen ne kadar
masum çocuk var bu dünyada biliyor musu-
nuz? Onlar ki melekler zaten, dualarından
şüphe mi olunur?

Kosova’da, Prizren’de, Priştine’de, Sancak’ta,
Srebrenitsa’da, Potoçari’de, Saraybosna’da ve
daha nice şehirlerde. En zor günlerinde yanında
olduklarınız, ekmeği bölüştükleriniz, gözyaşı
döktükleriniz bugün sizinle. Kerkük’teki ana-
lar, Gazze’deki çocuklar, Karabağ’dan Ara-
kan’a, Allahuekber Dağlarından Balkanlar’a
yüreği yanık tüm insanların dualarındasınız.
Ancak, duyduk ki vatan sınırları içinde bu in-
sanlık ve barış mücadeleniz için bırakın bir dua
etmeyi, karşı gelenler de varmış. Onlara da
söyleyecek birkaç sözümüz var elbette ama en
kısası makuldür: Sevmiyorsan terk et!
Bizler yıllar önce ayrı kaldık sizden, yine de bu
bizim sizden farklı olduğumuz anlamına gel-
mez; sınırlar çizilir ama et tırnaktan ayrılmaz.
Balkan harplerinde yaşananları unutabilir miyiz
biz, Batı’nın oyunlarını, bizleri nasıl böldükle-
rini unutabilir miyiz? Siz de bunu unutmayın,
hatırlayın: Tam yüz yıl öncesini hatırlayın,
önce komşu ülkeleri karıştırmışlardı, sonra on-
ları silahlandırdılar, çeteler kurdurdular, onları
beslediler ve ellerini hiç kirletmeden onların
üzerinden istedikleri oyunları oynadılar. Biraz
daha geriye gideyim yine; Osmanlı’nın son dö-
nemlerinde bu gibi çetelerle güçlü biçimde mü-
cadele edilseydi, onlar yok edilebilseydi durum
belki daha farklı olurdu. Yaptılar da ne oldu,
yüz yıldır türlü savaşların içine sürüklediler
bizleri, ayağa kalkamadık artık, böldüler, her
ne kadar özgürüz, demokratız desek de laf
hepsi. Bizim adımıza buralarda biz karar veri-
yoruz zannediyoruz. Komşu ülkelerle aynı ma-
saya oturup konuşabilmek için AB’den
arabulucular getirtiyoruz. O çetelere ne oldu bi-
liyor musunuz, “diğerleri” hedeflerine ulaştık-
tan sonra birbirlerini vurdular, son pişmanlık
çare etmedi yani. Kullanıp atıldılar bir kenara.
Bu da bir kenarda dursun.

Kardeşlerim, haklı mücadelenizde sabırlı olun,
bizler şehitlerimizin ölmediğine inanırız, onlar
Çanakkale’de şehit olan kardeşlerimizle aynı
mekândalar. Zamanın ve mekânın önemi yok-
tur bu saatten sonra. İnsanlık için, barış için ke-
netlenelim, elimizden bir şey gelmiyorsa bile
bu haklı mücadelede vatana sahip çıkıp en
güçlü kalkan.

Leyla Şerif EMİN

BİZ 
TÜRKLÜĞÜMÜZÜ

UNUTMADIK
SİZ DE UNUTMAYIN!

SAKARYA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Şehirde yaşayan Arnavut vatandaş-
ların dayanışma toplantısına Ada-
pazarı Belediye Başkanı Mutlu

Işıksu, misafir oldu.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu
Işıksu, istişare toplantılarını sürdürüyor.
Şehirde yaşayan Arnavutların daya-
nışma toplantısı davetine katılan Baş-
kan Mutlu Işıksu, vatandaşlarla sohbet
etti, Adapazarı’nı konuştu. Dayanışma
toplantısında Adapazarı’nın kültür zen-
ginliğine vurgu yapan Başkan Mutlu
Işıksu, “Her fırsatta ifade edeceğim.
Adapazarılılık bir aidiyettir, kardeşlik-
tir, bambaşka bir duygudur, farklı kül-
türlere ev sahipliği yapan, bu
güzellikten beslenen müstesna bir şehir-
dir. Adapazarı’mızı çok seviyoruz ve
her alandaki tecrübesiyle bambaşka bir
şehir kültürüne sahip olan ve bereket
diyarı olarak nitelendirilen Adapa-
zarı’mızın güzelliğine, sıcaklığına, tarihi
mirasına ve kültürel zenginliğine sahip
çıkmaya hep birlikte devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
www.timebalkan.com’un  haberine
göre; Balkan coğrafyasında bulunan
farklı kültürler; Arnavutluk, Bosna, Bul-
garistan, Kosova, Yunanistan, Make-
donya’dan gelenlerin zenginlikleriyle
Adapazarı’nın daha da güzelleşeceğine
olan inancını paylaşan Başkan Işıksu,
“Kaynaşma, birlik, beraberlik ve daya-
nışma, işte Adapazarı’mıza bereket ve-
recek, hedeflerine ulaştıracak olan da
bu zenginliklerdir. Farklı kültürlerin
mozaiğini oluşturan topluluklarımızla,
derneklerimizle her zaman istişareli ola-
cağız. Adapazarılı olmanın kıymetiyle
kültürel zenginliklerimize hep birlikte
sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifade-
lerini kullandı.

Turgutlulu Arnavutlardan 
Başkan Çetin Akın’a teşekkür
MANİSA BALKAN GÜNLÜĞÜ

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı
meclis toplantısında Bozkurt
Mahallesi İnan Sokak üzerinde

bulunan yeşil alana 'Arnavut Zey-
nel' isminin verilmesinin kararlaştı-
rılmasının ardından Arnavut Kültür
Derneği Başkanı Eyüp Özbilen ve
yönetim kurulu üyeleri Belediye
Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti. Ar-
navut Zeynel isminin yaşatılmasına

verdiği destekten dolayı Başkan
Akın’a teşekkür eden Başkan Özbi-
len “Turgutlu Arnavut Kültür Der-
neği olarak meclisimize
sunduğumuz dilekçe ile Bozkurt
Mahallesi İnan Sokak üzerinde bu-
lunan alana 'Arnavut Zeynel' ismi-
nin verilmesini istiyorduk. Bu
teklifimiz hem meclisimiz hem de
Başkanımız tarafından kabul edildi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Manisa Büyükşehir Meclisin-

den de karar geçtikten sonra burada
parkta Arnavut Zeynel’in ismi artık
ölümsüzleşmiş olacak. Bizler dernek
olarak hem Belediye Başkanımız
Çetin Akın’a hem de meclis üyeleri-
mize aldıkları bu karardan dolayı
teşekkür ediyoruz” dedi.
Ziyaretten son derece memnun kal-
dığını belirten Başkan Akın “Arna-
vut Kültür Derneği Başkanı Eyüp
Özbilen ve yönetim kurulu üyele-
rine asıl ben teşekkür ederim neza-

ket gösterip geldikleri için. Arnavut
Zeynel bilindiği üzere yangın döne-
minde mahallesi ve Turgutlu için sa-
vaşan cesur Kasabalılardan birisidir.
Bizler de meclis üyelerimizce aldığı-
mız karar gereği Arnavut Zeynel is-
mini Bozkurt Mahallesi İnan Sokak
üzerinde bulunan alana verdik.
Karar Büyükşehir Meclisinden de
geçtikten sonra burada parkta Arna-
vut Zeynel ismi sonsuza kadar yaşa-
yacaktır” diye konuştu.

Turgutlu Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen ve yönetim kurulu üye-
leri Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret ederek meclis tarafından Arnavut Zey-
nel isminin bir parka verilmesinden dolayı verdiği destekten ötürü teşekkür etti

SAKARYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Serdivan Belediye Başkanı
Yusuf Alemdar, Sakarya İl
Kültür ve Turizm Müdürü

Hüseyin Yorulmaz ile birlikte, Ser-
divan Bosna-Sancak Eğitim Kültür
ve Spor Kulübü Derneği’nin ger-
çekleştirdiği Boşnakça kursunun
ilk ders programına misafir oldu.
www.timebalkan.com’a göre:
program öncesi dernek yönetimin-
den faaliyetler hakkında bilgi alan
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf

Alemdar, Balkanlarda ki kültürel
mirasın dernek aracılığıyla Serdi-
van’da yaşatılmasına, ortak geç-
mişe sahip çıkma ve gelecek
nesillere aktarılma noktasında
önemli bir görev üstlendiğini belir-
terek, “İlçemizde bulunan Bosna
Sancak Eğitim Kültür ve Spor Ku-
lübü Derneği’nin çalışmalarını ya-
kından takip ediyorum. Dernek
başkanımızın da verdiği bilgiye
göre, her yıl 30 civarında açmış ol-
dukları kurslarda bugüne kadar
300 sertifika verilmiş. Boşnak di-
lini öğrenmek isteyen tüm vatan-

daşlara, gençlere kapımız açık”
dedi.Bosna’nın Türkiye’de ve Türk
milletinin gönlünde müstesna bir
yere sahip olduğunu vurgulayan
Başkan Alemdar, “Jüstinyen’den
Mostar’a kurmuş olduğumuz kar-
deşlik köprüsüyle kadim medeni-
yetimizi güzel hatıralarla birlikte
geleceğe taşıyoruz. Her zaman
ifade ettiğimiz gibi Balkanlar ve
Türkiye’nin sahip olduğu ortak
tarih iki ülke halkını birbirine daha
çok kenetlemektedir. Bu birliktelik
sarsılmaz kardeşliğimizin tezahü-
rüdür” diye konuştu.

Serdivan’da Boşnakça öğrenmek
iSteyenlere kApı Açık

MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mamuşa Belediyesi, tarım-
cıyı desteklemeyi sürdü-
rüyor. Mamuşa Belediye

Başkanı Abdülhadi Krasniç yaptığı
açıklamada, tarımcıya desteğin ar-
tığını ve tarımcının gelişmesi için
çalışmaların süreceğini kaydetti.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Krasniç, sosyal medya üze-
rinde yaptığı açıklamasında, “De-
ğerli Mamuşalı kardeşlerim.
Bilindiği üzere son iki yıldır ger-
çekleştirdiğimiz projeler ile tarım-
cımızın her zaman yanında
olduğumuzu göstermekteyiz. Bele-
diye olarak gerçekleştirdiğimiz,
tarım arazilerine giden yoların dü-

zenlenmesi ve rehabilitasyonu, Do-
mates Festivali’nde tarımcımıza
tarım araç gereçlerinin dağıtılması,
Tarımcı kardeşlerimize ücretsiz
toprak ve su analizlerin yapılması
ve en önemlilerinden Bakanlığa
yatırılan sera projelerinin belediye
tarafından ücretsiz yapılması gibi

sayısız proje sayabiliriz. Geçen yıl
yaptığımız sayısız görüşme ve giri-
şim sonucu sera kazanan tarımcı
sayısı 20 kişinin üzerine çıkarak
yüzde 50 artmıştır. İki yıldır ciddi
bir şekilde gerçekleştirdiğimiz de-
ğerli tarımcımıza yönelik projele-
rin meyvesini alıyoruz” dedi.

MaMuşa Belediyesi’nin 
üreticiye desteği sürüyor

Sakaryalı 
Başkan 

Arnavut asıllı 
vatandaşları 
ziyaret etti

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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Süheyl ÇOBANOĞLU

SÜRGÜN 
ve GÖÇ  

ABD’li Prof.Mc.Carthy,  “SÜR-
GÜN ve GÖÇ”  adlı eserinde,
“Bulgarların, Ermenilerin,

Rumların uğradığı kıyımları anlatan
ders kitapları, tarih kitapları, Türklerin
uğradığı aynı tür kıyımları anmazlar.
Çünkü böyle bir yaklaşım tedirgin
edici bir tarih yaklaşımıdır. Çünkü bu
yaklaşım, Türkleri kurban olarak gös-
tererek öyküyü anlatmaktadır. Oysa,
emperyalizmin tarih anlayışında Türk-
lere biçilen rol bu değildir. Emperya-
lizmin Türklere biçtiği rol barbarlıktır,
çağdışılılıktır. Belki de günümüzde
“uluslararası barışın önündeki en
büyük engel  batı’nın, doğu halklarına
bakışındaki bu çarpıklıktır” değerlen-
dirmesiyle, Balkanlarda yaşanan
bunca acının neden dünya gündemine
gelmediğini net olarak
açıklamaktadır.       
Bulgarlaştırma süreci Aralık 1984 ta-
rihinde Kırcaali bölgesinde kanlı olay-
larla başlamış ve birçok Türk, tanklar
altında kalmış, kurşuna dizilmiştir.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşıyla
başlayan etnik temizlik, daha sonra
1912-1913 Balkan Savaşlarıyla tarihin
en korkunç SOYKIRIMINA dönüşm-
üştü. Yüzyıllarca o bölgelerde diğer
topluluklar ile barış içinde yaşamış
Türkler’in varlıkları tehdit altındaydı.
Savaşlar sonrasında hep eziyet gören,
kendi öz yurdunda ikinci sınıf mua-
melesi yapılan soydaşlarımıza planlı
bir şekilde asimilasyon politikaları
uygulanmış ve birçoğu topraklarını
terketmişti. Kendi sınırları içinde ho-
mojen bir toplum yaratma gayretinde
olan Bulgar Yönetimleri TÜRK Varlı-
ğından hep rahatsız olmuş ve eritmek
için çeşitli yollar denemişti. 
İkinci Dünya Savaşından sonra da
Balkanlar’dan Türkiye’ye göçler
devam etmiştir.  1950-51 yılı göçü,
1968-78 göç anlaşması ve en son
1989’da zorunlu göçleri ile milyon-
larca Bulgaristan Türkü, anavatana
yerleştiler. 
1970’li yıllarda özellikle doğu ve batı
Rodoplar’da isimler zorla değiştirildi,
resmi kayıtlara göre 1 milyon 390 bin
soydaşımızın ismi zorla değiştirildi  ,
buna karşı çıkanlar hapislere gönde-
rildi ve hatta öldürülenler oldu. 
Benzer etnik temizlik uygulamaları
tüm Bulgaristan’da 1984-85 yılında
doruk noktaya ulaştı. Türklerin okul-
ları kapatıldı, Türk dilinde eğitim
şöyle dursun, ailelerde dahi Türkçe
konuşmak yasaklanmıştı. Evde, so-
kakta Türkçe konuşmak, sünnet ve
diğer ibadetler yasaklandı.  Giyim-ku-
şamları yasaklandı, camiler tahrip
edildi, mezar taşları kırıldı, kaldırım
taşı yapıldı, Bulgar isimli ve haç çi-
zimli yeni mezar taşları dikildi. Cena-
zeler Hristiyan Bulgar mezarlıklarına
gönderildi. Tepki gösteren Türkler,
ölüm kamplarına ve hapisanelere gön-
derildi. 17 aylık masum bir bebek ol-
duğu halde  “Türkan bebek” dahil,
yüzlerce Türk öldürülürken, binlerce
insan hapislerde çürütüldü.
Yapılan zulüm ve baskılar, Türkleri
eritmeye yetmeyince,  1989 yılında
vatandaşı olan Türkler, Bulgaristan
hükümeti tarafından “ZORUNLU
GÖÇE” tabi tutarak etnik arındırmaya
dönüştürdü. 
Balkanlardaki varlığı 1600 seneye
uzanan ecdadımızın  550 yıllık vatanı-
mızdan  sürgün ve soykırımla yok
edilişinin hikayesi, Türk toplumunda
yeterince bilinmeyen tarihin acı hatı-
ralarla dolu hazin bir sayfasıdır.
1984-1985 yılında, Bulgaristan Türk-
leri’nin isimlerinin değiştirilmesi ve
temel haklarının ellerinden alınma-
sıyla ifade edilen ve Parti yöneticileri
tarafından "SOYA DÖNÜŞ/YENİ-
DEN DOĞUŞ" olarak isimlendirilen
süreçte yaşananlar ve akabinde “1989
ZORUNLU GÖÇÜ”, Bulgaristan tari-
hinde daima bir kara leke olarak kala-
caktır. Bu insanlık suçunu unutmamak
ve unutturmamak adına 02 KASIM
2019/CUMARTESİ Saat:
15.00’te  Küçükçekmece belediye
Cennet Kültür Merkezinde RUBA-
SAM, (Rumeli Balkan Stratejik Araş-
tırma Merkezi), Avcılar RUBAKAD
(Rumeli Balkan kadınLar Derneği) ve
Bağcılar Rumeli Balkan Türkleri Der-
neğinin müşterek organizsayonuyla,
benim de konuşmacı olarak yer alaca-
ğım  bir etkinlik düzenlenecektir. Tüm
okurlarımızı, dost ve ilgilileri ara-
mızda görmekten mutlu olacağız...

İsmet TOPALOĞLU

Bulgaristan’da 27 Ekim’de yerel
seçimler gerçekleşecek. Bazı
partiler koalisyon yoluna gittiler,

koalisyon kuramayan partiler ise tek
olarak seçime girecekler.  59 parti ile 7
koalisyon yerel seçimlerde belediye
başkanlığı yarışına girecekler.  İktidar
partisi olan GERB koalisyon yoluna
gitti. Ana muhalefet partisi BSP zaten
koalisyon içinde. Üç partiden oluşan
Vatanseverler koalisyonu dağılırken
parlamentoda dördüncü olan HÖH ha-
reketinde ise sapma yok. Başkent Sof-
ya’da belediye başkanlık koltuğu
seçiminin iki ünlü kadın arasında geç-
mesi bekleniyor. İki dönem üst üste be-
lediye başkanlığını yapan GERB parti
adayı Yordanka Fandıkova ile BSP
Koalisyonu’ndan Bulgaristan eski Om-
budsmanı Maya Manolova arasındaki
rekabet her geçen gün daha da kızışı-
yor.  
Bulgaristan’ın ikinci büyük kenti olan
Filibe’de ise adaylar; iktidar partisi
GERB adayı İvan Borisov Totev,  BSP
partisinin adayı Georgi Todorov Ger-
gov, “ Vatanseverler” ikili koalisyon-
dan NFSB ile VMRO ortak adayı
Slavço Stoev Atanasov. Filibe belediye
başkanının bu üç partinin adaylarından
birisinden çıkması bekleniyor.
DOST partisi ve BZNS/çiftçi partisi ile
koalisyon imzaladılar ortak adaylar çı-
karacaklar.  HŞHP halk partisi ise se-
çimlere tek başına girecek. Türklerin
kalesi olan Kırcaali’de HÖH’ün adayı
yine Hasan Aziz. Ancak seçimlerin
ikinci tura kalma olasılığı var. İlçelerde
bu yerel seçimlerde sürpriz olabilir.
Otuz yıldan bu yana HÖH Kırcaali
ilinde yedi belediyesini yerel seçim-
lerde kaybetmemişti bu seçimlerde yedi
belediyeden bazılarını devredebilir.       
Son seçimlerde katılım yüzde ellinin al-
tındaydı. Kırcaali ilinde ise yüzde otu-
zun altına düştü. Türkler HÖH
hareketinden umudunu kesmişler san-
dığa gitmiyorlar. DOST partisi adayları
HÖH hareketinden ayrılanların ağırlıklı
olmaları Türk halkını memnun etme-
mişti eski tas eski hamam diyerek san-
dığa gitmiyorlar. HŞHP adaylarını bir
şekilde HÖH hareketi tarafından vazge-
çiriliyorlar. Bulgaristan’da 27 Ekim
2019’ta gerçekleşecek yerel seçimler
Türklere yenilik bir şeyler vaat etmiyor
gençler işsizlikten aile kuramamakta
Avrupa’ya gitmeye devam edecekler.
Okullarda Türk çocukları anadil eğitimi
alamamaktadır. Türk dili seçmeli hane-
sinde yer almakta. Bu devirde İngilizce
ya da dünyada geçerli dil bilmeyen iş
bulması neredeyse imkânsız. Camilerde
Müslüman çocuklarına yeterince
Kuran-ı Kerim Kursları açılamamakta
Radikal İslam propagandası yapılıyor
gerekçeyle cami imamları savcılık tara-
fından sorguya alınmakta. 
Yerel yönetimler merkez yönetimden
ayrı kararlar alma yetkililerine sahipler.
HÖH hareketin belediye başkanları bu
yetkiyi kullanmaya çekinmekteler.
Böylece 27 Ekim 2019 yerel seçimler
Bulgaristan Türklerin hayatlarında bir
değişim getirmeyecek anadilini yarım
yamalak konuşan dinsiz bir Türk gen-
çliği yetişmeye devam edecek.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi
(AİHM), Bosna Hersek'te

yaşayan Boşnak nine Fata Orlo-
vic'in bahçesine Sırplar tarafından
izinsiz inşa edilen kilisenin yıkıl-
masına hükmetti.Yıllardır bahçe-
sindeki kilisenin kaldırılması için
hukuk mücadelesi veren 77 yaşın-
daki Orlovic'in Bosna Hersek aley-
hine açtığı davada karar açıklandı.
Orlovic'i halkı bulan mahkeme, ül-
kesindeki savaş sırasında (1992-
1995) terk etmek zorunda kaldığı
evinin bahçesine izinsiz yapılan
Ortodoks kilisesinin yıkılmasına

karar verdi. Mahkemeden yapılan
açıklamada, kilisenin aldırılması-
nın Bosna Hersek devletinin so-
rumlu olduğu ifade edilirken,
hükmün üç ay içinde yerine geti-
rilmesi gerektiği kaydedildi.  Kili-
senin izinsiz olarak inşa
edildiğinin altı çizilen açıklamada,
mülk sahiplerinin bu yapı ile ilgili
bilgilendirilmediği ve savaşın ar-
dından evlerine döndüklerinde
bahçelerindeki bu kilise ile karşı-
laştıkları anımsatıldı. www.time-
balkan.com’dan alınan bilgilere
göre: savaştan önce Srebrenitsa ya-
kınlarındaki Konjevic Polje'de eşi
ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orlo-
viç, savaş sırasında eşi Sacir dahil
22 yakınını kaybetti. Ülkenin farklı

bölgelerinde mülteci olarak yaşa-
yan ve ABD'de yaşayan çocukları-
nın tüm ısrarlarına rağmen
doğduğu toprakları terk etmeyen
Orlovic, 1999'da savaştan önce ya-
şadığı köyüne döndü. Döndü-
ğünde bahçesine kilise yapıldığını
gören Orlovic, izinsiz yapılan bu
kilisenin kaldırılması için hukuk
mücadelesi başlattı. Kilisenin yı-
kılmaması için kendisine teklif
edilen parayı da reddeden Boşnak
nine, 11 yıl süren hukuk mücade-
lesini 2010'da kazansa da mahke-
menin kararı asla uygulanmadı.
Bijeljina Mahkemesi kilisenin yı-
kılmasına karar verse de Sırp
Cumhuriyeti (RS) Yüksek Mahke-
mesi kararı durdurmuştu.

Fata NiNe’NiN 
aiHM zaFeri

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya Bankası raporunda,
Batı Balkan ülkelerin-
deki işsizlik oranlarında

tarihi düşüş yaşandığı belirtildi.
Dünya Bankası, Arnavutluk,
Bosna Hersek, Karadağ, Kosova,
Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ı
kapsayan Batı Balkanlar'a ilişkin
ekonomi raporunu açıkladı. Ra-
porda, söz konusu 6 ülkenin iş-
sizlik oranlarında "tarihi" düşüş

yaşandığı, yatırım ve ihracatın
ise azaldığı belirtildi. www.time-
balkan.com sitesinin haberine
göre; Dünya Bankası Bosna Her-
sek ve Karadağ Bölge Şefi Ema-
nuel Salinas, Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da düzenle-
diği basın toplantısında, "Büyü-
yen Belirsizlik" başlıklı raporda,
Batı Balkan ülkelerinin 2019'da
yüzde 3,2 seviyesinde büyüme
göstereceğinin yer aldığını kay-
detti. Batı Balkanlar'daki ekono-
mik büyümenin "yeterli derecede

hızlı" olmadığına işaret eden Sali-
nas, "Kilit sorun da bu... Örneğin,
Bosna Hersek mevcut büyüme
oranıyla devam ederse 60 yıl
sonra Avrupa'nın bugünkü duru-
muna ulaşabilir. Bu kabul edile-
bilir bir durum değil." ifadelerini
kullandı. Dünya Bankası Uzmanı
Edith Kikoni de ekonomik yavaş-
lamaya rağmen Batı Balkan ülke-
lerindeki işsizlik oranında
"tarihsel" denebilecek bir düşü-
şün kaydedildiğini söyledi.

Batı Balkan ülkelerinde
işsizlikte tarihi düşüş

OHRİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
Kuzey Makedonya ziyaretinde,

"ABD Senatosu’nun sizin NATO’ya katı-
lım protokolünüzü bu sonbahar onayla-
yacağına inanıyorum" dedi. Pompeo,
Kuzey Makedonya’nın güneybatısındaki
Ohri şehrindeki resmi temasları kapsa-
mında, Başbakan Zoran Zaev ile basın
toplantısı düzenledi. ABD ile Kuzey Ma-
kedonya arasındaki diplomatik ilişkilerin
25’inci yıldönümü vesilesiyle bu ülkede

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Pompeo, ülkeyi 2001 yılından
bu yana ziyaret eden ilk ABD dışişleri ba-
kanı olduğunu hatırlattı. Kuzey Make-
donya’nın askeri birlikleriyle Afganistan
ve Irak’ta Amerikan askerleriyle birlikte
savaştığını, DEAŞ’ı mağlup eden koalis-
yona destek verdiğini kaydeden Pompeo,
"Bu taahhütler bize Kuzey Makedon-
ya’nın güçlü bir NATO ortağı olacağına
dair büyük güven veriyor. ABD Senato-
sunun sizin NATO’ya katılım protokolü-
nüzü bu sonbahar onaylayacağına
inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Kuzey Makedonya’da

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU
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İSMET TOPALOĞLU 
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ŞARIK CİBO
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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: 15 Ekim 2019
BAS KI: Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş
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BULGARİSTAN 
YEREL SEÇİME 

HAZIRLANIYOR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sırplar tarafın-
dan Boşnak nine Fata Orlovic'in bahçesine izin-
siz inşa edilen kilisesinin yıkılmasına karar verdi
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Bulgaristan’ın en önemli tatil
merkezlerinden biri olan Bans-
ko’nun tanıtımı amacıyla Çıra-

ğan Sarayı’nda basın toplantısı
düzenlendi.
Burada konuşan Angelov, Bansko
bölgesinin yanı sıra Bulgaristan’ın
turizm potansiyelini Türkiye’ye an-
latmak amacıyla bu toplantıyı
gerçekleştirdiklerini akta-
rarak, etkinliğin ha-
yata
geçirilmesinde
Türk Hava
Yolları’nın
(THY)
büyük kat-
kısı oldu-
ğunu
söyledi.
Angelov,
Bulgaris-
tan’ın turizm
anlamındaki
güzelliklerine
dikkati çekerek,
“Bulgaristan bildi-
ğiniz gibi Türkiye’ye
komşu bir ülke ve 11 yıldır
Avrupa Birliğiüyesi. Bulgaristan,
kültür ve turizm anlamında zengin
bir potansiyele sahip. İnsanları
çok misafirperver. Bansko,
Bulgaristan’ın önemli
bir kayak merkezi.
Hem kalite hem
fiyat olarak Av-
rupa’nın en
çok tercih
edilen desti-
nasyonları
arasında
geliyor.
Fransa, Al-
manya
veya İs-
viçre’de özel
kayak mer-
kezleri var ama
sıcaklığı ancak
Bansko’da bulabilir-
siniz.” diye konuştu.

TÜRLER’DE 
İLGİ GÖSTERİYOR

Türk halkının da Bansko bölgesinde
tatil yapmayı çok sevdiğini dile geti-
ren Angelov, şöyle konuştu:
“Bulgaristan’da Türkler kendilerini
evlerinde gibi hissediyor. Bulgaristan
kayak merkezlerinin dışında termal
kaynakları anlamında da çok zengin.
Termalkaynaklar açısından Bulgaris-
tan, dünyanın en zengin ülkelerin-
den biri. Bansko’da çok sayıda
termal tesis var. Hem kayak yapıp
hem de termal sularda rahatlayıp, te-
davi görüyorsunuz. Türk halkının
bu güzellikleri görmesini istiyoruz.
Pirin Dağları Bugaristan’ın en yük-
sek dağlarıdır. Bu dağlar kayak için

oldukça elverişlidir. Diğer Avrupa
ülkelerine göre Bulgaristan’da daha
ucuz bir tatil yapma imkanı var.
Doğal güzellikleri, termal kaynakları
ve sıcak insanlarıyla Bulgaristan’ın
sahip olduğu zenginlikleri her yerde
bulmanız mümkün değil.”

CAZİBE MERKEZİ

www.timebalkan.com’a göre; THY
Bulgaristan Ülke Müdürü

Mehmet Gürkaynak
ise Türkiye ve

Bulgaristan’ın
birçok ortak

noktası
bulunan
komşu
ülkeler
oldu-
ğunu
belir-
terek,
“İki

ülkeyi
birbirine

daha da
kaynaştır-

mak ve tu-
rizm

potansiyelini artır-
mak için THY olarak ta-

şıma ayağını gerçekleştiriyoruz.
Sofya-İstanbul karşılıklı haftada

18 seferimiz var. Mart
2019 itibarıyla

günde 3 haf-
tada 20

sefer ola-
cak. Şu
an 11
Varna-
İstan-
bul
seferi
yapılı-
yor.”
dedi.

Bans-
ko’nun

dünyanın
en cazip

kayak mer-
kezlerinden biri

olduğunu ifade eden
Gürkaynak, “Bansko’daki

kayak pisti kalitesi, uzunluğu bakı-
mından çok elverişli. Sahip olduğu
termal tesisler ve spa merkezleriyle
dikkati çekiyor. Dövizdeki durum
göz önüne alındığında Orta Av-
rupa’ya giden Türk turistler açısın-
dan Bulgaristan önemli bir cazibe
merkezi. THY olarak, Türk misafirle-
rimizi Bulgaristan’da ağırlamaktan
mutluluk duyacağız.” şeklinde ko-
nuştu. Bulgaristan’ın güneybatısın-
daki Bansko, yıl boyunca sunduğu
dağ turizmi olanaklarıyla kayak se-
verleri konuk ediyor. Modern kayak
tesisleri, sıcak kaynak suları ve temiz
havasıyla dikkatleri üzerine çeken
Bansko, toplam 17 bin 468 yatak kap-
asitesiyle hizmet veriyor..

Bulgaristan’ın yükselen
yıldızı “Bansko”
Bulgaristan’ın #stanbul Ba"konsolosu Angel Angelov, Bulgaristan’ın,
kültür ve turizm anlamında zengin bir potansiyele sahip oldu$unu
belirterek, “#nsanları çok misafirperver. Bansko, Bulgaristan’ın
önemli bir kayak merkezi. Hem kalite hem fiyat olarak Avrupa’nın
en çok tercih edilen destinasyonları arasında geliyor.” dedi
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Zeynel BEKSAÇ

HALKIM 
DİYEBİLMEK!

Topluca sevinebilmek, diye bundan kırk yıl önce
Tan Gazetesi’nde bir yazım yayınlanmıştı. Birey-
den çok, topluca mutluluğun bizler, yani Kosova

Türkleri için daha mantıklı ve daha kazançlı olduğuna
dikkat çekmiştim. Yıllar sonra bizler için bu savın  ne
denli bir gereksinim olduğu daha bir belirgin olarak or-
tada…
Kültür sanat alanında örgütlenişimizin zengin bir geleneği
var. Kültür sanatın, gelenek ve göreneklerimizin yaşatıl-
ması, bizlerin ayakta kalmasında son derece önemli rol
oynadığına hep inanmışımdır. Türkçe eğitim ve öğretimin
de bu gökkubbede sesimizin yankılanmasında paha biçil-
mez katkısı olduğu yadsınılmaz bir gerçektir. Öğretmen-
lerimizi, kültür sanat derneklerimizdeki yürekli
sanatçılarımızı, yüzümüzü hep ağartıp, göğsümüzü başa-
rılarıyla kabartan tiyatrocularımızı, şairlerimizi, yazarları-
mızı, ressamlarımızı, bilim adamlarımızı, yaşamın her
alanında kendini kanıtsamış  Kosova’daki Türk’ün gururu
olup; bu dilin, bu kültürün, bu gelenek göreneğin nöbetine
durmuş, karşılığını beklemeden gençliğini, hatta ömrünü
bu uğurda harcamışlara selam olsun…
Yaşamak; zaman zaman  sert kayalara çarpılsa da, engel-
ler bitmek bilmezse de, gerçekler zaman zaman buğulu
aynalarda izini kaybetse de; pes etmeden, caymadan, yo-
rulmadan koşullar ne olursa olsun, savaşım vermektir.
Yaşamak, doğrunun savunuculuğuna soyunmaktır. Yaşa-
mak, adam gibi  bir duruşa sahip çıkmaktır. Yaşamak, ya-
şanan zaman diliminin tanığı olmak, halkın gönlünde taht
kurup, onunla her derdi ve mutluluğu dürüstçe ve mertçe
paylaşabilmektir.
Bu topraklarda bir avuç oluşumuz içimizin derinliklerinde
bir burukluğa sebebiyet verse de, bunu dışa vurmadan
kimliğimizi  korumak için hep koşturduk. Şiirimizin dize-
lerinde, türkülerimizin nağmelerinde, halk oyunlarımızın
çoşkusunda, sahnede oynanan tiyatro oyunlarımızda,
konserlerimizde, festivallerde, bilimsel toplantılarda,
kitap tanıtımlarında, bestelerimizde bizi söyledik, bizi ya-
şattık. Onlar; Hacı Ömer Lütfi’ydi, Dr. Durmuş Tseli-
na’ydı, Hayrettin Volkan’dı, Aziz Buş’tu; Hüda
Leskofçalı, Süreyya Yusuf, Muhammet Şerif’ti; Süley-
man Brina, Cemal Şpat, Rasim Salih’ti; Refet Kiser, İsa
Şimşek, Şaban Topko, Naim Şaban’dı; Faik Emruş, İzzet
Kiser, Nazım Bleta, Emin Mecihan, Enver Baki, Faruk
Sungur, Ahmet Müezzin, Gani Sadık, Zeynep Ramacık,
Fadıl Şalıyan, Abdülhadi Şkodra, Aluş Nuş, Nevzat
Şundo, Fatma Vesniç, Besire Halo,  Ülvü Jılta, Hüseyin
Kazaz, Agim Fişar, Melek Tamnik, Ercan Kasap, Recep
Şalıyan, Sevim Baki, Bayram Top, Adnan Jılta, Şefki
Kazaz, Mikuş Jılta’ydı; Reşat Vırmiça, Ahmet Goleş,
Şükrü Zeynullah, Reşat Şinik, Bedrettin Koro, Ferhat
Derviş, Fadıl Derviş,; Nimetullah Hafız, Nusret Dişo
Ülkü, Hasan Mercan, Salih Lika, İskender Muzbeg, Bay-
ram İbrahim, Şecaettin Koka,Tacida Hafız, Zekir Sipahi,
Arif Bozacı, A.R. Yeşeren, Fikri Şişko, Altay Suroy,
Fahri Mermer, Ahmet S.İğciler, Mürteza Büşra, Mehdi-
ülkü Cibo, Celal ve Fehmiye Vırmiça kardeşler, Mehmet
Bütüç, İrfan Morina, Aziz Serbest, Reşit Hanadan, Bur-
han Sait, Erol Şişko, İbrahim Arslan, Yunus Şimşek, Bir-
sen Gota, Zekeriya Hocalar,  Taner Güçlütürk, Raif
Kırkul, Özcan Micalar, Rezzan Zborça’ydı;  Bekir Hoca-
lar, Etem Kazaz, Nafiz Gürcüali, Raif Buş, Asım Mon-
govtsi,; Sevim Baki, İlir Bırvenik, Fikret Refeya’ydı,
Sevgi Buş, Sonay Buş…Ve daha niceleri, niceleri, nicele-
riydiler…
Amaç: hizmetti! Halka hizmet! Büyük bir heyecan,
büyük bir zevkle! Çünkü o halktı! Halka hizmet sunma-
nın dışında daha büyük bir hizmet ne olabilirdi ki? İkir-
cimsiz ve karşılık beklemeden gerçekleşen bunca etkinlik,
sunulan bunca çaba, göğüslenen bunca başarı…
Evet, bizler Balkanlarda bir avuçtuk. Anaülke sevgisi,
anaülke hasretiyle kavrulan kuşaklardık. Harcımız hoş-
görü ve sevgiydi. Topluca sevinebileceğimiz nice işler be-
cerdik… Tek ‘abartı’ sayılabilecek yanımız dilimizi çok
sevmekti. Ne yaptıysak dilimiz uğruna yaptık. Onu yaşat-
mak için her şeyi göze aldık.
Her  yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci sayımız ola-
cak mı olmayacak mı diye yüreğimiz güm güm attı. 68
yıldır ders kitaplarımız konusundaki sorunu bir türlü gün-
demden düşüremediğimiz için içimizdeki acı kışladı
durdu…Ve benzeri nice sorunlar hala belimizi bükmeye
devam ediyor…
Evet, bizler Balkanlarda bir avuçtuk. Ama, dünyada yak-
laşık 300 milyon insanın bu dili konuştuğunun bilincinde
olduk hep. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve
nice değerlerimizin bizden olması, gönüllerimizi hep gö-
nendirip kamçıladı.  Halkım diyerek; el ele verip, sorunlar
karşısında  tek yumruk olarak hareket ettik. Halkım diye-
rek; dizeyle, yazıyla, türküyle, besteyle, fırçayla, illa ki
yürekle yaşamın her alanında bu dilin, bu kültürün, bu
kimliğin savunuculuğuna durduk.
Evet, bizler Balkanlarda bir avuçtuk. Radyo yayınlarıyla,
televizyon yayınlarıyla, gazetelerimizle, özgün olmak
üzere bine yakın edebi, bilim, sanat, ders vb. içerikte ki-
taplarımızla, günyüzüne çıkardığımız dergilerimizle, Priş-
tine Radyosu çerçevesinde etkinlik gösteren Balkanların
biricik profesyonel Türk orkestresiyle(Bugün artık ne
yazık ki kapatılmış durumda), televizyon proğramlarıyla,
ödüllere doymayan tiyatrocularımızla, dillere destan zana-
atçılarımızla var olduk hep…
Günümüzde de ayakta alkışlanacak işler yapılıyor. Günü-
müzde de koşturmacalar sürüyor. Koşullar son derece zor
olsa bile…Kültür sanat, eğitim ağırlıklı etkinliklerin
yoğun bir şekilde hala 20, 30, 40 ve hatta 50 yılı aşkın bir
zamandır bu çarkta yerini almış sanatçılarca, yazarlarca,
öğretmenlerce, gazetecilerce ve diğer mesleklerdeki bi-
reylerce gerçekleştiğine tanık olmak zor değil. Gençlerin
yavaş yavaş bu etkinliklerde kendi yerlerini aldıklarını
görmek, bizleri mutlu ediyor doğrusu. Ve yavaş yavaş,
üniversite mezunu olanlar, yüksek lisans yapanlar, dok-
tora yapanlar yaşamımızın her alanında kendi yerlerini al-
malılar. Artık sahne onların. Önlerini açan bizler
olmalıyız. Görevlere sarılıp, yeni projelerle, yeni girişim-
lerle, cesaretli adımlarla yeni ufuklar açmaları için destek
ve cesareti esirgememeliyiz onlardan. Elbet ki bireysel çı-
karlarımız olacak. Ancak, illaki bireysel çıkarlar olma-
malı. Dozunu kaçırmamalıyız. Halkın güvenini
yitirmemeliyiz. Halkın gereksinimlerine kulak verip, ça-
lışmalarımıza, etkinliklerimize o doğrultuda sarılmalı-
yız…Slogana çalan birlik beraberlik değil, gerçek birlik
beraberliği sağlamalıyız. Kültür sanatta, siyasi sahnede
bir görev üstleniyorsak, halkımız o güven ve sorumluluğu
bizlere vermişse, bu güven ve sorumluluğa gölge düşür-
memeliyiz. Bir yerlere geldikten sonra halkı unutmamalı-
yız. Başarıyı nasıl alkışlıyorsak, başarısızlık karşısında da
suskun kalmak, ya da vurdumduymazlıktan gelmek
doğru değil. Zaman bize bunun faturasını çok ağır ödetir
sonra…
İnsan, yaşadığı zaman diliminin tanığıdır. Bizler de 1966
yılından bu yanadır bu topraklarda kültür sanat  alanında
bir şeyler vermeye özen gösteriyoruz. Bu 53 yıllık zaman
içerisinde dava arkadaşlarımla, meslektaşlarımla, sanatçı
dostlarla, öncelikle halka hizmet vermek için didinip koş-
tuk. Eksilerimizle, artılarımızla bilgi dağarcığımız çerçe-
vesinde  yüreğimizi ortaya koyduk. Yorgun düşsek de pes
etmeyen bir kuşak olduk. Sanırım bunun böyle olmasında
en büyük etken “Halkım, diyebilmek” kavramındaydı. O
zaman yaşamın anlamı halka hizmet sunmanın yolundan
geçse gerek diye düşünüyorum…
Halkla birlikte olalım, halka kulak verelim. Topluca sevi-
nebilmek erdemine varalım. Bize bu yakışır…

Uluslararası Balkan Üniversitesinde
yeni akademik yıl heyecanı
EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te faaliyet gösteren
Uluslararası Balkan Üniversi-

tesinde (IBU) 2019-2020 akademik
yılı açılış töreni ve birinci sınıflar bu-
luşması düzenlendi. Törene, Türkiye
Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yıl-
maz, Türkiye Adalet Akademisi Baş-
kanı Muhittin Özdemir, Kuzey
Makedonya Anayasa Mahkemesi
Üyesi Salih Murat, Slovenya'nın
Üsküp Büyükelçisi Milan Jazbec,

IBU Yönetim Kurulu Başkanı Aydo-
ğan Ademoski, IBU Rektörü Meh-
met Dursun Erdem, Türk kurum ve
kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve
çok sayıda davetli katıldı. Adalet
Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz,
yaptığı konuşmada, resmi bir top-
lantıya katılmak üzere bakanlıktan
yetkililerle dün Üsküp'e geldiklerini
söyledi.  Ülkedeki Türk kurumlarını
ziyaret edeceklerini belirten Yılmaz,
"Bu kurumlar bizim için çok önemli
çünkü bu kurumlar, birçok tarihi ve
kültürel bağlılığımız olan insanlara

hizmet ediyor. Bizlerin Balkan ülke-
leriyle, özellikle Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti ile çok yakın ilişkileri-
miz var. Buraya yatırım yapan bir-
çok Türk firması, kurum ve kuruluş
var, bu ülkeye destek vermek için
buradalar." ifadelerini kullandı. Yıl-
maz, Türkiye olarak Kuzey Make-
donya'yı özellikle Avrupa Birliği
(AB) ve NATO üyeliği sürecinde
desteklediklerini vurguladı. İBU
Rektörü Mehmet Dursun Erdem,
2006'da 19 öğrenciyle yola başladık-
ları üniversitede, bugün 2 bin 500'ün

üzerinde öğrenci bulunduğunu be-
lirterek eğitim kurumlarının, mil-
yonları yönetecek veya
şekillendirecek etki değerlerini artı-
rılabileceğini söyledi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre; İBU'nun
2006'dan bu yana başarı hikayesi
yazdığını vurgulayan Erdem, öğ-
renci sayısının arttığını, Kuzey Ma-
kedonya'da en kaliteli eğitim veren
üniversite olduklarını, değişim prog-
ramlarında Kuzey Makedonya'nın
en fazla ve nitelikli değişim yapan
kurumu olduklarını ifade etti.

ANKARA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve Trakya Üniversi-

tesi (TÜ) iş birliğinde yürütülen
proje kapsamında Balkan kursi-
yerlere, İnsansız Hava Aracı Tek-
nolojileri (İHA) eğitimi verildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıkla-
mada, Edirne'de, TİKA ve TÜ iş
birliğinde yapılan eğitim progra-
mında, Balkanlardan gelen 6 reh-
ber öğretmen ve 12
öğrenci, insansız hava araçların-
dan (İHA) biri olan drone yapı-
mını ve temel uçuş tekniklerini
birlikte öğrenerek, otonom sürüş
deneyimleri yaşadı.
www.timebalkan.com’un bilgile-
rine göre; proje kapsamında kur-
siyerler, Türkiye’de ve dünyada
havacılık tarihi, İHA ve kullanım
alanları, drone fiziği, drone ku-
mandası yapısı ve kullanımı gibi
teorik derslerin yanı sıra, drone

parçalarını birleştirme, tasarlama,
doğru uçuş teknikleri alanlarda
beceri geliştirdi. Teorik ve pratik
eğitimleri başarılı bir şekilde ta-
mamlayan kursiyerlere sertifika-
ları verilirken, farklı okullardan
sürece dahil olan kursiyerlere
eğitimin ardından drone hediye
edilerek ülkelerine döndükle-

rinde eğitimde kazandıkları tec-
rübe ve birikimlerinin rehber öğ-
retmenler eşliğinde aktarılmasına
katkı sağlandı. Öğrenciler, bu sü-
reçte Edirne'nin tarihi ve turistik
yerlerinin yanı sıra Trakya Üni-
versitesi Teknoloji Araştırma Ge-
liştirme ve Uygulama Merkezi'ni
(TÜTAGEM), İstanbul TEKNO-

FEST, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Gözlem Evi ve Ça-
nakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.
Eğitim programıyla, Balkanlar ile
olan iyi ilişkilerin güçlendiril-
mesi, tarihsel bağların canlı tutul-
ması ve bilimin gelişimine ışık
tutan gençlere destek verilmesi
amaçlanıyor.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Her yıl sağlık turizmi kapsa-
mında 10 milyonu aşkın ki-
şinin farklı ülkelere seyahat

ettiğini belirten Kaşkaloğlu Göz
Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mah-
mut Kaşkaloğlu, nüfus yaş ortala-
ması giderek artan batı ülkelerinde
bu talebin önümüzdeki günlerde
daha da artacağını söyledi. Başta
göz, diş, obezite ve estetik cerrahi-
lerin yanı sıra; termal turizm, me-
dikal SPA, yaşlı ve engelli

turizminin ilgi gördüğünü kayde-
den Kaşkaloğlu, ülkemizin hem
daha uygun maliyetlerle hem de
kalite açısından dünya standartla-
rında hizmet verdiğinin altını
çizdi. Turizm sektörünün çeşitlen-
dirilmesi ve 12 aya yayılmasının
önemli bir konu olduğunu hatırla-
tan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu,
“Sağlık turizminde sıcak iklim, ula-
şım, konaklama, şehir yapısı, per-
sonel kalitesi, sağlık kuruluşlarının
donanımı ve son teknolojiye sahip
olmasıyla güvenlik gibi başlıklar
ön plana çıkıyor” dedi.

‘Balkanlar’ı sağlık turizmi
ile İzmir’e getirebiliriz’ 

SAMSUN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ),
Bosna Pediatri Derneği (BIH) işbir-
liği ile Saraybosna’da uluslararası

Pediatri Kongresi düzenledi.
Türkiye ile tarihi bağları bulunan başta
Bosna-Hersek olmak üzere Balkan ülke-
leri arasında tıp ve pediatri alanındaki
ilişkilerin ve sosyal bağların geliştirilmesi
amacıyla 4-6 Ekim tarihleri arasında Sa-
raybosna’da gerçekleştirilen kongreye
Türkiye ve Bosna-Hersek ile
diğer Balkan ve Orta Avrupa ülkelerin-
den 300'ün üzerinde akademisyen ka-
tıldı. Bosna Pediatri Derneği Başkanı
Prof. Dr. Fahriya Skokiç, kongreye katkı-
larından dolayı Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi rektörüne ve Türk akademisyenlere
teşekkür etti. Kongreye Türkiye’den 16
bilim adamı tıbbi konferans vererek kat-
kıda bulundu. Tıp literatürüne Chaple
sendromu hastalığını ilk defa kendisi ta-
nıtan Prof. Dr. Ahmet Özen, Balkan ülke-

lerinden gelen meslektaşlarına bu hastalı-
ğın nasıl teşhis ve tedavi edildiğini anla-
tarak tecrübelerini paylaştı. Prof. Dr. Akif
Yeşilipek ise, Türkiye’de kemik iliği nak-
linde yaşanan gelişmeleri aktardı. Doç.
Dr. Suar Kılıç çocukluk lösemisinde yeni-
likleri, Prof. Dr. Alper Güzeltaş ve Prof.
Dr. Mehmet Karacan çocuk kardiyoloji
alanındaki yenilikleri, Prof. Dr. Coşkun
Çeltik çocuklarda inflamatuar barsak
hastalıkların-
daki yenilikleri
anlatırken, Doç.
Dr. Şirin Güven
çocuklarda pro-
biyotiklerin
önemini vurgu-
ladı. Türki-
ye’den 20'ye
yakın genç araş-
tırmacı farklı
konularda sözlü
tebliğde bulun-
dular.

SAğlıKçılAr
Saraybosna'da buluştu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası 
Balkan Üniversitesinde 2019-2020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi

TİKA'dan Balkanlara
İHA teknolojileri eğitimi



PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Balkan ve
Türk İş Dünyası Der-
neği, iş gezisi kapsa-

mında Kosova Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova
Bölgesel Kalkınma Bakanı
Rasim Demiri, Kosova Ticaret
ve Turizm E. Bakan Yrd. Cü-
neyd Ustaibo, Kosova Millet-
vekilleri Fikrim Damka ile
Muferra Şinik, Prizren Bele-
diye Başkanı Mytaher Has-
kuka, Mamuşa Belediye
Başkanı Abdülhadi Krasnic,
T.C. Prizren Başkonsolosu Ser-
dar Özaydın makamlarında
ziyaret edildi. Ayrıca Prizren
Esnaf Odası başta olmak üzere
çeşitli kurum ve dernekler ile
görüşmeler gerçekleştirildi. Bu
yıl altıncısı gerçekleştirilen ve
geleneksel hale getirilen Busi-
ness Forum Prizren’de BATÜ-
DER heyeti, bu etkinliğe
altıncı defa eksiksiz katılım-

dan dolayı özel ödüle layık
görüldü. 

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Ayrıca Balkan ülkelerinden
katılan Bakanlar, Milletvekil-
leri, Belediye Başkanları, Tica-
ret ve Sanayi Odaları
Yöneticileri, Dernek Yönetici-
leri ve İş İnsanları ile Batüder
üyeleri arasında ikili görüşme-
ler gerçekleştirildi. “6. Busi-
ness Forum Prizren”
kapsamında gerçekleştirilen
“Kosova’nın Geleceği” konulu
konferans da Batüder Genel
Başkanı Akın Kazançoğlu
“Türkiye ve Kosova arasın-
daki ilişkiler” başlıklı bir ko-
nuşma yaptı. “11 yıllık
geçmişe sahip Kosova’nın ku-
ruluşundan bugüne kadar ge-
lişmesini yakından takip
ediyoruz. Kosova’nın önün-
deki fırsatları, elindeki kay-
nakları ve güçleri iyi analiz
ederek, verimli sonuçlar elde

edecek adımlar atacağına gö-
nülden inanıyoruz. Kosova
Demokratik Türk Partisi
(KDTP) çatısı altında birlik ve
beraberlik içinde toplanan
tüm soydaşlarımıza Türki-
ye’nin ve bizlerin her zaman
yanlarında olduklarımızı ha-
tırlatmak istiyoruz” dedi. Bu
konuşma katılımcılar tarafın-
dan ilgiyle izlendi ve büyük
takdir aldı. Daha sonra çeşitli
Balkan ülkelerinden gelen ka-
tılımcılar ile Fuar stantları ge-
zildi. Batüder iş gezisi
kapsamında daha sonra Arna-
vutluk ve Karadağ ülkelerinde
bulunan iş insanları, sivil top-
lum örgütleri temsilcileri ile
görüşmeler gerçekleştirdi. Ay-
rıca Balkan ülkelerinde büyük
bir ilgiyle karşılanan iş gezisi
heyetinde Batüder üyeleri
Şükrü Daşkın, Işın Akın, Yağız
Kaan Kazançoğlu, Özer Ko-
yuncu, Koray Eroğlu, ve Sü-
leyman Taşer yer aldı. 

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BA-
TÜDER)  “Business Forum Prizren 6” kapsamında Ko-
sova, Arnavutluk ve Karadağ’a iş gezisi gerçekleştirdi
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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...

         

BATÜDER’den Batı
Balkanlar çıkarması



600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA
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bulgaristan’dan 
2 altın 

1 gümüŞlE 
döndülEr

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampi-
yonası (EURO 2020) Elemeleri H
Grubu 7. maçında Arnavutluk‘u 90.

dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup
liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye ka-
tılma yolunda büyük bir adım attı. Oyna-
dığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan
ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana

sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3
maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.
Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına
üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türki-
ye’nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk
ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, bir sonraki maçını deplasmanda
Fransa ile oynayacak. A Milli Takım’ın,
Cenk Tosun ile 90. dakikada bulduğu gol
Kadıköy’de büyük coşku oluşturdu. 

Türkiye, Arnavutluk’u son dakika golüyle mağlup etti

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü güreş sporcuları, Bulga-
ristan’da tamamlanan

‘Balkan Güreş Şampiyonası’ndan ma-
dalyalarla döndü. Büyükşehirli millî
sporcular Umur Aybey ve Sertaç
Üngör altın madalya, Serhat Büber ise
gümüş madalya kazandı.
Bulgaristan’ın Panagyuriste şehrinde
düzenlenen Balkan Güreş Şampiyo-
nası tamamlandı. Bursa Büyükşehir
Belediyespor Kulübü’nün 3 sporcusu-
nun millî formayla mücadele ettiği
şampiyonada Bursalı sporculardan
Umur Aybey, gençler serbest stil 74
kiloda ve Sertaç Üngör, yıldızlar ser-
best stil 92 kiloda altın madalya ka-
zandı. U15 serbest stil 57 kiloda
mücadele eden Serhat Büber ise
gümüş madalya kazandı. www.ha-
berler.com’a göre; Millî forma adına
mücadele eden 3 sporcunun da final
oynadığına dikkat çeken Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor Kulübü Yöne-
tim Kurulu Üyesi Celaleddin Güneş,
altyapıya verdikleri önemin meyve-
sini almaya başladıklarını söyledi.

Şampiyon
baŞarısını

ErcEngiz’lE
paylaŞtı

BURDUR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın Panagurişte kentinde
düzenlenen
Uluslararası Balkan Güreş Şampi-

yonası’nda U15 bayanlar 42 kilo katego-
risinde Final müsabakasını
kazanarak Balkan Şampiyonu olan Bur-
dur Bahçeşehir Kolleji 8. Sınıf öğrencisi
Ece Ece, madalya sevincini Başkan Er-
cengiz ile aylaştı. www.haberler.com’un
bilgilerine göre; Balkan Şampiyonu Ece
Ece’nin gerçekleştirdiği ziyaretten
büyük gurur ve mutluluk duyduğunu
ifade eden Başkan Ercengiz, “Ece’yi
oğlum kadar sevdiğim bir kızım. Oğ-
lumla birlikte aynı sınıfta başladılar ve
bugüne kadarda aynı sınıftalar. Sadece
sporda değil derslerinde de çok başarılı.
Çünkü diyor ki ‘Sağlam kafa sağlam vü-
cutta bulunuyor’ biz onu biliyoruz. O
Yüzden hem sporunu yapıyor hem de
derslerine güzel çalışıyor. Bizi gururlan-
dırdı çok mutlu olduk. İlimizde çok
küçük yaşta bir sporcumuzun olması
ilerleyen yıllarda Ece’nin hem önünün
açık olduğunu hem de bizi Milli for-
mayla bizi temsil edeceğini bize gös-
terdi. Ecede bundan sonra kardeşlerini
ve gençleri yetiştirecek alttan da onlara
ablalık yapacak” dedi.


