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AK PArti nAsıl 
KAybeder

rte düşmAnlArı 
nAsıl KAzAnır?

Kosovalı Türklerden
ABD’ye KınAmA
¥ türkiyE
Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun 96’ncı yılı nede-
niyle kosova’daki türk
sivil toplum kuruluşları
tarafından ’29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
konseri’ düzenlendi.
prizren’deki konsere
kosova demokratik
türk partisi (kdtp)
Milletvekili Fikrim
damka, kosova türk
temsil Heyeti Başkanı
albay numan Baş ile
çok sayıda davetli katıl-
dı. Filizler atatürkçü
düşünce derneği

Başkanı Ferhat derviş,
türkiye Cumhuriyeti’nin
varlığı sayesinde
kosova’daki türklerin
huzur içerisinde yaşadı-
ğını söyledi. derviş,
aBd temsilciler
Meclisi’nin sözde
Ermeni soykırımı yasa
tasarısını kabul etme-
siyle ilgili de, ‘aBd
temsilciler Meclisi’nin
Ermeni tasarısını kabul
etmesini kınıyorum.
amerikalılar kendi katli-
amlarına baksınlar ve
kendi gerçeklerini gör-
sünler’ dedi. 4’te

Türkler’in zaferini
hazmedemediler
BulgariStan’da,
Türklerin seçim zaferi
sonrası çevreye zarar
verildi. Ülkenin güney-
doğusundaki
Çernooçene
(Karagözler) köyündeki
muhtarlık seçimi sonrası
çöp kutuları ateşe veril-
di, 4 okul otobüsünün

lastikleri kesildi ve muh-
tarlık binasının camları
kırıldı. Seçimi kazanan
Aydın Osman, "Bu siyasi
bir intikamdır. Polis
eylemcilere engel olma-
dı, suç duyurularımızı
göz ardı etti" derken,
olaylar soydaşlar arasın-
da endişeye yol açtı. 3’te

¥ ESki Üsküp Çarşısı'nda
bulunan Murat Paşa Camisi
önünde düzenlenen mitin-
ge Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,
MATÜSİTEB Genel Başkanı
Hüsrev Emin, Kuzey
Makedonya ve Kosovalı
Türk siyasiler, çeşitli kurum
ve kuruluşların temsilcileri-

nin yanı sıra çok sayıda kişi
katıldı. İlkokul öğrencileri
tarafından İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan
mitingde, "Recep Tayyip
Erdoğan" sloganları atıldı
ve pankartlar açıldı. MATÜ-
SİTEB Genel Başkanı Emin
de Kuzey Makedonya'nın
dört bir tarafından gelen

soydaşların yanı sıra
Arnavut, Boşnak ve Roman
vatandaşlarla Türkiye ile
dayanışma içinde oldukları-
nı göstermek için bir araya
geldiklerini söyledi.
Türkiye'nin istikrarının ve
güvenliğinin aynı zamanda
Kuzey Makedonya ve
Balkanların istikrarı ve

güvenliği anlamına geldiği-
ni dile getiren Emin, "Biz
de Kuzey Makedonya
vatandaşları olarak dost ve
kardeş ülke Türkiye’nin zor
zamanında yanında oldu-
ğumuzu ve desteğimizi esir-
gemediğimizi bastıra bastı-
ra söylüyoruz." diye 
konuştu.

¥ Sırp milliyetçilerinin 1991-
2001 arası Bosna, Kosova ve
Hırvatistan'da uyguladığı savaş
suçu ve tecavüzler, New York'ta
protesto edildi. New York Meclisi

üyesi Mark Gjonaj: "Bazıları
Balkanlarda savaşlar bitti diye
düşünebilir. Ancak Bosna'da,
Hırvatistan'da, Kosova'da teca-
vüz mağdurları için asla bitmedi.

20 yıl sonra onlar halen her
sabah, bu korkunç suçları işle-
yenlerin cezasız şekilde serbestçe
dolaştığı gerçeği ile uyanıyorlar"
diye konuştu.

Makedonya'da "Türkiye 
ile Dayanışma Mitingi"
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya

Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB)
tarafından "Türkiye ile Dayanışma Mitingi" düzenlendi

5’te

5’te

Sırp 
kasaplarına
New York 
protestosu

Sırp 
kasaplarına
New York 
protestosu

Sırp 
kasaplarına
New York 
protestosu

Sırp 
kasaplarına
New York 
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Sırp 
kasaplarına
New York 
protestosu

Sırp 
kasaplarına
New York 
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Arnavutluk ve
Makedonya’ya 
Hırvatistan’dan 

AB desteği
Hırvatİstan Cumh
urbaşkanı Kolinda
Grabar Kitarovic:
"(Arnavutluk ve
Kuzey Makedonya
ile) Üyelik müzak-
erelerinin başlatılma-
masından derin üzün-
tü duyuyorum. Bunun
yanlış bir karar
olduğu ve doğru bir
mesaj vermediği
kanaatindeyim" dedi. 
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk sanatçıların seramik, resim
ve heykel alanındaki çalışma-
larının yer aldığı "Anadolu

Uygarlıkları ve Göbeklitepe'den
İzler" sergisi başkent Sofya'da açıldı.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Türkiye'nin Sofya Büyükelçi-
liği organizasyonunda ve Türkiye
Kültür Bakanlığı desteğiyle düzen-
lenen sergi, Sofya'da bir otelde sa-
natseverlerle buluştu. Türkiye'nin
Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy,
"Amacımız Göbeklitepe Yılı olması
vesilesiyle Göbeklitepe'yi de tanıt-
mak ve aynı zamanda Cumhuriyet
Bayramı'mızın olduğu bu güzel haf-
tayı böyle güzel etkinliklerle kutla-
mak. Bulgar dostlarımızla ve
tabiatıyla soydaşlarımızla olmaktan
çok mutluyuz." diye konuştu. Sergi-
nin küratörü Siret Uyanık da sergi-

nin İstanbul ve Ankara'dan sonra
Sofya'ya geldiğini belirterek, "22 sa-
natçı, Anadolu'dan, eşsiz kültürel
zenginliğe sahip ülkemizin toprak-
larından aldıkları ilhamla, çağdaş
sanat yorumlarıyla eserler oluştur-
dular ve çok güzel bir koleksiyon
hazırladık." ifadesini kullandı. Ser-
gide, Türkiye'den sanatçıların Ana-
dolu uygarlıkları ve
Göbeklitepe'den esintiler içeren se-
ramik, resim ve heykel alanında 23
çalışması yer alıyor. 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'teki Yahudi
Topluluğu için çok önemli
bir isim olan ve alaturka

giyim tarzını benimsediği için
Zeki Efendi lakabıyla anılan
Moşe Rafaela Atiyas'ın mezar
taşı, Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığınca (TİKA)
restore edildi.
www.timebalkan.com’un Tİ-
KA'dan aldığı bilgilere göre; Ya-
hudi-Müslüman iş birliğinin
bilinmeyen kahramanlarından

Zeki Efendi'nin Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'daki Yahudi
Mezarlığı'nda bulunan ve Os-
manlıca, İbranice ve Boşnakça ifa-
delerin yer aldığı mezar taşı
yenilendi. Zeki Efendi'nin mezar
taşının, Yahudi araştırmacı-
yazar Eli Tauber'in aktardığına
göre Osmanlıca, İbranice ve Latin
(Boşnakça) alfabeleriyle yazılmış
tek Yahudi mezar taşı olduğuna
dikkat çekilen açıklamada, şu ifa-
delere de yer verildi: "1990'lı yıl-
larda Bosna Hersek'te yaşanan
savaş sırasında ağır çatışmaların
gerçekleştirildiği Yahudi Mezar-

lığı ağır hasar görmüştür. Saray-
bosna'nın önemli şahsiyetlerin-
den biri olan Zeki Efendi'nin
mezarı da kurşun delikleriyle çat-
lamış ve zarar görmüştür. Ya-
hudi-Müslüman iş birliğinin
bilinmeyen kahramanı Zeki Efen-
di'ye ait mezar taşının restoras-
yonu, din, dil ve ırk farkı
gözetmeksizin gönül coğrafyamı-
zın ihtiyaçları ve sorunlarıyla ya-
kından ilgilenen
ve Bosna Hersek'teki tüm kesim-
lere Türkiye'nin yardım elini uza-
tan TİKA tarafından
gerçekleştirildi."

      
      

    

Anadolu Sıvacısı PTT’ye
derece getirdi

Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi (PTT
AŞ), En İyi Avrupa Pulu
Yarışması’nda endemik
bir kuş türü olan “Ana-
dolu Sıvacısı” görselli

anma pulu ile ‘Av-
rupa’nın En İyi Gümüş
Pulu’ ödülünü kazandı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İş-
letmecileri Birliği (PostEurop)
tarafından 2002 yılından bu

yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa
Pulu’ yarışmasında “Anadolu Sıva-
cısı” görselli anma pulu ile ‘Avru-
pa’nın En İyi Gümüş Pulu’ ödülünü
almaya layık görüldü. Bu yıl “Kuş-

lar” temasıyla gerçekleşen yarışmada
ülkemizi temsil eden PTT AŞ, inter-
net üzerinden gerçekleşen oylamada
dünyanın farklı ülkelerinden aday-
ları geride bırakarak büyük bir başa-
rıya imza attı. PostEurop tarafından
belirlenen konular çerçevesinde her
yıl hazırlanan pullarla yarışmaya ka-
tılan PTT, birçok ödülün sahibi oldu.
PTT, 2011 yılında “Ormanlar” konulu
anma pulu ile altın, 2012 yılında
“Türkiye’yi Ziyaret Edin” konulu

anma pulu ile gümüş, 2013 yılında
“Posta Arabaları ve Posta Araçları”
konulu anma pulu ile altın, 2014 yı-
lında “Ulusal Müzik Enstrümanları”
konulu anma pulu ile gümüş, 2015
yılında “Eski Oyuncaklar” konulu
anma pulu ile altın, 2017 yılında “Ka-
leler” konulu anma pulu ile altın ve
2018 yılında “Köprüler” konulu
anma pulu ile yine altın pul ödülle-
rini alarak başarısını her geçen yıl
taçlandırdı.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ 
BİR KUŞ TÜRÜ

Ülkemizi "En İyi Avrupa Pulu" yarış-
masında temsil eden pul görselinde
yer alan Türkiye’ye özgü Anadolu Sı-
vacısı kuşu, Anadolu’nun narin kuş-
ları arasında yer alıyor. Ülkemizin
iğne yapraklı ormanlarında yaşayan
Anadolu Sıvacısı 13 - 15 gram arasın-
daki ağırlığı ve 12 - 13 santimetre
boya sahip. Başının üst yarısının

siyah olması, gözlerinin üstünde
göze çarpan beyaz bir tüy şeridi bu-
lunması ve göğsünün üzerinde yer
alan geniş kestane renkli lekesi ile
diğer kuşlardan ayrılan Anadolu Sı-
vacısı kuşu endemik bir kuş türüdür.
Anadolu Sıvacısı, dünyanın en eski
uluslararası koruma örgütü olan
BirdLife International tarafından
“Avrupa Ölçeğinde Korumada Önce-
likli Kuşlar” kategorisine dahil edile-
rek koruma altına alınmıştır.

Zeki Efendi'nin mezar
taşını TİKA yeniledi

Yahudi-Müslüman iş birliğinin bilinmeyen kahramanlarından biri ola-
rak nitelendirilen ve Zeki Efendi lakabıyla tanınan Moşe Rafaela Ati-

yas'ın mezar taşının restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirildi

BulgAriStAn’dA
‘göbeklitepe’den izler" sergisi
Türk sanatçıların sergisinde, Anadolu uygarlıkları

ve Göbeklitepe'den esintiler içeren seramik,
resim ve heykel alanında 23 çalışma yer alıyor

Semazenler Saraybosna'da "Aşkla" sema yaptı
Tasavvuf Vakfı

tarafından Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybos-

na'da "Aşkla" konulu sema
gösterisi düzenlendi. Tasavvuf

Vakfı Bursa Temsilciliğince Me-
sudiye Tekkesi iş birliğinde baş-
kentteki tarihi Vjecnica
Kütüphanesi'nde gerçekleşen
gösteriye Saraybosnalılar yoğun

ilgi gösterdi. Tasavvuf Vak-
fı’ndan Mustafa Özbağ, burada
yaptığı konuşmada, yüreklerini
açıp gösteriyi izlemeye gelenlere
teşekkür etti.
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zAGreb
bAlKAn GünlüĞü

Hırvatistan Cumhur-
başkanı Kolinda Gra-
bar Kitarovic, Avrupa

Birliği (AB) Konseyi’nin Ar-
navutluk ve Kuzey Make-
donya ile üyelik
müzakerelerinin başlatılması
yönünde karar almaması-
nın yanlış olduğunu ifade
etti. Kitarovic, Hırvatistan'a
iki günlük resmi bir ziyaret
gerçekleştiren Arnavutluk
Cumhurbaşkanı İlir Meta ile
görüştü. Cumhurbaşkanlı-
ğı'ndaki görüşmenin ardın-
dan düzenlenen ortak basın
toplantısında açıklamalarda
bulunan Hırvat lider, iki ülke
arasındaki ilişkilerin son de-
rece iyi olduğunu belirterek,
görüşmede ikili ilişkilerin
yanı sıra bölgesel iş birliğini
de ele aldıklarını aktardı.
www.timebalkan.com’a göre:
AB Konseyi’nin Arnavutluk
ve Kuzey Makedonya ile ilgili
kararını da değerlendiren Ki-
tarovic, "Üyelik müzakereleri-
nin başlatılmamasından derin

üzüntü duyuyorum. Bunun
yanlış bir karar olduğu ve
doğru bir mesaj vermediği
kanaatindeyim." ifadelerini
kullandı. Kitarovic, Arnavut-
luk ve Kuzey Makedonya'nın
hem reformların uygulan-
ması hem de sorunların çö-
zümü noktasında adımlar
attığını dile getirerek, "Hırva-
tistan, AB Dönem Başkanlığı
sürecinde bu iki ülkenin AB
üyeliği için elinden geleni ya-
pacak." dedi. Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Meta da
AB'ye üyelik noktasında Hır-
vatistan'ın desteğinin kendi-
leri için çok anlamlı
olduğunu kaydederek, AB
üyeliği hedefinde çalışmaya
devam edeceklerini ifade etti.
Meta, müzakerelere başlama
noktasında olumlu cevap ala-
bilmek için gelecek haftalarda
çalışmaları yoğunlaştırma
sözü verdiklerini belirterek,
"Hırvatistan'ın dönem baş-
kanlığında bölge ülkelerinin
AB üyeliğine odaklanacak ol-
ması da bizi ayrıca mutlu edi-
yor." diye konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic: "(Arna-
vutluk ve Kuzey Makedonya ile) Üyelik müzakerelerinin başla-

tılmamasından derin üzüntü duyuyorum. Bunun yanlış bir karar
olduğu ve doğru bir mesaj vermediği kanaatindeyim" dedi

sOFyA
bAlKAn GünlüĞü

Bulgaristan'da Türklerin
yoğun olarak yaşadığı bir
köyde yapılan muhtarlık

seçimini üyelerinin çoğunlu-
ğunu Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partisinin adayının ka-
zanmasının ardından muhtarlık
binasına ve okul otobüslerine

zarar verildi. Seçim sonrası gece
kimliği belirlenemeyen kişilerce
ülkenin güneydoğusundaki
Çernooçene (Karagözler) kö-
yünde çöp kutuları ateşe verildi,
4 okul otobüsünün lastikleri ke-
sildi ve muhtarlık binasının
camları kırıldı. www.timebal-
kan.com’un A.A’ya dayanarak
verdiği habere göre: Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi'nin (HÖH)
adayı olarak oyların yüzde

75'ini alarak yeniden muhtar se-
çilen Aydın Osman, saldırıdan
siyasi rakiplerini sorumlu tuttu.
Osman, polisi sekiz kez aradı-
ğını ve telefonlarına yanıt ala-
madığını söyledi. Osman, polis
ekiplerinin saatler sonra Çer-
nooçene'ye gidip incelemede
bulunduğunu belirtti.
Olayı "siyasi bir intikam" olarak
niteleyen Osman, "Polis eylem-
cilere engel olmadı, suç duyuru-

larımızı göz ardı etti." diye ko-
nuştu. Uzun zamandır baskı
gördüklerini ancak polisin
"inatla önlem almak istemedi-
ğini" dile getiren Osman, ikti-
dardaki Bulgaristan'ın Avrupalı
Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB)
partisinin Türklerin kendi arala-
rında kavga etmelerini istediğini
de savundu.  Bulgaristan Ulusal
Radyosu (BNR), olayla ilgili so-
ruşturma açıldığını duyurdu.

Reklamcı ve siyaset kampan-
yacısı Ateş İlyas Başsoy’un
2011’de yazdığı  “ AKP

Neden Kazanır, CHP Neden Kay-
beder” isimli kitabını okuma fırsa-
tınız oldu mu? Ateş İlyas Başsoy,
2009 yerel seçimlerinde, AK Par-
ti’nin en az yüzde 60’la kazanması
beklenen Antalya’da seçimi
CHP’ye kazandıran kampanyanın
başında olan kişiydi. Bu kitabı ilk
okuduğumda tam tersine AK Parti
olarak İzmir’i nasıl kazanabiliriz
diye çok düşünmeme vesile ve
ilham olmuş, sonrasında bu konuda
detaylı bir dosya hazırlayıp o za-
manlar Başbakanımız olan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a verilmek
üzere özel kaleme iletmiştim. O gün
yazdıklarım bazı değişikliklerle
bugün bile uygulandığında sonuç
getirecek önemli hareketleri barın-
dırır. Neyse bugünkü yazımızdaki
konumuz bu değil. Bugünkü tema-
mız kurulduğundan beri 18 yıldır
sürekli kazanan AK Parti’ye birile-
rinin nasıl kaybettirdiği ve Cumhur-
başkanımız Sayın Erdoğan’ın
düşmanlarını sevindirmek için neler
yaptıklarıyla ilgili. Yani 2011 yı-
lında yazılan “ AKP Neden Kaza-
nır, CHP Neden Kaybeder” isimli
kitabın tersten okunuşunu kimler
sağlıyor? Onu konuşmak ve yaz-
mak istiyorum.

CHP AslA KAZANA-
mAZ AmA diğerleri

ile Birleşirse

Kitapta AK Parti nasıl kazanır, CHP
nasıl kaybeder diye sorulmuş. Biz
ise tam tersine AK Parti nasıl kay-
beder diye soruyoruz ama CHP
nasıl kazanır diye sormuyoruz. Zira
bu ülkede CHP sahip olduğu zihni-
yetle ebediyen kazanamaz. Kazana-
bilecek olan ise Recep Tayyip
Erdoğan düşmanlarının birleşerek
(CHP, İP, HDP, FETO ) %50,01
çizgisini geçmeleri durumudur. As-
lında hiç biri tek başına kazanamaz
ama ortak düşmanlarının kaybet-
mesi onların kazancı gibidir. Bu
yüzden birleşirler.

KAyBetmeNiN 
üç NedeNi

Peki, ama maazallah Erdoğan nasıl
kaybeder?  Pek hoşuma gitmese de
anlatayım. Bu sorunun 3 cevabı var.
1-Eğer bugüne kadar kazanmasına
vesile olan doğrulardan ayrılırsa
maalesef kaybeder
2-Tarih boyunca diğer eski bütün li-
derlerin kaybettiği gibi, içerden,
hem de en içerden kaybedebilir.
Bazen hainler en yakındadır. Dost,
arkadaş, akraba, fikirdaş…
3-Allahın kanunudur. Allah’tan
başka her şey geçicidir ve mutlaka
biter. Endülüs'te, El-hamra'da sara-
yın kemerlerinde, sütunlarında
şöyle yazar: LA GALİBE İLLAL-
LAH! Tek galip gelecek olan
Allah’tır.  

HAK, HAlK ve AK

Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü
kılan ve onu iktidarda tutan Hak ve
buna vesile olup destek veren Hal-
kın gücüdür. Bütün bunlar AK Par-
tiyi iktidar yapmıştır. Yani; Hak,
Halk ve AK ile durmak yok yola
devam dedik. Bunun için birçok şey
gerekir ama İşi ehline vermek yani
liyakat ve mütevazılık ayrı bir yer
tutar. Siz istediğiniz kadar iyi olun,
mücadele edin, çalışın, didinin ama
yanınızdaki bakan, vekil, başkan,
memur, danışman, görevli ya da
sizin bir temsilciniz bu göreve sa-
dece sizin akrabanız, arkadaşınız
veya fıkırdaşınız olduğu için gel-
diyse sorun çıkabilir. Onlar sizin
yaptığınız bütün güzellikleri bitirir.
Görev verilirken liyakat olmalı, sa-
dakat olmalı, samimiyet olmalı,
halka dokunulmalı. Bütün bunlar
varsa akrabanız da olsa sırıtmaz,
hizmet eder, fayda verir.
Bazı atanan kişiler Sayın Cumhur-
başkanımızın yanında farklı vatan-
daşın karşısında farklı olabiliyorlar.
Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız
AK Partinin sağlıktaki reformlarını
anlatırken, bir doktor hastasına bak-
mıyor ve sallıyorsa, oradaki hastalar
doktordan ziyade Tayyip beye düş-
man olurlar. Adaletten bahsederken
bir polis vatandaşa zulmediyorsa
veya bir savcı ya da hâkim haksız
karar veriyorsa vatandaş onlara da
ama daha çok Cumhurbaşkanımıza

düşman olur.  
Bizzat yaşamış olduğum üç olayı
şahıs ve kurum ismi vermeden anla-
tacağım. Büyüklerimiz isterlerse
isimlerini de veririm.

seN BeNim Kim 
olduğumu 

Biliyor musuN?

Bir gün vatandaşın biri devlet ku-
rumlarından birinde haksızlığa uğ-
radığını iddia ederek beni aradı.
Bunun üzerine ben de ilgili kuru-
mun Genel müdür yardımcısını ara-
yarak bilgi almak istedim. Klasik
olarak son dönemde hangi dönem
milletvekili olduğumuzu sormaları
farz olduğu için o da geri durmadı
ve sordu ve eski dönem olduğu-
muzu öğrenince de rahat bir ifa-
deyle “bize hesap mı soruyorsunuz”
diye çıkıştılar. Ben de rahat bir insa-
nım ya “evet dedim, vatandaş bize
hesap soruyor biz de size soruyoruz.
Böyle bir haksızlık var mı cevap
verin.” Karşıdaki Genel müdür yar-
dımcısının cevabı ilginç, daha çok
doğduğum yıllar olan 1960’lı yıl-
larda kullanılan sözcükler: “sen
benim kim olduğumu biliyor
musun? “  Heyyyt bre Malkoç oğlu
musun? Ben de kendisine nazikçe
kimsiniz diye soruyorum? Adam
bana,  ben falancanın teyzesinin oğ-
luyum, diye cevap veriyor. Ne
güzel değil mi?

uyguN görülürse
siZe döNüleCeK

Geçenlerde iletişimle ilgili önemli
bir devlet kurumunun iki numaralı
adamını arayıp randevu isteyece-
ğim. Sekreter, yine aynı soruyu so-
ruyor. Kaçıncı dönemsiniz? Eski
hem de çok eski deyince klasik ola-
rak beklenen  “ çok yoğunuz” ce-
vabı geliyor. Bir hafta sonra tekrar
arıyorum. Asistanın verdiği cevap
ilginç. “Hatırlıyorum, siz daha ön-
cede aramıştınız. Sayın …….?
Uygun görürse size dönecek. “
Hoppala!!! Ama derler ya Allah’ın
sopası yok. Tevafuka bakın ki ertesi
günü Ankara’da bir toplantıda bir
bakıyorum ki aradığım kişi kar-
şımda. Yanına gidiyorum ve olayı
anlatıp teessüflerimi bildiriyorum,
adamın cevabı ilginç, asistanım
yanlış yapmış kendisiyle görüşü-
rüm. Umutlanıyorum,  dönerler
diye bekliyorum. Ama günler geçi-
yor ve hala kimse aramıyor. Ran-
devu falan yok. Bahsettiğim
bu  adam iletişim doçenti ve dedi-
ğim gibi iletişimle ilgili bir devlet
kurumunun iki numaralı adamı.

selAmsıZ sABAHsıZ
Bir Ceo

Yine geçen hafta önemli yarı kamu
olan bir kurumun protokol girişin-
deyim. Tevafuk olsa gerek o anda
kurumun bir numarası içeri giriyor.
Kendisini izliyorum. Ceketini çı-
kartmış, yanındaki şoföründe.
Adam sanki kahvehaneye giriyor.
Özellikle dikkat ediyorum. Kim-
seye ne selam veriyor ne sabah.
Yazık.

HerKes BiriNe 
güveNiyor, HAlK ise

erdoğAN’A

Eski de olsa bir milletvekili olarak
bize yapılan bu hareketler kim bilir
vatandaşa nasıl yapılıyor? Nasıl ya-
pılırsa yapılsın Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a olumsuz bir şekilde yan-
sıyor. Bu önemli pozisyonlara gelen
değerli arkadaşlarımız bu şekilde
davranarak Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, devletimize, AK Parti hükü-
metine düşmanlar kazandırıyorlar.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tebdili
kıyafetlerle devletin her kurumuna,
belediyelere, AK Parti teşkilatlarına
ve hatta yarı özel yarı kamu kurum-
larına,  müfettişler göndermesini
özellikle rica ediyorum. Üstelik bu
işin vebali de var. Buraya getirilen
bazı zatlar, artık üstlerini veya mil-
letvekillerini takmıyorlar maalesef.
Bunun en büyük nedeni nepotizm.
Bu durum çok zararlı. Hatta bazen
taşerondaki bir işçi bile şefini tak-
mayabiliyor. Çünkü onu oraya geti-
rene güveniyor.
Başlıkta da dediğim gibi bütün bun-
lar sonunda AK Parti kaybederken
Cumhurbaşkanımızın düşmanları
kazanıyorlar. Bizden söylemesi. 

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat sAit

Hırvatistan aB’nin 
üyelik kararını eleştirdi

sArAybOsnA
bAlKAn GünlüĞü

Bosna Hersek Futbol Fe-
derasyonu Genel Sekre-
teri Adnan Dzemidzic

ile Ziraat Bankası Bosna Her-
sek Genel Müdürü Yusuf Di-
laver, başkent
Saraybosna’daki federasyon
binasında düzenlenen tö-
rende, 7 yıldır süren sponsor-
luk anlaşmasını uzattı.
Dilaver, burada yaptığı açık-
lamada, bankanın Bosna Her-
sek’te 23 yıldır faaliyet
gösterdiğini anımsatarak,
ülke ekonomisinin gelişimine
her alanda katkı sağlamaya
çalıştıklarını söyledi.
Ziraat Bankası’nın, faaliyet
gösterdiği her ülkede bir ban-
kadan fazlası olduğunu vur-

gulayan Dilaver, Bosna Her-
sek’i sadece ekonomi ala-
nında değil, kültür ve spor
gibi diğer alanlarda da des-
teklediklerini ifade etti.
Bosna Hersek Futbol Fede-

rasyonu ile aralarındaki iş
birliğinin kendisi için çok
özel olduğunu kaydeden Di-
laver, Bosna Hersek’in gele-
cekte büyük başarılar elde
etmesi temennisinde bu-

lundu.
Dzemidzic de 7 yıldır devam
eden iş birliği için Ziraat Ban-
kası’na teşekkür ederek, “Bu
sponsorluk, bir dostluk bo-
yutuna sahip ve gelecek dö-
nemde de bunun süreceğine
inanıyorum. Ziraat Bankası
ile dostluğumuz federasyo-
nun gelişimi açısından da
önemli.” dedi. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine
göre; Dilaver ile Dzemidzic,
Bosna Hersek A Milli Futbol
Takımı’nın 2020 Avrupa Fut-
bol Şampiyonası’na (EURO
2020) katılması temennisinde
bulundu.Sponsorluk anlaş-
masının imzalanmasının ar-
dından, Dilaver’e 7 yıllık iş
birliğinin sembolü olarak 7
numaralı Bosna Hersek for-
ması hediye edildi.

Ziraat Bankası’nın Bosna 
futboluna desteği sürecek

AK PArti nAsıl KAybeder
rte düşmAnlArı 
nAsıl KAzAnır?

Bulgar 
ırkçıları
durmak 

Bilmiyor

Bosna Hersek’te 23 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası, bu
ülkenin futbol federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
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Kosovalılar treni
tercih ediyor

Kosova’da camiler ve din görevlileri haftası kutlandı

Kosova TürKlerİ
Türkiye’nin yanında
PRİZREN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun 96’ncı yılı nedeniyle Koso-
va’daki Türk sivil toplum

kuruluşları tarafından ’29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı Konseri’ düzenlendi.
Prizren’deki Akdere sinema salonunda
düzenlenen konsere Kosova Demokra-
tik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili
Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil

Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ile
çok sayıda davetli katıldı.

ABD KENDİ 
KATLİAMLARINA BAKSIN

Gecede Türk STK’lar adına bir ko-
nuşma yapan Filizler Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Başkanı Ferhat Derviş,
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı saye-
sinde Kosova’daki Türklerin huzur içe-

risinde yaşadığını söyledi. Ferhat Der-
viş, ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde
Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul
etmesiyle ilgili de, ‘ABD Temsilciler
Meclisi’nin Ermeni tasarısını kabul et-
mesini kınıyorum. Amerikalılar kendi
katliamlarına baksınlar ve kendi ger-
çeklerini görsünler. Kaç milyon Kızıl-
deriliyi öldürdüler. Biz de öyle bir şey
yok. Türk insanı, Türk askeri silahsız
insana el kaldırmaz’ dedi. www.time-

balkan.com’a göre: geceye Katılan Ko-
sova Demokratik Türk Partisi (KDTP)
Milletvekili Fikrim Damka da, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nın Türkiye’de
olduğu gibi Kosova’da da farklı etkin-
liklerle kutlandığını söyledi. Doğru Yol
Türk Kültür ve Sanat Derneği korosu-
nun şarkılarıyla başlayan gecede Filiz-
ler Türk Kültür ve Sanat Derneği
folklor ekibinin gösterisi davetliler tara-
fından büyük ilgi gördü.

BM’de Kosova oturumu
NEW YORK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi oturumu New York’ta
yapıldı. Bu oturumda Koso-

va’yı Büyükelçi Vlora Çitaku, Sırp
tarafını da Dışişleri Bakanı Ivica
Daçiç temsil ediyor. Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri’nin 2019 yılının
16 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri   arasın-
daki UNMIK’in çalışmaları hakkın-
daki Kosova Misyonu Şefi Zanin
Tanin tarafından rapor sunuldu.

www.timebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; Raporda, toplumun daha
geniş kesimlerinin Kosova siyasi sü-
reçlerine daha fazla dahil edilmesini
sağlamaya yönelik çabalar memnu-
niyetle karşılanıyor, bunun da özel-
likle kadınların ve gençlerin
Kosova’da demokratik yönetimde
yer almaya ve önderlik etmelerine
teşvik edildiğine dikkat çekiliyor.
Tanin, Kosova’ya güven inşa etme-
nin,  hukukun üstünlüğünü ve güve-
nilir, bağımsız ile tarafsız bir
yargının güçlendirilmesi gerektiğini

söyledi. UNMİK şefi Tanin, BM
Genel Sekreteri’nin Kosova savaşı sı-
rasında cinsel şiddet mağdurlarının
tazminat alma hakkını sağlama çaba-
larını memnuniyetle karşıladığını,
ancak mağdurlara yönelik tazminat
sürecinin tamamen kapsayıcı olma-
dığını belirtti. Raporda, “Guterres, il-
gili tüm tarafları , tüm toplulukların
barış içinde  inançlarını idame etme-
leri için Kosova’nın dini mirasını ko-
rumaya ve ibadet yerlerinin güvenli
olmasını sağlamaya çağırdı” ifade-
sine yer verildi.

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova İstatistik Ajansı 2019 yılı-
nın 3’üncü çeyreği ile ilgili ra-
porda, son 3 ayda yaklaşık 90

bin yolcunun treni, ulaşım vasıtası ola-
rak kullandığını açıkladı. Kosova İsta-
tistik Ajansı, hava, demiryolu,
karayolu ve telekomünikasyon ile il-
gili verileri içeren, 2019 yılının üçüncü
çeyreğine ilişkin “Ulaştırma ve Teleko-
münikasyon İstatistikleri” adlı raporu
açıkladı. www.timebalkan.com’a göre;
toplam 333 kilometre demiryolu hattı
bulunan Kosova’da, 2019’un üçüncü
çeyreğinde, treni kullanan yolcu sayısı
90 bindi. 2019 3’üncü çeyreğinde trenle
yaklaşık 372 bin ton yük taşındı. Uçuş
sayısı bakımından, 2019 yılının üçüncü
çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine
göre 2 bin 896 uçuş yapıldı. Uçuş sayı-
sında yüzde 14 artış sağlandı. Bu çey-
rekte uçağı araç olarak kullanan yolcu
sayısı 783 bin civarındaydı. Geçen yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 8,52 ora-
nında bir artış oldu.

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’de 1-7 Kasım tarih-
leri arasında kutlanan Ca-
miler ve Din Görevlileri

Haftası, T.C. Priştine Büyükelçi-
liği Din Hizmetleri Müşavirliği
tarafından düzenlenen etkinlikle,
Kosova’da Prizren Yunus Emre
Enstitüsü’nde kutlandı.
Kutlama programında bir ko-

nuşma yapan T.C. Priştine Bü-
yükelçisi Çağrı Sakar, Camiler
şehri Prizren’de böyle bir etkinli-
ğin kutlanmasından duyduğu
büyük memnuniyeti ifade etti.
www.timebalkan.com’a göre
Sakar, “Camiler; doğru dini bilgi-
lerin kazanıldığı kutsal mekân-
lardır. Camiler ilk din ve hayat
bilgisinin yanı sıra güzel ahlakın
öğretildiği okullar, vatan sevgisi,
milli bütünlüğün vücut bulduğu

kültür merkezleridir” dedi. Bü-
yükelçi, Camilerin; dini istismar
eden, sapkın ve yanlış bilgilerle
kendi çıkarlarını hayata geçirmek
için dini bir kisve altında kitleleri
zehirleyen ve böylece kendilerine
alan açarak başta Müslümanlar
olmak üzere tüm dünyaya zarar
veren FETO ve DEAŞ gibi eli
kanlı terör örgütleriyle mücade-
lenin ayrılmaz bir parçası oldu-
ğunu da söyledi.

Ahmet GÖKSAN

KONSEYİN 
KALICISI

“21 Aralık 1963 zaferi, anavatandan güç
ve kuvvetini alan Türk halkının tarihe bı-
raktığı silinmez satırlardır. O, anavatan
ki 1950’lerden Kıbrıs olaylarını günü
gününe takip etmiş ve bizzat Makari-
os’un Ankara’ya yaptığı resmi ziyaret sı-
rasında merhum Cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel kendisine, ‘Anayasanın tek bir ta-
şının kıpırdatılmasına Türkiye Cumhuri-
yeti’nin müsaade etmeyeceğini’ açık bir
lisanla ifade etmişti”. 198

Dr. Fazıl KÜÇÜK

İçinde bulunduğumuz coğrafya, bul-
gur kazanı gibi kaynamaya devam
ediyor. Bu durumu fırsata çevirmenin

hesabını yapan mendil büyüklüğündeki
ülke ada’nın tek sahibi imiş gibi davranı-
yor. Kendilerini kanıtlayabilmek için de
her türlü tuzağı ve oyunu sergilemekten
de geri durmuyorlar. Çıkar ortaklığı olan
AB’ni de arkalarına almakla kalmıyorlar,
bölge ülkeleri ile de benzer ortaklıkları
oluşturmaya çalışıyorlar. Ada’nın güne-
yinde Kıbrıs’ın karasularının dışındaki
ortak deniz alanlarında ilan ettikleri
Münhasır Ekonomik Bölgelerine (MEB)
ilişkin koordinatları BM’e iletme yö-
nünde çalışmalar yaptıkları Alithia gaze-
tesinde yer alıyor. Bununla yetinmeyen
karşımızdaki unsur şimdilerde ada’nın
kuzeyinde de benzer çalışmalar yapmaya
hazırlanıyor. Uluslararası toplumun Tür-
kiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti arasındaki deniz alanları
için yapılan bu çalışmaya dur demesi ge-
rekiyor. Bu yönlü çalışmayı Yunanis-
tan’la birlikte yürüttüklerini de
açıklamaktan geri durmuyorlar. Böyle
bir durumda Türkiye’nin bölgedeki ege-
menlik hakkını kaybederek bir kara ül-
kesi konumuna düşeceği kendiliğinden
ortalıklara çıkmış olacaktır. Bu konuda
başarılı olurlarsa Türkiye ile Yunanistan
arasında denizde de bir sınır oluşacaktır. 

MEİS ADASI

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulu-
nan Bay Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs ve
Yunanistan MEB’lerinin sınırlandırıl-
ması söz konusudur. Bu nedenle Türkiye
görüşmeye müdahil değildir. Kıbrıs
MEB’nin koordinatlarıyla ilgili karar
Türkiye’nin Meis adası istekleriyle bağ-
lantılı değildir. Çünkü mesele Yunanis-
tan’la Türkiye’nin değil Yunanistan ve
Kıbrıs arasındaki ayrım çizgisinin sınır-
landırılması ile ilgilidir” diyordu. Bu sı-
nırlamayı başardıkları takdirde bölgede
bulunan doğalgazın Yunanistan MEB
üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaşması
ve Türkiye’nin devre dışına itilmesidir.
Sahneye konmaya çalışılan bu oyunlarla
Kıbrıs’ta çözüme ulaşma yolu da tıkan-
manın ötesine geçerek dinamitlenmiş
olacaktır. 07 Ocak 2018 tarihinde ülke-
mizde yapılan seçim sonrasında yeni hü-
kümeti kurma çalışmalarının öncelik ve
ivedilikle sonuçlandırılması gerekiyor.
Hiç kimsenin bir ötekini dışlama hakkı-
nın olmadığını da kaydetmek istiyoruz.
Çünkü karşımızdaki unsurun uğraşlarını
da sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. Bu
nedenle ülkenin daha fazla hükümetsiz
kalması hiç kimsenin işine yaramayacak-
tır. İngiltere’de yapılan referandum son-
rasında AB’nden çıkış kararı alınmıştı.
Aradan geçen sürede bu kararın geçersiz
kılınması yönünde de çabalar sürdürülü-
yor. İngiltere’nin çıkış müzakerecisi
David David, “Bir demokrasi eğer ver-
diği kararı değiştiremiyorsa demokrasi
olmaktan çıkmıştır” diye sıkıntılarını or-
talıklara koyuyordu. İngiltere ayrıldığı
AB’ne geri dönebilmek için uğraş verir-
ken İrlanda Birleşik Krallıktan ayrılmak
için referandum yapmanın hazırlıklarını
sürdürüyor.  Geçtiğimiz Eylül ayında Al-
manya’da yapılan seçim sonrasında bu-
güne değin yeni bir hükümetin kurulması
olanaklı olmadı. Konuya ilişkin görüş-
melere devam edilirken uzlaşı noktasına
doğru yaklaşıldığı belirtiliyor. Bizim Al-
manya gibi uzun süre hükümetsiz kalma
gibi bir lüksümüzün olmadığı biliniyor.
Yenilenmiş olan Cumhuriyet Meclisinde
oluşan kadronun nerede ise tamamı
gençlerden oluşuyor. Bu nedenle gençle-
rin bir birlerini dışlamadan yeni hükü-
meti kuracaklarına da inanmak istiyoruz.
Bu arada Ulusal Konseyi de kurdukları
takdirde Türklerin adada kalıcı olacağını
da kanıtlamış olacaklardır. Bıraksınlar
bizlerde yönetimi gençlere devretmiş ol-
manın huzurunu yaşayalım. 
İçinden geçmekte olduğumuz günlerde
genç siyasetçiler olarak ülkemizi esen-
liğe çıkarmanız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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New York’ta Sırplar’a 
tecavüz proteStoSu

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'te, Make-
donya Türk Sivil Toplum

Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) tarafından "Türkiye ile Da-
yanışma Mitingi" düzenlendi.
Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan
Murat Paşa Camisi önünde dü-
zenlenen mitinge Türkiye'nin
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal
Kara, MATÜSİTEB Genel Baş-
kanı Hüsrev Emin, Kuzey Ma-
kedonya ve Kosovalı Türk
siyasiler, çeşitli kurum ve kuru-
luşların temsilcilerinin yanı sıra
çok sayıda kişi katıldı. www.ti-
mebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; İlkokul öğrencileri
tarafından İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan mi-
tingde, "Recep Tayyip Erdoğan"
sloganları atıldı ve pankartlar
açıldı. Büyükelçi Kara, burada
yaptığı konuşmada, Kuzey Ma-
kedonya'daki soydaşların Tür-
kiye’ye ve Türk milletine olan
sevgisini bugün bir kez daha or-
taya koyduğunu vurgulayarak,
"Türkiye’ye gösterdiğiniz sevgi
ve dayanışma bizleri daha güçlü
kılmaktadır. Bu sevgi ve daya-
nışma sizlerin birlik ve beraber-
lik anlayışı içinde tek yürek
olmanız halinde daha güçlü ve
anlamlı olacaktır." şeklinde ko-
nuştu. Kara, Türkiye'nin geç-
mişte olduğu gibi gelecekte de
her daim Kuzey Makedon-
ya’daki Türk toplumunun ya-
nında olacağını söyledi.
MATÜSİTEB Genel Başkanı
Emin de Kuzey Makedonya'nın
dört bir tarafından gelen soy-
daşların yanı sıra Arnavut, Boş-
nak ve Roman vatandaşlarla
Türkiye ile dayanışma içinde ol-
duklarını göstermek için bir

araya geldiklerini söyledi. Tür-
kiye’nin, toprak bütünlüğünü
koruması, sınırlarında oluşan
terör tehditlerini bertaraf etmesi
ve insanlığı yok etmeye niyetli
her türlü gayrimeşru yapılan-
mayı tarihe gömmeyi amaçladı-
ğının bilincinde olduklarını
belirten Emin, Türkiye'nin ulus-
lararası hukuktan kaynaklanan
hakları kullandığını ve hem as-
keri hem diplomatik anlamda

ciddi bir başarı elde ettiğini
ifade etti. Türkiye'nin istikrarı-
nın ve güvenliğinin aynı za-
manda Kuzey Makedonya ve
Balkanların istikrarı ve güven-
liği anlamına geldiğini dile geti-
ren Emin, "Biz de Kuzey
Makedonya vatandaşları olarak
dost ve kardeş ülke Türkiye’nin
zor zamanında yanında olduğu-
muzu ve desteğimizi esirgeme-
diğimizi bastıra bastıra

söylüyoruz." diye konuştu. Mi-
tingin sonunda şehitler için dua-
lar edildi.

NEW YORK/
BALKAN GÜNLÜĞÜ

New York'ta, Sırp milli-
yetçilerinin 1990'larda
Bosna, Kosova ve Hır-

vatistan'da uyguladığı teca-
vüz ve savaş suçları protesto
edildi. Arnavut Amerikan
Kadın Organizasyonu öncü-
lüğünde "Sırpların tecavüz ve
savaş suçları cezasız kaldı"
başlığı altında düzenlenen
protesto gösterisi, Sırbistan
Başkonsolosluğu önünde ger-
çekleştirildi. Amerika'da yer-
leşik Boşnak, Hırvat ve
Arnavutluk toplumundan
göstericiler, ellerinde bayrak
ve pankartlarla, Sırbistan hü-
kümetine 1991-2001 arası işle-
nen 10 binlerce tecavüz ve
savaş suçlarını soruşturma
çağrısında bulundu. Protesto
gösterisinde konuşan Arna-
vut kökenli New York Meclisi
üyesi Mark Gjonaj, Balkan-
larda savaşların, mağdurları
için halen devam ettiğini be-
lirterek, “Bazıları Balkanlarda
savaşlar bitti diye düşünebi-
lir. Ancak Bosna’da, Hırvatis-

tan’da, Kosova’da tecavüz
mağdurları için asla bitmedi.
20 yıl sonra onlar halen her
sabah, bu korkunç suçları iş-
leyenlerin cezasız şekilde ser-
bestçe dolaştığı gerçeği ile
uyanıyorlar.” dedi. www.ti-
mebalkan.com’un haberine
göre; Gjonaj, yaklaşık 70 bin
tecavüz mağdurunun halen
adalet beklediğini vurgulaya-
rak, “Sırbistan hükümetin-
den, kendi bayrakları altında
işlenmiş bu korkunç suçların
faillerini cezalandırması için
acil olarak harekete geçmesini
talep ediyoruz.” diye ko-
nuştu. Protestoya katılan ve
1998'da Kosova savaşında te-
cavüz kurbanı olduğunu be-
lirten Vasfije Krasniqi de 20
yıldır adalet için mücadele et-
tiğini kaydederek, "Bana sal-
dıran Sırplar yaşadıkça daha
fazla acı çekmem için beni öl-
dürmeyeceklerini söylemişti.
Bugün kenarda saklanıp acı
çekmeyi reddediyor ve güçlü
bir şekilde dünyaya suçlula-
rın adalet önüne çıkarılması
çağrısında bulunuyorum.”
ifadelerini kullandı.

Eski ÜskÜp Çarşısı’nda
‘Türkiye’ sesleri yankılandı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilat-

ları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından "Türkiye ile Dayanışma Mitingi" düzenlendi

ROMA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İtalya Başbakanı Giuseppe
Conte, Avrupa Birliği (AB)
Konseyi'nin Arnavutluk ve

Kuzey Makedonya ile üyelik
müzakerelerinin başlatılması yö-
nünde karar almamasının "tarihi
bir hata" olduğunu söyledi. Baş-
bakan Conte, Arnavut mevkidaşı
Edi Rama’yı başkentteki Başba-
kanlık Sarayı Chigi’de ağırladı.
Öğle yemeğinde bir araya gelen

liderler, ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Conte, Rama'yı Roma'da
ağırlamaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, "AB Konse-
yi’nin Arnavutluk ve
Kuzey Makedonya ile katılım
müzakerelerinin başlatılmasının
ertelenmesine yönelik alınan ka-
rarın ardından söylediğim gibi
bugün bir kez daha bunun tarihi
bir hata olduğunu belirtmek isti-
yorum. İtalya, Arnavutluk’un AB
üyeliğini desteklemek üzere ilk

sırada yer alacak." ifadesini kul-
landı. www.timebalkan.com’un
haberine göre; İtalya ve Arnavut-
luk arasındaki ekonomik ilişkile-
rin çok iyi seviyede olduğunu
belirten Conte, "Şirketlerimiz için
gelişme fırsatlarını belirlemek ve
aynı zamanda İtalyan şirketleri
ile Arnavutluk idareleri arasın-
daki devam eden anlaşmazlıkları
incelemek için kalıcı bir ekono-
mik komisyon oluşturduk."
dedi. Conte, İtalya'da yaşayan 30
bin kadar Arnavut göçmenin de
İtalyan ekonomisine katkıda bu-
lunduğuna ve entegrasyona mü-
kemmel bir örnek teşkil ettiğini
sözlerine ekledi. Arnavutluk Baş-
bakanı Rama da Tiran ve
Üsküp’ün katılım müzakerele-
rine başlayabilmesi için verdiği
destekten ötürü Conte’ye teşek-
kür etti. AB’nin iki ülkenin hak
ettiği şeyi reddettiğini belirten
Rama, "Arnavutluk için Av-
rupa’ya tam entegrasyon dışında
başka yol yok. AB, Arnavutluk
ve Kuzey Makedonya için katı-
lım müzakerelerine başlama ko-
nusunda zayıflık ve çaresizlik
mesajı verdi." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı AB’ye esti gürledi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’in başkenti Sa-
raybosna’da, Hz. Muham-
med’in doğum günü

vesilesiyle geleneksel olarak dü-
zenlenen “Selam ya Resulallah”
etkinliği başladı. www.timebal-
kan.com’a göre; Saraybosna
İslam Birliği Meclisi tarafından
bu yıl 15’incisi düzenlenen etkin-
liğin başkentteki tarihi Gazi Hüs-
rev Bey Camisi’nde gerçekleşen
açılış programına çok sayıda da-
vetli katıldı. Hz. Muhammed’in
barış, sevgi, saygı ve ahlak anla-
yışını kapsayan küresel değerleri
hatırlatmak amacıyla düzenlenen

etkinliğin açılışında konuşan Sa-
raybosna İslam Birliği Meclisi Ba-
şimamı Kenan Music, bu yıl
Meryem Suresi’nin “Beni an-
neme saygılı kıldı” ayetini slogan
edindiklerini ifade etti.Etkinlik

çerçevesinde, 27 Kasım’a kadar
başta Saraybosna olmak üzere ül-
kenin farklı şehirlerinde ilahi
konserleri, kitap tanıtımları, ser-
giler ve mevlit programları dü-
zenlenecek.

Saraybosna’da ‘Selam ya Resulallah’ etkinliği 
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Balkan coğrafyasında en
fazla yabancı turist ağırla-
yan kentlerden biri olan

Ohrid, gölden çıkarılan ve mü-
cevhere dönüştürülen incisi ne-
deniyle 'İnci şehri' olarak da
anılıyor. Yaz aylarında ziyaretçi
akınına uğrayan kent, kumsalları
ve doğal güzellikleriyle keyifli ve
çok alternatifli bir tatil imkanı su-
nuyor.
Avrupa'nın en derin ve en eski
göllerinden biri olan Ohrid Gölü
kıyısında yer alan Ohrid'i ziyaret
edenler göl kıyısında yürüyüş
yaparak şehrin dokusunu hisse-
diyor. Grup ve bireysel tekne tur-
ları ile gölden kenti izleyen
ziyaretçiler göl çevresindeki ta-
rihi yapıları, Osmanlı izleri taşı-
yan eski şehir merkezini ve
çarşıyı gezmeyi tercih ediyor.
Ohrid Tarihi Şehir Merkezi: Oh-
ri’nin en çekici yerlerinden biri
de biri kent merkezinin batısında
yamaca bakan şehrin eski mer-
kezi. Tarihi merkezde, muhteşem
eski Osmanlı evleri ve dar Arna-
vut kaldırımlı sokaklar zamanda
yolculuğa davet ediyor. Çarşının
herhangi bir yerinden yokuşu tır-
manan ziyaretçiler turistlerden
uzak ve çok daha huzurlu olan
tarihi sokaklarla karşılaşıyor.
Tarihi merkez aynı zamanda
önemli tarihi yapılara da ev sa-
hipliği yapıyor. Kentin geçmişte
giriş noktası olan tarihi üst kapı-
nın hemen yakınında bulunan
antik tiyatroyu tüm ihtişamıyla
ayakta.
St. John Kilisesi: Makedonya'nın
en görkemli kiliselerinden biri,
Ohri Gölü'nden yükselen uçuru-
mun hemen üzerinde, küçük bir
balıkçılık yerleşiminin üzerinde
duruyor. Aziz Jovan Kaneo (St.
John), Bizans ve Ermeni mimari
tarzlarının muhteşem bir birle-
şimi.St. John Kilisesi, olağanüstü
atmosferi ve kiliseden aşağıya
doğru bakınca görülen sakin göl
manzarası ile manevi düşünce-
lere ilham kaynağı oluyor. 
13. yüzyılın sonunda kutsanan
kilise dikdörtgen taş kaide üze-
rinde inşa edildi ve dış kapla-
ması seramik ve taş oyma ile
yapılan heykellerle göze çarpı-
yor. Kilisedeki freskler çok iyi bir
şekilde muhafaza edilmiş ve do-
kusu olağanüstü kalitede. Havari

Tebliği ve St. Clement, St. Eras-
mus ve Constantine Kavasilas'ın
portreleri kilisede özellikle göze
çarpan önemli eserler.
Ohri Gölü: Ohri Gölü, Make-
donya'nın güneybatı kesiminde
yer alıyor ve hemen kıyısında
bulunan Ohrid şehrine de ismini
veriyor. Bu tektonik göl Avru-
pa'daki en eski ve en derin göl-
lerden biri. Göl, 358
kilometrekare büyüklüğünde ve
deniz seviyesinden 693 metre
yüksekte yer alıyor. 
Sveti Naum Manastırı'nın yakı-
nında göle bağlanan Black
Dream (Crni Drim) Nehri ile
beslenen göl, 1979'da UNESCO
tarafından Dünya Kültürel
Miras Listesi'ne dahil edildi.
Ohrid Gölü, bölgeye özel olan
alabalığı ile meşhur. Gölün üçte
ikisi Makedonya'ya kalanı ise
Arnavutluk’a ait.
Naum Manastırı: Naum Manas-
tırı, Ohri'nin 28 kilometre güne-
yinde, Arnavutluk sınırına yakın
bir konumda bulunuyor. Muhte-
şem manastır kompleksi, MS
905'ten kalma ve Makedon-
ya'daki en olağanüstü freskler ve
tablolara sahip. Günümüzde
bahçelerinde restoran, hediyelik
eşya dükkanları, tekne turları ve
tavus kuşları bulunan orijinal
manastır St. Cyril'in öğrencisi St.
Naum (830-910) tarafından ku-
ruldu. 
Bones Körfezi: Bones Körfezi
(Kemik Körfezi) günümüzden
yaklaşık 1000 yıl önceki bir yerle-
şime ait izleri görebileceğiniz he-
yecan verici bir durak. Önemli
bir bölümü su altında kalan yer-

leşim yerinde yapılan araştırma-
larda elde edilen buluntular mü-
zede sergileniyor. Bones Körfezi,
yeraltı arkeolojik alanına tüplü
dalışlar yapabileceğiniz bir yer
ve Ohri'deki en popüler destinas-
yonlardan biri.
Prespa Gölü: Prespa Gölü, ina-
nılmaz sahil şeridi, olağanüstü
saf suları, bozulmamış doğası ve
üç milli parkı ile gerçekten ziya-
ret edilmesi gereken bir yer. Ar-
navutluk, Yunanistan ve
Makedonya tarafından paylaşı-
lan gölün Makedonya'da kalan
bölümü Makedonya'nın doğası
en iyi korunan bölgesi.

273 kilometrekarelik bir alana
sahip olan Büyük Prespa Gölü,
Ohri Gölü'nden sonra Makedon-
ya'nın ikinci büyük gölü. İkisi
arasında bir yeraltı nehri olarak
Galiçya Dağları arasından Zavir
Nehri geçiyor.
Beyaz pelikan, kara kuzgun, ba-
lıkçıl ve martı, alabalık, sazan,
kırmızı sazan, barbell ve çok sa-
yıda canlının yaşam alanı olan
göl ve çevresinde su seviyesi
düştüğünde, 11. ve 12. yüzyıllar-
dan kalma eski yerleşimler su
yüzüne çıkıyor.

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERG� BORCU 
NASIL 

KES�NLE��R?

Bilindi9i gibi, bir vergi borcu nor-
mal vade tarihinde, mevzuata
uygun olarak ödenmedi9i takdirde

kesinle;ir. Kesinle;me hukuki anlamda,
alaca98n varl898n8n hukuk düzeninde çe-
ki;meli olmamas8 veya çeki;meli hale
gelme ihtimalinin bulunmamas8 gerekir.
Vergi hukuku uygulamas8nda kesinle;me
kavram8, beyanname ile beyan edilen
vergiler beyan edildi9i tarihte tahakkuk
fi;i üzerinde yer alan vadenin bitiminden
sonra kesinle;ir. E9er, tahakkuk fi;ine
kar;8 dava aç8lm8; ise ve “yürütmenin
durdurulmas8” talep edilmesi halinde ke-
sinle;me mümkün de9ildir. Örnek, mü-
kellef (a) ‘ya 31.03.2016 tarihinde tebli9
edilen vergi ve ceza ihbarnamesine kar;8
15.04.2016 tarihinde uzla;ma talep et-
mi;tir. Uzla;ma komisyonu, mükellefe
30.04.2016 günü uzla;ma için davet et-
mi;tir. 30 Nisan tarihinde uzla;ma vaki
olmu;tur. Bu durumda, üzerinde uzla;8-
lan vergi ve cezalar için tutanak üzerine
vergi dairesi taraf8ndan tahakkuk fi;i ile
ödeme vadesi 31.05.2016 olarak belirlen-
mi;tir. Ödeme, 31.05.2016 tarihinde ya-
p8lmad898 takdirde gecikme zamm8
olarak üzerinde uzla;8lan vergi ve cezalar
tahsil edilecektir. Bu örnekte, kesinle;me
tarihi; 30.04.2016 günüdür.  
Di9er taraftan, :kmalen, re’sen veya ida-
rece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi
cezalar8na ili;kin düzenlenen vergi/ceza
ihbarnamesinin tebli9i üzerine, 
Süresi içerisinde dava aç8lmam8; olmas8
veya dava aç8lm8; olmakla birlikte yarg8-
lama a;amalar8n8n son bulmas8 halinde
kesinle;me söz konusu olabilir.

Uzla;ma hükümlerinden faydalanarak
uzla;ma karar8 üzerine, düzenlenen ta-
hakkuk fi;inin üzerinde yer alan vadenin
dolmas8 halinde kesinle;meden söz edi-
lir.

Vergi hukukunda tahakkuk kav-
ram8, bir verginin tarh ve tebli9 edilmesi
üzerine ödenmesi gereken safhaya gel-
mesi tahakkuk olarak özetlenebilir.  Ke-
sinle;me kavram8 ise, idare yarg8lama
hukukunda daha çok kullan8lmaktad8r. 

213 SAYILI VUK

Örne9in; kendisine vergi ve ceza ihbar-
namesi tebli9 edilen mükellef (b) ‘ye ih-
barname 01.05.2016 tarihinde tebli9
olunmu;tur. Mükellef, bu ihbarnameye
kar;8 31.05.2016 tarihine kadar 213 sa-
y8l8 VUK md. 376 hükmüne göre indirim
talep etme dilekçesi vermeyi planlam8;-
t8r. Bu durumda, ödeme 1/3 indirimli ola-
rak 30.06.2016 tarihine kadar yap8lmas8
gerekir. Özetle, ihbarnameye kar;8 (30)
gün içerisinde itiraz / dava açma ve
ikinci (30) gün içerisinde de ödeme yap8-
lacakt8r. Bu örnekteki kesinle;me tarihi
30.06.2016 günüdür. 
Mükellef dilerse, bu örnekte 213 say8l8
VUK md. 376 hükmünden cay8p, dava
açt898 takdirde kesinle;me vergi mahke-
mesi karar8na göre belirlenecektir. 
Di9er taraftan, vergi cezas8na kar;8 ihbar-
namenin tebli9 tarihinden itibaren (30)
gün içerisinde dava aç8lmad898 takdirde
dava açma süresinin sonunda ceza tahak-
kuk etmi; ve kesinle;mi; olur. (Bkz. 213
say8l8 VUK md. 377) Tahakkuku tahsile
ba9l8 olan vergilerde, verginin tahsili ta-
hakkuku da içerir. Bu durumda, kesin-
le;me tahakkuka göre belirlenecektir.
(Bkz. 213 say8l8 VUK md. 24)
Vergi alaca98n8n tahakkuku ile kesinle;-
mesi genellikle ayn8 zamanlarda gerçek-
le;mek ile birlikte farkl8 olan durumlarda
da mevcuttur. Örne9in; ikmalen, re’sen
veya idarece tarh edilen vergi ve kesilen
cezalar vergi/ceza ihbarnamesiyle mükel-
leflere tebli9 edilmekte, mükelleflerce ilk
derece mahkemesi olan vergi mahkeme-
sinde dava konusu yap8labilmekte ve
vergi mahkemesince de bu cezal8 tarhi-
yatlar8n onanmas8 (davay8 reddetmesi)
halinde bir üst yarg8 merciine itirazen
veya temyizen ba;vurulabilmektedir. :ti-
raz/temyiz incelemesi Bölge :dare Mah-
kemesi/Dan8;tay’da devam eden vergi ve
cezalara ili;kin tarhiyatlar, vergi mahke-
mesi karar8n8n vergi dairesine tebli9i
üzerine tebli9 tarihi itibar8yla 213 say8l8
Kanunun 112 ‘nci maddesine göre ge-
cikme faizi hesaplanarak “tahakkuk” etti-
rildi9i halde, bir üst yarg8 merciinde
yarg8laman8n devam etmesi nedeniyle bu
alacaklar8n “kesinle;mi; alacak” olarak
de9erlendirilmesi mümkün bulunmamak-
tad8r. :dari para cezalar8n8n kesinle;mi;
alacak olabilmesi için idari yapt8r8m ka-
rarlar8na kar;8 süresi içerisinde dava aç8l-
mamas8 veya dava aç8lmas8 olmakla
birlikte yarg8lama a;amalar8n8n son bul-
mas8 gerekmektedir. Ecrimisillerin kesin-
le;mi; alacak olarak
de9erlendirilebilmesi için ecrimisil ih-
barnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarname-
sinin tebli9i üzerine süresi içerisinde
dava aç8lmam8; olmas8 veya dava aç8lm8;
olmakla birlikte yarg8lama a;amalar8n8n
son bulmas8 gerekmektedir.

turizm başkenti Ohrid
KÜLTÜR HAZİNESİ
Kuzey Makedonya’nın Kuzey Makedonya’nın Kuzey Makedonya’nın Kuzey Makedonya’nın Kuzey Makedonya’nın Kuzey Makedonya’nın 

Kuzey Makedonya’nın en önemli turizm merkezi Ohrid, kıyısında kuruldu-u
Ohrid Gölü ile aynı ismi ta,ıyor. 1979'da UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras
Listesi'ne alınan kent, kiliseleri, camileri, arkeolojik eserleri, kalesi ve çok kültürlü

ya,amın izlerini ta,ıyan tarihi geçmi,i ile tam anlamıyla bir kültür hazinesi

EGE TELGRAF’TAN
ALINMIŞTIR
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Topluca sevinebilmek, diye bundan kırk yıl önce
Tan Gazetesi’nde bir yazım yayınlanmıştı.
Bireyden 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 ortada…
Kültür sanat alanında örgütlenişimizin zengin bir gelene-
ği var. Kültür sanatın, gelenek ve göreneklerimizin yaşa-
tılması, bizlerin ayakta kalmasında son derece önemli rol
oynadığına hep inanmışımdır. Türkçe eğitim ve öğreti-
min de bu gökkubbede sesimizin yankılanmasında paha
biçilmez katkısı olduğu yadsınılmaz bir gerçektir.
Öğretmenlerimizi, 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 guru-
ru 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,
yorulmadan koşullar ne olursa olsun, savaşım vermektir.
Yaşamak, doğrunun savunuculuğuna soyunmaktır.
Yaşamak, adam gibi  bir duruşa sahip çıkmaktır.
Yaşamak, yaşanan zaman diliminin tanığı olmak, halkın
gönlünde taht kurup, onunla her derdi ve mutluluğu
dürüstçe ve mertçe paylaşabilmektir.
Bu topraklarda bir avuç oluşumuz içimizin derinliklerin-
de 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 yaşattık.
Onlar; Hacı Ömer Lütfi’ydi, Dr. Durmuş Tselina’ydı,
Hayrettin Volkan’dı, Aziz Buş’tu; Hüda Leskofçalı,
Süreyya Yusuf, Muhammet Şerif’ti; Süleyman 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,
Bayram İbrahim, Şecaettin Koka,Tacida Hafız, Zekir
Sipahi, Arif Bozacı, A.R. Yeşeren, Fikri Şişko, Altay
Suroy, Fahri Mermer, Ahmet S.İğciler, Mürteza Büşra,
Mehdiülkü Cibo, Celal ve Fehmiye Vırmiça kardeşler,
Mehmet Bütüç, İrfan Morina, Aziz Serbest, Reşit
Hanadan, Burhan Sait, Erol Şişko, İbrahim Arslan,
Yunus Şimşek, Birsen Gota, Zekeriya Hocalar,  Taner
Güçlütürk, Raif Kırkul, Özcan Micalar, Rezzan
Zborça’ydı;  Bekir Hocalar, Etem Kazaz, Nafiz Gürcüali,
Raif Buş, Asım Mongovtsi,; Sevim Baki, İlir Bırvenik,
Fikret Refeya’ydı, Sevgi Buş, Sonay Buş…Ve daha
niceleri, niceleri, niceleriydiler…
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?
İkircimsiz ve karşılık beklemeden gerçekleşen bunca
etkinlik, sunulan bunca çaba, göğüslenen bunca başarı…
Evet, bizler Balkanlarda bir avuçtuk. Anaülke sevgisi,
anaülke hasretiyle kavrulan kuşaklardık. Harcımız hoşgö-
rü ve sevgiydi. Topluca sevinebileceğimiz nice işler
becerdik… Tek ‘abartı’ sayılabilecek yanımız dilimizi
çok sevmekti. Ne yaptıysak dilimiz uğruna yaptık. Onu
yaşatmak için her şeyi göze aldık.
Her  yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci sayımız
olacak mı olmayacak mı diye yüreğimiz güm güm attı.
68 yıldır ders kitaplarımız konusundaki sorunu bir türlü
gündemden 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
gönendirip kamçıladı.  Halkım diyerek; el ele verip,
sorunlar karşısında  tek yumruk olarak hareket ettik.
Halkım diyerek; dizeyle, yazıyla, türküyle, besteyle, fır-
çayla, 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
kitaplarımızla, günyüzüne çıkardığımız dergilerimizle,
Priştine Radyosu çerçevesinde etkinlik gösteren
Balkanların biricik profesyonel Türk orkestresiyle(Bugün
artık ne yazık ki kapatılmış durumda), televizyon proğ-
ramlarıyla, ödüllere doymayan tiyatrocularımızla, dillere
destan zanaatçılarımızla var olduk hep…
Günümüzde de ayakta alkışlanacak işler yapılıyor.
Günümüzde de koşturmacalar sürüyor. Koşullar son
derece zor olsa bile…Kültür sanat, eğitim ağırlıklı etkin-
liklerin yoğun bir şekilde hala 20, 30, 40 ve hatta 50 yılı
aşkın bir zamandır bu çarkta yerini almış sanatçılarca,
yazarlarca, öğretmenlerce, gazetecilerce ve diğer meslek-
lerdeki bireylerce 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, doktora yapanlar yaşamımızın her alanında
kendi yerlerini almalılar. Artık sahne onların. Önlerini
açan bizler olmalıyız. Görevlere sarılıp, yeni projelerle,
yeni girişimlerle, cesaretli adımlarla yeni ufuklar açmaları
için destek ve cesareti esirgememeliyiz onlardan. Elbet ki
bireysel çıkarlarımız olacak. Ancak, illaki bireysel çıkar-
lar olmamalı. Dozunu kaçırmamalıyız. Halkın güvenini
yitirmemeliyiz. Halkın gereksinimlerine kulak verip,
çalışmalarımıza, 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 sorumlulu-
ğu bizlere vermişse, bu güven ve sorumluluğa gölge
düşürmemeliyiz. Bir yerlere geldikten sonra halkı unut-
mamalıyız. Başarıyı nasıl alkışlıyorsak, başarısızlık karşı-
sında da suskun kalmak, ya da vurdumduymazlıktan gel-
mek 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 olma-
sında en büyük etken “Halkım, diyebilmek” kavramın-
daydı. 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…

Zeynel BEKSAÇ

HALKIM 
DİYEBİLMEK!
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Karadağ Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Dr. Amer
Haliloviç Başkan Atila Aydıner’e

nezaket ziyaretinde bulundu. Karadağ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr.
Amer Haliloviç ve beraberindekiler,
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Başkan Aydıner, “Sayın
Haliloviç’i belediyemizde misafir
etmekten mutluluk duyduk” dedi.
Türkiye-Karadağ ilişkilerinin değerlen-
dirildiği ziyaret sırasında Belediye
Başkan Yardımcısı Naser Şimşek de
hazır bulundu.

Başkan Aydıner’e
Karadağ’dan mesaj var

Türk-Yunan nüfus mübadelesine 
Osmangazi’de akademik bakış

Coğrafyanın gençleri Bursa’da 

STRASBURG
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’e Avrupa’da önemli bir
görev verildi. 47 üye devletten, 150

binin üzerinde yerel ve bölgesel yöne-
timi temsil eden Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’ne katılan Tunç Soyer, yapı-
lan seçim sonucunda Kongre’nin
Bölgesel Yönetimler Meclisi başkan
yardımcılarından biri oldu. Bu görev
ile Soyer, Kongre’de Türkiye’den bir
kenti temsil eden tek büro üyesi ola-
rak da önemli bir sorumluluk üstlen-
miş oldu. Büro, Kongre’nin yerel
yönetimlerin stratejileri ve uygulama-

ları ile ilgili önerileri hazırlayan en
yetkin organı. Tunç
Soyer, Türkiye ile bir-
likte diğer Avrupalı
yerel yönetimlerin
öncelik ve tercihlerini
temsil edip savunmak-
tan da sorumlu olacak.
Seçildiği yeni görevden
sonra bir teşekkür
konuşması yapan İzmir
Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer,
“Yerel ve bölgesel yet-
kililer daha sık beraber
hareket edip, küresel
sorunlara yerel çözüm-
ler üretme kapasitelerini arttırıyor.

Ben de kentlerin sınır ötesi işbirlikleri-
ni güçlendirip, küresel
sorunlara çözüm ürete-
bilmek için bu göreve
talip oldum” dedi. Tunç
Soyer konuşmasında
İzmir’in önemine de
değinerek şunları söyle-
di: “Kongre, daha etik,
kapsayıcı, şeffaf, adil,
demokratik, etkin ve
meşru bir yerel ve
Avrupa yönetişimi için
bize eşsiz bir fırsat
sunuyor. Bana, “başkan
yardımcısı” sıfatıyla
demokrasi, insan hakla-

rı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri

ve göç gibi konularda çalışma şansı
tanıyan Kongre üyelerine teşekkür
ederim. 8 bin 500 yıllık tarihi, 4,5 mil-
yonluk nüfusu, coğrafi konumu, kül-
türel, ekonomik ve sosyal alanlarda
çok büyük sınır ötesi etkileşim tecrü-
besi ile İzmir’in Kongre’nin çalışmala-
rına önemli katkılar yapacağını düşü-
nüyorum”. 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi, Avrupa Konseyi’nin yerel
ve bölgesel yönetimleri temsil eden
temel organı. 1949 yılında kurulan
Avrupa Konseyi, Avrupa çapında
görev yapan ilk ve en geniş siyasi
organizasyon. Yurttaşlara en yakın
idari birim olması sebebiyle kurum
içinde yerel ve bölgesel yönetimlere
ayrıcalıklı bir değer atfediliyor. İnsan
haklarının korunması, geliştirilmesi;
hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi
ilkelerine saygının sağlanması ama-
cıyla görev yapan Avrupa
Konseyi’nin 47 üye ülkesi var ve mer-
kezi Strasburg’dadır. Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi dışında Avrupa
Konseyi’nin temel organları arasında
Bakanlar Komitesi, Parlamenterler
Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi yer alıyor. Kongre, yerel
ve bölgesel politikaların tüm alanla-
rında çalışmalar yürütüyor.
Kongre’nin bu yılki toplantısında
“Demokrasiyi Koruyan Belediye
Başkanları” teması işlendi.

Tunç Soyer’e Avrupa’da
önemli görev

Tunç Soyer’e Avrupa’da
önemli görev

Tunç Soyer’e Avrupa’da
önemli görev

Tunç Soyer’e Avrupa’da
önemli görev

Tunç Soyer’e Avrupa’da
önemli görev

Tunç Soyer’e Avrupa’da
önemli görev
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Osmangazi Belediyesi tara-
fından bu yıl ilk kez
düzenlenen ‘Türk-Yunan

Nüfus Mübadelesi ve Bursa
Sempozyumu’ başladı. Türkiye ve
Yunanistan’dan 16 katıldığı sem-
pozyumda, Türk-Yunan nüfus
mübadelesi ele alındı.
Demirtaş Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen sempozyumun açılışı-
na; Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın yanı sıra bir-
çok yerli ve yabancı akademisyen
katıldı. İki gün sürecek programın
açılış konuşmasını yapan Başkan
Mustafa Dündar, üreten bir bele-
diye olduklarını belirterek,
“Osmangazi’de sınırları aşıyoruz.
Yeni inşâ ettiğimiz kültür merkezi-
mizde böylesine önemli bir etkin-
liğe ev sahipliği yapmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda
Demirtaş’a meydan kazandırarak,
bölgemizin modern bir şehre
dönüşmesinden dolayı gurur
duyuyoruz. Yıl içerisinde düzenle-

diğimiz çeşitli sempozyumlar ile
sahip olduğumuz kültürel zengin-
liği daha yakından tanıma fırsatı
buluyor, bu toplantılarda sunulan
tebliğleri kitaplaştırarak bilim
dünyasına kazandırıyoruz” dedi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; sempozyumda Türkiye’den
ve Yunanistan’dan 16 akademisye-
nin bildiri sunacağını ifade eden
Başkan Dündar, “Toplam 5 otu-
rum hâlinde yapılacak sempoz-
yumda hocalarımız, Türk-Yunan
nüfus mübadelesi ve Bursa’yı
anlatacak. Bizler için oldukça
önem taşıyan mübadele konusu-
nu tekrar gün yüzüne çıkaracağız.
Bu yıl Uluslararası Orta Asya’dan
Anadolu’ya Yörükler
Sempozyumu’nu ilk defa gerçek-
leştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl
Uluslararası Altay Toplulukları
Sempozyumu’nu düzenleyeceğiz.
Bunlar belediyemize yakışır etkin-
likler. Osmangazi’ye, ismimizin
ağırlığına uygun hizmetler üret-
meye devam edeceğiz” diye
konuştu.
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Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, kültür-
lerarası etkileşimde bulun-

mak için kente gelen 7 ülkeden
gençleri ağırladı. Başkan Aktaş,
“İnşallah bu ziyaret, ülkelerarası
dostluk ve kardeşliği artırmaya
vesile olur” dedi. Ulusal Ajans
tarafından desteklenen Ana
Eylem-1 projesi kapsamında
Bursa’ya gelen, Türkiye,
Bulgaristan, Makedonya,
Yunanistan, Estonya, Azerbaycan
ve Ukrayna’dan gençler,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Sivil
Yaşam Derneği’nin (SİYAMDER)
organizasyonuyla Büyükşehir
Belediyesi’nde gerçekleşen görüş-
mede, kültürlerarası diyalog, sağ-
lıklı yaşam, çevre ve geri dönüşüm
farkındalığı gibi konular gündeme
geldi. Görüşmeye, Büyükşehir
Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Şube Müdürü
Nurullah Yıldız ile SİYAMDER
Genel Başkan Yardımcısı Sena
Özsipici de katıldı. Büyükşehir

Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
yaptığı açıklamada, dünya gençle-
rini Büyükşehir’de ağırlamaktan
büyük mutluluk duyduğunu söy-
ledi. Yaptığı değerlendirmede
Bursa ve Büyükşehir
Belediyesi’nin hizmetleri hakkında
misafirlerini bilgilendiren Başkan
Aktaş, mevcut yatırım ve hizmet-
ler yanında kadın ve gençlere
yönelik projelere de büyük önem
verdiklerini söyledi.
Açıklamasında, dünyanın huzura
ihtiyacı olduğunu düşündüğünü

belirten Başkan Aktaş, “Burada
Azerbaycanlı kardeşlerimiz var.
Azerbaycan ile 2 devlet bir mille-
tiz. Diğer ülkelerle de komşuluk
haklarımız var. Hiçbirine uzak
değiliz” diye konuştu. Zamane
gençliğini teknoloji ve iletişim
imkanları nedeniyle çok şanslı gör-
düğünü ifade eden Başkan Aktaş,
“Buna rağmen kültürlerarası ilişki-
ler kirleniyor. Atalarımızdan bize
kalan değerleri hoyratça harcıyo-
ruz. Bunlara sahip çıkmamız gere-
kiyor” şeklinde konuştu.
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BAĞDADİ VE 
AMERİKA’NIN

YÜZÜ

Bağdadi ne kadar teröristse
PYD/PKK elebaşıları o
kadar terörist

Bağdadi'nin öldürülme hikayesini
Trump'tan dinledim. Enteresean…
6 hattadır takiptelermiş. İstihbarat
doğrultusunda iz sürmüşler. Bazen
aldıkları istihbarat doğrultusunda
gittikleri yerde bulamamışlar ancak
son takipte operasyon düzenleyip
öldürmüşler. Yanında iki karısı ve
çocukları varmış, onlar da ölmüş.
Bağdadi’ye DNA tespiti yapmışlar,
kesin oymuş öldürülen.
Bunun anlamı ne mi? Baştan söyle-
yeyim, siyaset bilimci ve tarihçi de-
ğilim. Dolayısıyla yazdıklarım
bilimsel bir temele dayanmıyor. Sa-
dece son 15 gündür konuyla ilgili
tüm açıklama ve makaleleri –yo-
rumlarıyla birlikte- takip eden bir
gazeteci ve vatansever olarak, oku-
duklarımdan kendimce çıkarımlar
yaptım. Ve ilginç bulgulara ulaş-
tım.
Bundan önceki sosyal medya pay-

laşımımda, Fransa’nın,
PYD/YPG’yi neden desteklediğini
Le Monde Gazetesi’nde çıkan bir
makaleye dayanarak anlatmıştım.
Orada röportaj veren kişi, YPG’nin
Türkiye sınırında bir kalkan oluş-
turduğunu, buralardan Batıya
IŞID/DEAŞ militanlarının kovul-
ması nedeniyle PYD/YPG’nin
kendi ülkelerini koruduğunu, o
yüzden terör örgütü olarak görme-
diklerini söylemişti. 
Yani Batı’nın ve dahi Amerika’nın
PKK/PYD/YPG’yi sahiplenme se-
bebini ortaya koymuştu kendince.
Şimdi gelelim başa. Türkiye’nin
Barış Pınarı operasyonuna izin
verip, gözleri oraya çevirerek,
IŞID’e hiç ummadığı anda darbe
vuran Amerika, bir taşla iki kuş
vurdu. 
Nasıl mı? Kendi yarattığı ve ken-
dine dönmesi muhtemel canavarı
yok etmek adına normalliğin arka
planını oluşturmaya çalıştı. Arada
sırada terörist örgütün gazını almak
için açıklamalar yaptıysa da böl-
geyi Türk askerine bırakarak çekil-
mesi, Ortadoğu’daki maskesinin
düşmesi ve tüm planların ortaya
dökülmesi açısından kaçınılmazdı.
Nitekim çekilme kararı doğruydu.
Tabi bölgeden çekilmesi,
PYD/PKK/YPG’li teröristleri yal-
nız bırakması hayli tepki aldı. Batı-
nın gereksiz anti Türk nöbetlerine
tutulma sebebi olarak bu
ISID/DEAŞ hezeyanı gösterildi ço-
ğunlukla. Yorum ve makalelerde bu
bencil ve pragmatist duruşların üstü
örtülerek, travmatik hafıza yalan-
ları aktarıldı. Kimi yorumlarda iş
Moğol istilasına kadar vardı. Bana
dokunmayan yılan bin yaşasın
dendi, Türkiye’nin 40 yıldır terörle
mücadele ettiği, binlerce şehit ver-
diği, Türkiye’yi en az 20 yıl ileri
taşıyacak ekonomik kayıpların
meydana geldiği görmezden ge-
lindi. Oysa TC İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun dediği gibi,
Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat
Abdi Şahin de o kadar teröristti. 
Ne diyorduk; Trump büyük ihti-
malle para dininin tanrılarıyla ortak
bir karar alarak bu iki canavarın ba-
şını ezme kararı aldı. Bağdadi’nin
öldürülmesiyle, Batı’nın DEAŞ
korkusunu yok ederek,
PKK/PYD/YPG’nin gerekirliğine
gölge düşürecek ve “Ortadoğu’da
Kürtleri yüzüstü bırakan lider” ola-
rak anılmaktan kurtulup, “Ortado-
ğu’daki İslami terörün başını ezen
lider” olarak tarihe geçecekti. 
Hedef, kendi dillerince win
win’di… 
Peki bu süreçte Türkiye ne mi ola-
cak? Bana göre bölgenin lideri…
Ta ki Amerika yeni bir plan kurana,
yeni bir canavar yaratıp, genelde
dünyanın, özelde Ortadoğu’nun ba-
şına bela edene kadar biraz temizle-
necek ortalık. Sonrasında olacakları
zaten Atatürk söylemiş: Her daim
dahili ve harici bedhahlarımız ola-
cak ancak muhtaç olduğumuz kud-
ret damarlarımızdaki asil kanda
mevcut.

İbrahim ARSLAN

BATI’DAN VE
DOSTTAN ETNİK 

TEMİZLİK 
YAYGARASI

Büyüklerimden işitmiştim: “Ne
ise beşikte, aynısı
teneşirde”.Türkiye devleti, va-

tandaşının alınteriyle, ister savaş, ister
terör yüzünden deyin, yurtlarından ve
sevdiklerinden olan yaklaşık 4 milyon
Suriyeli’yi 4 yıldır bağrına basıyor.
Üçüncü barış harekatı “Barış Pınarı”
ile Türkiye’nin Mehmetçiğin gayretle-
riyle, vatanlarından olan Suriyelilerin
evlerine dönmeleri için, canını kanını
ortaya koyduğunu göremeyenleri, İs-
tanbul’daki Dünya Göz Hastanesi’ne
emanet etmek, gerekir.
Yakın ve orta Doğu planları bozulan-
ların ve onların hizmetinde her türlü
kılıktaki insanların-başta sözde gazete-
cilerin bu durumda, Türkiye’ye “etnik
temizlik yapıyor” yakıştırması, hiç mi
hiç olmuyor. Doğrusu, büyük bir hak-
sızlık.
Esasen eğer Türkiye, kapılarını açıp bu
mültecileri Avrupa’ya salmış olsaydı,
bugün Suriye 4 milyon vatandaşından
temizlenmiş, olacaktı.
Oysa bugün, bombalardan terörden
kaçan komşularını, yaptığı barış hare-
katları ile, teröristlerden temizlenmiş
ve güvenliğin sağlandığı vatanlarına
geri göndermeleri de rahatsız ediyor,
sözüm onlara hükümet ve politikaları-
nın uşaklarını.
Çünkü ne pahasına olursa olsun,
“insan kıyımı mı, yoksa tarih yıkımı
mı?”, onlar için fark etmeyen asıl etnik
temizlik, onların planı.
Bunları yazarken, etnik temizliği daha
dün yaşamış bazı Balkan ülkelerinde,
özellikle de Bosna ve Kosova’da bazı
birey veya medyaların, sözkonusu 4
milyon Suriyeli’yi evlerinden yurtla-
rından eden teröristleri, Kürt halkına
işkence yapılıyor maskesi altında, des-
tekleyici tavırlarını, açıklamalarını an-
lamak, gerçekten çok zor.
Meğerse bunlar, “kurt tüyünü değişti-
rir, huyunu değiştirmez” misali, kişi-
lerdir.
Oysa, nasıl bir strateji ise, Kosova da
farkında olmadan temizleniyor, sanki.
Sözde Kürt halkının, özde bilinçli veya
bilinçsiz Türk düşmanları, küresel
güçlerin hizmetinde “Terör-PKK”
yandaşları, evlerinde sinsice uygula-
nan etnik temizliği görmemekte, belki
de görmek istememekteler.
2011’de yapılan nüfus sayımında 1
milyon 780 bin olan Kosova’da, 10 yıl
geçmeden yüzde 10 nüfusun azaldığı
tahminleri, ileri sürülüyor.
Adına da “ekonomik ve sosyal” göç,
deniliyor. Ne denilirse denilsin fakat
bir çeşit temizlik yaşanıyor.
Türkiye devletine o yakıştırmayı ya-
panların, ne yazık ki İsrail tarafından
ezilen, her gün evlerinden sürülen Fi-
listinlilere destek amaçlı ses çıkarma-
maları, insan haklarında onların ne
kadar ayrımcı ve seçici olduklarını
görmemek, elde değil.
90’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan
etnik temizlik sırasında terörist PKK
unsurlarının o rejimlerin yanında yer
aldıkları da unutulmamalıdır.
Etnik temizliklerin dünyanın hiç bir
yerinde olmaması dileğiyle.

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Dışişleri ve Güvenlik
Politikaları Yüksek Temsil-
cisi Federica Mogherini ve

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi dahil olmak üzere Batı Bal-
kan liderleri, AB-Batı Balkanlar
ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler
hakkında görüş alışverişinde bu-

lundular. Avrupa Konseyi’nin
Kuzey Makedonya ve Arnavut-
luk’la katılım müzakerelerini baş-
latmama kararından ötürü üzüntü
duyulduğu belirtilen görüşmede,
AB’nin Batı Balkanlar’la bütünleş-
mesinin, Avrupa Birliği ile bölge-
nin ortak çıkarları için kilit bir
stratejik amaç olmaya devam et-
tiği dile getirildi. Bu bağlamda,
Mogherini ve Batı Balkan liderleri,

son beş yılda ortaklaşa yapılan ça-
lışmaları ve elde edilen başarıları
masaya yatırdılar. www.kosova-
port.com  sitesinin haberine göre;
Batı Balkan liderleri, başta vatan-
daşlarının yararına olduğu kadar,
bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk
ilişkilerinin yanı sıra, içerdiği re-
formlara yönelik AB perspektifine
olan güçlü bağlılıklarını bir kez
daha onayladılar.

Kosova Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mog-
herini, Batı Balkan liderlerini Brüksel’de bir çalışma yemeğinde ağırladı

Mogherini, Batı Balkan 
liderlerini ağırladı
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Türkiye’nin göçmenlerle sü-
rekli kendilerini tehdit etti-
ğini belirten Mitsotakis,

AB’ye sitem etti. www.timebal-
kan.com sitesinden alınan bilgilere
göre: Türkiye’nin Yunanistan’ın
kaçak göçmenleri Türkiye’ye itti-
ğine dair açıklamasına, Yunan
Başbakan Kiryakos Mitsotakis’ten
cevap geldi. Mitsotakis, yaptığı
konuşmada AB’ye seslenerek
“Türkiye kendi arzuları için göç-
men sorununu araçsallaştırıyor.
Türkiye, Yunanistan’a atıfta bu-
lunduğunda dikkatli olmalı. Bizi
sürekli göçmenlerle tehdit ediyor-
lar.” ifadelerini kullandı.

“3 kItaNIN sorUNU”

Son göç dalgalarıyla Yunan adala-
rının nefes alamama haline geldi-

ğini söyleyen Miçotakis, “Sınırları-
mızı koruyoruz ve her zaman
mazlumlara kucak açıyoruz.
Ancak bir ülke üç kıtanın soru-

nunu taşıyamaz.” dedi ve Avrupa-
lılar ile Araplar arasında daha
fazla koordinasyona ihtiyaç oldu-
ğuna vurgu yaptı.

Mitsotakis: türkiye 
sürekli tehdit ediyor

Yunan adalarındaki 
sığınmacı sayısında artış

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sığınmacı krizinden en çok
etkilenen Yunanistan’ın
Ege adalarına geçen sığın-

macı sayısı yine yükselişe geçti.
Gece yarısından itibaren sadece
Midilli Adası’nın çeşitli nokta-
larına 323 sığınmacının ulaştığı

bilgisi verildi. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün paylaştığı veri-
lere göre, ekim ayında Midil-
li’ye 3 bin 474, Sakız’a bin 820
ve Samos Adası’na ise bin 556
sığınmacı geçiş yaptı. www.ti-
mebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; adalardaki durumun
Türkiye’den geçişlerin yoğun
olduğu 2015 sonbaharına ben-

zetildiği Yunan basınında, Mi-
dilli Adası’ndaki 3 bin kişilik
kapasiteli Moria mülteci kam-
pında son gelen sığınmacılarla
birlikte 15 bin kişinin kaldığı
bilgisi yer aldı. Öte yandan
Yunan hükümeti, Simi Ada-
sı’ndan Leros Adası’na yeni sı-
ğınmacılar getirilmesi kararı
aldı. Hükümet, kamplardaki
yoğunluğu azaltmak üzere sı-
ğınmacıları başka kamplara ta-
şıyabiliyor. Leros Adası
Belediye Başkanı Mihalis Ko-
lias, adaya yeni sığınmacı geti-
rilmesi kararına tepki
göstererek, halktan limanı ka-
patmaları çağrısında bulundu.
Kararın kabul edilemez oldu-
ğunu ifade eden Kolias, ”Ada-
daki kamp 800 kişilik. Geri
kalan yaklaşık 2 bin kişi sokak-
larda, sahillerde kalıyor.” dedi.
Kolias, ada sakinlerine, limanı
kapatmaları ve sığınmacıları
getiren geminin limana yanaş-
masını engellemeleri çağrısında
bulundu.
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Vefatından sonra yayımlanan şi-
irleriyle tanınan Yahya Kemal
Beyatlı’nın asıl ismi Ahmed

Agah. 2 Aralık 1884’te Üsküp’te dün-
yaya gelen şair, Üsküp Belediye Baş-
kanı Nişli İbrahim Naci Bey ile şair
Leskofçalı Galib’in yeğeni Nakiye Ha-
nım’ın oğlu. Çocukluk yıllarını
Üsküp’teki şiirlerine de yansıyan Ra-
kofça çiftliğinde geçiren Beyatlı, ilköğ-
renimini özel Mekteb-i Edep’te
tamamladı. Beyatlı, 1892’de Üsküp
İdadisi’ne girdi. Bir yandan da İshak
Bey Camii Medresesi’nde Arapça ve
Farsça dersleri aldı. Ailesi 1897’de Se-
lanik’e taşınan usta şair, annesinin ve-
fatı ve babasının tekrar evlenmesi
sonrasında aile içinde çıkan sorunlar
nedeniyle Üsküp’e döndü. Tekrar Sela-
nik’e gönderildi. 1902’de İstanbul’a
geldiğinde Vefa lisesine devam etti.
Jön Türk olma hevesiyle 1903’te Paris’e
giden Beyatlı, bir yıl kadar Fransa’daki
Meaux okuluna devam edip Fransızca
bilgisini geliştirdi. Siyasal bilgiler yük-
sek okuluna başladığı 1904 yılında Jön
Türklerle bağlantı kuran Beyatlı,
Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet ve Sa-
mipaşazade Sezai gibi dönemin ünlü
isimleriyle tanıştı. 1912’de İstanbul’a
dönüp 1913’te Darüşşafaka’da edebi-
yat ve tarih öğretmenliği yapan Yahya
Kemal Medresetü’l-Vaizin’de uygarlık
tarihi dersi verdi.

ESRAR TAKMA ADIYLA
ŞİİR

Selanik yıllarında “Esrar” takma adıyla
şiir yazmaya başlayan Beyatlı, İstan-
bul’da Tevfik Fikret ve Cenap Şahabet-
tin’in şiirleriyle tanıştı, İrtika ve
Malumat dergilerinde “Agah Kemal”
takma adıyla Servet-i Fünun’u destekle-
yen şiirler yazdı. Paris’te Fransız simge-
cilerinin şiirlerini okuyan şairin Fransız
şiiriyle kurduğu yakınlık, Türk şiirine
faklı bir açıyla bakmasını sağladı.

GÖRÜŞLERİ DE 
ÖNEMSENDİ

Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını in-
celeyen ve “Mısra haysiyetimdir” sö-
züyle şiirde dizenin bir iç uyumla,
musiki cümlesi halinde kusursuzlaştı-
rılması gerektiğini anlatan şair, şiirle-
riyle olduğu kadar şiirle ilgili
görüşleriyle de ilgi gördü. Şaire göre
divan şiiri “yığma” bir şiirdi ve parça-
cılık ve belirsizlik üzerine kuruluydu,
Tanzimat şairleri ise bu şiiri birleştirme
çabalarında yetersiz kalmıştı. Kendi
ulusunun dilini bulmaya çalışan sa-
natçı, batıdan edindiği yüksek beğe-
niyle, batı şiirine öykünmeyen yerli bir
şiire yöneldi, biçime ağırlık ta-
nıdı ve esinlenmenin yerine
dil işçiliğini getirdi. Dize ça-
lışmasındaki titizliği “az ve
güç yazıyor” izlenimi
uyandıran şairin
yaşadığı sü-
rede hiç kitap
yayınlama-
ması bu iz-
lenimi
pekiştirdi.
Karşıtları-
nın “esersiz

şair” olarak adlandırdığı Beyatlı, çeşitli
kesimlerden eleştiriler de aldı. “Ati”,
“İleri”, “Tevhid-i Efkar”, “Hakimiyet-i
Milliye” dergilerinde yazılar yazan
şair, daha sonra arkadaşlarıyla “Der-
gah” dergisini kurdu. Yazılarıyla Milli
Mücadeleyi destekleyen Beyatlı, ayrıca
1922’de barış anlaşması için Lozan’a
giden kurulda danışman olarak yer
aldı. 1923’te Urfa milletvekili olan Be-
yatlı, Cumhuriyet’in kurulmasından
sonra Varşova ve Madrid’te orta elçisi
olarak görevlendirildi, Yozgat, Tekir-
dağ ve 1943-1946 yılları arasında İstan-
bul milletvekilliği yaptı.

BÜYÜKELÇİLİK YAPTI

Halkevleri Sanat Danışmanlığı da
yapan Beyatlı, 1949’da Pakistan Bü-
yükelçisiyken emekli oldu. Yaşamının
son yıllarını İstanbul’da Park Otel’de
geçiren şair, bağırsak kanaması hastalı-
ğının tedavisi için 1957’de Paris’e gitti.
Yahya Kemal, bir yıl sonra 1 Kasım
1958’de Cerrahpaşa Hastanesi’nde
aynı hastalık nedeniyle hayata gözle-
rini yumdu.

VEFATINDAN SONRA
ÇIKAN ESERLERİ

Yahya Kemal Beyatlı’nın vefatından
sonra 1961’de “Kendi Gök Kubbemiz”,
1962’de “Eski Şiirin Rüzgarıyla”,
1963’de “Rubailer ve Hayyam Rubaile-
rini Türkçe Söyleyiş” ve 1976’da “Bit-
memiş Şiirler” isimli şiir kitapları
yayımlandı.
Saf şiir anlayışının Türk edebiyatın-
daki iki önemli kurucu isminden biri
olarak gösterilen usta yazar, “Eğil Dağ-
lar: İstiklal Harbi” 1966’da ve 1968’de
yayımlanan “Siyasi Hikayeler” isimli
kitaplarında, Türk edebiyatında büyük
merhale teşkil eden şiirlerinden başka,
makale, deneme, hatıra, tarih ve tefek-
kür yazıları ile edebi ve siyasi portrele-
rini de ustaca ortaya koydu. Şair,
1971’de çıkarılan “Edebiyata Dair”
isimli eserinde tarihi olayları hikaye
tekniğiyle anlatırken, 1964’de basılan
“Aziz İstanbul” isimli kitabında ise İs-
tanbul’un semtlerini, tarihini, kültü-
rünü edebi bir üslupla ele aldı.
Eserlerin yayınlanmasında Nihad
Sami Banarlı’nın ve İstanbul Fetih Ce-
miyeti’nin katkısı bulunan Beyatlı,
1975’de çıkartılan “Tarih Musahabe-
leri”, 1973’de “Çocukluğum, Gençli-
ğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım” ile
yakın tarihe ışık tuttu. Usta yazarın si-
yaset, felsefe ve sosyal hayata kadar
her mevzuda kaleme aldığı yazıları ise
1977’de “Mektuplar ve Makaleler”
isimli kitabında toplanarak okuyucula-
rına ulaştırıldı. “Akıncılar”, “Süleyma-

niye’de Bayram Sabahı”, “Mohaç
Türküsü”, “Sessiz Gemi” ve “Sana
dün bir tepeden baktım aziz İstan-
bul!” mısrasıyla başlayan “Aziz İs-

tanbul”, Beyatlı’nın en çok
bilinen, ezberlenen ve beste-

lenen şiirleri arasında yer
alıyor.

www.timebal-
kan.com 
sitesinden
alınmıştır…

“Aziz İstanbul” şiiriyle ünlü şair Yahya Kemal
Beyatlı, vefatının 61. yılında yad ediliyor

‘Aziz İstanbul’un aziz şairi:
Yahya Kemal Beyatlı
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da
BUSMEK’in 3. kez katılım gös-
terdiği organizasyonda, kurslar-

da hayat bulan el emeği göz nuru eser-
ler sınırları aşarak Arnavutluk vatan-
daşlarıyla buluştu. Başkent Tiran’ın
tarihi birikimine ev sahipliği yapan
İskender Bey Meydanı’nda düzenlenen
“Türkiye Günleri” etkinliğinde, gele-
neksel sanatların yanı sıra Türk müziği
motifleri ve Türk mutfağının eşsiz lez-
zetleri gün boyu açık olan stantlarda
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
BUSMEK standında geleneksel el
sanatlarının tanıtımlarının yanı sıra,
etli pilav, Osmanlı şerbeti, Türk loku-
mu, süt helvası, kestane şekeri gibi
ikramlarla Türk mutfağının seçkin lez-
zetleri ziyaretçilere sunuldu.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük,  Türkiye'yi bu etkinlikte
temsil eden belediye sayısının giderek
arttığını söyledi. Tanıtım çadırlarında
önemli bir hareketlilik olduğunu kay-
deden Yörük, "Ümit ediyorum bu kül-
türel etkinliğin önümüzdeki yıllarda
yapılacak yeni faaliyetlerdeki katılımcı
sayımız daha da artacak. Bu etkinlik
çerçevesinde Arnavut kardeşlerimize
Türk kültürünü, medeniyetini tanıt-
mak için buraya getirip sergilediğimiz
ürünler ve mutfak lezzetlerimizin çeşit-
liliğinde de bir artış olacak" dedi. BUS-
MEK standını ziyaret eden Yörük’e,
BUSMEK ve Yunus Emre Enstitüsü
işbirliğiyle gerçekleştirilen yurt dışı
eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veril-
di. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Yunus Kaldırım günün anısına Yörük’e
çini tablo hediye etti.
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Leyla Şerif EMİN

ÇOK AVRUPAİ
HAREKETLER

BUNLAR

Bazı zamanlar Balkanlar Avrupa
Birliği için tam bir deney saha-
sıydı. Her türlü deney üzerinde

yapılıyor, her ne kadar sırça bir zemini
olsa da buranın, nedense tam da bu böl-
gede daha rahat ve vurdumduymaz
kararlar getirilebiliyor. Uzun bir zaman
Kuzey Makedonya Avrupa Birliği tam
üye müzakerelerinin başlatılması için
ciddi kararlar almak zorunda kaldı.
Brüksel’in isim konusunda dayattığı
şartı, yani Yunanistan ile Makedonya
ilişkilerinin sakinleşmesi için isim
değişikliği konusunda bile referanduma
giderek kendi ülkesinin ismini bile
değiştirdi. Kuzey Makedonya ismi bir
şeyleri değiştirebilir sandık ama o da
olmadı. Şu sıralar yine zor bir imtihan-
dan geçiyoruz.

Geçen hafta AB zirvesinde Fransa
engellemesi üzerine Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk tam üye müzakerelerine
başlama kararı alınamadı. Avrupa
Birliği komisyonu Başkanı Junker bunu
“büyük bir hata” olarak nitelendirse de,
sonuçta liderler arasında oybirliği sağ-
lanamayıp her iki ülke de hayal kırıklı-
ğına uğradı. Üyelik müzakerelerine
karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı
Makron kendi tutumunu savundu ve
Arnavutluk’tan gelen sığınmacılara işa-
ret ederek “çok sığınmacı gönderen”
bir ülke ile üyelik müzakerelerine baş-
lanmasını vatandaşlara açıklayamaya-
cağını söyledi.
Bu şekilde aslında kendi vaad ettikleri
birçok sözü yerine getiremeyen bir AB
var karşımızda. Bu Birlik daha kendi
arasında bir birlik sağlayamamışken,
diğer liderler gelişmeye “şaşkınlık” ile
bakarken ve aralarında böyle bir veto
kararın olabileceğini bilmiyor olmadık-
larına göre acaba kim samimi, kim
değil sorusunu sorma hakkı doğuyor.
Avrupa Birliğine daha 2007 yılında
kapıları açılan Romanya ve Bulgaristan
aslında birçok konuda Kuzey
Makedonya’dan bile daha zayıf not
almışlardı. Yolsuzluklar, organize suç-
larla ilgili mücadele, yargı reformu
dışında, “azınlıklar politikaları” karşı-
laştırıldığında da Kuzey Makedonya
birçok AB üyesi ülkelerine kıyasen çok
daha önde olduğu ortadayken, AB
“değerlerinin” aslında her ülke için
aynı şekilde işlediğini bir kez daha gös-
terdi

Bölge yani Balkanlar zaten gergin bir
yapıya sahip, bu gibi ayrımcılığın
yapılması komşu ilişkiler arasındaki
gerilimi daha da artırıyor. Birlik kendi
içinde sağlam bir yapı olmadığı sürece,
ülkeleri sadece anlık diğer üyelerin
özel çıkarları ile boğup, verdikleri söz-
leri çiğnemeye devam ettiği sürece
aslında kendi ciddiyetini kaybediyor ve
ortaya da komik bir tablo çıkarıyor.
AB’nin şımarık sömürgecisi Fransa
kimseyi takmıyor olabilir mi? Hani şu
meşhur parfümünü kokmasınlar diye
icat edenlerin ülkesi Fransa var ya işte
onlar, pislik ve kokudan kurtulmak için
parfümlerini icat ettiklerinde
Balkanlar’a hamamlar, kervansaraylar,
hanlar inşaat eden ve Fransa’nın karşı-
sında tir tir titrediği bir Osmanlı mede-
niyeti vardı. Anlaşılan hak, hukuk, âda-
let diye dillendirdikleri ilkeler aslında
muhâtaba göre değişiyor. Avrupa
Birliği Komşuluk İlişkileri ve
Genişlemeden sorumlu Komisyoneri
Johannes Hahn, Fransa’nın vetosunun
hayal kırıklığı yarattığını ve AB üye
ülkelerinin şimdi Batı Balkanlar’da AB
üyeliğine bağlılıklarının ne kadar ciddi
olduğunu beyan etmek zorunda olduğu-
nu belirterek aynı soruların sorulmasına
yol açıyor.
Bu gelişme beraberinde iç siyasette
farklı krizlere de neden oldu, AK
Başkanı Donald Tusk da Arnavutluk ve
Kuzey Makedonya’nın sınavı geçtiğini,
AB’nin sınıfta kaldığını açıkladı.
Ardından da Merkel’in ilkbaharda
Hırvatistan’daki Batı Balkanlar zirve-
sinde müzakerelerin yine gündemde
olacağını söylemesi, iç siyaset krizleri-
ne mâni olamadı. Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Pendarovski parti lider-
leriyle yaptığı toplantıda erken seçimi
gündeme getirdi. Başbakan Zaev kendi
taleplerinin erken seçimin 22 ya da 29
Aralık’ta yapılması doğrultusunda olsa
da, muhalefetin 100 günlük teknik
hükümet talebi üzerine erken genel
seçimin 12 Nisan 2020 tarihinde düzen-
lenmesi konusunda tüm siyasi partilerin
hemfikir olduğunu belirtti.

Kapımızda nur topu gibi erken bir
genel seçim yine bizi bekliyor, ne diye-
lim çok Avrupaî hareketler bunlar, alı-
şacağız…

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır

TDBB Srebrenitsa’da eğitimi destekleyecek

Yahya Kemal Beyatlı, 
kabri başında anıldı

Prof. Dr. Uzun’dan 
Karadağ’da konferans

BUSMEK Arnavutluk’taki
TürKiyE günlErindE
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk kültürü, geleneksel yemekleri ve Türk müzi-
ğinin tanıtılması amacıyla, Tiran Yunus Emre Enstitüsü’nün 2017 yılından beri her
yıl düzenlendiği “Türkiye Günleri” bu yıl üçüncü defa Arnavutluk halkı ile buluştu

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Cem Uzun, Karadağ Bilimler ve
Sanatlar Akademisi’nde konferans
verdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Avrupa
Bilim Editörleri Birliği (EASE) Yönetim
Kurulu Üyesi, EASE Türkiye Şubesi
Başkanı, TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin
Fen Bilimleri Komitesi Üyesi
ve Balkan Medical Journal’ın önceki baş
editörü Prof. Dr. Cem Uzun, Karadağ’ın
en önemli ulusal akademik kuruluşu
olan Karadağ Bilimler ve Sanatlar
Akademisi’nin daveti üzerine, başkent
Podgoritsa’daki Akdemi Merkezi’nde
“Tıpta Yayın Etiği” başlıklı bir konfe-
rans verdi. www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Moderatörlüğünü
Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi
Üyesi Prof. Dr. Goran Nikolic’in yaptığı
toplantıya Balkanların önemli tıp dergi-
lerinden, Hırvatistan’dan Croatian
Medical Journal baş editörü Prof.
Svjetlana Kalanj Bognar, Bosna-
Hersek’ten Bosnian Journal of Basic
Medical Science Managing editörü Dr.
Faruk Skenderi ve Sırbistan’dan
Vojnosanitetski pregled (VSP) dergisi
baş editörü Prof. Dr. Silva Dobric de
konuşmacı olarak katıldı.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Şair Yahya Kemal Beyatlı, vefatı-
nın 61. yılı dolayısıyla İstanbul
Kültür ve Turizm

Müdürlüğü’nce düzenlenen
törenle anıldı. Beyatlı’nın Aşiyan
Mezarlığı’ndaki kabri başında
düzenlenen törene katılan İl Kültür
ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz, usta şairin Türkiye’nin yetiş-
tirdiği büyük şairlerden ve önemli
düşünürlerden biri olduğunu söyle-

di. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yahya Kemal’i okumak demek, bir-
kaç alanda aynı anda buluşmak anla-
mına gelir. Her şeyden önce güzel
Türkçemizin sesidir, nefesidir, musi-
kisidir, mimarisidir Yahya Kemal.
Türkçeyi en güzel kullanan ve
Türkçenin hukukunu, bir dilin öne-
mini, mahiyetini, dilin kültür, mede-
niyet ve inanç tarihi açısından öne-
mini ortaya koyan isimlerdendir.
Yahya Kemal okumak demek, cihana
yayılan Osmanlı kültür ve medeni-
yetini, mimarisini, musikisini, zaferi-

ni, ahlakını, adabını, edebi bir dil,
üslup, bir muhasebe içinde okumak
ve anlamak demektir. Gerçekten
onun şiirlerinde, konferanslarında,
anlatımında, bizim tarihi geçmişimi-
zin hal muhasebesi ayrı bir yer
tutar.” www.timebalkan.com’a göre;
Beyatlı’nın kabrinin bulunduğu
Rumelihisarı da dahil, İstanbul’daki
bazı bölgeleri ziyaret ederken, başarı-
lı edebiyatçının eserlerini okumak
gerektiğini kaydeden
Yılmaz, “Süleymaniye Külliyesi’ni
ziyaret edin ama ‘Süleymaniye’de
Bayram Sabahı’nı okumanız gerek.
İstanbul’un fethinin Üsküdar’dan
nasıl seyredildiğini anlamanız için
onun ‘Hayal Şehir’ini okumanız
lazım. Yani Yahya Kemal, aslında her
satırıyla, mısrasıyla, bu toprakların,
bu medeniyetin ve kültürün sesi
olmaya özel göstermiş, onu anlama-
ya, anlatmaya büyük emek vermiş,
değer katmış bir isimdir. Mukaddes
Emanetler’i ziyaret ederseniz, onun
yazısını okuduğunuzda ayrı bir
anlam bulursunuz. Yazısıyla
Eyüpsultan’ın manevi derinliğine
ayrı bir değer katar. ‘Ezansız
Semtler’ yazısı yeni yapılaşmaya
başka bir perspektiften bakar.”
değerlendirmesinde bulundu.

SREBRENİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
(TDBB) heyeti, Bosna’daki savaş-
ta 8 binden fazla Boşnak sivilin

katledildiği Srebrenitsa’yı ziyaret etti.
Potoçari Anıt Mezarlığı bünyesinde
bulunan ve her yıl anma törenleri
öncesi soykırım kurbanlarının tabutla-
rının bekletildiği eski akü fabrikasının
TDBB desteğiyle onarılan çatısını ince-
leyen heyet, soykırım kurbanlarının

defnedildiği anıt mezarlığı da ziyaret
etti. TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak,
yaptığı açıklamada, fabrika çatısının
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile
İstanbul’un Beykoz ve Zeytinburnu
belediyeleri desteğiyle onarıl-
dığını aktardı. www.time-
balkan.com’a göre;
Srebrenitsa soykırımı-
nın, insanlık tarihinin
en büyük soykırımla-
rından biri olduğu-
nun altını çizen Solak,

Türkiye’nin böyle korkunç bir vahşeti
yaşamış Srebrenitsa halkına destek
olmaya çalıştığını ifade etti. Solak,
TDBB’nin Bosna Hersek genelinde
projeler gerçekleştirdiğini kaydederek,

Srebrenik’te bir okulun
onarımını, Doboj’da

bir köprü yapı-
mını, Kljuc’ta
İslam Birliği
Meclisi binası-
nın inşasını ve

Jablanica’daki bir

okulda Türkçe sınıfı açmayı planladık-
ları söyledi. Bosna Hersek’in,
TDBB’nin en aktif şekilde faaliyet gös-
terdiği ülkelerden biri olduğunu dile
getiren Solak, burada son dört yıl için-
de 50’nin üzerinde proje hayata geçir-
diklerini sözlerine ekledi. Potoçari Anıt
Mezarlığı yetkililerinden Azir
Osmanovic de soykırım kurbanlarına
ait tabutların defnedilmeden önce her
yıl bu akü fabrikasında bekletildiğini
anımsatarak, çatı onarımının kendileri
için büyük önem taşıdığını belirtti.
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Buca’nın en eski eğitim yuvalarından biri
olan Mimar Kemalettin İlk Okulu öğrenci-
lerini Cumhuriyet Bayramı kutlamaların-

daki coşkusu görülmeye değerdi

BAYRAK SEVGİSİ

İzmir’in nüfus bakımından en büyük ilçesi

Buca dolayısıyla en kalabalık öğrenciyi de ba-
rındırıyor. İlçenin fark yaratan eğitim kurumla-
rından biri de Mimar Kemalettin İlk Okulu.
Müdür Özlem Törer, Müdür Yardımcıları Sü-
leyman Kabaca ve Ülkü Durmaz yönetimindeki
okul milli bayramlardaki disiplin ve coşkusuyla
dikkat çekiyor. İlk okulla yeni tanışan minikler
1A Sınıfı öğretmeni Dilek Serbest ve 1 E Sınıfı
Öğretmeni Canan Urkun İnce’nin kareografi-
sinde 29 Ekim coşkusunu kendilerini izleyen
velileri ile birlikte yaşadı.

SİNOP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sinop Balkan Halkları ve Mübadele
Derneği her yıl olduğu gibi bu sene
de kentte düzenlenen Cumhuriye-

tin kuruluşunun 96. Yılı 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.
Dernek Başkanı Kenan Aral ve Dernek
Üyeleri Yöresel Folklor Kıyafetleri giye-
rek katıldıkları kortej yürüyüşünde
büyük ilgi gördü. Dernek Üyeleri daha
sonra Polis evinde düzenlenen resepsi-
yondan sonra,  akşam düzenlenen
Cumhuriyet yürüyüşü ve Fener alayına
katıldılar.  Sinop Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği Başkanı Kenan Aral,
özgürlüğün kıymetinin topraklarından
ayrı kalanlarca daha fazla hissedildiğini
belirterek, Sinop ve Türkiye’nin Cum-
huriyet Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Mimar Kemallettin’de
Cumhuriyet coşkusu

Sinoplu mübadiller 
Cumhuriyet coşkusuna katıldı

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...

         




