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seçime gidiyor
¥ Hırvatistan’da
cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir
adayın yüzde 50’den
fazla oy alamaması durumunda ikinci tur 5 Ocak
2020’de yapılacak.
Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk
turu 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bakanlar
Kurulu toplantısının
başında konuşan
Hırvatistan Başbakanı

Andrej Plenkovic, cumhurbaşkanlığı seçiminin
ilk turunun 22 Aralık’ta
yapılacağını açıkladı.
Resmi adaylık başvurularının 22 Kasım’da başlayacağı bilgisini paylaşan
Plenkovic, adaylık için
gerekli 10 bin imzanın
bu tarihten itibaren 12
gün içinde Devlet Seçim
Komisyonuna (DIP) teslim edilmesi gerektiğini
ifade etti. 3’te

TiKA Travnik’teki
medreseye de el attı
¥ Bosna Hersek’in
orta kesimlerindeki
Travnik şehrinde bulunan
tarihi Elçi İbrahim Paşa
Medresesi, Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen proje
sayesinde yeniden orijinal görünümüne kavuşacak. Osmanlı döneminde
77 vezir çıkaran ve halk

arasında “Vezirler Şehri”
olarak anılan Travnik’in
sembollerinden biri medresenin orijinalindeki
minareler, proje ile 101
yıl sonra yeniden inşa
ediliyor. Travnik’te
1706’da açılan ve halen
eğitim verilen medresenin minarelerinin iki ay
içinde tamamlanması
öngörülüyor. 3’te

Balkanlarda ve
OrtadOğu’da, temayüllere
aykırı BlOklaşmalar
natO’yu anlamsızlaştırıyOr
rifat saİt

sayfa 3’te

Batı Balkanlar AB
için tek yumruk !
Liderler Avrupa Birliği (AB), Bölgesel İşbirliği Konseyi,
Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi
uluslararası örgüt ve kurum temsilcileriyle görüştü

¥ Batı Balkan ülkelerinin
liderleri, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımının önündeki
tüm engelleri ortadan kaldırmak adına bölgesel iş
birliğin geliştirilmesi amacıyla Kuzey

Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de bir araya
geldi. Toplantıya, Kuzey
Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev, Sırbistan
Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic,
Arnavutluk Başbakanı Edi

Rama, Bosna Hersek Baka
nlar Konseyi Başkanı Denis
Zvizdic ve Karadağ
Ekonomi Bakanı Dragica
Sekulic katıldı. Kuzey
Makedonya Başbakanı
Zaev, görüşme sonrası
düzenlenen ortak basın

toplantısında, "modern
Balkanların" vatandaşların
hayali olduğunu belirterek, toplantının Batı
Balkan devletlerinin
vatandaşlarına daha iyi bir
yaşam sağlamayı hedeflediğini belirtti. 5’te

KDTP’de
Fikrim
Damka
dönemi
¥ Kosova'nın Türk
kökenli Milletvekili
Fikrim Damka,
Kosova Demokratik
Türk Partisi’nin
(KDTP) 8. Olağan
Genel Kurulu'nda
partinin yeni genel
başkanı seçildi.
Genel Kurul'da,
kayıtlı 72 delegeden 66'sı oy kullandı. Seçimlere, tek
aday olarak katılan
Damka, oy çokluğuyla KDTP'nin
yeni genel başkanı
oldu. 4’te

Bosna’da toplu mezarların
önü arkası kesilmiyor

¥ Bosna'daki savaşta (19921995) öldürülen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan
12 sivil Boşnak, başkent
Saraybosna yakınlarındaki
Hadzici'de toprağa verildi.
Boşnakların kontrolündeki bölge-

ye ulaşmak istedikleri esnada Sırp
askerlerinin kurşuna dizilerek katlettiği sivillerin 27 yıl sonra kılınan cenaze namazına Bosna
Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı
Denis Zvizdic de katıldı.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler

Enstitüsünden Marko Jurisic de
savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen hala 7 bin 210
kayıp olduğuna dikkati
çekerek, toplu mezarların yerlerini
bilenlere ihbarda bulunmalarını
ifade etti. 5’te
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Bursa Devlet
tiyatrosu'na
Gostivar’Da en
iyi oyun öDülü

Mostar Köprüsü'nün

K

GOSTİVAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

yıKılışının 26. yılı

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat topçu
birlikleri tarafından yıkılmasının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

B

MOSTAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osna Savaşı'nın devam
ettiği 1993 yılının 9
Kasım günü yıkılan köprüde düzenlenen tören, saat
10.16'da sirenlerin çalmasıyla
başladı. Zümrüt yeşili Neretva
Nehri'ne karanfil ve zambak
atılmasının ardından, Mostarlı
dalgıç Jasmin Kreso tarihi
köprüden sessiz atlayış gerçekleştirdi.

www.timebalkan.com’un haberine göre; Hersek Neretva
Kantonu Meclis Başkanı Serif
Spago, köprünün yıllar önce
nedensizce yıkıldığını vurgulayarak, "Ülkemizin kültür mirasının ve 500 küsür yıl önce
inşa edilmiş bu köprünün
kimsenin delice fikirlerinin hedefi haline getirmesine izin
vermemeliyiz." ifadelerini kullandı. Yağmura aldırış etmeden kendini nehrin soğuk
sularına bırakan Kreso da "Atlayışı daha güzel bir olay vesi-

lesiyle gerçekleştirmek isterdim. Bu hayatımda yaptığım
en zor atlayışlardan biri." dedi.
Mostar Dalgıçlar Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic ise yıkım
gününün Mostar tarihinin en
kara günü olduğunu ifade
ederek, "Bu töreni, böyle bir
olayın yalnızca Bosna Hersek değil dünyanın herhangi
bir yerinde tekrarlanmaması
ve yaşananların unutulmaması adına düzenliyoruz."
diye konuştu. Mimar Sinan'ın
öğrencisi Mimar Hayreddin

tarafından 1566'da inşa edilen
Mostar Köprüsü, şehre adını
verdiği gibi asırlardır medeniyetleri ve kültürleri de birleştirme görevi üstlendi.

TÜRKİYE’NİN
DESTEĞİ

Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan
köprü, Mostarlı atlayıcılar tarafından da asırlar boyunca atlama platformu olarak
kullanıldı. Hırvat topçu birlik-

BiZ SiZi

TANIYORUZ

lerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, bir gün sonra
saat tam olarak 10.16'da yıkıldı. Asırlarca kültürleri birbirine bağlayan tarihi köprünün
yıkılmasına, birçok ülke sessiz
kalmadı. Türkiye'nin de desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü,
2004'te törenle açıldı. Mostar
Köprüsü, eski Mostar şehriyle
beraber 2005'te de UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

uzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Gostivar şehrinde 3 yıldır
düzenlenen ITF Othello 2019
Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu Kuzey Makedonya’da perde açtı.
www.timebalkan.com sitesinin haberine göre; Tetova Tiyatrosu oyuncuları
Berat Saliu ve Argjend Hasani tarafından gerçekleştirilen kültürel etkinliğe;
Makedonya, Bosna Hersek, Kosova,
Arnavutluk ve Türkiye’den profesyonel tiyatro grupları katıldı. Festivalde;
“Dışarıda Kar Yağıyor”, “Ay, Carmela”,
“21. Yüzyıl Suçları”, “Shirley Valentina”, “Barbara’nın Doğumu” ve “Beşinci Sezon: Halk Düşmanı” gibi
önemli eserler sanatseverlerle buluştu.
Profesyonel bir jüri ekibi tarafından; en
iyi oyun, en iyi erkek ve kadın oyuncu
ve en iyi yönetmen ödüllerinin verildiği festivalde, Bursa Devlet Tiyatrosu
“Barbara’nın Doğumu” adlı oyunu 7
Kasım Perşembe günü Gostivar Kültür
Evinde saat 19.00’da sahneledi.

Başkan Batur'un
Selanik çıkarması

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 35.
Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için
Yunanistan'ın Selanik şehrine gitti

K

SELANİK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

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.
#bizsizitanıyoruz

onak Belediye Başkanı Abdül Batur, 35.
Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katılmak ve bir dizi ziyarette
bulunmak için Yunanistan'ın Selanik şehrine gitti.
Konak Belediye
Başkanı Abdül Batur, 35.
Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarına katılmak ve
bir dizi ziyarette bulunmak
için Yunanistan'ın Selanik
şehrine gitti. Başkan Batur,
Selanik ziyaretinin en
önemli günü olan 10 Kasım'da, Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün
doğduğu evde düzenlenecek olan anma programına
katılacak. Konak Belediye
Başkanı Abdül Batur'un Yunanistan ziyaret programı
başladı. 8 Kasım'da sabah
erken saatlerde yola çıkarak, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle Selanik'e
giden Başkan Batur'un ilk
durağı, kentte 8-10 Kasım
tarihleri arasında düzenlenen 35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı oldu.
Heyet, fuarda İzmir Valiliği
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kurulan stantta Konak
Belediyesini temsilen yer
aldı. Başkan Batur ve meclis
üyeleri daha sonra Selanik
Başkonsolosu Efe Ceylan'ı

makamında ziyaret etti.

İZMİR-SELANİK

Selanik ziyaretinin en
önemli anının 10 Kasım'da
Atatürk'ün doğduğu evde
olmak şeklinde açıklayan
Başkan Batur, iki yaka arasındaki karşılıklı ilişkilerin
güçlendirilmesi, hem ticaret
hem de turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için
gerekli bir dizi görüşmenin
yapılacağını da kaydetti. Selanik ve İzmir arasındaki feribot seferlerinin
başlatılmasının gündemde
olduğunu, ilgili firma temsilcilerini daha önce Konak
Belediyesi'nde ağırladığını
hatırlatan Başkan Batur, direkt uçak seferlerinin yapılabileceğine işaret etti.
Batur, "İzmir-Selanik hattının yeniden kurulmasını
çok önemli buluyorum. Selanik'i merak edenler, mübadele dolayısıyla bir bağı
burada olanlar, İzmir'den
gelip burayı ziyaret etmek
istiyor. Ayrıca burada yaşayanlar için de İzmir önemli
bir kent. İzmir-Selanik köprüsünün hem deniz hem
hava yoluyla kurulmasının
iki yakaya da kazanımları
büyük olacaktır" dedi. Batur
her iki kentin fiziksel açıdan
birbirine çok benzediğini de
dikkat çekerek, 'Selanik
küçük bir İzmir'dir. Kordon'la müthiş bir benzerlik
taşır' diye konuştu.
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Balkanlarda ve
OrtadOğu’da, temayüllere
aykırı BlOklaşmalar
natO’yu anlamsızlaştırıyOr

S

İZMİR MEKTUBU

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
rifatsait@balkangunlugu.com
Merkezi (BASAM) Başkanı

Hırvatistan’da seçim
22 aralık’ta düzenlenecek

Hırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda ikinci tur 5 Ocak 2020’de yapılacak

H

zaGreB
Balkan Günlüğü

ırvatistan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk
turunda hiçbir adayın
yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda ikinci tur 5
Ocak 2020’de yapılacak.
Hırvatistan’da cumhurbaşkan-

lığı seçiminin ilk turu 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bakanlar Kurulu toplantısının başında
konuşan Hırvatistan Başbakanı
Andrej Plenkovic, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 22
Aralık’ta yapılacağını açıkladı.
Resmi adaylık başvurularının
22 Kasım’da başlayacağı bilgisini paylaşan Plenkovic, adaylık

için gerekli 10 bin imzanın bu
tarihten itibaren 12 gün içinde
Devlet Seçim Komisyonuna
(DIP) teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. İlk turda hiçbir
adayın yüzde 50’den fazla oy
alamaması durumunda ise
ikinci turun 5 Ocak 2020’de yapılacağı bildirildi. Bu arada,
mevcut Cumhurbaşkanı Ko-

linda Grabar Kitarovic’in yanı
sıra eski Başbakan Zoran Milanovic ve şarkıcı Miroslav Skoro
da aday olacaklarını açıklamıştı.
www.timebalkan.com’a göre;
anketlere göre, mevcut cumhurbaşkanı diğer adaylardan önde
görünürken, hiçbir adayın ilk
turda seçimi kazanması beklenmiyor.

Elçi İbrahim Paşa Medresesi

TIKA’yA EMAnET
B

travnİk
Balkan Günlüğü

osna Hersek’in orta kesimlerindeki Travnik
şehrinde bulunan tarihi
Elçi İbrahim Paşa Medresesi,
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından yürütülen proje
sayesinde yeniden orijinal görünümüne kavuşacak. Osmanlı döneminde 77 vezir
çıkaran ve halk arasında “Vezirler Şehri” olarak anılan
Travnik’in sembollerinden
biri medresenin orijinalindeki
minareler, proje ile 101 yıl
sonra yeniden inşa ediliyor.
Travnik’te 1706’da açılan ve
halen eğitim verilen medresenin minarelerinin iki ay
içinde tamamlanması öngörülüyor.
www.timebalkan.com’un haberine göre; TİKA Saraybosna
Koordinatörü Ömer Faruk

Alımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’te farklı alanlarda birçok
projeyi hayata geçirdiklerini
aktararak, TİKA’nın burada
1995’ten beri 900’e yakın
proje gerçekleştirdiğini söyledi. Ortak tarihi miras projeleri arasındaki Elçi İbrahim
Paşa Medresesi’nin geçmiş

yıllarda birçok restorasyon
geçirdiğini kaydeden Alımcı,
eserin orijinalindeki minarelerin 101 yıl önce yıkıldığını
ifade etti.Alımcı, medresedeki proje kapsamında minarenin takılma sürecine
başlandığını belirterek, “İskeletleri yerleştirildi. Minarelerin dışı da orijinalinde

olduğu gibi ahşap olacak.”
dedi. Travnik Müftüsü
Ahmed Adilovic de TİKA’nın
üstlendiği restorasyon projesinin maliyetinin çok yüksek
olduğunu kaydederek, minarelerin Bosna Hersek Devlet
Arşivi’nde bulunan eski belgeler sayesinde aslına uygun
inşa edildiğini belirtti.

Mehmetçik Lukavica’da bir
lisenin dershanesini yeniledi
A

lukavİCa
Balkan Günlüğü

vrupa Birliği Barış Gücü
(EUFOR) bünyesinde
Bosna Hersek’te görev
yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Lukavica’daki bir lisenin
amfi dershanesini yeniledi. Başkent Saraybosna yakınlarında bulunan ve Sırp nüfusun yoğun
olduğu Lukavica’daki 28 Haziran
Lisesi’nde gerçekleştirilen proje
kapsamında, dershanenin masa
ve koltukları yenilendi, duvarları
boyandı, akıllı tahta temin edildi.
www.timebalkan.com sitesinin

haberine göre; amfi dershanenin
hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi
Haldun Koç, iyi, güzel ve sağlıklı
mekanlarda eğitim gören öğrencilerin geleceğinin de bir o kadar
başarılı olacağını söyledi. Türkiye’nin, samimi bir dost olarak
gördüğü Bosna Hersek’e, her
alanda kalkınması için destek
verdiğini kaydeden Koç, “Siz de
alacağınız eğitimlerle ülkenizi en
iyi şekilde temsil edecek ve ülkenizin kalkınması için çalışacaksınız. Buna katkı sağladığımız için
çok mutluyuz.” dedi.

rifat saİt

on dönemde ABD ve
Avrupa’nın Türkiye’ye karşı olan olumsuz tavırları, Rusya’nın ise
yakınlaşması uluslararası
arenada farklı bloklaşmalara
neden oluyor. Türkiye, ülke
menfaatleri doğrultusunda
Rusya ile tarihinde hiç olmayan bir dostane ilişki içinde.
Diğer yandan Türkiye’nin
son 70 yılın en etkin gücüne
erişmesi bu bloklaşmayı
farklı boyutlara taşıyor. Bu
arada bu iki cephede yani
Balkanlar ve Ortadoğu’da
soğuk ve sıcak savaşlar yaşanıyor.
Son ABD ziyaretinde Başkan Erdoğan hem iç hem dış
siyasette çok güçlü bir etki
bıraktı. Amerikalılar, çok
eski müttefikleri Türkiye’yi
ezeli rakipleri Rusya’ya kaptırabileceklerinin farkına
vardılar ve nihayet sanki
derin uykudan uyandılar. İnşallah durum böyledir.
Ortadoğu’da ABD, Avrupa
ve İsrail’in çok ciddi beklentileri var. Petrol ve doğal gaz
yanında Yahudiler için özel
dini nedenler de biliniyor.
Türkiye ise sınırlarının dibinde cereyan eden gelişmelere ülke güvenliği ve
geleceği açısından son derece hayati bakıyor. Ayrıca
ülkemize sığınan mülteci sayısı 4 milyonu geçti. Göçler,
Avrupa’yı karar kara düşündürüyor.
Balkanlarda ise bölgenin
stratejik önemi dikkat çekiyor. Avrupa’nın Asya’ya
açılan kapısı gibi olan Balkanlar hem ABD hem de
Avrupa’nın göz bebeği durumunda.
Son dönemde Rusya ile birlikte hareket eden Türkiye,
her iki Bölgede de yani hem
Balkanlarda hem de Ortadoğu’da güçlü bir devlet görüntüsü veriyor. Tabi bunlar
iceberg’in görünen tarafları.
Yani bilmediğimiz çok derin
bir oyun içinde oyun varsa
ve kontrol farklı yerdeyse
olay vahim olabilir. Biz çok
derinlere dalmadan ABD (
İsrail) ve Avrupa’ya karşı
Türkiye – Rusya Bloğunu
net olarak görüyoruz. Bu
bloklaşma içinde teamüllere
aykırı birliktelikler var. Örneğin Ortadoğu’da aynı dini
görüşe sahip olduğumuz
İslam ülkeleri bizimle değil
Amerika ile ortak hareket
ediyor. Suriye ile ilişkiler bilinmeyen ve anlamsız belirsiz bir kategoride. Var ama
yok gibi. İleriki dönemlerde
bu duruma mutlaka bir netlik
kazandırılması gerekir.
Balkanlarda ise geçmiş yılarda ezeli düşman olduğumuz Rusya ve onun gibi
Slav dostu Sırbistan ile ciddi
bir yakınlaşma içindeyiz.
Ancak diğer taraftan ABD
ile son dönemde yakınlık
kuran Arnavutlarla sanki bir
uzaklaşma dönemi yaşıyoruz. Aslında belki de bizim
için en çelişkili ve üzücü
taraf bu olsa gerek. Zira Türkiye’de sayıları beş milyon
dolaylarında olan Arnavut
kökenli vatandaşımız için bu
durum kabullenilemez. İç siyasette de olumsuzluklar
oluşturabilir. Diğer yandan

Kosova ve Arnavutluk ile
olan ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Kaldı ki Kosova
seçimlerini kazanan VV partisi lideri Albin Kurti, Balkanlarda Arnavutların
yaşadığı bölgeler olan; Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Preşova bölgesi
(Sırbistan), Çamerya Bölgesi
(Yunanistan) ile “Büyük Arnavutluk’u” kurma düşüncesi içinde. ABD’nin bu
olaya en azından KosovaArnavutluk Ekonomik birlikteliğine olumsuz
bakmadığı hatta sanki desteklediğini de görüyoruz.
Balkanlardaki olası bir “Arnavutluk Ekonomik Birliği“
durumunda Türkiye’nin de
çıkarları doğrultusunda bu
olayın uzağında kalmaması
beklenir.
Dost ve kardeş Arnavutlarla
yakınlaşmamız ve iyi ilişkiler içinde olmamız önemli.
Ancak Arnavutların ABD’ye
meyilli olması (Ki bunu
doğru bulmuyorum) ve
ABD’yi dost görmeleri diğer
yandan da son dönemde yakınlaştığımız Rusya ve Sırbistan’a karşı Arnavutların
var olan ve bana göre haklı
oldukları tarihi hasımlıkları,
Arnavutları bizden uzaklaştırıyor. Balkanlarda tarihi kardeşimiz ve dostumuz olan
Arnavutların bize yakınlığı
stratejik öneme sahiptir. Bu
dostluğun mutlaka korunması gerekir. Fakat Arnavutların son dönemde ABD ile
yakınlaşması sonucunda
gerek Kosova ve gerekse Arnavutluk’ta Feto terör örgütü
yandaşlarıyla ile korumacı
bir tavırla yakınlaşmaları da
oldukça üzücü. Bu durumu
asla kabul etmiyoruz. Kosova ve Arnavutluk, Feto
terör örgütünün ne olduğunu
hala anlamış değil. Ya da
maalesef biz anlatamadık.
ABD, kendi oluşturduğu
terör örgütü Fetonun Balkanlarda devamı için Arnavutları etkiliyor. Biz ise ne
yazık bu konuda etkisiz kalıyoruz.
Son dönemdeki bloklaşmalar
yukarıda bahsetmeye çalıştığımız temayüllere aykırı birliktelikleri çıkardı. Ancak
daha ilginç ve vahim olan bir
durum söz konusu. Rusya ve
eski ismi ile Demirperde ülkelerine karşı kurulan NATO’nun giderek
anlamsızlaştığı. Zira en başta
Balkan ülkelerinden Bulgaristan ve Romanya gibi eski
Varşova paktı üyesi olan ülkeler bile bugün Rusya’ya
karşı ABD’nin yanında yer
alıyorlar. Keza eskilerin en
keskin Komünist devleti Arnavutluk bile ABD ile çok
yakın temasta. Diğer yandansa NATO’nun asker sayısı olarak en yetkin ülkesi
Türkiye ise Rusya’nın yanında. Türkiye, Rusya’dan
S-400 füzelerini alırken anlaşması olduğu halde
ABD’den F-35 uçaklarını
alamıyor. NATO’nun en
önemli doktrini olan, bir
NATO ülkesine yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine
yapılmış sayılır ve ortak savaşılır anlaşmasını kimse
takmıyor.

4 Kosova Haberleri

Kosova Demokratik Türk Partisinin
yeni genel başkanı FİKrİm DamKa
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osova'nın Türk kökenli
Milletvekili Fikrim
Damka, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) 8.
Olağan Genel Kurulu'nda partinin yeni genel başkanı
seçildi. Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de bir otelde
düzenlenen genel kurula, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın,
Kuzey Makedonya
Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, TDP
Milletvekili Yusuf Hasani, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim
Demiri, delegeler, ülke
ve yurt dışından parti
temsilcileriyle STK
temsilcileri

katıldı. www.timebalkan.com’a
göre; Genel Kurul'da, kayıtlı 72
delegeden 66'sı oy kullandı. Seçimlere, tek aday olarak katılan
Damka, oy çokluğuyla KDTP'nin
yeni genel başkanı oldu. Delegelerin 49'u "evet", 10'u "hayır", 7'si
ise "çekimser" oy kullandı.
Damka, burada yaptığı konuşmada,
hedeflerinin Kosova Türklerinin tek
siyasi çatısı olan Kosova Demokratik
Türk Partisini eskiden olduğu gibi
güzel ve güçlü günlerine getirmek olduğunu belirterek, parti
üyelerinin desteğiyle
başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Parti bünyesinde
oluşturulacak alt teşkilatlarla her vatandaşa ve haneye kolay
ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan
Damka, "Türkiye
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Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi
güçlendirmek amacıyla başta
Ankara ve İstanbul olmak üzere,
vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde parti temsilciliklerinin oluşturulması da yine yeni dönemde
gerçekleştirmeyi planladığımız
çalışmalar arasında yer alıyor."
ifadelerini kullandı.

20 YILLIK İKTİDAR

Eski KDTP Genel Başkanı Mahir

Atatürk’ün sevdiği şarkılar
Prizren’de yAnkılAndı
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ürkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında, Kosova'da sevdiği
şarkılarla anıldı. Kosovalı
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de, Kosova Filizler
Atatürkçü Türk Kültür ve
Sanat Derneği'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği 'Atatürk'ü
Anma Etkinlikleri' çerçevesinde düzenlenen konserde,
Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı. www.kosovaport.com sitesine göre;
Prizren Kültür Evi Salonu'nda
düzenlenen geceye Kosova
Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka ve çok
sayıda davetlinin katıldığı gecede, Türk Dernekler Evi Korosu'nun söylediği şarkılar,

katılımcılar tarafından büyük
alkış aldı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'ün ölümünün 81'inci
yıldönümü çerçevesinde düzenlenen gecede, ayrıca Filizler
Atatürkçü Türk Kültür ve
Sanat Derneği'nin folklor gösterisi büyük ilgi gördü.
DHA'ya açıklamalarda bulunan Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Genel Başkanı
ve Milletvekili Fikrim Damka,
"Mustafa Kemal Atatürk bizim

için önder, bir liderdir. Özellikle Kosova'daki Türkler açısından takip edilmesi gereken
bir lider ve millet kavramını
bizim açımızdan en fazla öne
süren bir lider olduğu için
bizim bu topraklarda bunu
dile getirdiğimiz bir kavramdır. Tabi ki Atatürk'ün diğer
ilke ve inkılaplarını da buradaki Türk toplumu takip etmektedir. Bizim kimliğimiz,
Atatürk'ün millet kimliğiyle
eştir" ifadelerini kullandı.

İzmir’de Kosova Konsolosluğu açılacak
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alkanların en yeni ülkesi olan Kosova Cumhuriyeti, İzmir’e
Konsolosluk açmayı planlıyor. klankosova.tv sitesinin
haberine göre Kosova Dışişleri İzmir için Konsolosluk
kararını onayladı.
Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki
Başkonsolosluk ’tan
sonra İzmir’de açılacak olan konsolosluk
ile Kosova Dışişleri’nin Türkiye’deki
üçüncü resmi ofisi
olacak. Gelen yoğun
talep üzerine açıla-

cak olan Kosova İzmir Konsolosluğu için eski Kosova istihbarat şefi Shpend
Maxhuni'nin adı geçiyor.
Ancak bu isim henüz netleşmedi.
Bilindiği gibi İzmir’de 150
bin kadar Kosovalı yaşıyor.
Manisa, Aydın ve Denizli gibi
komşu illerle birlikte bu

rakam 200 bini bulabiliyor.
Yine bilindiği gibi Türkiye’nin eski ve köklü Balkan
Dernekleri’nden Kosova Rumeli Derneği de İzmir’de faaliyetlerini sürdürüyor. Bu
yüzden de İzmir’de Kosova’nın fahri konsolosluğu
açılmış ve önceki dönem milletvekillerinden Dr. Muharrem Toprak bu
göreve getirilmişti.
Kosova İzmir Konsolosluğu’nun açılmasıyla birlikte fahri
konsolosluk kapanabilir. Kosova İzmir
Konsolosluğunun
resmi açılışı Kosova’nın bağımsızlık
ilan tarihi olan 17
Şubat olabilir.

Yağcılar, yaklaşık 20 yıldır yürüttüğü görevini devrederken yaptığı veda konuşmasında,
başkanlık döneminde kaydedilen
başarılar ve gözlenen eksikliklerle
ilgili bilgi verdi. Son dönemde yaşanan parti içi çekişmelerine işaret eden Yağcılar, toplumsal
çalışmalar yerine daha çok bireysel çalışmaların ağır bastığını ve
bunun üstesinden gelinmesi gereğini dile getirdi. Büyükelçi Sakar,
Kosova Türklerinin, Türkiye
ile Kosova arasındaki köprü olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Soydaşlarımızın her alanda aktif
ve en önde olması bizim öncelikli
temennimizdir. Böylece hem
kendi toplumunuza hem de Kosova'nın çok kültürlü ve etnikli
yapısına sağlayacağınız katkılar
daha da artacaktır. Türkiye
ile Kosova arasındaki kardeşlik
ilişkilerimizi arzu ettiğimiz yüksek seviyelere çıkarmamız daha
da kolaylaşacaktır."
TDP Genel Başkanı İlyas da Balkanlardaki Türk siyasi partilerinde başlayan değişim
sürecinin, Kosova'da da demokratik şekilde gerçekleştirdiğini
görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mamuşa ile İlkadım
kardeş oldu
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lkadım Belediyesi ve Kosova Mamuşa Belediyesi
arasında "kardeş belediye
protokolü" imzalandı. İlkadım
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu Kurucu Genel Başkan
Yardımcısı İzzet Altuntaş birlikte ziyaret eden Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi
Hüsrev, İlkadım Belediyesi ve
Kosova Mamuşa Belediyesi
"kardeş belediye protokolünü"
imzaladı. İmzalanan protokol
ile belediye başkanları, ortak
çalışmaların arttırılarak ilçede
yaşayan vatandaşlara hizmet
için her zaman yan yana olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere göre; iki belediye
başkanın karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu imza protokolünde kardeş belediyeciliğin
önemine değinen Kosova Ma-

muşa Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, "Öncelikle ziyareti büyük bir kaynaşma ve
fırsat olarak görüyoruz. Belediye Başkanın İlkadım'da yapacağı proje ve çalışmanın
bizim için ufuk açıcı olması söz
konusu oldu. Karşılıklı oldukça güzel bir etkileşim içerisinde olduğumuzu burada
ifade etmeliyim. Özellikle İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın çok iyi bir
insan olması, dost canlısı bir
insan olması, gönlünü kalbini
bize açmış olması bu ilişkilerimizin gelişmesinde çok önemli
bir etkendir. Herkesin bir birini
sevdiği, saydığı memleketin
her tarafına en iyi hizmetin götürüldüğü bir Türkiye'yi yaşayacağız. İnsanı ayakta tutan
manadır, gönüldür, sevdadır.
Bizler Türk bayrağına sevdalı
bir toplumuz. Ben de bu yolda
çalışan bir belediye başkanı
olarak sadece kendi ilçemin
değil sizlerin de hizmetinde olduğumu söylemek için buraya
geldim" şeklinde konuştu.
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Yunanistan
bir 17 Kasım’ı
daha atlattı
Y
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12 Boşnak, 27 yıl sonra

toprağa verildi
Bosna'daki savaşta (1992-1995) öldürülen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda
ulaşılan 12 sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi
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osna'daki savaşta (19921995) öldürülen ve bedenlerine yıllar sonra
toplu mezarlarda ulaşılan 12
sivil Boşnak, başkent Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toprağa verildi.
Boşnakların kontrolündeki
bölgeye ulaşmak istedikleri
esnada Sırp askerlerinin kurşuna dizilerek katlettiği sivillerin 27 yıl sonra

kılınan cenaze
namazına Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis
Zvizdic de katıldı. www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre; Zvizdic, BosnaHersek'te
700'den fazla toplu mezar bulunduğunu vurgulayarak,
"Burası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
iddia ettiği gibi saatli bomba
değil, başka bir dine mensup
oldukları için öldürülen onbinlerce Boşnak'ın gömüldüğü
toplu bir mezar" dedi. Adale-

tin sağlanabilmesi için suçluların cezalarını çekmeleri gerektiğini vurgulayan Zvizdic,
bugünün, 27 yıl sonra sevdiklerine kavuşan kurban yakınları için özel bir gün olduğunu
söyledi. Bosna Hersek Kayıp
Kişiler Enstitüsü’nden Marko
Jurisic de savaşın üzerinden
çeyrek asır geçmesine rağmen
hala 7 bin 210 kayıp olduğuna
dikkati çekerek, toplu mezarların yerlerini bilenlere ihbarda bulunmalarını ifade etti.
Babası Salko'yu toprağa veren

Batı Balkan ülkeleri Kuzey
Makedonya'da toplandı
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atı Balkan ülkelerinin liderleri, "insan, mal, hizmet ve
sermayenin" serbest dolaşımının önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak adına bölgesel iş
birliğin geliştirilmesi
amacıyla Kuzey Makedonya'nın
güneybatısındaki Ohri'de bir
araya geldi. Toplantıya, Kuzey
Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev, Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi
Başkanı Denis Zvizdic ve Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic katıldı. Liderler bu
kapsamda Avrupa Birliği
(AB), Bölgesel İşbirliği Konseyi,
Dünya Bankası ve Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgüt ve kurum temsilcileriyle de görüştü.
www.timebalkan.com’a göre:
Kuzey Makedonya Başbakanı
Zaev, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında,
"modern Balkanların" vatandaşların hayali olduğunu belirterek,
toplantının Batı Balkan devletlerinin vatandaşlarına daha iyi bir
yaşam sağlamayı hedeflediğini
belirtti.
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde

geçen ay başlatılan ve Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk arasında bölgesel ticareti ve
insanların dolaşımını hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlayan inisiyatifin Batı Balkan
ülkelerinin kendileri tarafından
üstlenilen ilk girişim olduğunu
belirten Zaev, şunları kaydetti:
"Eylem planı, sınırlarımızın 7 gün
24 saat olarak çalışmasını öngörüyor. Bu bölgedeki tüm vatandaşların kimlik kartları ile
hareket etmesini sağlayacak.
Kamyonların bizim gümrüklerimizden hızlı geçmesi için koşullar sağlayacak. Gıda ve
Veterinerlik Ajansı tarafından
tüm belgelerin karşılıklı olarak
tanınmasını sağlayacak." Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırbistan için bunun çok önemli bir
girişim olduğunu ve çok kısa sürede çok önemli konularda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Bölgesel iş birliğinin önemine de
dikkati çeken Vucic, "Dünya Bankası yetkilileri bize şunu söyledi:
Sınır noktalarımızda bitki sağlığı
ve veterinerlik denetlemeyi getireceğimiz ve kamyonların daha
hızlı geçişini
sağlayacağımız zaman sadece ülkeler arasındaki ilgili sınır nokta-

larındaki toplam tasarrufun 229
milyon avro olacağını söyledi. Sadece vardığımız bu küçük anlaşma örneğinden Arnavutluk,
Kuzey Makedonya ve Sırbistan
vatandaşlarının ne kadar tasarruf
edeceğini görebilirsiniz." ifadelerini kullandı. Arnavutluk Başbakanı Rama ise söz konusu
inisiyatifin fikrinin Batı Balkanları bölmek olmadığını belirtti.
Bu inisiyatifin bölge ülkelerinin
bir inisiyatifi olduğuna işaret
eden Rama, uluslararası kuruluşların bu kez "davet eden" değil
"davet edilen" taraf olduğunu
söyledi. Toplantıya Kosova'dan
temsilcinin katılmamasına da değinen Rama, bunu mantıklı bulmadığını ifade etti. Rama,
"Bölgesel iş birliği ve Kosova'yı
tanımayan Sırbistan
ve Bosna Hersek dahil olmak
üzere bölge ülkeleriyle iş birliği
içinde AB'nin dört (insan, mal,
hizmet ve sermaye) AB serbestisinin hayata geçirilmesi, Arnavutluk’un tutumunu değiştirdiği
anlamına gelmiyor." dedi. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, sosyal medya hesabında
yaptığı bir paylaşımda, AvrupaAtlantik perspektifini herhangi
bir bölgesel girişimle değiştirmek
istemediğinden dolayı Ohri'deki
bu toplantıya katılmayı reddettiğini bildirdi.

Lejla Beganovic babasının
artık bir mezarı olacağını belirterek, "Mezarının başına
gelip 27 yıldır içimde biriktirdiklerimi seninle paylaşmayı
sabırsızlıkla bekliyorum."
dedi. Bu arada, 1992
yazında öldürülen bu 12 siville birlikte kurşuna dizilerek
öldürülen 74 kişinin bedenine
ise hala ulaşılamadı. Bugün
defnedilen 12 sivilin bedenlerine geçen haziran
ayında Lovkice-İgman mevkiinde ulaşılmıştı

unanistan’da 1967’de
yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na
karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce ülke
genelinde birçok üniversite
öğrenciler tarafından işgal
edildi. Başkent Atina’daki
bazı üniversite yönetimlerinin olayları engellemek
amacıyla derslere ara verilmesi kararını protesto eden
öğrenciler, Atina ve Selanik
başta olmak üzere birçok şehirde onlarca üniversiteyi
işgal etti.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; öğrenci derneklerinin ortak kararıyla
işgal edilen üniversiteler
arasında Atina Pantion,
Atina Kapodistria, Selanik

Aristotelyos ve Patras gibi
ülkenin köklü eğitim kurumları da bulunuyor. Bazı
bölgelerde derslere ara verilmesi kararının ardından
kapılarına kilit vuran üniversitelere zorla girmeye çalışan öğrencilerle polis
arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Eğitime
ara verilen Atina Ekonomi
Üniversitesi'ne zorla girmeye çalışan öğrencilerle
polis arasında çıkan arbedede yaralanan öğrenciler
olduğu, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Polis,
yaklaşık 200 kişilik grubu
dağıtmak için göz yaşartıcı
gaz ve ses bombaları kullandı. Aynı üniversitede
daha önce düzenlenen operasyonda, yıldönümü gösterilerinde kullanılmak
üzere maske, taş ve sopalar
ele geçirilmişti.
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KOSOVA’DAN
ÇANAKKALE’YE
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Arnavutluk’ta Osmanlı
kültür durağı: İşkodra
Balkanların en büyük gölünün bulunduğu, etrafı görkemli
dağlarla çevrili İşkodra, Osmanlı kültürünün izlerini taşıyan,
üç bin yıllık kalesiyle Arnavutluk’un tarihi merkezi
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alkan Savaşları sırasında altı
aylık kuşatmaya direnen ve
Osmanlı'nın Balkanlar'da en
son terk ettiği İşkodra, Osmanlı
Dönemi'nin yansımalarını kentin
dört bir yanında görebileceğiniz bir
yer.
Arnavutluk’un en eski yerleşim
merkezlerinden olan İşkodra, ülkenin kuzey kesiminin en önemli sanayi ve kültür merkezi. MÖ. 4.
yüzyıllara uzanan geçmişiyle Avrupa’nın da en eski yerleşim yerlerinden biri olan İşkodra, 15. yüzyılda
katıldığı Osmanlı’dan 20. yüzyıldaki Balkan Savaşları sonunda ayrılmış.
1392’de Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı egemenliğine giren
İşkodra, 1467’deki Fatih Sultan
Mehmet dönemiyle Arnavutluk
Cumhuriyeti kurulana kadar Osmanlı’nın Rumeli Beylerbeyliği’ne
bağlı bir sancak şehri olarak kalmış. Bektaşiliğin yayıldığı kentin
en eski camisi ise Kurşunlu Cami.

İŞKODRA GEZİLECEK
YERLER

İşkodra'da gezilecek yerlerden ilki
Rozafa Kalesi, Bojana ve Drin nehirleri ile çevrili, kentin
manzarasının en güzel
göründüğü nokta.
Stratejik konumundan dolayı, antik
dönemlerden
bu yana yerleşimin bulunduğu
kale MS
167’de Romalılar tarafından ele
geçirilene
kadar İliryalıların kalesi olarak
biliniyor.
Kaje Hamn ve Mujo
Baba mezarlarının yer aldığı kalede Balshaj Kule’si adı verilen bir
kule bulunuyor. Arnavutluk’un en
ünlü ve büyük kalesi olarak bilinen
kale içerisinde bir mezarlık, çan
kulesi, Osmanlı, Venedik ve orta
çağdan kalma pek çok yapı bulunuyor. Kale çevresindeki restoranlarda yöresel Arnavutluk
lezzetlerini tatmanız mümkün. Ayrıca burada ufak bir de müze bulunuyor.
İşkodra’da kale dışında Tarih Müzesi, Türk Hamamları, dar sokaklardaki eski Osmanlı evleri,

Osmanlı Hapishanesi, Dilaver Paşa
Evi, tarihi 14. yüzyıla uzanan St.
Stephen Katedrali, 19. yüzyıl yapısı
İşkodra Katedrali ve kiliseden dönüştürülen Fatih Sultan Mehmet
Cami görülecek yerler arasında.

OSMANLI İZLERİ

İşkodra’nın en eski yapısı olan ve
1773’te Arnavut Mehmet Buşati
Paşa tarafından inşa ettiren Kurşunlu Cami’yi görmeden kentten
ayrılmayın. Kentin merkezinde yer alan pek
çok kafe, bar ve
restoranın bulunduğu yayalara ait bir
cadde olan
Kolë Idromeno Caddesi de,
İşkodra’nın
en popüler
yeri.
Anıt ve heykelleri ile bilinen İşkodra'nın
en ünlü heykeli
Arnavutların milli
kahramanı İsa Boletini'ye
ait. Edit Durham Caddesi'nde yer
alan devasa büyüklükteki heykelin
bulunduğu bölge şehrin hareketli
noktalarından. Makedonyalı Arnavut Rahibe Terasa'nın heykeli de
şehir merkezinde.
İşkodra, Arnavutluk'un başkenti
Tiran'a 101 kilometre uzaklıkta.
Özel araçla 1,5 saat süren bu güzergahta düzenli otobüs seferleri yapılıyor. Ayrıca günde 2 kez tren seferi
de bulunuyor.

www.egetelgraf.com
sitesinden alınmıştır…

İlber ŞİYAK

eğerli okurlarım… Sizlere Rumeli’nin en
ücra yerlerinden biri olan Şardağ’ın zirvesinde, küçücük bir köyden, Çanakkale Savaşına gönüllü olarak koşarak gelen ve şehit ve gazi
olan yiğitlerin yaşadıklarını anlatmak istedim.
Kosova’nın Gora bölgesinin, Dragaş Belediyesi’ne
bağlı, “ZLİPOTOK – HIZLI DERECİK” Köyünü
anlatacağım. “Zlipotok Köyü”nü haritada bile bulamazsınız. Şardağı’nın zirvesinde küçük bir köydür.
İsmini, Çanakkale Savaşlarına davet edilen köylülerin
köy yolunda “Kosova Gönüllüler Taburu”na bir an
önce yetişmeleri için hızlıca yürümelerinden dolayı
Türkçe’de “Hızlı” anlamına gelen ve yöre ağzıyla
“ZLİ” denilen ve Slav dilinde
“Yol ve Dere “anlamına gelen “POTOK” kelimelerinin birleştirilmesinden almıştır. 1915 yılına gelindiğinde yedi düvel Osmanlı Devletine savaş açmış,
boğazlara egemen olabilmek ve Türk Milletini Anadolu topraklarından söküp atmak için Çanakkale’ye
saldırırlar.
Anadolu’da ve gönül coğrafyamızın her köşesinden
“ANA KUZULARI” ortak vatanı savunmak için Gelibolu Yarımadasına koşarak gelirler. Anadolu’dan
savaşa katılmak kolaydı. Ancak, Rumeli’den Çanakkale’ye gelmek öyle sanıldığı gibi kolay değildi.
Ben sizlere anlatmaya çalışayım… Osmanlı Halifesinin “Cihad” çağrısının, Kosova, Bosna, Sancak, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan ve
Yunanistan’daki Camilerden okunması üzerine buralarda yaşayan Türk, Arnavut, Boşnak, Pomak ve Torbeş Müslümanları tarafından oluşturulan “Gönüllüler
Taburları”na katılarak gizli yollardan Çanakkale’ye
gelen ana kuzuları… Çanakkale sadece sıradan bir
savaş değildi!
Türk Milleti’nin var olma mücadelesiydi. 1912 yılında Osmanlı egemenliğinden siyasi olarak kopan
Balkanlar, daima Osmanlı’yı ve sonrasında kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’ni ortak vatan olarak bilmişlerdir. Balkanlar, Osmanlı’nın egemenliğinden çıkmış
olmalarına rağmen, Balkanlardan ve Rumeli’den Çanakkale’ye koşarak gelen gönüllülerin sayıları bir
cephe oluşturacak kadar çoktu. Onlar; Ne Prizren’i,
ne Priştine’yi, ne Üsküp’ü, ne Selanik’i, ne Manastır’ı, ne Debre’yi ve ne de İstanbul’u savunuyorlardı.
Onlar; Ortak vatanı savunuyorlardı. Çanakkale Savaşına Rumeli’den “Gönüllü” olarak gelen en kalabalık
birlikler, Kosova ve Bosna-Sancak taburlarıdır. Sadece Bosna -Sancak taburlarından Çanakkale’ye
15.000’e yakın gönüllü geldiğini ve bu gönüllülerden
11 bin 500 kişinin “Şehit” olduklarını biliyor musunuz?
Kosova’nın Güneyinde yer alan ve “GORA- DAĞ”
diye bilinen, Şardağı’nın eteklerinde yerleşmiş ve bir
kısmı Arnavutça ve bir kısmı da Sırpça ve Makedonca karışımı olan “NAŞİNSKİ – TORBEŞ” Diliyle konuşan irili ufaklı Müslüman köylerinin yer
aldıkları bu dağlık bölgeden, Çanakkale savaşına katılan gönüllülerin oluşturdukları “Gora Taburu”, Kosova’dan katılan 8 adet gönüllüler taburlarından sadece
bir tanesiydi. Debre’den Halife’nin çağrısı üzerine savaşa katılan Gönüllüler, yöre halkının anlattıklarına
göre Debre ve Rekalar’dan 365 kişi, Gora’dan da 175
gönüllü savaşa katılırlar. Zlipotok Köylülerinin Çanakkale için okudukları bu Türküde dedikleri gibi;
“Çanakkale içinde Zincirli bunar. İçmeyin bre arkadaşlar, Zehirli sular…” Kosova gönüllüler taburlarından 4 bin kişinin savaşa geldiğini ve pek çoğunun
şehit olduklarını biliyor musunuz?
Sadece Gora Bölgesinde bulunan Köylerden , “Leştani” köyünden 3 kişi, “Büyük Kırstac” köyünden 4
kişi, “Küçük Kırstac” köyünden 2 kişi, “Yukarı
Rapça” köyünden 5 kişi, “Aşağı Rapça” köyünden 7
kişi, “Restelica” köyünden 6 kişi, ” Radeşa” köyünden 4 kişi, “Zlipotok” köyünden 11 kişi, “Globaçica”köyünden 2 kişi, “Brod “köyünden 1 kişi,
“Dikance” köyünden 2 kişi, “Kruşevo ” köyünden 1
kişi olmak üzere toplam 48 kişi şehit olmuşlardır.
Bu şehitlerden biri de “Brod” köyünden “Zeynep
Çavuş” isimli bir genç kızdır. En çok Şehit veren köy
olan “Zlipotok” köyü, 1912 yılından önce 170 Haneymiş.
Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın ardından
hızla göç veren köyde “Durakoski, Koskinici, Hacinci, Kolklijevci, Bagaljevci, Kuaçevsi, Şukerinci,
Krçovci (Kiçevski) Pehlivanovci, aileleri yaşamaktadırlar. Tupanovci, Kutinci, Başinci, Başkovci aileleri
ise Türkiye’ye ve büyük çoğunluğu da Manisa’ya göç
etmişlerdir . Gerek Bosna-Sancak taburlarından ve
gerekse Kosova taburlarından sağ kalan “Gaziler”in
hiç birisinin gazilik maaşı almamak için isimlerini
“Gazi Kütükleri”ne ;
“Bizler buraya bayrak, din ve vatan için ölmeye geldik. Maaş almak için gelmedik!” diyerek isimlerini
yazdırmayan vatansever kahramanlar… Aman
Allah’ım bu nasıl bir iman…
Pekala; Böylesine iman ve vatanseverlik ruhu ile Çanakkale’ye koşan ve Türkçe’yi konuşamayan “Rumeli’nin Gülleri Ana Kuzuları” bu kahraman insanlar.
Son yüzyılda “Türk” olarak kabul edilmediklerinden
dolayı Sırpların asimilasyonları neticesinde Türklüklerinden koparılmışlardır. Eğer ki bu insanlar kendilerini “TÜRK” olarak kabul etmemiş olsalardı ne diye
Çanakkale’ye savaşmaya ve ölmeye geldiler! İşte sorunun asıl cevabı bu sırda gizli…
Sizlere soruyorum; “Acaba hangi Slav, Rum ve Bulgar, bu derece istek ve iman ile Türkiye’ye, Türklük
ve İslamiyet uğruna, eline silahını alarak Çanakkale’ye Ortak Vatan, Ay-Yıldızlı Bayrak ve Din-i İslam
uğruna savaşmaya gider!” Çanakkale savaşı sıradan
bir savaş değildi! Çanakkale savaşı Türk Milletinin
var oluş destanı ve aynı zamanda “Kurtuluş
Savaşı”nın kalplerde manevi olarak hazırlanmasıdır.
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’ un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirinde dediği gibi;
“Vurulup tertemiz alnından yatıyor.
Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor.
Ey bu vatan için toprağa düşmüş asker.
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sen ki, A’sıra gömülsen taşacaksın Heyhat!
Sana dar gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihan.
Ey Şehit oğlu Şehit isteme benden Makber!
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber..!”
Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları kumandanlarımıza, şehitlerimiz ve gazilerimize Allah’tan Rahmet diliyorum.
Allah, bir daha aziz milletime böyle acılar yaşatmasın.
Dünyaya Türk Milleti’nin şanlı tarihini yeniden yazdıran bu şanlı milletin aziz evlatları ,
Şanlı tarihinize ve ecdadınıza sahip çıkınız..!
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YD KARARI VE
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KURTULMA
OLANAĞI
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Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç,
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu

osna Hersek’in Ankara Büyükelçisi
Bakir Sadoviç, Serdivan Belediye
Başkanı Yusuf Alemdar’a misafir oldu.
Ziyarette Sadoviç’e; Adapazarı Bosna
Hersekliler Kültür ve Dayanışma Dernek
Başkanı Behiye Çark, Serdivan Bosna Sancak
Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı
Rafet Yatçı, Kromel Makina Yönetim Kurulu
Başkanı İsmet Çalışkan ve Aralık Mahalle
Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu da eşlik etti.
Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu
gücünü gün geçtikçe daha da arttırdığını belirten Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir
Sadoviç, Bosna Hersek olarak Türkiye ile olan
dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve geleceğe taşımak istediklerini belirtti.
www.timebalkan.com’a göre; Bosna Hersek
Büyükelçisi Bakir Sadoviç’e nazik ziyaretinden
dolayı teşekkür eden Serdivan Belediye Başkanı
Yusuf Alemdar, Serdivan’ın birçok yönden
Bosna Hersek’i ve Balkanlar’ı bünyesinde yaşattığını belirterek, “Beşköprü’den Mostar’a tesis
ettiğimiz kardeşlik köprüsünü pekiştirmek ve
bu birlikteliği gelecek kuşaklara aktarmak için
atılacak her türlü adımda biz varız. Yapmamız
gereken bir olmak, birlikte hareket etmek.
Çünkü Balkanlar Türkiye olmadan, Türkiye
de Balkanlar olmadan nefes alamaz. Biz bir
bütünüz” dedi. Büyükelçi Bakir Sadoviç,
Başkan Alemdar’ı ziyaretinin ardından beraberindeki misafirlerle birlikte Serdivan Bosna
Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü
Derneği’ne geçti.

Başkan Altay, Balkanlar’daki
KOMEK eğitmenlerini ağırladı
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onya Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları’nın
(KOMEK) Kuzey Makedonya,
Kosova ve Bosna-Hersek şubelerinde
çalışan eğitmenler Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay’ı ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları’nın Balkanlardaki
eğitimlerini başarıyla tamamlayarak
eğitmen olarak hizmet verecek kursiyerlere Konya'da eğitim veriliyor.
Kuzey Makedonya, Kosova ve BosnaHersek KOMEK’lerde güz döneminde çalışacak eğitmenler, Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay'ı ziyaret etti. Konya

olarak Balkanlarla yakın ilişkilerinin
her daim devam ettiğini kaydeden
Başkan Altay, “Açmış olduğumuz

meslek edindirme kursları oradaki
kardeşlerimiz için faydalı oluyor.
Buradaki kurs merkezlerimizde yap-

tığımız işi ilk elden görme fırsatı buldunuz. Hepinize başarılar dilerim”
ifadelerini kullandı.
www.haberler.com’a göre;
KOMEK, Balkanlarda Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Yunus Emre Enstitüsü,
Türkiye Maarif Vakfı, Prizren
Belediyesi ve yerel STK’lar paydaşlığında giyim-mefruşat, gelenekli el
sanatları kursları ile Türk-İslam kültürünü yaşatmak adına ney ve hat
kursları veriyor. Kuzey Makedonya,
Kosova ve Bosna-Hersek’ten gelen
KOMEK öğretmenlerinin eğitimi
programı 15 Kasım’da kadar
Konya’da devam edecek. KOMEK,
Balkanlar’da faaliyete girdiği 2007
yılından bugüne kadar toplam 10 bin
500 kişiye eğitim verdi.

Sertaslan şampiyon
sporcuları tebrik etti

T
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ürkiye, Balkan ve Dünya sıralamalarında derece alan sporcular Başkan Sertaslan’ı ziyaret
etti. Gemlik Dojo Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Beyzanur Kahya,
karatenin kumite dalında Türkiye
ve Balkan şampiyonu, 15 yaşındaki
Kadir Furkan Genç ise aynı dalda
dünya üçüncüsü oldu. Şampiyon
sporcular, başarılarını Gemlik
Belediye Başkanı Mehmet Uğur
Sertaslan ile paylaştı. Ziyarette Dojo
Spor Kulübü Antrenörü Gökhan
Özler ile Gemlik Amatör Spor
Kulüpleri Birliği Başkanı Kazım

Bulut da hazır bulundu.
www.haberler.com’a göre; Genç
sporcular ile makamında görüşen
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet
Sertaslan, Gemport Gemlik Anadolu
Lisesi öğrencisi Furkan ile Şehit
Mehmet Koray Pınar Orta Okulu
öğrencisi Beyzanur’u başarılarından
dolayı tebrik etti. Başkan Sertaslan
şöyle konuştu:
“Daha önce de söylediğimiz gibi,
ilçemizin genç ve başarılı sporcuları
ile anılmasını istiyoruz. Gemlik
Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak sürecek.
Gençleri bu büyük ve önemli başarılarından dolayı kutluyorum.

Kendilerini yetiştiren hocamızı da
tebrik ediyorum. Fakat ülkemizde
futbol dışında diğer sporların çok
fazla maddi getirisi olmuyor. Bu
yüzden gençlerin sporla ilgilendikleri kadar derslerine de ağırlık vermelerini, okullarından geri kalmamalarını, aynı başarıyı eğitim hayatların-

da da göstermelerini diliyorum.
Barışın ve huzurun şehri Gemlik,
spor alanındaki üstün başarıları ile
de anılacak.” Kadir Furkan Genç, bir
diğer sporcu İsmail Baran Tuncer ile
Diyarbakır’da gerçekleşecek Türkiye
Şampiyonası’nda ilçeyi temsil edecek.

Urla Başkanı Burak Oğuz Ata’nın evinde
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lu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün vefatının 81.yıl dönümü
nedeniyle Selanik’e giden İzmir
Urla Belediye Başkanı Burak
Oğuz, Ata’nın doğduğu eve
ziyarette bulundu. Vefatının
81.yıl dönümünde Ulu Önder

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
doğduğu eve ziyarette bulunmak amacıyla Selanik'e giden
Urla Belediye Başkanı Burak
Oğuz'a eşi Burcu Oğuz ve
Belediye Meclis Üyeleri de eşlik
etti. www.hüaberler.com’a göre;
Başkan Oğuz; “Ülkemizin kurtarıcısı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu,
Büyük Önder Mustafa Kemal

Atatürk'ün masmavi gözlerini
açtığı Selanik’teki evinde bulunmak bizler için gurur vericiydi.
Atamızın aydınlattığı yolda yılmadan yürüyüp, devrimlerine
ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için durmadan çalışacağız.
Kurtarıcımız Mustafa Kemal
Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad
olsun” dedi.

ahte ve muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge (SMİYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri
ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi
bulunan mükelleflerin KDV iade talepleri 84 KDV Tebliği kapsamında ve
özel esaslar bölümünde yapılan izahatlar çerçevesinde yerine getirilmektedir.
1.1.2010 tarihinden itibaren KDV iadelerinde merkezi otorizasyon üzerinde
53 Seri Nolu KDV Sirkülerine göre
elektronik ortamda KDV iadesi talep
etme uygulaması başlamıştır. Burada,
elektronik ortamda 53 Sıra Nolu KDV
Sirküleri gereğince işlem yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından
7/1/2010 tarihinde yayımlanan 53 Seri
Nolu KDV Sirkülerinin uygulamaya
konulmasından sonra yaklaşık 3 yıl
geçmiştir. İnternet vergi dairesi sistemine konulan yeni iade mekanizması
ile beraber bilhassa imalatçılar yönünden iade istenmesi işlemleri zorlaştırılmıştır. Maliye Bakanlığı, Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafından 2010/2
sayılı KDV İç Genelgesi yayınlanmıştır. Bu iç genelgeye göre özel esaslardan genel esaslara geçiş ile ilgili
konulara açıklık getirilmiştir. Söz
konusu genelgede idarenin kendi iç
bünyesel işlemleri ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. Bu genelge 2010 yılından itibaren sahte fatura düzenleyen
ve kullananlar bakımından genel ve
özel esasları yeniden düzenlemiştir.
Özellikle özel esaslardan genel esaslara geçişler, haklarında KDV açısından
ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz
uygulanan mükelleflerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 2010 yılı öncesi uygulanmakta olan KOD’a giriş ve
çıkışlar 2010 yılından sonra yeni bir
sisteme entegre edilmeye çalışılmaktadır.

SAHTE FATURA
KULLANANLAR

Sahte fatura kullananlar ve düzenleyenlerle ilgili olarak temelde KDV Genel
Tebliği 84 baz alınmıştır. Bu tebliğe
dayalı olarak inceleme sırasında sahte
fatura kullananlar ve düzenleyenlerle
ilgili olarak inceleme elemanları tarafından yapılması gerekli işlemler ve
düzenlenecek formların düzenleniş
şekli açıklanmaktadır. Vergi inceleme
elemanları tarafından, inceleme sırasında sahte fatura kullandığı tespit edilen
mükelleflerle ilgili olarak “vergi inceleme raporlarına eklenecek özel esaslara tabi olacak mükelleflere ilişkin
tablo” eklenmektedir. Bu tabloda özel
esaslar tablosu bulunmaktadır. Burada
rapora ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Raporu düzenleyenin adı soyadı, unvanı, raporun tarih ve numarası, raporun
ait olduğu dönemler, raporun türü,
vergi türü ve tarhiyat tutarı, sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenlenen dönemler, yine SMİYB
kullanılan dönemler yer almaktadır.
Daha sonra hakkında rapor düzenlenen
mükellefe ilişkin bilgiler, rapora dayanarak özel esaslar kapsamına alınacak
mükellefler, SMİYB düzenleme raporlarında; hakkında rapor düzenlenen
mükellefin ortakları ve kanuni temsilcileri ile kurduğu veya ortak olduğu
diğer firmalar (1.seviye) olarak yer
almaktadır. Ve en son olarak ise bu
tablonun altında 1. seviye kapsamındakilerin kurdukları veya ortak oldukları
firmalar 2. seviye bazlı tablo halinde
adı soyadı, unvanı, TC no, vergi no,
vergi dairesi, ve ilişki türü bulunmaktadır. Özet olarak, sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması ile ilgili olarak KOD uygulaması sonlanmıştır.
Bunun yerine “KDV İadesi Risk
Analizi Projesi” kapsamında yeni bir
uygulama başlamıştır. Diğer taraftan,
düzenlenen vergi inceleme raporlarına
ek 1 diye adlandırılan ve iki sayfadan
oluşan özel esaslara geçişe ilişkin bir
tablo eklenmektedir. Bu tablo vergi
inceleme raporlarının ekinde yer
almaktadır. Diğer yandan, haklarında
olumsuz tespitlere veya ihtiyati tahakkuk ve hacze ilişkin ayrı bir tabloda
(EK:2 olumsuz tespitlere ilişkin bildirim formu) bu mükellefler internet
ortamında yer alacaktır. Ek 3 olarak
ise, “hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan mal/hizmet alanlara
ait form” yer almıştır. Bu form gereğince olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan mal alanların bildirimi ile
ilgili ayrıntılı tablo düzenlenmiştir.
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MİLLİYETÇİ,
DEVRİMCİ
VE TEHLİKELİ

BULGARİSTAN
SEÇİMLERİ

K

İsmet TOPALOĞLU

ulgaristan’da yerel seçimler gerçekleşti. Seçime katılım yüzde
42 oldu. Bulgaristan’da oy kullanma hakkı olan vatandaşların sayısı
altı milyondan fazla. Bulgaristan seçmenin çoğunluğu hayatlarında bir şey
değişmeyeceğine inanarak sandığa gitmiyorlar. Sandığa gitme teşviki olarak
seçmene el altından oy kapmak için
partiler tarafından para dağıtıldığı iddia
edildi ve şikâyetler üzerine para dağıtanların bazıları tutuklandı. Şimdiye
kadar gerçekleşen seçimlerden oy satın
alma şikâyetleri seçimde de vardı. Oy
satın alma ve satma kanunla suçtur sloganına aldıran olmadan partiler bol keseden para dağıtarak yerel seçimlerde
de para dağıtma geleneğini sürdürüldü.
Yenilgiye uğrayan bazı belediye başkan
adayları tarafından seçimlere hile karıştığı iddialarıyla yasal sürecinin içinde
Yüksek Seçim Kurulu’na seçimlerin iptali için başvurular yapıldı. Sofya bağımsız belediye başkan adayı Maya
Manolova tarafından Yüksek Seçim
Kurulu’na dilekçe verildi. Aynı şekilde
Sofya’da iki ilçe belediye başkan adayı
da seçimlerin iptali için başvuru yapacaklarını açıkladılar. Aynı şekilde Kırcaali Kirli ilçesinden de iddialar
yükseldi. Yeni seçilen belediye başkanları ve meclis üyeleri yemin ederek görevlerine başladılar. Seçimlerin iptali
istenen dilekçelerin YSK kurulun yasal
süreçte görüşerek karara bağlayacak.
Bazı belediye başkanları beşinci kez seçilirken bazı muhtarlar demokrasi tarihinde seçim kaybetmeden muhtarlık
koltuğuna oturarak aynen devam etmekte. Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Aziz ile Koşukavak Belediye
Başkanı Sabihan Mehmet beşinci kez
belediye başkanlığı koltuklarına oturdular. Koşukavak Belediye Başkanı Sabihan Mehmet, Devletin ve HÖH
yönetiminin baskıları neticesinde
Soğuk Pınar mevkiinde Kanada şirketine siyanür ile altın ayrıştırma izni verilmesiyle gündeme oturmuştu. Bizzat
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
maden alanına gelerek Başkan Mehmet’e Kanada şirketine siyanür ile altın
ayrıştırma izni imzaladığı için teşekkür
etmişti.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz
beşinci kez belediye başkan koltuğuna
oturarak dört dönem belediye başkanlığı sürecinde yapamadıklarını yapmadıklarını özellikle Kırcaali’de oturan ve
misafir olarak ile gelen Türklerin en
önemli isteklerini beşinci kez belediye
koltuğuna oturduğu süreçte çözeceğine
inanmaktalar. Komünizm döneminde
Kırcaali il eski milis şimdiki polis binasındaki saat kulesinden her saat başı yayılan ırkçı Türk düşmanlığını
körükleyen melodiler yükselmekte.
Aziz’den beşinci kez belediye başkanlığı sürecinde polis binası saat kulesinden yayılan ırkçı Türk düşmanlığını
körükleyen melodilerin kaldırılması
için belediye meclisine öneri verip kaldırılacağı Kırcaali ve misafir Türk halkın beklentilerinden en önemlisidir. 30
yıl oldu Bulgaristan’a “demokrasi” geleli ya ülkede yaşayan Türkler ve
Pomak Müslümanlar demokrasiden nasiplerini aldılar mı seçme ve seçilme
hariç. Türkçe anadil okul programlarda
yabancı dil hanesine alınarak zorunlu
ders olarak okunamıyor. Din dersleri
zaten yok cami imamları radikal İslam
propagandası yapılıyor gerekçeleriyle
savcılık soruşturma açıp yaz aylarında
Kuran-ı Kerim kursları organize edemiyorlar. Türk halkına ait vakıf malları
mahkemelerce iadesi yapılmıyor. Yerel
Türkçe radyo görsel televizyon frekanslara izin verilmiyor. Bulgar devleti ülkede bir milyon Türk’e toplam iki
milyon Türkçe konuşan vatandaşlarına
haklarını vermeyi ret ediyor ne yazık ki
HÖH yönetimi bu konuda devletin yanında yer almakta. Türkiye’de çeşitli
şehirlerde Bulgaristan Türkleri tarafından kurulan dernekler göçün 30 yılını
konferanslarda yad ediyorlar Bulgar
devleti Türkleri asimile etmeye devam
etiğini neden dile getirilmiyor merak
konulardan birisi.
30 yıldan bu yana Bulgaristan’da anadilini yarım yamalak konuşan dinsiz bir
Türk gençliğin yetişmesinin sorumluları kimlerdir.

Türk iş adamlarına

yaTırım çağrısı
Bakan Elvin Hasan: "Tarihsel bağlarımıza dayanarak Türkiye
Cumhuriyeti'nin 1991 yılından itibaren Kuzey Makedonya'ya
verdiği desteği göz önünde bulundurarak Türk yatırımcısı sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.
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uzey Makedonya'nın Dış
Yatırımlardan Sorumlu
Devlet Bakanı Elvin Hasan,
tarihsel bağlara dayanarak Türk
yatırımcı sayısının daha fazla olması gerektiğini düşündüklerini
söyledi. www.timebalkan.com sitesinin haberine göre: Hasan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
(SATSO) tarafından meclis salo-

nunda düzenlenen Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada, ülkelerinin 100 yıl
önce Osmanlı hakimiyeti altında
yönetilen bir toprak olduğunu
anımsattı. Osmanlı hakimiyetinin
sona ermesiyle çok sayıda soydaşın Türkiye'ye göç ettiğini aktaran
Hasan, "Onlar Türkiye Cumhuriyeti ile en güçlü bağımızdır. Makedonya Cumhuriyeti'nde de yine

aynı şekilde 80 bin civarında Türk
nüfusu mevcuttur. Türkiye'deki iş
adamlarını ülkemize davet etmek
için ilinize geldim. Umuyorum ki
iş adamları, oradaki yatırım fırsatlarını görecek, onları değerlendirecek. Hem oradaki soydaş hem
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
hem de kendileri açısından Avrupa'ya açılan bir kapı olarak önümüzdeki dönemde güzel işler
yapacağız." diye konuştu.

Balkanların tarım gazetecileri

AntAlyA’dA Buluştu
A
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vrasya ve Balkan Ülkeleri
Tarım Gazetecileri forumu Antalya’da yapıldı.
Tarım Gazetecileri ve Yazarları
Derneği (TAGYAD) olarak,
IFAJ'ın (Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu) destekleriyle 2016 yılında İzmir'de
"Uluslararası Tarım Gazetecileri
Basın Turu" ve 2018'de de İstanbul'da "Ortadoğu Tarım Gazetecileri Forumu"nu düzenlenmişti.
Geçtiğimiz hafta içinde ise Antalya'da "Avrasya ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu
gerçekleştirildi. Tarımsal gazeteciliğin anlam ve uygulama örneklerini tüm boyutlarıyla ele
aldığımız Forum çalışmaları süresince katılımcılar Antalya bölgesinin gelişmiş bitkisel üretim

performansını da yakından
gördü. Ayrıca etkinlik kapsamında Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı
Bahar, Antalya Ticaret Borsası
(ATB) Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Doğan ve Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Harun Öztürk'ün konuşmacı olduğu "Antalya ve Türkiye'de Tarım"
konulu panelde yabancı katılımcılar ulusal ve bölgesel tarıma
ilişkin en güncel bilgileri öğrenme fırsatı buldu.

22 ÜlKE

IFAJ Başkanı Owen Roberts ve
Genel Koordinatörü Hugh Maynard ile birlikte 22 ülkeden 35
meslektaşımızın katıldığı Forum
çerçevesinde Avrasya ve Balkan

ülkelerinde tarım ve gıda sektörüne yönelik medya faaliyetlerinde bulunan gazeteci, yazar,
TV programcısı ve yayımcı - iletişimci (commnunicator) dostlarımızla yaptığımız
görüşmelerde, önümüzdeki
dönem için ilişkilerimizi daha
çok geliştirme kararı aldık. Yanı
sıra 2020 yılı içinde yeni bir uluslararası etkinlik yapma çalışmasına gireceğimiz bilgisini
dostlarımızla paylaştıktan sonra,
konuklarımızın, "Zaten dünyada
her yıl böyle arka arkaya uluslararası toplantılar yapabilen birkaç
ülke var, bunlardan biri de Türkiye," şeklindeki değerlendirmeleri bizleri fazlasıyla mutlu etti,
gerek yurt içi gerekse yurt dışı
yeni projeler hazırlama konusunda bizleri daha da cesaretlendirmiş oldu.

Türk Kızılayı’ndan Bihac’taki göçmenlere yardım

T
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ürk Kızılayı, Bosna Hersek'in Bihac bölgesinde ülkelerini terk ederek
Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler için barınma, çadır, battaniye, giyecek ve ikram malzemesi
dolu 5 TIR gönderdi. Türk Kızılay
Batı Karadeniz Bölgesi Afet Lojistik Deposu'na yanaşan 5 TIR’a,
toplam 108 çadır, 3 bin battaniye,
yiyecek ve kışlık giyecek yüklendi. Buradan sabah saatlerinde
yola çıkan 5 TIR ve Türk Kızılay

ekibi, lojistik depo görevlileri ve
polisler tarafından uğurlandı.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Türk Kızılay Uluslararası Programlar Bölümü Uzmanı ve Bosna Yardım Konvoyu
Sorumlusu Hüseyin Tatar, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Bosna Hersek Kızıl Haçın talebi
doğrultusunda Türk Kızılay olarak Bosna Hersek'in Bihac bölgesinde sıkışıp kalmış, ülkelerini
savaş nedeniyle terk eden göçmenlerin kışlık ihtiyaçları için
yola çıktıklarını belirtti. Bihac böl-

gesindeki göçmenlerin orada sıkışıp kaldığına işaret eden Tatar,
şöyle konuştu: "Oradaki göçmenler, daha iyi bir yaşam sürmek
için Irak, İran, Pakistan, Suriye ve
Afganistan'dan yola çıkan insanlar, o bölgede sıkışıp kalıyorlar.
Hırvatistan'a geçişte büyük sorun
yaşıyorlar ve kışı bu bölgede geçirmek zorunda kalıyorlar. Orada
çetin kış şartlarında yaşayabilmeleri için Türk halkı olarak onlara
yardım elimizi uzatıyoruz. En
azından barınmalarını sağlamak
için çaba gösteriyoruz."

Süheyl ÇOBANOĞLU

urtuluş Savaşı’nın başladığı dönemde İngilizler Gazi Mustafa
Kemal Paşa hakkında yazdıkları
bir istihbarat raporunda; “Milliyetçi, devrimci ve tehlikeli”, “Zıtları desteklenmeli,
rakibi olan hareketlerin bir araya gelmesi
teşvik edilmeli” yazıyordu...
ATATÜRK eğer onlar için milliyetçi,
devrimci ve tehlikeli ise, doğal olarak
bizim için son derece önemli bir vatansever ve faydalı olup halk tarafından mutlaka desteklenmelidir, sonucu
çıkmazmı!!! Hal böyleyken günümüzde
bazı çevrelerin ATATÜRK DÜŞMANLIĞI’nı, Diyanet İşleri Başkanının “keşke
Yunan galip gelseydi” diyebilecek kadar
alçaklaşabilmiş bir meczubu ziyaret etmesi ve cenazesine omuz vermesini,
30.Ağustos, 29.Ekim, 10 Kasım gibi
önemli bayram ve anma günlerinin Cuma’ya denk gelmesine rağmen hutbelerde
ısrarla Atatürk’ün adını anmaması ve bir
fatiha okutturulmamasını neyle izah edebiliriz aklım almıyor.
Son 10 Kasım’da ATATÜRK sevgisinin
katlanarak büyüdüğünü, halkın hiç bir zorunluluk ve talep olmadığı halde büyük
bir heyecanla gece yarılarına kadar beklemeyi göze alarak ANITKABİR’e koşmasına şahit olduk. Sonuç olarak bazı
çevrelerin toplum mühendisliği çabalarına rağmen hiç kimsenin ATATÜRK’ü
unutturmaya gücünün yetmeyeceği anlaşılıyor...
Bu vesileyle, Türk Milletinin kurtarıcısı
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
büyük önderimiz ufkumuzu aydınlatan
örnek insan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet
olsun...
Osmanlı Devleti’nin I.nci Dünya Savaşı’nda yenilmesi sonucu 30 EKİM
1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması üzerine, İngiltere, Fransa, İtalya,
Yunanistan ve diğer bazı gibi Avrupalı
Hıristiyan ülkeler, vatan topraklarına
asker çıkararak Anadolu’yu işgal ettiler...
Yüzyıllardır süren Yabancı evliliklerle
kendi soyuna yabancılaşan Padişahlık ve
saray çevresi, ana dilinin yerine FarsçaArapça karışımı uyduruk bir dili resmi dil
edinmiş, liyakat yerine kayırma yoluyla
yapılan atamalarla, Türkler yönetimden
uzaklaştırılmış, halk eğitimde, bilimde,
teknolijide, sanayide, tarımda, ticarette,
sanatta, kültürde, vs.vs. yüzyıllardan beridir geri kalmıştı. Son yüzyıl boyunca
devam eden savaşlar yüzünden açlık, sefalet ve hastalık kol geziyordu. Zamanın
Padişahı saltanatını devam ettirebilmek
uğruna gelişmelere seyirci kalmakta ve
düşmanlarla işbirliği yapmaktaydı. Hatta
milletin namus ve haysiyetini kurtarmak
amacıyla düşmana karşı savaşan Kuvayı
Milliyeciler için idam fermanları yayınlamaktaydı. Sevr antlaşmasıyla aralarında
paylaştıkları son topraklarımızdan iç
Anadolu’da bize bırakılan küçük bir toprak parçasına hapsedilmek ve tarihten silinmek üzereyken Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşıyla işgalcileri geldikleri gibi gönderdik.
Zaten siyasal ömrünü tamamlamış olan
ve Emperyalizmle işbirliği yapan, hangi
devletin manda yönetimine girelim diye
düşünen Osmanlı Padişahı için Türk Milletince hükmü verilerek gereği yapıldı ve
Saltanat kaldırıldı.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

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

KKTC Mehmet ALDEMİR

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ
BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B
Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00
BASKI TARİHİ: 18 Kasım 2019
BASKI: İhlâs Gazetecilik A.Ş.
ADRES: Fatih Mah. 1199 Sk. No:1/7
Sarnıç Gaziemir-İZMİR TEL: 0232 483 96 60
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
600 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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Büyük önder Atatürk
Balkanlar'da anıldı
Türkiye'nin Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'daki büyükelçiliklerince anma törenleri düzenlendi

T
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ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey
Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'daki Türk büyükelçiliklerince törenle anıldı.
www.timebalkan.com’un A.A’dan aldığı bilgilere göre; Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı
törenlerde, Atatürk ile ilgili kısa film
izletildi, saygı duruşunda bulunulup
İstiklal Marşı okundu.
Türkiye'nin Saraybosna
Büyükelçisi Haldun Koç, Mustafa
Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu
Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün de
dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, onun dünya görüşü ve vizyonunun bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonraki döneme de ışık tutacağını söyledi.
Koç, Türkiye'nin çok hassas bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Bu coğrafyanın bize getirdiği sorumluluklar
var. Çalışkan ve özverili Türk

gahında bulunan Atatürk'ün çalışma
odasındaki anı defterine de minnet
duygularını kaydetti.
Anma etkinlikleri kapsamında
bu akşam da büyükelçilik duvarlarına
Atatürk resimlerinin yansıtılacağı bildirildi.
Büyük Önder Atatürk, Romanya'nın
başkenti Bükreş'te ise Calea Victoria
(Zafer Caddesi) Caddesi'ndeki Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen törenle
anıldı.
Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın
yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşının
da katıldığı törende, saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

HIRVATİSTAN VE SIRBİSTAN

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk için
Türkiye'nin Hırvatistan ve Sırbistan'daki büyükelçiliklerinde tören dü-

zenlendi.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nde
düzenlenen törene, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.
Belgrad Büyükelçiliği'ndeki törene katılanlar da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

MAKEDONYA

insanı, her türlü sıkıntının üstesinden
gelebilir. Türk milletinin ihtiyacı olan
birlik ve beraberliktir." diye konuştu.

BULGARİSTAN VE ROMANYA

Bulgaristan'daki tören, Atatürk'ün askeri ataşe olarak görev yaptığı Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği
ikametgahında düzenlendi.
Türk vatandaşları, Bulgaristanlı soydaşlar ve Bulgaristan Başmüftülüğü
temsilcilerinin de katıldığı törende konuşan Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Atatürk'ün çizdiği yolda,
Cumhuriyeti her daim başarıyla ileriye
götürme doğrultusunda Türkiye'nin
kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı.
Törende, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş,
Atatürk ve şehitler için dua etti, misafirlere lokma ikramında bulunuldu.
Törene katılanlar, büyükelçilik ikamet-

Kuzey Makedonya'daki anma töreninde konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı
Umut Lütfi Öztürk, Atatürk'ün sözleri,
ilkeleri ve uygulamalarıyla sadece döneminde ve Türk milleti nezdinde
değil evrensel düzeyde saygınlık kazanmış büyük bir devlet adamı ve
dünya çapında lider olduğunu vurguladı.
Öztürk, Türk milletinin
Atatürk'ün gösterdiği yolda, bugün olduğu gibi gelecekte de zorlukların üstesinden birer birer gelmeye devam
edeceğini ve ilerlemesini sürdüreceğini
ifade etti.

ARNAVUTLUK VE KOSOVA

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Tiran Yunus Emre Enstitüsünde de anma töreni düzenlendi.
Törene Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük'ün yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.
Tiran Büyükelçiliği Üçüncü Katibi
İlayda Bakırcı Kayar, Türkiye'nin
bugün küresel ölçekte sözü geçen bir
ülke olduğunu vurgulayarak, "Bize
düşen Atatürk'ün fikirlerini ve yaptık-

larını hatırlamak, biz gençlere emanet
ettiği vatanımızı ve cumhuriyetimizi
onun ilkeleri doğrultusunda korumak
ve daima ileriye taşıma sorumluluğumuzu unutmamaktır." dedi.
Kosova'nın başkenti Priştine'deki Türk
büyükelçiliğinde düzenlenen törene
de Büyükelçi Çağrı Sakar'ın yanı sıra
ülkedeki Türk kurumlarının temsilci-

leri ile Kosovalı Türk siyasiler katıldı.
Priştine Büyükelçiliği Üçüncü Katibi
Aslıhan Dilara Köseoğlu, Atatürk'ün
sadece vatanını düşman işgalinden
kurtaran kahraman bir asker ve komutan değil aynı zamanda bir öğretmen,
diplomat ve büyük bir devlet adamı
olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği As-

keri Ataşesi İsmail Cenkeri Ersöz de
ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü anmanın, ancak onu ve fikirlerini anlamakla
bir anlam kazanacağını vurgulayarak,
"Atatürk gibi insanlar, bir nesil için
doğmadıkları gibi belli bir devre için
de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle
yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde
hüküm sürecek insanlardır." dedi.
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DAMLA İLE DENGEDE YAŞA

B

SAĞLIKLI
YAŞAM,
DENGELİ
BESLENME

Damla Selin TOMRU

Merhaba,

en Damla Selin Tomru, bundan
böyle Balkan Günlüğü’nde iyi
yaşamın sırlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Beden, zihin ve ruh dengesinin öneminin her geçen gün daha
çok anlaşıldığı, kişisel gelişimin farklı
alanlarındaki talebin giderek arttığı
günümüzde sadece bedensel egzersizler
ya da zihinsel rahatlama yöntemli yeterli
olmuyor. Ruhun derinliklerinde yer
etmiş olan inançların, blokajların da
açığa çıkartılarak dengelenmesi gerekiyor. Kimimila Dengede Yaşa
Merkezi’nde konusunda uzman Türk ve
yabancı danışmanlardan oluşan ekibimizle, danışanlarımızın hayatlarında tekrar eden durumlardan bağımsızlaşmaları,
rahatsızlıklarını dönüştürmeleri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu sayfada
sizlerle belli konularda karşılaştığımız
durumları ve bu durumlarla ilgili önerilerimi paylaşıyor olacağım.

Kasım ayı, belki yaprakların kırmızılaşmasından, belki sonbaharın dingin ve
romantik halinden hep aşkla özdeşleştirilir. Pek çok kişinin hayatındaki en
önemli 3 sorudan birinin de aşk üzerine
olduğunu biliyor muydunuz? Aşk dediğimiz şey aslında bilimsel olarak tamamen fiziksel bir çekim olarak görülse de
bu durumun uzun süreli bir ilişkiye
dönüşmesi için zihin ve ruh birliği şart.
Hatta sadece fiziksel çekim nedeniyle
başlayan ilişkilerin bitme olasılığı, arkadaş olarak aynı zevkleri paylaşan, hayattaki zorlukların üstesinden beraber
gelenlerin başladığı ilişkiler çok daha
uzun süreli oluyor.

PEKİ bİr İlİşKİnİn doğru
oluP olmAdığını nAsıl
AnlAYAbİlİrİz?

Her ilişkide olmazsa olmaz 4 madde
vardır. Karşılıklı saygı, karşılıklı sevgi,
birbirine karşı dürüst olma ve birbirini
olduğu gibi kabul etme. İlk üç maddenin
içeriği anlaşılsa da dördüncü madde
çoğu zaman görmezden geliniyor. Belki
de bu “bir elmanın iki yarısıyız” deyişinden kaynaklanıyor. İki tarafın bir ilişki içinde kendilerini eritip yok etmeleri
yerine bir saptaki iki kiraz gibi aynı
noktaya bağlı ama kendi benliklerini de
koruyan iki birey olması gerekiyor.
Böylelikle ilişki daha zengin oluyor.
Bireyler kendi yollarında yürürken, birbirlerini destekliyorlar ve her ikisi de
hedeflerine ulaştıkça ilişkileri güçleniyor. Birbirlerini değiştirmeye çalışan ya
da birinin daha dominant olmaya çalıştığı ilişkilerde kişiler zamanla kendilerini
mutlu eden, hayata bağlayan alışkanlıklarını, hedeflerini unutuyor ve
ezbere günler yaşamaya başlıyor. Bunun
sonucu olarak da çiftler eski günlerinin
hayalini kuruyor. Çünkü ilişkinin ilk
başladığı dönemlerde çiftler birbirlerini
olduğu gibi kabul ederler…

Sağlıklı, dengeli, uzun ömürlü bir ilişki
için çoğu zaman karşımızdaki kişinin
özelliklerini (iş, yaş, maddi durum, vb)
mercek altına alırız. Zihnimizdeki kriterler karşılanıyorsa ilişkiye başlarız. Öte
yandan eğer biz daha biz olamamış isek
kısa zamanda sorunlar kendini göstermeye başlar. Bireyin kendini tanıması,
kendiyle mutlu olabilmesi, başlanacak
olan ilişkinin daha dengeli olmasını sağlar. Ne var ki çoğu zaman yeni bir ilişkiyi bir dertten kaçış, bir çözüme ulaşma,
toplum baskısından kurtulma gibi görüyor, sanki bir ilişkimiz olmazsa yarımmış gibi hissediyoruz. Bu durumda da
yarattığımız beklentiler ve ilişkiye yüklediğimiz yükler zamanla nefesimi kesiyor.
Sizleri bu düşüncelerle başbaşa bırakmadan önce kendinize ve ilişkinize dair
aşağıdaki soruları yanıtlamanızı rica ediyorum. Böylece ilişkinizi daha farklı bir
açıdan görebilirsiniz. Ayrıca bana
damla@kimimila.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
-En büyük hayaliniz ne?
-Hayatta sizi mutlu eden şeyler neler?
-İkili ilişkinizde karşınızdaki kişiye
saygı duyuyor musunuz? Onu seviyor
musunuz? Ona yüzde yüz dürüst müsünüz? Onu olduğu gibi kabul ediyor
musunuz?
-İkili ilişkinizde karşıdaki kişinin size
saygı duyduğunu düşünüyor musunuz?
Sizi seviyor mu? Size yüzde yüz dürüst
mü? Sizi olduğu gibi kabul ediyor mu?

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, ışık
ve sevgiyle kalın.

Arnavutluk'ta "Balkanlar’da
Türk Edebiyatının İzleri" paneli
Kosovalı şair Zeynel Beksaç, Balkanları ve tarihini Türkler
olmadan düşünmenin imkansız olduğunu belirtti

T

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

iran Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) tarafından "Balkanlar’da
Türk Edebiyatının İzleri" konulu panel düzenlendi. Panele,
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük, Tiran YEE Müdürü
Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra
Arnavutluk, Kosova ve Kuzey
Makedonya'dan yazar ve araştırmacılar ile öğrenciler katıldı. Büyükelçi
Yörük, edebiyatın ilgi duyduğu ve
hiç vazgeçemediği bir alan olduğunu
belirterek, edebiyatı çok büyük bir
evren olarak nitelendirdi. www.timebalkan.com’a göre; Balkanlar'da edebiyat denildiğinde hem Arnavutluk
hem de Türkiye açısından pek çok
ortak değerin yad edilmesinin mümkün olduğunu belirten Yörük, "Bizim
için son derece önemli bir yere sahip
hem tarihimizde hem edebiyatımızda
ve aynı zamanda milli mücadelemizde de önemli bir yere sahip olan
Mehmet Akif Ersoy var. Mehmet Akif

Ersoy hem sizin değeriniz hem bizim
değerimiz" dedi. Tiran YEE Müdürü
Demirbaş da kurum olarak kitap fuarı
kapsamında bir dizi etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, bugün
Balkanlar'daki Türk Edebiyatı ile ilgili
panel düzenlediklerini kaydetti.
Demirbaş, "Balkanlar'da Türk edebiyatı izlerini uzmanlardan dinlemek
üzere burada bulunmaktayız. Öyle

sanıyorum ki bu kapsamlı bir konu
başlığı. Zira kaynaklara baktığımızda
söz konusu izlerin yani Balkanlar'daki
Türk edebiyatının izlerini 16. yüzyılda
görebilmemiz mümkün." ifadelerini
kullandı. Kuzey Makedonyalı
şair Seyhan Yakup da "Makedonya
Türk Edebiyatında Roman ve
Öyküler" konulu
konuşmasında, Balkan yarımadasının

Türk kültürünün doğup büyüdüğü ve
varlığını sürdürdüğü topraklar olduğunu dile getirerek, "Kuzey
Makedonya Türklerin yoğun olarak
yerleştiği bir yerdir. Türk kültür ve
medeniyetinin yaşadığı bir bölgedir."
diye konuştu. Kosovalı şair Zeynel
Beksaç da Balkanları ve tarihini
Türkler olmadan düşünmenin imkansız olduğunu belirtti.

"22. Tiran Kitap Fuarı" yapıldı
A

rnavutluk Kültür Bakanlığının desteğiyle
Arnavutluk Yayıncıları Birliği
tarafından düzenlenen "22'nci Tiran Kitap
Fuarı" gerçekleştirildi. Fuara, Arnavutluk'un yanı
sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan
100'e yakın yayınevi ile aralarında Tiran Yunus
Emre Enstitüsü’nün (YEE) de bulunduğu çeşitli
kurumlar da katıldı. www.timebalkan.com sitesine göre; Arnavutluk Kültür Bakanı Elva

Margariti, kitabın zor bir iş olduğunu ve kitapseverlerin son 22 yılda birçok sorunla karşılaştığını
belirterek, "Sorunlara rağmen şimdilerde gelenek
haline getirdiğimiz bu yolculuğu ileriye taşıdık"
dedi. Fuarın sadece kitap satılan bir yer değil,
fikirlerin paylaşıldığı ve iletişim kurulan bir yer
olarak da görülmesi gerektiğinin altını çizen
Margariti, kitapları "iki yabancıyı birbirine bağlayan bir dost" olarak gördüğünü söyledi.

YEE İdris Koçovalı’yı
Arnavutluk’a götürdü
Ünlü oyuncu, doktor, yönetmen ve yazar Ercan
Kesal, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından
düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi
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nlü oyuncu, doktor,
yönetmen ve yazar
Ercan Kesal, Yunus
Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya
geldi. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “22’nci Tiran
Kitap Fuarı” kapsamında
düzenlenen söyleşiye
Kesal’ın yanı sıra Tiran YEE
Müdürü Ömer Osman
Demirbaş, Arnavutluk’taki
Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda davetli
katıldı. ww.timebalkan.com
sitesinin haberine göre;
Ercan Kesal, Balkan ülkelerine yaptığı ziyaretlere
değinerek, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
Aslında birçok Balkan ülkesine, herhalde Arnavutluk
dışındaki bütün ülkelere
film festivalleri dolayısıyla
defalarca seyahat ettim.
Sanki kendi evimde, mahallemde, çok tanıdık bir kentin semtinde sizlerle oluyormuşum duygusundayım.”
diye konuştu. Uzun yıllardır edebiyatla uğraştığını,
farklı edebiyat türlerinde

yazılar yazdığını anlatan
Kesal, “Okumazsanız yazamazsınız, yeterince okursanız zaten yazmaya da başlarsınız.” dedi. Ercan Kesal,
filmlerin aslında insan
hayatının bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları
kaydetti:
“Bu kadar seyirci tarafından beğeniliyor olmasının
sebebi, o sahicilik, gerçekten yaşanmışlık seyirciye
geçiyor. Filmi gerçek bir
sokakta çekiyoruz,
İstanbul’da eski bir mahallede. O diyalogların, oradaki hikayelerin birçoğu gerçek zaten. Oyunculuğu bu
kadar cazip kılan, sevdiren
şey, birçok hayatı yaşayabilme şansı olmasıdır.
Oyunculuğun pratik olarak
bazı reçeteleri yok.
Oyunculuk okulundan
mezun olarak oyuncu olunmaz. Hayatın içinde durmak ve çok yoğun yaşamak
gerekir.”
Kesal, ziyareti kapsamında
Türkiye Maarif Vakfı’na
(TMV) bağlı New York
Tirana Üniversitesi’nde
(UNYT) de öğrencilerle bir
araya geldi ve ülkedeki
Türk kurumlarını ziyaret
etti..

BEST OF RUMELİ
2019 GELİYOR
Televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın
dünyasından “RUMELİLİ EN BEĞENİLEN DEĞERLERİN” ödüllendirileceği “BEST OF RUMELİ-2019” ödül töreninin, geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da Federasyonumuz tarafından düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu
maksatla aşağıdaki kategorilerde önereceğiniz ADAY İSİMLERİNİ, en geç
30.KASIM.2019 akşamına kadar,
(1) Perihan KILINÇ – (0532.514 37 44) No.lu cep telefonuna WHATSAPP’la, veya,
(2) Federasyonumuzun (0212.530 30 02) FAKSINA, veya
(3) Federasyonumuzun (info@rubafed.org) e-posta adresine YAZILI
OLARAK bildirmenizi saygıyla değerli bilgilerinize arzediyoruz.
(4) NOT....: Önerilecek isimler için sayı ve isim kısıtlaması yoktur.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu
“Best of Rumeli İSİM TESBİT KOMİTESİ”
1. En İyi Akademisyen
2. En İyi Yazar
3. En İyi Gazeteci
4. En İyi Erkek Ses Sanatçısı
5. En İyi Kadın Ses Sanatçısı
6. En İyi Duayen Sanatcı
7. En İyi Kadın Oyuncu
8. En İyi Erkek Oyuncu
9. En İyi Senarist
10. En İyi Modacı
11. En iyi radyocu
12. En iyi televizyon programcısı
13. En İyi Film
14. En İyi Çıkış Yapan Rumeli ses Sanatçısı
15. En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı
16. En İyi Sosyal Medya Fenomeni
17. En iyi bestelenmiş balkan şarkısı
18. En iyi Balkan klibi
19. En iyi Rumeli albümü
20. Rumeli kültür elçisi
21. En iyi Rumelili Sporcu
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Balkan üçüncüsü Hatice’nin hedefi Tokyo 2020

T
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ekvandoda Bulgaristan'da
düzenlenen Sofya Grand
Prix'sinde kadınlar 57 kiloda
bronz madalya kazanan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, hedefinin
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na
katılmak olduğunu söyledi.
www.timebalkan.com’un haberine

göre: Hatice Kübra İlgün, Sofya'da
altın madalya hedeflediğini belirterek, "Bundan önceki Grand Prix'de
altın madalya kazanmıştım.
Buradaki hedefim de birinci
olmaktı ama küçük sakatlıklarımız
ve küçük aksaklıklar nedeniyle
bronz madalya kazandım. Bu,
benim için olimpiyatlar öncesi bir
adım, çünkü tüm rakiplerimiz çok

iyi. Dünya liderleri ile mücadele
ediyoruz." diye konuştu. Milli
sporcu, hedefleriyle ilgili bir soru
üzerine ise "Bundan sonra Grand
Prix finali var. Orası 80 puan ve
olimpiyatlar için çok önemli. Orada
da kürsüde olmak istiyorum. Altın
madalya alırsam, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'nda ülkemi temsil
edeceğim." ifadelerini kullandı.
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Türkiye'den Bosna K
Hersek’e spor merkezi
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www.balkangunlugu.com

Muric'in performansı
Kosova'da da beğeniliyor
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Merkezin açılışını yapan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Tuzla
Üniversitesini de ziyaret ederek Türkoloji eğitimi alan öğrencilerle buluştu

T
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ürkiye'nin
Saraybosna Büyükelçiliğinin
desteğiyle Bosna Hersek'in
Sapna beldesinde inşa
edilen Kültür, Spor ve Rekreasyon
Merkezi açıldı. Bosna Hersek'te
2014'te yaşanan selden büyük zarar
gören ve genç nüfusu her geçen
gün azalan bölgelerden biri olan
Sapna'da inşa edilen merkezin açılış törenine Büyükelçi Haldun Koç,
Sapna Belediye Başkanı Zudin
Mahmutovic ve diğer davetliler
katıldı. www.timebalkan.com’a
göre; Büyükelçi Koç, 2014'te yaşanan selden sonra Bosna Hersek'in

zarar gören her bölgesine kalkınma
desteğini sürdürdüklerini, bu projenin de Türkiye'nin kalkınma desteği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu tür projelerin özel-

likle Bosnalı gençler ve çocuklar
için gelecek vadettiğini vurgulayan
Koç, ülkenin kalkınmasının ve ekonomisinin de bir anlamda gençlere
de bağlı olduğunu söyledi. Koç,

gençlerin göç etmeyerek burada
kalmalarının ve ülkelerinin kalkınmasına destek olmalarının önemine
işaret ederek, bu projelerle gençlerin Bosna Hersek'te kalmalarını
hedeflediklerini belirtti.Belediye
Başkanı Mahmutovic de merkezin
ülkenin en gelişmemiş beldelerinden Sapna için büyük önem taşıdığını, inşasına geçen yıl başlanan
projenin büyük oranda Türkiye'nin
Saraybosna Büyükelçiliğince finanse edildiğini vurguladı.
Mahmutovic, Sapna'daki genç
nüfusun her geçen gün azaldığına
dikkati çekerek, bu projenin gençleri burada tutma noktasında da yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

osova Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü Bernard Challandes,
Fenerbahçe'nin forveti Vedat
Muric'in son dönemdeki gelişiminden çok
memnun olduklarını ifade etti. www.timebalkan.com’un haberine göre;
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında
Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan
Muric'in sağlık durumuyla ilgili konuşan
Challandes, golcü futbolcunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini
ve onunla yaptığı bir görüşmede ağrısının
olduğunu fakat durumunun düzeldiğini
söylediğini aktardı. Muric'in gelişiminde
Fenerbahçe'ye transfer olmasının etkisinin
bulunduğunu aktaran Challandes, şunları
kaydetti: "Vedat Muric'in gelişiminde
Fenerbahçe'ye transferinin etkisi var” dedi.

