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¥ anlaşma,
Yunanistan’ın başkenti
Atina’daki Zappion
Sarayı’nda,  Yunanistan
Başbakanı Kiryakos
Mitsotakis, İsrail Başbakanı
Binyamin Netenyahu ve
GKRY lideri Nikos

Anastasiadis’in katıldığı
tören ile Yunanistan Çevre
ve Enerji Bakanı Kostis
Hacidakis, İsrail Enerji
Bakanı Yuval Steinitz ve
GKRY Enerji Bakanı Yorgos
Lakkotripis tarafından
imzalandı. Proje, İsrail

doğal gazının deniz altın-
dan yapılacak boru hattı
ile Kıbrıs, Girit Adası ve
Yunanistan anakarası üze-
rinden Avrupa’ya ulaştırıl-
masını öngörüyor.
Yunanistan, İsrail ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi

(GKRY) arasında imzalanan
"Doğu Akdeniz Doğal Gaz
Boru Hattı" (Eastmed) pro-
jesinin inşasına yönelik
anlaşma, "özel prosedür"
ve vergilendirme sistemi
oluşturulmasına ilişkin
maddeler de içeriyor.

İmza törenine Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail
liderlerinin de katıldığı Eastmed projesinin inşasına yöne-
lik anlaşmanın "hiçbir ülkeye karşı olmadığı" öne sürüldü

¥ Yunanistan sınırında
geçen hafta askerler tarafın-
dan yakalanan bir grup düzen-
siz göçmenin Yunan görevliler-
ce dövülerek zorla geri gönde-
rildikleri, göçmenlerden birinin
arkadaşının darp edilmesinin
görüntülerini kaydettiği iddia
edildi. Bu yıl yakalanan 130 bin
düzensiz göçmenin yüzde

55’inin Cenevre Sözleşmesi,
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Birleşmiş
Milletler İşkenceye Karşı
Sözleşmesi’ne aykırı olarak
Türkiye’ye geri itildiği ifade
edildi. Zorla geri itilen düzensiz
göçmenlerin sınırda çoğunun
bitkin ve yaralı olarak bulun-
duğunu belirten yetkililer, bu

yıl en az 5 bin 6 bin civarında
düzensiz göçmenin darp kay-
naklı rahatsızlıklar nedeniyle
hastanelerde tedavi ettirildiğini
kaydetti. Bu arada Türkiye’nin
Avrupa’ya açılan kapısı konu-
mundaki Edirne’de bu yıl önce-
ki yıllara oranla yakalanan
düzensiz göçmen sayısında
artış yaşandı.

sayfa 3’terifat sAit

AK PArti’ye en büyüK
zArArı veren nedir,
biliyor musunuz?

Bilin bakalım bu 
üçlü ne planlıyor?

5’te

Komşu döverek 
geri gönderiyor
Komşu döverek 
geri gönderiyor
Komşu döverek 
geri gönderiyor
Komşu döverek 
geri gönderiyor
Komşu döverek 
geri gönderiyor
Komşu döverek 
geri gönderiyor

5’te

karadağ'da
sular durulmuyor

Vardar doloMit 
en başarılı şirket

¥ Karadağ'ın başkenti
Podgoritsa'da cumhur-
başkanının imzaladığı
dini Özgürlükler
Yasası'na tepki amacıyla
düzenlenen protestoda 4
polis yaralandı. Yasaya
tepki gösteren ortodoks
sırplar, Podgorica

Havalimanı'na giden
kavşağı araç trafiğine
kapatarak protesto
düzenledi. Göstericiler,
bölgede devriye atan
polislere taşla saldırırken
1'i başından olmak
üzere, 4 polis memuru
yaralandı. 

¥ Kuzey Makedonya
meclis başkanı Talat
Caferi ve Başbakan yar-
dımcısı Koco ngjus-
hev’in de katıldığı tören-
de K.Makedonya’nın en
başarılı 100 şirketi açık-

landı. Kuzey-Batı
Makedonya Ticaret
odası ülkenin en başarılı
100 şirketi arasında
Türk firması Vardar
Dolomit’i birinci olarak
belirledi.

3’te

Makedonya'da geçici 
hükümet kuruldu

EsKi İçişleri Bakanı
Oliver Spasovski başba-
kanlığındaki hükümet,
meclisten güvenoyu
aldı. 120 koltuklu mec-
liste, geçici hükümetin

onaylanması için yapı-
lan oylamada 101 mil-
letvekili "evet" oyu
kullanırken, "hayır" ve
"çekimser" oy kullanıl-
madı. 3’te

Thaçi 
kollarını 

Arnavutluk’a 
bir kez 

daha açtı
Kosova
Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi,
Arnavutluk ile
aralarındaki sını-
rın ve her türlü
sınır engelinin
kaldırılması çağrı-
sında bulundu.
rnavutluk
Başbakanı Edi
Rama'nın, Kosova
ile Arnavutluk
arasındaki sınır
ve gümrüklerin
kaldırılması
yönünde karar
almaya hazır
olduğuna dair
ifadelerini de
yorumlayan
Thaçi, Rama'nın
cesaretini 
takdir ettiğini 
söyledi. 4’te

11’de



      
      

    

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi
(PTT AŞ) ve Türkiye

Filateli Dernekleri Federas-
yonu (TFDF) iş birliği ile
düzenlenen “Ankara Milli
Pul Sergisi” ödül töreni
“Palmares” Ankara’da ger-
çekleşti. Yarışma sonunda
Milli Büyük Onur Ödülü,
Milli Büyük Ödülü ve En İyi
Gençlik Ödülü sahiplerini
buldu. PTT AŞ ve TFDF iş
birliği ile hayata geçen,
Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Millî Mücadele kapsamında
izlediği yol takip edilerek
gerçekleştirilen Milli Pul
Sergilerinin 2019 yılı fina-
linde ödül gecesi heyecanı
yaşandı. PTT AŞ Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik ve
TFDF 2. Başkanı Murat Ha-
zinedaroğlu’nun katılımla-
rıyla gerçekleşen Palmares
Ödül Töreni’nde koleksiyo-

nerlere çeşitli kategorilerde
ödüller verildi. Millî Müca-
dele’nin 100’üncü yıl dö-
nümü vesilesiyle PTT
tarafından düzenlenen Millî
Pul Sergisi’nde, Kurtuluş
Savaşı’nın en önemli anları-
nın belgesi niteliğindeki
pulları bir araya getirdikle-
rini vurgulayan Bozgeyik,
“Filatelistlerin koleksiyonla-
rında bu gibi büyük önem
taşıyan ürünlere yer verme-
leri hem PTT Ailesi hem de
milletimiz için çok kıymetli.
Bu vesileyle düzenlediğimiz
sergiler inanıyorum ki
devam edecek. Filatelistleri-
mizin bu değerli çalışmala-
rını gelecek nesillere en iyi
şekilde taşıyacağız” dedi.
Önümüzdeki dönemde PTT
olarak filateli alanında çok
önemli adımlar atmayı plan-
ladıklarını kaydeden Bozge-
yik, “Filateli alanında
yapılması gereken çok şey
olduğunu düşünüyorum.
2016 yılında göreve geldiği-
mizde Şirketimiz için koy-

duğumuz dünya markası
olma hedefini gerçekleştir-
mek için bir strateji planı
hazırlamıştık. Bu plan doğ-
rultusunda bir konuyu atla-
mak istemedik. Bir şirketin
dünya markası olabilmesi
için sadece kendi sektö-
ründe başarılı olması yet-
mez; sanatta, sporda ve
kültürde de var olabilmesi
gerekir. Bizler bu vizyonla
filateli alanındaki çalışmala-
rımızı artırarak sürdürece-
ğiz” diye konuştu.

‘YENİLİKLERİ PTT 
GERÇEKLEŞTİRDİ’

Türkiye’ye 26. Dünya Posta
Kongresiyle birlikte Dünya
Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığını getirdiklerini
anımsatan Bozgeyik, konuş-
masını şu sözlerle sürdürdü:
“Bu vesileyle Dünya Posta
Birliği’ne ve dünyadaki
posta sektörüne yön ver-
mekteyiz. Türkiye’nin onu-
runu ve gururunu hep
beraber paylaşırken, dünya-

daki gelişmeleri inceleyip
bizlerin de örnek olduğu
birçok çalışmamız oldu. İno-
vatif ve teknolojik yenilik-
leri PTT olarak
gerçekleştirdik. Bir holding
yapısı altında büyüme
trendi içerisine girerek Tür-
kiye’nin güçlü, modern ve
dünya markası olmayı he-
defleyen Şirketimiz için
gece gündüz çalışıyoruz.”
TFDF 2. Başkanı Murat Ha-
zinedaroğlu ise konuşma-
sında PTT’ye teşekkürlerini
ileterek, “Atamızın An-
kara’ya gelişinin 100. yı-
lında bu organizasyonu
hayata geçirdiğimiz için çok
mutluyuz” dedi. PTT AŞ
adına verilen Milli Büyük
Ödülü’nü “Osmanlı İmpara-
torluğu’ndan Türkiye Cum-
huriyeti’ne Havacılık
Faaliyetleri” konulu koleksi-
yonuyla Selçuk Akar alır-
ken, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı adına verilen Milli
Büyük Onur Ödülü “Aydın
Vilayeti Posta Tarihi” ko-

nulu koleksiyonuyla Hakan
Berkil’in oldu. Ödül gecesi
Türk Sanat Müziği Korosu-
nun verdiği konser, özel de-
file ve son olarak folklor
gösterileri ile sona erdi. 

2023’E KADAR 
SÜRECEK

“Millî Mücadelenin 100. yı-
lında 100 panoda 100 kolek-
siyon” sloganıyla
İstanbul’da düzenlenen ta-
nıtım toplantısı ile başlatılan
Pul Sergileri; sırasıyla Sam-
sun, Amasya, Erzurum ve
Sivas’ta gerçekleştirildi.
Millî Mücadele Sergilerinin
2019 yılı finali; Ankara PTT
Pul Müzesi’nde düzenlenen
Ankara Milli Pul Sergisi ile
yapıldı. 2023 yılında sona
erecek olan proje, 2020 yı-
lında İstanbul, Kahraman-
maraş, Şanlıurfa ve Kars'ta
yapılacak sergilerle devam
edecek.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: Bir şirketin dünya markası
olabilmesi için sadece kendi sektöründe başarılı olması yetmez;
sanatta, sporda ve kültürde de var olabilmesi gerekir. Bizler bu

vizyonla filateli alanındaki çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz
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Balkan 
ülkElEri 
2020'yi

coşkuyla 
karşıladı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Saraybos-
na'da ülkenin adını taşıyan mey-
danda toplanan binlerce kişi, 2004

yılında İstanbul'da düzenlenen Eurovi-
sion Şarkı Yarışmasında ikincilik kazanan
Sırp sanatçı Zeljko Joksimovic'in şarkıları
eşliğinde eğlendi. Yeni yılın ilk dakikala-
rında düzenlenen havai fişek gösterileri
de kutlama alanlarına akın eden Saray-
bosnalılara görsel şölen yaşattı.
www.haberler.com sitesine göre; Hırva-
tistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic
Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, 2020
yılını Hırvat grupların seslendirdiği şar-
kılar eşliğinde karşılarken, gece yarısında
gerçekleştirilen havai fişek gösterisini
yoğun ilgiyle izledi. Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da konser veren Lepa Brena ise
meclis binası önünde toplanan binlerce
kişiye unutulmaz dakikalar yaşattı. Öte
yandan, ülkede Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesinde yeni yıl kut-
lamaları yapılmadı. Sancak'a bağlı beledi-
yelerden yapılan açıklamalarda, yılbaşı
kutlamalarına ayrılan bütçenin ihtiyaç sa-
hibi çocuklar için kullanılacağı bildirildi.
Kuzey Makedonya'da kutlamaların mer-
kezi başkenti Üsküp'teki "Makedonya"
Meydanı oldu. Üsküp Belediyesince söz
konusu meydanda çeşitli etkinlikler dü-
zenlendi. Bu kapsamda meydanda topla-
nan binlerce kişi, Balkanların ünlü
şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin'in
şarkıları eşliğinde eğlendi. Gece yarısında
ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da bu
vesileyle etkinlikler düzenlendi. İsken-
derbey Meydanı'nda toplanan Tiranlılar,
yeni yılı konserler ve havai fişek gösteri-
leriyle karşıladı. Kosova'nın başkenti
Priştine'deki İskenderbey Meydanı'nı
dolduran binlerce kişi ise şarkılar eşli-
ğinde yeni yılı kutladı. Yeni yılın ilk daki-
kalarında düzenlenen havai fişek
gösterileri Kosovalılara görsel şölen ya-
şattı. Karadağlılar yeni yıla memnuniyet-
siz girdi. Karadağ'da "Dini Özgürlükler
Yasası"na tepki olarak geçen hafta bo-
yunca düzenlenen protestolar yılbaşı ge-
cesi de devam etti. Podgoritsa'daki
İsa'nın Diriliş Kilisesi önünde toplanan
yüzlerce kişi, Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC)
temsilcileri ile birlikte şehrin sokakla-
rında ayin düzenledi.

Palmares ödülleri 
sahiplerini buldu

TİKA Filipinler’de Moro 
Müslümanları’nın yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moro Müslümanla-
rı’nın yaşadığı Filipinlerdeki Mindanao Bölgesi’nin farklı yerlerinde yaptırılan 5 adet okul
binası ve 3 adet klinik son teknoloji eğitim materyalleri ve tıbbi ekipmanlarla donatıldı

MİNDANAO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) hem şu

an  Mindanao”da devam
eden barış sürecine katkıda
bulunmak hem de bölgede
yaşayan Moro Müslümanla-
rının yukarıda bahsedilen
sorunlarının çözümüne yar-
dımcı olmak amacıyla,
Müslüman Mindanao
(Bangsamoro)” nun muhte-
lif bölgelerine 5 adet okul
ve 3 adet sağlık ocağı inşa-
atlarını bitirerek 2019 yılı
içinde BARMM bünyesin-
deki Eğitim Bakanlığı ve
Sağlık bakanlığına ilgili
okullar ve doğum klinikleri
teslim edilmişti. Okulların
ve doğum kliniklerin tam

olarak kullanılabilmesi için,
gerekli olan tüm eğitim ma-
teryalleri (sandalyeler, ki-
taplıklar,her bir sınıf için
klimalar, dizüstü bilgisayar-
lar, projeksiyon cihazları,
yazıcılar, yazı tahtaları, ilan

panoları v.b.), tıbbı ekip-
manlar ve ilaçlar ( bir
doğum için ve acil müda-
hale için gerekli olan tüm
ekipmanlar ile ilaçlar v.b )
ve diğer gerekli malzemeler
TİKA tarafından temin edi-

lerek ilgili yerel yetkililere
teslim edildi. Okullarda ve
doğum kliniklerde ilgili
montajlar bittiğinde, bölge-
lerinde en ileri teknolojik
malzemelerle donatılmış
okullar ve sağlık kuruluşları

olacaklar. Okullarda ve
doğum kliniklerinde alınan
malzemelerin montajları
sonrasında açılışlarının ya-
pılması planlanıyor. Filipin-
ler’de Müslüman nüfusun
yoğun olarak yaşadığı Müs-
lüman  Mindanao (Bnagsa-
maoro)  Özerk Bölgesi,
geçmişte merkezi hükümet
tarafından çok  ihmal edil-
mesi, adil olmayan uygula-
malar ve yıllar süren silahlı
mücadeleler sebebiyle ülke-
nin en geri kalmış bölgesi
konumunda. Bölgede
sosyo-ekonomik göstergeler
ülke ortalamasının oldukça
altında ve özellikle eğitim
ile sağlık alanında imkanlar
çok kısıtlı. Bölgede hastane
ve kliniklerin sayısı çok az
olup özellikle anne ve
çocuk sağlığı konusunda
büyük sıkıntılar çekiliyor. 

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı
Çamlıca köyünde geçmişi antik
çağlara dayanan ‘Bocuk Ge-

cesi’ bu yıl da renkli görüntülere
sahne olmaya hazırlanıyor. Balkan
eğlence kültürünü devam ettirmeye
çalışan gençler, "Bocuk Gecesi"nde
beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyaya-
rak köy sakinlerini korkutuyor.
Edirne Keşan'a bağlı Çamlıca belde-
sinde eski Balkan geleneği "Bocuk
Gecesi" 18 Ocak 2020 tarihinde çevre
illerden ve hatta yurt dışından bin-
lerce misafirlerini ağırlamaya hazır-
lanıyor. Bocuk Gecesi’ne fotoğraf
sanatçıları da yoğun ilgi gösteriyor. 

Edirneliler 
‘Bocuk’ gecesine 

hazırlanıyor
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya'nın
bir önceki hükümetinde
İçişleri Bakanı olan Oli-

ver Spasovski'nin başbakanlı-
ğındaki geçici hükümet,
meclisten güvenoyu aldı.
www.timebalkan.com’a göre;
120 koltuklu mecliste, geçici
hükümetin onaylanması için
yapılan oylamada 101 millet-
vekili "evet" oyu kullanırken,
"hayır" ve "çekimser" oy kulla-
nılmadı. Geçici hükümette
başbakanlık görevini yürüte-
cek Oliver Spasovski, oylama-
nın ardından meclisteki
konuşmasında, ülkenin son
derece önemli bir dönemde
bulunduğunu ve kendilerin-
den tüm kurumların engelsiz
şekilde çalışmasının beklendi-
ğini ifade etti. Bu dönemde ge-
çici hükümeti yürütmenin
hem zorluk hem de kişisel ve
siyasi bir sorumluluk oldu-
ğunu vurgulayan Spasovski,
"Vakit, adil ve demokratik se-
çimlerin düzenlenmesinin ge-
rektiği vakittir. Vakit,
ülkemizin Kuzey Atlantik İtti-
fakının tam üyesi olmasına yö-
nelik tüm gerekli faaliyetlerin

tamamlanması ve Avrupa Bir-
liği (AB) Konseyinin AB'ye
üyelik müzakerelerinin başla-
tılmasına yönelik kararlarının
izlenmesi vaktidir." diye ko-
nuştu.

‘STRATEJİK ÖNCELİK’

Bir önceki hükümet koalisyo-
nunun başındaki Make-
donya Sosyal Demokratlar
Birliğinden (SDSM) Spasovs-
ki'nin açıkladığı hükümet ça-
lışma programına göre, söz
konusu geçici hükümet, gele-

cek hükümetin seçilmesine ka-
darki dönemde özgür, adil ve
demokratik erken parlamento
seçimlerinin düzenlenmesi,
Kuzey Makedonya'nın NA-
TO'ya tam üyeliği, AB'ye üye-
lik müzakerelerinin
başlatılması ve yürütülmesiyle
ekonomik kalkınma gibi ko-
nuları stratejik öncelik olarak
belirledi. Muhalefet partisi
olan İç Makedon Devrimci Ör-
gütü-Makedonya'nın Ulusal
Birliği Demokratik
Partisi (VMRO-DPMNE) ge-
çici hükümette İçişleri Bakan-

lığı, Çalışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı ile bazı bakan
yardımcılıkları görevlerini yü-
rütecek. Seçimlerden 100 gün
önce geçici hükümetin kurula-
bilmesi için görevi bırakması
gereken eski Başbakan Zoran
Zaev'in istifası, gün içinde
mecliste onaylandıktan sonra
Meclis Başkanı Talat Caferi ta-
rafından Cumhurbaşkanı
Stevo Pendarovski'ye iletil-
mişti. Pendarovski ise İçişleri
Bakanı Spasovski'yi geçici hü-
kümeti kurmakla görevlendir-
mişti.

Bursa’da ‘Belene’ kampına canlandırma

Eski İçişleri Bakanı Oliver Spasovski başbakanlığındaki hükümet, meclisten güve-
noyu aldı. 120 koltuklu mecliste, geçici hükümetin onaylanması için yapılan oyla-

mada 101 milletvekili "evet" oyu kullanırken, "hayır" ve "çekimser" oy kullanılmadı

Bu soruya yüzlerce sebep
yazmak isteyenler çıkabi-
lir. Ama ben en büyüğü

olmasa da ilklerinden bir tanesini
yazmak istiyorum. Yanlış deyip,
bana kızanlar olabilir ya da di-
ğeri de var o daha önemli diyen-
ler de çıkabilir. Kim ne derse
desin şunun iyi bilinmesini iste-
rim. Hatalarımız olsa da bu
alanda samimi olan herkesin
bizim üç konuda hassas olduğu-
muzu bildiklerini umuyorum.
Birbirine zincirleme bağlı olan
bu üç şey Hak, Halk ve AK’tır.
Haklı olduğun sürece, Hak’kı sa-
vunduğun sürece, Hak’kı olanı
göreve getirdiğin sürece, Haklı
olarak, Halkın nezdinde değer
bulursun. Zira Hak, Allah (CC)
demektir. Hakk’ın yanında olan-
lar daima kazanırlar.  

KulaKtan Kulağa
aKtarılanlar

İletişim ve Yönetim eğitimle-
rinde kulaktan kulağa bir oyun
oynanır. Aslında bu bir oyun de-
ğildir, hayatta yaşanan bir geçe-
ğin oyuna uyarlanmasıdır.
Eğitimci öğrencilerini ayağa kal-
dırır ve sıraya geçmelerini ister.
En öndeki kişinin kulağına bir
şeyler söyler. Sonra,   o kişi ar-
kasındakine, arkadaki diğerine
derken sıra en sondaki yirminci
kişiye gelince, ne duyduğunu ba-
ğırması istenir. Emin olun, bizzat
bu eğitimleri veren biri olarak
pek çok kez şahit oldum ki, en
sondaki öğrenci ilk başta söyle-
diğimiz şeyden çok farklı bir
şeyi haykırır.  
AK Parti’nin kuruluş felsefe-
sinde olan Hak yolda olma şiarı
bu döneme kadar başarılı bir şe-
kilde ilerledi ki sürekli halkın
desteğini alarak her seçimde mu-
vaffakiyet elde etti. Başarının lo-
komotifi olan hoca kuşkusuz
Reis yani Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’dı. Reis, en yakındaki-
nin kulağına bir şeyler söyledi, o
diğerine, diğeri ötekine…

sİz “HaK edelİm”
derKen onlar

“KalK gİdelİm”
derse

Bazen yanlış duyduklarını, ya da
duyamadıklarını çok farklı anlat-
tılar en sondaki vatandaşa. Hatta
bazıları kendi arzu ettiklerini an-
lattılar. Zira yukarıda da söyledi-
ğimiz gibi şiarı Hak olan
öğretmenin öğrencilerinin de
Hakk’ı bilip gözetmesi gerekir.
Siz istediğiniz kadar “Hak ede-
lim “ deseniz de o,  bunu “Kalk
gidelim” anlayacaktır. Durun
size seçim çalışmalarında yaşa-
dığın bunun ilgili trajikomik bir
anımı anlatayım. Bir gün İzmir
Buca’da görüntüleri sözüm ona
modern 60 yaş üzeri bir bayanlar
grubu ile karşılaştık. Gittim yan-
larına merhaba, ben AK Parti
adayıyım, nasılsınız diye sorup
elimi uzattım. Öndeki bayan an-
lamamış bir ifadeyle elini bana
doğru uzattı ve bana, anlamadım
siz Halk partisi mi dediniz diye
sordu. Ben de hayır, “AK
Parti”  deyince elini birden çekti
ve bana “çek pis ellerini” diye-
rek hakaret etmişti. Sabrederek
onu Allah’a havale etmiştim. Siz
burada yaşanan ince farkı ve ver-
mek istediğim örneği anladınız
sanıyorum. 

İşİn eHlİne 
verİlmesİ farzdır

AK Parti’nin sembolü olan
ampul, bunu için ihtiyacı olan
Elektriği kendisine doğru ara-
daki iletkenlerle alıp doğruluğun
sembolü olan ışığı verir. İletken
yerine yalıtkan kullanırsanız
ampul yanmaz. Tıpkı
böyle,  elektrik kaynağı olan
Reis, aradaki iletkenlerin yanlış-
lığı nedeniyle son nokta olan
halka ışığını vermekte bazen
zorlanabiliyor. Hakkını helal
etsin ama bu iletkenlerin seçi-
minde hatalar var. Herkesi kas-
tetmiyorum, bazı doğru olanları
tenzih ederim ancak arada ilet-
ken görevini üstlenen bazı siya-
siler ve bürokratlar için Hakk’ın
kuralı çiğneniyor. Hakkında Hak
çiğnenenler de hakkı çiğneme
konusunda Hak ettiklerini yapı-

yorlar. Bahsettiğimiz konu Nisa
suresinin ayeti kerimesi. Allah
(CC) burada ne
buyuruyor:  “Kesinlikle
Allah (C.C) size;
emanetleri (devlet yönetimi ve
milletin idaresiyle ilgili görev-
leri), mutlaka ehil ve emin kim-
selere vermenizi ve insanlar
arasında (karar verirken ve tercih
yaparken) hükmettiğiniz zaman,
adalet ve hakkaniyetle hükmet-
menizi emretmektedir. Bununla
Allah, size ne güzel öğüt veri-
yor!.. Doğrusu Allah, (her şeyi
tüm ayrıntılarıyla) İşitendir, Gö-
rendir.
Bu arada konu ile alakalı olarak
son günlerde birçoğunuzun yaşa-
dığı ve şikâyet ettiği şeyler var.
En alttaki memur adeta Genel
Müdür gibi, üstünü takmıyor.
Onun üstündeki bir üstünü tak-
mıyor. Bu yukarı doğru aynı
olumsuzlukla devam ediyor.
Öyle ki bir yerin bölge müdürü
milletvekilini dahi artık takma-
yabiliyor. Zira en alttakinin bile
sağlam bir siyasi dayanağı var.

HİyerarşİK 
dengede bozulma

Ayrıca son dönemde bir hiye-
rarşi karmaşası da yaşanabiliyor.
Bu da hizmeti etkileyebiliyor.
Zira bu kişi yanlış yaptığında
kendisini şikâyet edeceğiniz bir
üst makam olmayabiliyor.
Makam var da o göreve gelene
etkisiz kalabiliyor. Üst düzey si-
yasi bir makamda görev almış
biri, örneğin Büyükelçi yapıldı-
ğında onun normalde üstü olan
dış işleri bakanlığındaki bir
genel müdür ile durumu ilginç
olabiliyor. Ya da yine üst düzey
siyasi bir görevden Rektörlüğe
gelen biri aslında onun üstü olan
YÖK Başkanının talimat alması
beklenirken, bu olmayabiliyor.
Bu aslında çok doğal bir şey.
Yıllarca bakan, Genel Başkan
yardımcısı, milletvekili olarak
görev yaparken talimat verdiği
birinin altında görev yapmaya
başladığında bu karmaşa oluşa-
bilir. Hatta siyasi bir rütbe silsi-
lesi dahi karışabiliyor. Mesela
bir şehrin il başkanı Genel Baş-
kanı temsilen yetkilidir. Ama o
şehirde göreve gelen bir bürokrat
eski bir siyasi büyüğü ise ona
karşı nasıl davranacak? Hiyerar-
şiyi nasıl uygulayabilir? Bu da
ampulün yanmasında gerekli
olan elektriğe direnç gösteren bir
örnek olaydır. Gidin bakın bu
yerlerin ekseriyetinde maalesef
sıkıntılar vardır ve bir şekilde
AK Partiye ve tabiki dolayısıyla
Reis’e de zarar vermektedir.  

aK Partİ’nİn 
amPulü reİs’İn

eleKtrİğİ
ulaşırsa yanar

Bu bütün kamu için değil belki
ama sıkıntı ve şikâyetlerin ol-
duğu yerlerde genelde böyle bir
durum vardır. Bu olay da (Doğru
olanları tenzih ederim) liyakatsiz
kişilerin siyasi tercihle görevlen-
dirmesinden kaynaklanabilir.
Tenzih ederek söylüyorum,
Genel Başkan yardımcısı, millet-
vekili, Belediye Başkanı, meclis
üyesi, vali, kaymakam, Genel
müdür, daire başkanı, il başkanı,
bölge müdürü, il müdürü, şefi,
memuru, ilçe başkanı, yönetim
kurulu üyesi… Bütün hepsi dev-
letin veya hükümetin hizmet ve-
rirken kullandığı iletken tellerin
birer parçasıdır. Bunlardan biri
yanlış ise iletken değil aksine ya-
lıtkan olur ki hizmet orada aksar.
Lamba yanmaz. İşte bu yüzden
bu iletkenleri seçerken doğru ol-
ması için üç önemli unsuru sü-
rekli yazdım ve söyledim:
Liyakat, Sadakat, Bereket…
Reis’in yaydığı elektrik aradaki
iletkenlik görevi yapması gere-
ken ama aslında yalıtkan olan
yanlış bürokrat ve siyasiler yü-
zünden son nokta olan halka ula-
şamıyor ve ampulün ışığı
yanarken aksayabiliyor. Bu olay
da AK Partiye son dönemde
büyük zarar veriyor. Birilerini
eleştirmek ve kötülemek için
yazmadım. Ülkemi ve Reisi çok
sevdiğim için yazdım.  İnşallah
okunur ve gerekli adımla atılır.
Selametle.

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

İZMİR MEKTUBU

AK PARTİ’ye eN BÜyÜK
zARARı veReN NeDİR, 
BİLİyOR mUSUNUz?

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Kuzey Makedonya’da
SpaSovSKi döneMi

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ'ın başkenti Pod-
goritsa'da cumhurbaşka-
nının imzaladığı Dini

Özgürlükler Yasası'na tepki
amacıyla düzenlenen protes-
toda 4 polis yaralandı.
Yasaya tepki gösteren Ortodoks
Sırplar, Podgoritsa Havalima-
nı'na giden kavşağı araç trafi-
ğine kapatarak protesto
düzenledi. Göstericiler, böl-
gede devriye atan polislere
taşla saldırırken 1'i başından
olmak üzere, 4 polis memuru
yaralandı.
www.timebalkan.com’a göre;
Karadağ Polisi’nden yapılan
açıklamada, 4 polisin yaralan-
masının ardından bölgeye tak-
viye ekiplerin sevk edildiği ve
kavşağın trafiğe açıldığı belir-
tildi. Açıklamada, "Bir daha
böyle bir saldırı olması duru-
munda, bundan kilise yetkili-
leri dahil olmak üzere tüm
organizatörler sorumlu tutula-
caktır." denildi. Öte yandan, söz

konusu yasayı "anayasaya ay-
kırı ve kilise karşıtı" olarak ni-
telendiren Karadağ'daki Sırp
Ortodoks Kilisesi (SPC) hükü-
mete bir an önce kendileriyle
diyalog kurma çağrısında bulu-
nurken ülke genelindeki pro-
testoların süreceği ifade edildi.
Karadağ'daki SPC mallarının
da "devlet malı" sayılmasını ön-

gören yeni yasa, Karadağ Cum-
hurbaşkanı Milo Djukanovic
tarafından imzalanmıştı. Başın-
dan beri yasanın çıkarılmasına
karşı olan Karadağlı Sırplar,
yaklaşık bir haftadır farklı şe-
hirlerde gösteriler düzenliyor.
Yasa tasarısının mecliste görü-
şüldüğü geçen hafta perşembe
günü, çıkan olaylar nedeniyle

18 muhalif milletvekili gözal-
tına alınmış, ertesi gün serbest
bırakılmıştı. Söz konusu yasa
ile 1918'de kurulan ve "Sırp,
Hırvat ve Sloven Krallığı" ola-
rak da bilinen Yugoslavya Kral-
lığına dahil olmadan
önce Karadağ’da inşa edilen ki-
liselerin "devlet malı" haline
gelmesi öngörülüyor.

Podgoritsa’daki protestoda
4 Polİs yaralandı

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde

organize edilen ’89 Göçünün 30. Yı-
lına Özel Kimlik Sergisi’ isimli etkin-
lik, bundan 30 yıl önce yaşanan ve
binlerce kişinin hayatını kaybetme-
sine, yüz binlerce ailenin Türkiye’ye
göçmesine neden olan olayları yeni-
den gözler önüne serdi. 1989 yılında
gerçekleşen ve 350 bin aileye ‘haya-
tın türlü zorluklarını yaşatan’ büyük
göç, Bursa Göç Müzesi’nde düzenle-
nen Belene toplama kampı canlan-
dırmasıyla tekrar hafızalara kazındı.

‘BÜYÜK GÖÇ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, 18-19 yaşında bir delikanlı
olarak o yılları çok iyi bildiğini ifade
etti. Başkan Aktaş, “O insanların

çektiği sıkıntıları düşünebiliyor mu-
sunuz? Evinizi, barkınızı, akrabaları-
nızı, eşinizi ve evlatlarınızı
bırakarak, göç ediyorsunuz. Geçmi-
şinizi siliyor ve hayata yeniden başlı-
yorsunuz” dedi. Büyükşehir
Belediyesi olarak o yıllarda yaşanan
zorlukları ‘farkındalığın artırılması
adına’ görselleriyle birlikte tekrar or-
taya koyma kararı aldıklarını ve bu
nedenle sergiyi düzenlediklerini
ifade eden Başkan Aktaş, “O psiko-
lojiyle gezmek lazım bu sergiyi. Kır-
caali, Türklerin yoğun yaşadığı bir
bölge. Bugün bile 1 milyondan fazla
Türk var orada. Eğer bu göçler ya-
şanmasaydı, bugün Bulgaristan’ın
Türk bir cumhurbaşkanı, Türk bir
başbakanı olurdu. Maalesef benzer
nedenlerle insanlar hayatını devam
ettirdikleri bölgeleri terk etmek zo-
runda kaldı. Belene kamplarında
ölenler, ömrünü çürütenler oldu.
Allah, bir daha bu acıları yaşatma-
sın” diye konuştu.
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PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’nın Prizren şeh-
rinde bulunan
“DOĞRU YOL” Türk

Kültür Sanat Derneği dün
akşam dernek salonunda dü-
zenlenen “2019’a Veda Konse-
riyle” bu yılın etkinliklerini
konserle taçlandırmış oldu.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; Türk sanat müzi-
ğinin seçkin örneklerinden
oluşan koro ve solo şarkılar
konseri geceye damgasını
vurdu.  Seyircinin salonu tık-
lım tıklım doldurduğu gecede
alkışlar dinmek bilmedi.
Mikuş Jılta, Besire Halo, Nev-
zat Şundo ve Didar Dida’nın
solo performanslarıyla ve kala-
balık bir orkestre eşliğinde

sahne aldığı konser izleyiciler
tarafından büyük bir ilgi ve be-
ğeni buldu. Etkinlik çekilen
toplu aile fotoğrafıyla son
buldu. Konser kapanışında
yeni yıl dileklerinde bulunan
Doğru Yol Derneği Başkanı
Nevzat Şundo, 2020 yılının
yurdumuz ve dünyamıza
barış, huzur, bereket, toplumu-
muza birlik, beraberlik ve da-
yanışma getirmesini diledi.
2020 yılında da planlaştırılan
ve yönetim kurulu tarafından
onaylanan etkinliklere kalın-
dığı yerden devam edileceğini
ifade eden Şundo, yönetim ku-
rulunun “70. yıla doğru,
Eylül’den Eylül’e”başlıklı et-
kinlik programına ait son dört
ay içerisinde toplam 32 etkin-
lik başlığının başarıyla gerçek-
leştirildiğini vurguladı. 

Doğru Yol Derneği
Prizren’de konser verdi

Thaçi’den ‘Sınır
kalksın’ açıklaması

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, yeni yılın
ilk dakikalarında Priş-

tine’deki Kosova Güvenlik
Gücü’nün (KGG) “Adem Jas-
hari” Kışlası’nda KGG mensupla-
rıyla bir araya geldi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; KGG Başkomutanı da
olan Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Kosova Ordusu’nun ülke
gururunu teşkil ettiğini ve bu

güce güveninin tam olduğunu
söyledi. Kosova Cumhurbaşkanı,
“Bu anlarda Kosova’nın tüm va-
tandaşları yeni yılı kutlarken Ko-

sova Ordusu görevi başında bu-
lunuyor. Her bir askere saygım
sonsuz,  sizler ülkemizin gururu-
sunuz. Sizin, gerektiğinde eylem-
lerde maksimum çabalarınıza
güvenim tamdır” dedi. KGG Ko-
mutanı Korgeneral Rrahman
Rama, verilen görevleri şeref ve
özveri ile yerine getireceklerin-
den Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi’ye güvence verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı 
yeni yıla askerlerle girdi

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Samsun’un tanınmış ga-
zetecilerinden Turhan
Aşken, Ulusal ve uluslar

arası yayın yapma özelliğine
sahip tek gazete olan Balkan
Günlüğü’nün Samsun Tem-
silciliği’ne getirildi.
Akşen, 1954 yılında
Samsun 'da doğdu.
İlk, Orta ve Ticaret
Meslek Lisesi Muha-
sebe bölümünde Öğ-
renimini
tamamladıktan
sonra, Eskişehir Ana-
dolu Üniversitesi
Mahalli İdareler bö-
lümünden mezun
oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi
Samsun Bölge Müdürlü-
ğünde Muhasebeci olarak
görev yapmış olup 2003 yı-
lında bu kurumdan emekli
oldu. Türk Kamu Sen’e bağlı
Türk Tarım Orman Sen Sam-
sun Şubesi kurucu üyesi olup
burada sırasıyla teşkilat baş-

kanı, destek hizmetler ve
basın başkanlığı görevlerinde
bulundu. Emekli olduktan
Sonra Samsun'da Karadeniz
İşçi Memur Emekliler Der-
neği kurucu üyeliği ve yöne-
tim kurulu üyeliği ve
sekreterliği hizmetini yapmış
bu derneği Türk Kamu Sen

emekli sendikasına
katılımını sağlaya-
rak devretmiştir.
Samsun'da Kanal S
reklam ve danış-
manlık hizmetle-
rinde çalışmıştır.
Ayrıca yine Sam-
sun’da yayın yap-
makta olan Haber
AKS televizyo-
nunda reklam pa-
zarlama ve

programlar Müdürü olarak 2
yıl çelişmiştir. 2014 yılında si-
yasete girmiş ve MHP’de 2015
yılında Samsun İlkadım il-
çesi Muhasibi olarak görev
yap mistir. Samsun'da Sam-
sun Çağdaş Haber Gazetesi
ve internet sitesinde Sorumlu

Yazı İşleri Müdürü olarak gö-
reve getirilmesi nedeniyle Si-
yaseti bırakarak tekrar Basin
hayatına katılmıştır. Samsun
Çağdaş Haber’den ayrıldık-
tan sonra kendi kurduğu ve
imtiyaz sahibi olduğu Sam-
sun Cep Haber internet gaze-
tesinde basın mensubu
olarak hizmet vermektedir.
Ayrıca Samsun’da İlkadım
Belediyesi Yab-pa Akademi
Spor kulübü basın ve halkla
ilişkiler danışmanı, Atakum
İlçesi Tüketiciler Koruma
Derneği (TÜKODER) Basın
ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
görevini halen sürdürmekte-
dir. Samsun'da Balkan Türk-
leri Derneği, Türkiye
Emekliler
Derneği(TÜED),Tema, Sam-
sun spor derneği, Samsun
mübadiller Derneği ve BRTK
konfederasyon Karadeniz
basın sorumlusu ve Samsun
Anadolu Basın Birliği üyesi-
dir. Evli olan Turhan Akşen
iki evlat  ve 5 tane torun sahi-
bidir. 
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Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi,  Arnavutluk ile ara-

larındaki sınırın ve her türlü sınır
engelinin kaldırılması çağrısında
bulundu. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; Thaçi,
Cumhurbaşkanlığı'nda düzenle-
diği basın toplantısında, 2019'da
Kosova'da ve bölgede yaşanan
gelişmeleri değerlendirdi. Koso-
va'da 6 Ekim'de yapılan erken
genel seçimin ardından hükü-
meti kurma görevini vermek
üzere seçimin kazananı Kendin
Karar Al Hareketi Genel Başkanı
Albin Kurti'yi 3 kez davet ettiğini
anımsatan Thaçi, Kurti ile 6
Ocak'ta buluşacaklarını ifade etti.
Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey
Makedonya'nın girişimleriyle
başlatılan "Küçük Schengen" ini-
siyatifini de değerlendiren Thaçi,
Kosova'nın söz konusu oluşum-
daki diğer ülkelerle eşit olarak
değerlendirilmediğini ve bu ne-
denle de ilk toplantıya çağrılma-
dığını hatırlattı. Thaçi,
Kosova'nın bölgesel inisiyatifler
kapsamında ikili anlaşmalar im-
zalamaya hazır olduğunu vurgu-
layarak, ancak bu anlaşmaları

Kosova'nın bağımsız ve egemen
bir ülke olarak tanınması koşu-
luyla imzalayabileceklerini kay-
detti. Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama'nın, Kosova ile Arnavutluk
arasındaki sınır ve gümrüklerin
kaldırılması yönünde karar al-
maya hazır olduğuna dair ifade-
lerini de yorumlayan Thaçi,
Rama'nın cesaretini takdir etti-

ğini söyledi.
Thaçi, Kosova ile Arnavutluk
arasında hiçbir engele ve sınıra
ihtiyaç olmadığının altını çizerek,
"Dostum Edi Rama'yı bir kez
daha, herhangi bir komşu ülke-
nin görüşlerini beklemeden, Ko-
sova ile Arnavutluk arasındaki
sınırı ve her türlü sınır engelini
kaldırması için tarih belirlemeye

davet ediyorum. Biz egemen iki
bağımsız ülkeyiz." dedi. Sırbis-
tan-Kosova diyalog sürecinin
2020'de nasıl bir yol izleyeceğine
dair soruya da yanıt veren Thaçi,
yeni yılın bu süreçteki engellerin
kaldırılacağı, diyalog sürecinin
devam edeceği ya da yeni bir si-
yasi sürecin başlayacağı bir yıl
olacağını sözlerine ekledi.

Gazeteci Turhan Akşen, Balkan 
Günlüğü Samsun Temsilcisi oldu

MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’daki tek Türk
belediyesi konumun-
daki Mamuşa Beledi-

yesi, ihtiyaç sahibi ailelere
ilk defa odun yardımında
bulundu. Toplamda 40 ai-

leye 120 metre odunun dağı-
tımı belediye tarafından ger-
çekleşecek.
www.timebalkan.com sitesi-
nin verdiği bilgilere göre;
Mamuşa Belediye Başkanı
Abdülhadi Krasniç konuyla
ilgili yaptığı açıklamada,
“Mamuşalı kardeşlerimizin

talepleri doğrultusunda ihti-
yaç sahibi ailelere yardımla-
rımız devam edecektir.
Vatandaşlarımız geçen yıl
bizlerden böyle bir talepte
bulundular, bizde kardeşle-
rimizin taleplerine cevap ve-
rebilmek için çalışmalarımızı
yaparak odun dağıtımını

yapmaya başladık” dedi.
Krasniç ayrıca, sosyal beledi-
yecilik düşüncesiyle hareket
etmeye devam edeceklerini
ve önümüzdeki dönemde de
bu gibi anlamlı çalışmalara
imza atmak için var güçle-
riyle çalışmaya devam ede-
ceklerini de sözlerine ekledi.

Mamuşa Belediyesi’nden 40 aileye odun yardımıMamuşa Belediyesi’nden 40 aileye odun yardımıMamuşa Belediyesi’nden 40 aileye odun yardımıMamuşa Belediyesi’nden 40 aileye odun yardımıMamuşa Belediyesi’nden 40 aileye odun yardımıMamuşa Belediyesi’nden 40 aileye odun yardımı
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ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan, İsrail ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
arasında imzalanan "Doğu

Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı"
(Eastmed) projesinin inşasına yöne-
lik anlaşma, "özel prosedür" ve ver-
gilendirme sistemi oluşturulmasına
ilişkin maddeler de içeriyor. An-
laşma, Yunanistan’ın başkenti Ati-
na’daki Zappion
Sarayı’nda, Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Mitsotakis, İsrail Başba-
kanı Binyamin Netenyahu ve GKRY
lideri Nikos Anastasiadis’in katıl-
dığı tören ile Yunanistan Çevre ve
Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, İs-
rail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve
GKRY Enerji Bakanı Yorgos Lakkot-
ripis tarafından imzalandı. İsrail
doğal gazının deniz altından yapıla-
cak boru hattı ile Kıbrıs ve Yunanis-
tan üzerinden Avrupa’ya
gönderilmesini öngören Eastmed
projesi, tarafların boru hattının gü-
venliği konusunda iş birliği yap-
ması, gelecekte buna başka
ülkelerin de katılabilmesi, projenin
gerçekleştirilmesinde yer almayan
ülkelerin doğal gazdan yararlan-
ması ve İtalya ile birlikte 4 ülkede
projenin gerçekleştirilmesini kolay-
laştırmak amacıyla özel prosedür ve
vergilendirme sistemi oluşturulma-
sına ilişkin maddeler içeriyor. Mit-
sotakis, törende yaptığı konuşmada,
Eastmed projesinin, Yunanistan, İs-
rail ve GKRY'nin bölgede birlikte
hareket etme konusundaki kararlılı-
ğının bir ifadesi olduğunu savundu.
www.timebalkan.com’a göre; Yuna-
nistan, İsrail ve GKRY arasındaki iş
birliğinin "hiçbir ülkeye karşı olma-
dığını" öne süren Mitsotakis, söz ko-
nusu anlaşmanın bölgede barış ve

istikrara katkı sağlayacağını iddia
etti. Netanyahu ise Eastmed projesi-
nin başta İtalya ve Mısır olmak
üzere her ülkeye açık olduğunu ileri
sürdü.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Eastmed projesinin imza töreni için
Atina’da bir araya gelen Yunanis-
tan, İsrail ve GKRY liderleri imza tö-
reni öncesinde üçlü bir görüşme de
gerçekleştirdi. Görüşmede, taraf-
lar arasında savunma, yatırım ve tu-
rizm alanlarında iş birliği
imkanlarının masaya yatırıldığı ak-
tarıldı.

İmza törenine Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liderlerinin de katıldığı Eastmed
projesinin inşasına yönelik anlaşmanın "hiçbir ülkeye karşı olmadığı" öne sürüldü

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan sınırında geçen
hafta askerler tarafından
yakalanan bir grup düzen-

siz göçmenin Yunan görevlilerce
dövülerek zorla geri gönderil-
dikleri, göçmenlerden birinin ar-
kadaşının darbedilmesinin
görüntülerini kaydettiği iddia
edildi. www.timebalkan.com’un
AA’ya dayanarak verdiği bilgiye
göre, Yunanistan sınır kuvvet-
leri, kayıt altına alması gerekir-
ken çoğu düzensiz göçmeni
Meriç Nehri üzerinden zorla
Türkiye’ye gönderiyor. Bu yıl
yakalanan 130 bin düzensiz göç-
menin yüzde 55’inin Cenevre
Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi ve Birleşmiş Mil-
letler İşkenceye Karşı
Sözleşmesi’ne aykırı olarak Tür-
kiye’ye geri itildiği ifade edildi.
Yetkililer, hukuksuz uygulama-
nın son aylarda arttığını bildirdi.
Zorla geri itilen düzensiz göç-
menlerin sınırda çoğunun bitkin
ve yaralı olarak bulunduğunu
belirten yetkililer, bu yıl en az 5
bin 6 bin civarında düzensiz
göçmenin darp kaynaklı rahat-
sızlıklar nedeniyle hastanelerde
tedavi ettirildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLERE 
YANSIDI

Hudut birliklerinde görevli as-

kerler, geçen hafta Yunanistan sı-
nırında bir grup düzensiz göç-
men yakaladı. Göçmenler sağlık
kontrolleri sonrası İl Göç İda-
resi’ne teslim edildi. Düzensiz
göçmenler mülakatları sırasında
Yunanistan tarafından dövüle-
rek geri itildiklerini iddia etti.
Düzensiz göçmenlerden biri,
Yunan sınır görevlisinin arkada-
şını döverken görüntüsünü cep
telefonuyla kaydettiğini ileri
sürdü. Sosyal medyadan da pay-
laşılan görüntüye göre, yerdeki
düzensiz göçmene “Go back
(Geri dön)” diye bağıran görevli

tekmeyle vuruyor.

YAKALAMALAR ARTTI

Bu arada Türkiye’nin Avrupa’ya
açılan kapısı konumundaki Edir-
ne’de bu yıl önceki yıllara oranla
yakalanan düzensiz göçmen sa-
yısında artış yaşandı.
Edirne’de 2016 yılında 29 bin
670, 2017 yılında 47 bin 731,
2018’de 74 bin 824 düzensiz göç-
men yakalanırken bu sene ise
aralık ayının son haftasına kadar
olan verilere göre 123 bin 377
kişi yakalandı.

AB Konseyi
yeni Dönem

Başkanı 
Hırvatistan

İsrail, Yunanistan 
ve Rum Kesimi’nden 

EASTMED hamlesi

İsmet TOPALOĞLU

35 YIL 
OLDU

Her yıl olduğu gibi Bulga-
ristan’da Aralık ayında
Bulgar devletinin 1984

yılı silah zoruyla Türklere karşı
uyguladığı asimilasyon politika-
sına karşı gelerek şehit edilenleri
anma törenleri düzenlenmekte.
Bir daha öyle bir süreç yaşanma-
ması için şehitlerin anıtların
önünde mezar başlarında 2019
Aralık ayında 35 konuşma ya-
pıldı. 30 yıl geçmesine rağmen
HÖH yönetimi şehitlerin mezarla-
rına sahip çıkmadı “TEK Rumeli”
televizyonu asimilasyon politika-
sının sembolü olan şehit Türkan
bebeğin kaybolan mezarını görün-
tülemekle diğer şehitlerin mezar-
ları da beş yıl önce yapılmış oldu. 
Rahmetli Nuri Turgut Adalı haya-
tının 20 yılından fazlasını Türk-
lüğü savunduğu için Bulgaristan
cezaevlerinde ve Belene adasında
geçirdi. Mezarı Kırcaali’nin Ada
köyünde bulunmakta. Her yıl me-
zarı başında anma törenleri yapıl-
makta. Sağlığında Mestanlı
Bağımsız Belediye Başkanı Sali
Şaban rahmetli Nuri Turgut Ada-
lı’ya belediyeye ait garsoniyer
tahsis etmişti. Üç öğün yemek ve
her gün yemek getiren bir perso-
nel verdi. Belediye başkanlığını
HÖH aldığında rahmetli Nuri
Turgut Adalı unutuldu ve günün
birinde garsoniyerinde ölü bu-
lundu. Aynı yönetim her yıl sağ-
lında dışladığı rahmetli Nuri
Turgut Adalı’yı anmak için me-
zarı başında siyasi amaçlı tören
düzenlemekte. HÖH yönetimi her
yıl yaptığı gibi 2019 yılında da
çizgisinde öteye geçemedi, insan-
lık dışı olayları anmaktan sınırlı
kaldı. 35 yıldır HÖH yönetimi ül-
kede yaşayan Müslüman Pomak-
ları ile Türklere sahip çıkma imajı
yaratmaktan niye öteye geçemi-
yor diye sorular sorulmakta.  
35 yıl geçmesine rağmen Bulga-
ristan Türklerin ve Müslüman Po-
makların geleceği anayasada
garanti altına alınmış mıdır? Ge-
lecekte aynı diktatör Todor Jiv-
kov gibi kafası kırık biri silah
zoruyla Türklerin ve Müslüman
Pomakların isimlerini değiştirme
emrini vermeyeceğine kim ve
kimler garanti edebilir. Bulgaris-
tan ana yasasında bireysel insan
hakları ibaresinden başka kap-
samlı hiçbir ibare yer almamakta-
dır. 

PAMUK İPLİĞİ

Bulgaristan devleti ülkede yaşa-
yan Türklerin ve Müslüman Po-
makların hayatlarını benliğini
koruyarak yaşama garantisini ana-
yasada değişikliğe giderek garanti
altına alarak gelecekte pamuk ip-
liğine bağlı etnik barışı garanti al-
tına almış olmayacak mı?
Türklerin ve Müslüman Pomakla-
rın oylarıyla 34 yıldır parlamen-
toda görev yapan dört kez
hükümet ortağı olan HÖH yöne-
timi Türklerin ve Müslüman Po-
makların gelecekte etnik
kimliklerini koruyarak yaşamaları
için ana yasada değişime gidil-
mesi için parlamentoda önerge
verilmezse çözülür mü? Bugün
Bulgaristan’da yarım yamalak
anadilini konuşan dinsiz bir Türk
gençliğin yetişmesinin suçlusu ya
da suçlular kimlerdir diye daha
sık sorulmaya başladı. Bu sebep-
ten dolayı HÖH yönetiminin ilk
sorunu ana yasada değişime gidil-
mesi olmalı konuyu gündeminden
asla düşürmemeli.

Eastmed projesinin açıklanan son
haline göre, İsrail'deki Levant
Havzası açıklarındaki doğal gaz
rezervlerinden başlayacak, bin 335
kilometrelik bölümü deniz altında
olmak üzere, toplam bin 872 kilo-
metre uzunluğunda olacak boru
hattı, Akdeniz boyunca ilerleye-
cek, Kıbrıs, Girit Adası ve Yu-
nanistan anakarası üzerinden
İtalya'ya kadar uzanacak. Maliyeti
başlangıçta 5,2 milyar Euro hesa-
planan ve yıllık kapasitesi 10 mil-
yar metreküp olarak planlanan

Eastmed boru hattının Avrupa Bir-
liği’nin doğal gaz ihtiyacının yüzde
10’unu karşılaması bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB), Ortak İlgi Pro-
jeleri kapsamına alınan Eastmed
projesinin teknik çalışma
maliyetine katkıda bulunuyor. Yu-
nanistan, İsrail ve GKRY geçen ay-
larda boru hattının oluşturulması
için üçlü bir mekanizma kurulması
konusunda anlaşmaya varmış, an-
laşma ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeu’nun katıldığı bir toplan-
tıda karara bağlanmıştı.

LEVANT HAVZASI

Nasıl bitecek bu göçmenlerin 
sınırda çektiği işkence 

HELSİNKİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan, altı ay yürüteceği Av-
rupa Birliği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığını Finlandiya’dan dev-

raldı. Hırvatistan’ın, “Zorlu Bir Dünyada
Güçlü Bir Avrupa” sloganı ile yürüteceği
dönem başkanlığı süresince, Batı Balkan
ülkelerinin AB’ye entegrasyonunun yanı
sıra AB’nin 2021-2027 dönemine ilişkin
bütçesinin belirlenmesi ve İngiltere’nin
birlikten ayrılması (Brexit) gibi önemli ka-
rarların alınması bekleniyor. www.time-
balkan.com’a göre; Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaro-
vic, ülkesinin dönem başkanlığı süresince
AB’yi büyüyen, vatandaşlarını koruyan,
birbirine bağlı, yakın çevresi ve küresel
anlamda açık ve iddialı bir birlik haline
getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

ismetismailtopaloglu@hotmail.com
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Bu makale, 1990’ların başından günümüze kadar Türkiye’nin Kosova politikasını
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam et-
tiği dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye,

Kosova’nın ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etme-
sine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır

Kosova’nın Bağımsızlığı ve 
Türk Dış Politikası (1990-2008)
Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN

Savaş sırasında Türkiye’nin
temel politikalarından biri so-
runu uluslararası platformlara

taşımaktı. Bu çerçevede BM, AGİT,
NATO ve İKÖ nezdinde temaslarını
yoğunlaştıran Ankara, uluslararası
toplumu daha aktif olma konusunda
iknaya çalıştı. Türkiye savaşın başın-
dan itibaren Sırplara yönelik güç teh-
didinin kullanılmasını da savundu,
fakat tek taraflı güç kullanmaktan
kaçındı ve uluslararası askeri mis-
yonların (UNPROFOR) kurulmasına
destek verdi. Türkiye ayrıca Boşnak-
Hırvat Federasyonu’nun kurulma-
sına katkıda bulundu26 ve
Boşnaklara desteğini uluslararası
ambargoya rağmen silah gönder-
meye kadar götürdü.27 Türkiye’nin
Bosna politikası Uzgel’e göre
“1990’lar boyunca izlediği en uzun
süreli ve en aktif dış politika” idi.28
Benzer şekilde Kut’a göre de “Bosna-
Hersek, Türkiye’nin Soğuk Savaş
sonrası dış politikasının başlıca ilgi
alanlarından biri olmakla kalmadı,
bu politikanın anahatlarının biçim-
lenmesinde de etkili oldu.”29 Sonuç
olarak, Türkiye, Bosna Savaşı’nın ba-
şından sonuna kadar tutarlı bir poli-
tika izledi ve Boşnakların tarafında
yer alarak Bosna-Hersek’in bağımsız
bir devlet olarak varlığının devamını
savundu. Boşnaklarla kurduğu
yakın ilişki sayesinde Türkiye ulus-
lararası toplumun çözüm çabalarına
da katkı sağladı. 
Türkiye’nin Kosova politikası ise yu-
karıda kısaca özetlenen Bosna politi-
kasından çeşitli açılardan farklı
olmuştur. Bunun çeşitli nedenleri
vardı. Öncelikle, Kosova ile Bos-
na’nın Yugoslavya Federasyonu içe-
risinde sahip oldukları yasal statü
birbirinden farklıydı. 1974 Anayasa-
sına göre Bosna-Hersek federe cum-
huriyetken, Kosova özerk bölgeydi.
Federe cumhuriyet statüsü nedeniyle
Bosna geniş bir özerkliğe sahipti ve
hatta yasal olarak federasyondan ay-
rılma hakkı vardı. Özerk cumhuri-
yetlerin yetkileri ise bu kadar geniş
değildi ve ayrılma hakları yoktu. Bu
nedenle yasal açıdan Kosova ve Voy-
vodina’nın Yugoslavya’dan ayrılma-
ları mümkün değildi. Bu durum
dikkate alındığında Kosova’da çatış-
malar başladığında Ankara’nın tu-
tumu bu meselenin Yugoslavya’nın
iç meselesi olduğu şeklindeydi. Kı-
saca Türkiye anayasal açıdan ay-
rılma hakkına sahip olmayan
Kosova’nın bağımsızlığı fikrine bu
dönemde soğuk yaklaştı. Türkiye
perspektifinden bakıldığında
Bosna’yla Kosova arasındaki farklar
hukuki durumla sınırlı değildi.
İkinci önemli farklılık, Boşnakların
Türkiye dışında başka bir anavatan-
ları olmamasıydı. Türkiye, Boşnak-
larla paylaştığı tarihi, kültürel ve
dinsel özellikler nedeniyle bu grup
tarafından adeta bir “anavatan” ola-
rak görülmüş ve Türkiye’de de kar-
şılığını bulan bu anlayış kurulan
ilişkilerde kendisini göstermişti. Ko-
sovalı Arnavutlar ise anavatan ola-
rak Arnavutluk’u görmekteydiler.
Zaten Türkiye’deki algı da aynı yön-
deydi. Hatta Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan ayrılan tüm halklarda
olduğu üzere Arnavutlarda da
zaman zaman görülen Osmanlı kar-
şıtlığı ve milli kimliklerini bunun
üzerine kurmaları da süreci etkiledi.
Üçüncü olarak, Bosna’da bir Türk
azınlık yokken, Kosova’da Sırp ve
Arnavut milliyetçilikleri arasında sı-
kışan ve giderek artan sorunlar yaşa-
yan bir Türk azınlığı vardı. Bu da
azınlığın haklarını korumaya çalışan
Türkiye’yle Kosovalı Arnavutlar ara-
sında sorunlara yol açtı. Son olarak,
Bosna’da bağımsızlık öncesi her-
hangi bir Boşnak yeraltı örgütü yok-
ken, Kosova’da UÇK’nın varlığı ve
şiddete başvurması, kendisi de te-
rörle mücadele eden Türkiye açısın-
dan Kosova’nın durumunu daha da
karmaşık hale getirmişti. Bu unsurla-
rın etkisiyle Türkiye, Kosova’da ça-
tışmaların başlaması üzerine çatışan
tarafları şiddeti durdurmaya ve so-
runu çözmek için siyasi diyalog baş-

latmaya çağırdı. Ayrıca çatışan taraf-
lara karşı tarafsız bir tutum takın-
maya özen gösterdi ve herhangi
birine destek veriyor gözükmekten
kaçındı. Ankara’nın diplomatik giri-
şimleri ise bir yandan Sırp ve Arna-
vut taraflar, öte yandan bölge
ülkeleri ve uluslararası kurumlar
üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu duru-
mun Türkiye’nin Bosna politikasıyla
benzerlik taşıdığı düşünülebilir,
fakat Türkiye Bosna olayında sava-
şın başından itibaren Sırpları saldır-
gan, Boşnakları mağdur olarak
algılamıştı; Kosova’da ise Türkiye
Arnavutları da ateşkese çağırmış,
hatta zaman zaman UÇK faaliyetleri
“terör eylemi” ya da “terörist faali-
yetler” olarak değerlendirilmiştir. 

TÜRKİYE’NİN PLANI

Bu kapsamda 15 Temmuz 1998’de
Arnavutluk’u ziyaret eden Cumhur-
başkanı Demirel, çatışmaların sona
ermesi için Türkiye tarafından hazır-
lanan planı açıkladı. Plan özetle şid-
detin hemen durdurulması, Kosovalı
Arnavutların temel insan haklarının

tanınması, savaşan tarafların kısa sü-
rede aralarında diyalog başlatmaları
ve tüm yerinden edilmiş kişilerin
memleketlerine geri dönmelerine
izin verilmesi temeline
dayanıyordu.32 Böylece, Türkiye
şiddetin durdurulmasının ardından
Kosovalı Arnavutlara 1974 anayasa-
sıyla sahip oldukları fakat Miloşeviç
tarafından 1989’da kaldırılan özerk-
liklerinin geri verilmesinin önemini
vurguluyordu. Türkiye’nin arzusu
her iki tarafın da temkinli olması ve
aralarında siyasi diyalog başlatmala-
rıydı. Ankara’ya göre aksi takdirde
şiddet olayları durdurulamayacak ve
çatışmaların önüne geçmek müm-
kün olmayacaktı. Çatışmaların ilk
aşamalarında Türkiye Sırp tarafıyla
da temasını devam ettirme konu-
sunda özenli davranmış ve Belgrad’ı
da çatışmaları durdurmaya ikna
etmek için çaba sarfetmiştir. Bununla
paralel bir şekilde Belgrad hükümeti
de Türkiye’yle diyalogunu sürdür-
meye çalışmıştır. Bu politikanın bir
sonucu olarak Dışişleri Bakanı İsmail
Cem, Cumhurbaşkanı Demirel’in
mesajını Yugoslav lideri Miloşeviç’e
iletmek üzere Mart 1998’de Belgrad’ı

ziyaret etti. Cem’e göre soruna kısa
sürede barışçı bir çözüm bulunama-
dığı takdirde savaşın tüm Balkan-
lar’a yayılması tehlikesi vardı.
Demirel de mesajında soruna tem-
kinli yaklaşılması çağrısında bulunu-
yor ve Türkiye’nin çözüm için
yardımcı olmaya hazır olduğunu be-
lirtiyordu. Bu çerçevede Türkiye ilk
adım olarak taraflara, Yugoslav-
ya’yla Kosova Arnavutları arasında
1996’da imzalanan eğitim anlaşması-
nın uygulanmaya konulabileceğini
ifade etmişti. Dışişleri Bakanı Cem,
Belgrad’ı ziyaretinden önce ve sonra
BM Genel Sekreteri Kofi Annan’la ve
ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri
Bakanı Robin Cook’la da görüşerek,
Türkiye’nin Kosova meselesi ve Yu-
goslavya’yla ilişkiler konusunda çok
taraflı hareket ettiğini gösterdi. Bu
dönemde Türkiye’nin temaslarını
uluslararası bağlantılarını yeniden
kurmak için kullanmaya çalışan Yu-
goslavya da Türkiye’den Belgrad’ın
uluslararası kurumlara yeniden katı-
lımının sağlanması konusunda yar-
dım rica etti.34 İsmail Cem’in
ziyareti sırasında Kosova’ya gitme-

mesi ise Türkiye’de eleştiri konusu
olmuşsa da,35 Cem’in Priştine’ye uğ-
ramadan ziyaretini sona erdirmesi,
Türkiye’nin Kosovalı Arnavutların
bağımsızlık talebine destek veriyor
görüntüsü vermekten kaçınması şek-
linde yorumlanabilir.

BÖLGESEL AKTÖRLER

Türkiye Kosova konusunda bölgesel
aktörlerle de ortak bir zemin bul-
maya çalıştı ve görüşlerini Bulgaris-
tan, Arnavutluk ve Makedonya’ya
iletti. Başbakan Mesut Yılmaz’ın Bul-
garistan’ı ziyaret ederek, Başbakan
Ivan Kostov’la görüşmesinin yanı-
sıra Türkiye Kosova konusunun
gündemde olduğu iki önemli Balkan
ülkeleri toplantısına ev sahipliği
yaptı. Haziran 1998’de Türkiye, Yu-
nanistan, Yugoslavya, Arnavutluk,
Makedonya, Romanya ve Bulgaris-
tan dışişleri bakanları İstanbul’da bi-
raraya gelerek, Kosova’yla ilgili
ortak bir tutum belirlemeye çalıştılar,
fakat bir sonuç alamadılar. Toplan-
tıda Yugoslav Dışişleri Bakanı diğer
ülkelerin önerdiği çözüm planını
reddedince, diğer bakanlar bir açık-

lamayla şiddetin tırmanmasını eleş-
tirmek ve taraflara diyalog çağrı-
sında bulunmak dışında birşey
yapamamışlardı. Katılımcı ülkeler
arasında çatışmayı çözümlemek için
kullanılacak enstrümanlar konu-
sunda da anlaşmazlık çıkmıştı. Arna-
vutluk’un şiddete son vermek için
askeri yöntemler kullanılması önerisi
diğer ülkelerden kabul görmedi.
Ekim 1998’de Antalya’da düzenle-
nen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
Zirvesi’nde ise Arnavutluk’la Yugos-
lavya arasında beklenmedik bir uz-
laşı çıktı. Yugoslavya’nın BM
Güvenlik Konseyi’nin 1199 nolu ka-
rarına37 uyacağını açıklaması karşılı-
ğında, Arnavutluk da zirvenin sonuç
bildirgesinde Yugoslavya’nın kınan-
ması talebinden vazgeçti. Sonuç bil-
dirgesinde Yugoslavya’nın toprak
bütünlüğüne ve egemenliğine her-
hangi bir zarar vermeden Kosova’ya
geniş bir özerklik verilmesi gerektiği
de belirtildi.38 Türkiye, evsahipliği
yaptığı zirvede uzlaşı sağlanmış ol-
masından memnundu.

3
Mehmet HASAN

2020'YE 
MERHABA
DERKEN

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha ge-
ride bıraktık.  2020'ye hoş geldin
dedik.

Her yeni yıldönümü aynı zamanda bir
muhasebe dönemidir. 
Avrupalı Türk topumu olarak geçen
yılda neler yaşadık? Bir yıl nasıl geçti?
Nelere sevindik, nelere üzüldük? 
Şöyle bir baktığımda aslında arka-
mızda bıraktığımız yılda yüzümüzü
güldüren olayların ne kadar nadir ya-
şandığı görüyorum. 
Avrupalı Türk toplumu olarak yine ay-
rımcılık, dışlanmışlık, istenmeme, çe-
kememezlik gibi bir yığın sorunla
karşı karşıya kaldık. 
Camilerimiz, lokallerimiz, toplanma
alanlarımız kundaklandı, tahrip edildi,
kirletildi. Gençlerimiz isimlerinden
dolayı meslek yerleri bulamadı, aileler
sadece Türk oldukları için kiralık ev
bulmakta yine zorlandılar. Irkçı zihni-
yet 2019'da da kendini hissettirdi. Ama
biz yılmadık. Almanya'da çoğunluk
toplumunun demokratik, çağdaş ve hü-
manist eğilimi cesaretimizi artırıyor.
Almanya ekonomisine olan katkımızın
verdiği özgüvenle tüm olumsuzlukları
aşıp, yeni ülkemizde onurlu, haysiyetli
bireyler olarak varlığımızı sürdürece-
ğiz.
Almanya'yı, Türk ve Müslüman köke-
nimizin bize verdiği iman gücüyle se-
viyoruz. 
Dileğimiz ve beklentimiz, bizi olduğu-
muz gibi kabul eden çoğulcu toplum-
daki bireylerin sayılarının artması.
Almanya'daki siyasilerden Türkiyemiz
ile olan ilişkilerini yeniden gözden ge-
çirmelerini bekliyoruz. Berlin ve An-
kara arasında yaşanan sıkıntıların
Almanya'daki Türk toplumunu derin-
den sarstığını unutmasınlar. Bizim iki
ülkemiz var ve biz ikisini de bağrımıza
basıyoruz. 
Önümüzdeki yıl CDU-SPD koalisyo-
nunun dağılması ve erken seçime gi-
dilmesi ihtimali söz konusu. Böyle bir
durumda Türkiye'nin iç siyasi mal-
zeme olarak istismar edilmesinden en-
dişe ediyorum. Umarım endişemi haklı
çıkaracak soğuk rüzgarlara, fırtınalara
maruz kalmayız. Umarım iki kardeş
ülke yeniden kenetlenir.
Bu vesileyle şimdiden tüm okurları-
mıza mutlu bir yeni yıl diliyorum.DEVAM EDECEK...
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TEKİRDAĞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ergene’nin Yeşiltepe
Mahallesi’nde yer alan
Türkan Bebek Parkı içeri-

sindeki Türkan Bebek Anıtı
önünde düzenlenen anma
programına CHP Tekirdağ mil-
letvekilleri Candan Yüceer ve
İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Ergene
Belediye Başkanı Rasim
Yüksel, CHP Ergene İlçe
Başkanı Mustafa Ulusoy, AK
Parti Ergene İlçe Başkanı Cem
Karaca, belediye meclis üyele-
ri, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile Türkan bebeğin
katledildiği yer olan
Bulgaristan Kırcaali’ya bağlı
Kızılağaç Belediyesi Çakırlı
Ortaokulu öğrencileri ve
vatandaşlar katıldı.
Anma programında ilk konuş-
mayı Ergene Kent Konseyi
Başkanı Ercüment Tuncay
yaptı. Tuncay 1984'te uygula-
nan zorunlu asimilasyon girişi-
mine karşı düzenlenen protes-

to yürüyüşü sırasına annesinin
kucağında vurularak öldürü-
len 17 aylık Türkan Bebeği
anmak için düzenlenen törene
katılan ve programda emeği
geçen herkese teşekkür etti.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Ergene Belediye
Başkanı Rasim Yüksel de
Ergene’nin

başta Balkanlar olmak üzere
Anadolu’nun çeşitli illerinden
gelenlerce oluşan bir Türkiye
mozaiği olduğunu ifade ede-
rek, “Türkan bebeği anmak
için Bulgaristan’da düzenlenen
törenlere de katıldık. 2 yıl önce
açılışını yaptığımız bu parka
Türkan bebeğimizin adını ver-
dik” dedi.

Konuşmaların ardından
Bulgaristan Kırcaali’ya bağlı
Kızılağaç Belediyesi Çakırlı
Ortaokulu öğrencileri Türkan
Bebek için hazırladıkları şiiri
okudular. Anma Töreni proto-
kol üyeleri tarafından yapılan
konuşmaların ardından
Türkan Bebek heykeline karan-
fil bırakılması ile son buldu.

Karşıyaka’da ‘Balkan
Platformu’ kuruldu

KARŞIYAKA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karşıyaka’da geçtiğimiz ay
‘1. Balkan Kültür Günleri
Şenliği’ni düzenleyen der-
neklerin başkanları, katkıla-
rından dolayı Karşıyaka
Belediye Başkanı Dr. Cemil
Tugay’a teşekkür plaketi tak-
dim etti. Ziyarette, ilçede bir
ilk olacak ‘Karşıyaka Balkan
Platformu’nun kuruluşu da
müjdelendi.  Karşıyaka
Belediye Başkanı Dr. Cemil
Tugay’ın makamında gerçek-
leşen ziyarete; Karşıyaka
Makedonya Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Remzi
Akyürek, Çameria

Arnavutları Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Hüseyin Bayru, Ege
Makedonya Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Serdar
Bahar, Rodos İstanköy ve
Onikiada Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
ile Karşıyaka Kent Konseyi
Hemşehrilik Çalışma Grubu
Başkanı ve Karşıyaka
Belediye Meclis Üyesi Şevket
Balla katıldı. 

GÜÇ BİRLİĞİ 

Balkan Kültür Günleri
Şenliği’ni yoğun katılım ve
coşkuyla gerçekleştirdiklerini

aktaran dernek başkanları,
katkıları için Tugay’a teşek-
kürlerini sundu ve plaket
takdim etti. İş birliği içinde
çalışarak Balkan kültürünün
güzelliklerini daha fazla insa-
na tanıtmak istediklerini
aktaran başkanlar, bu amaçla
‘Karşıyaka Balkan
Platformu’nu kurduklarını
belirterek, “Platform çatısı
altında, 4 dernek olarak güç-
lerimizi birleştirdik. İlçede ilk
olan bu girişimimizde,
Belediye Başkanımız Cemil
Tugay’ın destekleyici tavrının
katkısı büyüktür. Kendisine
derneklerimize gösterdiği
değer için çok teşekkür edi-
yoruz” dedi.

“ORTAK PAYDA 
KARŞIYAKA”

Ortak çalışmalarının süreceği
mesajını veren Başkan Tugay
da “Balkan kültürü, bizim
kültürümüzün ayrılmaz bir
parçasıdır. Karşıyaka da
bizim ortak paydamızdır.
Birlik ve beraberliğimizi güç-
lendirmek; Balkan Kültür
Günleri Şenliği gibi nice
buluşmalara ve projelere
imza atmak için daima el ele
çalışacağız. Yakın zamanda
güzel sürprizlerimiz de ola-
cak. Karşıyaka Balkan
Platformu’nun kuruluşuna
emek veren herkesi kutluyor,
başarılar diliyorum” diye
konuştu. 

ErgEnE BElEdiyEsi
Türkan Bebek’i unutmadı
Bulgaristan’da uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında annesinin

kucağında henüz 17 aylıkken katledilen Türkan bebek, ölümünün 35.
yılında Ergene ilçesinde adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı Şimdi mısralar kendi-

lerini yakacaklar,
Akif'in toprağının

başucunda... Ayaklanıp,
onun şiirine gönül vermiş
okurların kalbini tutuştura-
caklar... Akif bu, yokluğu
devirecek kadar güçlü
yazan vatan şairi... Elbet
vatan, aşk, ölüm, doğum
kadar vardı kendisi de...
Bir kuytuda, İstiklal için
kalbini yaktı; o böyle güzel
yakmasaydı kalbini, bugün
böyle güzel yaşar mıydı
hiç?! Birileri onun adından
yola çıktı, birileri onu
yazarak kendine yol açtı,
birileri vatan denilince
dönüp ona baktı; en iyi onu
gerçek şairler anladı, bir de
kalbi hakkıyla yanan okur-
lar idrak etti şiirlerinin
içinde yanan adamı...
Mehmet Akif Ersoy'u anla-
mak onun gibi yanmaktan
geçer.... Toprağı rahmet,
kabri cennet, ebedi alemi
Muhammed Mustafa'ya
açılsın... Ve seni anlayama-
dık hakkıyla ey büyük
mütefekkir... Mehmet Akif
Ersoy? 
Vefatının 83. yılı kutlu
olsun....
Yerli, Milli bir şairimiz…
27 Aralık 1936 tarihinde
Beyoğlu’ndaki Mısır
Apartmanında kaldığı dai-
rede hayatını kaybetti.
Milli Marşımızın Şairi
Mehmet Akif ERSOY un
hayatına dair kısa bir pay-
laşımdan sonra asıl olarak,
böyle müthiş bir değerin
hazin sonuna asıl vurguyu
yapmak istiyorum. Akif,
Çanakkale Zaferi’nin habe-
rini Arap topraklarında
aldığında öylesine bir
heyecan duydu ki, hemen
kalemine sarıldı;
“Çanakkale Destanı“nı
yazdı.
1920’de Burdur vekili ola-
rak meclise girdi.
12 Mart 1921 günü yazdığı
okurken yüreğimizi millet
olarak titreten şiir İstiklal
Marşı’mız oldu. TBMM
tarafından “Milli Marş”
olarak kabul edildi.
Ne hazindir ki, Akif’in
cenaze namazı için herhan-
gi bir resmi bir tören hazır-
lanmamıştı. Cenazeye
resmi kişilerden ve kuru-
luşlardan katılan hiç kimse
olmadı.  Mehmet Akif’in
cenaze namazına bir hukuk
fakültesi öğrencisi iken
katılan Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer  5 Ocak 1987 de
Tercüman gazetesinde  “
Akif’in Cenaze Töreni”
başlıklı yazısında o günü
şöyle anlatacaktı:
‘…O zamanların ülkemiz-
de egemen tek partinin oto-
riter düzeni içinde kimse
idare ile çelişkiye düşmek
istemediği için basında
Mehmet Akif’in yurda
dönüşü ve hastalığının
seyri hakkında pek fazla
haber yayınlanmazdı….
Bizler alana geldiğimizde,
namaz saatinin yaklaşmış
bulunmasına rağmen bir
tabuta rastlamadık, hep bir-
likte bekliyoruz. Birden
lokantanın ön kısmını bir
cenaze otomobilinin geldi-
ğini gördük, iki kişi üzeri-
ne örtü dahi konmamış bir
tabutu indirdiler. Yoksul
bir fakirin cenazesinin geti-
rildiğini düşünerek bir
kısım arkadaşlar yardıma
teşebbüs ettiler. Fakat tabu-
tun Mehmet Akif'e ait
bulunduğu anlaşılınca bir
anda yüzlerce genç ağla-
maya başladı. …Gençler
hemen Emin Efendi

Lokantası’nın bayrağını
alarak tabutun üstüne örttü-
ler. Sonra merhumun bir
kısım arkadaşları gelmeye
başladı ama ne vali, ne
belediye reisi ve ne de tek
partinin zimamdarlarından
hiç kimse ortalarda yoktu.”
Cenaze törenine katılan
Midhat Cemal Kuntay ise
Beyazıd meydanındaki
dakikaları şöyle anlatıyor:
‘Cenaze Beyazıd’dan kal-
kacak. Oraya gittim.
Kimseler yok; bir cenaze-
nin geleceği belli değil.
Çok sonra birkaç kişi
göründü biraz sonra çıplak
bir tabut geldi. Bir fıkara
cenazesi olmalı dedim. O
anda Emin Efendi
Lokantası’nın sahibi Mahir
Usta, elinde bir bayrakla
cenazeye koştu. Sebebini
anlamadım. Yine o anda
yüzlerce genç peyda oldu.
Üniversitenin büyük sanca-
ğına çıplak tabutu sardılar.
Ellerimi yüzüme kapadım.
Cenazeyi tanımıştım.’
O tarihlerde Milli Türk
Talebe Birliğinde görevli
bulunan Prof. Dr.
Abdülkadir Karahan da
cenazeye katılmış ve bir
konuşma yapmıştı. ‘Akif’in
Ebediyete Uğurlanışı ve
Sonrası’ başlıklı bir yazıda
hatıralarını anlatan
Karahan cenaze töreni son-
rasında başına gelenleri
şöyle anlatıyordu:
‘Burada bir olaya daha
değinmek isterim. Benim o
eşi az bulunur Milli
Marşımızın eli öpülecek
şairimizin kabir başındaki
hitabemi, takdir yerine
adeta tekdirle karşılanmak
istenmesini ben bugün bile
bir muamma gibi çözeme-
diğimi de işaret etmek iste-
rim. Çünkü 3 gün sonra
beni Yüksek Öğretmen
Okulu’ndan Emniyet
Müdürlüğü’ne istediler. Bir
şube müdürü beni sorguya
çekti. “ Ne sıfatla resmi
makamların törene gerek
görmediği bir şairin kabri
başında konuşma yaptığımı
sormuştu. Cevabım yakla-
şık olarak şöyleydi: Ben
herhangi bir şairin değil,
Türk Bayrağı göndere çeki-
lirken, yazdığı İstiklal
Marşı ile göklere seslenen
bir zatın kabri başında mil-
letimizin duygusunu, say-
gısını dile getirdim. Beni
buraya çağırmakla hata
işlemiş bulunuyorsunuz.”
Dönemin yöneticileri her
ne kadar Mehmet Akif'e bir
cenaze töreni hazırlamamış
olsalar da sevenleri ve bin-
lerce üniversite öğrencisi
onu son yolculuğunda el
üstünde Edirnekapı mezar-
lığına kadar taşıdı. İstiklal
Şairi Mehmet Akif Ersoy
un Eserleri:
-Safahat
-Süleymaniye Kürsüsünde
-Hakkın Sesleri
-Fatih Kürsüsünde
-Hatıralar
-Asım
-Gölgeler
“Allah bu Millete bir daha
İstiklal Marşı yazdırma-
sın”.. Koca yürekli, tevazu
abidesi İstiklal
Şairimiz..Allah Rahmet
Eylesin.. Mekanın Cennet
Olsun..

Kaynaklar : M.Ertuğrul
Düzdağ, Mehmet Akif
Ersoy, Kültür Bakanlığı
Kültür Eserleri,  Mithad
Cemal Kuntay,”Mehmed
Akif,Hayatı-Seciyes-
Sanatı-Eserleri

Ergun DUR

VATAN ŞAİRİ..
GARİP ÖLDÜ.. 

O' NU AN(LA)MAK..

Büyükelçi Sadoviç, BTM’yi ziyaret etti
BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milli ve yerli düzenekleri, geniş kap-
samlı içeriği ve düzenlediği uluslar-
arası etkinliklerle Türkiye’ye örnek

olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin
(BTM) geçtiğimiz günlerde çok özel konuk-
ları vardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Kitap Fuarı için kentimizde bulunan Bosna
Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ve
beraberindeki heyet Bursa Bilim ve Teknoloji
Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükelçi Sadoviç’e
Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah
Skaka’ da eşlik etti. Bursa Bilim ve Teknoloji

Merkezi’nde izlenime sunulan Görevimiz
Mars ve Altınçağ’da Bilim Sergilerini gezen
heyet daha sonra merkezde bulunan deney
düzeneklerini inceledi.  Bilim ve Teknoloji
Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu heyete BTM’de
gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra 23
Nisan 2020 tarihinde hizmete girmesi plan-
lanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim
Merkezi hakkında bilgi verdi. Bursa Bilim ve
Teknoloji Merkezi’nin Bursa için önemli bir
yatırım olduğunu ifade eden Büyükelçi,
merkezin önemli bir misyon üstlendiğini
belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

ergundur@hotmail.com
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SAmSuN/TurHAN AkşEN

Samsun Balkan Türkleri Kültür
Haberleşme ve Dayanışma
Derneği tarafından İlkadım Be-

lediyesi Derebahçe Sosyal Tesis-
leri’nde düzenlenen salonun tıklım
tıklım dolduğu ve ilginin yoğun ol-
duğu geleneksel dayanışma, yar-
dımlaşma ve kaynaşma gecesine
Büyükşehir Belediye Başkanı Mus-
tafa Demir, Tekkeköy Belediye Baş-
kanı Hasan Togar, İlkadım Belediye
Başkanı Necattin Demirtaş, İl Jan-
darma Komutanı İbrahim Güven,
STK temsilcileri, dernek üyeleri ve
çok sayıda davetli katıldı.  Samsun
Balkan Türkleri Derneği Başkanı
Uğur Burak Özata, “Samsun’un en
eski ve en köklü STK’larından birisi
olan derneğimizin düzenlemiş ol-
duğu dayanışma gecemize katılan
herkese teşekkür ediyorum. Artık
salonlara sığamıyoruz. Bu ilgi, bir-
liktelik bizleri bir hayli mutlu etti.
1987 yılında kurulan ve 32 yıldır
faaliyet gösteren derneğimiz, kendi
mülküne sahip şehrin köklü der-
nekleri arasında ilk sıralarda yer al-
maktadır. Üyelerimizin dini ve
resmi günleri ile acı, mutlu günle-
rini paylaşmak maksadıyla kısa
mesaj sistemimizle düzenli olarak
mesaj atılmaktadır. Yılda bir defa
basılan dergimizde derneğimizin
çalışmaları, faaliyetleri hakkında ya-
zılar ile kültürümüz hakkında bilgi-
ler yer almaktadır. Her yıl düzenli
olarak geleneksel kazan pilavı
günü, kahvaltı programları, daya-
nışma gecesi ve ramazan aylarında
iftar programı düzenlemekteyiz.
Bunların yanında ayrıca 30 öğren-
ciye sizlerinde desteğiyle her ay dü-

zenli olarak burs vermekteyiz. Belli
aralıklarla derneğimizde farklı ko-
nularda alanında uzman hocaları-
mızın sunumuyla söyleşiler
düzenliyoruz. Ayrıca unutulmaya
yüz tutmuş halk oyunlarımızı yaşat-
mak ve gelecek nesillere aktarmak
maksadıyla yaklaşık beş yıl önce
başlatmış olduğumuz halk oyunları
çalışmalarımız meyvelerini vermeye
başladı. Yine özel okullar ve hasta-
nelerle yaptığımız anlaşmalar çerçe-
vesinde üyelerimize ve birinci
dereceden akrabalarına indirimler
ve avantajlar sağlıyoruz" dedi.

ASIRLIK LEZZETLER

Derneğin faaliyetlerini, etkinlikle-
rini anlatan ve hemşerilerini der-
neğe üye olmaya davet eden Özata
“İlk olarak Mart ayı içinde genel ku-
rula giderek yeni yönetim kurulunu
seçileceğimizi sizlere bir kez daha
hatırlatmak istedim. Yine 12 yıldan
bugüne kadar öğrencilere verilen
burslarla 68 öğrencimizin mezuni-

yetine katkı verdik. Tamamlamış ol-
duğumuz ‘Geçmişe Açılan Pencere
Projesi’ ile tarih eğitimleri, halk
oyunları kursları ve farklı mübadil
mahallelerde gerçekleştirilen Sam-
sun Balkan Türkleri lezzetleri etkin-
liğimizle asırlık lezzetleri günümüz
sofralarına taşıdık. Bu unutulmaya
yüz tutmuş atalardan dedelerden
ninelerden gelen yemekleri kitap
haline getirerek gelecek nesillere
önemli bir eser kazandırdık. Yeni
projelerimiz ile önümüzdeki dönem
hep birlikte el ele omuz omuza daha
güzel işlere, çalışmalara ve projelere
imza atmaya devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı.

‘EVLAD-I FATİHAN’

Daha sonra kürsüye gelen ve prog-
rama katılmaktan mutluluk duydu-
ğunu dile getiren Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Demir
“Bu ve bu gibi etkinlikler bir sosyal,
kültürel, dayanışma üç nesil arasın-
daki geçişi sağlayan, bizi biz yapan

aslımızı asaletimizi var eden kuv-
vetlendiren güçlendiren organizas-
yonlardır. Mübadiller ismi üzerinde
ben o tabiri çok seviyorum. Evladı
Fatihan’dır. Büyük acılar, çileler çe-
kerek kaybedilmiş vatan toprakla-
rından geldiklerini nasıl yaşam
mücadelesi verdiklerini iyi bilenler-
denim. Samsun Türkiye de mübadil
nüfusun en fazla olduğu şehirlerden
birisidir. Önemli nüfus sahip olan
mübadiller Samsun’a her alanda
büyük enerji katmaktadır. Bu tür
kültür dernekleri önemli bir görevi
yerine getiriyor. Dernek Başkanı
Uğur Burak Özata ve yönetim kuru-
lunun kültürel anlamdaki faaliyetle-
rini takdir ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum” dedi. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Demir
ile Samsun Balkan Türkleri Derneği
Başkanı Uğur Burak Özata derneğe
katkılarıyla yaptıkları hizmetlerin-
den ve çalışmalarından dolayı
Sevda Tanyıldız ve Şeyma Karataş’a
plaket takdim ettiler. Protokol ko-
nuşmalarının ardından Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Demir,
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan
Togar, İlkadım Belediye Başkanı Ne-
cattin Demirtaş, STK temsilcileri ve
misafirler coşkuyla 10. Yıl Marşı eş-
liğinde derneğin kuruluş yıldönü-
münü simgeleyen pastayı keserek
32. yaşını kutladılar. Program Bal-
kan sanatçısı Cüneyt Şentürk’ün
söylediği birbirinden güzel Balkan
ve Rumeli ezgileriyle devam etti.
Gece Samsun Balkan Türkleri Der-
neği Halk Oyunları ekibinin hazırla-
yıp sunduğu halk oyunları gösterisi
ve davul zurna ekiplerinin eşliğinde
oynanan mübadillere has halk
oyunlarıyla son buldu.

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen sosyal içerikli mesajların verildiği gelenek-
sel dayanışma gecesi birlik beraberliğin ve kültürel kazanımların en güzel göstergesini sergiledi

SAmSuN/BAlkAN GÜNlÜĞÜ

Samsun Valisi Osman Kay-
mak, Büyükşehir Belediyesi
Çok Amaçlı Salonu'nda dü-

zenlenen 13.Uluslararası Balkan
Tarihi Kongresi programına ka-
tıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından
Süveyda Çolakoğlu tarafından
‘Geçmişten Günümüze Balkan
Ezgileri’ müzik dinletisi sunuldu.
Karadeniz Rumeli Derneği Fede-
rasyonu Başkanı Kemalettin Al-
tınsoy yaptığı konuşmasında,
"Bu güzel ülke ve Cumhuriyeti
bize armağan eden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
larını saygıyla anıyorum. Geçmi-
şini unutan ve kültürel mirasını

gelecek kuşaklara aktaramayan
milletler ve toplumlar başka kül-

türlerin etkisine girerek kendi
kültürlerini kaybedecek ve kül-
türsüz kalmaya mahkûm olacak-
lardır. Bu anlamda biz kendi
kültürümüze, kendi tarihimize,
Balkanlardan getirdiğimiz kendi
değerlerimize ve kültürel varlığı-
mıza sahip çıktıkça güçlü olu-
ruz” diye konuştu.

Samsunlu Balkan Türkleri’nden 
gelenekSel dayanışma geceSi

ASKON Samsun’la ‘28’ dedi

SAmSuN/BAlkAN GÜNlÜĞÜ

Türkiye Genelinde 28 şubesi bu-
lunan Anadolu Aslanları İşa-
damları Derneği (ASKON)

Samsun Şubesi’nin resmi açılışı çok
sayıda davetlinin katılımıyla gerçek-
leştirildi. ASKON Genel Başkanı
Orhan Aydın'ın da katıldığı tören
Samsun Ömer Halis Demir Çok
Amaçlı Salonda yapıldı. ASKON
Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp
Doğru'nun açılış konuşmasıyla baş-
layan tören ASKON Genel Başkanı
Orhan Aydın’ın 10. Ekonomi Değer-
lendirme toplantısında yaptığı
sunum ile devam etti.  Anadolu As-

lanları İşadamları Derneği Genel
Başkanı Orhan Aydın 10. Ekonomik
Değerlendirme toplantısında yaptığı
konuşmasında, “ASKON’un 11.
Dönem yönetimi olarak ilk yılımızı
geride bırakacağız. Bu birinci yıldö-
nümümüze denk gelen bugünlerde
kurtuluş mücadelemizin temelleri-
nin atıldığı Samsun ilinde bulun-
maktan dolayı duyduğumuz
memnuniyeti sizlerle paylaşarak ko-
nuşmama başlamak isterim” diyerek
şöyle devam etti; “Küresel piyasalara
baktığımızda Geçtiğimiz hafta Fed,
ECB ve TCMB’nin para politikası
toplantıları izlendi. Fed ve ECB yılın
son toplantılarında mevcut para po-

litikası duruşunu koruma yönünde
karar aldı. Yurtiçi piyasalara baktığı-
mızda ise; TCMB politika faiz ora-
nını %14’ten %12’ye indirdi. Yurt
içinde para politikasında ekonomiyi
destekleyici yöndeki adımlar sürer-
ken, ekonomik aktiviteye ilişkin karı-
şık sinyaller gelmeye devam ediyor.
Sanayi üretimi Ekim’de beklentilerin
altında artarken, perakende satışlar
aynı dönemde güçlü artış sergiledi.
İstihdam piyasasındaki zayıf görü-
nümün Eylül döneminde de sür-
düğü görüldü. İhracat rakamları
yüzümüzü güldürmeye devam edi-
yor. Kasım ayı ihracat verilerine göre
kasımda ihracat geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5
milyar dolara yükseldi. Böylece 2013
yılı kasım ayında gerçekleştirilen
14,2 milyar dolarlık ihracat rakamı-
nın üzerine çıkılarak tarihteki en
yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı.
Son 12 aylık dönemde ise ihracat
yüzde 7,8 artışla 168,1 milyar
dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat
yüzde 7,7 artışla 154,2 milyar
dolara çıktı. kasım ayında, 2018
yılı ekim ve mart aylarından
sonra, tüm zamanların en yük-

sek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti.
Cari açık finanse edilemez Türkiye
artık küçülür söylentileri moralleri-
mizi bozmaya kalıştılar. Hamdolsun
yerinde alınan kararlar ve uygula-
malar ile önce dengeleme sürecine
girildi ve akabinde yılın 3. Çeyreği
ile birlikte büyüme rakamına artı de-
ğerde tekrardan ulaştık. Enflasyonun
dizginlenmesi, fiyat istikrarının yeni-
den sağlanması ile de piyasalarımız
moral buldu. Ekonomik resesyon,
yüksek enflasyon ve cari açık gibi
temel göstergeler üzerinde hızlı bir
şekilde önemli iyileşmeler gerçekleş-
tirildi.  Hamdolsun Türkiye ekono-
misi hakkında olumsuz görüş
belirten başta kredi derecelendirme
kuruluşları olmak üzere tüm kesim-
ler Türkiye küçülecek görüşünü re-
vize etmek zorunda kaldı.  Ve aynı
kuruluşlar Türkiye 2020 yılında daha
da büyüyecek açıklaması yapmak
zorunda kaldı.

13. Uluslararası Balkan 
Tarihi Kongresi yapıldı

şafak Sol

AlkışlArlA 
kArşılıyorum

Efendiiiim…
Bir yılı daha geride bıraktık. 
Mevlana ‘Ney’ bahsinde şöyle
der; “Dünya, insanın gurbetidir”
Öyledir de…

Yıllar, baş döndürücü bir
hızla akıyor. Gurbetten
dönüş vakti yaklaşıyor.

Önemli olan bu kaybolan yılların
hakkını vermek. Önemli olan
inandığınız gibi yaşamak.
Ben kendi adıma “İnandığım gibi
yaşadım” diyebilirim. İşte bu yüz-
den 2019’u şükürlerle uğurlarken
2020’yi alkışlarla karşılıyorum.
Büyüme, enflasyon, işsizlik, kur,
faiz derken zor bir yılı geride bı-
raktık. Ekonomik anlamda ger-
çekten zor bir yıldı. Sadece
ekonomi mi?
Eğitim, dış politika, özgürlük-
ler… 
Bir işveren olarak her fırsatta söy-
lüyorum; özellikle hukuk, eğitim
ve özgürlük alanlarında yapılacak
yapısal reformlar ekonomi üzerin-
deki olumlu etki yaratacaktır. Ya-
pısal reform olmadan ne ekonomi
düzelir ne de eğitim. Bu yıl atıl-
masını beklediğimiz reform adım-
larıyla üretim odaklı yatırımların
istihdama katkı sağlamasını bekli-
yoruz.
Ülkenin yaşadığı krizler ekono-
miye olumsuz yönde yansıyor.
Üstüne üstlük dış politikada son
günlerde yaşanan negatif gelişme-
ler hem iş dünyası hem de halkı-
mızı tedirgin ediyor.
Vatandaşımız sınırlarımızda yaşa-
nacak olası bir savaşın endişesini
taşıyor.
Zaten kırılgan olan ekonominin
düzelmesi için olumlu adımlar
atılmalı. Bunun da en gerçekçi
formülü; tüketim yerine teknoloji
ve dijital dönüşüme, yüksek
katma değerli mal ve hizmet ihra-
catına dayalı, marka değeri olan
bir ekonomik modeldir.
Bunun yanında Atatürk ilkelerine
bağlı eğitim anlayışı ile insan
haklarına duyarlı, çevre bilincine
sahip, çağdaş, dünya vatandaşı,
aydınlık nesiller yetiştirmeliyiz. 
Ben yaşanan tüm bu olumsuzluk-
lara rağmen 2020’nin ülkemiz ve
tüm dünyada barış içinde, sağ-
lıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olma-
sını diliyorum.
Keyifli ve sağlıklı geçsin…
Şikayet etmeyin, söylenmeyin.
Sorunlarınızı çözmek için ertele-
meyin.
Sevmekten korkmayın. Sevginizi
ve neşenizi paylaşarak çevreniz-
dekileri önemsediğinizi gösterin.
En temel sorunların bile sevgiyle
çözülebileceğini unutmayın.
Hayata bir defa geliyorsunuz, onu
başkalarına adamayın. Keyif aldı-
ğınız işlere zaman ayırın.
Çocuklarınıza fırsat verin. Bırakı-
nız denesinler. Onların hayatı…
Yaşamlarının sizin onlara sundu-
ğunuzdan farklı olabileceği gerçe-
ğini göz ardı etmeyin. 
Tuza, şekere, tatlıya dikkat edin.
Bol su için. Güneş ışığı ihmal et-
meyin. Fırsat buldukça egzersiz
yapın. 
Ha’di kötü alışkanlıklarınızdan
birini bu yıl bırakın. Mesela si-
gara… Kötü alışkanlıklarınızın
zihninizi, bedeninizi ve cebinizi
ele geçirmesine izin vermeyin.  
Hedeflerinizi ertelemeyin. Amacı-
nıza ulaşmak için kısa, orta ve
uzun vadeli planlar yapın. 
Niyetin gücüne inanın. İsteyin…
“Şimdi bana kaybolan yıllarımı
geri verseler” demediğiniz yılları-
nız olun. 
Mutlu yıllar…
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Avrupa’da yer alan Slovenya’nın ba�kenti Ljubljana, ülkenin tam ortasında yer alıyor

Slovenya’n�n�büyüleyici�
ba�kenti�LLJJUUBBLLJJAANNAA
Doğal güzellikleri ile dikkat

çeken Ljubljana tarihi ve kendi-
siyle aynı adı taşıyan nehri ile

adından söz ettiriyor. Kolay ulaşımı,
sıcakkanlı insanları ve güvenilirliği ile
keyif veren Slovenya, özellikle şehrin
sembolü olan Ljubljana Ejderhası ile
ön plana çıkıyor. Gücü ve cesareti sim-
geleyen bu heykel, Ljubljana Kale-
si'nde yer alıyor. Alp dağlarının
eteklerinde kurulan şehir, doğayla
uyum içinde inşa edilen binaları ile
muhteşem bir görünüşe sahip. Yüksek
yaşam kalitesi ve sunduğu imkanlar
nedeniyle öğrenciler tarafından en çok
tercih edilen şehirler arasında yer alı-
yor. Küçük ve şirin bir şehir olan Ljubl-
jana, canlı ve enerjik yapısıyla Orta
Avrupa şehirlerini andırıyor.

LLJJUUBBLLJJAANNAA KKAALLEESSİİ

375 metre yükseklikte yer alan Ljubl-
jana Kalesi, şehrin doğu kısmında yer
alıyor. Mimarisi ile oldukça dikkat çe-
kici kale, her yıl binlerce turist tarafın-
dan ziyaret ediliyor. Yıl boyunca çeşitli
organizasyonlara ev sahipliği yapan
kale yeşil bir tepe üzerinden tüm kente
hükmediyor. 11. Yüzyılda inşa edilen
kaleye çıkmak için iki yol kullanılıyor,
yürüyerek ve fünikelerle. Kale içinde
yer alan Sloven Tarihi Müzesi, Kukla
Tiyatrosu, Aziz George Şapeli ve
Gözcü Kulesi turistlerin ilgi odağı olu-
yor. Kalenin açılır kapanır kapılarının
15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna
karşı korunma amacıyla yapıldığı söy-
leniyor.

LLJJUUBBLLJJAANNAA KKÖÖPPRRÜÜLLEERRİİ

Ljubljana Nehri üzerinde birçok köprü
yer alıyor. Köprüler arasında özellikle
Ejderha Köprüsü ve Üçlü Köprü dik-
kat çekiyor. Üç köprü şeklinde tasarla-
nan üçlü köprü, şehrin merkezinde
bulunan Preseren Meydanı'na açılıyor.
Granitle kaplanan köprü şehrin tarihi
ve doğasıyla sağladığı mükemmel
uyumu ile göz dolduruyor. Bir diğer
popüler köprü Ejderha Köprüsü ise iki
yanında yer alan yeşil ejderhaları ile
şehrin en gözde yerlerinden biri olu-
yor.

TTİİVVOOLLİİ PPAARRKKII

Ljubljana'nın en büyük parkı olan Ti-
voli, yeşilliği, sakinliği ve huzur veren
yapısı ile doğa severlerin beğenisini
kazanıyor. Parkın içinde yer alan gül
bahçesi, Podturn ve Çekin malikâne-
leri farklı bir hava yaratırken elindeki
balıktan su fışkırtan heykel ise parka
şirin bir görünüm katıyor. 17. Yüzyıl
Rönesans akımına uygun olarak tasar-
lanan Podturn Manor, 19. yüzyılda
Avusturya İmparatorluğu'nun emri ile
baştan sona neoklasik tarzda yenileni-

yor. Çağdaş Slovenya Tarihi Müzesi
olarak fonksiyon gören Çekin Malika-
nesi ise 1720 yılında barok mimarisi
kullanılarak tasarlanıyor. Ayrıca parkta
1880 yılında yapılan bir gölet de yer
alıyor. Göletin içinde balıklar ve etra-
fında kuşlar, Tivoli Parkı'na bambaşka
bir ambiyans katıyor.

PPRREESSEERREENN MMEEYYDDAANNII

Şehrin merkezinde yer alan Preseren
Meydanı, en kalabalık turistik mekân-
ların başında yer alıyor. Meydanın en
gösterişli yapısı Fransizkan Kilisesi,
Fransizkan tarikat geleneğine uygun
olarak somon pembesi renginde yaptı-
rılıyor. 1646 yılında inşa edilen kilise
1700'lerde ön cephesi barok şeklinde
yeniden tasarlanıyor. Meydana ismini
veren ünlü şair France Preseren'in
bronz heykeli ise meydanda yerini alı-
yor. Heykelin hemen arkasında 19.
yüzyılın başlarında yapılan Neo-Röne-
sans özelliklere sahip Ljubljana Mer-
kez Eczanesi bulunuyor. Meydan
ayrıca Ulusal Kütüphane'ye ve Zale
Mezarlığı'na da ev sahipliği yapıyor.
Sokak sanatçılarının müziklerini icra
ettiği ve birçok organizasyonun ger-
çekleştiği meydan, mutlaka ziyaret
edilmesi gereken yerlerin başında geli-
yor.

SSLLOOVVEENNYYAA UULLUUSSAALL 
MMÜÜZZEESSİİ

Tivoli Parkı'nın hemen yanında yerini
alan Slovenya Ulusal Müzesi, Taş Dev-
ri'nden bu yana farklı dönemlerden
kalma yaklaşık 400 binden fazla tarihi
objeyi sergiliyor. Slovenya tarihini göz-
ler önüne seren müze, özellikle sahip
olduğu eski para koleksiyonu ile ilgi
odağı oluyor. 1821 yılında kurulan mü-
zede uygulamalı sanatlar, baskı ve çi-

zimler, nümizmatik ve arkeoloji olmak
üzere dört bölüme ayrılıyor. Ulusal
müzede yer alan en ilginç eserler ara-

sında ise kemikten yapılmış dünyanın
ilk müzik aracı flüt yer alıyor. Ayrıca
müzede Slovenya'nın sahip olduğu tek

mumya ve tabut da bulunuyor.
wwwwww..ssoozzccuu..ccoomm..ttrr

ssiitteessiinnddeenn aallıınnmmıı��ttıırr……..
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SAKARYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sakarya’da ‘Balkanlarda
Azınlıklar ve İslamofobi’
konulu konferans düzen-

lendi. Sakarya Rumeli Balkan
Kültür ve Dayanışma Derneği
tarafından düzenlenen, Balkan
Araştırmacısı Zeynep Duygu
Demir’in konuşmacı olarak
yer aldığı ‘Rumeli Sohbetleri-
4/ Balkanlarda Azınlıklar ve
İslamofobi’ isimli konferans
düzenlendi. Serdivan

Belediyesi Konferans
Salonundaki programa Vali
Ahmet Hamdi Nayir,
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Ak,
Serdivan Belediye Başkan
Vekili Selvet Karaoğlu, AK
Parti İl Başkanı Yunus Tever,
MHP İl Başkanı Ziya Akar,
STK temsilcileri ve vatandaş-
lar katıldı.Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal
Marşımızın okunması ile baş-
layan programda Balkanları
anlatan bir video gösterisi

izlettirilirken, Mehmet Akif
Ersoy’un Balkan Harbi için
yazdığı Cenk Şarkısı şiiri de
seslendirildi.
Programın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Sakarya Rumeli
Balkan Kültür ve Dayanışma
Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Aytaç Demirci, derne-
ğin faaliyetleri ve projelerine
dair bilgiler verdi.
Konuşmasına herkesi selamla-
yarak başlayan Vali Ahmet
Hamdi Nayir ise, “Anadolu
farklılıkların ve zenginliklerin
coğrafyasıdır. Balkanlardan
Kafkasya’ya, Kırım’dan Şam’a
kadar çok farklı yerlerden
gelişlere şahit olmuştur.
Hemen hemen her evde bir
hasret, bir gurbet vardır.
Terkedilen yerlerde bırakılan
yakınların, hatıraların, mezar-
ların özlemi vardır. Bu özlem
bizi bir araya getirip bu prog-
ramların yapılmasına sebeptir.
Farklılıklarımızı ‘mozaik’ ile
tanımlarız. Bu tanım bence
yanlıştır, en azından eksiktir.

Mozaik değişik renkteki taşla-
rın yan yana getirilmesi ile
oluşur. Sonuçta bir tablo orta-
ya çıkar, ama taşlar birbirlerin-
den etkilenmezler. Bu sanat
bize ait değildir. Anadolu’da
sahip olduğumuz farklılığı
zenginliği bence ‘ebru’ ile
tanımlamamız lazımdır. Ebru
bizim sanatımızdır. Ebruda
kullanılan renkler birbirine
büyük ölçüde karışır, birbirini
etkiler. Ülkemizde ve ilimizde
iç içe olan kültürler de, ebru-
nun renkleri gibi birbirini
tamamlamıştır ve olumlu
manada etkilemiştir” dedi.
www.haberler.com’a göre;
Azınlık ve İslamofobi tanımla-
rının yanlış ve üzücü olduğu-
nu belirten Vali Nayir,
“Yüzlerce yıl hakimiyetimizde
kalmış topraklarda, hüküm
sürdüğümüz topraklarda eğer
bugün azınlık olarak değerlen-
diriliyorsak, bu bizim için ger-
çekten üzücüdür; yine bir
barış dini olan, esenlik dini
olan, isminde barış bulunan

bir dinin korkuyla bir araya
getirilip, adına da İslamofobi
denmesinin bizi çok üzmesi
lazım. Biz tarihte barışın,
huzurun en güzel örneklerini
vermiş bir milletiz. Hangi coğ-
rafyada kalmışsak o coğrafya-
ya huzuru bırakmışız, eserleri-
mizle orayı da yaşatmaya
çalışmışız. Sakaryamız'a gelip
yaşayan Balkanlar’ından
Kafkaslar’ına kadar herkes
kendi kültürünü yaşatmaya
çalışıyor, o kültürün izlerini
kıyafetlerinde, yemeklerinde,
oyunlarında yaşatmaya çalışı-
yor, bunlar bizim en güzel
zenginliklerimizden birisidir.
Bu gibi programlar da hem
Sakarya’nın birlik ve beraberli-
ğine, zenginliğine katkıda
bulunacak hem de gelinen
yerlerin yâd edilmesine, ora-
daki hatıraların canlı tutulma-
sına vesile olacaktır.
Programın hazırlanmasında
emeği geçenleri ve bugün
sunum yapacak olan kardeşi-
mizi tebrik ediyorum” dedi.

TEKİRDAĞ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Rumeli- Tekirdağ Göç”
Çalıştayına Tekirdağ Valisi
Aziz Yıldırım, Tekirdağ

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül,
NKÜ Rektörü Mümin Şahin,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Tarih
Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı
Hüseyin Bayol kurum müdürleri öğre-
tim görevlileri ve çok sayıda öğrenci
katıldı. Tekirdağ Tarih Bilincinde
Buluşanlar Derneği ve Namık Kemal
Üniversitesi işbirliğinde Balkan göçü
masaya yatırılıyor.
Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar
Derneği ve Namık Kemal
Üniversitesi’nin işbirliğinde Balkan
ülkelerinden Tekirdağ’a gerçekleşen
göç hareketlerinin tarihsel gelişimi,
ekonomik, sosyal ve psikolojik içerikli
analizleriyle 22 akademisyenin katılım-
larıyla "Rumeli-Tekirdağ Göç Çalıştayı"
düzenlendi. Üç oturumda düzenlenen
çalıştayda, Trakya Göçleri, Türkiye’de
Göç Çalışmalarının Gelişimi,

Edebiyatta Rumeli Göçleri ve
Sonuçları, Türk İstiklal Savaşı’na
Bulgaristan Türklerinin Katkıları, Göç
Olgusunun Kavramsal Analizi ve
Tarihselliği, 19. Yüzyılda
Yunanistan’dan Osmanlı Devletine
Göçler ve Yaşanmış Göç Hikayeleri
konu başlıklarında sunumlar gerçek-
leştiriliyor.

‘ÇEŞİTLİ SEBEBLER’

www.timebalkan.com’a göre; Rumeli-
Tekirdağ Göç Çalıştayında konuşan
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “İnsanlık
boyunca yaşanan göçler, dünyada eşit-
siz biçimde dağıtılmış ekonomik fırsat-

lardan yararlanma isteğinin bir sonucu
olabildiği gibi, ekolojik sebepler, dayat-
malar ya da devletler tarafından ger-
çekleştirilen sürgünler, iskanlar ve
savaşlar nedeniyle de ortaya çıkabil-
mektedir. Tekirdağ’a da çeşitli sebepler
yüzünden göçler yaşanmıştır. Bunların
en önemlileri, Balkan Savaşı sonrası
yaşanan göç hareketi ve 1989’da
Bulgaristan’da yaşanan Türk Zorunlu
Göçüdür. Balkan Savaşı ve sonrasında
milyonlarca insan, yüzyıllarca yaşadık-
ları topraklardan ayrılmak, bütün geç-
mişini, servetini, komşusunu, bağını,
bahçesini arkada bırakarak göç etmek
zorunda kalmıştır. Balkan Harbi bittik-
ten bir yıl sonra başlayan Birinci

Dünya Savaşı nedeniyle muhacirlerin
sıkıntılı durumları uzun yıllar devam
etmiştir” dedi. Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Alp ise
çalıştayın ilk oturumunda, Osmanlı
Devleti’nin zayıflamasıyla 19. yüz yıl-
dan itibaren yüz binlerce insanın
Rumeliyi terk ederek ana vatana geldi-
ğini, tarihte bazı dönemlerde de soykı-
rım ve göçlerin yaygın olduğunu dile
getirerek, "1821-1826 yılları arasında
Yunan isyanı sırasında 400 bin Türk’ü
Yunanlılar katletmişlerdi. Aynı zaman-
da bütün Türk eserlerini yok etmişler-
di. 93 harbinde de aynı hadiseler
yaşanmıştı. 93 harbi yıllarında 350 bin
Türk katledilirken bir milyondan fazla
insan yurdundan olmuştur. Yine
Balkan Savaşlarına geldiğimiz zaman
tam anlamıyla bir soykırım yaşanmış-
tır. Türk tarihinde ki en büyük acılar
bu süreçte gerçekleşmiştir. Batı kay-
naklarına göre sadece Türklerden 632
bin sivil katledilmiştir. 440 bin kişi
zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Doğu
Trakya’da 300 bin kişi vahşice öldürül-
müş" şeklinde konuştu.

Tekirdağ’da yoğun bir katılımla “Rumeli-Tekirdağ Göç” Çalıştayı düzenlendi. 22 akademisyenin katılı-
mıyla düzenlenen çalıştayda, Balkan ülkelerinden Tekirdağ’a gerçekleşen göç hareketlerinin tarihsel deri-
nine inerek, akademik temelli bir çalıştayla Tekirdağ’a hacimli bir eser daha kazandırılması amaçlanıyor.

'Rumeli-TekiRdağ 
Göç Çalıştayı' yapıldı

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yeni İstanbul havalima-
nı kütüphanesinde
Balkan Gazetesi de

olacak. Kültür ve Turizm
Bakanlığımız çok önemli bir
çalışmaya daha imza attı.
İstanbul Yeni havalimanında
açılan Kütüphane yolculara
ücretsiz kitap okuma imkânı
sağlıyor. Türkiye’de ilk olan
bu uygulama ile yolcular
uçaklarını beklerken kitap

okuyabilecekler. Butik şek-
linde açılan kütüphane son
derece güzel ve şık tasarım

ile yapılmış. İstanbul havali-
manını kullanacak olan yerli
ve yabancı milyonlarca

yolcu için harika bir çalışma
olan bu kütüphane, Türk
Kültürünün paylaşılmasında
da önemli bir hizmet vere-
cek. Türkiye’nin ilk ve tek
Balkan konulu uluslararası
gazetesi olan Balkan
Günlüğü gazetesi de bu
kütüphanede yerini aldı.
Dileyen yolcular Balkan
Günlüğü gazetesini burada
ücretsiz okuyabilecekler.
Kütüphane İGA yeni
İstanbul havalimanı İç hatlar
Gidiş terminali PR 2 de yer

alıyor. Böyle güzel bir hiz-
met için Kültür ve Turizm
Bakanımız Sayın Mehmet
Ersoy’a, Bakanlık çalışanları-
na, Kütüphaneler ve yayım-
lar Genel müdürü Sayın
Hamdi Turşucu’ya Genel
müdür yardımcımız Sayın
Ali Odabaş’a, İstanbul hava-
limanı Kütüphane sorumlu-
su Sayın Sait Pişkin’e ve
emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz. İnşallah bu
güzel uygulama tüm havali-
manlarımızda yaygınlaşır.

Türkiye’de bir ilk: “HAVALİMANI KÜTÜPHANESİ”

Göçün belgeseli '89 Yazı' Çiğli'de gösterime sunuldu

'Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi'
Serdivan'da konuşuldu

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir'in Çiğli ilçesinde,
Bulgaristan'dan zorunlu
göçün 30. yılı nedeniyle

hazırlanan '89 Yazı' isimli bel-
gesel filmin galası gerçekleş-
tirildi. Bulgaristan’dan
Türkiye’ye zorunlu göç nede-
niyle İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Medya ve
İletişim Bölümü tarafından
çekilen belgesel film "89
Yazı", Çiğli Belediyesi Fakir
Baykurt Salonunda gösteri-

me sunuldu.
www.haberler.com’a göre;
film, Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Cenk Demirkıran’ın yönet-
menliğinde çekildi. Galada
konuşan Çiğli Belediye
Başkan Utku Gümrükçü,
Anadolu topraklarının göçle
var olmuş bir coğrafya oldu-
ğunun belirterek, "'89 Yazı'
gibi yakın tarihimize ışık
tutan bir belgeselin Çiğli’de
çekilmesi bizi gururlandırdı.
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi yönetimi ve
emeği geçen tüm arkadaşlara

teşekkür ediyorum. Bizim
topraklarımız göçle var
olmuş bir coğrafya.
Bulgaristan’dan ülkemize
gelen göçmenler çok acılar
çektiler; ancak çoğunlukla
bize ve kendilerine çok şey
kattılar. Bizlere büyük çalış-
ma enerjisi aşıladılar. Belgesel
film dönemi çok iyi anlatmış.
Böylesine anlamlı bir çalış-
manın ev sahipliğini yap-
maktan büyük gurur duy-
dum" dedi. İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Turan

Gökçe de, "Bu proje ilk gün-
deme geldiğinde büyük bir
heyecanla yaklaştık. 1989
yazını kışa çeviren zorlu bir
göç olayı var. Aslında bunun
çok öncesine gitmek lazım.
Bulgaristan ve Balkan göçleri
ilk değildi. Cumhuriyet tari-
hine baktığımız zaman 1923
yılından itibaren yaşanan göç
dalgalarını biliyoruz. Göç
dalgalarının Cumhuriyetle
yaşıt olduğunu görüyoruz.
Böyle bir belgesel çekilerek o
döneme ışık tutuldu" diye
konuştu.

Yurdagül ATUN

İSTEMEZLER 
KOROSU

İBB Başkanı, "Kanal İstanbul'u yaptır-
mam" demiş. Geçmişte GAP, Vatan
Caddesi, Keban Barajı, Boğaziçi

Köprüsü’ne karşı çıkan Türkiye muhalefeti,
bugün Kanal İstanbul, yeni havalimanı,
mesafeleri kısaltacak yeni yollar, köprüler
yapılmasına karşı. Başkanın itirazı şaşırtıcı
değil zira Türkiye çok partili döneme geçti-
ğinden beri vara yoğa itiraz etmek, “muhale-
fet etmenin raconu” oldu. Yapılacak işin
fayda yönü gözetilmedi, siyasetin, halka hiz-
met telakkisi yerine, muhalefet olmanın, her
şeye muhalefet etmek olduğu görüşünden
hareket edildi. Birçok sözün kaderi gibi, siya-
set-hizmet arasındaki mesafe açıldıkça açıldı,
siyaset retorikte kaldı. Aklıma rahmetli Zöhre
halamızın, o dönem üniversitede okuyan
torununun dik başlılığına kızarak “hep ihtiras
(itiraz), hep ihtiras” demesi geldi. Rahmetli
halamız vurgusundan ötürü itiraza “ihtiras”
derdi ancak örneklere baktığımızda itirazla-
rın, ihtirastan kaynaklandığı çok açık.

GEÇMİŞTEN ÖRNEK

1950-1960’lı yıllarda boğazda karşıya geç-
mek işkenceye dönüşmüştür. Saatlerce sıra
beklemek gerekmektedir. 17 feribot gece
gündüz çalışır, fakat yetersizdir. 1950 yılında
Karayolları Genel Müdürlüğü kurulunca
boğaza “Asma Köprü” yapılması gündeme
gelir. 1950’de Metin Pusat, boğazda tüp geçit
yapılmasını önerir. Belediye ve İTÜ yetkilile-
rinden oluşan bir heyet öneriyi aylarca ince-
ler ve yapılmaya değer bulmaz. 31 Eylül
1957’de TBMM köprünün yapılmasını karar-
laştırır. 1958 yılında detaylı zemin etütleri
yapılır.  Köprünün maliyeti 40 milyon ABD
doları civarında olacaktır fakat Mayıs
1960’daki politik olaylar nedeniyle proje
askıya alınır. 1967 yılında boğaza “asma
köprü” konusu tekrar gündeme gelir ve ikinci
beş yıllık kalkınma planına (1968-1973)
eklenir. 1969 yılında da ihaleye çıkılır. İş ger-
çeğe binince itirazlar yükselir. 07 Mart 1968
tarihli Mimarlar Odası Basın Toplantısı
Bildirisinde, “Boğaz Köprüsü’nün yapımı,
Türkiye’nin ve İstanbul’un başına gelen en
büyük felâket olacaktır…” denmektedir.
Halktan alınan vergilerle İstanbul’a bir köprü
inşa etmek bazılarınca lüks ve israf olarak
nitelenir. “Yoksula kolera, zengine köprü”
başlıkları atılır haberlerde. Tüm itirazlara rağ-
men, Rahmetli Başbakan Adnan Menderes’in
1957 yılında yapım kararını aldığı köprünün
temeli 1970 yılında atılır. 1973’ün
Ekim’inde, dünyanın iki kıta üzerine kurul-
muş tek kenti köprüyle birbirine bağlanmış-
tır. Ama aşağıdaki itirazlarla;
Mimarlar Odası: Boğaziçi köprüsü, Türkiye
ve İstanbul'un başına gelen en büyük felaket-
tir.
Prof. Dr. Besim Üstünel (CHP
Milletvekili): Köprü akıl ve hesap işi değil-
dir.
İlhan Selçuk (Yazar): Bu köprüyle ne biz

övünebiliriz, ne çocuklarımız. Boğazın iki
yakasında evleri olan zenginlere tüketim mal-
ları taşıyan kamyonlara yol açmak için çare:
Boğaz köprüsü.
Prof. Dr. Gülten Kazgan: Köprü yapacağı-

mıza birkaç araba vapuru daha inşa edelim.
Üretken olmayan yatırımlar, Türk ekonomisi
için büyük bir sarsıntı teşkil edecektir.
Hasan Pulur (Yazar): Hökümet Estanbole
asma korpi yapıyor... N'olacak yani? Yapıyor
işte! Va mı itirazınız?
Nadir Nadi (Gazeteci): Bu köprü sağcıların
köprüsüdür. Boğaziçi Köprüsü kel başa şim-
şir tarak.
CHP Konya Senatörü Fakih Özlen: Boğaz
Köprüsü konusu, hissi, fevri, politik ve en
başta teknik kusur ve noksanlarla maluldür.
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en
büyük projelerinden olan Güney Doğu
Anadolu Projesi'nin (GAP) gündeme geldiği
dönemlerde CHP kurmaylarının, özellikle
Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi seya-
hatlerinde, "Sizin hakkınızı buralara harcıyor-
lar. Hakkınızı yiyorlar" dedikleri, bir Ankara
mitinginde de Keban Barajı için "kurbağalara
göl yapıyorsunuz" ifadelerinin kullanıldığı
arşivlerde mevcuttur.
Demem o ki, otoriteye karşı olmak, hizmete
de karşı olmaya meşruiyet kazandırıyor. Ha
bu arada, Türkiye’de var da bizde yok mu?
Alâsı var hem de.
KKTC’de kaldırım yapılırken “arabalar hap-
soluyor. Bir durum olsa nereye kaçacağız”
diyerek itiraz edenleri biliyorum ben.
Cumhurbaşkanlığının önündeki alana,
Cumhurbaşkanlığına biraz daha mahremiyet
kazandırılması –esasen güvenlik amaçlı-
adına zeytin ağaçlarının dikilmesine karşı
çıkanları, (bugün başka partinin cumhurbaş-
kanı kullanıyor), Ankara’dan gelen parayla
yapılan bir parkın adının Ankara konulması-
na tepki gösterenleri, hatta ve hatta KKTC’ye
yer altına döşenen borularla gelen suya bile
itiraz edenleri… (Vallahi de billahi de yaptık.
Türkiye’nin, parasını verip, binlerce kişiyi
çalıştırıp ve en mühimi Türkiye’deki bir
köyü başka yere taşıyarak getirdiği suya iti-
raz ettik.)
Velhasıl ne başkanın, ne de başkalarının ret-
lerine şaşırmıyorum zira defalarca izlediği-
miz ve sonunu bildiğimiz bu filmin zerre kıy-
meti harbiyesi yok nazarımızda. Önemli olan
kamu yararı. Yarar var mı diyecek olursanız,
önce Montrö Anlaşması’nın yararı olup
olmadığını tartışalım, sonra sıra buna gelir.

info@balkangunlugu.com
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Kuzey Makedonya’nın ilk Türk şirketi olan Vardar Dolomit, ülkenin en başarılı şirketi seçildi

Kuzey Makedonya’da Türk
şirketine birincilik ödülü

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Adana Balkan Boşnak Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği Başkanlığına Züleyha

Özbek seçildi. www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre; Züleyha Özbek,
kongre sonrası yaptığı açıklamada,
“Amacımız değerler noktasında, hem

güçlü Türkiye, hem güçlü bir Adana,
hem de burada yaşayan Balkan Boşnak
Türkleri olarak memleketimizin gelenek
görenek kültürel değerlerimizi yitirme-
den yaşamak yaşatmak pek tabi iyi ve
kötü günde birbirlerimize yardımlaşma
ve dayanışma ile örnek olan çalışmanın
devamı için el birliğiyle daha çok gayret
içerisinde olacağız” dedi.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey-Batı Makedonya
Ticaret odası ülkenin
en başarılı 100 şirketi

arasında Türk firması Var-
dar Dolomit’i birinci olarak
belirledi. Kuzey Makedonya
meclis başkanı Talat Caferi
ve Başbakan yardımcısı
Koco Angjushev’in de katıl-
dığı törende K.Make-
donya’nın en başarılı 100
şirketi açıklandı. Yıllık ciro,
net kar, çalışan sayısı, yatı-
rım ve sermayenin geri dö-
nüşü gibi beş farklı ölçüt ile
seçilen şirketler arasında
Türk firması Vardar Dolo-
mit birinci olarak açıklandı.
Aynı zamanda K.Makedon-
ya’nın ilk Türk firması olan
Vardar Dolomit, Türkiye’de
faaliyette olan Haznedar
Gruba ait bir şirket. Hazne-
dar grup ürettiği yüksek ka-

lite Refrakter tuğlaları ve
sunduğu servisle dört kı-
tada bulunan müşterilerine
dünya standartlarında hiz-
met veriyor. Demir çelik sa-
nayii, çimento ve kireç
fabrikaları, demir içermeyen
metalürji sektörü, çöp
yakma tesisleri, petrokimya
kompleksleri, rafineriler ve
cam sanayii ortak çalıştığı
endüstri alanları içinde yer
alıyor. 1929 yılında İstan-
bul’da kurulan
Haznedar,  yıllık 80 bin ton
kapasiteli üretimi ve 250 de-
neyimli çalışanıyla İstanbul
Silivri’deki tesisinde faaliyet
gösteriyor. Haznedar gru-
bun K.Makedonya’nın Gos-
tivar şehrinde de fabrikası
bulunuyor. Bu fabrikada 116
kişiye istihdam sağlanıyor.
Ülkemizin Balkanlardaki
gururu olan Haznedar
gruba, Balkan Günlüğü ga-
zetesi olarak biz de  başarı-
lar diliyoruz.

GELECEĞİN MESLEĞİ 
ROBOTİK KODLAMA ÖĞRETMENİ 

OLMAK İSTER MİSİNİZ?

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMCİNİN
EĞİTİMİNE BEKLİYORUZ

Öğretmenler ve meraklıları için ara tatile özel kaçırılmayacak fırsat!

24 saatlik Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi'ne hazır mısınız?

Turuncu Maker Lab kalitesi ile 'Robotik ve Kodlama Eğitmeni' sertifikasına sahip olmak
isteyenler, sınırlı sayıda kontenjan için acele edin!

Ara tatile özel %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

Kayıt olmak için DM'den geri dönüş yapabilir ya da www.turuncumaker.com web sitem-
izdeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için

📞0212 578 03 43 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin üç köklü okulu İs-
tanbul Erkek, Kabataş Erkek ve
Vefa Lisesi öğrencilerinin, Bal-

kan Savaşları, Çanakkale, 1. Dünya
Savaşı cepheleri ve Kurtuluş Sava-
şı'nda şehit olan öğrenci ve öğret-
menler anısına kurduğu "Onbeşliler
Korosu", Çanakkale Cephesi'nde
şehit olan Boşnaklar ve tüm askerler
hatırasına Saraybosna'da anma kon-
seri vermek için destek bekliyor.
Geçen yıl 18 Eylül 2018'de Kabataş
Erkek Lisesi'nde düzenlenen 2018-
2019 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış
Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup
uzatan liseli gençler, hiç ummadık-
ları bir hızla dönüş aldı. www.haber-
ler.com’a göre; Cumhurbaşkanı
Erdoğan, mektuplarında, kurdukları
korodan ve projelerinden söz eden
gençlerin isteğini kırmayarak hima-
yesine aldı. Kabataş Erkek Lisesi öğ-
rencilerinden oluşan koro, Galiçya
şehitleri hatırasına 12-19 Ocak'ta
Çekya, 17-24 Mart'ta Macaristan, 10-
17 Haziran'da Polonya'da anma kon-
serleri gerçekleştirdi. Liseli gençler
ile Macaristan'daki kardeş okul öğ-
rencilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan,
18 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi'nde kabul etti. Sınavlarda gös-
terdikleri başarılarla Türkiye'nin en
seçkin öğrencileri olduklarını kanıt-
layan gençler, cepheye gönüllü gide-
rek şehit düşen öğrenci ve
öğretmenlerin kahramanlıklarını
türkülerle dile getiriyor. 

"Onbeşliler 
kOrOsu"
destek 

bekliyOr

Adanalı Boşnaklar’ın yeni 
Başkanı Züleyha Özbek oldu
Adanalı Boşnaklar’ın yeni 
Başkanı Züleyha Özbek oldu
Adanalı Boşnaklar’ın yeni 
Başkanı Züleyha Özbek oldu
Adanalı Boşnaklar’ın yeni 
Başkanı Züleyha Özbek oldu
Adanalı Boşnaklar’ın yeni 
Başkanı Züleyha Özbek oldu
Adanalı Boşnaklar’ın yeni 
Başkanı Züleyha Özbek oldu
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Eczacıbaşı VitrA
Voleybol Takımı'nın
Sırp oyuncusu Tijana

Boskovic, ülkesinde ikinci
kez üst üste "Yılın En İyi
Kadın Sporcusu" ödülünü
kazandı.  Turuncu-beyazlı

kulüpten yapılan açıklama-
ya
göre, Sırbistan Olimpiyat
Komitesi tarafından ödüle
layık görülen
Boskovic, Sırbistan Ulusal
Meclis Binası'nda düzenle-
nen törende ödülünü
aldı. Aldığı ödül için
büyük gurur duyduğunu

belirten Boskovic,
"Sırbistan Olimpiyat
Komitesi tarafından, yılın
en iyi kadın sporcusu seçil-
mek benim için büyük bir
şeref. Çabalarımın bu
şekilde takdir edilmesi,
beni daha iyi noktalara gel-
meye ve kendimi geliştir-
meye motive ediyor.

Yoluma başarılı bir şekilde
devam edebilmek için gele-
cekte de elimden geleni
yapacağım." ifadelerini
kullandı. www.timebal-
kan.com’a göre; Tijana
Boskovic, 2019 Avrupa
Kadınlar Voleybol
Şampiyonası'nda da "En
Değerli Oyuncu" ödülüne

Lüleburgaz'da Trakya Masa 
Tenisi Turnuvası düzenlendi
KIRKLAREL�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde
1. Trakya Masa Tenisi Turnuvası
düzenlendi. Turnuvaya 30

kulüp 290 da sporcu katıldı. Turnuvaya
Lüleburgaz’dan 9, Yalova’dan 1,
İstanbul’dan 4, Tekirdağ’dan 9,
Edirne’den 3, Bulgaristan’dan 1 olmak
üzere toplam 30 kulüp katılım göster-
di. 290 sporcunun katıldığı turnuvada
şölen havası yaşandı. 6 kategoride
yapılan maçlar büyük bir çekişme ve
mücadele içinde geçti. www.timebal-
kan.com’a göre; turnuvaya; masa teni-
sinin altın kızı olarak tabir edilen
Avrupa ikincisi, Balkan Şampiyonası
En iyi 16’lar Türkiye Şampiyonu, Masa
Tenisi Genç Milli ve A Milli Takım 1.
Oyuncusu Ece Haraç da katıldı.
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı
Gökhan Kaya Atay, milli sporcu Ece
Haraç’a plaket takdim etti.

Boskovic ikinci kez yılın kadın sporcusu seçildi

KAYSER�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Talas Belediye Başkanı
Mustafa Yalçın, ülkemize
uluslararası şampiyona-

larda madalya kazandıran
Kayserili sporcuları makamın-
da kabul etti. Elde edilen başa-
rıdan gurur duyduğunu ifade
eden Başkan Yalçın, sporcuları
altınla ödüllendirdi. Aralık ayı
başında Antalya'da düzenle-
nen Kickboks Dünya Büyükler
Şampiyonası'nda ikinci olan
Hayriye Türksoy ile
Ankara’da
düzenlenen Balkan Wushu
Şampiyonası’nda birinci olan
Hacı Süleyman Kaya’yı antre-
nörleri Esat Kaya ile birlikte
makamında ağırlayan Başkan
Yalçın, kazanılan madalyalar-
dan dolayı çok mutlu olduğu-

nu dile getirerek, “Hepsi bir
emeğin, çalışmanın ürünü.
Sizin oralarda bizi temsil
etmeniz çok güzel.
Devletimizin de bu dönemde
yurt dışındaki kredisi çok
yüksek. Sizin başarılarınızla
bu kredi daha da artıyor.
Gencecik kardeşlerimizin hem
şehrimizi hem de ülkemizi
başarıyla temsil etmesi bizi
oldukça gururlandırdı.
Kendilerini bir kez daha tebrik
ediyor ve başarılarının deva-
mını diliyorum.” dedi.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; şampiyon spor-
cular Türksoy ve Kaya ile soh-
bet eden ve çalışma program-
ları hakkında bilgiler alan
Başkan Yalçın, ziyaretin
sonunda sporculara birer altın
ve belediye yayınlarından olu-
şan kitap hediye etti

Talaslı Balkan ve Dünya
Şampiyonlarına destek

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...

         


