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Söz Başı
Değerli okurlarımız. İki yıl aradan sonra Ufuk Dergisi ile tekrardan
karşınızdayız. Haklı sebeplerden ve bazı olumsuzluklardan dolayı, dergimizin
yayın hayatına ara vermek zorunda kaldık. Derginin yayınına ara vermek
yazarlar için olduğu kadar okuycular için de üzücü bir gelişme olduğunu da
daha iyi kavramış olduk. Ancak bazen bir yerde durmak insana yürüdüğü
yolu görebilmek, çevresindeki gelişmeleri daha iyi gözlemlemek, yaptığı
çalışmalarının ve mücadelesinin ne denli etkili ve ihtiyaç olduğunu daha
iyi anlamasını sağlıyor. Ufuk Derneği’nin genç ekibi dün olduğu gibi bugün
de elindeki kısıtılı imkanlarla çalışmalarını durdurmadı, gelecekte de
durmayacak. Dergi yayınlarına ara verdiğimz dönemde yeniden güç depolayıp,
yeni ve eski yazarlarımızla karşınıza çıkma kararı aldık. Biraz sağdan, biraz
soldan var olan tecrübeler ve yeni edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yeniden
karşınızda olmayı başardık. Siz sevgili okurlarımızla bir araya gelmek kadar
güzel bir şey var mıdır? Makedonya’da medya yıllardır iktidarın baskısı
ve kontrölündedir. İktidar yandaşı olmayan bağımsız haber yapan medya
kuruluşlarının sayısı da azdır. Makedonya çok kritik bir süreçten geçiyor;
ekonomik sıkıntılar, adaletsizlik, yetkililerin yasaları ihlali, insan hakları
ihalalleri yetmezmiş gibi siyasi krizde iki yıldır devam ediyor. Toplumsal
yaşamın neredeyse her alanında sıkıntılar yaşanırken, siyasi kriz belkide bu
şartlarda meydana gelecek doğal bir süreçtir. Bu süreci yakından takip eden
insan hakları ve demokrasi alanında çalışma yapan Ufuk Derneği’nin dinamik
ekibi toplumsal e-düşünce dergisi ve haber sitemiz faliyetlere başlatma kararı
almıştır. Toplumu yakından ilgilendiren konular üzerinde haberler ve yazılar
yazan gençlerimiz siz değerli okurlarımızı aydınlatmak için, yıllardır ciddi
çalışma içindedirler. Eskiden günümüze toplumsal hayatta ağır darbe alan
Türk toplumu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlerimiz, iktidarın ırkçı
politikalarına ve ,,saldırıya’’ maruz kalmıştır. Tam da bu sebepten Makedonya
Türklerinin gür sesi olmaya devam etmenin gururudur Ufuk dergisi. Sözü
fazla uzatmadan Ufuk Derneği ekibi olarak siz kıymetli okurlarımızı saygı ile
selamlıyoruz. Ufuk Dergimizi ve Haber Makedonya sitemizi okumanızı tavsiye
ediyoruz.
İyi okumalar...

MAKEDONYA EĞİTİM SİSTEMİ
EROZYONA UĞRADI!

YA TÜRKÇE EĞİTİM?
DR. ELVİN HASAN

E

ğitimde giden kötü gidişat için
son yıllarda içeriden ve dışarıdan
eleştiriler gelse de, iktidar partisi
ve de koalisyon partnerleri bunları
hep görmezden geldi. Kabul etmedi,
objektif bulmadı ve daha birçok bahane
üreterek dünyaca ünlü kurumların
ölçeklerinden elde ettiği verileri bizim
eğitimde uygulanan reformları ve
gidişatı yanlış ölçtüğünü, açıklamaktan
çekinmediler. Bu gibi açıklamalar
iktidar
kadrolarının
uyguladıkları
,,kötü’’ reformları koruma amaçlı
yapılmaktadır. Onlara göre eğitimde
herşey
gerektiği
gibi
ilerleme
kaydediliyor. Eğitim kalitesi yüksek
olan gelişmiş ülkeler bile uluslarası
kuruluşların ölçek ve verilerini kabul
ederken, Makedonya gibi gelişmemiş
ve eğitimde fazla yol katedemeyen bir
ülkenin verileri kabul etmemesi büyük
çelişkidir. OECD tarafından örgütlenen
PİSA ölçümlerine göre 2015 yılında
Makedonya’da öğrencilerin anadil
okur-yazarlığı, Matematik ve Fen
Bilimleri bilgisi düşük ve ülke olarak
başarı listesinin dibinde bulunuyoruz.
Makedonya’daki
öğrencilerden
daha kötü sonuçlar Kosova, Cezayir
ve
Dominik
Cumhuriyetin’de
görülmektedir. Bu ülkeler listede
hemen
Makedonya’dan
sonra
bulunuyor. Her ne kadar hükümet
yetkilileri geçtiğimiz yıllarda yaptıkları
reformlarla reklamlarını yapsalar da,
PİSA’dan alınan sonuçlar Makedonya
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Eğitim Sisteminde beklenen verimlilik
alınamadığını ve başarının düşük
olduğunu
göstermektedir.
Türkçe
eğitimden ve diğer eğitim dillerinden
sonuçları da PİSA ölçekleri ile
değerlendirip bu sonuçlar alınmıştır.
İşte tam da bu sebepten dünya ile ülke
olarak eğitimde yarışacaksak yetkililer
ayrımcılık yapmamalı. Tam tersine
eğitim dillerinde eşitlik yakalanmalı,
tüm eğitim dillerinde eğitim kalitesi
yükseltilmeli ve yakın olmalıdır.

***

Ortak bir toplumsal uzlaşı ile reformların
yapılması yerine iktidarın ,,ben yaptım
oldu’’ anlayışı adeta ,,eğitimi yıktı’’.
Eğitimcileri, ebeveynleri ve öğrencileri
yakından ilgilendiren kararların onlara
danışılmadan veya onlarla uzlaşıya
varılmadan alınması yıllardır yoğun
tepkilere neden oldu. Bu tür yaklaşım
olduğu sürece bu öğrenci-öğretmenebeveynlerde
çalışma,
öğrenme,
öğretme,
motivasyonu
düşük
olacaktır. İktidar kadrolarının özellikle

yandaş olmayan öğretmenlere yönelik
baskıları hatta tehditleri yıllardır
sürmektedir,
yandaş
eğitimciler
ise iktidar partisine seçimlerde oy
getirmeleri
için
görevlendiriliyor.
Öğrenciler ekster denetim (test)
ile yıl sonunda stres yaşarken, bu
stres ebeveynlere de sirayet. Onlar
içinde öğrencinin alacağı not çok
önemli, düşük olması durumunda yıl
sonunda öğrencinin başarısı düşüyor
ve öğrenci rencide ediliyor. Ekster
denetim ile ilgili eğitim mevzuatındaki
maddeler birçok değişime uğradı,
her yıl maddelere yenilikler eklendi
ve son değişiklik ile bu yıl dördüncü
ve beşinci sınıf öğrencileri artık
denetlenmeyecek. Bununla birlikte
sınıf öğretmenleri rahat bir nefes
aldı,
öğrencilerin
sonuçları
iyi
olmazsa iyi öğretmen kötü öğretmen
diye listede isimleri yayınlanıyor
öğretmenler etiketleniyordu. İktidar
bu
uygulamadan
vazgeçmemek
için çok çaba sarfetti, tepkiler
hep vardı ancak yetkililer onları
duymadı. Konuyu eğitimden siyasete
bağlamak istemiyorum ancak tüm
vatandaşlarımızın da şahit olduğu bir
olay geçtiğimiz günlerde herkesin gözü
önünde yaşandı. Cumhurbaşkanı açık
şekilde Anayasayı ihlal etti. Bir partiye
hükümeti kurma görevi verirken,
diğerine siyasi ayrımcılık yaparak
hükümeti kurma görevini vermedi.
Yetkililerin keyfi uygulamaları ne kadar
da bizim Anayasal garantiler altında
alınmış Türkçe eğitime benziyor
değil mi? Anayasada’ki hüküm Türk
öğrencilerin sadece bir kısmı için
uygulanıyor,
diğerleri
eğitimlerini
başka eğitim dillerinde görüyor.
Ülkenin temel kuruluş prensiplerinin ve
felsefesinin düzenlendiği Anayasa bile
farklı düşünenleri, etnik, sosyal, siyasi,
dini farklılık olanlar için ihlal ediliyor.
Makedonya’da
eğitim
yasalarının
ve diğer tüm yasaların ihlali artık

sıradan oldu. Ülkemizde en yukarıdan
en aşağa hiçbir yetkili ve görevli
bazı istisnalar hariç yasalara saygısı
kalmamıştır. Yetkililer tarafından keyfi
- yasa dışı uygulamalar ülkemizde
son yıllarda büyük bir kaos ve korku
imparatoluğu yarattı. Bu sebepten
haklı olanlar bile karşı koymaya fikir
düşünce belirtmeye çekiniyor çünkü
artık ,,yasa yok’’. Türkçe eğitime
karşı ve farklı olan herşeye karşı
olan şoven Vmro-Dpmne iktidarının
yöneticileri bazı yandaş olmayan Türk
eğitimciler ile birçok kez hesaplaştı.
Ülkede zaten ses çıkartmak zordu,
herkes bir yerde gizlenirken Türkçe
eğitimde kötü durum için cesaret
toplayıp da konuşanlar cezalandırıldı.
İktidarın koalisyon partneri Türk
partisi derin sessizlik içinde kalmaya
devam etti. İdda ettiklerimi birkaç
örneğe
dayandırmak
istiyorum.
,,Büyük bir okulun Makedon müdürü
Devlet Eğitim Müfettişliği tarafında
gerçekleştirilen denetim sonucunda
okulun kötü not almasından sonra,
okuldaki birkaç Türk öğretmeni
müfettişe okulu şikayet etttiklerini
idda
ederek
bütün
başarısızlığı
onların üzerine yıktı, Makedon ve
Türk yandaşları müdürü destekledi.’’
Bu iktidarın eski ,,hastalığıdır’’,
kendi
uyguladığı
reformlar
ve
yöneticileri başarısız olunca suçlu
bulup
sorumluluk
üstlenmekten
kaçmaktadır. Tabiki bu suçu Türk
asıllı vatandaşlara atmak en kolaydır,
çünkü onlar sindirilmiş, susturulmuş,
baskılarla hayatlarına en zor şartlarda
devam ediyorlar. Bazı bölgelerde Türk
öğrencilerin Makedonca öğrenmeleri
için yetersiz olan okul-eğitim programı
uygulanmakta buna çözüm üretmek
yerine, ,,Türk öğrenciler neden
Makedonca bilmiyor neden eskter
testlerde başarısız oluyor’’ sorularıyla
karşı
karşıya
kalınıyor.
Sosyal
ağlarda dolaşırken bir öğretmenin
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yorumu dikkatimi çekti. Öğretmenler
Kurulunda bu öğretmen sınavda
öğrencilerin kopya çekmelerine izin
vermediği için suçlu bulunmuş. Okul
bir eğitim camiası ve eğitimci sınavda
kopya çekilmesine izin vermedi diye
suçlu görülüyor. Nedense makam
sahiplerine bakanlığa ve yetkililere
toz konmuyor, onlar herşeyin iyisini
yapıyor. İşler buraya kadar gelmişken
Eğitim ve Bilim Bakanlığında görev
alan Türk asıllı Talim ve Terbiye
Kurulu Müdürünün düzenlediği eğitim
çalıştayından bahsetmemek olmazdı.
Eskiden MTV2 Türkçe Yayınlarındaki
bir
programda
müdür,
,,Türkçe
eğitimde
sorunların
kalmadığı
hepsinin çözüldüğünü’’, söylemişti.
23-24 Aralık 2016 yılında Üsküp’te
,,Makedonya’da Türkçe Eğitimindeki
Sorunlar
ve
Çözüm
Önerileri’’
konulu çalıştay düzenlendi. Yaptığı
açıklama ve düzenlediği çalıştay
birbirine nekadar çelişkili değil mi?
Bir defa sorunlar yok diyor, seçimde
Türk seçmeninin Vmro-Dpmne ve
koalisyondaki Türk partileri oyunu
alamayınca çıkıp Türkçe eğitimde
sorunlar var ilk defa bir etkinlik yapıyor.
Zamanlama manidar, çalıştay ise boşa
kürek çekmek gibi bir şey, ülkemizde
onca tuhaf şeyden sonra bu da geldi
geçti. Hükümet kurulmadan yeni
Eğitim Bakanı atanmadan çalıştayda
alınan kararları kim uygulayacak?
Müdür hiç eğitim Bakanlığında kendi
fikirlerini
düşüncelerini
söylemiş
mi? Türkçe eğitimde şu sorunlar var
yıllardır hiç demiş midir? Ben buradan
cevap veriyorum dememiştir. O zaten
TV deki programda Türkçe eğitimde
sorun kalmadı, dedi. TV’de hatta
çalıştayda yaptığı açıklamayla zaten
Türkçe eğitimin sorunlarından nekadar
habersiz olduğunu da kanıtlamış oldu.
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Belliki çalıştayı da birilerinden direktif
alarak yapmıştır...
***
2001 yılında yaşanan iç çatışmasavaştan sonra Makedonya’da çok
kültürlülük ilkesi kabul edildi ve aydın
çevreler tarafından temel değer olarak
görülmeye
başladı.
Yabancıların
desteğiyle
ülkemizde
yan
yana
yaşamak yerine, beraber yaşamayı
teşvik edecek çok kültürlülük adına
projeler
uygulanmaya
başlandı.
Yabancıların çabalarına da parasına da
yazık, gerçekten yazık. Onlar ülkedeki
çok kültürülüğü güçlendirmek için
çaba
sarfederken;
Vmro-Dpmne
iktidarı şoven ve ırkçılık içeren siyaset
yürüttü. Örneğin ,,Üsküp 2014’’ projesi
ile Osmanlı çarşısına gölge düşürüldü.
Üsküp’ün tarihi dokusu değiştirildi.
Ohri’de İmaretin yapısı tamamen
değiştirildi ve bir medeniyet ortadan
kaldırıldı. Osmanlı’dan miras Üsküp’ün
simgesi Taş Köprüsü’nde Vardar
nehri kıyısında inşa edilen yapılar
yüzünden çatlaklar oluşmaya başladı.
Çılgın projeleri o kadar akılssızca bir
şeydi ki asırlık köprünün varlığı riske
atıldı. Herşeye rağmen iktidardaki
Türk koalisyon partnerlerinden ses
çıkmadı, yıllardır sessizce olup biteni
izlediler veya izlemediler yani oralı
olmadılar. Gelelim okullardaki çok
kültürlülüğü güçlendirme projelerine,
onlar gerçekten boşuna yapılıyor.
Bir yandan ırkçılık söylemleri, Türk
kültürüne ve tarihi mirasımıza saldırı
olurken çok kültürlülük olur mu?
Hoşgörü gelişir-yayılır mı? Elbetteki
hayır! Projeler çıkar için uygulandı,
iktidarın yöneticileri büyük lokmayı
yutarken, küçük etnik topluluklardan
olan yandaş eğitimciler ve siyasiler
kırıklarla yetindiler.
Makedonya böyle devam edemez!!!

EKMEK İÇİN

PARAMIZ YOK İKEN

BİZ ÇİKOLATA YEDİK
FATİH ALİ

M

akedonya
1991
yılında
bağımsızlığını kazanan
genç
bir
ülkedir.
Yugoslavyanın
dağılımından sonra kurulan ülke
büyük bir ekonomi çöküntüyle karşı
karşıya gelmiştir. Ekonomik anlamda
Avrupa’nın en az gelişmiş ülkelerinden
biriyiz. 2001 yılında ülkede Arnavut
gruplar ile Makedonya ordusu arasında
çatışmalar
yaşandı,
iç
savaşın
eşiğinden
dönüldü.
Uluslararası
camianın girişimleriyle Makedonya
daha büyük bir iç savaş tehlikesinden
kurtulurken, Makedonya, Ohri Çerçeve
Anlaşması’yla anayasal değişikliklere
gidildi. Anlaşmaya göre etnikler arası
ilişkilerin düzelmesi, hakça temsil
ilkesi, kamuda temsiliyet, Arnavut
dilinin kullanımı gibi bazı değişiklikler
yapıldı. Anayasa gereği Arnavut ve
nüfusu az olan etnik topluluklara belli
başlı bazı haklar tanındı. Ancak Ohri
Çerçeve Anlaşması’nın şeffaf bir şekilde
uygulanmamasından dolayı özellikle
biz Türkler mevcut haklarımızdan
yeterince yararlanamadık. Ekonomik
olarak
gerileyen
Makedonya’da,
Türkler her geçen gün fakirleşiyor.
2017 yılında olmamıza rağmen,
Makedonya gençlerinin tek çıkış yolu
ülkeden göç etmek gibi görünse
de, son 10 yılda ciddi anlamda
Makedonya’dan gençler yurtdışına göç
etti. Son 10 yılda 600 bin’den fazla
vatandaş malesef ülkeden göç etti.

Bunu ben değil, uluslararası kurum
ve kuruluşlar dillendirmekte. 600
bin vatandaş ülkeden göç ederken,
gençlerin göçü dikkat çekmekte.
Özellikle yüksek eğitimini tamamlayan
gençler
Makedonya’da
yaşamayı
tercih etmeyerek, Avrupa, Amerika
veya Avustralya’ya göç ediyorlar.
Dünka Bankası’nın verilerine
gore 600 bin’den fazla vatandaşın
ülkeden
göç
etmesi
demek,
Makedonya’da
sosyo-ekonomik
politikaların başarısız olduğu anlamına
geliyor. Makedonya ekonomik olarak
gerilerken, devlet kendi vatandaşını
ülkede tutamıyor.
Makedonya’da son 10 yıldır korkunç
bütçeler harcarken, vatandaşın eline
gelen para her geçen gün azalıyor. 3
milyar avroluk devlet bütçesi hükümet
için yetmezken, yeni ve yüksek faizli
borçlanmalarla
hem
devletimizi
hem
de
vatandaşımızı
yeniden
borçlandırmakta. Yüksek borçlanma
ve
mevcut
ekonomik
şartları
gözönünde
bulundurduğumuzda
gençler yaşadıkları ülkeden umutsuz.
Mevcut ekonomik durum ile gençlerin
ileriye yönelik belli başlı planlama
yapmaları mümkün değil.
Hükümet
korkunç
paralar
harcadı, ancak vatandaşın hizmetinden
hep uzak kaldı. Üsküp’te inşa edilen
yeni kamu binaları, heykeller, kliseler
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vatandaştan daha önemli oldu.
Vatandaşın geçim derdi yaşadığı
dönemde heykeller ve yeni kamu
binaları inşa etmek akla zarardır.

gözönünde
bulundurduğumuzda
Makedonya’da işsizlik oranı %30’dan
fazladır. Gençlerde işsizlik oranı %56.
Makedonya’da her iki gençten biri işsiz
diyebiliriz. Fakat Türkler açısından
tablonun daha da vahim olduğunu
bilmemiz gerek. Türk gençleri arasında
her dört gençten üçü işsiz olduğunu
öğrenmemiz için sadece küçük bir
saha araştırması yapmamız gerekiyor.
İşsizlik
oranın
yüksek
olması,
devlet bütçesinin vatandaşa değil,
heykellere harcandığı bir dönemde
vatandaşlar sosyo-ekonomik sorunlar
ile boğuşmakta.

Vatandaşın ödediği vergilerle
devlet
bütçesi
oluştururken,
devlet bütçesinin şeffaf bir şekilde
harcanmaması ayrıca vatandaşın alım
gücü devamlı düştüğü bir dönemde
hükümet heykeller ile vatandaşın
gözünü
boyamak
istediği
orta
çıktı. Eğer vatandaş kendi hakkını
aramazsa, bana dokunmayan bir yılan
bin yaşasın mantığıyla hareket ederse
ülke borçlanmaya devam edecek,
vatandaşda
fakirleşmeye
devam
edecek.

Vmro-Dpmne istediği kadar
ekonominin iyi olduğunu göstermeye
çalışsada, yayınlanan tapelerde Maliye
Eski Bakanı Zoran Stavrevski’nin
‘‘ ekmek için paramız yokken, biz
çikolata alıyoruz’’ cümlesi sanırsam
tüm durumu özetliyordur.

Makedonya
Cumhuriyeti’nin
2017 yıllık bütçesi 3.2 milyar avrodur.
Ülkenin kamu borcu 5 milyar avroya
yakın. Kişi başına düşen kamu borcu
2.500 avro’dur. Kamu borcu kısa bir
zaman diliminde ikiye katlandı. 2010
yılında kamu borcu 2.3 milyar avro iken
kamu borcu bugün itibariyle 5 milyar
avro’ya yakındır. Bu borç batağından
çıkış yolu nası bir planlama ve strateji
ile aranacaktır, hep birlikte göreceğiz.
Makedonya Devlet İstatistik Kurumu
tarafından
açıklanan
verilere
göre 2015 yılında Makedonya’da
işsizlik
oranı
%26.1.
Ancak
devlet kurumlarının partileştiği ve
profesyonellikten
uzak
çalıştığını
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Tüm bu sıkıntılara rağmen,
yaşanan
ekonomik
problemlere
rağmen, her geçen gün soydaşımızın
fakirleşmesine rağmen, 11 Aralık
2016
seçimlerinde
Makedonya
Türk’ü hak, hukuk ve adaletten yana
oldular. Vatandaşlar değişim istediğini
seçimlerde ıspatladı. Vatandaşların
çoğunluğu adalet istediğini, vatandaşın
parası heykellere değil, vatandaşın
cebine girmesi gerektiğini savunduğu
için bir genç olarak ben gelecekten
ümitliyim.
Ancak
Makedonya’nın
ekonomik kalkınması için biraz süreye
ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ülke
borç batağında. Sağlam ve emin
adımlarla, doğru ekonomik kalkınma
proğramlarıyla
ülkenin
ekonomik
olarak kalkınacağını düşünüyorum.
Önce adalet. Adaletin olduğu yerde,
refah olur.Ekonomik refaha ülkemizin
kavuşması gerek. Elbette kolay
olmayacak, fakat ben ümitliyim.

11 ARALIK 2016 ERKEN GENEL
SEÇİM SONUÇLARINI İLHAN
RAHMAN DEĞERLENDİRDİ

U

fuk
Derneği
eski
genel
başkanlarından, siyaset bilimi
uzmanı İlhan Rahman Ufuk
Dergisi’ne özel olarak 11 Aralık erken
genel seçimleri değerlendirdi. İlhan
Rahman’ın
değerlendirmesini
siz
değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz:

1. 11 Aralık Erken Parlamento
Seçimlerini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Makedonya’da uzun zamandır
siyasi kriz sürmektedir. Özellikle son
iki yılda yaşanan olaylara bakacak
olursak;
11
Aralık
seçimlerinin
önemini anlamış oluruz. Muhalefet
lideri Zoran Zaev’in başlatığı ve yasa
dışı dinlemelerin de yer aldığı ses
kayıtlarının, kamuyouna dinletildiği
‘’Makedonya Gerçekleri’’ projesi ile
ülkede artık hiçbirşeyin eskisi gibi
olmayacağı anlaşılmıştır. Hükümetin
en üst yöneticilerine karşı düzenlenen
büyük
protestolar,
Başbakanlık
önündeki demokrasi kampı, AB ve
ABD garantörlüğünde yeni bir siyasi
anlaşmaya gebe olmuştu. İmzalanan
Prjino
anlaşması
ile
Gruevski
başbakanlıktan istifa etmiş, muhalefet
kanadına önemli bakanlıkları yönetme
olanağı sağlanmış ve en önemlisi yasa
dışı ses kayıtlarının içerdiği yasa dışı
olayları araştırmak için Özel Yetkili
Savcılık kurulmuştu. Bütün bu süreç
ve iki ertelemenin ardından 11 Aralık
2016 tarihinde Erken Parlamento

Seçimlerinin
düzenlenmesi
kararlaştırılmıştı. Seçim kampanyası,
zaten
kutuplaşmış
olan
siyasi
kanatların arasındaki farkların daha
da belirginleştiği bir zaman dilimi oldu.
Beklendiği üzere seçim kampanyasını
Vmro-Dpmne milliyetçilik ve SDSM’ya
karşı karalama ile geçirirken; bunun
tam tersi olarak SDSM kampanyayı
oldukça yapıcı ve ortak bir toplum
inşa etme söylemiyle yürüttü. VmroDpmne özellikle kamu personeli
üzerinde büyük bir baskı yarattı fakat
geniş halk kitlelerinde eskiden görülen
baskı ve tehtidler bu sefer işlemedi.
Seçim sonuçları Makedonya
siyasi tarihinde bir ilk oldu. En başta
geçen dönemlerde Vmro-Dpmne’nin
oldukça şaibeli, hem demokrasi,
hem ekonomik açıdan mantıksız
olan diaspora seçimleri ile elde
ettiği 3 milletvekili sayısı bu sefer
sıfır’a düştü. Böylelikle Makedonya
meclisi eski dönemlerdeki gibi 120
milletvekilinden oluştu. Oyların seçim
bölgelerindeki dağılımına göre VmroDpmne ve koalisyonu 51, SDSM
ve koalisyonu 49, DUİ 10, BESA 5,
Arnavut Birliği koalisyonu 3 ve DPA
2 milletvekili çıkarmış oldular. SDSM
ve DPMNE arasındaki ufak fark (2
vekil) ilk bakışta hükümet kurulma
sürecinde ve Meclis çalışmalarında
sıkıntı yaratacak gibi görünmekte.
Fakat milletin iradesi ve demokrasinin
anlamı da bu olsa gerek. Bu sonuçlara
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göre
Arnavut
siyasi
partilerinin
toplam milletvekili sayısında da düşüş
yaşandı. SDSM ve muhalefet lideri
Zaev’in ortak toplum inşa etme fikri,
milletvekili listelerine Arnavutları aday
gösterme hamlesi Arnavut seçmende
kabul görmüş ve bu durum sandığa
belirgin
bir
şekilde
yansımıştır.
Burada en büyük kaybı şüphesis 9
vekil kaybeden DUİ görmüştür. Ayrıca
sahayı baz alarak seçim sonuçlarını
değerlendirdiğimiz taktirde, sayısı
az olan etnik topluluk seçmenlerinin
oylarının da büyük bir kısmının
SDSM’ya gittiğini anlarız. VmroDpmne’nin
Makedon
milliyetçiliği
üzerine
yürüttüğü
ve
SDSM’yı
ülkeyi federasyon ve ayrıştırmaya
götürdüğü
söylemleri
Makedon
seçmeninde seçim sonuçlarına göre
etkili olmuş görünüyor, bunun üstüne
kamu personeline yapılan baskının
ciddi boyutlarda olduğu gerçeğini
ele alırsak DPMNE’nin aldığı oy
sayısının ’’normal/beklenen’’ seviyede
olduğunu söyleyebiliriz. Yersiz şekilde
maruz kaldığı karalamalara rağmen
SDSM ve koalisyonunun oluşturdukları
konseptin bütün etnik topluluklar
tarafından kabul görüldüğü, başta
Arnavut seçmen olmak üzere Türk,
Roman, Boşnak, Sırp ve diğer
topluluklardan ciddi oy desteğini
aldığını söyleyebiliriz.

Kısacası
11
Aralık
Erken
Parlamento seçim sonuçları, yıllardır
devlet yönetimini işgal eden, ülkeyi
bütün alanlarda talan eden bir
yönetime kalem (oy) ile dur denilen
seçimler olmuştur. Tam anlamıyla bir
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rejime karşı, bu şartlarda yürütülen
mücadelenin sonucunda SDSM ve
koalisyonunun almış oldukları oy
ve 49 vekilin ne demek olduğunu
zamanla ve sindirilerek anlaşılacağı
kanatindeyim.
2.
Seçim
Sonuçları
Ve
Makedonya’daki Türklerin Konumu
Hakkındaki Düşünceniz Nedir?
İlk sorunun genişliği açısından
bu konuya değinemedik, 11 Aralık’ta
Makedonya Türkleri geçmiş seçimlere
göre sandığa biraz olsa bile daha fazla
gitti. Hernekadar ülkedemizdeki iki
Türk belediyesi olan Merkez Jupa ve
Plasnitsa’daki katılım ülke genelindeki
en düşük seviyede olsa bile Türkler 11
Aralık seçimlerinde sandığa gitmiş ve
demokratik haklarını kullanmışlardır.
Geçmiş seçimlerde özellikle de kırsal
kesimde yaşayan Türkler, büyük baskı
ve tehtidler altında kalmışlardı. Bazı
şehirlerde bile bu baskı ve tehtid
kolayca
gözlemlenebiliyordu.
11
Aralık seçimlerinde hernekadar eskisi
gibi olmasa’da Türk köylerinde VmroDpmne baskısı vardı. Polis, orman
polisi ve kamu personeli tarafından
Türk seçmene baskı yapıldı. Örnek
verecek
olursak
Ustrumca’daki
Türk
Mahallesinde
silahlı
polis
birlikleri, zırhlı araçlarla 7/24 devriye
gezmekte ve halkı baskı altında
tutmaya
çalışmaktaydılar.
Fakat
seçim sonuçlarının bize gösterdiği,
Makedonya Türklerinin en büyük
bölümünün 11 Aralıkta, SDSM ve
koalisyonuna oy attığı gerçeğidir.
Türklerin oy kullandığı hiçbir sandıkta
SDSM ve koalisyonunu oy kaybı
yaşamadı, ve bu sandıkların en büyük
bölümünden birinci parti olarak çıktı.
Bu dediklerime inanmayan Makedonya
Devlet Seçim Komisyonu’nun Doğu
Makedonya’daki Türk köylerindeki
seçim sonuçlarına baksın. Üsküp’teki

sonuçlara, Gostivar’a, Resne’ye ya da
Vrapçişte’deki resmi sonuçlarına’da
bakabilir. Geçmiş seçimlerde Arnavut
siyasi partilerine giden Türk oyları bu
seçimde azaldı, ama DUİ ve BESA’ya
Türk oylarının gittiği aşikardır (Buna
inanmayan Plasnitsa, Kalkandelen ve
Çair’deki seçim sonuçlarına baksın).
Türk seçmeni net bir şekilde baskılara
boyun eğmemiş ve ortak bir toplum
ve kalkınma vaat eden SDSM ve
koalisyonuna oy atmıştır. Tabi bu
bahsettiğim şeyler halkın seçimdeki
tercihinden ibaret, madalyonun diğer
tarafında Türk siyasi partileri bulunuyor.
Türk partileri büyük Makedon siyasi
parti koalisyonlarında yer aldılar. TDP
2008’den hükümet ortağı olduğu
Vmro-Dpmne ile seçime gitti, başka
bir şansları ya da seçenekleri olduğu
zaten düşünülemez. THP ise muhalefet
cephesinde
yıllardır
sürdürülen
mücadelenin
ortağı
olan
SDSM
öncülüğündeki koalisyonda yer almaya
devam etti. TMBH ise son dakikada
akla ve mantığa uymayan bir hareket
ile yıllardır bulundukları muhalefet
cephesini bırakıp, Vmro-Dpmne ile
ortaklık kurdu. Benim gözlemlediğim
bu hareketin Türk toplumununun
saygınlığına gölge düşürdüğüdür, şahsi
yorumumu yapmak istemem çünkü
aşırı kırıcı olacaktır.
Ama VmroDpmne öncülüğünde aşırı Makedon
milliyetçiliği üzerine kurulmuş bir
seçim kampanyasında Türk partilerinin
seçmene hangi vaatler ile gittiği
bir tarafa, hangi yüz ile gittiklerinin
cevabını ben şahsen bulamadım. Ama
uzun yıllar iktidar olan TDP’nın seçim
kampanyasında ortağı Vmro-Dpmne
gibi devlet imkanlarını kullanması
kabul edilebilecek bir durum değildir
(Kampanya boyunca resmi devlet
araçları ile oraya buraya gidilmesi gibi
mesela).
Seçimlerde milletvekili
adayı olan Türklerden sadece ikisi
seçilebilecek yerdeydi, sonuç da öyle

oldu. TDP’den Yusuf Hasani VmroDpmne ve koalisyonunun ortak
listesinden vekil seçilirken, THP’den
Enes İbrahim SDSM ve koalisyonunun
listesinden yeniden vekil seçildi. İkisine
de başarılar dilerken, konumu ve
gelişmeler doğrultusunda birincisinin
şanstan çok daha fazlasına ihtiyacı
olacağını düşünüyorum.
11 Aralık Erken Parlamento
seçimleri ile oluşan Makedonya
Meclisindeki
dağılıma
baktığımda
keşke 2 yerine nüfusumuza orantılı
şekilde 4-5 vekilimiz olsa ve bir ortak
hareket olmuş olsa diyorum.
Diğer bir önemli husus VmroDpmne ile ortak olan iki Türk partisinin
seçimden sonra kullandıkları dil ve
yaptıkları açıklamaların ülkemizdeki
Türk-Arnavut
ilişkilerini
olumsuz
etkileyeceği düşüncesindeyim. Bu
tarz açıklamaların günlük siyaset
endeksli
olmaması
gerektiğini
düşünüyorum. Hele hele 3.kişi/
patilerin
çıkarları
doğrultusunda
yapılmasını son derece yanlı ve yalnış
olarak gördüğümü belirtmek isterim.
Sonuç itibari ile her fırsatta ifade
ettiğim gibi Makedonya’nın yeni bir
yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu
tekrarlıyorum. 11 Aralık seçimlerinde
Makedonya Türk toplumu’nun bu
yönde oy kullandığını herkes kabul
etmeli ve bu doğrultuda hareket
etmelidir diye düşünüyorum.
Son olarak Ufuk Derneğinin
eski bir yöneticisi olarak, mevcut
yönetimdeki arkadaşlarımıza Ufuk
Dergimizi
yeniden
okuyucu
ile
buluşturdukları için teşekkürlerimi
sunarım. Ufuk Dergisi içerik ve tarzı
açısından sadece Makedonya’da değil
Türk dünyasında eşine az raslanır bir
yayın organıdır. Verilen iki yıllık arada
derginin yokluğunun hissedildiğinin
şahidiyim, kritik bir zamanda yeniden
okuyucu ile buluşması çok güzel ve
umut verici bir gelişme.
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KAPANMAYAN YARA: GÖÇ!
CABİR DOKO

B

alkanlar’da doğmuş olmak, bu
toprakların havasını solumak,
suyunu içmek, güneşi altında
vücut bulmak apayrı bir deneyim,
apayrı bir kaderin parçası olmak
demektir. Nitekim, bazen Balkanlı
olmakla övünenler biraz mübalağaya
kaçıp bu topraklarda yüzyıllarca
yaşamanın insan genetiğine de
yansıdığını iddia ederler. Aslında
geçmiş dönemlere ve günümüzdeki
gelişmelere baktığımız zaman bu
iddianın her nasılsa belli bir düzeyde
doğruluk payına sahip olduğunu
görmek çok da zor değildir.Savaş,
yoksulluk, zaman zaman kardeş
düşmanlığı, parçalanmak bu insanların
ortak kaderi olsa da, Balkanlıların
bir diğer ortak özelliği de duygusal,
cana yakın oluşlarıdır. Bunun yanı
sıra globalleşen dünyada bile halen
geleneklerine sahip çıkmaya gayret
göstermektedirler ve karakteristik
yapılarını
Avrupa
kıtasında
en
çok korumuş olan milletlerin bu
yarımadada bulunduklarını rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Bundandır ki bu topraklarda aile
kavramı henüz anlamını yitirmemiştir
ve toplumun gerçek anlamda temel
unsurlarından birini oluşturmaktadır.
Makedonya’da belirli bölgelerde, ki buraya hem Makedonların, hem
Türklerin,
hem
de
Arnavutların
yaşadıkları yerleşim yerlerini dahil
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edebiliriz –, kalabalık aileler alışıla
gelmiş bir fenomendir.
Hak verirsiniz ki aile bağlarının
bu kadar güçlü olduğu, beraber
yaşama geleneği ve kültürünün
ağır bastığı bu tip toplumlarda aile
parçalanması ciddi bir sosyo-psikolojik
travmaya yol açmaktadır.
Göç ise bu parçalanmanın
temelini oluşturmaktadır. Göç demek
ailelerin dağılması, genç nüfusun
azalmasıyla
birlikte
toplumun
yaşlanması
demektir.
Yapısını
kaybetmiş,
yaşlanmış,
hızını,
enerjisini kaybetmiş bir toplum
mutsuz bireylerin çoğalmasına yol
açar. Mutsuz bireylerden oluşan
bir toplum ise her alanda başarısız
olmaya mahkum olmuş demektir. Ne
yazık ki ülkemiz de böyle bir tabloyla
karşı karşıya kalmış, azımsanmayacak
kadar uzun bir dönem bitkisel bir
hayatla idare etmektedir.
Son yıllardaki rakamlara göz
atıldığında Makedonya’nın ciddi bir göç
furyasına tutulduğunu görmüş oluruz.
Devlet İstatistik Kurumu maalesef
bu konuda da gereken bilgilere sahip
değil veya kasıtlı olarak elinde olan
rakamları kamuoyuyla paylaşmaktan
çekinmekte. Zaten 15 yıldır nüfus
sayımını
bile
gerçekleştirmekten
aciz olan bir hükümetin kapasitesini

anlamamız için bu bile başlı başına
önemli bir veridir diye düşünüyorum.
Ancak
Dünya
Bankası’nın
verilerine
göre
son
10
yılda
Makedonya’dan 600.000’in üzerinde
vatandaş göç etmiş. Bu rakam
Makedonya gibi küçük bir ülke için çok
çarpıcı ve korkutucu bir boyutta. Yani
son 10 yılda ülke nüfusunun bir çeyreği
yurtdışına göç etmiş. Normal şartlarda
böyle bir göçün ortaya çıkması aslında
pek mümkün değil. Zira, bu tip nüfus
kaymaları ancak savaş gibi olağandışı
durumlarda peydah olmaktadır. Bu
bahsettiğimiz600.000’lik
rakamın
yarısının gençlerden oluştuğu tahmin
edilmekte. Asıl tehlike ise tam da bu
gerçeğin arkasında saklanmakta.
Peki savaş yoksa niye bu kadar
büyük bir kitle belli başlı riskler alarak,
“sil baştan” deyip, çok bilinmeyenli
yeni bir hayata adım atma lüksünü
gösteriyor?

Makedonya’da son 10 yılda iktidarın
yanlış politikaları, stratejik hatalar ve
başını alıp giden partileşme, yolsuzluk
bizi bu hale düşürdü. Ekonomik ve
sosyal konuma bakıldığında zaten ülke
uzun süre savaştaymış gibi bir tablo
var. İşsizliğin her geçen gün rekorlar
kırdığı, eğitim sisteminin çalışmaz,
yaşam kalitesinin ciddi anlamda
düşük olduğu bir ortamda gençlerin
gelecek görmesi de hayalcilikten
öteye gidemez pek tabii ki.
Bir de ülkemizde geçtiğimiz
dönemde tehlikeli ve bir o kadar da
patolojik bir durum oluştu. Yaptığı
faiş hataları kabul etmek istemeyen
iktidar, bir de bu hataları yeni hatalarla
gidermeye veya örtbas etmeye gayret
gösterdi. Aynı tutum göç konusunda
da izlendi.
Uzun bir süre gerçekleşen göç
süreci gündemden uzak tutulmaya
çalışıldı, hatta ve hatta iktidar göçlerin
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doğal bir fenomen olduklarını ve bütün
dünyada durmadan göç akımlarının
sürdüğü teorisini bize yutturmaya
çalıştı. Ancak bütün bu söylemler bir
ülkenin toplam nüfusunun 25%’lik
bir
göç
vermesini
açıklayamaz
durumdadır.
Yapılan anketler ve analizler ise
göçün temel nedenlerini anlamamıza
yeterli gibi görünüyor. Maalesef her
iki üniversiteli gençten biri geleceğini
Makedonya’da
görememekte,
dolayısıyla da çareyi buradan gitmekte
aramaktadır. Bu çarpıcı rakam Fridrich
Ebert Enstitüsü’nin yapmış olduğu
araştırmada ortaya çıkmıştır.
Peki bu durumun önüne nasıl
geçilebilir, bu konuda neler yapılabilir?
İlk yapılması gereken şey
göçün gerçekten de halen sürdüğünü
kabullenmek ve ona göre adım
atmaktır. Pek tabii ki Devlet İstatistik
Kurumu’nun
şeffaf
işleyişi
ve
nüfus sayımının en yakın zamanda
gerçekleşmesi zaruridir.
Ufukta görülen yeni iktidarın
plan ve tasarıları incelendiğinde bu
kanayan yara üzerinde durulacağı
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görülmektedir. Zaten eğitim, sağlık,
kültür alanlarında yapılacak olan
reformların daha sağlam bir ekonomik
temel ile gençleri tekrar ülkeleriyle
barıştıracağa benziyor. Avro-atlantik
entegrasyonu süreçlerinin hızlanması
kuşkusuz bu konuda pozitif bir
yansıma yapacaktır.
Kuru milliyetçiliğe, ayrımcılığa,
gericiliğe ve getolaşmaya son vermek
muhakkak ki gençleri kazanmamız
konusunda kritik röl oynamakta.
Vatanseverlik taslayıp da gençlerinizi
Bulgar pasaportu alıp milli kimlik
değiştirmelerine yol göz yummak,
onları Afganistan, Irak gibi tehlikeli
bölgelere sürmek vatan ve milli
hainliğin önde gidenidir.
Gelinen noktada hiçbir zaman
olmadığımız kadar iyimser olmamız
için şartlar oluştu. Makedonya’da
esen değişim rüzgarları beraberinde
sıcak ve pozitif bir hava getireceğe
benziyor. Böylece gençlerimiz kendi
topraklarını terk etmekten vazgeçip
bütün maddi ve manevi birikimlerini,
bilgilerini buraya yatıracaklardır.
Değişim, ŞİMDİ!

MAKEDONYA’DA ÖZEL
YETKİLİ SAVCILIĞIN
ÇALIŞMALARI
HAZIRLAYAN: TARKAN ÇAPKUN
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014 erken genel seçimlerin
ardından
ana
muhalefet
partisi ve koalisyonu seçim
sonuçlarını
tanımadıklarını
yayın
yasağının
kalkmasından
hemen
sonra
kamuoyuna
duyurmuştu.
Ana muhalefete göre seçimlerde
hükümeti oluşturan partiler devletin
tüm imkanlarını kullanarak, seçmene
baskı ve terör estirttiği idi. Eşit yarış
imkanının olmadığından dolayı ana
muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı.
Akabinde milletvekilleri mazbatalarını
almayacaklarına
dair
devlet
seçim
komisyonuna
dilekçelerini
sundular. Fakat sunulan dilekçeler
kabul edilmeyip, ana muhalefet ve
koalisyonun milletvekillikleri mecliste
onandı. Ana muhalefet ve koalisyon
milletvekilleri
istifa
dilekçelerini
meclise sundu ancak bu defa sunulan
istifalar dondurulmuştu. Fakat tüm
yaşanan bu süreçte ana muhalefet
partisi ve koalisyonun milletvekilleri
1 Eylül 2015 tarihine kadar meclis
çalışmalarına
katılmadılar.
Siyasi
krizin devam ettiği sürede VmroDpmne Genel Başkanı Nikola Gruevski
ve İstihbarat Şefi Saşo Miyalkov’un
bilgisi ve emriyle 20 bin’den fazla
vatandaşı
yasadışı
dinlendiği
ortaya çıktı. Yayınlanan tapelerde
ayrıca hükümetin en üst düzey
yöneticilerinin yolsuzlukları ortaya
çıktı. Siyasi krize son vermek için
uluslararası camia devreye girerken

en önce Üsküp’te Prjino 1 ardından
da Prjinona 2 anlaşmaları imzalandı.
Siyasi krizin devam ettiği süre içinde
Makedonya’da çöken hukuk sistemi
tamamiyle bitmişti. 4 en büyük parti
başkanlarının imzaladığı anlaşmaya
göre
1
Eylül
2015
tarihinde
muhalefet milletvekillerinin meclie
geri dönmesi, hukuk sisteminin
çökmesinden dolayı Özel Yetkili
Savcılığın kurulması kararlaştırıldı.
15 Eylül 2015 tarihinde Makedonya
Cumhuriyeti Parlamentosu’nda oy
birliğiyle Özel Yetkili Savcılık kuruldu.
Özel Yetkili Savcılığın başına savcı
Katisa Yaneva getirildi. Özel Yetkili
Savcılığın çalışmaları bugüne kadar
devamlı engellenmektedir. Özellikle
mahkemelerde hakimlerin gayriciddi
ve parti emrinde çalışmalarından
dolayı çok sayıda hakim profesyonel
işini yapamamakta.
Özel Yetkili Savcı Katisa Yaneva: Özel
Yetkili Savcılık Hükümetin Tepesinde
Bulunan Yasadışı Bir Oluşuma Karşı
Çalışıyor
Özel Yetkili Savcı Katisa Yaneva
geçtiğimiz dönemde yaptığı
basın
açıklamasında belli başlı hakimlerin
savcılığın çalışmalarını engellediğini
belirtti. Yaneva ‘‘Hakimlerden bazıları
hükümetin
tepesindeki
kişilerin
yolsuzluklarının araştırıldığı dava ve
iddianameler konusunda görev ve
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yetkilerini kötüye kullanabilidiklerini’’
ifade etti.
Yaneva ayrıca eski bakan
ve hükümet yetkililerine karşı Özel
Yetkili Savcılığın iddianameleri ile
açılan suç dosyalarında istediği gözaltı
kararlarının
önemli
dayanakları
olmasına rağmen, hakimlerin buna
uymamakta ısrarcı olduklarınından
şikayet ediyor.
Yaneva’nın hakimler konusunda
bir diğer eleştiri ise Özel Yetkili
Savcılığın belli bir adresi arama emri
çıkarılması için yine aynı hakimlerin
karar verdiğini ve bu konuda da zorluk
çıkarıldıkları yönünde.
Yaneva ‘‘Hep tekrarlıyorum
yine tekrarlayacağım, Özel Yetkili
Savcılık normal yolsuzluk konusunda
çalışmıyor,
savcılık
hükümetin
tepesinde
bulunan
yasadışı
bir
oluşumun
işlediği
yolsuzluklar
konusunda
çalışma
yürütüyor.
Ülkede
üçüncü
yönetimi
teşkil
eden mahkemelerin ve hakimlerin
bunun farkına varmaları, onurlu
ve profesyonel bir şekilde işlerini
yapmaları gerekiyor’’ dedi.
Siyasi Analist Güner İsmail
Özel Yetkili Savcılığın Çalışmalarını
Ufuk Dergisi’ne Değerlendirdi
Kültür
Eski
Bakanı
ve
toplumsal
olaylarda
aktifliğiyle
bilinen siyasi analist Güner İsmail
Özel Yetkili Savcılığın çalışmalarını
dergimize
değerlendirdi.
Güner
İsmail ‘‘ Pribe’nin raporunu dikkatlice
incelediğimizde aslında Makedonya
Cumhuriyeti’nde
demokrasinin
temel şartı olan ‘‘hukuk devleti’’
ve ‘‘hukukun üstünlüğü’’ ilkelerinin
neredeyse hiç saygılanmadıklarını ve
uygulanmadıklarını göreceğiz. Tam
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da bu yüzden ‘‘Prjino 1’’ anlaşmasının
görüşmelerinde Özel Yetkili Savcılığın
kurulma fikri ortaya atıldı. Bu kurum
devlet içindeki yapıları temizlemek,
ülkede oluşan ‘‘kanunsuzluk ruhunu’’
ortadan kaldırmayı ve nihayetinde
mahkeme ve savcılıklardan başlayarak
kurumların
düzene
sokulmasını
sağlaması gerekiyordu.
Şimdiye kadar Özel Yetkili
Savcılık açtığı ve ortaya çıkardığı
birkaç dosya ile siyasi bir yapı gibi
görünen, fakat gerçekte yarısı yeraltı,
yarısı da ‘’polis-suçlulardan’’ oluşan
bir yapının devleti işgal ettiğini
tereddütsüz ortaya çıkardı. 10 yıllık
iktidar ile bu yapıyı oluşturan kişilerin
(siyasi parti üye ve sempatizanlarının)
sayısının az olmadığı, bunların kriminal
suçluların metodları ile ülkeyi ve
vatandaşları yağmaladıklarını,böylece
Makedonya’nı yaşanılmaz bir yere
dönüştürdüklerini görüyoruz’’ dedi.
Güner
İsmail
ayrıca
‘‘Özel
Yetkili Savcılık şimdiye kadar ki
çalışmalarında,
ülkenin
gerektiği
noktaya taşınmasında ve herkesin
desteğini mutlaka vereceği bir yumruk
olduğunu, dikkat çekici bir cesaret,
yeterlilik ve kararlılık gösterdiğini’’
söyledi.
Güner İsmail’e bir diğer sorumuz
ise ‘‘Özel Yetkili Savcılığın çalışmalarına
iktidar Vmro-Dpmne ve Arnavut
Demokratik Bütünleşme Birliği (DUİ)
partileri başta olmak üzer son olarak
da Arnavut Demokratik Partisi (DPA)
niye karşı çıkmaktadırlar? Makedonya
Meclisinde neden Özel Yetkili Savcılık
yasasındaki
değişiklikliklere
karşı
çıktılar?

Güner İsmail: ‘‘Son on yıldır
ülkeyi yöneten siyasi partiler, ki
burada
Vmro-Dpmne’den
söz
ediyoruz. DUİ ve DPA figüranlık yapıp

sadece ‘’masadaki kemikleri’’ alıyorlar
ama
Vmro-Dpmne’ye
sadakatle
hizmet ediyorlardı. Bu yapıların
taktiklere başvurması, engellemeler
çıkarması ve hukuk düzeninin yeniden
kurulmasına karşı çıkmaları normaldır.
Geçen yıllarla birlikte devletin
bütün kademelerine yerleşmiş bu
yapılar, herkesi ‘’satmaya’’ hazır
durumda
olduklarını
biliyoruz.
Hatta
kendilerine
temsil
hakkı
veren
ve
devlet
kurumlarından
pozisyon almaları ve büyük kazanç
sağlamalarına vesile olan halkı bile
satmaya
hazırdırlar.
Devletlerde
yolsuzluk ve suçların her zaman kendi
başına oluşmadığı bunların belli bir
masala dayandığı (ideoloji, ‘’tarih’’,
‘’vanatseverlik’’) biliniyor. Böylece
bu işin içinde olan siyasi liderler ve
çevresinin gerçek yöneticiler olduğu

inandırılıyor. Bunlara inanmayacaklar
ise (şiddetle) uzaklaştırılacaklardır
yalanına başvurulmakta.
Her ne kadar son günlerini
saydıklarının farkında olsalar bile,
Özel Yetkili Savcılığıkla ilgili herşeyi
engellemeye çalışacakları biliniyor.
Zaman kazanacaklarını ve böylece
önümüzdeki
seçimlerden
sonra
oluşacak iktidarın ‘‘zayıf’’ olacağını
ve kendilerini adalet önüne çıkaracak
güce sahip olmayacağını umuyorlar.
İşleri hiç de kolay değil, ama biz ‘‘karşı
cephede’’ olanların da işi kolay değil.
Sonuçta et ve kemikten insanlarız ama
aldanmayalım (şimdi bizim aramızda
olup bu rejimin kuruluşunda emeği
geçenleri, büyük kazanç sağlayanları
unuttuğumuzu sanmasınlar bu benim
onlara mesajımdır) zor olacak, ama
başka seçeneğimiz yok’’.
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VALANDOVA TÜRKLERİ
BİR REJİM YIKTI
ERSAN FETİKOV

V

alandova
Belediyesi
Makedonya’nın
güneydoğu
bölgesinde yer almaktadır. 2002
nüfus sayımına göre Valandova’da
1.333 Türk yaşamaktadır. Sayım
olsaydı belki bu rakamın üstünde
olabilirdik. Valandova’ya bağlı Türk
köyleri Çalıklı, Dedeli, Kalkova,
Kurthamzalı,
Bahçeboz,Koçulu,
Kızıldoğan’dır.
Soydaşımızın büyük
bir
çoğunluğu
geçimini
tarım
ve
hayvancılıkla
sağlamaktadır.

mezun olduktan sonra Valandova’ya
geri döndükleri takdirde Valandova’da
Türklerin kalkınması ve her alanda
gelişmesine yarar sağlayabilirler.
Geçimini tarım ve hayvancılıkla
sağlayan Türkler son zamanlarda
devletin çifte standardına kurban
gitmiştir. Devlet tarafından gereken
desteği alamayan Türkler, özellikle
sübvansiyon konusunda ciddi sıkıntı
yaşamaktadır. Sübvansiyonların hayali

Ben Yok. BİZ VARIZ! Projesinden

Soydaşımızın bir bölümü ise günlük
işçi
olarak
geçimini
sağlamaya
çalışmaktadır. Valandova’da kamuda
çalışan Türkler neredeyse yok denecek
kadar az.
Son yıllarda Valandova
Türk
gençleri
lise
eğitimlerini
tamamladıktan sonra üniversiteye
kayıt
yaptırmaktadır.
Yüksek
öğrenime devam eden Türk gençleri
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çiftçilere gitmesinden şikayet eden
soydaşımıza devlet ilgi göstermiyor.
İlgi
göstermediği
gibi,
sesimizi
yükselttiğimizde baskı ve tehditlerle
karşı karşıya kalıyoruz. Orman polisinin
Türklere yapmış olduğu baskılardan
Valandova’da yaşayan Türkler çok
rahatsız. Yaşım genç olmasına rağmen
Türk toplumu ile iç içeyim. Onların

THP Milletvekili Enes İbrahim’in Valandova ziyaretinden

sorunlarını dile getirmek benim
boynumun borcumdur. Fakat doğu
Makedonya’nın genelinde olduğu gibi
Valandova’da da bazı siyasi partiler,
tamamiyle kendi şahsi çıkarları için
doğu Makedonya’da yaşayan Türkleri
kullanmaktadır. Yıllarca Valandova
Türkleri ile ilgilenmeyenler ,seçimler
yaklaştığında devamlı söz veren
siyasiler ile karşı karşıya geliyoruz.
Söz veren çok ama sözünü tutan pek
yok. Fakat soydaşımız artık kendini
kullandırmıyor ve hak, hukuk ile adalet
peşinden koşmakta. Ben ve çalışma
arkadaşalarım
elimizden
gelenini
soydaşımıza yapmaya çalışıyoruz.
İmkanlarımız sınırlı olsa da Valandova
Türkleri’nden aldığımız destek bizleri
çok mutlu etmektedir. Fakat başta
belediye olmak üzere genel anlamda
devlet tarafından Valandova Türk
köyleri ilgi görmüyor. Valandova Türk
köylerinde hala içme suyu problemi
var. 21.yy’da olmamıza rağmen su
problemi hala çözülmüyor. Ulaşım ayrı
bir sorun. Gençler in Valandova’dan

göç etmemesi için gençliğe sahip
çıkmalıyız.
Valandova’da
Türk
nüfusunda gizli bir artış olabilir fakat
Valandova’da son 2-3 yılda gizli bir
göç de vardır. Gençlerin bir bölümü
malesef
Avrupa
ülkelerine
göç
etmekteler. İş bulamayan gençler
ise kendi imkanlarıyla Yunanistan’da
meyve bahçelerinde ırgatlık yapmaya
gitmektedirler.
Valandova
küçük
bir yer fakat Türklerin daha mutlu
yaşabileceği ve toprağı verimli bir
yer. 11 Aralık 2016 seçimlerinde
Valandova Türkleri rejime karşı bir
duruş sergiledir. Seçim sonuçlarını
analiz ettiğimizde Valandova Türkleri
rejim ve onun işbirlikçilerine büyük
bir
fark
attığını
görebiliyoruz.
Soydaşımız hak, hukuk ve adaletten
yana durdular. Hak, hukuk adalet
yolunda devam edilirse, inanıyorum
ki onlar da hak ettiği konuma gelip,
hak ettiği hizmet ve saygıyla birlikte
Valandova’da yaşayan biz Türkler
daha iyi yaşayacağız.
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HOCALI SOYKIRIMI
MAĞDURLARI İÇİN ADALET!

2

6
Şubat
1992
Yılında
Azerbaycan’nın
Karabağ
Bölgesinde
bulunan
Hocalı
Kasabasında
Ermenistan’a
bağlı
kuvvetler
tarafından
gerçekleşen
soykırımı Ufuk Derneği olarak esefle
kınıyoruz.

Hocalı soykırımından günümüze
25 yıl geçmiştir, dünya kamuoyunun
olayla daha çok ilgi göstermesini
beklemekteyiz.
Suçluların
adalet
önüne
çıkartılmaması,
yaptıkları
mezalimin yanlarına ,,kar kalması’’
kabul edilemez bir durumdur. Dünya

genelinde kabul gören, İnsan hakları
Sözleşmelerinin ve konu ile ilgili
uluslararası
hukukun
belirlediği
yaptırım ve cezaların Hocalı’daki
da yaşanan vahşet için de geçerli
olmasını istiyoruz. Bu zulume katılan
Ermenilerin bir an önce işgal ettikleri
Dağlık Karabağ bölgesini boşaltamaları
gerekmekte ve Azerbaycan Türklerinin

topraklarına dönerek mağduriyetleri
giderilmelidir.
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Geçmişte olduğu gibi Ufuk
Derneği olarak Hocalı ve Karabağ
sorunlarını her platform ve ortamda
dile getirmeye devam edeceğimizi
bildirir, Hocalı’da hayatını kaybeden
kardeşlerimizi rahmet ile anarken

yakınlarına
dileriz.

birkez

daha

başsağlığı

Saygılarımızla
Ufuk Derneği Genel Merkezi
Hocalı Soykırımı konusunda Türk
Hareket Partisi Milletvekili Enes
İbrahim Ufuk Dergisi’ne açıklamalarda
bulundu.
Enes
İbrahim:
Hocalı
Katliamı
”Soykırım” Olarak Tanınmalıdır
Ermenistan güçlerinin 26 Şubat
1992 tarihinde, Azerbaycan’a bağlı
Hocalı Kasabasında gerçekleştirdiği
katliamın acıları hala taze. Hocalı
Katliamı’nın 25’inci yılında şehit olan
613 Azerbaycan Türkü rahmetle
anılıyor. 26 Şubat 1992 tarihinde
Rusya’nın desteğini alan Ermeni
güçleri, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesindeki Hocalı kasabasında 106’sı
kadın, 63’ü çocuk olmak üzere 613
kişiyi şehit etmişti. Cenazeler üzerinde
yapılan
incelemelerde,
insanların
yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve
başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.
Konuyla ilgili Ufuk Dergisi’ne
açıklamalarda bulunan, ayrıca Türk

dünyasına yönelik ciddi çalışmalarda
bulunan ve Azerbaycan-Makedonya
dostluk
grubunu
kuran,
THP
Milletvekili Enes İbrahim ”Hocalı
katliamının artık bir soykırım olarak
tanınması
gerektiğini
belirtirken,
Hocalı soykırımı dünya Türklerinin
bir milli davası olduğunu” ifade etti.
İbrahim ”2012 yılında Azerbaycan –
Ermenistan sınır cephesine gittiğini
ve yaşanan sorunları yerinde tespit
edip, sorunları bire bir gördüğünü
söyleyen Enes İbrahim, devamında”
hala Azerbeycan sınırında ki köylere
ateş
açan
Ermeni
askerlerini
kınadığını, uluslararası kurumların
Karabağ sorununun çözülmesi için
daha
fazla
gayret
sarfetmeleri
gerektiğini” belirtti. Karabağ hala
şehitler vermesine rağmen köylerini
boşaltmayan, hatta yeni evler inşa
eden bölge halkı gerçek birer kahraman
olduklarını ifade eden İbrahim, bu
kahramanların vatan sevgisini görmek
beni ciddi anlamda duygulandırmıştı.
Özellikle 2012 Kurban Bayramı’nda
şehit düşen bir gencin babasının dik
duruşu ile Karabağ’da işgal edilmiş
topraklarımızın bir gün
yeniden
kazanmamız için herkese güç verdiğini
söyledi.”

Arşiv. Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği’nin Faaliyetinden. Azerbaycan-Ermenistan Sınırı
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ATATÜRK’ÜN

GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

B

irinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,
dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin
imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren
ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde,
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk
İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
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Şirketinizi amaçladığınız hedef kitleye ulaştıran, eşsiz tasarım ve
başarılı pazarlama kampanyası için yaratıcı sonuçlar sunan
tasarım ve pazarlama ajansı.

#WebTasarım

#OnlinePazarlama

# DijitalGörselleştirme

#GrafikTasarım

info@pageland.mk | +389 78 271 267
www.pageland.mk | www.facebook.com/pageland.mk
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www.habermakedonya.net

