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Güner Ureya: Doğumu 6 Ocak 1973 Prizren doğumlu ilk Kosovalı Türk diplomattır. Türk
asıllı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Kosova’da ilköğretim ve liseden mezun
olmuş, yükseköğrenimini ise yarıda bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmiş ve üniversite
eğitimine yeniden başlamıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans programını bitirmiştir. Halen TODAİ Enstitüsü Yönetim
Bilimi Doktora Programı’nda eğitimine devam eden Ureya; medya ve devlet kurum ile
kuruluşlarında mütercim, gazeteci, danışman ve yönetici görevlerinde bulunmuştur. Hem
Türkiye hem de Kosova kurumlarında çalışmıştır. Özellikle dış politika, etnik topluluklar
arasındaki ilişkiler, teşkilatlanma ve yasama konularında çalışmaları olmuştur. Kendisi
Kosova Cumhuriyeti bağımsızlığından sonra ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’nın Türk kökenli
ilk mensubu olarak 2008 yılında diplomatlık görevine başlamıştır. Bir söyleşide sorulan
sorulara cevap veren Ureya; hayatında oluşan dönüm noktasını söyle dile getirmiştir: Kısa
süreliğine aktif olarak siyasetin içinde yer aldım. Hayatımın dönüm noktasını siyasetten ve
siyasetin çıkarcı ilişkilerden kaçmaya çalıştığım zamanlarda, yani 2008 yılında yaşadım.
Dışişleri Bakanlığı’na mensup olduktan sonra ailemi kurdum ve bugün iki kız babasıyım.
Diplomatlık görevim hayatımda yeni bir perspektif açtı, dedi. Şuanda da Kosova
Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı’dır.
Nusret Dişo Ülkü: 24 Mart 1937 Prizren’de doğmuştur. Balkan Türk Edebiyatı’nın önde
gelen isimlerden biridir. Türk yazar, öykücü ve şairdir. 1964 yılında Prizyen’den Üsküp’e
yerleşti. Ülker ve Türker adında iki oğlu ve Sevil adında bir kızı vardır. Elli yıldan bu yana
şiir ve hikâyeler yazdı, yayımladı. Sevinç, Tomurcuk, Kuş Dergileri. Tan ve Birlik
gazetelerinde yazarlık ve yayıncılık yaptı. 1992 yılında emekli olan Ülkü, şiir ve yayın
hayatına devam ederken, son dönemde Türkçe, Osmanlı İmparatorluğu, İslam konularında
kitaplar yayınladı. Yahya Kemal Beyatlı Derneği'ni Üsküp'te kuran şair yazar Ülkü, son
olarak kurduğu Dişo Türk Anaç Türk Yayıncılık başlığı altında kitap yayınına Üsküp'te
devam etmektedir. Eserlerinde Türkçe, Türklük, Allah sevgisi, İslam konularını işleyen
Nusret Dişo Ülkü, Yugoslavya döneminden bu yana Balkanlar’ın Türkçe ve Türk İslam
kültürünün yaşamasına gönül vermiştir. Prizren’siz yaşayabilirim ama Üsküp’süz yaşayamam
sözüyle Üsküp'e ne kadar âşık olduğunu belirtmiştir.
Zeynel Beksaç: 1 Ocak 1952 doğumlu Türk yazar, şair ve öykücüdür. Balkan Türkleri
Edebiyatı içinde, özellikle Kosova ve Makedonya muhitinde önde gelen isimlerden
birisidir. Türkiye ve Türk Dünyası içinde tanınan bir kişidir. Doğduğu kentte liseden mezun
olduktan sonra bir süre hukuk okudu. Tam o sıralarda gazeteciliğe merak sardı. Öğrenimini
keserek 1970'li yılların baslarında Tan gazetesinde çalışmaya başladı. Gazete genel yayın
müdürüyle arası açılınca bir yıl sonra işten atıldı. Gazetecilikten vazgeçmedi. Priştine
Radyosu Türkçe Yayınları'nda mesleğe devam etti. Ardından Priştine Televizyonu Türkçe
yayınlarına geçti.
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1951 yılından beri Prizren'de önemli bir faaliyet gösteren, Türk kültürünün, gelenek ve
göreneklerinin yaşatılmasında değerli katkıları bulunan Doğru Yol Türk Kültür Sanat
Derneği’nin son derece etkin üyelerinden biri olan Zeynel Beksaç, önce Türk Sanal Müziği
Orkestrasının çalışmalarına katıldı. 1969'da "Yeşil Turnalar" Bağlama Ekibi'nin kurulmasına
önayak oldu, Prizren türkülerini derledi, besteler yaptı. 1970 yılında sözü geçen dernek çatısı
altında etkinlik gösteren "Nâzım Hikmet" Edebiyat Kolu'nun başkanı oldu. Daha sonraları
"Esin" adıyla yayımlanan "Doğru Yol" Dergisi'nin yayın hayatına girmesinde emeği geçti.
1990 yılında Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’ne başkan seçildi. Aynı yıl Tan
gazetesinin, Prizren'de yayımlamaya başladığı iki ayda bir çıkan Çığ yazı sanat dergisinin ilk
yayın yönetmenliğini yaptı.

3

