
KOSOVA'DA nihayet hükümet
seçildi ve güvenoyu ald�. Seçimler
yap�lmas�ndan sonra kilitlenen
Meclis Ba�kanl��� seçiminin tamam-
lanmas� ve Kadri Veseli’nin Kosova
Meclis Ba�kan� seçilmesinden sonra
di�er bir kriz de sonuçland� ve

Kosova yeni hükümetine kavu�tu.
Böylece Ba�bakan Ramus Haradinay
önderli�inde Kosova Cumhuriyeti
yeni hükümeti kuruldu. Hükümette
Kamu Hizmetleri Bakanl��� görevi-
ne KDTP Genel Ba�kan� Mahir
Ya�c�lar tekrar seçildi.
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FETÖ’nün Bosna’daki etkisini
MAARİF KOLEJİ kırıyor

Sayfa 3’teRifat SA�T

YAKLA�AN 
KIYAMET�N ORTASINDAK�

TÜRK�YE 

Sayfa 5’te

TAZININ 
TAV�ANI

Ahmet GÖKSAN

3’te

∂ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Bulgaristan Ba�bakanı
Boyko Borissov ve Enerji Bakanı
Temenuzkha Petkova bir araya geldi.
Görü�melerde, iki ülke arasındaki enerji
i�birli�ine ili�kin meselelerin ele alındı�ı
ö�renildi. Her iki bakanın, do�algaz ve
elektrik alanlarında yüksek i�birli�i
potansiyelini harekete geçirme konu-
sunda mutabakata vardıkları ifade edil-
di.  Albayrak ve Petkova'nın, Türkiye-
Bulgaristan Enterkonektör (ITB - ortak
do�algaz iletim a�ı) Projesi’nin gerçek-
le�tirilmesi için kararlılıklarını bildirir-
ken, gerekli olan çalı�maların ba�laması
için iki hükümetin güçlü deste�i oldu-
�unu belirttikleri ö�renildi. 

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne
(FETÖ) yak�nl���yla bilinen
e�itim kurumlar�n�n Bosna
Hersek'te etkisi var" diyen
SEDEF Ba�kan Yard�mc�s� ve
Uluslararas� Saraybosna
Üniversitesi (IUS) Genel
Sekreteri Armin Keric Keric,
bugünden itibaren anaoku-
lundan doktoraya kadar e�i-
tim verecek SEDEF Vakf�’na
ba�l� tüm kurumlar�n bu
etkiyi k�rmak için çal��aca��n�
vurgulad�. Keric, bünyelerin-
de bar�nd�rd�klar� e�itim
kurumlar�n�n Bosna

Hersek'te son derece güçlü
oldu�unu vurgulayarak,
"Bizler Bosna Hersek'teki
FETÖ etkisini bast�rmak için
çal��maya devam edece�iz.
SEDEF, bu ülkede e�itim ve
ö�retim hizmeti verme nok-
tas�nda Türkiye'den de onay
alan ilk kurumdur" diye
konu�tu. E�itim dilinin
Bo�nakça ve �ngilizce olaca��-
n� bildiren Maarif Koleji
Müdürü Mubera Halilcevic,
"maarif" kelimesinin e�itim
ve ö�retim manas�na geldi�i-
ni kaydetti.

Bosna Hersek'in ba�kenti
Saraybosna'da lise düzeyinde e�itim

verecek Maarif Koleji aç�ld�
Türkiye-Bulgaristan 
Enterkonektör 
Projesi’ni görü�tü 

∂ Avrupa Birli�i'nin (AB) arabuluculu-
�uyla yürütülen Belgrad-Pri�tine
Diyalog Süreci çerçevesinde Kosova
Cumhurba�kanı Hashim Thaçi ve
Sırbistan Cumhurba�kanı Aleksandar
Vucic Brüksel'de bir araya geldi. �ki
cumhurba�kanının AB Dı� �li�kiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini ile görü�mesinin
ardından, yapılan açıklama da tarafların
ili�kileri normalle�tirmek ve uzla�ı sa�-
lamak için çalı�malara devam edece�i
belirtildi, AB'nin arabuluculuk yaptı�ı
Belgrad-Pri�tine Diyalog Süreci çerçeve-
sinde ilerleme kaydedilece�i bildirildi.

Sırbistan ve Kosova
diyalog pe�inde

5’te

5’te
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KUTLU OLSUN

İzmir’in kurtuluşunun 

BAK�R �zetbegoviç, Çekya Cumhurba�kan�
Milos Zeman'�n Bosna Hersek'in içinde üç halk�
(Bo�nak, S�rp ve H�rvat) bar�nd�rmas� nedeniyle
DEA�'�n üssü olabilece�i söylemlerine cevap
verdi. Bo�nak lider �zetbegoviç, "Suriye-Irak
bölgesinden dönen 55 ki�iden 44'ü Bosna
Hersek'te, 10'u Avrupa'da ve bir ki�i de
Türkiye'de. Birço�u soru�turma alt�na al�nd�,
cezaland�r�ld�. Bosna Hersek'in DEA� üssü ola-
bilmesi imkans�z" �eklinde konu�tu. 3’te

BAK�R �ZZETBEGOV�Ç’TEN 
DEA� aç�klamas� 

MAKEDONYA'DA 8 Eylül Ba��m-
s�zl�k Günü ba�kent Üsküp'te tö-
renle kutland�. Ba�bakanl�k binas�
önünde "Özgür Makedonya, özgür
ya��yor" slogan� ile düzenlenen
kutlamaya, üst düzey yetkililerin
yan� s�ra vatanda�lar kat�ld�.

MAKEDONYA 
26 yıldır ba�ımsız

5’te

10’da

KOSOVA'DA 
NİHAYET 
HÜKÜMET 
KURULDU
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop)
tarafından düzenlenen ve 2017 yılı teması “Kaleler”

olarak belirlenen “Avrupa Posta Pulu Yarışması”na üzerin-
de Kars Kalesi’nin yer aldığı tasarımla katılıyor.
Avrupa’nın en iyi pulunun belirleneceği yarışmada oy kul-
lanmak için 9 Eylül 2017 tarihine kadar
www.posteurop.org/europa2017 adresi ziyaret edilebile-
cek. Oylamanın sonuçları Romanya’nın başkenti Bükreş’te
28 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek PostEurop kuru-
luş yıldönümü kutlamalarında açıklanacak.

Avrupa pulları, Avrupa posta işletmecileri tarafından bası-
lan, AVRUPA (EUROPA) resmî logosu taşıyan, PostEurop
himayesinde tescil edilmiş ve Avrupa’yı ana fikir olarak
ele alan pulları ifade ediyor. İlk kez 1956 yılında basılan
Avrupa pulları, dünyada en çok koleksiyonu yapılan ve en
popüler pullar arasında yer alıyor. PTT A.Ş.’nin faaliyetle-
rine aktif olarak katıldığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinin
bulunduğu PostEurop, 1993 yılından bu yana Avrupa pul-
larının basımının sorumluluğunu üstleniyor. Her yıl
PostEurop Pul ve Filateli Çalışma Grubu, Avrupa pulları-
nın ana temasını belirliyor. PTT A.Ş., 2011 yılında
“Ormanlar”, 2013 yılında “Posta Araçları”, 2015 yılında ise
“Eski Oyuncaklar” temalı pullarla yarışmada birincilik
ödülü kazandı.

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF),
Gümülcine’de Kurban Bayramı

kutlamalarına katıldı. ABTTF’yi temsi-
len Başkan Yardımcısı Sami Yusuf
eşiyle birlikte bayramın üçüncü
gününde ilk olarak Türkiye
Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosluğu’nun bahçesinde
yapılan geleneksel bayramlaşma töre-
nine katıldı. Burada Başkonsolos Ali
Rıza Akıncı ve Başkonsolosluk görev-
lilerinin yanı sıra törene katılan Batı

Trakya Türk toplumunun kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri ile bayram-
laşan Yusuf, ardından eşi ile birlikte
Batı Trakya Türk Öğretmenler
Birliği’ne (BTTÖB) geçerek BTTÖB
Başkanı Aydın Ahmet ve BTTÖB’nin
yöneticileri ile bayramlaştı. Son olarak
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi
Genel Merkezi’ni ziyaret ederek bura-
daki bayramlaşma törenine eşi ile bir-
likte iştirak eden Yusuf, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve
DEB Partisi Genel Başkan Vekili
Ahmet Kara ile partinin yönetim
kurulu üyeleri ve çalışanları ile bay-
ramlaştı. 

ABTTF Gümülcine’de 
bayramla�ma 

törenlerine kat�ld�

AVRUPA POSTA 
PULU YARI�MASI’NDA
OYLAMA HEYECANI
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PTT A.Ş.’NİN ‘KARS KALESİ’ PULUYLA KATILDIĞI AVRUPA
POSTA PULU YARIŞMASI’NDA OY VERME IŞLEMİ BİTTİ



Türkiye her zaman stra-
tejik derinli�ini koru-
mu�, jeopolitik ve jeos-

tratejik öneminin yan�nda
sahip oldu�u manevi potansi-
yeli ile dünyada bilinen, ya
sevilen ya korkulan ama mut-
laka say�lan güçlü bir devlet
olmu�tur. Türkiye’yi dünyada
köklü bir devlet yapan as�rlar�
a�an tarihi kökleridir. Dünyada ulus-
lararas� ortamda tan�nan 193 ülke
vard�r (Birle�mi� Milletler’e üye
olan 192 ülke ve Vatikan). Birle�mi�
Milletler’e üye olmayan veya ulus-
lararas� ortamda tan�nmayanlarla
birlikte bu ülkelerin say�s� 206'y�
bulmaktad�r. Ancak bunlar�n içinde
devlet gelene�i olan, devlet olmay�
bilen daha do�ru bir ifadeyle kökleri
ile devlet gibi devlet ülkeler vard�r.
�ran, �ngiltere, Fransa, Rusya,
Almanya, Çin, Türkiye gibi…
Türkiye bu ülkeler içinde �slam’�n
bayraktarl���n� 600 y�l yapm�� ve
son dönemde tekrar �aha kalkarak
yerini hat�rlatm�� bir ülkedir.
Türkiye için k�yamet senaryolar�
yap�lmas�n�n nedeni i�te bu yüzden-
dir. 

Bugün dünyadaki mücadele size
demokrasi mücadelesi yahut da kay-
naklar�n payla��m� mücadelesi veya
ç�kar çat��malar� gibi gelebilir, ama
temeldeki mücadele çok farkl�d�r.
Örne�in Ortado�u’daki mücadelenin
petrol ve do�algaz�n payla��m
mücadelesi olman�n yan�nda inanç
mücadelesi oldu�u söylenebilir.
Bugün Suriye krizinin, Libya, Irak
ve Afganistan’daki olanlar�n köke-
ninde ayn� gerçek vard�r.
Buralardaki mücadelelerin temelin-
de inanç faktörü vard�r. �sviçre'nin
Basel kentinde 1897 y�l�nda topla-
nan Birinci Siyonist Kongresi'nde
al�nan kararlar�n ba��nda 50 y�l içeri-
sinde Filistin topraklar� üzerinde
�srail devletinin kurulmas�, 100 y�l
içerisinde de Türkiye'nin
Güneydo�u'sunu da içine alan
Nil'den F�rat'a kadar 'Büyük �srail'
devletinin kurulmas� kararlar�
vard�. Birinci k�s�m oldu. Yani ba�ta
�ngiltere olmak üzere Bat�l�lar�n des-
te�i ile ilk 50 y�l içerisinde �srail
Devleti kuruldu fakat Arz-� Mev'ud
100 y�l geçmesine ra�men gerçek-
le�medi. Nedir bu Arz-� Mev'ud?
Yahudi inanc�na göre Tanr� taraf�n-
da �srail o�ullar�na vaat edilen top-
raklar. Bu topraklar içinde
Türkiye’nin bir bölümü de var.
Ancak bu Yahudi efsanesi baya��
gecikti. Neden, çünkü baz� siyasi
analistler taraf�ndan Lübnan'da
Hizbullah'�n güçlenmesi, 1996'da
Türkiye'de Refah Partisi'nin iktidara
gelmesi, ard�ndan Türkiye’de son 15
y�lda güçlü bir AK Parti iktidar� ve
Filistin'de Hamas'�n ba�latt���
�ntifadan�n bu 100 y�ll�k süreci
engelledi�i iddia ediliyor. Bu bek-
lenmedik ba�ar�s�zl�k Siyonist lobi-
leri de tela�a dü�ürmü� durumda.
Çünkü Arz-� Mev'ud için bast�ran
ABD ve �srail, bunu gerçekle�tire-
mezse, Bat�'n�n temelini olu�turan
H�ristiyan-Yahudi medeniyetinin
üstünlü�ünü kaybedece�i ve üstün-
lü�ün yeniden �slam'a geçece�inden
endi�e ediyorlar. Buradaki önemli
ayr�nt� ise �slam ülkelerinin hamisi
olarak ta Türkiye’yi görmesi. 

Son günlerde gündeme getirilen ve
Kuzey Irak’ta referandum konusu
olan Kürdistan talebinin Büyük
�srail için bir ön haz�rl�k oldu�unu,
Kürdistan’�n kurulmas�yla
Yahudilere vaat edilen Arz� Mev’ud
un yolu aç�laca�� dü�ünülüyor.
�srail’in �u anda Güney K�br�s’ta 3
bin PKK’l� teröriste silah e�itimi
verdi�i söyleniyor.  ''Kürt devletinin
kurulu� süreci içinde en önemli i�l-
evi yerine getiren üç grup, Barzani,
Talabani, PKK ve farkl� isim olsa da
ABD’nin �srail’in iste�i ile silah

deste�i verdi�i benzeri terörist grup
YPG’dir. Bölgedeki Yahudi
Kürtlerle ilgili ilginç bir olay� sizler-
le payla�mak istiyorum. 1950'li y�l-
larda yakla��k 100 bin Kuzey Irakl�
Kürt Yahudisi Mossad'�n düzenledi-
�i Ezra ve Nehemya ad� verilen ope-
rasyonla �srail'e götürülmü�tü.
Irak'ta köylerde ve kasabalarda ya�a-
yan Yahudiler önce Ba�dat'ta top-
lanm��, ard�ndan da uçaklarla �srail'e
ta��nm��t�. Bunlar zaman� gelince
yani maazallah Kürdistan kurulursa
bölgeye tekrar gönderilmesi planla-
n�yor. Amerikan Ulusal �stihbarat
Konseyi, "Küresel Trendler 2030
Raporunda , "Kürdistan, Türkiye'nin
toprak bütünlü�üne tehdit haline
gelir" ifadesi dikkat
çekiyor.  Bak�n�z daha ilginç bir �ey
söylüyorum. Kürt- �srail Dostluk
Birli�i'nin Ba�kan� ve Kürt- Yahudi
Kültür Merkezi'nin kurucusu Dr.
Mote Zaken ise aslen Zaholu bir
Kürt. Zaken, �srail ile Barzani ailesi
aras�nda tarihi ve kültürel bir ili�ki
oldu�unu anlat�yor.  Zaken, bu ili�-
kinin baba Mustafa Barzani taraf�n-
dan kuruldu�unun alt�n� çiziyor.
�srail için Türkiye de çok
önemli. Çünkü Arz-� Mev'ud'un
s�n�rlar� Türkiye'nin güney ve
güneydo�u k�sm�ndan bir bölgeyi de
içine al�yor. Theodor Herzl'in 1897
y�l�nda �sviçre'nin Basel �ehrinde
yap�lan I. Dünya Siyonist
Kongresi'nde yapt��� konu�mada
sarf etti�i; "Kuzey s�n�rlar�m�z
Kapadokya'daki (Nev�ehir çevresi)
da�lara kadar dayan�r. Güneyde de
Süvey� Kanal�'na dayan�r.
Slogan�m�z David ve Salamon'un
(Davud ve Süleyman) Filistin'i ola-
cakt�r” �eklindeki cümleler Türkiye
üzerindeki hedeflerini de ortaya
koymaktayd�. Yine �srail'in
Ba�bakanlar�ndan Ben Gurion'un
1948'de �srail devletini ilan ederken
yapt��� konu�mada söyledi�i;
"Filistin'in bugünkü haritas� �ngiliz
manda yönetimi taraf�ndan çizilmi�-
tir. Yahudi halk�n�n, gençlerimiz ve
yeti�kinlerimizin yeniden çizmesi
gereken bir ba�ka harita vard�r ki, o
da Nil'den F�rat'a kadar olan bölgeyi
kapsamaktad�r” sözleri ve 1974
y�l�nda zaman�n �srail Savunma
Bakan� Ariel Sharon'un; "Türkiye de
alaka alan�m�z içindedir” cümleleri
de gerçek niyetlerini bir defa daha
gün yüzüne ç�kartmaktayd�. �srail
kendi ç�karlar� için Arap ve Kürt
karde�lerimizi kullan�yor. Bunun
fark�nda olmak ve bir an önce uyan-
mak gerekiyor. Dün Araplar üzerin-
den oynanan oyun, bugün Kürtler
üzerinden oynanmak isteniyor,
Siyonizmden, s�rf devlet sahibi
olmak için medet dilenenler yar�n
hem devletlerini hem inançlar�n�
hem geleceklerini kaybettiklerinde
yanlar�nda hiçbir dost bulamayacak-
lar. Kürt karde�lerimiz ayn� �ekilde
dinsiz Marksist PKK ve benzer bir
terörist grup olan YPG’nin bir ABD
ta�eronu oldu�unu unutmamal�lar-
d�r. Bo�una Çanakkale ruhu demi-
yoruz. Aln� secdeye giden Türk,
Kürt, Laz, Arnavut, Bo�nak…
Çanakkale’de bu ta�eron patronlar�-
na kar�� niye birlikte sava�t� ve yan
yana �ehit dü�tü? Anadolu, dolu
doludur, içinde Türk vard�r, Kürt
vard�r, Arnavut vard�r, Çerkez,
Bo�nak, Laz, Dada�, hatta Ermeni
ve Süryani de vard�r. Ama
Anadolu’da in�allah asla �srail ve
Siyonist çetelerinin uydurma efsane-
leri olmayacakt�r. Onlar sözüm ona
vadeliden topraklarla hayal kurmaya
devam etsinler, biz ise Allah’�n (CC)
�u vaadine inan�yoruz: “Ne yapar-
larsa yaps�nlar, Allah (CC) nurunu
tamamlayacakt�r” ��te bu yüzden
göklerden gelen bir emir vard�r
diyoruz ya. 
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İZMİR MEKTUBU

�zzetbegoviç'ten Bosna
Hersek'in DEA�'�n üssü
oldu�u iddialar�na cevap
Bakir �zetbegoviç, Çekya Cumhurba�kan� Milos Zeman'�n Bosna
Hersek'in içinde üç halk� (Bo�nak, S�rp ve H�rvat) bar�nd�rmas�
nedeniyle DEA�'�n üssü olabilece�i söylemlerine cevap verdi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyinin Boşnak Üyesi
Bakir İzetbegoviç, "Suriye-Irak

bölgesinde şu an 116 Bosna Hersek
vatandaşı bulunuyor. Bu bölgeler-
den dönen 55 kişiden 44'ü Bosna
Hersek'te, 10'u Avrupa'da ve bir kişi
de Türkiye'de. Bu kişilerden birçoğu
soruşturma altına alındı, cezalandı-
rıldı. Dolayısıyla Bosna Hersek'in
DEAŞ üssü olabilmesi imkansız"
dedi.
İzetbegoviç, Çekya Cumhurbaşkanı
Milos Zeman'ın Bosna Hersek'in
içinde üç halkı (Boşnak, Sırp ve
Hırvat) barındırması nedeniyle
DEAŞ'ın üssü olabileceği söylemle-
rine cevap verdi.

www.haberler.com’a göre: Bosna

Hersek'ten 2012'den bu yana 240
kişinin yabancı savaşçı olarak savaş
bölgelerine gittiğini aktaran
İzetbegoviç, "Söz konusu 240 Bosna
Hersek vatandaşından 54'ü başta
Avusturya olmak üzere çeşitli
Avrupa ülkelerinde yaşıyordu.

Suriye-Irak bölgesinde şu an 116
Bosna Hersek vatandaşı bulunuyor.
Bu bölgelerden dönen 55 kişiden
44'ü Bosna Hersek'te, 10'u
Avrupa'da ve bir kişi de Türkiye'de.
Bu kişilerden birçoğu soruşturma
altına alındı, cezalandırıldı.

Dolayısıyla Bosna Hersek'in DEAŞ
üssü olabilmesi imkansız" diye
konuştu.
İzetbegoviç, Zeman'ın gerçek olma-
yan bir tutum sergilediğini ve ülke-
de yaşayan Müslümanları zan altın-
da bıraktığını belirterek, Bosna
Hersek'i Avrupa'nın gözünde
"zehirlediğini" dile getirdi.
Boşnakların medeniyet, kültür ve
inançlarından asla vazgeçmeyeceği-
ni vurgulayan İzetbegoviç,
"Geleneklerimiz ve dinimiz bize
sabırlı olmayı öğretti. Barbarca öldü-
rüldüğümüz ve soykırım yaşadığı-
mız günlerde bile intikam ve aşırıcı-
lığın peşine düşmedik. Her zaman
doğruyu ve adaleti aradık." ifadele-
rini kullandı. İzetbegoviç, Bosna
Hersek'in terörle mücadele konu-
sunda son derece kararlı olduğuna
işaret ederek, Bosna Hersek'in
yabancı savaşçılara karşı organize
olan ilk ülkeler arasında olduğunu
ve 2016'da ülkesinden savaş alanla-
rına giden olmadığını anımsattı.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sosyal medya hesabı üzerin-
den, Bulgaristan üzerinden
anavatanlarına giden

Avrupalı Türklere, yaşadıkları
sorunları bildirme çağrısı yapan
Avrupa Parlamentosu Türkiye
Raportörü Kati Piri, konuyu
Avrupa Birliği Komisyonu gün-
demine taşıdı. Flaman Sosyalist
Partili meslektaşı Ketliin Van
Bremt ile birlikte Avrupalı
Türklerin sorunlarını takip eden
Kati Piri, bu konuda komisyona
bir rapor sundu. Hollandalı par-
lamenter, Avrupalı Türklerin
Bulgar polisi ile yaşadığı sorun-
ların anlatıldığı "kara kitabı", 1
Ocak 2018'de Avrupa Birliği
Dönem Başkanlığı'nı devralacak
olan Sofya hükümetine iletecek.
Karayoluyla ülkesine giden
Avrupalı Türklerin, Bulgar sınır
güvenlik birimlerinin karıştığı
yolsuzlukların kurbanı olduğu-
nu vurgulayan Kati Piri, Türkiye

kökenli yolcuların 14 saate yakın
güneş altında bekletildiklerini
söyledi.  Avrupa Parlamanetosu
Türkiye raportörü'ne göre,
Bulgar polisi Avrupalı Türkleri
rüşvet vermeye zorladı, kaynağı
belli olmayan nakit cezalar
yazdı, zorunlu dezenfeksiyon
gerekçesiyle araçları zorla yıkat-
tı. Ödemeyi reddedenler uzun
süre kuyrukta bekletildi. Kati
Piri, Bulgaristan'ın 10 yıldır

Avrupa Birliği üyesi olmasına ve
birliğin milyonlarca euro süb-
vansiyon vermesine rağmen
sınırdaki yolsuzlukların önlene-
mediğine dikkati çekti.
www.dunyabulteni.net sitesinin
haberine göre: Piri, Avrupa
Birliği vatandaşı olan Avrupalı
Türklerin haklarının, AB dönem
başkanı olmaya hazırlanan bir
ülke tarafından ihlal edildiğini
kaydetti.

KAVALA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan ve
Bulgaristan'da bulunan
bazı önemli limanları

birleştirecek demir yolu pro-
jesi için mutabakat zaptı
imzalandı.
www.haberler.com’a göre,
Kavala kentinde düzenlenen
törende, Yunanistan Altyapı,

Ulaştırma ve Şebekeler
Bakanı Hristos Spiritzis ve
Bulgar mevkidaşı Ivaylo
Moskovski, toplam 6 limanı
birleştirmesi planlanan demir
yolu hattının inşası için muta-
bakat zaptına imza attı.
Elektrikli demir yolu hattının,
liman şehirleri olan
Yunanistan'ın Selanik, Kavala
ve Dedeağaç ile
Bulgaristan'ın Burgaz, Varna

ve Tuna Nehri üzerindeki
Rusçuk kentlerini birleştirece-
ği belirtildi. İmza törenine
katılan Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras ve Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov,
törenin ardından basın top-
lantısı düzenledi. Aleksis
Tsipras, demir yolu projesinin
jeopolitik ve tarihi önemi
bulunduğunu ifade ederek,
"İki ülkenin ticari ilişkilerinde
ve ekonomik kalkınmasında
yeni fırsatlarla birlikte çalış-
maya devam ediyoruz" dedi.
Bulgaristan Başbakanı
Borisov da mutabakatın iki
ülke arasında enerji ve ulaş-
tırma altyapısındaki iş birliği-
nin devamı olduğunu bildir-
di. Borisov, projeyle Tuna
Nehri'nin taşımacılıkta öne-
minin artacağına işaret ede-
rek, "Varna'da 3 Ekim'de
düzenlenecek dörtlü zirvede,
Romanya ve Sırbistan'daki
mevkidaşlarımızı da projeye
dahil etmeyi düşünüyoruz.
Çünkü proje Tuna üzerinden
ulaştırmayı da ilgilendiriyor"
diye konuştu.

Yunanistan ve Bulgaristan'dan
DEM�R YOLU HATTI PROJES�

Yunanistan
D��i�leri Bakan�
Nikos Kotzias
Makedonya'da
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Kotzias, "Biz istiyoruz ki kuzey
komşumuz hem NATO'da hem de

AB'de olsun ancak Avrupa Birliği (AB) ve
NATO'ya ulaşılması için kural ve ön
koşullara göre hareket edilmelidir”  dedi.
Temaslarda bulunmak üzere
Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen
Kotzias, Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.
Kotzias, Yunanistan'ın tüm gücüyle kuze-
yindeki ülkenin istikrar ve egemenliğini
destekleyeceğini vurgulayarak
Makedonya'nın istikrarının Yunanistan'ın
istikrarına katkı sağladığını, Yunanistan'ın
gelişiminin de Makedonya'nın gelişimi ve
istikrarına destek olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın tüm Balkan ülkelerinin
Avrupa-Atlantik yolculuğunu destekledi-
ğini ifade eden Kotzias, bölgede NATO ve
AB üyeliği bulunan tek ülke olduklarını
ve tek olmanın çıkarlarına uymadığını
belirtti. www.haberler.com’a göre:
Makedonya'nın NATO'ya üyeliğine de
değinen Kotzias, "Bükreş'ten gelen karar-
lar mevcut ve bu kararların uygulanması
ile birlikte bu ülke NATO üyesi olacaktır.
Bu kararların nasıl uygulanacağı
Yunanistan'a bağlı değil, bu konuda karar
vereceklere bağlıdır." diye konuştu.
Komşu ülkenin Avrupa perspektifine
sahip bir hükümeti bulunduğunu vurgu-
layan Kotzias, "Biz istiyoruz ki kuzey
komşumuz hem NATO'da hem de AB'de
olsun ancak AB ve NATO'ya ulaşılması
için kural ve ön koşullara göre hareket
edilmelidir" dedi.

BULGAR POL�S� Avrupalı Türkleri 
RÜ�VET VERMEYE ZORLUYOR

Veseli Meclis Ba�kan� seçildi, 
VV VE LDK SALONU TERKETT�
PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

DEVAM 
EDECEK

1
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BELGRAD-PR��T�NE
D�YALOG SÜREC�
Avrupa Birli�i'nin (AB) arabuluculu�uyla yürütülen Belgrad-Pri�tine
Diyalog Süreci çerçevesinde Kosova Cumhurba�kan� Hashim Thaçi ve
S�rbistan Cumhurba�kan� Aleksandar Vucic Brüksel'de bir araya geldi

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da uzun bir yaz tatilinin
ardından ülke genelinde ilk ve orta
öğretim öğrencileri için ders zili

çaldı. Görevi sona ermekte olan Kosova
Eğitim Bakanı Arsim Bayrami, yeni eğitim
yılının başlayacak olması nedeniyle tüm
hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Bakan
Bayrami, öğrencilere ders kitaplarının
ücretsiz olarak dağıtılması için de hazırlık-
ların sona erdiğini duyurdu. Bu arada;
2017-2018 eğitim öğretim yılı için Türkçe
birinci sınıflara ilk kayıt döneminde 25
öğrenci, ana sınıfa ise 17 öğrenci kaydını
yaptırdı. www.dunyabulteni.net’e göre:
yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, mevcut
koşullara tepki gösteren öğretmenlerin
genel greve gitmesi ihtimali de gündeme
gelmişti.  Ancak Kosova Eğitim Sendikaları
Birliği’nin, 2017-2018 eğitim öğretim yılının
başında öngördüğü grev kararı ertelendi.
Daha önce eğitimcilerin taleplerinin hükü-
met tarafından yerine getirilmemesi nede-
niyle greve gidileceği açıklanmıştı.  Türkçe
sınıflara yapılan kayıtların azalması bu yıl
da sürdü. Aslında Kosova Türkleri Türkçe
eğitim hakkını 1951 yılında, eski
Yugoslavya döneminde elde etmişti. Ancak
mevcut durum Türkçe eğitime olan ilginin
günden güne azalmasına neden oluyor.
1951-1952 eğitim-öğretim yılında, Türkçe
öğrenim görmek için ilköğretim ve liselere
kayıt alınmaya başlanmış ve bu eğitim-
öğretim yılında Prizren, Priştine, Gilan,
Mitroviça ve İpek şehirlerinde, ayrıca
Mamuşa ve Dobırçan köylerinde ilk Türk
ilköğretim okulları açılmıştı. 1955-1956 eği-
tim-öğretim yılına gelindiğinde, sekiz yıllık
12 ilköğretim okulunda Türkçe eğitim için
ayrılan 109 sınıfta 3 bin 558 öğrenci ve 134
öğretmen bulunuyordu. 

Kosova'da 
Türkçe e�itime
ilgi azal�yor

Mamu�a’da Mehmetçik'ten Türk okuluna destek

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği'nin (AB)
arabuluculuğuyla yürü-
tülen Belgrad-Priştine

Diyalog Süreci çerçevesinde
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim
Thaçi ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic Brüksel'de bir araya geldi.
www.haberler.com’üa göre: İki
cumhurbaşkanının AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini ile görüşmesinin
ardından, Mogherini'nin ofisin-

den yazılı açıklama yapıldı.
Tarafların ilişkileri normalleştir-
mek ve uzlaşı sağlamak için
çalışmalara devam edeceği
belirtilen açıklamada, AB'nin
arabuluculuk yaptığı Belgrad-
Priştine Diyalog Süreci çerçeve-
sinde ilerleme kaydedileceği bil-
dirildi. Açıklamada, diyalog
bağlamında Kosova ve
Sırbistan'ın "Adalet
Anlaşması"nı 17 Ekim 2017'de
yürürlüğe sokmak için karar
alındığı ifade edilerek, bu anlaş-
mayla Kosova yargısında
hakim, savcı ve adli personelin
bütünleştirileceği belirtildi.

Mogherini'nin iki ülkenin cum-
hurbaşkanının gösterdiği karar-
lılığı memnuniyetle karşıladığı
bildirilen açıklamada, iki ülke
arasındaki normalleşme süreci-
ne AB'nin tam destek vermeye
devam ettiği belirtildi. Thaçi ve
Vucic, AB'nin ev sahipliğinde 3
Temmuz'da bir araya gelmişti.
Brüksel'de, 19 Nisan 2013 tari-
hinde, eski Kosova Başbakanı
Thaçi ve Sırp mevkidaşı İvitsa
Dacic, AB ve uluslararası top-
lum tarafından 'tarihi' olarak
nitelendirilen İki Ülke Arasında
İlişkilerin Normalleştirilmesi
Anlaşması'nı imzalamıştı.

MAMU�A/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR
barış gücü bünyesi altında görevli
Türk askeri; sağlıktan, eğitime her

alanda Kosova halkının yanında olmaya
devam ediyor. Mehmetçik, Türkiye
Cumhuriyeti tarafından yaptırılan ve açılışını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Anadolu
İlköğretim Okulu'na fotokopi makinesi ile
teknik destekte bulundu.
www.ensonhaber.com sitesine göre;
Kosova'nın tek Türk belediyesi olan
Mamuşa'daki Anadolu İlköğretim Okulu'nu
ziyaret eden Kosova Türk Temsil Heyeti

Başkanı ve Güney Müşterek Bölgesel Birlik
Komutanı Kurmay Albay M. İhsan Tazavar;
Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç ve
Anadolu İlköğretim Okulunu Müdürü
Milazim Mazrek tarafından karşılandı. Türk

askerinin 1999 yılından bu yana Kosova hal-
kının yanında olduğunun altını çizen Tavazar,
Kosova'nın geleceğinin genç nesillerin kaliteli
yetişmelerine bağlı olduğunu vurguladı.
Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç de,

Mehmetçiğin her zaman Mamuşa halkının
yanında olduğunu söyledi.

Mehmetçiğin bağışladığı fotokopi makinesiy-
le, Türkçe ders kitapları ihtiyacı giderilecek.
Anadolu İlköğretim Okulu Müdürü Milazim
Mazrek de, bu yıl Kosova Eğitim
Bakanlığı'nın 6 ila 9 sınıf arası öğrencilere
kitap dağıtımında bulunmayacağını hatırlata-
rak, Mehmetçiğin bağışladığı fotokopi maki-
nesiyle ellerinde var olan ders kitaplarını çoğ-
altıp öğrencilerine dağıtacaklarını söyledi.
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Ahmet GÖKSAN

TAZININ 
TAV�ANI

“Hangi teklifleri sunarsak sunal�m,
hangi tavizleri verirsek verelim, alaca-
��m�z cevab� �imdiden biliyoruz. Kahin
olmaya lüzum yok. Zaten Rum taraf�n�n
iyi niyeti olmu� olsayd� 1968’lerde ba�-
lat�lan görü�meler hiç olmazsa birkaç
sene içinde müspet sonuç verebilirdi.
Oldu mu? Olmad�. Alt� sene K�br�s için-
de ve d���ndaki toplant�larda i�i yoku�a
süren Rumlar olmad� m�?”1978

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Birle�ik Amerika Devletleri’nde
Donald Trump’�n Ba�kan seçil-
mesi sonras�nda ba�latt��� geri-

lim politikas� h�z�n� artt�rarak devam
ediyor. Rusya ile Suriye konusunda
ya�anan gerilimi, i�güderlik görevlileri-
nin kar��l�kl� olarak s�n�r d��� etme nok-
tas�na kadar ta��nd�. Amerikan
Kongresi’nde, “Amerika’n�n
Dü�manlar�yla Yapt�r�mlar Yoluyla
Mücadele Yasas�” kabul edildi. Böyle
bir kabulden sonra yeniden So�uk
Sava� dönemine mi giriyoruz? sorusu
sorulmaya ba�land�. Uyguland���
dönemlerde yo�un çat��malar ya�an�r-
ken komünizm tehlikesi ve tehdidi öne
ç�kar�l�yordu. �kiz kulelere 11 Eylül’de
yap�lan sald�r� sonras�nda komünizm
tehdidinin yerine �slam dü�manl��� öne
ç�kar�l�yor oldu. Sovyetler Birli�inin
da��lmas� ve tek kutuplu dünyaya kap�-
n�n aralanmas� ile bu dü�manl���n ivme
kazanmas� sonras�nda Irak ve Suriye’de
iç sava�a dönü�mü� durumdad�r.
Beklenmedik anlarda bir araya gelen
terör gruplar�n�n bir süre sonra bir birle-
ri ile çat���r noktaya ta��nd�klar� bilini-
yor. Özet olarak bölgede kimin kimle
sava�t���n� tam olarak kestirmenin ola-
naks�z ötesi oldu�unu kaydetmek duru-
munday�z. Ya�ananlar� bir Frans�z söy-
lemi ile “Birbirine benzeyenler bir
araya gelir” diye de�erlendirmek gerek-
ti�ini söylemek istiyoruz.

E�DE BA�ARILI OLACAK 
G�B� GÖRÜNÜYOR?

BM Genel Yazman�n�n K�br�s Özel
Temsilcisi Espen Barth Eide’nin bir
süredir yürüttü�ü adan�n yeniden birle�-
tirilmesi görü�melerinden beklenen
sonucu alamadan ayr�ld�. Görevde oldu-
�u sürede zaman, zaman ele�tirdi�imiz
Eide’nin önümüzdeki ay ülkesinde
yap�lacak olan seçime kat�laca�� belirti-
liyor. Adan�n birle�tirilmesi konusunda
ba�ar�l� olmasa da ülkesinde ba�ar�l�
olaca��n� dü�ünüyoruz. En az�ndan kar-
��s�nda K�br�s Türklerinin bütün iyi
niyetli çabalar�n� engellemek için u�ra�
verecek bir Rum liderli�i olmayacakt�r.
Yeni siyasi ya�am�nda kendisine ba�ar�-
lar dilerken görevde bulundu�u süre
içerisinde adadaki çözümsüzlü�ün
nedenlerinin Odunumun paras�n�n öte-
sinde nedenleri ile niçinleri oldu�u ger-
çe�i ile de yüzle�mi� oldu�unu dü�ünü-
yoruz. K�br�s’ta bulundu�u s�rada edin-
di�i izlenimlerinin benzer uyu�mazl�k-
larda yolunu ayd�nlataca��n� da belirt-
mek istiyoruz. En az�ndan ya�ad���
s�k�nt�lar�n� yazmas� gerekti�ini ve
ö�renmek gibi bir hakk�m�z�n oldu�una
vurgu yapmak istiyoruz. An�lar�n�
yazarken K�br�s Türklerine kar�� yap�l-
m�� olan haks�zl�klar�n da belirtmesini
bir kazan�m olarak alaca��z. Eide’nin
öncesinde görev yapanlar�n say�s� di�er
sorumlu görevlilerle birlikte kaç ki�i
olduklar�n�n önemi, dünya nüfusu dik-
kate al�nd���nda cim karn�nda bir nokta
bile de�ildir. Bu say�daki ki�inin K�br�s
uyu�mazl���n� ö�renmesi yine de kaza-
n�md�r. Bu nedenle çözümün Hoca
Nasrettin’in koyunlar�n yünlerini topla-
y�p borcunu ödemek öyküsündeki
dü�üncesi ile birebir örtü�üyor. K�br�s
Türkleri ad�na görü�melere kat�lan
müzakereci Özdil Nami’nin Bayrak tel-
evizyonunda kat�ld��� bir programda
Cenevre sürecini de�erlendirirken “Bu
süreç garantiler yüzünden veya asker
say�s�ndaki fikir ayr�l���ndan çökmedi.
Esas çökme sebebi Rum taraf�n�n yeni
ad�m atmay� reddetmesi oldu” diyordu.
Bundan sonraki hedefi de belirten
Nami, “Dünya lisan�n� kullanarak Rum
taraf�n� çözüme zorlamak olarak” öngö-
rüyordu. Bu hedefi ortaya koyarken
K�br�s Türklerinin de bilgi sahibi yap�-
larak birlikte hareket edilmesinin sa�-
lanmas�n� belirtmek istiyoruz.
Ortaya konulan bu süreci kaçan taz�y�
yakalamak isteyen tav�an örne�inde
oldu�u gibi de�erlendirmemiz gereki-
yor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Güldem Atabay �ANLI

BALKANLAR 
KR�ZE M� 

SÜRÜKLEN�YOR?

ETK�L� ASKER� TARAF

Bat�l� devletlerin olas� bir Balkan kar���kl�-
��nda etkili askeri taraf olmak istemez hali
Rusya’n�n bölge ile giderek güçlenen ba�-

lar� çerçevesinde yepyeni dengelere yol açabilir.
Rusya zaten tarihi ba�lar� bulunan S�rp
Cumhuriyeti’nin Bosna Hersek federasyonundan
ayr�larak ba��ms�z ve tabi kendine ba��ml� bir ülke
haline gelmesine maddi ve askeri destek sa�laya-
bilir.  S�rbistan’�n Kosova zaaf� üzerinden ilerleye-
rek olaylar� t�rmand�rabilir.  Makedonya da garan-
tör olarak ortaya ç�kabilir.
Trump’un Do�u Avrupa ile fazla ilgilenmez hatta
belki de Rusya’n�n kontrolüne b�rakabilecek hali,
Brexit-Frexit tart��malar� ile birle�ti�inde Balkan
ülkelerinde s�n�rlar�n yeniden çizilmesinin denene-
ce�i art�k ufukta görünmeye ba�lad� bile.  AB’nin
daha da zay�flamas� durumunda balkanlar üzerin-
de Rusya ve Bat�’n�n daha kuvvetle kar�� kar��ya
gelebilece�i yaz�l�p çizilenler aras�nda. Rusya
bilindi�i üzere Ortodoks H�ristiyan S�rplar,
Karada�, Makedonya ve Bulgaristan ile derin,
tarihsel ba�lara sahip.  Bosna-Kosova sava��nda
S�rplara verdi�i diplomatik destek bir yana, Rusya
söz konusu Balkan devletleri ile enerji, bankac�l�k,
turizm ve medya üzerinden girift ili�kiler içine de
girmi� durumda.  NATO üyesi olmayan ancak AB
aday� S�rbistan ile askeri operasyonlar dâhil s�k�
ba�lar da kurmay� ba�ard� üstelik.  Rusya’n�n
liderli�inde kurulan Ermenistan, Belarus,
K�rg�zistan, Kazakistan aras�nda kurulan ekono-
mik birli�e Rusya’n�n S�rbistan’� da eklemesiyle;
ülke üzerindeki söz hakk� daha da artabilir.
Özellikle S�rbistan’da hâkim olan Rus medyas�
üzerinden yarat�lan “paralel evren”, S�rp halk�n�
manipüle etmekte zaten çok uygun bir araç halin-
de. Ukrayna tecrübesinden sonra Rusya’n�n gözü-
nü karartt���nda nereye kadar i�leri götürebilece�i
konusunda dersini alm�� durumda.  Ancak
Ukrayna’ya silah, tank vs yollamak Rusya için
nas�l kolay ise; mesafe gere�i Balkan ülkelerinin
ortas�na mühimmat yollamak da bir o kadar zor
haliyle.  Dolays�yla, AB ve ABD bo�lu�u artt�kça
alternatif ili�kiler yoluyla Balkan ülkelerinde a��r-
l���n� art�rma ve tabi AB’yi de y�pratma yolunda
ilerlemekte Rusya.  
Tarihi perspektiften bak�nca geleneksel olarak
Balkanlar üzerinde Türkiye ve Rusya’n�n çeki�ti-
�ini görülür.  Fakat Cumhurba�kan� Erdo�an’�n
Türkiye’de yaratmak istedi�i yön de�i�ikli�i para-
lelinde, Türkiye Rusya’ya daha fazla eklemlenerek
Suriye’nin ard�ndan balkanlar üzerinde de AB-
ABD’ye kar�� ittifak olu�turma yoluna gidebilir.
Tüm bu veriler ve dü�ünceler �����nda, önümüzde-
ki y�llarda AB-ABD-Rusya güç sava�lar�n�n
Balkanlarda da elle tutulur hale gelmesi neredeyse
kaç�n�lmaz. Çünkü Balkanlar’da ya�ananlar,
AB’nin ve ABD’nin kendi içinde ya�ad��� sorun-
lar� yans�tt��� ölçüde Balkanlar’da ortaya ç�kacak
olas� bir bo�lu�un, Rusya’n�n da nüfuz alan�n�
geni�letmesine yarayaca�� görünüyor.  Pan-Slavik
kimli�i kültürel ve politik kanallar yoluyla peki�-
tirmeye çal��an Rusya özellikle Karada� ve
S�rbistan’da AB ve NATO ile kar�� kar��ya gel-
mekten kaç�nm�yor. Bugün AB aday� olan
S�rbistan’da anketlere göre halk�n %95’i Rusya ile
ili�kilerin geli�mesinden yana ve Rusya ile birlikte
“Bat�ya kar��” güçlü durabileceklerini dü�ünüyor-
lar. Ya da o �ekilde dü�ünceleri besleniyor.    
Güney s�n�r�nda Orta Do�u ate�ine elini-kolunu
çoktan sokmu� olan Türkiye’nin bat� kom�ular�
Balkanlarda ya�anacak gerginlikten, çat��ma ve
belki de sava�lardan etkilenmemesi kaç�n�lmaz
hale gelebilir.  En basitinde, enerji koridoru planla-
r� güncellenmek zorunda kalaca�� gibi, yeni bir tur
göç dalgas� ile kar��la�abilir.  Bu çerçeveden
bak�nca AB’nin kendisini bir an önce politik ve
ekonomik olarak toparlamas�n�n Balkan ülkeleri
üzerinde çekim gücünü art�rmas� potansiyel tehli-
keleri bertaraf edebilece�i gibi; tam tersi bir
durum Balkanlarda etnik kökenli sava�lar�n tetik-
leyicisi olabilir. AB’nin bir bar�� ve demokrasi
projesi olarak zay�flamas�, hukukun üstünlü�ü
kavram�n� a��nd�rmaya devam ederek, Balkanlarla
s�n�rl� olmayan ve Türkiye’yi de iyice etkisine ala-
rak çevre ülkeleri daha milliyetçi söylemlerin ege-
men oldu�u bir sava� dili ortam�na savurabilir.
Di�er yandan, Rusya’n�n gözle görülür �ekilde
artan Balkan ülkelerini etkileme çal��malar� da
asl�nda AB-ABD i�birli�inin Trump döneminde
nereye kadar korunup nereye kadar korunaca��n�n
gerçek testi olabilir.
www.paraanaliz.com sitesinden al�nm��t�r….
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Bosna Hersek'te 
Maarif Koleji açıldı
Bosna Hersek'in ba�kenti Saraybosna'da lise
düzeyinde e�itim verecek Maarif Koleji aç�ld�
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da lise düzeyinde
eğitim verecek Maarif Koleji

açıldı. Saraybosna Eğitim ve
Öğretimi Geliştirme Vakfınca
(SEDEF) kurulan kolejin açılışına çok
sayıda öğrenci ve veli katıldı. SEDEF
Başkan Yardımcısı ve Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi (IUS) Genel
Sekreteri Armin Keric, kolejin, vakıf
bünyesindeki İsa Bey İshakovic
İlköğretim Okulu’nun bulunduğu
alanda hizmet vereceğini belirtti.

www.haberler.com’a göre; Keric,
"SEDEF, Bosna Hersek'e fayda ve
hizmet sağlayacak eğitim kalitesinin
getirilmesi için kuruldu. Vakıf,
2004'te IUS'un ardından aynı yıl İsa
Bey İshakovic İlköğretim Okulu’nu
bünyesine kattı. 2015 yılında ise ana-
okulu kurduk. Bugün ise lise düze-
yinde eğitim verecek Maarif Kolejini
açıyoruz" dedi. "Fetullahçı Terör
Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bili-
nen eğitim kurumlarının Bosna
Hersek'te etkisi var" diyen Keric,
bugünden itibaren anaokulundan
doktoraya kadar eğitim verecek
SEDEF Vakfına bağlı tüm kurumla-

rın bu etkiyi kırmak için çalışacağını
vurguladı. Keric, bünyelerinde
barındırdıkları eğitim kurumlarının
Bosna Hersek'te son derece güçlü
olduğunu vurgulayarak, "Bizler
Bosna Hersek'teki FETÖ etkisini bas-
tırmak için çalışmaya devam edece-
ğiz. SEDEF, bu ülkede eğitim ve
öğretim hizmeti verme noktasında
Türkiye'den de onay alan ilk kurum-
dur." diye konuştu.
Eğitim dilinin Boşnakça ve İngilizce
olacağını bildiren Maarif Koleji
Müdürü Mubera Halilcevic, "maarif"
kelimesinin eğitim ve öğretim mana-
sına geldiğini kaydetti.

Enerji Bakanı Albayrak,
Sofya'da i�birli�i arayı�ında

Makedonya'da Ba��ms�zl�k
Günü kutland�

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borissov ve

Enerji Bakanı Temenuzkha Petkova
bir araya geldi. Görüşmelerde, iki
ülke arasındaki enerji işbirliğine iliş-
kin meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığından edinilen bilgiye göre,
Albayrak'ı Bulgaristan Enerji Bakanı
Petkova karşıladı. İki bakan, başbaşa
görüşmenin ardından heyetlerarası
görüşmeye başkanlık etti. Her iki
bakanın, doğalgaz ve elektrik alanla-
rında yüksek işbirliği potansiyelini
harekete geçirme konusunda mutaba-
kata vardıkları ifade edildi.
www.haberler.com sitesinden alınan
bilgilere göre; Albayrak ve

Petkova'nın, Türkiye-Bulgaristan
Enterkonektör (ITB - ortak doğalgaz
iletim ağı) Projesi’nin gerçekleştirilme-
si için kararlılıklarını bildirirken,
gerekli olan çalışmaların başlaması
için iki hükümetin güçlü desteği oldu-
ğunu belirttikleri öğrenildi.
Bakanların ayrıca, ülkeleri arasındaki
net transfer kapasitesinin artırılarak,
Avrupa Elektrik İletim Ağı (ENTSO-

E) bölgesine enerji ticareti hacminin
büyütülmesi ve ENTSO-E bağlantısı-
nın güçlendirilmesine yönelik yatırım
çalışmalarını destekledikleri bildirildi.
Albayrak, Enerji Bakanı Petkova ve
heyetler arası görüşmenin ardından,
Bulgaristan Başbakan Borissov tara-
fından kabul edildi. Görüşmede, iki
ülke arasındaki enerji işbirliğine iliş-
kin meselelerin ele alındığı belirtildi.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'da 8 Eylül
Bağımsızlık Günü başkent
Üsküp'te törenle kutlandı.

Başbakanlık binası önünde "Özgür
Makedonya, özgür yaşıyor" sloganı ile
düzenlenen kutlamaya, üst düzey yet-
kililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
www.haberler.com’a göre; Başbakan

Zoran Zaev, buradaki konuşmasında,
Makedonya'nın demokratik bir ülke
olduğuna işaret ederek, ülkenin demo-
kratik yönden geliştiğini ve Avrupalı
değerlere göre ilerleme kaydettiğini
söyledi.
Mali açıdan istikrarlı, güvenli ve her
alanda birçok başarı elde edecek bir
ülkenin inşaası için halka destek verme-

leri çağrısında bulunan
Zaev, karşılıklı saygı ve
anlayış çerçevesinde
vatandaşları birlik içeri-
sinde hareket etmeye
davet etti.
Reform sürecinin ger-
çekleştirilmesi için çaba
gösterdiklerini dile geti-
ren Zaev, bu sürecin
Avrupa-Atlantik perspektifini açtığını
ve komşuları ile aktif şekilde iş birliği
içinde bulunduklarını vurguladı.
Makedonya'yı bölgenin "gelişim moto-
ru" haline getirdiklerinin altını çizen
Başbakan Zaev, "Makedonya'nın
Avrupa Birliği'nden (AB) açık bir tavsi-
ye ve ardından müzakere tarihi alması
adına gerçek fırsatlar mevcut.
Makedonya'nın NATO'nun 30'uncu

üyesi olması yönünde de gerçek umut-
lar mevcut." diye konuştu. 8 Eylül
1991'de yapılan referandumda
Makedonya vatandaşlarının yüzde 95'i
"evet" oyu kullanmış, referandum
sonucunda Makedonya eski
Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığı-
nı ilan etmişti. Türkiye, Makedonya'nın
bağımsızlığını, anayasadaki ismi
"Makedonya Cumhuriyeti" olarak tanı-
yan ilk ülkeler arasında yer almıştı.

AT�NA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron,
Atina'da Avrupa vurgusu yaptı
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Yurt dışındaki gençlerin milli,
manevi ve kültürel değerleri-
miz ile tarihi köklerimizi

yerinde tanımalarını sağlayan
Gençlik Köprüleri projeleri, YTB
tarafından her yıl desteklenen prog-
ramlar arasında yer alıyor. Yurt
dışında yaşayan gençlerimiz prog-
ram sayesinde sadece memleketleri-
ni değil, Türkiye’nin tarihi ve kültü-
rel yönden zengin şehirlerini de
ziyaret ederek anavatanları ile aidi-
yet kuruyorlar. Bu sebeple ilan edi-
len Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri
Destek Programı’na başvurular baş-
ladı. Yurt dışında gençlik alanında
faaliyet yürüten; Türk sivil toplum
kuruluşlarına ve kar amacı gütme-
yen eğitim kurumlarına açık olan
destek programına başvurular 29
Eylül 2017 tarihinde son buluyor. 
Yurt dışında yaşayan gençlerin

Türkiye ile bağlarının güçlendiril-
mesi ve milli manevi değerlerin
tanıtılması amacıyla ilan edilen
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri
Destek Programı kapsamında, Türk
vatandaşı ya da mavi kart sahibi 30
genç 10 gün süreyle Türkiye’nin
kültürel ve tarihi değerlerini keşfet-
me imkânı bulacak. Proje içeriğinde
tarihi ve kültürel mekânlara yönelik
ziyaretlerin yanı sıra sanat, edebiyat
ve medeniyet temalı seminer ve
atölye çalışmaları yer alıyor.
Katılımcı gençlerin yurt dışı uçak
bileti masrafları ile proje uygulama
süresince yurt içi ulaşım masrafları
da YTB tarafından karşılanacak. 

Program kapsamında 4 farklı rota
belirlenmiş durumda. Yurt dışında

yaşayan gençlerin Türkiye’de ziya-
ret edeceği rotalar şu şekilde:
Rota 1: İstanbul-Bursa-Çanakkale-
Edirne
Rota 2: İstanbul-Ankara-Konya-
Nevşehir
Rota 3: Ordu-Giresun-Trabzon-Rize

Rota 4: Hatay-Şanlıurfa-Gaziantep-
Mardin

Proje başvurularında bir de

Türkiye’den en az bir proje ortağı
kuruluşun bulunması zorunluluğu
yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’de
gençlik alanında faaliyet gösteren,
sivil toplum kuruluşları ve yerel
yönetimler uygun proje ortağı ola-
rak kabul edilmekte. Başvurular

proje.ytb.gov.tr” internet adresi üze-
rinden yapılacak. Programlara ait
başvuru rehberlerine de
www.ytb.gov.tr” adresinin “proje
destekleri” bölümünden erişilebili-
necek. 

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek
Programı’na BAŞVURULAR BAŞLADI 

Yurtd��� Türkler ve Akraba Topluluklar
Ba�kanl��� (YTB) taraf�ndan yurt d���ndaki

gençlerin Türkiye ile ba�lar�n�n güçlendirilmesi
ve milli manevi de�erlerin tan�t�lmas� amac�yla

ilan edilen “Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri
Destek Program�”na ba�vurular ba�lad�

BESADER BALKAN KAMPI SONA ERD�
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü
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Bu y�l da yaz tatilimi baba
oca��m olan Muratl� köyün-
de ailemle birlikte geçirdim.

Babam ve annem,  karde�im, e�i ve
çocuklar�; ben e�im ve çocuklar�m,
ailemize bu y�l kat�lan büyük o�lum
Caner’in sevgili e�i gelinim Buket
olmak üzere geni� ailemizle birlikte
köyümüzde her birlikteydik. Babam
ve annemin emekleri ile yapt�klar�
cennet gibi evimizde üç nesil birara-
da tatil yapt�k, güzel an�lar biriktirdik.
Her yaz tatilinde Bat� Trakya
Türkleri’nin lideri Dr. Sad�k Ahmet’in
ölüm y�ldönümünde gerçekle�tirilen
anma törenine kat�l�r�m, bu y�l da öyle
oldu. Bu vesile ile merhum liderimizi
rahmetle an�yor, Bat� Trakya Türkleri
için verdi�i inan�lmaz mücadele dolay�-
s�yla derin minnet ve �ükran duydu�u-
mu belirtmek istiyorum. Her y�l oldu�u
üzere bu y�l da Gümülcine Müftü’müz
�brahim �erif’i ziyaret ettim. Bu y�l
merhum liderimizin o�lu Levent Sad�k
Ahmet’in yeni kurdu�u kiraz �oklama
ve paketleme tesisini ziyaret ettim,
dünya standartlar�nda üretim yapan bir
tesis ile bölgede alternatif tar�m ürünü
yeti�tirme imkan� yaratt�klar�na �ahit
oldum.  Ayr�ca alanlar�nda uzman bir-
kaç dost ile görü�erek toplumumuzun
kar��la�t��� tüm sorunlar� görü�me
imkan�m oldu. Toplumsal sorunlar�m�-
z�, e�itim ve din alan�ndaki özerkli�i-
mizin iadesi, ayr�mc� ve �rkç� uygula-
malar� Dan��ma Kurulu Ba�kan�’m�z ve
Gümülcine Müftümüz �brahim �erif ile
etrafl�ca görü�tük.
Tüm görü�melerimde sorunlar� tart���r-
ken sorunlar�n üstesinden nas�l gelebi-
lece�imizi de de�erlendirdik. 

GÜNLÜK YA�AM MÜCADELES�

Bat� Trakya’da kald���m süre içinde
insanlar�m�z�n günlük ya�am mücadele-
lerini dikkatle izledim. Gördüm ki böl-
gedeki insanlar�m�z az�nl�k olman�n
do�urdu�u ayr�mc�l�k ve e�itsizlikle
birlikte ülkedeki ekonomik kriz ko�ul-
lar� alt�nda a��r bir mücadele veriyorlar.
Mevcut zor ko�ullarda köylerimizde
insanlar�m�z tar�m ile �ehirlerde esnaf-
l�k ile geçimlerini sürdürmeye çal���-
yorlar. Bu noktada her birimiz bireysel
zorluklar�m�z� görmeli, bunu a�mak
için küçük de olsa önlemler alarak bu
darbo�azdan geçmenin yolunu aramal�-
y�z. Mevcut ekonomik zorluklar�n üste-
sinden gelmek için kendi önlemlerimizi
yaratmam�z gerekiyor. Örne�in, hat�rl�-
yorum, çocuklu�umuzda köylerde her
aile kendi ekme�ini kendisi pi�irir,
sütümüzü, tereya��m�z�, yo�urdumuzu,
peynirimizi, yumurtam�z� ve etimizi
kendi hayvanlar�m�zdan temin ederdik.
Bahçelerimize ekti�imiz domates,
biber, patl�can, karpuz olurdu,  üzümü-
müz kendi ba��m�zdan gelirdi. Oysa

�imdi büyük ço�unlu�umuz her�eyi
marketlerden temin ediyoruz. Bunlar�
tekrar kendi evlerimizde üretirsek
küçük de olsa aile ekonomisine katk�
sa�lam�� oluruz dü�üncesindeyim.
Böyle davranmak bu zor zamanlarda az
da olsa ailelerimizi rahatlatacakt�r.
Bunun da ötesinde farkl� imkânlar�
ara�t�rarak alternatifler aramal�y�z.
Teknoloji ça��nda art�k hepimiz dünya-
da ne olup bitti�ini an�nda ö�reniyoruz.
Eldeki imkanlar do�rultusunda herkes
kendisini daha bilgili k�lmaya çal��mal�.
Bunun için kurumlar�m�z da var.
Alternatif tar�m ürünleri ya da ba�ka
herhangi bir konuda kurumlar�m�z
insanlar�m�z� bilgilendiriyorlar.
Ekonomik krizden ç�k��ta belki de gele-
nekselden ayr�lma cesareti gösterip
alternatif ürünlere ve üretim metodlar�-
na geçmek önemli bir f�rsat olu�tura-
cak. Bu noktada biraz cesaret gereki-
yor. 
Bu noktada 2016 y�l�nda Kozlukebir,
Yass�köy, Mustafçova belediyelerimiz
ve Tar�m-Hayvanc�l�k Ara�t�rma
Enstitüsü ile birlikte ziyaret etti�imiz
�talya’da Alman az�nl���n ya�ad���
Güney Tirol özerk bölgesini örnek ver-
mek isterim. 1940’l� y�llarda �talya’n�n
en fakir bölgelerinden biri olan Güney
Tirol, �talyan’n�n en zengin bölgesine
dönü�mü� durumda. Bölgede yapt���-
m�z görü�melerde bu ba�ar�n�n temelin-
de kooperatifler oldu�unu ö�rendik.
Siyasilerin, kooperatiflerin, çiftçilerin
birlikte i�birli�i içinde çal��t���n� gördü-
�ümüz Güney Tirol’de bölgede önemli
bir gelir kayna�� olan sütte fiyatlar�n
dü�mesiyle çiftçilerin hepsinin turizm
ya da ba�ka bir sektörde ikinci meslek-
leri oldu�unu gördük. Kooperatifler
sayesinde Güney Tirol, Avrupa’ya
elma sat���nda bir numaral� bölge haline
gelmi�, sütü ise süt olarak satmak karl�
olmad���ndan peynir ve yo�urt olarak
satmay� ba�arm��lar. Köylerin bo�alma-
s�n� önlemek için ise köylerde kalan
insanlar� desteklemi�ler, bugün köylüle-
rin ufak çapta i�yerleri var. Ayr�ca böl-
gede k��  ve yaz turizminin yan� s�ra
sa�l�k turizmi de art��a geçmi�. Güney
Tirol’ün Bat� Trakya Türk toplumuna
örnek olu�turmas� temennisi ile ekono-
mik aç�dan bu  zor dönemde Bat�
Trakya Türkleri olarak ortak sorunlar
ya��yoruz. Sorunlar�n üstesinden gel-
mek için  hem bireysel hem de toplum-
sal olarak çaba göstermeliyiz. 

�smet TOPALO�LU

EKONOM�K VE 
F�NANSAL KR�Z BATI
TRAKYA TÜRKLER�’N�

ZORLUYOR

Prof.Dr. Ata ATUN

KIBRIS 
PARAMETRELER�

TABU MU?

KKTC Cumhurba�kanl��� Sözcüsü Bar��
Burcu’nun 24 Haziran 2015 tarihinde yap-
t��� Bas�n Toplant�s�nda dile getirdi�i

“Garantiler konusu tart���lmaz bir konu de�ildir.
Garantiler tart���lacakt�r ama önce K�br�sl� Türkler
ve Rumlar belli ba�l�klarda belli mesafe kat ettik-
ten sonra” sözlerinin ne denli yanl�� oldu�u, birile-
rine yaranmak amaçl� söylendi�i ve aceleyle dile
getirildi�i, aradan geçen iki y�l içinde bariz bir
�ekilde ortaya ç�kt�. Halbuki o �anss�z günde Bar��
Burcu “BM parametreleri tabu de�ildir, gerekti�i
zaman tart��maya aç�lmal�d�r” deseydi günümüz-
deki Cumhurba�kan�n�n, Müzakerecinin,
Müzakere Heyetinin, AQB Özel dan��man�n�n ve
kendisinin dü� k�r�kl�klar�n� içeren aç�klamalar�n
yap�lmas�na gerek kalmazd�. Bar�� Burcu’nun
“Anatasiadis, Ak�nc�’n�n kararl�l���n�n onda birini
gösterseydi, farkl� bir noktada olurduk” ifadesi,
son iki y�ldaki müzakere sürecinde ya�anan olum-
suzluklardan sonra derinden hissedilen gerçek bir
dü� k�r�kl���n� ortaya koymakta. Y�llard�r ac�ma-
s�zca rahmetlik Kurucu Cumhurba�kan� Rauf R.
Denkta�’� “Çözüm istemiyor”, “Müzakereleri bal-
tal�yor”, “Her�eye hay�r diyor” diye suçlayan ve
Rumlar� melek gibi göstermeye çal��an ki�iler,
�imdi dü� k�r�kl��� içindeler ve rahmetlik Denkta�
ile ayn� duru� pozisyonuna gelmi� durumdalar.
Oysa bu ki�iler hayal içinde ya�amay�p Rumlar�n
gerçek yüzünü ö�renmeye ve Rumlar� tan�maya
harcasalard� muhalefet y�llar�n�, “Garantiler tabu
de�ildir” gibi K�br�sl� Türklerin tezlerini y�k�c� laf-
lar� etmezlerdi.     

DUYULAN DÜ� KIRIKLI�I

Duyulan dü� k�r�kl���n� içeren aç�klamalar� yapan
sadece Bar�� Burcu de�il. Ak�nc�’n�n AB özel
Dan��man� olan ve geçmi�te gerek Rumlara gerek-
se de AB’ye toz kondurmayan Erhan Erçin de
kat�ld��� bir TV program�nda Rum taraf� için özet-
le "Müstakbel ortaklar�m�z siyas� e�itli�e daval�
BM parametreleri içinde federal bir çözüme haz�r
hale gelene kadar biz uluslararas� örgütlerle d��
kamuoyu olu�turmaya devam edece�iz” diyerek
içine dü�tü�ü dü� k�r�kl���n� ortaya koydu.BM
Genel Sekreteri’nin K�br�s Özel Dan��man� Espen
Barth Eide’nin “Garanti Antla�mas� ve
Türkiye'nin müdahale hakk�n�n hemen kald�r�lma-
s� gerekti�i” yönündeki sözleri ise son iki y�l için-
de sürdürülen yanl�� müzakere stratejisinin bir
sonucu, a��r bir yenilgisi olmakla birlikte, bizim
d�� siyasetimiz için de tam bir yüz karas�. Ne denli
ba�ar�s�z oldu�umuzu ortaya koyuyor bu sözler.
Müzakerelerin ikinci evresinin ba�lad��� 1977
y�l�ndan beri a��za al�nmas�na bile taraf�m�zca izin
verilmeyen “Garantiler, Türkiye’nin garantörlü�ü
ve Türkiye’nin garantör olarak 1960 K�br�s
Cumhuriyeti Anayasas�’n�n EK I, Madde 4’ünde
aç�kça belirtilen garantörler devletlerle mü�tereken
veya da tek ba��na 1960 K�br�s Cumhuriyeti’nin
statüsünün de�i�tirilmesi durumunda müdahale
etmek hakk�” art�k a��zlara sak�z olmu�, BM
Genel Sekreteri’nin K�br�s Özel Dan��man�’n�n da
diline dü�mü�.
Garantiler, Türkiye’nin Garantörlü�ü ve Müdahale
hakk�n�n ulu orta konu�ulmas�na ve masaya
konulmas�na çanak tutulmas� yerine “Türklere e�it
siyasi haklar veren 13 Anayasa maddesinin, 1960
Anayasas�na ayk�r� olarak sadece Rum
Milletvekillerinin oylar� ile de�i�tirilerek yarat�lan
sahte K�br�s Cumhuriyeti’nin yasall��� ve geçerli
olup olmad���n�n masaya konmas�, tart��maya
aç�lmas� ve ulu orta her yerde, her f�rsatta ve her
konumda dile getirilmesi gerekirdi. Ne yaz�k ki
Cumhurba�kan� Ak�nc� ve çal��ma arkada�lar� son
iki y�lda çok yanl�� ve gelece�imizi tehlike alt�na
sokan giri�imlerle, K�br�s Türk’ünün haklar�n� ve
gelece�ini tehlike alt�na sokmu�lar, �imdi de
bunun fark�na vararak içine dü�ülen bu k�skaçtan,
cicili biçili sözler ve Anastasiadis’i suçlayan cüm-
lelerle kurtulmaya çal��maktalar. Cumhurba�kan�
Ak�nc� ve çal��ma arkada�lar� “Garantiler,
Türkiye’nin Garantörlü�ü ve Müdahale hakk�”n�
müzakere masas�nda tart��mayan açmak yerine,
“BM’nin K�br�s Parametreleri tabu de�ildir ve
de�i�melidir” aç�klamas� ile gündeme bu konuyu
getirmesi ve tart��maya açmas� gerekmektedir.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Engelli vatandaşların hayatını
kolaylaştırmak ve sosyal
yaşamda daha çok yer alma-

larını sağlamak için çalışmalar
gerçekleştiren Menderes
Belediyesi 40 engelli çocuğu ailele-
riyle birlikte ilçenin sahil bölgesin-
de ağırlandı.  Çocuklar ve aileleri
Özdere’de tüm gün deniz keyfi
yaşadı. 

Engelli dostu belediye olduklarını
kaydeden Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu, “ Engelli
çocuklarımız ve aileleri için güzel
bir etkinliğe imza attık. Yaz ayla-
rında denizle buluşması zor olan
engelli çocuklarımızı aileleriyle bir-
likte sahil bölgemizde ağırladık.
Çocuklarımız görevliler gözetimin-
de tüm gün deniz keyfi yaşadılar.
Yapmış olduğumuz projelerimizde
amacımız onların da sosyal yaşam-
da etkin olmalarını sağlamak.
Engelli kardeşlerimiz için engelsiz
bir Menderes ‘i inşa etmek için
çalışıyoruz. Fiziki şartların dışında
sosyal alanda da onların hayatını
kolaylaştıracak çalışmalara imza
atmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Denizin keyfini 
doyas�ya ç�kard�lar
Menderes Belediyesi

engelli 40 çocu�u
sahil bölgesinde a��r-
lad�, unutamayacak-
lar� bir gün ya�att�.

Buca festivale 
HAZIRLANIYOR
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyük�ehir Belediyesi,
SREBREN�TSA SOYKIRIMI'NI
Guinness rekoruyla duyuracak
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Bosna-
Hersek'in Srebrenitsa

kentinde 22 yıl önce 8 bin 372
kişinin acımasızca katledildiği
soykırımı, Guinness rekoruyla
dünya kamuoyuna bir kez
daha duyurmaya hazırlanıyor.
Bu yıl, soykırımda yaşamını
yitirenler için düzenlenen
Mars Mira Yürüyüşü'ne katı-
lanların çektiği fotoğrafların
yer aldığı sergiyi açan
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe, önümüzdeki yıl
düzenlenecek anma töreni

öncesinde 8 bin 372 kişi ile
Srebrenitsa çiçeğinin oluşturu-
lacağını söyledi www.haber-
ler.com’a göre: Bursa Kent
Müzesi, çok anlamlı bir sergi-
ye ev sahipliği yapıyor.
Bosna'da 1995 yılında Sırplar
tarafından gerçekleştirilen
Srebrenitza Soykırımı'nın
22'nci yıldönümü dolayısıyla
11 Temmuz'da yapılan anma
etkinliğine Bursa Büyükşehir
Belediyesi de katkıda bulun-
du. Akademisyen, gazeteci,
dağcı ve sivil toplum kuruluş-
ları temsilcilerinden oluşan 40
kişilik grup, katliamdan
kaçanların Potaçari'den
Tuzla'ya kadar kullandığı

güzergahta gerçekleştirilen
Mars Mira adlı Barış
Yürüyüşü'ne katıldı. 3 gün
süren 77 kilometrelik zorlu
güzergahta gerçekleştirilen
Barış Yürüyüşü ve anma
törenlerine katılanların çektiği
80 fotoğraf Bursa Kent
Müzesi'nde sergilenmeye baş-
landı. Sergi 15 Eylül'e kadar
açık kalacak. Sergiyi Bosna
Hersek İstanbul Başkonsolosu
Began Muhic ile birlikte açan
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, kendi-
sinin de bu yılki anma töreni-
ne katıldığını hatırlatarak, ser-
gide yeralan yürek yakan
fotoğraflara dikkat çekti.

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın Prizren’i ve Arnavutluk
şehri Berat’ı andıran, benzerlikleri
olan Amasya şehri artık kardeş şehir-

leri oluyor. www.dunyabulteni.net sitesini
haberine göre: Amasya-Berat-Prizren üçlü
işbirliği önümüzdeki dönemde pekiştirile-
cek. Prizren Maliye ve Siyasi Komitesi top-
lantısında Prizren’in Amasya ile kardeş
şehir olması kararı oybirliğiyle kabul edildi.
Toplantıdan sonra basın açıklaması yapan
Prizren Belediye Meclisi Başkanı Kujtim
Gashi, Amasya ile kardeş şehri girişimi
Berat ile bu şehrin kardeş olmasından sonra
geldiğini belirterek, “Bu şehirler arasında
üçlü işbirliği olacaktır.” dedi.

Prizren ve Amasya
karde� �ehir oluyor
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De�erli takipçilerimiz bu
hafta yine Balkan kökenli
ünlülerimiz yaz�s�yla soy-

da�lar�m�z� tan�tmaya devam edi-
yorum.. Ses tonlar�yla ve yorumla-
r�yla milyonlar� kendine hayran
b�rakan sanatç�lar�m�z mevcut.
Hem�erilerimizin ba�ar�lar�n� kut-
luyor ve devam�n� diliyorum.

TÜRK�YE' DE MÜZ���N
DUAYENLER�

Sezen Aksu (gerçek ad� Fatma
Sezen Y�ld�r�m) (d. 13 Temmuz
1954, Sarayköy, Denizli), Türk
�ark�c�, Anne ve babas� Selanik'ten
gelme[2] besteci ve söz yazar�

Emel Say�n 20 Kas�m 1945 tari-
hinde Sivas‘�n �ark��la ilçesinde
do�mu�tur. 1926’da Türkiye’ye
gelen muhacir bir aile olan Suat ve
Ahmet Say�n’�n 4 k�z çocuklar�n-
dan en büyü�üdür. 

Mü�erref Akay 1952 y�l�nda
�stanbul’da do�mu�tur. Çerkez
kökenlidir ve aslen Bal�kesirlidir.
Annesi Nebahat Akay’d�r. �eref
ad�nda erkek karde�i vard�r.
Mü�erref Akay, manken �enay
Akay’�n da halas�d�r. “Türkiyem”
adl� �ark�s� ile tan�nm��t�r.

Nilüfer Türk Pop Müzik tarihinin
en önemli sanatç�lar� aras�nda olan
sanatç� 31 May�s 1995 y�l�nda
�stanbul Cihangir' de do�mu�tur.
Rumeli kökenli olan sanatç�m�z
pop müzi�inde önemli bir kariyere
sahiptir.

Candan Erçetin Arnavut ve
Makedon kökenli bir ailenin k�z�
olan sanatç�m�z Balkan ülkelerin-
de ve Türkiye'de önemli bir hay-
ran kitlesine hitap etmektedir.

Bar�� Manço Aile kökenleri
�stanbul'un fethinden sonra
Konya'dan Selanik'e göç etmi� ve
sava� y�llar�ndaki zorluklar nede-
niyle I. Dünya Sava�� s�ras�nda
�stanbul'a göç etmi�ti. Türkiye'nin
tan�nmas�na ve kalk�nmas�na
büyük katk�da bulunmu� ender
sanatç�lar�m�zdan biridir.
Kendisini rahmetle ve sayg�yla
an�yoruz hepimiz eminim..

Aysel Gürel Türkiye'nin önemli

söz yazarlar�ndan biridir ken-
disi
Bulgaristan Vidin'lidir.
Aram�zdan ayr�lan sanatç�m�-
z� rahmetle ve sayg�yla an�yo-
ruz..

Sibel Can 1 A�ustos 1970
y�l�nda �stanbul Karagümrük

semtinde do�du. As�l ad� Sibel
Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni
baba Engin Cangüre ve Mudanyal�
anne Emine Gül Sezer
Cangüre'nin ilk çocuklar� olarak
dünyaya gelmi�tir.

Suzan Karde� 1960 tarihinde
Kosova'da dünyaya gelen sanatç�-
m�z ayn� zaman da makyaj uzma-
n�d�r ( makyöz )  Balkan ülkelerin-
de sevilen sanatç�m�z�n hayran kit-
lesi oldukça fazlad�r.

Cansever 1967 y�l�nda Makedonya
Vales do�umlu olan ses sanatç�-
m�z farkl� yorumlar�yla Türkiye'
de takip edilen sanatç�lar�m�z ara-
s�nda yer almaktad�r.

Cem Adrian 1980 tarihinde eski
Yugoslavya’dan göçen bir ailenin
ikinci çocu�u olarak Edirne' de dün-
yaya gelmi�tir. Türk pop müzi�inde
çal��malar�na devam etmektedir.

Metin �entürk Ailesi Kosova'dan
göçüp �stanbul Fatih'e yerle�mi�, 7
çocuklu bir ailenin sondan ikinci
çocu�udur. Sonradan babas� dahil
ailesinden alt� ki�i de çe�itli sebep-
lerle kör oldu. Metin �entürk, 3
ya��nda masadan dü�me sonucu
gözlerini kaybetti. �stanbul �stinye
Körler Okulu’nda 8 y�l yat�l� oku-
yarak e�itim ald�.

Ye�im Salk�m Müzisyen Dursun
Salk�m'�n k�z� olan Ye�im Salk�m'
da Türk pop müzi�inde albümle-
riyle milyonlar� kendine hayran
b�rakan sanatç�lar�m�z aras�ndad�r.

Havva Karaka� �zmir do�umlu
sanatç�m�z�n ailesi Makedonya'dan
göç etmi�tir. TRT sanatç�s� olan
Havva Karaka�'�n kendine özel bir
hayran kitlesi bulunmaktad�r.

Balkan kökenli ünlüler konulu
yaz�ma burada son veriyorum
ancak liste tamamlanm�� de�il
sayg� de�er okuyucular�m�z, tüm
dünyada kendi alan�nda en iyilerde
soyda�lar�m�z�n isimleri yer al�yor.
Bu yaz�mda kaleme alamad���m
di�er ses sanatç�lar�m�zdan özrü
bir borç bilir Türkiye' de ve
Balkan ülkelerinde ya�ayan tüm
hem�erilerimi en kalbi duygula-
r�mla selamlar sa�l�k ve esenlikler
dilerim. 

Esra BALKAN

K�M BU 
ÜNLÜLER;

BALKAN 
TÜRKLER� 

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu,
Karadeniz Rumeli

Dernekler Federasyonu ve
Sinop Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği olarak son
yapılan kabine değişikliği ile
beraber Başbakan
Yardımcılığına atanan Rumeli
kökenli Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu’na hayırlı
olsun ziyaretinde bulundular.
Başbakan Yardımcısı
Çavuşoğlu, Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu ve
buna bağlı Federasyon ve
Dernek Başkanlarını kabulünde
yaptığı açıklamada ziyaretten
büyük memnuniyet duyduğu-
nu belirterek, her zaman
STK’ları ile işbirliğine hazır
olduklarını ellerinden gelen
desteği vereceklerini belirtti.
Daha sonra Çevre Şehircilik ve
Kültür’den sorumlu Samsun
Milletvekili ve AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Çiğdem
Karaaslan ve Yurt Dışı Akraba
Topluluğu (YTB) Başkan
Yardımcısı Sayit Yusuf ziyaret
edilerek dernek çalışmaları ve

projeleri hakkında bilgi alış
verişinde bulunuldu.
Ziyarete Sinop Balkan Halkları
ve Mübadele Derneği adına
Dernek Başkanı Kenan Aral
katıldı. Aral yaptığı açıklamada

“Yapmış olduğumuz ziyaretler
çok olumlu bir ortamda gerçek-
leşti. Ziyarette Balkan ve
Rumeli Derneklerimiz ve ülke-
mizin genel konuları hakkında
bilgi paylaşımında bulunduk,

Yapacağımız projeleri değerlen-
dirdik Sayın Başbakan
Yardımcımıza Çavuşoğlu’na
hayırlı olsun dileklerimizi ilete-
rek görevinde başarılar diledik”
dedi. 

�mtiyaz Sahibi �lhan �AK�RO�LU

TEMS�LC�L�KLER
YAYIN KURULU

DI� TEMS�LC�L�KLER

SEV�LAY SA�T
KORAY BA�OL

�SMET TOPALO�LU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
�ARIK C�BO
ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGAR�STAN �smet TOPALO�LU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
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KKTC Mehmet ALDEM�R

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
ANTALYA Kenan KURTE�
�STANBUL �enol VATANSEVER
DEN�ZL� Fahrettin KOYUNCU
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BALKAN VE RUMEL�
DERNEKLER�’NDEN
Çavu�o�lu’na ziyaret

Yunanistan'�n Ba�konsolosu
ED�RNE’YE VEDA ETT�ED�RNE

BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgar ve Türk ressamlar,
ED�RNE'DE BULU�TU

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Ba�bakan
Yard�mc�l���na atanan Rumeli kökenli Bursa Milletvekili
Hakan Çavu�o�lu’na hay�rl� olsun ziyaretinde bulundu

BATI TRAKYA TÜRK TOPLUMUNUN 
ANAOKULLARI TALEB� SÜRÜYOR
�SKEÇE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma
Kurulu(BTTADK), Batı Trakya Türk
Azınlığı’nın Lozan Antlaşması ile garanti

altına alınan eğitim özerkliği kapsamında Batı
Trakya’da Türkçe ve Yunanca eğitim veren
azınlık anaokulları açılması talebini yineledi. 7
Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı
sonucunda BTTADK, Batı Trakya’daki azınlık
ilkokulları ile aynı statüye sahip olmak üzere
çift dilli anaokullar açılmasını istedi. Mart
2017’de Eğitim Politikaları Enstitüsü’nün Batı
Trakya Türk Azınlığı’na mensup çocukların
yaşadığı altı bölgedeki devlet anaokullarında
Yunanistan’daki yüksek öğretim kurumların-
dan mezun, her iki dili bilen bir azınlık üyesi-

nin anaokul sınıfında görevli öğretmenle birlik-
te çalışmasını öngören pilot uygulamayı değer-
lendiren Danışma Kurulu, Batı Trakya Türk
toplumuna sunulan sistemin sakıncalı olduğu-
nu belirtti. 2010 yılında Batı Trakya’da Türkçe-
Yunanca olmak üzere çift dilli azınlık anaokul-
larının açılması talebi ile 211 imzalı dilekçenin

dönemin Milli Eğitim Bakanı’na iletildiğini
hatırlatan Danışma Kurulu, Batı Trakya Türk
toplumunun talebinin bugün de aynı olduğu-
nun altını çizdi. Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, “ABTTF olarak Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu’nun çift dilli azınlık anaokul-
ları talebine destek veririz. Devlet anaokulları-
na gitmekten başka seçenek sunulmayan
çocuklarımız için devlet okul sistemi içerisinde
yaratılmaya çalışılan sistem gerçek talebimizi
karşılamamaktadır. İki dilli azınlık anaokulları
talebi göz ardı edilerek hayata geçirilecek her
bir uygulama bu anlamda eksik ve yetersiz ola-
caktır. Talebimiz nettir, okul öncesi eğitimde
anadilde eğitim hakkı tanınması talebiyle
Türkçe ve Yunanca olmak üzere çift dilli azınlık
anaokulları istiyoruz”  dedi. 

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Edirne'de görev süresi
biten Yunanistan Edirne
Başkonsolosu Paraskevi

Charitidou, Edirne Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Zıpkınkurt'a
veda ziyaretinde bulundu.
Charitidou, Edirne'de görev
yaptığı sürece keyifle hizmet
verdiğini belirterek "Edirne ve
Edirne insanlarını çok sevdim.
3 yıl boyunca severek çalıştım
ve güzel bir atmosfer oluştuğu
için her şey olumlu ve çok hızlı
bir şekilde ilerledi. Her iki ülke işbirliği
bağlarının güçlenmesi ve turizm ile ticare-
tin gelişmesi adına birçok çalışmalarımız
oldu" dedi. www.haberler.com sitesinden
alınan habere göre: yapılan işbirlikleri ve
çalışmalar ile güzel işlere imza attıklarını
belirten Başkonsolos Charitidou, ETSO
Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Zıpkınkurt'a görev süresi boyunca verdiği
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Hemen hemen aynı dönemde göreve başla-

dıklarını belirten Zıpkınkurt, "Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize
verdiğimiz hizmetlerden biri de vize alımı.
Bu doğrultuda taleplerimizi hiçbir zaman
geri çevirmediniz. Üyelerimize iyi hizmet
vermemiz adına desteklerinizi esirgemedi-
niz. Ayrıca göreve geldiğiniz günden bu
yana iki ülke arasında ekonomik ve ticari
ilişkiler kurulması ve işbirlikleri sağlanma-
sı adına uyum içerisinde ortak çalışmalar
yürüttük" ifadelerini kaydetti.
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Recep VAROL

OSMANLI 
DÖNEM�NDE 
BALKANLAR

Neredeyse dünyan�n en kanl� çat��mala-
r�n�n ve sava�lar�n�n oldu�u Balkanlar
hiç �üphesiz en uzun huzurlu y�llar�n�

ve en istikrarl� dönemlerini Osmanl�
�mparatorlu�u döneminde ya�am��t�r.
Osmanl�'ya göre bu co�rafyadaki ülkelerin
ismi Rumeli'dir. Tarihte Osmanl�'n�n
Balkanlar'a etkisi yads�namayacak düzeyde-
dir. Osmanl� Balkan co�rafyas�n� onca farkl�-
l�klar�na ra�men huzur içinde yönetiyordu. Bu
huzur ve istikrar ta ki, 19. yüzy�lda ba�layan
milliyetçilik ve bununla birlikte hürriyetçilik
ak�mlar�n�, Rusya ve Avusturya'n�n kendi
ç�karlar� do�rultusunda desteklemesi ile böl-
geyi huzursuzlu�a ve istikrars�zl��a sevket-
mi�tir. Buna Bulgarlar�n, S�rplar�n ve
Yunanl�lar�n geçmi�ten kalan milliyetçi ve
dini kinleri de eklenince; Osmanl�'y� ve dola-
y�s� ile Türkleri Avrupa'dan atmak için senar-
yolar h�zla yaz�lmaya ba�lanm��t�r. Bu senar-
yolar�n akabinde Balkan sava�lar� ortaya ç�k-
m��t�r. Tarihte uygulanan birçok �eyin bu gün
dahi Avrupa ve bölge devletlerinin
Müslümanlara kar�� ayn� �ekilde uyguland���
görülmektedir. Osmanl�'n�n bu co�rafyada
kurdu�u hakimiyeti kronolojik olarak ele ala-
cak olursak ilk olarak Balkanlar'�n gerçek
Fatihi'nin Birinci Sultan Murat Hüdavendigar
oldu�unu görürüz.

OSMANLI 
ADR�YAT�K KIYILARINDA

Bu dönemde Osmanl� Adriyatik denizine
kadar gelmi� bulunuyordu.
Y�ld�r�m Bayezid han ise 1389-1402 y�llar�
aras�nda Balkanlardaki Osmanl� hâkimiyetini
kesinle�tirmi�tir. Bu durum do�al olarak
Avrupal�lar� harekete geçirmi� ve kendi arala-
r�nda Osmanl�'ya kar�� birlik ad�na birçok
askeri koalisyon düzenlenmi�tir. Bu askeri
koalisyonlar�n yani di�er ad�yla sava� koalis-
yonlar�n�n akabinde S�rps�nd���, Çirmen, l.
Kosova, ll. Kosova sava�lar� ile Osmanl�'y�
Balkanlar'dan sürmek için yap�lm��t�r. Ancak,
Fatih Sultan Mehmed'in �stanbul'u Fethi ile
Avrupal�lar�n hayalleri kursaklar�nda kalm��
Osmanl� Balkanlar'�n tek hakimi olmu�tur.
Osmanl�lar'�n Balkanlar'da b�rakt��� günümü-
ze kadar gelen eserler örne�in, Belgrad içinde
222 cami ve mescit, 150 saray ve Konak, 17
medrese, 270 mektep, 17 tekke, ve 26 Çe�me
ile 600 umumi sokak muslu�u oradaki varl���-
m�z�n birer deliliydiler. Saraybosna, Selanik
ve Sofya'da da durum hemen hemen ayn�yd�.
Dün oldu�u gibi bugün de Balkanlardaki
nüfusun büyük k�sm� Müslüman’d�r. Bu kim-
lik Balkan co�rafyas�nda her zaman,
Müslüman=Türk,
Türk=Müslüman �eklinde görülmü�tür.
Öyle ki, bu co�rafya da Türk kökenli olma-
yanlar dahi kendilerini Türk olarak tan�mla-
may� ye�lemi�tir. Bu duruma verilebilecek en
güzel örnek Makedonya'd�r. Makedonya'da ki
Müslüman Arnavutlar Slav kimli�ini benim-
semektense Türk olarak tan�mlanmay� tercih
etmi�lerdir. Çünkü bu insanlar her �eyden
önce Osmanl�'d�rlar. Türkiye de Osmanl�'n�n
yegâne bakiyesidir. Bu Fahri soyda�lar�m�z�
bize bu denli ba�layan ise Türk-�slam ahlak�
ve Osmanl� miras�d�r. Nitekim sava��n hemen
akabinde 1997 y�l�nda Belgrad'da yap�lan gös-
terilerde protestocular�n ' Türk yönetimine
özlem,' Neredesin ey Türk (Osmanl�) yöneti-
mi alt�ndaki günler' �eklinde pankartlar açma-
lar� Bat� bas�n�n�n da dikkatini çekmi� ve
Türkiye'nin bölgede aktif olmas� gerekti�inin
alt�n� bir kez daha çizmi�tir. 

TÜRK-�SLAM KÜLTÜRÜNÜN
DEVET ANLAYI�I

Bu ba�lamda sonland�racak olursak bu bölge-
de kal�c� bar���n sa�lanmas� Türk-�slam kültü-
rünün devlet anlay���ndan geçmektedir.
Bat�n�n bu bölgede ki askeri güçleri bu co�-
rafya da sadece t�pk� geçmi�te oldu�u gibi
güvensizlik yaratm��t�r. Yap�lan d�� müdaha-
leler ba�ta huzursuzlu�un olmak üzere �idde-
tin dozunu artt�rm��t�r. Osmanl�'n�n yegane
bakiyesi olan Türkiye tarihine ve kimli�ine
sahip ç�kmakla yükümlüdür. Tabi ki bu
durum beraberinde birçok stratejik avantajlar�
da getirmi�tir ve getirecektir. Osmanl� kavra-
m� Türkiye'nin etkisini, s�n�rlar�n�n çok ötesi-
ne ta��yan büyük bir vizyonun ad�d�r. Bu öne-
min fark�na iyice var�l�p Balkan co�rafyas�na
yönelik Politikalar uygulanmal�d�r. Mesele
burada ihtiyaç sahibine koli yard�m�, bir iftar
verme veya Çe�me restorasyonu de�ildir.
Mesele burada samimiyetle gönülleri fethetme
meselesidir. Zira önünde neredeyse alt� as�rl�k
bir Osmanl� tecrübesi bulunan Türkiye Balkan
politikas�nda her zaman bir ad�m öndedir.
Burada kullan�lacak argümanlar bellidir.
Balkanlar'a giden kamu diplomasisi kurulu�la-
r�m�z�n mensuplar� bu co�rafyaya bat�l� ülke-
lerin Elçileri gibi de�il, karde�ini ziyarete
giden aile efrad�ndan biri gibi olmal�d�r.
Ayr�ca üç-be� kelime �ngilizce bilerek mese-
leyi çözdüklerini sananlar tam tersine mesele-
yi derinle�tirmektedirler. Zira dil gönülden
gönüle giden köprüdür, samimiyetin di�er
ad�d�r. Balkanlar'da t�pk� tarihte oldu�u gibi
huzuru, karde�li�i sa�layabilecek, herkesi
bütün farkl�l�klara sayg� duyacak bir yar�na
haz�rlayacak olan ülke sadece Türkiye'dir.
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Prof. Dr. Bisera Suljić
Boškailo ise Saraybosna’da,
Temmuz 2016 yılında yapı-
lan, Dünya Boşnak
Kongresi’ndeki sunumun-

da: “Bosna Hersek’te, İlir ve Got kökenlile-
rin oranı, Slav kökenlilerin oranından çok
daha fazladır. En büyük oran ise Eski Yerel
Bosnalılara aittir” demiştir. Demek ki
genetik araştırmalara göre, 25 bin yıldır
Bosna Hersek ve dolayısı ile çevresinde (ki
bunlardan biri de Sancak bölgesidir)
insanlar varlar ve genetik olarak onların
yüzde 60’ı hala Bosna Hersek’te yaşamak-
tadırlar. Gelelim yakın tarihi bilgilere:
Bosna Hersek ve Sancak toprakları, kadim
Bosnalılar üzerinde yaşamakta iken, MÖ.
4. yy.’da İlirya Krallığı idaresi altına gir-
miştir ( Bugünkü Anavutlar, doğrudan
İlirler olmayıp, İlir birliğini oluşturan bir
aşiretin devamıdırlar; Bosna’ya yakın top-
raklarda yaşamış bazı İlirya Krallığı
Aşiretleri: Ardeytsler, Autariyatlar,
Batiastlar, Dokleatlar, Labeatlar, Patronlar,
Pirustlar ve Sardestlerdir. Daha sonraki
tarihlerde bu aşiretler; Albaninler,
Arbanaslar, Arbnesler, Arnavutlar ve
Şiptarlar olarak karşımıza çıkarlar. Daha
sonra Makedonya Kralı Büyük İskender,
İlirya Kralığını yıkmış, Büyük İskender
öldükten sonra ise tekrar kurulmuştur.
Romalılar ise İlirlerin Bosna üzerindeki
hâkimiyetlerine tamamen son vermiştir.
Romalılarda önce Bosna üzerinde bir ara
Keltler hâkimiyet kurmuş ve daha sonra
ünlü olacak olan, “Her yol Roma’ya çıkar”
vecizesindeki kaldırımlı Roma ticari ve
askeri yollarını, toprak yollar olarak
Keltler açmışlardır.

Romalılar döneminde Bosna ve Hersek,
Romalıların önemli eyaletlerinin toprakları
olmuş ve özellikle yeraltı zenginliklerin-

den (madenler) dolayı Drina vadisi, başta
Argentarya (Srebrenica) ve Romalıların
yazlık başkenti olan, bünyesinde senatör-
lerin yazlık villaları ve senato binasını
bulunduran, Domavia ile çok önemli bir
merkez olmuştur. Roma Hamamları ile
ünlü bugünkü Ilıca’yı unutmamak lazım.
Roma İmparatorluğu vatandaşlarının
buralarda yüzlerce yıl yaşamış olduklarını
göz önüne alırsak tüm bu insanlar ve son-
radan gelenler Bosna gibi güzel bir ülkede
buharlaşmış olamazlar. Bunun yanında,
Visoko’daki piramit görünümlü tepelerin
altındaki tarihi tünellerde araştırmalar
yapan, arkeolog Dr. Samir Osmanagiç’in
keşfettiği ve M.Ö. 2. yy.’a ait olduğu sapta-
nan bir taş üzerinde yazılı Runik yazısı bir
başka gerçeği ortaya çıkartmıştır. Bilindiği
gibi, 16 harfli Runik Alfabesi, ilk çağ tüc-
carlarının kullandığı bir alfabe olup, tüm
ticari alış verişlerde, Kuzey ve Orta
Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey
Afrikalı tüccarlar tarafından kullanılmakta
idi. Bu da bize Visoko şehrinin o zamanlar
bir ticaret merkezi konumunda olduğunu
ve Akdeniz çanağındaki ülkelerden gelen
malların, Adriyatik Denizi kıyılarındaki
limanlardan Visoko’ya getirildiği, buradan
Kuzey ve Doğu Avrupaya götürüldüğü-
dür. Tersi olarak ta, Orta Asya ve
Avrupanın çeşitli yerlerinden gelen malla-
rın Visoko^da pazarlandığı da düşünül-
mektedir.
Romalılardan sonra Gotlar uzun süre
Bosna’ya hâkim olmuşlar ve çok derin
izler bırakmışlardır. 6. yy.’dan sonra
Avarlar, beraberinde getirdikleri Sloven
kavimler ile 200 yıl kadar Bosna dâhil
Batı Balkanlara hâkim olmuş,
yine aynı tarihlerde Bizans
Devleti ile defalarca bu top-
raklar için karşı karşıya
gelmiştir.
(Burada özellikle bilme-
nizi istediğim bir konu
var. İstanbul
Üniversitesi, Tarih bölü-
münden Doç. Dr. İsmail
Mangaltepe, “4.- 8. Asırda
Türklerin Doğu Avrupa’ya
Göçleri ve Bu Coğrafyanın
Türkleşmesi” adlı makalesinde,
Slavlar ile ilgili bakınız ne diyor; “M.S.
584 yılında, ünlü Suriyeli tarihçi
Johannes’in kitabında şöyle yazıyor:
Eskiden ormanlardan dışarı çıkmayı cesa-
ret edemezken, Avarlar sayesinde savaşa
alışan ve altın, gümüş, at sürüsü sahibi
olan Slavlar…” Bu belgeyi özellikle vurgu-
lamak istiyorum. Birileri diyor ki,
“Bosnalılar Slavdır”, Bunda bir sakınca
yok. Köken olarak her hangi bir ırktan
gelebilirler ama yukarıda yazdığım ve tari-
hin çeşitli zamanlarında devamlı olarak
Bosna Hersek ve Sancak’ta, 25 bin yıldan
beri yaşayan insanlara ne oldu?
Buharlaştılar mı? Buzul çağında ve sonra-
sında Avrupa’da insanoğlunun yaşaması-
na en uygun olan Bosna topraklarında
binlerce yıldır yaşayanlara ve o kadar fark-
lı devlet ile medeniyet kuranlara ne oldu?

Buharlaştılar mı? Madenlerin ve tarım
ürünlerinin, meyvelerin, meraların olduğu
o topraklar, binlerce yıl üzerinde insanlar
yaşasın diye Slavların gelmesini mi bekle-
di? Böyle bir şeyi aklınız alabiliyor mu?
Zamanında, Dünyanın en zengin impara-

torluğu, Roma

İmparatorluğunun idaresindeki “Roma
Vatandaşları” olan Bosnalılar, tarihte anıl-
maları için, 7. asra kadar altını, gümüşü
dahi bilmeyen Slavları mı bekledi?
Fatih’in, Karaman Beyliğinden,
Konya’dan,  Bosna’ya Türkleri yerleştiril-
miş olması ve Boşnakların onlardan türe-
miş olduğu safsatası gibi bu da tarihi ger-
çeklere dayanmayan bir iddia. Boşnak
Halkının kökenleri arasında Slav kökenli,
Karaman Türkleri kökenli ailelerin olması
başka bir şey, Boşnak Halkının tümünü
tek bir kökenle tanımlamaya çalışmak
bambaşka bir şey. Boşnak Milleti kavramı
ise tamamen farklı bir şey olup, kişinin,
kendini Boşnak Milleti’nin bir bireyi ola-
rak tanımlayıp tanımlamadığı meselesidir.
Millet; köken (soy, asıl) ve inançla hiç ilgisi
olmayan bir sosyolojik tanımdır.

Avarların, Frank Kralı Franko’ya yenilme-
sinden sonra, Bosna ve çevresi Frankların
hâkimiyeti altına girmiştir. Frankaları geri
çekilmesinden sonra Batı Balkanlarda,
Banlar (Beylikler) dönemi başlamış, Bosna
Banlığı (Ban Kulin), Hırvat Banlığı, Zeta
Banlığı ve Sırp Banlıkları kurulmuştur.
Hırvat Banlığı 1093 yılında Macarlar tara-
fından, Sırp Banlığı 1389 yılında
Osmanlılar ve Bosna Krallığı da 1463 yılın-
da yine Osmanlılar tarafından yıkılmıştır.
Bosna Hersek ile Sancak, 1878 yılına kadar
Osmanlı Devleti toprakları ve üzerinde
yaşayanlar da hangi inançtan olursa olsun,
Osmanlı Devleti vatandaşları olan

Boşnaklar olarak bilinmiştir. 1912 Balkan
savaşları ve 1992 Bosna Kurtuluş Savaşı’na
kadar olan bölüm ise Boşnak kimliği ve
Bosna Devleti’nin reddedildiği, tarihin
Boşnak göçleri ve katliamlarla dolu utanç
sayfalarıdır. O topraklar üzerinde 25 bin
yıldan bu yana yaşayan insanlara, önceleri
Bosnalılar, Banlık ve krallık döneminde
“Dobrih Boşnyani”, Osmanlı döneminde
ve günümüzde de Boşnaklar deniliyor.
Günümüzde de Bosna Hersek ve iki dev-

let arasında bölünmüş olan Sancak’ta
yaşayan insanlar, her şeye rağmen,
büyük bir çoğunlukla kendilerini
Boşnak olarak tanımlıyorlar.
“Poznata historičarka za srednji
vijek, prof. Zagrebačkog sveučilišta,
dr. Nada Klajić, koja je 1989. izdala

knjigu ‘Srednjovjekovna Bosna’, je
prva među historičarima naučno doka-

zala da Bosna nije nikad pripadala ni
srpskim ni hrvatskim zemljama”,
Türkçesi: “Tanınmış Ortaçağ tarihçisi,
Zagreb Üniversitesi’nden, 1989 yılında,
Ortaçağ Bosna’sı kitabının yazarı, Dr.
Nada Klayiç, tarihçiler arasında ilk olarak
bilimsel belgelerle; Ortaçağ Bosna Devleti
hiçbir zaman Sırpların veya Hırvatların
toprağı olmadığını net bir şekilde göster-
miştir.” Ayrıca bir başka söyleşide Nada
Klaiç, bir tarihçi olarak şuna dikkat çek-
miştir; “Ortaçağ’da, Batı Balkanlarda en
uzun süreli yaşamış olan devlet, Bosna
Krallığı Devleti olmuştur.”

www.bosnakmedya.com
sitesinden alınmı�tır

‘ ’Konumuz, özde Bosna ama genelde Bosna Hersek ve Sancak ise �u soruya
cevap bulmak zorundayız! O topraklar üzerinde insanlar ne zamandan beri
ya�ıyorlar? Üzerinde belli bir kültür veya bir çe�it medeniyet olu�mu� mu?
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PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da nihayet hükümet
seçildi ve güvenoyu aldı.
Seçimler yapılmasından

sonra kilitlenen Meclis Başkanlığı
seçiminin tamamlanması ve Kadri
Veseli’nin Kosova Meclis Başkanı
seçilmesinden sonra diğer bir kriz
de sonuçlandı ve Kosova yeni
hükümetine kavuştu. Böylece
Başbakan Ramus Haradinay
önderliğinde Kosova Cumhuriyeti
yeni hükümeti kuruldu. 
Hükümette Kamu Hizmetleri
Bakanlığı görevine  KDTP Genel
Başkanı Mahir Yağcılar tekrar
seçildi. Kosova'da kurulan yeni
hükümette bakanların görev dağı-
lımı şöyle oldu:
Başbakan Ramuş Haredinay
Maliye Bakanı: Bedri Hamza
İnovasyon ve Girişimcilik Bakanı:
Besim Beqaj

Entegrasyon ve Diyaspora Bakanı:
Abelard Tahiri
Adalet Bakanı: Uran Ismajli
Avrupa Entegrasyonları Bakanı:
Dhurata Hoxha
Kültür Bakanı: Kujtim Gashi
Altyapı Bakanı: Pal Lekaj
KGG Bakanı:Rrustem Berisha
Eğitim Bakanı: Shyqeri Bytyqi
Ticaret Bakanı: Bajram Hasani
Çalışma Bakanı: Skender Reçica
Dışişleri Bakanı: Behgjet Pacolli
Çevre Bakanı: Albena Reshitaj
İçişleri Bakanı: Flamur Sefaj
Ekonomik Kalkınma Bakanı:
Valdrin Lluka
Diyaspora Bakanı: Dardan Gashi
Yerel Yönetim Bakanı: Ivan
Todosijeviç
Geri Dönüş Bakanı: Dalibor Jevtiç
Tarım Bakanı: Nenad Rikalo
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar
Kırsal Gelişim Bakanı: Rasim
Demiri

Ça�da� DUMAN

ANNAN 
PLANI VE �K�
KES�ML�L�K (!)

Birle�mi� Milletler eski genel sekreteri Kofi
ANNAN; Rum ve Türk kesimleri halinde
bölünmü� olan K�br�s adas�n�n ba��ms�z bir

devlet olarak birle�tirilmesini öneren bir plan sun-
mu�tur. Annan Plan� ilk kez 11 Kas�m 2002 tarihinde
sunuldu. S�ras�yla 10 Aral�k 2002, 26 �ubat 2003 ve
29 Mart 2004 tarihlerinde düzeltmeler ve eklenmeler
yap�ld�. Plan�n son �ekli 31 Mart 2004 tarihinde Kofi
ANNAN taraf�ndan �sviçre’de taraflara sunuldu.
Annan Plan� ilk sunumundan bugüne kadar birçok
de�i�im göstermi�tir. Bu de�i�imler genelde Türk
kesiminin lehine olmu�tur. Ancak gördü�ümüz üzere
plan�n son hali bile Türk kesimini tatminden oldukça
uzakt�r. Plana göre K�br�s adas� ba��ms�z ve federal
nitelikte bir devlet olacakt�. Plan gere�ince Birle�ik
K�br�s Cumhuriyeti’ndeki bakanl�klar�n en az üçte
biri Türklerden olu�acakt�. Devlet ba�kanl��� ve ba�-
bakanl�k makamlar� on ayda bir Türkler ve Rumlar
aras�nda de�i�ecekti. Nisan 2004’te Kuzey ve Güney
K�br�s’ta yap�lan referandumlarla oylamaya sunulan
plan, Türk taraf�nda yüzde 65 oyla kabul edilirken;
Rum taraf�ndan yüzde 76 ret oyu alm��t�r. Plan�n
kabul edilmesi için iki taraf�nda kabul etmesi gerekti-
�i için plan hayata geçirilememi�tir.
Annan Plan�’n� iki kesimlilik ile ilgili bölümdeki
ekonomik yap� il yerle�im ve nüfus konular� ile ilgili
maddelere dikkat edilmesi gerekir; Plan kabul edil-
seydi 5. ve 9. y�llar aras�nda belediye ve köy nüfusu-
nun yüzde 8 i oran�nda, 10. ve 15. y�llar aras�nda ise
yüzde 18 oran�nda Rum, kuzeye yerle�me hakk�na
sahip olacakt�. Ancak Karpaz Bölgesindeki Dip
Karpaz, Yeni Erenköy, Sipahi Ve Adaçay köylerine
eski Rum sakinleri hiçbir s�n�rlama ve k�s�tlamaya
tabi olmaks�z�n geri dönebileceklerdi. Ayr�ca 74’ten
sonra güneye göçmü� ve bugün ya�� 65’i geçmi�
olan Rumlar, 5y�ll�k s�n�rlama ile ba�l� olmaks�z�n
kuzey kesimindeki eski topraklar�na göç edebilecek-
tir. Bu ki�ilere aile üyeleri de refakat edebilecektir.
Üstelik Karpaz’�n eski eski sakinleri, 65 ya��n� dol-
durmu� Rumlar ve aile üyeleri 6y�ll�k yerle�im s�n�r-
lamas�na uymalar� halinde yüzde 18lik orana tabi
tutulmayacaklard�r. Anla�madan sonra da Rumlar�n
yerle�im hakk�na getirilen s�n�rlamalar�n temel hak
ve özgürlüklere ayk�r� oldu�unu öne sürerek
A�HM’e müracaatla s�n�rlamalar�n kald�r�lmas�n�
talep etme haklar� vard�r.

RUMLARIN ORANI

Böyle bir durumda K�br�s Türk parça devletine yer-
le�mesi öngörülen Rumlar�n oran� 15.y�la gelmeden
de yüzde 28’e ula�abilecek, hatta tüm s�n�rlamalar�n
kalkmas� söz konusu olacakt�r. K�br�s Türk parça
devletinde yüzde 28 oran�nda bir nüfusa sahip olan
Rum as�ll� vatanda�lar seçme ve seçilme hakk�na
sahip olacaklard�r. Planda kurucu devletlerin kendi
meclislerinin yan�nda ortak devleti temsilen ortak bir
senato ve bir Temsilciler Meclisi olmas� öngörülmü�-
tür. Ortak devlet senatosunda iki taraf�nda e�it temsil
hakk� varken; Temsilciler Meclisi’nde ise nüfus ora-
n�na göre temsil hakk� öngörülmü�tür. Böylece Türk
parça devletinde seçme ve seçilme hakk�na sahip
olan Rumlar�n Türk kesimine ayr�lm�� olan koltukla-
r�n önemli bir k�sm�na söz konusu olacakt�r. Uzun
vadede, ortak devletin yönetimini üstlenecek olan
ba�kanl�k konseyinde Rumlar�n 4, Türklerinse 2 kol-
tu�u olacakt�r. Ancak konsey üyelerinin Türk ya da
Rum as�ll� olmas� �art� aranmazken sadece parça
devlet vatanda�� olmalar� yeterli olacakt�r. Yani
Türklere ayr�lan koltuklarda Rum as�ll� vatanda�lar�n
oturmas� söz konusu olacakt�r. Böylece adadaki Rum
yönetimi a��rla�acakt�r. Bu durum ise Annan
Plan�n�n iki kurucu devletten birinin di�eri üzerinde
egemenlik kuramayaca�� ile ilgili maddesine ters
dü�mektedir.

ESK� KARPAZ SAK�NLER�

Eski Karpaz sakinlerinin ve 64 ya��n� geçmi�
Rumlar�n kuzey taraf�na göç etmeleriyle �u an orada
ya�ayan ve Rumlar�n “Yerle�ikler” olarak adland�r-
d�klar� Türkiye’den KKTC’ye göçmü� olan Türkler
göç etmek zorunda kalacaklard�r. Ancak yer de�i�tir-
mek zorunda kalacak olan Türk yerle�ikleri aç�s�ndan
ada da demografik dengenin tam olarak düzeltilmesi
söz konusu de�ildir1.Bu durumda Türk yerle�ikleri-
nin gelece�i belirsizdir. Karpaz Bölgesi Türkiye aç�-
s�ndan da stratejik önem ta��maktad�r ve burada Rum
nüfusunun a��rla�mas� Türkiye’yi stratejik aç�dan
tehdit edebilecektir. Bilindi�i üzere Avrupa’n�n pet-
rol sevkiyat�n�n önemli bir k�sm� Bakü-Ceyhan hat-
t�ndan yap�lmaktad�r ve Karpaz Türkiye’nin bu hatt�n
iki tarafl� güvenlik ve kontrolünü sa�lamas� aç�s�ndan
çok önemlidir. Ayr�ca K�br�s adas� kendisine en
yak�n kara olan Türkiye ile ekonomik ba�lar�n� sa�-
lamla�t�rmal�d�r. Rum yönetimi �u an bile bu ba�la-
r�n kopar�lmas� için AB silah�n� kullanmaktad�r.
Gelecekte, Karpaz’da Rum nüfusunun ve ortak sena-
toda Rum as�ll� vatanda�lar�n artmas�yla bu ba�lar�n
kopar�lmas� kaç�n�lmaz olacakt�r.
Annan Plan� sadece nüfus aç�s�ndan de�il ekonomik
aç�dan da Türk kesimine zarar verebilecek nitelikte-
dir. Mesela, plan kabul gördükten sonra Güzelyurt’
Rumlara verilmesi söz konusudur. Bu da Türk kesi-
minin sulu tar�m arazilerinin yüzde 67.5lik k�sm�n�
kaybetmesi demektir. Böylece Türk kesimi hububat,
sebze, narenciye ve patates üretimlerinin büyük bir
k�sm�n� kaybetmektedir. Böylece tar�m sektöründeki
toplam kay�p 127milyon dolar civar�nda olacakt�r, bu
rakam KKTC’nin tar�msal gelirinin yüzde 33’üne
denk gelmektedir. Ayr�ca Güzelyurt’un Rum yöneti-
mine devredilmesiyle burada mevcut olan 1350 i�ye-
ri kapanacak ve tar�mda olanlarla birlikte 13bin ki�i-
nin i�siz kalmas� söz konusu olacakt�r.
Bütün bu veriler de�erlendirildi�inde görülmektedir
ki K�br�s Türk siyasi hayat�nda sorgulanan Annan
Plan� k�sa vadede K�br�sl� Türklere uygulanan haks�z
izalosyonu sona erdirecek de olsa uzun hatta orta
vadede K�br�s Türklerini adada az�nl�k haline getire-
bilecek uygulamalar mevcuttur. Ayn� zamanda
K�br�s Türkleri ile Türkiye'nin savunma konusunda
paralel çizgisine de zarar verebilecek bir metindir. Bu
sebeple K�br�s Türk siyasileri plan� yeniden ele
almak yerine gerçekten adada iki kesimlilik ilkesine
uygun bir anla�ma için gerek Birle�mi� Milletler
gerek AB nezdinde çal��malar yapmaya çal��mal�d�r.
Bu sayede uluslararas� toplum Referandum sonras�
olu�mu� “çözüm taraftar� K�br�sl� Türkler” imaj�n�
kuvvetlendirmi� olacakt�r.
www.tasam.org.tr sitesinden al�nm��t�r….

Kosova’da Hükümet kuruldu,
YAĞCILAR YİNE BAKAN OLDU
Kosova'da nihayet hükümet seçildi ve güvenoyu ald�. Seçimler yap�lmas�ndan sonra kilitle-
nen Meclis Ba�kanl��� seçiminin tamamlanmas� ve Kadri Veseli’nin Kosova Meclis Ba�kan�

seçilmesinden sonra di�er bir kriz de sonuçland� ve Kosova yeni hükümetine kavu�tu.

SOFYA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan hükümeti, Türkiye sını-
rına dikenli telden bir duvar öre-
rek, yasa dışı göçü önlemeye çalışı-

yor. Ancak bu uygulama şimdiye kadar
beklenen sonucu vermedi. Yüksek bir
maliyeti olan tel örgü için 600 bin Euro
tutarında ek kaynak ayrılması tartışma-
ları yeniden alevlendirdi. Türkiye sını-

rında inşa edilen 234 kilometre uzunlu-
ğundaki tel örgü için şimdiye kadar 100
milyon Euro harcandı. Maddi kaynakla-
rın kullanımı ve tel örgü inşasındaki
usulsüzlük iddiaları ise gündemdeki
yerini koruyor. İddialara göre yapım işle-
ri ihale açılmadan hükümete yakın şir-
ketlere veriliyor. www.dunyabulteni.com
sitesinden alınan bilgilere göre: üstelik
plana göre iki katlı olması gereken tel

örgü, tek katlı olarak döşeniyor.
Mültecileri durdurmak için kurulan set,
farklı yöntemlerle kesilebilecek kadar
zayıf ve yasadışı göçü de önleyemiyor.
Kaldı ki Bulgaristan, mülteciler için
sadece transit bir ülke konumunda.
Bulgar hükümetinin Avrupa Birliği'nin
en yoksul ülkesi olarak, bu denli büyük
bir bütçeyi tel örgü yapımına ayırması
kamuoyunda da tepkilere yol açıyor.

Bulgaristan'da Türkiye s�n�r�na tel örgü krizi!

ÜSKÜP/BALKAN
GÜNLÜ�Ü

Makedonya
Cumhuriyeti
Meclisi’nin 12.otu-

rumunda Makedonya
Cumhuriyeti Meclisi’nin
diğer ülkelerle olan dostluk
grupları görüşüldü.
Dostluk grupları başkan ve
üyelerden oluşmakta.
Meclis’teki Türk milletve-
killeri de değişik ülke dost-
luk gruplarına üye olurken,
Türk Hareket Partisi’nden
Enes İbrahim
Makedonya-
Türkiye Dostluk
Grubu başkanlığı-
na seçildi.
www.habermake-
donya.net sitesine
göre; İbrahim
ayrıca Bosna-
Hersek, Romanya
ve Japonya dostluk grupla-
rının üyeliğine de seçildi.
Makedonya-Türkiye
Dostluk Grubu’nun üyeleri

arasında ise yine Türk mil-
letvekili Yusuf Hasani
(Türk Demokratik Partisi),
Artan Grubi (BDİ),
Muhamed Zekiri (SDSM),
Amdi Bayram
(Makedonyalı Romenler
Birliği), Teuta Bilali (Besa),
Nikola Micevski (Vmro-
Dpmne), Aliya Kamberoski
(Avrupa’nın Gelecek
Partisi) yer almakta. Türk
Hareket Partisi Milletvekili
Enes İbrahim sitemize ver-
diği kısa demeçte
”Makedonya ve

Türkiye’nin dostluk-
ları eskiye dayan-
maktadır. Dost ve
kardeş ülkeler ara-
sındaki işbirliğin
pekişmesi ve gelişti-
rilmesi konusunda
çalışmalara devam
edeceklerini” ifade
etti. Diğer Türk

Milletvekili Yusuf Hasani
ise Makedonya-Endonezya
dostluk grubu başkanlığına
seçildi.

Enes �brahim, Makedonya-Türkiye 
Dostluk Grubu Ba�kan� seçildi

�STANBUL/BALKAN
GÜNLÜ�Ü

Tüm Rumeli
Dernekleri
Federasyonu

(RUMELİFED) Yönetim
Kurulu Başkanı Adem
Serbest, Sırbistan'ın
Makedonya'daki diplo-
matlarını geri çağırması-
na ilişkin, "Sırbistan ve
Makedonya, aralarında-
ki sorunu konuşarak
çözmelidir. Dostluk
adına atılacak her adım
hem taraflara hem de
bölgeye büyük katkı
sağlayacaktır." açıklama-
sı yaptı. Serbest yaptığı
değerlendirmede,
Sırbistan ve Makedonya
arasında gerilen ilişkile-
rin bir an önce eski nor-

mal seviyesine dönmesi-
ni beklediklerini kaydet-
ti.
www.dunyabulteni.net
sitesinin bilgilerine göre;
ülkeler arasındaki sorun-
ların ani alınan kararlar
ve restleşmelerle çözüle-
meyeceğine inandıkları-
nı ifade eden Serbest,
şunları kaydetti:
"Sırbistan ve Makedonya
arasında son günlerde
yaşanan kaygı verici ger-
ginlik, sadece iki ülkeye
değil tüm Rumeli ve
Balkan coğrafyasını
endişelendirmektedir.
Türkiye'de yaşayan ve
bölgede hala akrabaları
bulunan Rumeli ve
Balkan göçmenleri de bu
gelişmelerden kaygı
duymaktadır. "

Rumeli dernekleri S�rbistan-
Makedonya sorununa çözüm istedi
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Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcular�n�n
ba�ar�l� performans� sayesinde Türkiye, �ampiyona-

da 2 gümü� ve 1 bronz madalya kazand�

F�L�BE/BALKAN GÜNL�Ü

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde
düzenlenen 42. Uluslararası
Sıdenineniye Yarı Maratonu'nda

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un
maratoncusu Ahmet Bayram 23 kilo-
metrelik zorlu parkurda başarılı perfor-
mansıyla genel klasmanda dördüncü
sırada yer alırken yaş kategorisinde de
zirvede yer aldı. www.haberler.com’a
göre: Manisa Büyükşehir Belediyespor
Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç,
yeşil-beyazlı sporcuyu kazandığı dere-
ceden dolayı tebrik ederek, başarıları-
nın devamını diledi. 

TEK�RDA�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tekirdağ'da Türkiye Yelken
Federasyonu, Tekirdağ Valiliği,
Süleymanpaşa Belediyesi ve

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliği
ile gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 200
sporcunun katıldığı 50'nci Balkan
Yelken Şampiyonası, merkez
Süleymanpaşa İlçesi'nde düzenlenen
törenle start aldı. Tekirdağ Valiliği
önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk
sunumu, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın ardından valilik önünden,
yarışların yapılacağı Tekirdağ Yelken
İhtisas Kulübü'ne kadar yaklaşık 1000
kişinin katıldığı kortej yürüyüşü ger-
çekleştirildi. www.hurriyet.com.tr site-
sinden alınan habere göre; Türkiye
Yelken Federasyonu Başkanı Özlem
Akdurak, Tekirdağ'ın yelken sporunda
çok önemli bir noktaya geldiğini belir-
terek, "Tekirdağ bizi yine çok iyi ağırlı-
yor. Yelken sporunda her gün daha
önemli işlere imza atıyor." dedi. 

Tekirda�’da Balkan
Yelken �ampiyonas�
heyecan�

Balkanlar'da Ahmet
Bayram rüzgâr�NOV� SAD

BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzen-
lenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton
Şampiyonası'na Türkiye, Sırbistan,

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan
olmak üzere 5 ülkeden, toplamda 44 milli
sporcu yer aldı. www.haberler.com’a göre;
şampiyonada Osmangazi Belediyespor
Kulübü'nden 3 sporcu ay yıldızlı formayı
giyerek önemli başarılara imza attı.
Osmangazili sporculardan Edanur Demir,
tek bayanlar kategorisinde ikinci olurken,
Osmangazili bir diğer sporcu Ayça Özgür
takım arkadaşı Azra Kurutan ile birlikte
çift bayanlar kategorisinde ikinciliği elde
etti. Osmangazi Belediyespor'un iki başarı-
lı badmintoncusu Orçun Öztürk ve Ayça
Öztürk de, karışık çiftlerde üçüncü olma

başarısını gösterdi. Osmangazi
Belediyespor Kulübü sporcularının sergile-
diği başarılı performans ile Türkiye, şam-
piyonadan ikisi gümüş, biri bronz olmak
üzere toplam üç madalya ile ayrıldı.
15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası
ile aynı tarihlerde Bulgaristan'ın
Haskova şehrinde Kassabian Brothers
Uluslararası Badminton Turnuvası düzen-
lendi. 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'na puan
vermesi bakımından önem taşıyan turnu-
vaya, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan,
Hollanda, İngiltere, Romanya, Rusya,
Kıbrıs, Sırbistan olmak üzere 9 ülkeden, 73
milli sporcu katıldı. Şampiyonada
Osmangazili sporculardan Tayfun
Taşdemir tek erkekler kategorisinde ikinci,
tek bayanlar kategorisinde Naime Yılmaz
ikinci, çift erkeklerde Tayfun Taşdemir
üçüncü oldu.

SIRB�STAN VE BULGAR�STAN’DA

OSMANGAZİ FIRTINASI


