
Kosova ile Karada�
arasındaki sınır 

sorunu çıkmazda
KOSOVA Ba�bakan Yard�mc�s� ve
D��i�leri Bakan� Behxhet Pacolli,
Kosova ile Karada� aras�ndaki
s�n�r�n yeniden belirlenmesinin,
Kosova meclisindeki mevcut
durum göz önüne al�nd���nda �u
an için mümkün olmad���n� söyle-
di. S�n�r meselesinin iki ülke ili�ki-
lerini etkilemeyece�ini belirten
Pacolli, "Kosova meclisindeki mev-
cut durum nedeniyle s�n�r�n yeni-
den belirlenmesini öngören anla�-
man�n onaylanmas� �u an için
imkans�z." ifadelerini kulland�.
Pacolli, ortada imzalanm�� bir
anla�ma oldu�unu unutmad�klar�-
n� dile getirerek, "Sizden içinde
bulundu�umuz zor durumu göz
önünde bulundurman�z� rica edi-
yoruz. Yeniden bir araya gelece�i-
miz daha do�ru bir zaman� bekle-
meliyiz" dedi. 

Davuto�lu, Üsküp’ü
Konya’ya benzetti

TÜRK�YE Cumhuriyeti’nin eski
Ba�bakan� ve TBMM AK Parti
Konya milletvekili Ahmet
Davuto�lu, Makedonya’n�n ba�-
kenti Üsküp’te Uluslararas� Balkan
Üniversitesi’nde “Küresel ve
Ulusal Düzen(sizli�i)in Gelece�i:
Ayr�cal�kl� Popülizme kar��
Kapsay�c� Küresel Yönetim” konu-
lu konferans verdi. Davuto�lu,
“Üsküp’e ilk ziyaretim 2005 y�l�n-
da olmu�tu. Ba�ka bir �ehre gitti-
�inizde kendinizi turist gibi hisse-
dersiniz. Ancak Üsküp’e geldi�im-
de memleketim Konya’daym���m
gibi hissettim. Burada yabanc�
veya turist de�ildim. Sanki bütün
ailem burada ya��yormu�, burada
do�mu�um gibi Üsküplüydüm”
ifadelerini kulland�. Ahmet
Davuto�lu daha sonra Devlet
Bakan� Adnan Kahil ve Büyükelçi
Tülin Erkal Kara e�li�inde Üsküp
Türk Çar��s�n� ziyaret etti.

Türkiye ile
Bulgaristan
enerjide hedef
büyütüyor
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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 9’daRifat SA�T

100 YIL ÖNCE 
BALKANLAR

100 YIL SONRA 
ORTADO�U

Sayfa 7’de

YEN� B�R 
MÜZAKERE 

OLACAK MI?

Ata ATUN

5’te

5’te

ÇAVU�O�LU, FETÖ'nün bir di�er hedefi-
nin de yeti�tirdi�i elemanlarının vasıta-
sıyla devletin çe�itli kademelerine yerle-
�ip, zamanı geldi�inde o devleti adeta
felç etmek için zemin hazırlamak oldu�u-
na dikkat çekerek, FETÖ mensuplarının
kripto, ikiyüzlü, kendilerini gizleyen, teh-
didi ve �antajı da en önemli argüman

olarak kullanan ki�iler oldu�unu söyledi.
FETÖ'nün dünyanın birçok ülkesine okul-
ları vasıtasıyla girdi�ini ifade eden
Ba�bakan Yardımcısı Hakan Çavu�o�lu,
örgütün mensuplarının gittikleri her
yerde çok rahat ve hiçbir engelle kar�ı-
la�madan orada bir �ekilde kurumsal
yapıya kavu�malarının dü�ündürücü

oldu�una dikkat çekti. Çavu�o�lu,
"Özellikle Bo�nak karde�lerimizin de bil-
mesini isterim ki, yıkanmı� bu beyinler,
her zaman hem ülkeniz hem de aileniz
için büyük bir tehdit te�kil edecektir.
Bugün Türkiye'nin ya�adıklarını yarın siz-
lerin ya�amayaca�ının garantisini vere-
meyiz" diye konu�tu. 

Türkiye’den
Bosna’ya 

FETÖ uyarısı

Türkiye’den
Bosna’ya 

FETÖ uyarısı
T.C. Ba�bakan Yardımcısı Hakan Çavu�o�lu,

FETÖ'nün ülkeler için de olu�turdu�u tehlikeye dik-
kat çekerek, "Türkiye'nin ya�adıklarını yarın sizlerin

ya�amayaca�ının garantisini veremeyiz." dedi

5’te

∂ BULGAR�STAN'IN Ankara
Büyükelçisi Nadezdha Neynsky,
Türkiye ile ülkesinin enerji i� birli-
�inde hedeflerini büyüttü�üne
i�aret ederek, "Balkan do�algaz
merkezi projesi kapsam�nda, Trans
Anadolu Do�algaz Boru Hatt�'n�n
(TANAP) yan� s�ra TürkAk�m da
dahil olmak üzere, tüm kaynakla-
r�n giri� ve ç�k�� noktalar� de�er-
lendirilecek" dedi. 10’da

∂ Kosova’da
�ehit dü�en �ehit
K�demli Ba�-
çavu� Hüseyin
Kutlu abidele�ti.
Kutlu'nun an�s�-
na Kosova'daki
KFOR
Karargah�'nda
düzenlen ilk
tören ard�ndan
�ehit dü�tü�ü
Draga� bölgesin-
de çok say�da üst
düzey davetlinin
kat�l�m�yla yap�-
lan an�t ve çevre
düzenlemesinin
aç�l��� gerçekle�-
ti. 4’te

DRAGA� �EH�D� KUTLU’YA ANIT

SIRB�STAN'DA kamu çal��an-
lar�na ili�kin haz�rlanan yeni
yasa tasar�s�, ülkedeki e�itim ve
sa�l�k çal��anlar� taraf�ndan
protesto edildi. Sa�l�k ve e�itim
sendikalar� taraf�ndan "Kamu
hizmeti, kamu miras�d�r, kamu
miras�n� koruyal�m" slogan�yla
ba�kent Belgrad'daki hükümet
binas� önünde düzenlenen pro-
testoya, yüzlerce kamu çal��an�

kat�ld�. S�rbistan E�itim
Sendikalar� Birli�i (USPRS)
Ba�kan� Jasna Jankovic, burada
yapt��� konu�mada, yasa tasar�-
s�n�n ilgili bakana müdür atama
veya görevden alma, müdüre ise
çal��anlar�n� ya�ad�klar� yerden
200 kilometre uzakl�ktaki ba�ka
bir yere atama hakk� tan�d���n�
belirterek, buna kar�� ç�kt�klar�-
n� vurgulad�.

S�rbistan'da 
kamu 

çal��anlar� 
sokaklara ta�t�

3’te
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Yunus Emre Enstitüsü’nden
SIRBİSTAN'DA SEMPOZYUM

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da,
Yunus Emre Enstitüsü ile Belgrad
Tarih Enstitüsü tarafından düzen-

lenen "Belgrad 1521-1867" Uluslararası
Bilim Sempozyumu yapıldı. Belgrad
Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen
sempozyumun açılışına Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Belg-
rad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü
Selim Aslantaş ve Belgrad Tarih Ensti-

tüsü Müdürü Srdjan Rudic'in yanı sıra
akademisyenler ve diğer konuklar ka-
tıldı. www.dunyabulteni.net sitesinin
haberine göre; Büyükelçi Bilgiç, burada
yaptığı konuşmada, Sırbistan ile Türki-
ye'nin kültür, anlayış ve mutfakları açı-
sından benzer özelliklere sahip
olduğunu belirterek Türklerin Balkan-
lar'da uzun yıllar yaşadığını ve Sırpla-
rın da Türk tarihinde önemli izler
bıraktığını söyledi. Bilgiç, bugün Sırbis-
tan'ın başkenti olan Belgrad şehrinin de
Balkanlar'da Türkiye için son derece

önemli bir merkez olduğunu vurgu-
ladı. Belgrad Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Aslantaş da Belgrad şehrinin
Osmanlı tarihinde stratejik öneme
sahip olduğuna işaret ederek şehrin
aynı zamanda kültürel bir merkez ol-
duğunu söyledi. Belgrad Tarih Ensti-
tüsü Müdürü Rudic de sempozyumda
Osmanlı'nın Sırbistan'daki varlığının
ele alınacağını belirterek "Sempozyum
aynı zamanda son Osmanlı birliğinin
Belgrad'dan ayrılışının 150. yıl dönümü
anısına yapılıyor." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü ile Belgrad Tarih Enstitüsü tara-
f�ndan düzenlenen iki günlük uluslararas� sempozyum,

S�rbistan'�n ba�kenti Belgrad'da gerçekle�tirildi

Üsküp'te hicri 
y�lba�� etkinli�i
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü
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Rusya komünizm döne-
mindeki kaybetti�i
egemenli�ini geri alma

çabas�nda. Eski Sovyetler Bir-
li�i ülkelerine bask� yap-
makta. Do�u Ukrayna
bölgesinde Ruslar ço�unlukta
olduklar� Donbas bölgesinde
kalk�nmalara isyanlara so-
nunda çat��malara yol açt�.
Rus kökenli ayr�l�kç�lar Donetsk ile
Lugansk Halk Cumhuriyetlerini
kurduklar�n� ilan ettiler. Bu geli�me-
lerden sonra Ukrayna devleti Rusla-
r�n ülke nüfusunun yüzde 10 fazla
olduklar�ndan ayr�mc�l�k kanunla-
r�n� iptal edeceklerini aç�klam��-
lard�. Ayr�mc�l�k kanunlar�n�n
maddesinin biri serbest b�rak�lan
anadil e�itimi idi. Ukrayna ülke-
sinde ikamet eden Bulgar nüfusu
yüzde 10’u a�t���ndan dolay� ayn�
kanundan Bulgar okul ça��ndaki ço-
cuklar kendileri taraf�ndan kurulan
okullarda ana dillerinde e�itim al�-
yorlar. 2017 y�l�n�n Eylül ay� ba-
��nda, Ukrayna devleti az�nl�klara
tan�d�klar� ana dil e�itiminin iptal
edildi�ine dair kanun yay�nlad�.
Kanun genelde ülkede ikamet eden
Rus çocuklar�n�n anadil e�itimini
engellemek için ç�kar�lm��t�. Cum-
hurba�kan� yard�mc�s� �liyana Yo-
tova, Bulgaristan hükümetinden
Ukrayna devletinin az�nl�klar�n ço-
cuklar� be�inci s�n�ftan itibari anadili
e�itimi k�s�tlayan e�itim kanunu
için görü� belirtmesini istedi. Ayn�
gün Bulgar devleti taraf�ndan Uk-
rayna’n�n Sofya Büyükelçisi Mikola
Baltaji bakanl��a davet edildi. Elçi
kanunun Bulgar çocuklar�n� kapsa-
mayaca�� garantisini verdi. Konuyla
ilgili Bulgar devleti Bulgaristan Par-
lamento Ba�kan� Dimityr Glavçev
öncülü�ünde Ukrayna’ya bir heyet
gönderdi. Heyette Parlamento Ba�-
kan yard�mc�s� K�rcaali milletvekili
Tsveta Karayançeva, Ukrayna –
Bulgaristan Dostluk Grubu Ba�kan�
milletvekili Milen Mihov, Ukrayna
– Bulgaristan Dostluk Grup Ba�kan
Yard�mc�s� Georgi Yordanov, (Yurt
d��� Bulgarlardan sorumlu parla-
mento grubu üyesi) Glavçev’in ka-
bine �efi. Ahmet Ademov –
Bulgaristan – Ukrayna dostluk
grubu üyesi heyette yer ald�lar. Za-
porojka bölgesi ziyareti Bulgaristan
parlamento heyetine Bulgaristan
Ukrayna Büyükelçisi Krasimir Min-
çev, yurt d��� Bulgar vatanda�lar�n-
dan sorumlu Pet�r Haralampiev ile
Bulgaristan elçili�in üçüncü sekre-
ter olan Elene Slatinova – Ovene-
zova e�lik ettiler. 

BÖLGE �EH�R 
MECL�SLER� �LE 

GÖRÜ�ME

Bulgarlar�n ço�unlukta olan bölge
�ehir meclisleri ile görü�meler ya-
p�ld�. Yerel parlamentolardan Bul-
garistan parlamento heyetine Bulgar
çocuklar�n�n ana dil e�itimi k�s�tlan-
mayacak garantisi verdiler. Bulgar
toplulu�unun yay�nlanan kanundan
anadil e�itimi etkilenmeyece�ine
ayr�ca Bulgar okullar� ayn� �imdiye
kadar faaliyetini sürdürebilecekle-
rinden emin oldu�unu söyledi Bul-
garistan parlamento ba�kan� Dimit�r
Glavçev. Heyet Bulgarlar�n Tavriya
bölgesine 155 y�l�n göçün kutlama-
lar�na kat�larak milli kahramanlar�
olan Hristo Botev ile Vasil Levs-
ki’nin an�tlar�na çelenk koydular.
Bütün bu gezilerde Bulgaristan Uk-
rayna Büyükelçisi Krasimir Minçev
ve konsolosluklardan çal��anlar yer
ald�lar. Heyetin üyeleri konu�mala-
r�n� esirgemediler. 21 Eylül 2017
y�l� Bulgaristan haberlerinde hük-
met Bulgar Odesa okullar�ndan Bul-
gar çocuklar�n oldu�u 31’nolu okula
s�n�f odas� donan�m� için 32 bin 674
leva ödenek ay�rd���n� yazd�. 16
Bulgarca yaz�l�ma sahip bilgisayar-
lar ileti�imde kullan�lan donan�mlar
hediye edildi. Ödenek Bulgaristan
D��i�leri Bakanl���’n�n bütçesinden
Karadeniz bölge kalk�nma progra-
m�ndan kar��lanacak. Bu politikada
Ukrayna öncü ülke olarak yer al-
makta. Biraz daha geriye gidelim 25
– 28 A�ustos Odesa bölgesine he-
yettin ba��nda ba�bakan yard�mc�
Valeri Simeonov/NFSB milliyetçi
parti ba�kan�/ savunma bakan yar-
d�mc�s� Valentin Yovev, kalk�nma
politikalar bakan yard�mc�s� Georgi
Nikolov bulundular. Heyette Bulga-
ristan Ukrayna büyük elçisi Krasi-
mir Minçev, Odesa ba�konsolos
Dimit�r Tuçkov, Ba�bakan yard�m-
c�s� Valeri Simeonovun dan��man�
olan Yordan Apostolov milletvekili
yer alm��lard�. Heyet Ukrayna’da
Bulgar toplulu�u derne�in ba�kan�
Anton Kisev davetlisi olarak gitmi�-
lerdi. Heyetin gezisin Valeri Simeo-
nov’un sahibi oldu�u SKAT kanal�
izlemi�ti. Heyet Bulgar okullar�n�
gezdi okul bahçelerine fidan dikildi
Bulgar devleti olarak Ukrayna’da
ya�ayan Bulgar toplulu�u unutma-
yaca��n� anadil e�itimini destek ve-
receklerine bizzat ba�bakan
yard�mc�s� Valeri Simeonov taraf�n-

dan söz verildi. 

N�YE GEREK 
DUYDUM?

Bunlar� yazmaya niye gerek duy-
dum. Bulgar devleti özellikle Bori-
sov hükümetinde parlamentoda yer
alan “milliyetçi” kanad� ba�ta Valeri
Simeonov olmak üzere Kap� Ku-
le’de Türkiye’den oyunu Bulgaris-
tan’da kullanmaya karar veren Türk
kökenli Bulgaristan vatanda�lar�n�
nas�l tartaklad�klar�n� “Sizi istemi-
yoruz gidin geldi�iniz yere” sözleri
unutulmuyor. Parlamentoda DOST
partisi milletvekili taraf�ndan Türk-
lerin çocuklar� anadilini müfredatta
zorunlu olarak al�nmas� önerisi 2.
Borisov hükümeti döneminde parla-
mento taraf�ndan nas�l ret edildi�i
unutulmad�. Ba� müftülük taraf�n-
dan Vak�f mallar�n iade davalar�
Bulgar adaletsizli�i taraf�ndan her
defas�na nas�l ret edildi�i unutul-
mad�. Ba�bakan yard�mc�s� Valeri
Simeonovun parlamentoya sundu�u
ve kabul edildi�i yurt d���ndan Ba�
müftülü�üne gelen yard�mlar� Bul-
garistan hazinesine al�nmas�n�
kanun tasar�s� kabul edilmi�ti.
Kanun Ba�müftülük, Camiler yurt
d���ndan gelen yard�mlar� do�rudan
alam�yorlar gelen yard�mlar� Bulgar
hazinesinden hangi i�lerde kullan�-
laca�� belirtilen dilekçesiyle alabili-
yorlar. Cami imamlar� yaz aylar�nda
Müslüman çocuklar�na K�ran-�
Kerim kurslar� organize ettiklerinde
radikal �slam propaganda yay�yorlar
gerekçesiyle aylard�r mahkemelerde
süründürüldükleri unutulmuyor.
Türkler taraf�ndan Bulgar makamla-
r�na Türkçe yay�n yapacak yerel
radyo lisans� almak için kaç defa
müracaat etseler de bir türlü lisans
izini verilmedi�i unutulmuyor. Yine
Türkler taraf�ndan yaz�l� medya gi-
ri�iminde bulunuldu�u zaman ak�l
almaz engeller ç�kar�ld��� unutul-
muyor. Bu gün Bulgaristan’da Müs-
lümanlar kendi anadilini okullarda
okuyamamakta din dersi almalar�
engellenmekte. Bulgaristan devleti
ülkede ikamet eden az�nl�klara eri-
meleri yok olmalar� için her illegal
yolu kullanmakta. Yüz y�ldan fazla
Bulgar devleti ülkede ikamet eden
özellikle Türkleri i�sizli�e yan� aç-
l��a mahkűm ederek ülkeden kov-
maya kalanlar� da asimile etmeye en
üst seviyede devam etmekte. 

BULGAR 
D�ASPORASI

Bulgar devleti yabanc� ülkelerde
az�nl�k olarak ikamet eden Bulgar-
lara en üst düzeyde sahip ç�k�yor.
Cumhurba�kan�, bakanlar, elçiler ve
sivil toplum kurulu�lar�n temsilcileri
Bulgar diasporas�n�n etkinliklerine,
toplant�lar�na rahatça kat�larak ko-
nu�malar yapabiliyorlar. Türkiye
büyük elçisi, konsoloslar, Türkiye
resmi kurumlar�n temsilcileri ülkede
Türk az�nl���n�n etkinliklerine top-
lant�lar�na davet edilerek kat�ld�kla-
r�nda Bulgar devleti en üst düzeyde
tepki vermekte hatta baz� parti lider-
leri Türkiye büyük elçisini s�n�r d���
edilmesini isteyecek kadar ileriye
gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti
devletini resmi görevli memurlar�
Bulgaristan devleti taraf�ndan Bul-
garistan’�n iç i�lerine kar���yor ge-
rekçesiyle istenmeyen ki�i olarak
s�n�r d��� ediliyor. Y�llardan beri
Bulgaristan’da az�nl�klar kendilerini
Bulgaristan parlamentoda temsil et-
tiklerini zannettikleri DPS/HÖH ha-
reketin milletvekili parlamento
ba�kan� Dimit�r Glavçev heyetinde
Ahmet Ahmedov, Ukrayna ziyare-
tinde yer almakta. Ahmet Ahmedov
Bulgaristan parlamento heyetinde
yurt d���nda ikamet eden Bulgar
az�nl�klar�na devlet ad�na ziyaret-
lerde bulunarak sahip ç�kmaktad�r.
Kendi �rk�nda, dininden ülkede
az�nl�k olarak ikamet eden Bulgaris-
tan Türklerine hangi gerekçeyle
sahip ç�km�yor ya da sahip ç�kmak
istemiyor üstelik Türklerin oylar�yla
milletvekili olarak parlamentoda
görev yapmakta. Bulgar devleti
Bulgar diasporas�na her seviyede
her ko�ullarda sahip ç�karken neden
ülkede az�nl�k olarak ikamet eden
Türklerin, Pomaklar�n Romanlar�n
az�nl�k haklar�n� tan�m�yor her ko-
�ulda asimile etmeye devam ediyor.
Bulgar devletinin az�nl�klara kar��
yürüttü�ü ikiyüzlü politikas�ndan
dolay� ülkede az�nl�klar yar�nlara
endi�eli bir �ekilde bakmaktalar.
Bulgar devleti ülkede kamet eden
az�nl�klar� yirmi yedi y�ld�r sustura-
biliyorsa hala az�nl�klar�n az�nl�k
statüsüne kavu�acaklar� beklentisin-
den kaynaklad���n� bilmelidir.
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�smet TOPALO�LU

UKRAYNA’DAK� 
BULGARLAR VE 

BULGAR�STAN’DAK�
TÜRKLER

ismetismailtopaloglu@hotmail.com

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunan adalarına sefer
yapan Türk bayraklı ticari
yatların liman çıkışları

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nca ya-
saklandı. Bakanlıktan Bölge
Liman Başkanlıklarına gönderi-
len yazıda, Türk bayraklı ticari
yatların 25 Eylül 2017 tarihinden
itibaren liman çıkışlarına izin ve-
rilmemesi gerektiği kaydedildi.
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Arslan da TRT
Haber canlı yayınında yasak ka-
rarını doğrulayarak şunları söy-
ledi:

“Bu iddia değil, doğru. Bugün-
den itibaren ticari yatların Yuna-
nistan’a seyrini durdurduk.

Yunanistan kuralları ihlal ederek
24 metrenin altında bu tip küçük
ticari tekneleri de denetleyip ku-
ralları taşımıyor diye tutmaya
başlayınca bu Türkiye’nin beyaz
bayrak ülkesi olma özelliğini
riske sokar hale geldi. Bu da kat-

lanılabilir bir durum değildir.
Biz muhataplarımızı da uyardık,
uzmanlarımızı da gönderdik.
Dedik ki bu istisnayı uygularsa-
nız, bu ticari yatlarımız Yunan
adalarına gitsin gelsin elbette
sizin ticaretinize de katkı koy-

sun. Ancak bu kuralla ilgili Yu-
nanistan tavrını sürdürdükçe biz
bu teknelerin gidişine izin ver-
meyeceğiz. Ayrıca 12 Ekim’de
bende Yunan muhatabımla gö-
rüşmek üzere Yunanistan’a gide-
ceğim orda masaya yatıracağız.
Onlar kurallara uymayı kabul
ederse biz bu işin önünü açarız,
aksi takdirde beyaz bayraktan
düşme riskini ülke olarak ala-
mayız.” www.balkantime.net si-
tesinin haberine göre;
Yunanistan’ın Kos ve Rodos
Adası’na sefer yapan 4 ticari yat
ile Kalamaki Limanı’na sefer
yapan bir yük gemisinin tutuk-
lanmasının bu kararda rol oyna-
dığı ifade edildi. Yunan
adalarına sefer düzenleyen bazı
turizm firmalarının sayfaların-
dan 12 Ekim itibari ile turlarını
durduracağını açıkladığı bazıla-
rının ise resmi yazı ulaşmadığını
bildirdiği görüldü.

Belgrad’da kamu 
çalışanlarından protesto

Belgrad’da kamu 
çalışanlarından protesto

Belgrad’da kamu 
çalışanlarından protesto

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'da kamu çalışanla-
rına ilişkin hazırlanan yeni
yasa tasarısı, ülkedeki eği-

tim ve sağlık çalışanları tarafın-
dan protesto edildi.
www.haberler.com’a göre; sağlık
ve eğitim sendikaları tarafından
"Kamu hizmeti, kamu mirasıdır,
kamu mirasını koruyalım" slo-
ganıyla başkent Belgrad'daki
hükümet binası önünde düzen-

lenen protestoya, yüzlerce kamu
çalışanı katıldı. Sendika temsilci-
leri, yeni yasa tasarısının eğitim,
sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larını "ikinci sınıf vatandaş" du-
rumuna düşürdüğünü savundu.
Sırbistan Eğitim Sendikaları Bir-
liği (USPRS) Başkanı Jasna Jan-
kovic, burada yaptığı
konuşmada, yasa tasarısının il-
gili bakana müdür atama veya
görevden alma, müdüre ise çalı-
şanlarını yaşadıkları yerden 200
kilometre uzaklıktaki başka bir

yere atama hakkı tanıdığını be-
lirterek, buna karşı çıktıklarını
vurguladı. Kamu çalışanlarının
eğitim düzeylerine oranla çok
düşük maaşlar aldıklarına dik-
kati çeken Jankovic, "Sendika-
mız susmayacak. Bu yasa
tasarısının kabul edilmesine izin
vermeyeceğiz." dedi.

Sırbistan Yeni Sağlık Sendikası
(NSZS) Başkanı Zivorad Mrkic

de hükümetin oluşturduğu yeni
şartlarla sağlık çalışanlarını ül-
keden kovduğunu ileri sürerek,
Sırbistan'daki beyin göçüne işa-
ret etti. Sırbistan Eğitim Çalışan-
ları Sendikası (SRPS) Başkanı
Slobodan Brajkovic ise eğitim
çalışanları için daha yüksek
maaş ve daha iyi yaşam şartları
talep ettiklerini kaydetti. Yasa ta-
sarısı, mevcut yasanın aksine
kamu çalışanlarının kendi talep-
leri dışında devlet tarafından da
atanmasını öngörüyor.

S�rbistan'da kamu çal��anlar�na ili�kin haz�rlanan yeni yasa tasar�s�,
ülkedeki e�itim ve sa�l�k çal��anlar� taraf�ndan protesto edildi

CUMHURBA�KANI ERDO�AN 
10 Ekim’de Sırbistan’a gidecek
ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk bayrakl� yolcu gemilerinin Yunan 
adalar�na sefer yapmas� yasakland�
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Kosova ile Karadağ arasındaki
SINIR SORUNU ÇIKMAZDA

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı
Rasim Demiri, bir dizi temaslarda
bulunmak üzere İzmir’e geldi.

Konak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali
Köstepen tarafından karşılanan heyetin ilk
durağı İzmir Valiliği oldu. Konuk Bakan,
Türkiye’yle tarihten gelen sıkı bir ilişkileri
olduğunu, Çanakkale’de İstanbul’un işgal
edilmemesi için şehitler verdiklerini söy-
ledi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi
esnasında tüm Kosova halkının olayları te-
dirginlikle takip ettiğini söyleyen Bakan
Demiri, küçük oğlunun dahi sabaha kadar
uyuyamadığını ama sonunda Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle
halkın gücünün önüne hiçbir gücün geçe-
meyeceği gerçeğiyle Türk milletinin zafe-
rini kutladıklarını ifade etti. TRT İzmir
Müdürü Mevlüt Şahbaz’ı da ziyaret eden
Bakan Demiri, TRT yayınlarından duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye
ve Kosova yayın kuruluşları arasındaki iş
birliğine dikkat çekti.
www.kosovaturk.com sitesine göre, Ko-
sova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim De-
miri, Irak’ın kuzeyindeki tartışmalı
referandum kararıyla ilgili de konuştu.
Bakan “Irak'ın kuzeyindeki tartışmalı refe-
randumu kabul etmiyoruz. Biz Türkiye
Cumhuriyeti’nin yanındayız. Umarız ki bu
gerçekleşmeyecektir. Türkiye bu konuda ne
adım atarsa biz de destekçisi olacağız” diye
konuştu.

Kosova Kalk�nma 
Bakan�’ndan 
Türkiye’ye övgü

19 yıl önce �ehit dü�en Ba�çavu� 
HÜSEY�N KUTLU ANITI AÇILDI

PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakan Yardımcısı ve
Dışişleri Bakanı Behxhet Pacolli,
Kosova ile Karadağ arasındaki

sınırın yeniden belirlenmesinin, Ko-
sova meclisindeki mevcut durum göz
önüne alındığında şu an için mümkün
olmadığını söyledi. Karadağ'ın baş-
kenti Podgorica'da temaslarda bulu-
nan Pacolli, Karadağlı mevkidaşı
Srdjan Darmanovic ile görüştü.
www.haberler.com’a göre; görüşmenin
ardından düzenlenen ortak basın top-
lantısında konuşan Pacolli, iki ülke
arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi
konusuna değindi. Sınır meselesinin
iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini be-

lirten Pacolli, "Kosova meclisindeki
mevcut durum nedeniyle sınırın yeni-
den belirlenmesini öngören anlaşma-

nın onaylanması şu an için imkansız."
ifadelerini kullandı. Pacolli, ortada im-
zalanmış bir anlaşma olduğunu unut-

madıklarını dile getirerek, "Sizden
içinde bulunduğumuz zor durumu
göz önünde bulundurmanızı rica edi-
yoruz. Yeniden bir araya geleceğimiz
daha doğru bir zamanı beklemeliyiz."
dedi. Kosova'nın bağımsızlığını tanı-
yan ve destek olan Karadağ'a teşekkür
eden Pacolli, yılda bir iki kez ortak hü-
kümet toplantısı yapmak ve Kara-
dağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik
sürecindeki tecrübelerinden faydalan-
mak istediklerini kaydetti. Karadağlı
Bakan Darmanovic de sınır meselesi
konusunda ülkesinin tutumunda her-
hangi bir değişiklik bulunmadığını
vurgulayarak, iki ülke arasındaki iliş-
kinin, güçlenme ve gelişme potansiye-
line sahip iyi bir ilişki olduğunu
belirtti.

DRAGA�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırp askerleri tarafından Kosova'da
gerçekleştirmiş olduğu katliam
ardından KFOR Barış Gücü'nde

görev yapan ve Sırbistan'ın bıraktığı
mayınları temizlemek için Dragaş Böl-
gesi'nde çalışırken şehit düşen Kıdemli
Başçavuş Hüseyin Kutlu, şehit edilişi-
nin 18'inci ölüm yıldönümünde anıldı
ve anısına yapılan anıt törenle açıldı.
www.haberler.com’a göre; Sırbistan'ın
1999 yılında Kosova'da uyguladığı
katliam ardından NATO'nun müdaha-
lesiyle BM denetimi altına giren Koso-
va'daki görevli Türk askeri, ilk
şehidini Sırpların döşediği mayının
patlaması sonucu verdi. Şehit Kıdemli
Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun anısına
Kosova'daki KFOR Karargahı'nda dü-

zenlen ilk tören ardından şehit düş-
tüğü Dragaş bölgesinde çok sayıda üst
düzey davetlinin katılımıyla yapılan
anıt ve çevre düzenlemesinin açılışı
gerçekleşti. Tören Türkiye Cumhuri-
yeti Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Ko-
sova Türk Temsil Heyeti Başkanı
Kurmay Albay M. İhsan Tavazar'ın
Şehit Hüseyin Kutlu anıtına çelenk
koymasıyla başladı. Saygı duruşı ar-
dından Türkiye ve Kosova marşları
söylendi. Törende 1999 yılında Sırplar
tarafından döşenen mayınları temiz-
lerken şehit düşen Kıdemli Başçavuş
Hüseyin Kutlu'nun özgeçmişi anla-
tıldı. Şehit Hüseyin Kutlu anıtı açılışı
ardından, aynı alanda yer alan Şehit
Hüseyin Kutlu Çeşmesi'nin de açılışı
çocukların da katılımıyla gerçekleşti.
Açılış töreni ardından Şehit Hüseyin
Kutlu için dualar okundu.
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Ahmet GÖKSAN

KONSEY�N 
ULUSALI

“Mara�’ta Evkaf’a ait çok k�ymetli araziler
Rumlar taraf�ndan ac�mas�zca gasp edilmi�tir.
Ada’n�n her taraf�nda Evkaf mallar� Rum’u
zenginle�tiren baba mal� gibi kullan�lm��t�r.
Mahkeme kararlar� bile fayda vermemi�, Evkaf
ecdat yadigar� k�ymetli topaklar�ndan mahrum
edilmi�tir. �imdi Evkaf idaresinin bu konu ile
ilgili olarak açt��� bir dava vard�r. Bu davadaki
toprak talebimiz ciddi ve K�br�s’�n yasalar�na
göre Evkaf topra��na yap�lan binalar da Evkaf’a
ait olmal�d�r.” 1980

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Eylül ay�n�n gelmesi ile her y�l oynanan
oyun yeniden sahneleniyor. K�br�s uyu�-
mazl���n� adada çözemeyenler veya

çözer gibi bir görüntü vermek isteyenler yine
yollara dü�tüler. �imdilerde New York’ta yap�-
lacak olan görü�melerin hangi ülkede devam et-
mesinin veya ettirilmesinin karar�n� da alm��
olacaklar. Y�llard�r ayn� oyunun oynan�yor ol-
mas� taraflara olan güvenin de yok say�lmas�
noktas�na do�ru h�zla evrilmektedir. Gelinen bu
noktay� k�rabilmek ad�na yap�lanlar�n da suya
tirit cinsinden oldu�una da vurgu yapmak duru-
munday�z. Bu nedenle adadaki uyu�mazl�k elli
y�l� a�k�n süredir dünya gündeminde kendisine
yer bulabiliyor. Crans Montana’da BM Genel
Yazman�’n�n bizzat tan�k oldu�u Anastasiya-
dis’in yapt�klar�ndan sonra yazaca�� raporun
önemli oldu�u hemen herkesçe teslim ediliyor.
Bu sat�rlar�n yaz�ld��� s�rada beklenen raporun
içeri�i konusunda bilgi sahibi olmad���m�z da
belirtmek istiyoruz. Bay Genel Yazman’�n tan�k
olduklar�n� raporuna yans�tmad��� takdirde daha
çok raporlar�n yaz�laca�� kendili�inden ortal�k-
lara ç�k�yor. 1964 y�l�nda yaz�lan ve Ortega Ra-
poru diye an�lan rapor adada ya�anan gerçekleri
yazmas�na kar��n o tarihten beridir BM rafla-
r�nda tozlar�n�n al�nmas�n� bekliyor. Bu nedenle
BM’in onuru yerlerde sürünmenin ötesinde
h�zla buharla��yor.  

MÜZAKERE SÜREC�

Yeniden ba�lat�lmas� dü�ünülen müzakere süre-
cinde yap�lacak çal��malar�n devletten devlete
olmas� gerekti�ini bir kez daha yinelemek isti-
yoruz. Aksi halde bo�a kürek çekilecektir. Ya-
p�lacak böyle bir uygulama ile kar�� taraf�n
direncinin de k�r�labilece�ini de dü�ünmek isti-
yoruz. Bu direncin k�r�lamamas� durumunda
y�llar� saymaya devam eder dururuz. Yeni
olumsuzluklar� ya�amamak ad�na bizlerin de
ivedilikle Ulusal Konsey’i olu�turmam�z gere-
kiyor. Kar�� taraf�n oyunlar�n� bozabilmenin yo-
lunun bu yeni yap�lanmadan geçti�ini
kaydetmek istiyoruz. Ulusal Konsey’de yer ala-
cak olan bütün siyasi taraflar�n eteklerindeki
ta�lar� dökerek kat�lmalar� halinde adadaki da��-
n�kl�k kendili�inden ortal�klardan kalkacakt�r.
Bunun ötesinde belirlenecek olan ortak hedefe
do�ru kilitlenilece�i için Kuzey K�br�s Türk
Cumhuriyeti’nin tan�nmas� yolunda önemli bir
ad�m da at�lm�� olacakt�r. Çözüm K�br�s’taki ta-
raflar aras�nda yap�laca��na göre kurulacak olan
Ulusal Konsey’in bu yönlü çal��malar�n�n etkili
olaca��n�n kabul edilmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Hakan Çavuşoğlu, 
Bosna’da FETÖ uyarısı yaptı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eski Başbakan Ahmet Davu-
toğlu Üsküp'e gitti. Davutoğ-
lu'nu havaalanında

Makedonya Dış Yatırımlardan So-
rumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil
karşıladı. Yeni Balkan sitesinde yer
alan habere göre karşılamada Tür-
kiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara da yer aldı. Karşıla-
manın ardından Devlet Bakanı
Adnan Kahil, eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu ile görüşme gerçekleş-
tirdi. Ahmet Davutoğlu daha sonra
ise Devlet Bakanı Adnan Kahil ve
Büyükelçi Tülin Erkal Kara eşliğinde
Üsküp Türk Çarşısını ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyetinin eski Başba-
kanı ve TBMM AK Parti Konya mil-
letvekili Ahmet Davutoğlu,
Uluslararası Balkan Üniversitesinde

“Küresel ve Ulusal Düzen(sizliği)in
Geleceği: Ayrıcalıklı Popülizme karşı
Kapsayıcı Küresel Yönetim” konulu
konferans verdi. Üniversite öğrenci-
lerinin yanı sıra M6 Eğitim merke-

zindeki programa T.C. Üsküp Bü-
yükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA
Üsküp Program Koordinatörü Ayte-
kin Ayden, İBU Rektörü Prof. Dr. İs-
mail Kocayusufoğlu, MATTO

Başkanı Aydoğan Ademoski, işa-
damları ve akademisyenler katıldı.
www.dunyabulteni.net sitesinin ha-
berine göre; konuşmasının başında
Üsküp’te bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Davu-
toğlu, “Üsküp’e ilk ziyaretim 2005
yılında olmuştu. Başka bir şehre git-
tiğinizde kendinizi turist gibi hisse-
dersiniz. Ancak Üsküp’e geldiğimde
memleketim Konya’daymışım gibi
hissettim. Burada yabancı veya turist
değildim. Sanki bütün ailem burada
yaşıyormuş, burada doğmuşum gibi
Üsküplüydüm” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin
önümüzdeki dönemde de başarıla-
rına yenilerini katarak yolunda
devam etmesini temenni eden Davu-
toğlu, öğrencilere “Küresel ve Ulusal
Düzen(sizliği)in Geleceği: Ayrıcalıklı
Popülizme karşı Kapsayıcı Küresel
Yönetim” konulu konuşmasına geçti. 

AHMET DAVUTO�LU'NDAN
MAKEDONYA Z�YARET�

Üsküp’te
konferans

verdi

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eski S�rp komutana 
15 YIL HAP�S

Makedonya elektronik nüfus kayd�na geçecek
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya hükümeti,
gerçekleştirilen Bakan-
lar Kurulu toplantı-

sında “Nüfus kaydı” projesinin
gerçekleştirilmesini görüştü.
Nüfus verilerini bir havuzda
toplanıp elektronik ortamda tu-
tulmasını amaçlayan projeyle,
bazı Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi birkaç yıl içerisinde nüfus
sayımının yerini alması beklen-
tileri dile getirildi. Bakanlar Ku-

rulu, Bilişim ve Kamu Yönetimi
Bakanlığına projelendirme çalış-
malarını tamamlamak üzere
2018 yılının Haziran ayına
kadar süre verilirken, İçişleri Ba-
kanlığıyla birlikte 5 Ekim’e
kadar bir eylem planı oluşturul-
ması kararını verdi. www.yeni-
balkan.com sitesinin haberine
göre; elektronik nüfus kaydında
vatandaşların isim, soyisim,
doğum yeri, kimlik numarası,
doğum tarihi, cinsiyet, resmi ev-
rakları (çıkarılma ve son kul-
lanma tarihiyle birlikte), anne

ve babanın kimlik numarası,
güncel adresi, medeni hali, mil-
liyet, ölüm tarihi ve yeri gibi ve-
rilerin yer alması planlanırken,
İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakan-
lığı, Çalışma ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı, Devlet İstatistik
Kurumu, Kişisel Verilerin Ko-
runması Müdürlüğü ve Gizli
Bilgilerin Güvenliği Müdürlü-
ğünün yasa teklifi hazırlanması
için oluşturulacak çalışma gru-
buna en geç bir hafta içerisinde
bir temsilci ve yardımcı gönder-
mesi karar bağlandı.

T.C. Ba�bakan Yard�mc�s� Hakan Çavu�o�lu, FETÖ'nün ülkeler için de
olu�turdu�u tehlikeye dikkat çekerek, "Türkiye'nin ya�ad�klar�n�

yar�n sizlerin ya�amayaca��n�n garantisini veremeyiz." dedi
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavu-
şoğlu, başkent Saraybosna'da
Türk okçuluğunun tarihsel gelişi-

mini anlatan "Kemankeş Türk Okçu-
luğu Sergisi"nin açılışının ardından
basın mensuplarının sorularını yanıt-
ladı. Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da, Türki-
ye'nin FETÖ teröristleri tarafından bir
işgal girişimine maruz kaldığını anım-
satarak, Türkiye'nin dünyada hiçbir
devletin daha önce tecrübe etmediği
bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını
kaydetti. www.milletgazetesi.gr adre-
sinden alınan bilgilere göre: Başbakan
Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları kay-
detti: 

"Bu örgüt gittiği yerlerde maalesef di-
nimizi kullanarak, din kisvesinin altına
sığınarak, hoşgörüyle, eğitimle insanın
nabzını yakalamaya çalışarak, onların
bu duygularını istismar ederek çocuk-
larına adeta el koyuyor. Bunların okul-
larında eğitimlerine, öğretimlerine
devam eden çocuklar adeta formatlanı-
yorlar. Zaman ve zemin uygun oldu-
ğunda o formatlanmış beyinler bir
caniye, bir katile dönüşerek, devletine,
milletine, hatta kendi yakınlarına sui-
kast düzenleyecek bir raddeye ulaşı-
yor."  Çavuşoğlu, FETÖ'nün bir diğer
hedefinin de yetiştirdiği elemanlarının
vasıtasıyla devletin çeşitli kademele-
rine yerleşip, zamanı geldiğinde o dev-
leti adeta felç etmek için zemin
hazırlamak olduğuna dikkat çekerek,

FETÖ mensuplarının kripto, ikiyüzlü,
kendilerini gizleyen, tehdidi ve şantajı
da en önemli argüman olarak kullanan
kişiler olduğunu söyledi. FETÖ'nün
dünyanın birçok ülkesine okulları vası-
tasıyla girdiğini ifade eden Çavuşoğlu,
örgütün mensuplarının gittikleri her
yerde çok rahat ve hiçbir engelle karşı-
laşmadan orada bir şekilde kurumsal
yapıya kavuşmalarının düşündürücü
olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, FE-
TÖ'ye sunulan bu imkanların arka-
sında, başka bir aklın olduğunu
düşündüklerini belirterek, "Mesela,
bunların elebaşının şu anda ABD'de
çok rahat bir şekilde yaşamayı devam
ettirdiğini görüyoruz. Yine Avrupa'nın
çeşitli ülkelerinde bu teröristlerin ve
katillerin misafir edildiğini, devlet dü-

zeyinde şefkatle karşılandığını görüyo-
ruz. Esasen burada bunu düşündüğü-
müz zaman aslında bu örgütün ne
kadar kullanışlı bir manivela oldu-
ğunu onlar için de görüyoruz." değer-
lendirmesinde bulundu. FETÖ'nün
işgal ve devleti yok etmek planına
karşı milletin topyekün büyük bir cesa-
retle destan yazarak göğsünü siper et-
tiğini ve onların Türkiye'yi ele
geçirmesine fırsat vermediğini anımsa-
tan Çavuşoğlu, "Özellikle Boşnak kar-
deşlerimizin de bilmesini isterim ki,
yıkanmış bu beyinler, her zaman hem
ülkeniz hem de aileniz için büyük bir
tehdit teşkil edecektir. Bugün Türki-
ye'nin yaşadıklarını yarın sizlerin yaşa-
mayacağının garantisini veremeyiz"
diye konuştu.
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‘ ’Milliyetçili�in hasat mevsimi olan Balkan Sava�ları sonucunda 
Osmanlı Devleti, Rumeli’deki hâkimiyetini tam manasıyla kaybetti.
Balkanlar’daki her bir ulus artık müstakil bir devlet haline gelmi�ti.

Yurdagül ATUN

RUM 
BASININDAK� 

GERÇEKÇ� YAZILAR

Orijinal ad� “Cyprus Mail” (K�br�s Pos-
tas�) olan ve K�br�s Rum taraf�ndan
yay�nlanan günlük gazetede George

Koumoullis adl� bir yazar var. Rumlara göre
biraz da ayk�r� bir yazar. Durup dururken
K�br�sl� Rumlar�n Ve Yunanistan’daki He-
lenlerin “Tabu” olarak tan�mlad�klar� konu-
larda bir �eyler yazar ve büyük ço�unlu�un
�im�eklerini, az say�da baz�lar�n�n da takdi-
rini al�r. 18 Haziran’da yay�nlad��� yaz�s�n�n
ba�l��� “Hayran kal�nan ki�ilerin hayat öykü-
sünü yazanlar�n söylemedikleri gerçekler”
(The truths the hagiographies don’t tell) idi
ve EOKA’n�n kurucusu General Yorgos Gri-
vas’tan bahsetmekteydi. Grivas’� gerek fizik-
sel görünümü gerekse de ya�am�nda
yapt�klar� ile Frans�zlar�n Birinci Dünya Sa-
va�� “Kahraman�” ve �kinci Dünya Sava��
“Haini” Mare�al Henri Philippe Petain’e ben-
zetmekteydi.  Birinci Dünya Sava��nda Ver-
dun’da Almanlara kar�� kahramanca kar��
koymu� ve Frans�z halk�n�n gönlünde “Sava�
Kahraman�” payesini alm�� olan Petain’in,
�kinci Dünya Sava��nda Hitler’e hayran ol-
mas� ve Hitlerin kuklas� Vichy Hükümetinde
Savunma Bakanl��� görevini yapmas� nedeni
ile de Frans�z halk�n�n gönlünde “Hain” dü-
zeyine dü�mesini ve yarg�lan�p önce idama
sonra da hayat boyu hapis cezas�na çarpt�r�l-
mas�n�, Grivas’�n 1950 y�l�nda EOKA’y�
kurup �ngilizlerle sava�arak Rum halk�n�n
gönlünde “Sava� Kahraman�” olmas� ve 1971
y�l�nda da EOKA B’yi kurup, EOKA B’nin
1974 y�l�nda yapt��� darbeden sonra da ada-
n�n bölünmesine yol açt��� nedeni ile K�br�sl�
Rumlar�n gönlünde “Hain” yerini almas�na
benzetmi�. “Ke�ke alt� ay daha ya�asayd�
Grivas ve bu adaya yapt��� kötülü�ü görüp
öyle ölseydi” cümlesi ile bezemi� yaz�s�n�
Koumollis. Bu yaz�s�ndan bir evvelki yaz�-
s�nda da �ngiltere Kraliçesinin paye verdi�i
Hakim Alper Ali R�za’n�n kaleme ald���
“K�br�sl� Türk Cumhurba�kan� makamda ola-
cak ama yetkisi bulunmayacak” makalesine
yer vermi�ti.

SORULARIN 
BEDEL�N� ÖDEMEK

28 Haziran tarihli yaz�s�n�n ba�l��� ise “Asla
sormad���m�z sorular�n bedelini ödemek”
(Paying the price for the questions we never
asked). Gerçekten de ibretlik ve her K�br�sl�
Rum ile K�br�sl� Türkün okumas� gerekti�i
bir yaz�. Özellikle de bizim aram�zda ya�ayan
ve her ko�ulda ve olayda Rumlar� hakl� ç�ka-
racak bir taraf bulan, nesepleri belli olmayan
Rum hayranlar�n�n okumas� laz�m, tane tane
ve anlayarak.  George Koumoullis söz ko-
nusu yaz�s�nda özetle diyor ki “….K�br�sl�
Türkleri endi�elendiren K�br�s’�n toprak bü-
tünlü�ü de�il, fiziksel güvenlikleridir ve bu
nedenle de güvenlik konusunda �srarl�d�rlar.
Büyük bir olas�l�kla da bizim K�br�sl� Türkle-
rin psikolojisini göz ard� etmemiz, K�br�s so-
rununun kökenini olu�turmaktad�r…. “Ya
Taksim Ya Ölüm” slogan� K�br�sl� Türklerin
tüm mitinglerine yank�land�. Biz K�br�sl�
Türklerin niçin bu sevdaya dü�tüklerini hiç
ara�t�rd�k m�? Biz hiç derinlemesine K�br�sl�
Türklerin neden Enosis’ten korktuklar�n�
ara�t�rd�k m�? Biz hiç K�br�sl� Türk hem�eri-
lerimize, Girit Yunanistan’a ba�lan�rken ger-
çekle�tirilen etnik temizli�in (ki bu onlar�n
korkular�n�n esas temelini te�kil etmektedir)
K�br�s’ta enosis gerçekle�tirilirken tekrarlan-
mayaca��n�n garantisini vermeyi denedik
mi?  Bu sorulan tümünün yan�tlar�, etraf� ç�n-
latacak denli yüksek bir “Hay�r”d�r. (K�br�sl�
Türklere kar��) Bu küstah tavr�m�z ve (K�b-
r�sl� Türkleri) küçümsememiz K�br�sl� Türk-
leri Türkiye’nin kollar�na itmi�tir. 1955
y�l�ndaki silahl� mücadele karar�m�z, adan�n
yüzde yirmisini olu�turan K�br�sl� Türklerden
gizli olarak al�nm��t�r…. Belki de bizi, Türki-
ye’nin asla enosis gibi maksimalist bir dü�ün-
ceye izin vermeyece�i konusunda ikna
edebilirlerdi ve böylesi bir hedefle u�ra�ma-
n�n da, 15 Temmuz 1974 uygulamas�nda ol-
du�u gibi bir trajediye ile sonuçlanaca��
konusunda uyarabilirlerdi ….” Do�ru söze ne
denir. Belli ki Rum siyasiler hala daha ak�l-
lanmam��lar ve “Çözüm “aldatmacas� ile
içinde K�br�sl� Türklerin az�nl�k haklar�na
sahip olaca�� bir devleti kurman�n hala daha
pe�indeler, geçmi�ten ders almayarak. Bu ka-
fayla duvara birkaç kez daha toslayacaklar�
kesin…

BÜYÜK BOZGUN VE BALKAN SAVA�LARI!

AÇLIK, ÖLÜM VE SEFALET..

Bu durum Balkan
Milliyetçiliğinin
Osmanlı zamanın-

daki doyum noktasıdır.
100 yıl içerisinde (1353-
1453) İslam kimliğine
giren Rumeli toprakları,
13 ay gibi kısa bir sürede
de İslam Medeniyetin-

den ve kimliğinden arındırılmaya çalı-
şıldı. Bu taviz, savaştan çok kısa bir süre
önce Balkan ittifakını kuran hükümetle-
rin eline verildi. Rusya’nın ve büyük
güçlerin de desteği ile 8 Ekim 1912’de I.
Balkan Savaşı Osmanlı ve Karadağ ara-
sında başlamış oldu. Daha
sonra Sırp, Yunan ve
Bulgarların da savaşa
dâhil olmasıyla
Balkan Savaşları-
nın hacmi geniş-
ledi. Bu savaşta
Osmanlı Ordusu
çok kısa bir süre
dağılarak geri çekil-
mek zorunda kaldı.
Osmanlı Şark Ordusu 23
Ekim 1912’de Bulgarlara karşı
Çatalca’ya kadar çekildi. Garp Ordusu
23-24 Ekim’de Komanova’da Sırplara
yenildi. Tahsin Paşa, ordusu ile Selanik’i
Yunanistan’a bıraktı. Bu yenilgilerin so-
nucu olarak 28 Ekim’de Gazi Ahmet
Muhtar Paşa kabinesi istifa etti.

6 Mart 1913’de Yunanlılar Yanya’yı, 26
Martta Bulgarlar Edirne’yi, 23 Nisan da
Karadağlılar İşkodra’yı işgal etti. Bu ye-
nilgilerin faturası ağır oldu. 30 Mayıs
1913’de Osmanlı ile Balkan hükümetleri
Londra Konferansında toplandı ve im-
zalar atıldı. Buna göre; Midye- Enez
hattı Osmanlı- Bulgar sınırı kabul edildi.
Böylece; Edirne, Trakya, Dedeağaç Bul-
garistan’a; Selanik, Güney- Makedonya
ve Girit Yunan’a bırakıldı. Roman-
ya’ya da Silistre bırakıldı.
Bu durum Balkan hü-
kümetleri arasında
anlaşmazlığa
neden oldu. 10
Temmuz
1913’de Balkan
hükümetleri
kendi aralarında
II. Balkan Savaşını
başlattı. Osmanlı
Devleti, bu durumdan
istifade ederek 21 Temmuz
1913’de Edirne’yi Bulgarların elinden
almış oldu. Peki, ama Bulgarların İstan-
bul’un sınırına kadar gelmesine neden
olan savaşta Osmanlıların bu durumu
engelleyememesinin sebebi nedir? Kaldı
ki; Bulgarlar millet ve devlet olarak
henüz emekleme dönemindeydi. Buna
rağmen Osmanlı ordusu, oluşumunu
henüz tamamlayamamış amatör Bulgar
ordusu karşısında Trakya’da büyük bir
hezimete uğradı. Elbette bu durumda
önce sorgulanması gereken askeri hare-
kâtlardır. Ancak yoğun bir detaya boğ-
maksızın bozgunun nedenlerini
anlatmak daha mantıklı olduğu için as-
keri manevralara değinmeyeceğiz. Ya-

zılmış olan hatıralar çerçevesinde Bal-
kan Savaşında Osmanlı ordusunun
neden bozguna uğradığını anlamaya ça-
lışacağız.

Balkan savaşlarına katılan komutanlar
bu anılarını kitaplaştırmışlar ve ders
alınmasını istemişlerdir. Çünkü bu in-
sanlar iç muhalefet, ihmal ve ordu dü-
zensizliğinin nelere sebebiyet verdiğini
bizzat görmüşler ve o acıları tatmışlar-
dır. Bu öyle bir acı olmuştur ki; devlet

toprak kaybettiği gibi yı-
kılma tehlikesi de geçir-

miştir. Hatıralara en
çok yansıyan ak-
saklık, ordunun
yoğun bir şekilde
siyasete müdahil
olmasıdır. Böyle

olunca rakiplerin
bir şekilde tasfiye

edilmesi gerekmekte-
dir. Siyasetin kendi doğa-

sında ilerlemeyip, silah zoruyla
ilerlemesi ya da şekil alması, hataları da
beraberinde getirmiştir. Bu hatalar savaş
öncesi yapıldığı gibi savaş boyunca da
aynı şekilde devam ettirilmiştir. Hatıra
kitaplarında ve araştırmalarda ordunun
siyasetle meşgul olmasından dolayı ge-
rekli askeri hazırlıkların aksatıldığı yö-
nünde büyük bir eleştiri vardır.
Toplanan ordudaki talimsizlik ve terbi-
yesizlik yanlış komuta zinciri ile birle-
şince Balkan savaşlarında kaçınılmaz bir
bozgun oldu. Osmanlı ordusunda bu
dönemde genel bir seferberlik ilan
edildi. Seferberlik sonrasında, düzenli
askerden çok redif birlikleri çoğunluğu
oluşturdu. Böylece olunca uzun süre as-
keri eğitim almış, silah kullanmasını
bilen profesyoneller azınlık durumunda
kaldı. Bu redif birlikleri silah kullanmayı
tam öğrenemeden cephelere sevk edildi.

Silah kullanmayı bilmediği için si-
lahla, savaşla bütünleşe-

medi ve konsantre
olamadı. Silahının tu-

tukluk yapması du-
rumunda çaresiz
kaldı.  Ya hayatını
kaybetti ya da
kaçmak zorunda

kaldı. Diğer yan-
dan bu birlikleri yö-

neten komutanlar
arasında irtibat kopuk-

luğu vardı. Herkes kendi başına
münferit olarak bulundukları bölgede
düşman ile mücadele ediyordu. Bu da
savaşın ruhuna aykırıdır. Öyle ki 17-18
Kasım 1912’de Alaiye Taburunun şehit
edilmesi bu kopukluğa en büyük delil-
dir. Alaiye Taburu, bu tarihlerde komu-
tanları tarafından Çatalca’da ileri bir
tabyaya götürülür. Asım Paşa tabyası
çevresinde ilerimizde Türk ordusu var
zannıyla iki tabya arasında gece kalırlar.
Tabur komutanı da dahil olmak üzere
bütün askerler yorgunluktan uyur. Nö-
betçi dahi bırakmayı gerek görmezler.
Sabaha karşı mermisi bitmiş Bulgar bir-
likleri bölgede Alaiye Taburuna denk
gelir. 650’den fazla askeri süngüler ile

bir bir şehit ederler. Vak’a o kadar sessiz
olmuştur ki, çevre tabyalardan kimse
duymaz, haberi olmaz. Ancak sabah
olup gün ışıyınca araya Bulgarların gir-
diği fark edilir.

Ordudaki redif birlikleri ve askerler
gıda ve sağlık açısından çok sıkıntı çek-
tiler. Trakya bölgesinin hava muhalefeti
ve toprak yapısı askerleri oldukça yıp-
rattı. Hava şartlarının zorluğu, açlık ve
kolera ile birleşti. Güçsüz ve zayıf kalan
askerler adım atamadıkları yerde yığılıp
kaldılar. Daha da trajik olanı ölü ve can-
lıyı ayırt edemeyen sıhhiyelerin varlı-
ğıydı. Açlık ve hastalıktan bitkin
yatan askerler öldü zan-
nediliyordu. Ölü-
nün etrafa daha
fazla hastalık
yaymaması
için üzeri ki-
reçleniyor ve
toplu mezar-
lara defnedili-
yordu. Halsiz
yatan bu askerler
de canlı canlı aynı
muameleye maruz
kaldı. Yattıkları yerlerde üzerleri
kireçlendi. Acı bir yakarış ile ayağa kal-
kar oldular. Ancak kireçlenmenin etkisi
ilk olarak gözlerde başlıyordu. Bundan
dolayı kireçlenen askerler gözlerini kay-
bediyor, kör oluyorlardı. Yaraların sızısı
her geçen saniye artıyordu. Bu durumu
gören askerler motivasyonunu tama-
men kaybeder oldular. Karınlarını do-
yurmak için kilerleri ve köyleri
yağmalamaya başladılar. Bölgeden kaç-
mak için tren istasyonlarına yığılır oldu-
lar. Karizmatik komutanlar çoğu sefer
savaşmayı bırakıp kaçan askerleri geri
göndermeye çalıştılar. Bunun yaparken
tabancalarını kullanmaktan geri kalma-
dılar. Hatta Mahmut Muhtar Paşa, emir-
leri aksatan ve ihmal eden bir subaya
kırbacıyla yüzüne vurdu. Askerin geri
kaçması yetmiyor gibi köyleri de yağ-
malaması, ordu içinde asayişi bozu-
yordu. Muhtar Paşa, bunun da önlemini
almaya çalışıyordu. Yağma işine karışan
askerler yakalandı. Yargılandı ve birlik-
lerin gözü önünde yedi kadarı idam
edildi. Bu korku ordu içinde düzeni bir
nebze olsun sağladı. Bölgedeki köylerin
çoğu Hristiyandı. Böyle olunca Osmanlı
ordusu fazlasıyla ikmal sıkıntısı çekti.
İslam köyleri de vardı. Ancak yerlerinde
dumanlar yükseliyordu. Bulgarlar geç-
tikleri Türk köylerini önce yağmalıyor
sonra da yakıyorlardı. Amaç bu köyle-
rin Türk ordusunun ihtiyacını karşıla-
mamasıydı.

Yenilgiye neden olan en büyük unsur
Osmanlı ordusunun kendi içerisindeki
muhalefetidir. Bu durum askerin sağ-
lıklı düşünmesine engeldi. Dahası ordu
Alaylı ve Mektepli olarak ayrılmıştı.
Bunlara birde Erkan-ı Harbiyeliler dahil
olmuştu. Alaylılar, Mekteplileri iş bil-

mez çocuklar olarak görüyordu. Dahası
geleceklerine engel olma ihtimali vardı.
Mektepliler ise Alaylıları kaba insanlar
olarak görüyordu. Çoğu okuma yazma
bilmese bile harp tecrübeleri vardı.
Erkan-ı Harbiyeliler ise ordunun kendi-
lerine ihtiyacı olduğu düşüncesinde
gurur gösterisi yapıyordu. Bu da kendi-
lerinden nefret edilmesine neden olu-
yordu. Okul mezunu olan subaylar el
üstünde tutuluyor, Alaylılara yani erlik-
ten yükselen subaylar baskı görüyor,
aşağılanıyordu. II. Abdülhamid devri-
nin rütbe, madalya ve nişanları kabul
görmüyor geçersiz sayılıyordu. Böylece
alaylı asker sindiriliyor, küstürülüyor ve
emekli olmaya zorlanıyordu. İşin daha
da vahimi gidecek olan Alaylının yerine

gelecek olan yeterli miktarda
Mektepli yoktu. Bu birim-

lerin eksikliği savaş bo-
yunca devam etti.

Mağlubiyetlerin se-
bepleri askerler ta-
rafından
birbirlerinin ihmali
şeklinde anlatıldı.

Eyüp Durukan’ın ha-
tıraları savaşan askerin

moralinin yine bir asker
tarafından nasıl bozulduğuna

dair örnekleri içerir. Edirne Kalesi, Bul-
garlara karşı savunuluyordu. Ancak en
büyük mücadele kale içinde askerin
kendi içinde verdiği mücadeledir.
Edirne Kalesi içinde Rifat Paşa vardır.
Huysuz biridir ve herkesin kalbini kırar.
Askeri azarlar ve moralini bozar. Kendi
bildiğinden şaşmaz. Bundan dolayı Bin-
başı Mustafa ve Kolağası Nazif Efendi-
ler istifa ettiler. Durukan’a göre de bu
durum zaten çekilecek dert değildir. Bu
tür olayları anılardan ve araştırmalar-
dan faydalanarak çoğaltmak mümkün-
dür. Önemli olan bu örnekleri
çoğaltmak değildir. Manzara zaten orta-
dadır. Daha önemli olan hatıra yazarla-
rının vurguladığı gibi olaylardan ders
alınmasıdır. Savaş sonrasında Balkan-
larda haritalar yeniden çizildi. 

Balkanlar yeni bir kimliğe büründü.
Uluslar intikam alır gibi İslam medeni-
yetine saldırdı. Bu neyin intikamı ya da
hıncıydı hiçbir zaman anlaşılamadı. Os-
manlı Devleti, Balkanları fetih etti ama
hiçbir kimliği asimile etmedi. 14.
Yüzyıldan 20. Yüzyıla
kadar Balkan ulusları,
dinlerini ve dille-
rini korudu.
Zaten ulus kim-
liğinin en
önemli yapı taşı
da budur.
Ancak; Os-
manlı’nın bölge-
den çekilmesinden
sonra aynı muameleyi
Müslüman- Türkler görmedi.
Müslümanlar, siyasi olarak sistemli bir
şekilde ezildi. Katledildi ve Balkan ulus-
ları arasında eritilmeye başlandı. Müslü-
man Türkler savaş ve yenilgi sonrasında
bölge devletlerinin vatandaşı oldu.

ancak bu durum ilgili devleti hiçbir zaman tat-
min etmedi. Bu unsurların geçmişleri tama-
men silinmesi gerekiyordu. Öyle de yapıldı.

İsimleri değiştirildi. Camileri kapa-
tıldı ve özgürce ibadet etmeleri

yasaklandı. Dahası Türkçe
konuşmaları dahi suç ola-
rak görüldü. Evlenmeleri
kontrol altına yapılır
oldu. Bir zamanlar böl-
gede hâkim olan İslam

medeniyetinin izleri radi-
kal bir şekilde silinmeye

başlandı. Bu Balkan ulusları-
nın yazdığı bir senaryoydu. Aile-

ler dağıldı. Anneler çocuksuz, çocuklar
anne- babasız kaldı. Çoğu insanın dua edecek
bir mezarı dahi olmadı. Ölüm ve göçler Balkan
Müslümanlarının kaderi oldu.

www.haber7.com 
sitesinden alınmı�tır…
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YEN� B�R 
MÜZAKERE 

OLACAK MI?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in
Rum lider Nikos Anastasiadis’e ve
KKTC Cumhurba�kan� Mustafa

Ak�nc�’ya gönderdi�i resmi mektuplar, BM
Genel Sekreterli�i taraf�ndan haz�rlanm�� olan
ve bundan sonra yap�lacak görü�meye zemin
te�kil edecek bir “Çerçeve”nin varl���n� ortaya
koymakta. Gerçekte Guterres, içeri�inde alt�
adet de�i�ken olan bu çerçevenin bir benzerini,
di�er bir tan�mlamayla ilkelini geçti�imiz
Haziran-Temmuz aylar�nda Crans Montana’da
gerçekle�tirilen K�br�s sorununa ili�kin be�li
konferans s�ras�nda ortaya ç�karm��t�. Be�li
konferans�n çökmesiyle çerçeve resmi geçerlili-
�ini yitirmi�ti.Bu “Yeni Çerçeve”,
Anastasiadis-Ak�nc� görü�melerinden süzülerek
al�nm�� mutabakatlar� ve 2017 y�l� içerisinde
yap�lm�� olan iki farkl� be�li konferans�n “Al-
Ver”inden olu�makta. E�er bir gün taraflar
masaya oturacaklarsa veya da oturtulacaklarsa,
bu çerçeve “Anla�maya var�lmas�” ko�ulu ile
masaya konacak. �çerisinde -benim Türk taraf�
olarak yorumuna göre- maalesef “Güvenlik ve
Garantiler Konusu” da yer almakta. ��in ilginç
yan� “Yeni Çerçeve”nin varl��� ve içeri�i lider-
ler taraf�ndan bilinmekte ama resmi olarak
taraflara sunulmu� de�il. BM Genel
Sekreterli�i bir nab�z yoklamas� a�amas�nda
�imdilik. Genel Sekreterlikten konu ile ilgili bir
yetkili, sözlü olarak ve de telefonla taraflara bu
çerçeveyi “Gayr� Resmi” olarak iletti. Çerçeve
hem var, hem yok konumunda bu a�amada.
Hem olas� bir Anla�ma için “Temel” te�kil
etmekte, hem de resmen varl��� ilan edilmi�
de�il! K�br�s Türk taraf� ve Türkiye, New
York’ta müzakerelerin ba�lamas�na ye�il ���k
yakacaklarsa ve masaya oturacaklarsa, görü�-
meler Haziran-Temmuz aylar�nda Crans
Montana'da gerçekle�tirilen çerçevede de�il,
yukar�da belirtti�im ve halen taslak haldeki
“Yeni Çerçeve”de yap�lacak.      

BU B�R YANILTMACA MI?

Anastasiadis’in ve Hristodulis’in “Müzakereler
ba�las�n”, “Biz masaya oturmaya haz�r�z” ben-
zeri ça�r�lar�n�n nedeni bu ve hiçbir zaman da
bitmeyecek zira hiçbir Rum lider, K�br�s ada-
s�nda egemen bir Türk idaresine onay verebile-
cek kafa yap�s�, inan��, gelenek ve dini inan��la-
ra sahip de�il. K�br�s Rum toplumunun hayat
görü�ü ile milli inançlar� de�i�medikçe ve Rum
Ortodoks Kilisesinin de “Kiliselerdeki ayinler-
de f�rsat bulup yapt�klar� Türk aleyhtar� dini tel-
kinler” son bulmad�kça, ne Anastasiadis, ne de
halefleri, K�br�s’ta Türklerin Yönetime etkin bir
�ekilde ortak olaca�� ve kendilerine ayr�lm�� bir
bölge içinde kendilerinin egemen olacaklar� bir
çözümü asla kabul edemez. Uygulayacaklar�
tek strateji AB’nin güçlü olaca�� ve
Türkiye’nin de zay�f olaca�� bir döneme kadar
kerhen masaya oturarak müzakereleri sürdür-
mek olacakt�r. Aynen Yunanistan’�n özgürlü�ü-
nü kazand��� ve Girit adas�n�n Yunanistan’a
ilhak edildi�i dönemde oldu�u gibi. Zaten
ba�ka bir seçenekleri de yok. Türkiye ve
Yunanistan aras�ndaki Askeri güç, nüfus ve
ekonomi dengeler her y�l biraz daha
Türkiye’nin lehine, Yunanistan’�n da aleyhine
geli�mekte… 

Çe�me, Kuzey
Yunanistan’dan 
turist çekecek
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Erzurum Büyük�ehir Belediyesi,
ö�rencilere Balkan turu yaptırdı

3. Uluslararas� Gemlik
Zeytini Festivali’ne 
Balkan ilgisi
BURSA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent
Konseyi'nin düzenlediği, 3.
Uluslararası Gemlik Zeytini

Festivali yürüyüşle başladı. Uludağ
Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık
Yerleşkesinden başlayan festival yürüyü-
şüne, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Gemlik
Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Kent
Konseyi Başkanı Mukaddes Serim, İlçe
Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe
Emniyet Müdürü Cenk Temizaltın, siyasi
parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.
Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşte
Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek ve
Ahıska'dan gelen halk dansları ekipleri de
yer aldı. Umurbey ve çevre köylerde zey-
tin üreticiliğiyle uğraşan vatandaşlar da
yürüyüşe traktörleriyle destek verdi.
Yürüyüşün ardından katılımcılar, zeytin
dallarından oluşan çelengi Atatürk
Anıtı'na sundu. Daha sonra katılımcılar,
Gemlik 15 Temmuz Demokrasi
Meydanı'na gelerek burada festivalin açı-
lış kurdelesini kesti. www.haberler.com’a
göre; festival halk oyunları ve sanatçıların
konseriyle devam etti.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'ın kuzey batı böl-
gesi belediye başkanları ve
din adamlarından oluşan

heyet, Eyüp Belediyesi'ni ziyaret
etti. Eyüp Belediyesi'nden yapılan
açıklamaya göre, Bulgaristan
Vidin Müftüsü Necati Ali Ali ile
ülkenin kuzey batısında yer alan
Belogradcik, Dimovo, Valçedrim
ve Virşeş belediye başkanları,
belediye başkan yardımcıları ile
bu bölgelerdeki din adamlarından

oluşan heyet, iki ülke arasındaki
kültürel ve ekonomik işbirliğini
geliştirmek amacıyla Türkiye'ye
geldi. www.haberler.com’a göre:
İstanbul'daki temasları kapsamın-
da Eyüp Belediyesi'ni ziyaret
eden heyet, belediye hizmet bina-
sını gezerek çalışmalar konusun-
da bilgilendirildi. Eyüp Belediye
Başkanı Remzi Aydın ile maka-
mında görüşen heyet, daha sonra
Eyüp Sultan Camisi ve meydanı,
İstanbul Valiliği, Sultan Ahmet
Camisi, Ayasofya Camisi ve
Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Erzurum Büyükşehir
Belediyesi'nin gençlik kuruluşları
tarafından düzenlenen "İslam

Dünyası ve Diplomasi Eğitimi" konulu
program kapsamında eğitimlerini
başarıyla tamamlayan gençler için
Balkan ülkelerine gezi düzenlendi.
Erzurum Diplomasi Akademisinin
"Sınırları Aşacak 100 Genç" sloganıyla
başlatılan eğitimlerde başarılı olan 20
genç 5 Balkan ülkesini gezme fırsatı
buldu. İslam dünyasının jeopolitik,
demografik, sosyo-ekonomik özellikle-
rinin yanı sıra Türkiye'nin etkin dış
politikası, insani diplomasi ve kriz böl-
geleri gibi dersler alan gençler, Bosna
Hersek, Karadağ, Arnavutluk,
Makedonya ve Kosova'da Osmanlı
Devleti'nden kalan tarihi izleri görme
imkanına kavuştu. Erzurum Diplomasi
Akademisi Genel Koordinatörü
Muhammed Semran Kızılkaya, geziyle
ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir

Belediyesinin desteği ile yaptıkları gezi
sayesinde Balkan ülkeleriyle dostluk
köprüsü kurduklarını söyledi.
www.haberler.com’a göre; tarihi yapıt-
ları yerinde görme fırsatı bulduklarını
belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle tarihi
münasebetleri ve halklarıyla olan derin
akrabalık bağları ülkemizle asırlardır
devam eden kaynaşma açısından
büyük önem arz ediyor. 5 ülke ve 22
şehire yaptığımız gezi sonucunda ora-

lardaki tarihi dokuyu yerinde görme
fırsatı bulduk. Gezide aynı zamanda
büyükelçilikler, TİKA, Yunus Emre
Enstitüsü ve Maarif Vakıflarını da ziya-
ret ederek bölgede yaptıkları çalışma-
lar hakkında bilgi aldık."

Bulgaristan'dan gelen heyet Eyüp’ü gezdi



�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ressam Recep
Kaplan, İstanbul
ve Mostar Köp-

rüsü arasında manevi
bir bağ olduğu değer-
lendirmesini yaparak,
"Millet olarak İslamı
tercih etmelerinden do-
layı kardeş bildiğimiz
bir yer olduğu için
Mostar, bana gizemli
ve tercih edilebilir bir
konu olarak geldi. Ben
de Mostar ile Üsküdar-
Kız Kulesi'ni birleştir-
dim." dedi.
www.haberler.com’a
göre; resimlerinde
daha çok İstanbul'u iş-
leyen ve son yıllarda
Mostar Köprüsü'nü de
tablolarına yansıtan Kaplan,
AA Muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesinden
mezun olduktan sonra kompo-
zisyon arayışındayken İstanbul
ve Üsküdar resimleri yapmaya
karar verdiğini söyledi. Kaplan,
3 yıldan beri Bosna Hersek ve
Mostar Köprüsü üzerine çalıştı-
ğını belirterek, Aliya İzetbego-
viç'in de gönlünde ayrı bir yeri
olduğunu dile getirdi. "Bilge
Kral" İzetbegoviç'in, vefatı ön-

cesinde kendisini ziyaret eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a ettiği, "Duam sizinle.
Bu topraklar Osmanlı bakiyesi-
dir, Bosnama sahip çık ve Bos-
namı koru. O size emanet."
şeklindeki vasiyetinden çok et-
kilendiğini aktaran ressam, bu
sebeple Üsküdar-Mostar ve Er-
doğan-İzetbegoviç konulu bir
tablo yaptığını anlattı. Resim
yapmaya çocukluğunda başla-
dığını ve resim yapmaktan hiç
sıkılmadığını bildiren Kaplan,

"Tablomu, Aliya İzetbegoviç'in
ayrılış hareketiyle 'Elveda, Al-
lah'a ısmarladık' derken, Cum-
hurbaşkanımızın ise 'Emaneti
teslim aldım, eyvallah' der gibi
resmettim. Bu fo-
toğrafları kendi
resimlerinden
seçtim, açılarını,
gözlerinin birbir-
lerini izleme me-
safesini
ayarladım. Fona
da Mostar Köprü-

sünü, Üsküdar, Kız Kulesi ve
Karaköy'ün belli bir kısmını
içeren İstanbul manzarasını
ilave ettim ve kendi tarzımda
çalıştım." diye konuştu.

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Fede-
rasyonu’nun (ABTTF) organi-
zasyonunda insan hakları

kuruluşları temsilcileri Batı Trak-
ya’da temaslarda bulundu. İnsan
hakları kuruluşları temsilcileri ve bir
akademisyenden oluşan heyet, ilk
olarak Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’ni ziyaret etti. Heyet DEB Par-
tisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş
ve parti yöneticileri tarafından karşı-
landı. Başkan Ali Çavuş, görüşmede
heyete Batı Trakya Türklerinin sorun-
larını, son dönemde yaşanan geliş-
meleri ve azınlığın beklentilerini
anlattı. www.milletgazetesi.gr’nin
haberine göre; Batı Trakya Müslü-
man Türk Azınlığı’nın haklı talepleri
olduğunu ve bu taleplerin yerine ge-
tirilmesini beklediğini ifade eden
Çavuş, Avrupa’dan gelen heyete zi-
yaretinden dolayı teşekkür etti. Ziya-

ret sırasında DEB Partisi Başkan Ve-
kili Ahmet Kara, azınlık derneklerine
ve azınlık temsilcilerine yönelik adli
kovuşturmaları anlatırken, DEB Par-
tisi Genel Başkan Yardımcısı Ozan
Ahmetoğlu da eğitim sorununu ak-
tardı. DEB partisi yöneticileri ile gö-

rüşerek azınlık sorunları hakkında
bilgi alan insan hakları kuruluşları
temsilcileri Batı Trakya temasları
kapsamında Batı Trakya Türk Öğret-
menler Birliği’ni ve İskeçe Türk Birli-
ği’ni de ziyaret ettiler. Batı Trakya’da
azınlık kurumlarını ziyaret eden

İnsan hakları kuruluşları temsilcileri,
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbra-
him Şerif’i ve İskeçe Seçilmiş Müf-
tüsü Ahmet Mete’yi ziyaret ettiler.
Müftüler tarafından karşılanan heyet
görüşmede azınlığın sorunları hak-
kında bilgiler aldı.
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Bat� Trakya’da az�nl�k kurumlar�n� ziyaret eden �nsan haklar�
kurulu�lar� temsilcileri, Gümülcine Seçilmi� Müftüsü �brahim

�erif’i ve �skeçe Seçilmi� Müftüsü Ahmet Mete’yi ziyaret ettiler

�nsan haklar� kurulu�lar� 
temsilcilerinden 

Bat� Trakya temaslar�

MANASTIR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Manast�r Film Festivali’nde 
2 TÜRK F�LM� YARI�IYOR

Nazlı Gaye ALPASLAN

L�M�TED ��RKET
MÜDÜRÜNÜN

MERN�S ADRES�NE 
TEBL�GAT

�irket tüzel ki�ili�i ile ilgili bütün tebli-
gatlar�n �irketin bulundu�u merkez ad-
resine yap�lmas� zorunludur. Aksi

takdirde yap�lan tebligatlar geçerli olmaya-
cakt�r. Somut bir olayda 2007 y�l� ile ilgili bir
tebligat�n �irket müdürünün ikamet adresinde
yer alan müdüre yap�lmas� sonucunda aç�lan
dava red �eklinde karara ba�lanm��t�r (1).
Somut olayda 2007 y�l�na ili�kin defter kay�t
ve belgelerin ibraz� hakk�ndaki yaz� �irket
tüzel ki�ili�ine tebli� edilememi�tir. Bunun
sonucunda �irketin ticaret sicil kay�tlar�nda
yer alan adresinden de defter ibraz yaz�lar�
bilâ tebligat olarak geri dönmü�tür. Daha
sonra ikinci bir tebligat için �irket müdürü-
nün MERN�S sisteminde yer alan sorgulama
neticesinde �irket müdürü olarak atanan ki�i-
nin ikamet adresine yap�lan tebli�in usulüne
uygun oldu�u neticesine var�lm��t�r. Bilindi�i
gibi ticaret �irketlerinde her türlü tebligat�n
�irketin merkez adresinde yap�lmas� zorunlu-
dur. Tüzelki�ilere yap�lacak tebli�, bunlar�n
ba�kan, müdür veya kanuni temsilcilerine,
vak�flar ve cemaatler gibi tüzelki�ili�i olma-
yan te�ekküllerde bunlar� idare edenlere veya
temsilcilerine yap�l�r. Dar mükellefiyette
Türkiye’deki daimi temsilcilere yap�l�r.
Emsal bir olay nedeniyle, vergi mahkemesi
taraf�ndan verilen bir karar�n gerekçesi aynen
�öyledir: “Somut olayda davac� �irket tüzel
ki�ili�i bilinen adreslerinde ula��lmamas� ne-
deniyle, MERN�S sisteminde yap�lan sorgu-
lama neticesinde �irket müdürü olarak atanan
ki�inin ikamet adresinde yap�lan tebli�in usu-
lüne uygun oldu�u sonucuna var�ld���ndan,
davac� taraf�n aksi yöndeki iddialar�na itibar
edilmemi�tir”

:  Bkz. �zmir 3. Vergi Mahkemesi
27/12/2013 gün ve  E : 2013/197 – K :
2013/1778 say�l� karar�

Resimleriyle �stanbul'dan Bosna'ya
KARDE�L�K KÖPRÜSÜ KURDU  

TİKA'DAN ROMANYA'DA YENİ PROJE
DOBRUCA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ro-
manya'nın Dobruca bölgesinde

bulunan Tulça İl Hastanesi bünyesin-
deki Yenidoğan Bölümü Yoğun
Bakım Ünitesi'ni tıbbi ekipmanlarla
donattı. www.yenibalkan.com site-
sine göre; ekipmanların teslim töre-
nine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi
Osman Koray Ertaş, TİKA Bükreş
Program Koordinatörü Hacı Ahmet
Daștan, Tulça İl Meclisi Başkanı Horia
Teodorescu, Tulça Belediye Başkan
Yardımcısı Andaluzia Luca, Romanya
Müftüsü Murat Yusuf ve Romanya

Türk azınlık milletvekili Hüseyin İb-
rahim'in yanı sıra sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, sağlık
çalışanları ve basın mensupları ka-
tıldı. Tulça İl Meclisi Başkanı Teodo-
rescu, yaptığı konuşmada, hastaneye
yapılan yardımlar nedeniyle Türk hü-
kümetine ve TİKA'ya teşekkürlerini
iletti. Teodorescu, Tulça'nın tarihi ola-
rak Türkiye ile özel ilişkileri bulundu-
ğunu anımsatarak Türk azınlığın
Kuzey Dobruca'daki Tulça'da mevcut
çok kültürlülüğün önemli bir parça-
sını oluşturduğunu aktardı. Tulça İl
Hastanesi Başhekimi Tudor Nasta-
sescu, bölgedeki yenidoğan ölüm ora-
nının Avrupa Birliği ortalamasının 2
kat üzerinde olduğuna dikkati çeke-

rek TİKA'nın desteğinin kendileri için
çok anlamlı olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Ertaş,
iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı
somut projelerle güçlendireceklerini
anlatarak Sarı Saltuk Türbesi başta

olmak üzere çok sayıda ortak kültürel
mirasa ev sahipliği yapan, Türk soy-
daşların huzur içinde yaşadığı Tul-
ça'da TİKA eliyle anlamlı bir projeye
imza atmaktan duydukları memnu-
niyeti ifade etti.
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100 YIL ÖNCE BALKANLAR
100 YIL SONRA ORTADOĞU

Bugünkü Suriye’yi,
Irak’� ve di�er bölge
ülkelerini iyi okuyup

anlayabilmek için yakla��k
yüz y�l önceki Balkanlar� iyi
analiz etmek gerekiyor. Biri-
leri üst ak�l dese de 100 y�l
önce Balkanlarda ve �imdi
Ortado�u’da en üst ak�l tali-

mat� vermi�tir. Irak’ta sadece Barzani’nin
yapt��� referandumu görmek deve ku�u gibi
kafay� topra�a sokma�a benzer. Olay sadece
basit bir referandum ve ba��ms�zl�k masal� de-
�ildir. Zira Barzani, Aysbergin görünen üst-
teki küçük ta�eron yüzüdür. Suyun alt�nda
esas gövdeyi ABD ve �srail olu�turmaktad�r.
Bölgede ba�ta Türkiye olmak üzere �ran ve
Irak’a kafa tutan ABD ve �srail’dir. Bu adeta
bir maskeli balo gibidir. ABD ve �srail, Bar-
zani maskeleri takarak Orta Do�u’da sava�
dans� yapmaya ç�km��t�r. O yüzden tehlike
çok büyüktür. D��ar�da ellerinde çe�itli harita-
larla gelen bunca gayri Müslim dü�man var-
ken, hepsi de Müslüman olan bölge milletleri;
Türk, Kürt, Farsi ve Araplar�n önce karde� ol-
duklar�n� hat�rlamalar� ve ayr�lma lükslerinin
asla olmad���n� bilmeleri gerekir. Ayr�ca e�er
yüz y�l öncesi tarihe bakacak olursak bize
Balkanlar� kaybettiren ülkenin Ruslar oldu-
�unu görmü� oluruz. Bizim için bir ba�ka teh-
like Rusya’d�r. Ancak bugün için ç�karlar�n
örtü�tü�ü cihetle geçici bir ittifak söz konusu-
dur. Atalar�m�z ne güzel söylemi�, ay�dan post
dü�mandan dost olmaz. Rusya’n�n K�r�m
Türklerine yapt�klar�, Azerbaycan’a ba�l� Ka-
raba� Türklerine soyk�r�m yapan Ermeni güç-
lerine nas�l destek verdi�ini, Suriye’de
katliam yapan Esed’i nas�l korudu�unu ve son
olarak Arakan Müslümanlar�n� katleden
Myanmar’a silah verilmesini durdurmak için
BM karar�na Çin ile birlikte veto veren ülke-
nin Rusya oldu�unu unutmamak gerekir.
Uluslararas� arenada dost yoktur, ulusal ç�kar-
lar vard�r. Ve bunlar sürekli de�ildir.

TÜRK TAR�H�NDEK� �K� 
ÜNLÜ ARNAVUT YAZAR

Milli �airimiz Rahmetli M. Akif,  “Tarih te-
kerrürden ibarettir” der ve devam eder, “Hiç
ders al�nsayd�, tekerrür eder miydi?” Bunu
söylerken baba topraklar� Balkanlar�n tarihine
at�fta bulunur. Babas� Arnavut olan Akif, bir
�iirinde, “ Bunu benden duyunuz ben ki evet
Arnavut’um, Ba�ka bir �ey diyemem i�te peri-
�an yurdum” diyerek Arnavutluk’un nas�l ta-
rumar edildi�ini ve ard�ndan kaybedildi�ini
içi kan a�layarak anlatmaya çal���r. Yine ken-
disi bir Arnavut olan ve ilk Türkçe sözlü�ü
yazan ülkemizin en önemli edebiyatç�lar�ndan
�emseddin Sami’ye  göre Arnavutlar�n  iki
Vatan� vard�r:  birincisi  ‘’Memleket’’ olarak
nitelendirilen Arnavut Vatan�, ikincisi ise
‘’Devlet’’ olarak nitelendirilen Osmanl� Va-
tan�” Bu söz oldukça önemli. Bu sözü daha
sonra a�a��da yeri geldi�inde tekrar kullan-
mak üzere not edip konumuza devam edelim.
Yakla��k 100 y�l önce bizlerin topra�� olan
Balkanlar�, hem de kaybetmeyi akl�m�z�n
ucuna getirmedi�imiz o güzelim ecdat yadi-
gâr�n� kaybetmi�iz. Tevafuka bak�n ki, fitne
konusu ayn�, dü�manlar konum ve �ekil de-
�i�tirse de ayn�, figürler ayn�. Yüz y�l önce
Balkanlardaki milliyetçilik hastal��� Balkan-
lar� paramparça etti. O günkü durumu ülkemi-
zin tarihinde damga vurmu� iki Arnavut as�ll�
zat olan M.Akif Ersoy ve �emsettin Sami (Ali
Sami Yen’in babas� Sami Fra�eri) ile anlat-
maya çal��aca��m.  Nitekim Akif bir �iirinde,
“Arnavutluk ne demek var m� �eriatte yeri,
küfür olur ba�ka �ey de�il kavmini sürmek
ileri, Arnavutlar size ibret olacakken hala, Ne
bu �uride siyaset, ne bu fasid dava? “ diye
sorar. Sorar ama cevap alamaz. E�er akl�
selim ile hareket etmezlerse K.Irak’taki Kürt-
ler de bir müddet sonra benzer bir �iir yazabi-
lirler. 23 Eylül 1878’de, �emseddin Sami’nin
(Sami Fra�eri) ç�kard��� Tercüman� �ark adl�
gazetesinde, Komitesi taraf�ndan haz�rlanan,
Arnavut eyaletlerinin ba��ms�zl�k taleplerini
ihtiva eden bir program ne�redilir. Balkan ta-
rihini çok iyi okumak ve bilmek gerekir. Zira
1453 y�l�nda Anadolu topraklar�na kat�lan  �s-
tanbul’dan 64 y�l önce fetih edilen Kosova ve
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün do�-
du�u Selanik, bir zamanlar pasaportsuz gidi-
len öz ata topraklar�yd�. Kaybedilebilecekleri
asla ak�ldan geçmezdi. Ve tekrar bize kat�la-
caklar� �eklinde hep bir umut vard�. Öyle ki o
tarihlerde K�rm�z�-Beyaz olan Be�ikta�’�n
forma renkleri Balkanlar tekrar kazan�l�ncaya

kadar bugünkü Siyah-Beyaz yap�lm��t�r.
Bunu belki bugün baz� Be�ikta�l�lar bilmezler.

ARNAVUTLARIN BA�IMSIZLIK 
HAREKETLER� VE PR�ZREN B�RL���

Biraz tarihi hat�rlayal�m. Te�bihte hata olmaz
derler ya, o günkü olaylarla bugünkü olaylar�n
ne kadar benzedi�ine lütfen dikkat edin. Y�l
1878…O me�hur Berlin Kongresini bilirsiniz,
orada al�nan kararlar ile Arnavutlar�n ya�ad���
topraklar�n bir k�sm�n�n Karada�’a verilmesi
Arnavutlar� aya�a kald�rm��t�. O tarihlerde
kurulan Prizren Birli�i, milis kuvvetler olu�tu-
rarak i�gallere kar�� askeri tedbirler alm�� ve
özellikle Karada�’a kar�� ciddi bir direni� gös-
termi�ti. Ba�lang�çta birli�i kendi ç�karlar�
do�rultusunda gizlice destekleyen �stanbul
yönetimi, gelen d�� bask�lar ve özellikle Birli-
�in ayr� bir hükümet gibi davranma e�ilimini
ortaya koymas� üzerine tutumunu de�i�tirmi�,
ittifak� da��tmak için baz� tedbirler alma yo-
luna gitmi�tir. Özellikle Arnavutluk’a ‘özerk-
lik’ verilmesi fikri, Arnavut ayd�nlar�n�n bu
konudaki �srarl� talepleri,  nüfusunun 2/3’si
Müslüman olan Arnavutlar�n ulusal kimli�i
ön plana ç�kararak, ümmet anlay���ndan kop-
mas� ve d�� bask�lar�n artmas� Osmanl� yöneti-
mini harekete geçirmi�, 1881 y�l�nda Dervi�
Pa�a komutas�ndaki Osmanl� ordusu, Prizren
Birli�i’ni da��tm��, ittifak�n lider kadrosu ise
çe�itli yerlere sürülmü�tür. 

OSMANLI’DA �TT�HAD-I �SLAM

Osmanl� tarihinde birçok yerde kar��la�t���m�z
“Biz, can�m�z� Müslümanlar�n ittihad� (birli�i)
u�runda feda etmi� bir milletiz” cümlesinden
de anla��laca�� üzere, bir k�s�m Osmanl� padi-
�ahlar� ve devlet adamlar� �ttihad -� �slam’� bir
düstur olarak kabul etmi�ler. �ttihad-� �slam
terimi ilk defa1869 y�l�nda kullan�lm��t�r. Pan-
�slamizm için kullan�labilecek en erken tarih
ise 1875 y�l�d�r. Bat�’da siyasi ve ideolojik bir
hareket olarak telakki edilen Pan-�slamizm
üzerine yap�lan çal��malar�n ekserisinde, bu
terimin 1870’lerde ortaya ç�km�� oldu�u ve II.
Abdülhamid taraf�ndan uygulamaya konul-
du�u dü�üncesi hâkimdir. 1878 Hadiseleri ve
Rumeli’nin, yani �mparatorlu�un Avru-
pa’daki bölümünü jeopolitik konumunun gi-
derek hassas bir hal almas�, Osmanl�
yöneticilerini bir ‘’Arnavut’’ politikas� tan�m-
lamay� denemek zorunda b�rakt�. Sultan Ab-
dülhamid’in Arnavutlara yönelik bu politikas�
sürdürülmesi zor bir dengeye dayan�yordu.
Arnavutlar, her �eyden önce Müslümand�.
Halife olarak onlar� memnun etmek görev-
leri aras�nda bulunuyordu. Sonra, Arnavutlar,
Osmanl� Devleti’nin  bölgelerindeki otoritesi-
nin koruma görevini üslenmi�lerdi. Karada�,
Bosna-Hersek, S�rbistan isyanlar�n�n bast�r�l-
mas�nda ço�u zaman Müslüman Arnavutluk
askerleri kullan�lm��t�. Bu durum onlara, “Av-
rupa Türkiye’sinde ba�kald�rmaya e�ilimli
unsurlar� zapt eden bir polis rolü” vermi�ti. II.
Abdülhamid, bu durumun idraki içerisinde
bulunuyor, Balkan Türkiye’sinin elde tutul-
mas� için Arnavutlar� tekrar kazanmaya çal���-
yordu.

ARNAVUT POL�T�KASINDA 
EKS�K OLAN �EY

Ancak bir yerlerde yanl�� m� yap�ld�, zaman
m� yetersiz veya yanl��t�, kadrolar yanl�� veya
eksik miydi, içimizdeki hainler mi yap�lan
planlar� engellediler? Bütün bunlar� uzman ta-
rihçiler daha iyi cevapland�rabilir. Ancak so-
nuçta Arnavutluk’u ve bütün Balkanlar�
kaybettik. Ard�ndan, ya�anan Balkan göçleri
ve onca dram. II. Abdülhamid çok erken bir
dönemde, Müslüman Arnavutlar� Avru-
pa’daki Osmanl� hâkimiyetinin temel ‘’daya-
na��’’ olarak kullanmak konusunda yüksek
düzeydeki memurlar taraf�ndan yüreklendiril-
mi�ti. 1880’de Saffet Pa�a ona bir lay�ha vere-
rek, bir ‘’Arnavut politikas�’’ olu�turmas�n�n
tavsiye etmi�ti. Ona göre, ‘’Arnavut milleti’’
gücüyle imparatorlu�un Rumeli’deki ‘’daya-
na��n�n özgü’nü temsil eden bir kuvvetti. Saf-
fet Pa�a, Arnavut millet derken, sadece
Müslümanlar� kastediyordu. Bütün bunlar
do�ruydu ama sab�r ve zaman �artt�. Eksik
olan belki de buydu.

ACELE �LE DE��L SABIRLA

Bugün, buna benzer politikalar�n Balkanlarda

ve K.Irak’ta uygulanmaya çal���ld���n� söyle-
yebiliriz. Niyet güzel ama naçizane fikrim
acele ediliyor. Balkanlarda ve Orta Do�u’da
dikkat edilmesi gereken üç çok önemli gerçek
var: Irk milliyetçili�i, din ve mezhep milliyet-
çili�i ve petrol ve do�al gazdan olu�an ener-
jiye dayal� ülke ç�karlar�. �imdi böyle bir
kar���k ortamda, ülkeleri buna haz�rlamadan
Osmanl�n�n son döneminde oldu�u gibi gider-
seniz tohumu ekemezsiniz. Tabiri caizse Pet-
rol ve do�al gaz dü�ünülürken hu�u içinde
namaz k�l�nmaz.  Evet, tabiki �slam Birli�i, en
do�ru politikad�r ancak tohumunu ekebilme-
niz için önce topra�� haz�rlaman�z gerekir. ��te
bu a�amada yap�lmas� veya örnek al�nmas�
gereken Hz. Peygamber’imizin sünnetidir.
Yani…

HUDEYB�YA ANLA�MASI VE 
MED�NE SÖZLE�MES�

Hudeybiye anla�mas� 628 y�l�nda (hicretin 6.
ay�) Peygamber Efendimiz (SAV) ve Ashab�-
n�n umre ziyareti yapmak için Medine'den
Hudeybiye’ye hareket etmesi sonucu, Kurey�-
lilerin Müslümanlar� Mekke'ye almama karar�
ile sa�lanan ve Müslümanlar�n aleyhine kural-
lar içeren bir antla�mad�r. �lk anda bir yenilgi
ve geri çekilme ve hatta Müslümanlar�n aley-
hine gibi görünen bu anla�maya sahabeler bile
itiraz etmi� ancak sonucunda bütün Kurey�
Mümin olmak suretiyle mutlak bir zafer elde
edilmi�tir. Di�eri ise me�hur Medine anla�-
mas�d�r. Hz Muhammed'in (SAV)  Medine'de
huzur ve bar�� ortam�n� sa�lamak için bütün
gruplar aras�nda  622 y�l�nda düzenlenen bir
antla�mad�r. Medine �mtiyaz� olarak ta an�l-
maktad�r. Bu antla�ma �slam'�n ilk yaz�l� ana-
yasas� olmas� itibar�yla önem
ta��maktad�r. Peygamberimizin dehas�n� ve
büyüklü�ünü göstermektedir. Peygamberimiz
Allah'�n ö�retti�i gibi insanlar�n sorunlar�n�,
de�erlerini gözeterek sosyal bir toplum olu�-
turmu�tur. Antla�ma Hz Muhammed, Yahu-
diler, Müslümanlar, Paganlar ve �ehrin ileri
gelen aileleri ile kabilelerini içermekteydi.
Medine'de bulunan Hazrec ve Evs kabileleri
aras�nda ya�anan iç çat��malara son vermek
için, �ehirde ya�ayan Yahudi, Müslüman ve
Pagan topluluklar�n� Ümmet adl� tek çat� al-
t�nda birle�tirmeyi amaçl�yordu.

TÜRK�YE’YE DÜ�EN GÖREV

Art�k kabul edelim Türkiye bir dünya lideri-
dir. Bölgesindeki sorunlara çözümde Tür-
kiye’nin varl��� zorunlu bir ihtiyaçt�r. Türkiye
ayn� zamanda �slam ülkelerinin hamisi olarak
ortaya ç�kmaktad�r. Bu yüzden Balkanlarda
ve Orta Do�u’da önemli bir ülkedir. �ste de bu
bölgede sessiz ve etkisiz kalamaz. Di�er yan-
dan gayet iyi biliyoruz ki, Balkanlar’da ve
Orta Do�u’da da çok say�da millet var. Bunla-
r�n sahip oldu�u farkl� inançlar var. Bölgeler
çok kar���k ve zor. Zamana ve sabra ihtiyaç
var. Bu bölgedeki ülkelerin peygamber sünne-
tini uygulayacak, bunu takip edip kollayacak
Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyaçlar� var. Dedi�i-
miz gibi politikalar�n mutlaka zamana ihtiyac�
var.  Allah bile dünyay� 6 günde yaratt�. �ste-
seydi ol derdi ve olurdu. Ama demek ki, bir
zamana gerek var. Asr suresinde yüce Allah
zamana yemin ediyor. Zaman�n asl�nda ge-
reklili�i ve baz� sorunlara �ifa olabilece�ini
söylemek istiyorum. Bak�n�z ba�ta Siyonistler
ve haçl� dü�üncesine sahip baz� Bat�l� �eytani
stratejistler yüzlerce y�l öncesinden planlar
yap�p yava� yava� uygulamaya koyuyorlar.
Biz ise hemen, o andan çözüm bulmaya çal�-
��yoruz. Olur mu? Olmaz. Önce biz gerekti�i
gibi inanarak ya�ayaca��z, tohum ekece�iz,
Sab�rla tohumlar�n ye�ermesini bekleyece�iz.
Bu yüzden bizim de 25, 50 ve hatta 100 y�ll�k
kar�� planlar�m�z olmal�. T�pk� 2023 ve 2071
gibi. Hatta torunlar�m�z için 3000 y�lar�nda
uygulamaya konulacak planlar�n temelleri
�imdiden yaz�lmal�. Onlar gibi gizli ve en
ufak detaylar� dü�ünülerek yapmal�y�z. Ama
bu planlar için mutlaka kadrolar� haz�rlamal�-
y�z. Gençler, torunlar ve onlar�n çocuklar�
hatta. Bu bizim devlet politikam�z içinde bun-
lar k�rm�z� defterlerde olmal�.

BATI’NIN B�ZE OLAN 
TAR�HSEL DÜ�MANLI�I

�ark kelimesi Do�u’yu ifade etmekle birlikte

“�ark Meselesi” kavram� do�rudan Bat�l�lar
nezdinde Osmanl� Devleti’ni ifade
etmektedir.  1815 y�l� itibariyle ortaya ç�kan
�ark Meselesi, Osmanl� Devleti’nin tamamen
ortadan kald�rmay� hedeflemi�tir Bu sebeple-
dir ki Avrupal�lar kendilerine yabanc� olan ve
bütün i�lerini bozan Türklerden nefret etmi�-
lerdir ve Türkleri Avrupa k�tas�na ayak bast�k-
lar� günden itibaren geldikleri yere geri
göndermek çabas�na giri�mi�lerdir. Bunun
do�rultusunda �ark Meselesi bir �slam -H�ris-
tiyan çat��mas� olmaktan öte bir Türk-Avrupa
mücadelesi olmu�tur. Di�er yandan Siyonist
Yahudilerin ülkemiz topraklar�n�n bir k�sm�n�
da içine alan Arz�-mevdud yani sözde vaat
edilmi� toprak hayali yüzlerce y�l öncesinde
yapt�klar� toplant� ve hesaplara dayan�yor.
Ayr�ca hemen dibimizde olan zengin enerji
kaynaklar� da bu ülkelerin a�z�n� suland�r�yor.
Bu amaçla ABD, y�llard�r PKK terör örgütüne
�imdi de uzant�s� YPG’ye aç�kça silah yar-
d�m� yap�yor. Bölgede gerçekle�tirilen illegal
bir referandum ile kurulmak istenen Ba��ms�z
Kürdistan, önce Türkiye s�n�r�nda PKK ve
YPG terör örgütlerine yasal bir zemin haz�rla-
nacak ard�ndan Hatay veya �dlib üzerinden
sözde Ba��ms�z Kürt devletinin Akdeniz’e
ba�lant�s� sa�lanmaya çal���lacak. Barzani’ye
verilen ta�eronluk görevi bitti�inde �srail nö-
beti devralacak, Kürtler bölgeden ç�kart�l�p
uzakla�t�r�lacak. �srail, bu dü�üncesini DAE�
terör örgütü ile yapabilirdi, belki bir sorun
ç�kt�, bu da ba�ka bir öngörü. Tüm bunlar
olurken, bölgedeki ülkeler �ran, Irak ve Tür-
kiye ortak bir kar�� çal��maya girdiler. Asl�nda
zaten bölgede Türkler, Araplar, Farsiler (�ran)
ve Kürtler Müslüman milletler. Bat�n�n sinsi
bir oyunu olarak bize y�llarca, “Araplar bizi
arkadan vurdu “ , “Kürtler terörist” , �ii �ran-
Sünni Türkiye, fitneleri ��r�nga edildi. �imdi
de Türk-Kürt milliyetçili�i fitnesi empoze edi-
liyor. Maalesef hepsi Bat�n�n, �srail’in,
ABD’nin Müslümanlar üzerine oynad��� ayr�-
l�kç� oyunlar. Nedense hep oyuna geliyoruz.
Daha da kötüsü Türkiye’deki baz� samimi
Kürt karde�lerimiz bilmeden bu oyuna alet
olabiliyor.  Oysa aln� secdeye giden Türkiye
Kürtlerinin �srail bayraklar� ile referandum
yapan Barzani’ye tepkilerini görüyoruz. Uya-
n�k olmak gerekiyor. Yukarda bahsetmi�tim,
�imdi burada tekrar etmek gerekiyor. Yüz y�l
kadar önce Balkanlar� bizden koparmak için
ba�ka bir Müslüman millet Arnavutlar� kul-
lanmak istemi�lerdi. Bak�n�z o tarihte Arnavut
as�ll� ünlü edebiyatç� ve ilk Türkçe sözlü�ü
yazan �emseddin Sami’ye (Sami
Fra�eri)   göre Arnavutlar�n  iki
Vatan� vard�r:  birinci  ‘’Memleket’’ olarak
nitelendirilen Arnavut Vatan�, ikincisi ise
‘’Devlet’’ olarak nitelendirilen Osmanl� Va-
tan�”.  Kürt karde�lerimizin tarihi iyi okuyup
dersler ç�kartmas� gerekir. Ya�ad�klar� yer
memleketleridir, ama Türkiye Cumhuriyeti
onlar�n devletidir. O devlet ki, u�runda Ça-
nakkale’de Türk, Kürt, Arnavut 250 Bin �ehit
verilmi�tir. Bunu asla unutmamak gerekir.
�slam birlikten yanad�r. Bunu da bölgedeki
Müslümanlar�n asla unutmamas� gerekir.
ABD’nin y�llarca önce uydurdu�u Self- De-
termination  ilkesi ABD’yi olu�turan 50 eya-
lette (ülkede)  uygulanmazken, binlerce
kilometre uza��ndaki Ortado�u’da fitneye
mahal vermektedir. Ayr�ca son günlerde Al-
manya’n�n Türkiye’ye olan aç�k tehditleri bo-
�una de�il. ABD ve Almanya, Türkiye’de
askeri darbe giri�imi yapmaya çal��an ve 250
vatanda��m�z� �ehit eden Feto terör örgütünün
eleba��s�n� ve mensuplar�n� ülkelerinde sakl�-
yor ve kolluyorlar. Bu arada Allah korusun
darbe giri�imi ba�ar�l� olsa �ngiltere’nin Akde-
niz’den sözde vatanda�lar�n� kurtarma baha-
nesiyle ç�kartma yapaca�� konu�uluyor.

EN �Y� SAVUNMA SALDIRIDIR

Futbolda çok bilinen bir taktik vard�r. En iyi
savunma sald�r�d�r, derler. Siyonistlerin, Haç-
l�lar�n, petrol ve do�al gaz avc�s� emperyalist
güçlerin, vaat edilmi� toprak hayali kuranlar�n
kar��s�nda Dünya lideri bir ülke Türkiye var.
Kafalar�nda yüz y�llard�r yapt�klar� planlar,
kalplerinde kemikle�en kinler, ellerinde çe�it
çe�it haritalar olan, rahmetli Akif’in Çanak-
kale �iirinde dedi�i gibi, kimi hindu, kimi yam
yam kimi bilmem ne bela güçler var. Eskiden
bunlar� yazm�� olsak bize �izofren te�hisi ko-
yabilirlerdi ancak ortada aç�k ve ciddi bir teh-
dit oldu�unu art�k herkes görüyor. O zaman,
en iyi savunmay� yani sald�r�y� harekete geçir-
mek zorundas�n�z. Peki, ama nas�l? Futboldan
di�er bir spora geçmek gerekirse verece�imiz
örnek için burada en iyisi boks sporudur. Bok-
sör rakibin zay�f taraf�na çal���r. Yumruklar�n�
özellikle rakibinin zay�f yerlerine kondurmaya
çal���r. Tabiri caizse buna göre bir strateji uy-
gulanmas� gerekir. Rahmetli Abdülhamid han
bunu ustal�kla yapard�. Örnek almak gerekir.
Zira çok iyi incelendi�inde Avrupa’daki ciddi
zay�f noktalar� yani ayr�l�kç� hareket ve da-
��lma sürecini görebilirsiniz. Üstüne oynamak

mutlaka gerekir.  �sterseniz Avrupa ve
ABD’yi h�zl�ca bir dola�al�m ve oralardaki
ba��ms�zl�k hareketlerini görelim.

SATI’DAK� DA�ILMA:  EUEX�T

Bir H�ristiyan haçl� birli�i olma yolunda iler-
leyen Avrupa Birli�i art�k da��lma sürecine
girdi. Yeni üye yapma konusunda t�kanan
AB, üstelik �ngiltere’nin birlikten ayr�lma ka-
rar�n� yapt��� bir referandum ile i�leme koy-
mas�n� sa�lad�. BREX�T denilen bu ayr�l��
AB’yi bir da��lma sürecine koyar m�? Hep
birlikte görece�iz. Büyük Brtitanya’da �s-
koçya, Galler ve �rlanda ba��ms�zl�k mücade-
lesi veriyor. E�er �skoçya ve Galler ba��ms�z
olursa �ngiltere 6 milyon azalacak ve art�k
Büyük de�il Küçük Britanya olacak.

D��ER AVRUPA ÜLKELER�NDEK�
AYRILIKÇILAR

�spanya'n�n do�usundaki Katalonya özerk yö-
netiminde ayr�l�kç� giri�imlerin geçmi�i çok
uzun bir tarihe dayan�yor. Ülkenin 17 özerk
yönetiminden biri olan Katalonya, �spanya
içinde farkl�l���n� her seferinde öne ç�k�yor.
�talya’dan Veneto bölgesi, kendi s�n�rlar� içe-
risinde geçen mart ay�nda düzenledi�i refe-
randumla ba��ms�zl��� en çok isteyen bölge
olarak ön plana ç�k�yor. Kanallar�yla ünlü Ve-
nedik kentinin ba�kent oldu�u tarihi Veneto
bölgesi, son y�llarda özellikle de ekonomik
gerekçelerle �talya’dan ayr�lmay� talep ediyor.
Federe yap�l� Belçika'da nüfusun yakla��k
yüzde 60'�n�n ya�ad��� zengin Flamanya böl-
gesinde halk�n ço�unlu�u daha güçlü otonomi
isterken, ba��ms�zl�k yanl�s� partilere destek
yüzde 40'a yakla��yor. Ba��ms�zl�k yolunda
ilerleyen Grönland, Danimarka'yla birlikte
otomatikman dahil oldu�u AB'den 1982 y�-
l�nda yap�lan referandumla ayr�lm��t�. Fran-
sa'ya ba�l� Korsika adas� 1960'lardan bu yana
ba��ms�zl�n� kazanmak için mücadele veriyor.
Korsika'da ba��ms�zl�k için sava�an çe�itli ör-
gütler de mevcut. Yakla��k 50 y�l önce,
1960'larda ba�layan birçok ayr�l�kç� hareketin
birle�mesi sonucunda do�an Korsika Ulusal
Kurtulu� Cephesi, bugün hala adan�n ba��m-
s�zl�k talebinde �srarc�. Rusya’n�n K�r�m ve
Tataristan bölgeleri her zaman kritik. Ukrayna
ile ciddi problemleri var. Moldova s�n�r�n-
daki Trensilvanya ise Rusya’n�n ba� a�r�s�.
Görüldü�ü gibi neredeyse Avrupa’n�n tamam�
ayr�l�kç� bir sürecin içinde oldu�u görülüyor.
Ak�lc� kar�� ataklar ve stratejiler Avrupa’ya
Game over yazd�rabilir.

ABD’DA BA�IMSIZLIK 
BEKLEYEN EYALETLER

Ba�ta Lousiana olmak üzere, Texas, Montana,
Kuzey Dakota, Indiana, Mississippi, Ken-
tucky, Kuzey Carolina, Alabama, Florida, Ge-
orgia, New Jersey, Colorado, Oregon ve New
York'ta on binlerce ki�i "online" imza kam-
panyas� ba�latarak Beyaz Saray'a ayr�lmak is-
tediklerini bildiren bir dilekçe yollam��lard�.
Amerika’da Siyahiler ve Spani�ler yani �span-
yol grubu insanlar da ayr� bir ayr�l�kç� toplu-
luk. Üflesen iskambil kalesi da��lacak gibi.

SONUÇ

100 y�l önce kaybetti�imiz Balkanlar’da ya�a-
d�klar�m�z�n benzerlerini bugün yan� ba��-
m�zda Orta Do�u’da ya��yoruz.  Tarihten ders
almak bölgedeki Müslümanlar�n en önemli
meselesi olmal�d�r. Çok dikkatli ve uyan�k ol-
mam�z gerekiyor.  Acele etmeyece�iz, sab�rl�
olaca��z. Bölgede önce sa�lam bir bar�� yap�-
lacak. Ard�ndan güçlü bir �slam Birli�i kurul-
mas� gerekiyor. Birilerinin yüzlerce y�l önce
yapt��� planlara kar�� Allah’�n planlar�na da-
yanmak ve onun güvencesinde birbirimizle
de�il, birlik olarak Allah’�n ipine s�ms�k� sar�-
laca��z sonra da hep birlikte kar��lar�na ç�ka-
ca��z.
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Türkiye ile Bulgaristan’ın 
ENERJİ KARDEŞLİĞİ
Bulgaristan'�n Ankara Büyükelçisi Nadezdha Neynsky, Türkiye ile ülkesinin enerji i�
birli�inde hedeflerini büyüttü�üne i�aret ederek, "Balkan do�algaz merkezi projesi
kapsam�nda, Trans Anadolu Do�algaz Boru Hatt�'n�n (TANAP) yan� s�ra TürkAk�m da

dahil olmak üzere, tüm kaynaklar�n giri� ve ç�k�� noktalar� de�erlendirilecek" dedi

ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezdha
Neynsky, yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve beraberindeki

heyetin, bu ayın başlarında Sofya'daki temasları çerçeve-
sinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle enerji gibi
yüksek potansiyel taşıyan sektörlerde daha da derinleş-
mesinin gündeme geldiğini söyledi.
www.yenisafak.com’dan alınan bilgilere göre; görüşme-
lerde özellikle doğalgaz ve elektrik sektörlerindeki mev-
cut iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya
varıldığını belirten Neynsky, "Doğalgaz operatörü
Bulgartransgaz ile BOTAŞ ve ayrıca elektrik operatörleri
ESO ile TEİAŞ en yakın zamanda ikili görüşmeler yapa-
cak" diye konuştu. Neynsky, Türkiye ile doğalgaz enter-
konnekte projesi ITB'nin hayata geçirilmesi için
Bulgartransgaz ile BOTAŞ'ın çalıştığını aktararak, projenin
AB tarafından Connecting Europe (CEF) mekanizması
aracılığıyla müşterek olarak finanse edilen Bulgaristan
tarafındaki kısmı için hükümetin fizibilite çalışmasını
tamamladığını kaydetti. Söz konusu fizibilite çalışmasının
Türk tarafına iletildiğini ve BOTAŞ'ın konuya ilişkin geri
dönüşünün beklendiğini vurgulayan Neynsky,
"Bulgaristan ITB projesine özel bir önem gösteriyor.
Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan ve
Bulgartransgaz ile BOTAŞ'ın iletim sistemlerini birbirine
bağlamayı hedefleyen doğalgaz ağı projesi, hem
Bulgaristan hem de güneydoğu Avrupa ülkeleri için ener-
ji kaynak ve güzergahlarının çeşitlendirilmesi anlamında
çok önemli. Proje ile Azeri gazı ve LNG gibi diğer çeşitli
doğalgaz kaynaklarının Türkiye'deki tüm mevcut ve
potansiyel giriş noktalarına erişebilirlik sağlanabilecek"
diye konuştu. Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonu'yla ortak
proje geliştirerek Balkanlar'da Avrupa gaz dağıtım merke-
zi oluşturma hedefi bulunduğuna dikkati çeken Neynsky,
söz konusu projenin Avrupa'nın enerji mevzuatı şartlarına
tam uyumlu olacağını ve projenin AB'nin Ortak İlgi Alanı
Projeleri (PCI) listesine girdiğini hatırlattı.

Türk yat�r�mc�lar
Bulgaristan'da

F�L�BE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Filibe kentinde düzenlenen geleneksel
Uluslararası Teknik Fuarı'na konuk
olan Türk iş adamları, ülkedeki iş ve

yatırım olanakları hakkında bilgi aldı.
Fuarda Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği, Filibe
Başkonsolosluğu, Bulgar-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası (BULTİŞAD) iş birliğiyle
"Bulgar-Türk Yatırım Semineri" gerçekleşti-
rildi. Yabancı yatırımcıların çalışmalarını
ilgilendiren ve ülkenin genel ekonomik
yapısını tanımlayan ayrıntılı bilgilerin
sunulduğu seminerde Bulgaristan, Türk iş
adamları için Avrupa Birliğine (AB) açılan
bir kapı olarak tanıtıldı.
www.haberler.com’a göre: seminer progra-
mı kapsamında, "Bulgaristan-Türkiye
Ticaret ve Yatırım İlişkileri", "AB'ye
İhracatta Bulgaristan'ın Lojistik Üs Olma
Potansiyeli ve Avantajları" ile "Bulgaristan
Sanayi Bölgeleri Sunumu" konulu üç panel
düzenlendi. Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Emrah
Sazak, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Türk iş adamlarına kolaylık olması ama-
cıyla "Bulgaristan Ticaret ve Yatırım
Rehberi" hazırladıklarını söyledi. Sazak,
"Bulgaristan'ın komşu ülke olması, en
büyük ticaret ortağımız Avrupa'ya açılan
kapı olması, Gümrük Birliğinin ticareti için
sağlam bir hukuki zemin getirmesi iki ülke
arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini
olumlu etkilemektedir. Bu rehber, iki ülke
ticaret ve yatırım potansiyeline ışık tutmak
amacıyla hazırlanmıştır." dedi. BULTİŞAD
Başkanı Fikret İnce de Bulgaristan'ın, 500
milyon dolayında nüfusa sahip AB'ye açı-
lan bir kapı olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'�n güneydo�usundaki Filibe
kentinde düzenlenen geleneksel

Uluslararas� Teknik Fuar�'na konuk olan
Türk i� adamlar�, ülkedeki i� ve yat�r�m

olanaklar� hakk�nda bilgi ald�

KKTC’li i�kadınları
�Z�KAD’ın misafiri
H.MERKEZ�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek
ve sayısını artırmak için çeşitli faaliyetler-
de bulunan İZİKAD  ''Bridge to Bridge

Projesi  '' kapsamında KKTC İş Kadınları
Derneği üyelerini İzmir’de ağırladı. İzmir İş
Kadınları Derneği (İZİKAD)  Bridge to Bridge
Projesi’nin üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere
KKTC İş Kadınları  Derneği ( İKD) ile uluslarara-
sı ticaret köprüleri kurmak üzere daha önce bir
araya gelmişti. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİ-
KAD), İzmir'deki iş insanlarının iş hacimlerinin
artmasına destek vermek amacı ile yurtdışı iş
kadını dernekleri ile birlikte yürüttüğü ''Bridge
to Bridge Projesi  '' kapsamında  KKTC İş
Kadınları Derneği’nden 10 kişilik bir heyeti,
İzmir'deki iş insanları ile buluşturdu. İZİKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter,  Mart
ayında üyeleri ile birlikte Kıbrıs'ta gerçekleştir-
dikleri projenin ikinci kısmını İzmir'de yapmak-

tan dolayı mutlu olduğunu ve  Kıbrıs ile İzmir
halkının benzer dokularda olmalarının dostluk,
güven ve ticari ilişkilerini kuvvetlendirdiğini
belirtti.  Başkan Serter ''İzmir'deki konteyner
limanı ve havaalanı; ithalat ve ihracat için büyük
kolaylık sağlamakta. Bizler de  sivil toplum
kuruluşları olarak iş olanaklarının artması ve
ülke ekonomisine katkı amacıyla gerçekleştirdi-
ğimiz bu proje kapsamında bir buluşmayı daha
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
Tüm İzmir iş insanlarına açık olarak düzenlenen
ikili iş görüşmelerinde otomotiv yedek parçadan,
tekstil sektörüne; organik tarımdan inşaat sektö-
rüne kadar değişik sektör paydaşlarının yoğun
ilgi gösterdiğini belirten Huriye Serter, şu bilgile-
ri verdi:  “Bugüne kadar Yunanistan, Hollanda,
Kıbrıs ve Londra’daki iş insanları ile ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirdik. Toplantıların giderek
artan bir ivme ile çapının büyüdüğünü görmek
bizi çok mutlu etti. 2018 yılı için de şimdiden
yeni ülkelerin planlamasını yapıyoruz.”

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da grev s�ras� bas�n mensuplar�nda
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Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi
(PTT A.�.), “Ki�isel Pul” hizmetiyle posta

gönderilerine ayr� bir renk ve de�er kat�yor

ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bu hizmet sayesinde gerçek ve
tüzel kişiler seçtikleri bir
görsel objeyi pul olarak

bastırabiliyor. Üstelik bu
pul hatıra amaçlı
saklanabildiği gibi
gönderilerin üzerine
yapıştırılarak posta
işleminde de kullanıla-
biliyor. Kişisel Pul’da yer
alacak görsel objeler kuru-
luş yıldönümü kutlaması,
belli bir olayı anma, kişisel
veya ticari bir ürünün tanıtımını
yapma, doğum günü, evlilik yıl-
dönümü, Anneler Günü,
Babalar Günü, mezuniyet töre-

ni gibi içeriklere sahip olabili-
yor. Kişisel Pul, gerçek ve

tüzel kişilerin talebi üzerine
ücreti karşılığında PTT

A.Ş. tarafından basılıyor.
Kişisel Pul sahibi ola-

bilmek için öncelikle
www.ptt.gov.tr ve

www.filateli.gov.tr
adreslerinden
veya PTT işyerle-

rinden Kişisel Pul
Başvuru Formu ve Kişisel

Pul Sözleşmesi temin edilmesi
gerekiyor. Bu form ve sözleşme

imzalandıktan sonra belirli teknik
özelliklere sahip Kişisel Pul görseli ve

gerekli belgelerle birlikte PTT A.Ş.’ye baş-
vuruda bulunuluyor. 

TALEP SAYISINA 
GÖRE 3 KATEGOR�
∂ 

Posta gönderileri ‘Kişisel Pul’ ile 
çok daha özel, çok daha değerli


