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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR
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SABETO EDEN K�M?

5’te

¥ ARNAVUTLARIN en önemli
milli bayramı "Alfabe Günü",
Makedonya'nın güneybatısında-
ki Manastır �ehrinde düzenlenen
törenle kutlandı. Manastır �eh-
rindeki Arnavut Alfabesi
Müzesi'ndeki törene Makedonya
Ba�bakan yardımcıları Hazbi Lika
ve Bujar Osmani ile Kültür
Bakanı Robert Alagyozovski,
Demokratik Bütünle�me
Birli�inin (BD�) Genel Ba�kanı Ali
Ahmeti ve çok sayıda davetli
katıldı.

Makedonyal�
Arnavutlar, Alfabe
Günü’nü kutlad�

¥ ROMANYA'nın Köstence �eh-
rindeki Ovidius Üniversitesi’nde
Tarih ve Siyasal Bilimler Fakültesi
bünyesinde "Türk ve Tatar Tarihi
Kürsüsü" açıldı. 16 Kasım'da
Türk ��birli�i ve Koordinasyon
Ajansı (T�KA) tarafından
Romanya'nın Köstence �ehrinde-
ki Ovidius Üniversitesi’nde yapı-
lan üç yeni projenin açılı�ı ger-
çekle�ti.

Romanya’da art�k
Türklerin bir 
kürsüsü var

¥ BOSNA Hersek'te, Hz.
Muhammed'in (SAV) do�um
günü vesilesiyle geleneksel ola-
rak düzenlenen "Selam ya
Resulallah" etkinli�i ba�ladı.
Etkinlik 15 Aralık'a kadar devam
edecek. Saraybosna �slam Birli�i
Meclisi tarafından bu yıl 13'üncü-
sü düzenlenen etkinli�in tarihi
Ba�çar�ı Camisi önündeki açılı�
törenine çok sayıda Saraybosnalı
ve turist katıldı.

Saraybosna'da 
'Selam ya 
Resulallah' etkinli�i 
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TİKA'dan Balkanlar'a
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ULUSLARARASI Ceza
Mahkemesi'nin savc�lar�, Aral�k
2016'da 4,5 y�ld�r süren yarg�-
lama süreci kapsam�nda
Bosnal� S�rp General Ratko
Mladiç'in ömür boyu hapse
mahkum edilmesini talep etti.
Savc�l�k talebine gerekçe ola-

rak, Ratko Mladiç'in "soyk�r�m,
sava� ve insanl��a kar�� suç
i�lemesini" gösterdi.
Lahey'deki Eski Yugoslavya
Uluslararas� Ceza Mahkemesi,
aralar�nda Srebrenitsa soyk�r�-
m�n�n da bulundu�u birçok
fakl� suçtan yarg�lanan eski

S�rp komutan Ratko Mladiç'i
suçlu buldu. Mahkeme,
Mladic'in 1995'teki Srebrenitsa
katliam�yla soyk�r�ma 'katk�da'
bulundu�u ifadesini kulland�.
Mahkeme Mladiç'e müebbet
hapis cezas� verdi. BM taraf�n-
dan 25 Temmuz 1995'de soy-
k�r�m ve sava� suçu i�ledi�i
gerekçesiyle aranmaya ba�la-
yan Mladiç, yakla��k 16 y�l

boyunca kaçt�. Bu süre içerisin-
de S�rbistan'da özgürce ya�ad�-
�� belirtilen Mladiç, 2001 y�l�n-
da S�rbistan lideri Slobodan
Milo�eviç'in tutuklanmas� üze-
rine izini kaybettirdi. UCM'nin
bask�lar�n� artt�rmas� üzerine
26 May�s 2011'de S�rbistan'da
yakalanan Mladiç, 12 may�s
2012 tarihinden beri yarg�lan�-
yordu.

"Bosna kasabı" olarak an�lan 8 bin
Srebrenitsal� erke�in öldürülmesin-

den sorumlu Ratko Mladiç, 
müebbet hapse mahkum edildi

TÜRK ��birli�i ve
Koordinasyon Ajans�
Ba�kanl���nca (T�KA)
Balkanlar ve Do�u Avrupa
ülkelerinde 45 anaokulu ve
kre�in tadilat� yap�ld�.
T�KA'dan yap�lan -aç�klama-
da, Balkanlar ve Do�u
Avrupa ülkelerinde, okul
öncesi e�itimde yeni kre� ve

anaokullar�n�n in�a edildi�i ve
mevcutlar�n tadilatlar�n�n
gerçekle�tirildi�i belirtildi. Bu
çerçevede Moldova, S�rbistan
ve Makedonya'da 3 yeni ana-
okulu ve kre� in�a edildi�i bil-
dirilen aç�klamada, Moldova
Cumhuriyeti Göko�uz Yeri
Özerk Bölgesi K�pçak köyün-
de "Cumhurba�kan� Recep

Tayyip Erdo�an Kre�i",
Karada�'�n Rojaye �ehrinde
"�ehit Ömer Halisdemir
Anaokulu", Romanya
Köstence'de Türk, Tatar ve
Rumen çocuklar�n birlikte
e�itim gördü�ü "Zübeyde
Han�m Anaokulu"nun e�iti-
me haz�r hale getirildi�i kay-
dedildi.

Prof.Dr. Ata ATUN

Boyko Borisov, 
AB’nin Türkiye 

politikas�n� 
ele�tirdi

¥ BULGAR�STAN Ba�bakan�
Boyko Borisov, Türkiye'nin
Norveç'teki NATO tatbikat�nda
bulunan 40 askerini geri çekme-
sine ili�kin, "Kom�umuz
Türkiye'nin Cumhurba�kan�
(Recep Tayyip) Erdo�an'�n
Norveç'teki 40 askerini geri çeke-
rek verdi�i mesaj, benim de
Avrupa Konseyi toplant�lar�nda
uzun zamand�r vermi� oldu�um
ve görmeleri gereken bir mesaj-
d�r. Çünkü ortada olaylar�
yorumlama çeli�kisi söz konusu.
Çünkü Avrupal� liderler, Türkiye
ve Cumhurba�kan� Erdo�an söz
konusu olunca onlar� (Türkiye'yi)
tamamen reddediyor. Böylece
taraflar�n aras�nda bir yak�nla�-
ma yolu kalm�yor" dedi.

3’te

Sait; Erdo�an olsayd� belki 
Srebren�tsa ya�anmazd�

3’te
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Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.), 20-21 Kas�m 2017
tarihlerinde Antalya’da Uluslararas� E-Ticaret Konferans� düzenledi. 

Güncel

PTT’nin Uluslararası e-Ticaret
Konferansı başarıyla gerçekleşti
ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı himayelerinde
gerçekleştirilen konferansta

dünyanın çeşitli ülkelerinden bakanlar,
posta idarelerinin CEO’ları ve e-ticaret
sektörünün lider isimleri bir araya
geldi.  Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan etkinliğin
açılışında yaptığı konuşmada dünyada
internetin etkin bir iletişim aracı ol-
duğu kadar ticaret ve finansal piyasala-
rın da vazgeçilmezi olduğunu söyledi.
Global istatistiklere dayanarak dün-
yada 1 milyar 600 milyon internet kul-
lanıcısı bulunduğunu belirten Bakan
Arslan, “Bilişim çağı olarak adlandırdı-
ğımız bu çağda e-ticaret olanaklarını
göz ardı etmek ya da ikinci plana
atmak gibi bir durum söz konusu
değil. Çünkü e-ticaret altyapısı dünya-
nın her noktasını pazar ve yatırım alanı
haline getirdi. E-ticaret her girişimcinin
normal şartlar altında eşit kılındığı bir
ortam yarattı” dedi. E-ticaretin direkt
veya dolaylı olarak üreticiyi, ham-
madde satıcısını, pazarlamacıyı, banka-
ları, tüketiciyi ve ürünü taşıyanı
etkilediğini dile getiren Bakan Ahmet
Arslan, ulaşım altyapısının gelişmesi-
nin e-ticarete büyük katkı sunduğunu
ifade etti. Bakan Arslan, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ola-
rak altyapı faaliyetlerine büyük önem
verdiklerini kaydederek bu alandaki
çalışmalar ve projelerden bahsetti.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve

Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği
(Universal Postal Union-UPU) İdari
Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik açılış
töreninde yaptığı konuşmada dijitalle-
şen dünya ve gelişen teknolojinin gele-
neksel posta hizmetlerinin elektronik
ortama taşınmasında önemli rol oyna-
dığını kaydetti. Posta teşkilatlarının
dünyada birlikte işletilebilen en yaygın
dağıtım ve teslim ağına sahip olmaları-
nın küresel ticarette çok önemli bir
avantaj yarattığını söyleyen Genel
Müdür Bozgeyik, bu avantajla geliş-
mekte olan ülkelerin ihracat yapabilme
kapasitelerinin ve yerel ürünlerini
dünya pazarına çıkarabilme imkanları-

nın arttığını dile getirdi. “Türkiye’nin
e-ticaretten aldığı pay büyüdükçe, po-
tansiyeli güçlendikçe Şirketimiz de bu
alandaki faaliyetlerini hızla artırmakta-
dır. Bugün Şirketimiz posta-kargodan
bankacılığa, e-ticaretten lojistiğe birçok
faaliyet alanında insanımızı çağdaş ve
yenilikçi uygulamalarla buluştururken
sürekli değişen, dönüşen ve gelişen bir
posta idaresi olarak sektöründeki öncü
konumunu korumaktadır” diyen
Genel Müdür Kenan Bozgeyik,
PTT’nin başarılarından aldığı kuvvetle,
“Güçlü Türkiye’nin Yenilenen PTT’si”
sloganıyla yoluna devam ettiğini kay-
detti. 

Konferansın açılışında UPU Genel Se-
kreteri Bishar Hussein ile Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Menderes
Mehmet Tevfik Türel de birer konuşma
yaptı.

Etkinliğin ilk gününde “E-ticarette
Kamu İlişkileri ve Regülasyon”, “E-ti-
carette Kargo ve Lojistik”, “E-ticarette
Uluslararası Ödeme Sistemleri” ve “E-
ticarette Başarılı Projeler” başlıklı dört
panel düzenlendi. Uluslararası E-tica-

ret Konferansı panelleri sürdürülürken
bir yandan da ikili görüşmeler gerçek-
leştirildi. Libya Posta İdaresi, Sierra
Leone Posta İdaresi, Kazakistan Posta
İdaresi, Lübnan Posta İdaresi ve Bosna
Hersek Posta İdaresi ile ikili ilişkilerin
devamı ve geliştirilmesi konusunda
protokoller imzalandı. Bunun yanı sıra
Tunus ve Katar’la e-ticaret alanında
önemli işbirlikleri hayata geçirildi. 
Etkinliğin ikinci gününde “Postanın
Dijital Dönüşümü ve E-ticaret” başlıklı
CEO’lar Yuvarlak Masa Toplantısı ile
“Dijital Dünyada E-ticaret” başlıklı Ba-
kanlar Yuvarlak Masa Toplantısı ger-
çekleştirildi. 

Cumhuriyetimizin
100. y�l�nda 
e-Ticaret hedefimiz
350 milyar lirad�r

Cumhuriyetimizin
100. y�l�nda 
e-Ticaret hedefimiz
350 milyar lirad�r

Uluslararası E-ticaret
Konferansı’nın ka-
panış konuşmasını

Başbakan Binali Yıldırım
gerçekleştirdi. Başbakan
Yıldırım, internetin kolay-
lıklarına ve ülkemizde in-
ternetin yaygınlaştırılması
için yapılan çalışmalara
dikkat çekti. Türkiye’de e-
ticaretin desteklendiğini ve
e-ticaret yapan şirketlere
yıllık aidat ödemeleri ko-
nusunda yardımcı olundu-
ğunu kaydeden Başbakan
Binali Yıldırım, “Cumhuri-
yetimizin 100. yılında,
2023’te hedefimiz 350 mil-
yar liradır. Bu hedefi tut-
turmayı inşallah

başaracağız. Bu hedef doğ-
rultusunda amacımız ülke-
mizin yakın gelecekte
dünyanın önemli dijital
ekonomileri arasında yerini
almasıdır. Bunun ihracata
da katkısı olacak” dedi.
Başbakan Yıldırım, e-ticare-
tin hızlı yaygınlaşan ve
büyük bir pazar olduğunu
ifade ederek e-ticaret pasta-
sından pek çok ülkenin pay
almak istediğini söyledi.
Bu konuda paylaşmayı
esas alan bir politika izlen-
mesinin önemine vurgu
yapan Başbakan Yıldırım,
“Yarışa hazır olmak lazım.
Akıl yollarını hazırlamak
lazım. Vatandaşlarımızı bu

önemli hizmetten yararlan-
dıracak bilgilendirmenin,
eğitimin, öğretimin yapıl-
ması lazım. Bir de ticaretin
zarar görmemesi için ge-
rekli güvenlik tedbirlerini
almamız lazım. Bunu da
siber güvenlik altyapısını
geliştirmekle başarmış ola-
cağız” değerlendirmesinde
bulundu. Konuşmasında
PTT’nin e-ticarete katkıla-
rından da bahseden Başba-
kan Binali Yıldırım,
kurumun e-ticaretin hu-
kuki altyapısını oluştur-
duktan sonra e-ticaret
üzerinden iş ve işlem
yapan şirketlere destek ver-
diğini ifade etti. 
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Bugüne kadar yazd���m birçok maka-
lede Balkan co�rafyas�n�n çok önemli
(Adeta hayati derecede) oldu�unu

söyledik, durduk. Evet, kime sorsak zaten
buna itiraz etmedi ve onaylad�. Ancak herke-
sin kendine has bir durumu ve beklentisi var.
Benim için önemli olan di�eri için olmayabi-
liyor. Mesela, Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) olarak her say�da bir
Balkan ülkesini kapak konusu yapt���m�z
Türkçe-�ngilizce iki dilde bir dergi ç�kartm��-
t�k. Derginin ilk say�s�nda Rodos adas�n� konu
alm��t�k. Ard�ndan bu dergiyle ilgili �lginç bir
olay ya�ad�k. Bir vatanda� dergiyi heyecanla al�p
biraz okumaya çal��t� fakat adeta elektrik çarp�l-
m��ças�na �ok olup geri b�rakt�. Nedenini sordu-
�umda, “Ben bunu turizm dergisi zannettim,
Rodos’u gezmeyi istiyordum ama… ?“ Gerisini
ben söyleyeyim, bu dergide, sahiller, plajlar, ye-
mekler, oteller yoktu.  Rodos’taki 4 bin kadar
soyda��m�z�n ya�ad��� s�k�nt�lar, Rodos’ta y�k�l-
maya terk edilen camiler ve Türk eserleri, Ro-
dos’un fethinde kaybetti�imiz 40 bin �ehidimiz
vs. vard�. Bu arkada��m�z bunlar� görünce do�al
olarak �a��rm��t�. Zira onun ve bizim beklenti ve
ç�karlar�m�z uyu�mam��t�.

T�KACI MISIN 
YOKSA TOK�C� M�S�N?

Size bir an�m� anlatmak istiyorum ama ne olur
kimse gücenmesin ve lütfen üstüne al�nmas�n.
Sözüm zaten meclisten d��ar�. Milletvekili olup
Ankara’ya gitti�im ilk günlerdi. Bir dan��man
arkada� gelip bana: “Say�n vekilim T�KA’c� m�-
s�n�z yoksa TOK�’ci misiniz ?” diye sordu. Bu
ne demek anlamad�m dedim. Daha net soray�m
o zaman dedi, T�KA, ba�ta Balkanlar olmak
üzere bir çok ülkede hizmetler verir, siz de hiz-
metkar m� olmaya geldiniz yoksa, TOK�, in�aat-
lar yapar, do�al olarak rant vard�r, … Tamam
dedim, sözünü keserek anlad�m, biz T�KA’c�y�z,
dede topra�� Balkanlara, ya da bizim ifademizle
Evlad� Fatihan’a hizmet etmek istiyoruz. Nokta.

BALKANLARDAK� DEVLET
KURUMLARI

Devletimizin hamdolsun Balkanlarda hizmetler
veren çok de�erli kurumlar� var. T�KA, Yunus
Emre Enstitüsü (YEE), Yurtd��� Türkler Ba�kan-
l��� (YTB), Maarif Vakf�, Anadolu Ajans� (AA) ,
TRT, Diyanet ��leri Ba�kanl���, D��i�leri Bakan-
l��� (Büyükelçilikler-Konsolosluklar) , Ekonomi
Bakanl��� D�� Ticaret mü�avirlikleri… Vs.
Bütün bunlar bana göre son derece önemli ku-
rumlar. Hatta ileri gidiyorsam lütfen ba���lay�-
n�z, mübarek (kutsal) kurumlar. Devlet gibi
kutsal bir kurumu temsil ediyorlar, Balkanlarda
tarihi ve hayati bir hizmet davas�na sahipler. Bu-
ralarda çal��anlar, çok a��r olan mesuliyetin far-
k�nda olmalar� gerekir. En yukar�dan a�a��ya
kadar, herkes bunun korkunç a��rl���n� bilerek
görev almal� ve ona göre hareket etmelidir. Pey-
gamberimiz (SAV), sahabelerini bir ülkenin va-
lili�ine atad��� zaman, manevi sorumlulu�un
a��rl���ndan korkarlar, hatta kabul etmek iste-
mezlermi�. Vebali, ahireti kaybetmek kadar a��r
bir mesele. Ama e�er lay�k�yla yap�l�rsa, Ala nur
ala… Vekillik dönemimizde Ankara Hac� Bay-
ram Veli camisinin avlusunda küçük bir yeri
olan rahmetli Doktor Emin Acar hocay� ziyaret
ederdik. Kendisi rahmetli Erbakan’�n arkada�la-
r�ndand� ve çok eski Bursa senatörü olarak görev
yapm��t�. Ayn� zamanda beyin cerrah�yd�. Ama
elinde asas�, pamuk gibi sakallar� ile dünyan�n
fani bölümlerinden geçip gitmi� muhterem bir
zatt�, ziyaretçilerine kendine has pi�irdi�i çorbay�
ikram ederdi. Allah rahmet eylesin. Bir gün rah-
metli, bize hitap ederken �öyle demi�ti: “Bak�n
evlad�m, görev yapt���n�z TBMM çok hassas bir
yerdir. Meclisin Genel Kurulu’ndan nurlar
ya�ar. E�er güzel hizmetler yaparsan�z elinizi
aç�n ve bu nurdan istifade edin. Yanl�� bir �ey de
asla yapmay�n, vebali büyüktür. “

BALKAN D�LLER�N� 
B�LEN GÖREVL�LER 

OLMALI

Yukar�da sayd���m�z Balkanlarda hizmet veren
devlet kurumlar�nda sa�lam dava adamlar�na ih-
tiyaç var. Öyle de�illerdir demiyorum ama mut-
laka liyakatli, sadakatli ve bereketli insanlar
buralarda görev almal�d�r. Liyakat derken, devle-
tin içinden gelen, devlet tecrübesine sahip, en az
üniversite ve hatta yüksek lisans veya doktora
ünvanl�, �ngilizcenin d���nda bulunduklar� Bal-
kan ülkesinin dilini (Arnavutça, Bo�nakça, Bul-
garca, S�rpça, Romence) bilen, Balkan insan�n�
yak�ndan tan�yan (huyunu, suyunu, örfünü, âde-
tini bilen)  ve sadece bilmek yetmez ayn� za-
manda onlara uyumlu olabilecek, uyu�abilecek
insanlardan bahsediyorum. Fetocular hariç, Bal-
kanlardaki hiçbir gruba ya da cemaate ta� atm�-
yorum. Belirli bir grup ya da cemaat temsilcisi
halisane bir hizmet yap�yorsa eyvallah, Allah
yollar�n� aç�k etsin, ama devletin içinde ya da bu
kurumlarda görev almalar� durumunda ba�ar�l�
olmalar� mümkün de�il, zarar verirler.

L�YAKAT, SADAKAT
VE BEREKET

Dedi�imiz gibi bu kurumlarda liyakatli insanlar
görev almal�d�r. Yüce Allah’�n emri, ��i ehline
vermektir. Di�er yandan devletin bu kurumla-
r�nda görev alanlar, Türkiye Cumhuriyeti devle-
tine milletine ölümüne sad�k, Türkiye’nin
ç�karlar�n� bilen ve savunan insanlar olmal�d�rlar.
Yani sakata çok önemlidir.  Ayn� zamanda bu
insanlar,  bereketli olacaklar yani çal��acak, üre-
tecek, katma de�er sunacak, dokunacak, elinde
çantas�yla sanki bir pazarlamac� gibi Balkanlarda
dola�acaklar. ��te bu özelliklere sahip arkada�-
lar�,  Balkanlara gönderelim, unutmayal�m ki
bunlar�n sorumlulu�undan çok daha büyü�ü on-
lar� oraya atayanlar�n üzerinedir.

KURUMLARIN 
KOORD�NEL� ÇALI�MASI

Bu kurumlar�m�z�n yani T�KA, YEE, YTB,

Maarif, AA, TRT… Mutlaka ama mutlaka üst
bir mercide koordineli olarak çal��malar�n� sa�la-
yacak bir yönetime ihtiyaçlar� vard�r.  Bu kurum-
lar�m�z�n birbirleriyle koordineli olmalar� �artt�r.
Bu koordineyi sa�layacak olan yetkili ve dene-
tim yapabilecek bir makam olmal�d�r. Bu
makam da direk Cumhurba�kan�m�za ba�l� ol-
mal�d�r.

�ST��ARELERLE BEL�RLENEN
HEDEF, PLAN VE 

STRATEJ�LER

Balkanlarla ilgili hedefler, planlar, stratejiler ve
proje ortaklar� belirlenmek zorundad�r. Bunlar
belirlenirken, Balkan ülkelerindeki Arnavut,
Bo�nak, Torbe�, Roman, Pomak ve Türk, tüm
bu soyda� ve akrabalar�m�z�n önde gelenleri
(Kanaat önderleri) ile isti�are yap�lmal�d�r, Tür-
kiye’deki önde gelen Balkan STK temsilcisi ve
kanaat önderleriyle isti�are yap�lmal�d�r, tecrü-
beli d��i�leri personeliyle isti�areler yap�lmal�d�r,
Balkanlarda görev yapan özel-sivil kurumlar�n
ve gruplar�n temsilcileriyle isti�areler yap�lmal�-
d�r. Ortak ve e�it isti�areler. Ald���n�z kararlar�
3-5 y�l için de�il 50-100 y�l sonras� için yapma-
n�z gerekir. Bu kararlar ve stratejiler al�n�rken,
ABD, AB, Rusya ve �srail’in yapabilece�i ham-
leler tahmin edilmeli, onlar�n ç�karlar� ile bizim-
kiler bilinmeli ve ona göre hareket edilmelidir.
Zira bahsetti�imiz bütün bu ülkelerin Balkan-
larda en az 100 y�ll�k planlar� var. Yeri gelmi�-
ken Kosova’daki ilginç bir olay� sizlerle
payla�ay�m. Avrupa’daki en büyük askeri üs
olan Bonsteel’i ki bu askeri üs uzaydan bile gö-
rülecek kadar büyüktür, bu üssü Kosova’da in�a
eden ABD’nin bir yetkili subay�na sorarlar:
“ABD askeri Kosova’da ne kadar kalacak?”
ABD’li subay cevaben sorar, Türkler (Osmanl�)
ne kadar kald�? Soruyu soranlar cevap verir:
“600 y�l” Tamam der ABD’li subay, üzerine bir
gün ekleyiniz.

ASLA M�LL�YETÇ�L�L�K YOK

Balkanlar bütünüyle milliyetçidir. Öyle milliyet-
çidir ki, bu milliyetçilik hastal��� Balkanla�ma
(Balkanization) denilen diplomatik bir terimin de
do�mas�na ve bu sayede Balkanlar�n bölünme-
sine neden olmu�tur. Balkanlarda, �rk milliyetçi-
li�i, Slav milliyetçili�i, H�ristiyan milliyetçili�i
gibi milliyetçilik hastal�klar� vard�r. Bu yüzden
Türkiye’nin Balkan politikas� içinde Türk milli-
yetçili�i ile giri� yapmas� zaten var olan bu has-
tal��� körükler. Sab�rl�, ak�ll� ve Akl�selim ile
davranmak zorunday�z.

BALKANLARDA 
ARNAVUT VE 

BO�NAKLARLA KOAL�SYON
YAPILMASI

Ama çok daha önemlisi, Balkanlardaki önemli
gruplar olan ba�ta Arnavutlar ve Bo�naklarla
ç�kar birliktelikleri ve gelecek koalisyonlar� yap-
mak zorunday�z. Arnavut ve Bo�nak karde�leri-
mizle gerçek ve güvene dayal� stratejik
ortakl�klar kurmal�y�z. Balkanlar�n önemli dev-
leti olan S�rplarla dü�man olmayal�m, ç�karlar�-
m�z nispetinde tabii ki ortak çal��malar yapal�m
ama birinci öncelik Arnavut ve Bo�nak karde�le-
rimiz olmal�d�r. Çünkü ne yaparsan�z yap�n,
mutlaka S�rplarla, Arnavut ve Bo�nak karde�leri-
miz aras�nda ç�kar çat��mas� ya�anacakt�r. Ayn�
�ekilde son günlerde Rusya ile süren yak�nla�ma,
Balkanlarda Arnavut, Bo�nak ve Bulgaris-
tan’daki Müslüman Pomak karde�lerimiz için
verebilece�imiz hiçbir ödünü hakl� ç�karmaz,
bize çok zarar verir. Bizim Balkanlardaki birinci
önceli�imiz, e�it olarak Türk, Arnavut, Bo�-
nak,  Pomak, Torbe� karde�lerimizin ç�karlar�d�r,
onlarla birlikte ortak hareket etmek tarihi bir bor-
cumuz ve daha da önemlisi akraba ve karde�
olu�umuzun bir sorumlulu�udur.

BALKANLARDA ��S�ZL�K 
VE EKONOM�K ZAYIFLI�A

ÇARE BULUNMASI

Balkan ülkelerinde, özellikle de Müslümanlar�n
ya�ad��� yerlerde ekonomi çok zay�f. ��sizlik
oranlar� çok yüksek.  En ba�ta Kosova ve Make-
donya’da Arnavutlar ve Türkler, Bosna ve San-
cakta Bo�naklar ve Bulgaristan’da Türkler ciddi
olarak ekonomik s�k�nt� içindeler. Bu fakirlik,
onlar�n Avrupa’ya çal��mak için göce zorluyor.
Avrupa’da �u anda sadece Kosova’dan 600 Bine
yak�n giden Arnavut karde�imiz oldu�unu bili-
yorum. Onlar göç edip gidince, Balkanlar S�r-
lara, Makedonlara, ABD’ye, Almanlara kal�yor.
��sizlik ve ekonomik zay�fl�k yüzünden ABD ve
AB’nin emrine giriyorlar. Fark�nda de�iliz ama
bu �ekilde Türk ve Müslüman Balkanlar� kaybe-
diyoruz. Di�er yandan Türkiye de zaten kendi
ekonomik sorunlar�yla mücadele etmek zorunda.
Üç milyondan fazla Suriyeli mülteci Türkiye
için çok ciddi bir maliyet. Güneydo�u’da PKK
ve Irak’ta YPG’ye kar�� verilen askeri müdaha-
leler devletimize büyük masraflar aç�yor. ABD
ve AB’nin �eytanca oyunlar� yüzünden dövizde
anormal yükseli� oluyor ve ödemeler dengesinde
aç�klar getiriyor. Bunun en büyük nedeni ise
ödemeler dengesinde aç��a neden olan enerji fi-
yatlar�n�n dövizle ayn� orant�l� art���.  Hepsi dü-
zelecek in�allah. Bütün bu olumsuzluklara
ra�men Türkiye Balkanlar� için mutlaka kaynak
olu�turmal�, Balkanlarda ekonomik olarak güçlü
bir �ekilde var olmal�d�r. Ziraat Bankas�’n�n Bos-
na’da KOB�’lere verdi�i kredi deste�i, Sancak
bölgesindeki Müslüman Bo�naklardan et ithala-
t�na izin verilmesi gibi. Bu destekler özellikle
Kosova için de yap�lmal�d�r.
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi
(BASAM) Ba�kan�

İZMİR MEKTUBU

Bosna Kasabı’na
MÜEBBET HAPİS 
"Bosna kasabı" olarak anılan 8 bin Srebrenitsalı erke�in öldürül-
mesinden sorumlu Ratko Mladiç, müebbet hapse mahkum edildi 
LAHEY/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sait; Erdoğan olsaydı belki
SREBRENİTSA YAŞANMAZDI

AK Parti 24.Dönem �zmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi (BASAM)
Ba�kan� Rifat Sait, “ Türkiye, o y�llarda bugünkü gibi güçlü olsayd� ve daha da önemlisi 

o zaman Recep Tayyip Erdo�an gibi bir lider olsayd�, Srebrenisa katliam� Allahualem belki
de ya�anmayacakt�, zira bugünkü Türkiye böyle bir �eye asla müsaade etmezdi” dedi.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bilindiği gibi uzun süredir
devam eden yargılama so-
nunda Lahey’deki Birleşmiş

Milletler eski Yugoslavya Uluslar-
arası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı
sırasında Srebrenitsa'da soykırım ya-
pıldığına hükmetti ve Srebrenisa’da
8372 Boşnak Müslümanın şehit edil-
mesiyle sonuçlanan soykırım’ın baş
kasabı olan Sırp General Ratko
Mladiç’i suçlu buldu ve müeb-
bet hapisle cezalandırdı. Bu ge-
lişme üzerine AK Parti
24.Dönem İzmir milletvekili
ve Balkan Stratejik araştırma-
lar Merkezi (BASAM) Baş-
kanı Rifat Sait, çok önemli
açıklamalarda bulundu. Sait,
Lahey’de daha önce benzer
suçlarla yargılanan üç insan-
lık ve savaş suçlusu Sırp kasa-
bının ilginç bir şekilde ya
intihar ettiğini ya da hücrele-
rinde ölü bulunduklarını hatırla-
tarak benzer bir intihar olayının
yaşanabileceğine dikkat çekti. Daha
da önemlisi, Sait’in iddiasına göre
tüm bunlar sözde intihar ve düz-
mece bir tiyatro olabilir, bu ölümler
şüphelidir ve mutlaka araştırılmalı-
dır. 

Sait, Eski Yugoslavya’da savaş suçu
işlediği gerekçesiyle yargılanan ve 13
yıl hapis cezasına mahkum edilen
eski Sırp lider Milan Babiç, tutuklu
bulunduğu Lahey’deki Scheveningen
cezaevindeki hücresinde ölü bulun-
muştu.  Babiç’in intihar ettiği duyu-
rulmuştu.  Hırvatistan'daki Sırpların

lideri olan Milan Babiç, 2004 yılında
BM mahkemesi tarafından mahkûm
edilmişti. Cezasını çekmeden sözüm
ona intihar etti. Aynı şekilde Hırvatis-
tan'daki bir başka Sırp lider Slavko
Dokmanoviç de 1998'de intihar et-
mişti. Çok daha önemlisi Hırvatistan,
Bosna ve Kosova'da işlenen savaş

suçları nedeniyle yargılanan Eski Yu-
goslavya Devlet Başkanı Slobodan
Miloşeviç, Lahey'deki hücresinde ölü
bulunmuştu. Zamanın Fransa Dışiş-
leri Bakanı Philippe Douste-Blazy,
Miloşeviç'in eceliyle öldüğünü söyle-
mişti.  Lahey’de peş peşe gelen Sırp
katillerin intihar ve şüpheli ölümle-
rine dikkat çeken Sait, şimdi sırada
Ratko Mladiç var. Laheydeki mah-
keme bu Sırp caniyi ölüm boyu
hapse mahkûm etti. Acaba Mladiç ce-
zasını çekecek mi yoksa o da diğerleri
gibi intihar mı edecek? Sait, içinde

Boşnak müdahillerin de olacağı bir
denetim grubunun bu olayı takip et-
mesi gerekir, eğer herhangi bir intihar
olayı duyurulursa, cesedin DNA’ları-
nın Mladiç’e ait olup olmadığı mut-
laka araştırılmalı, Hollandalılardan
her şey beklenebilir, dedi. 

Rifat Sait, Lahey’de Srebrenisa
insanlık suçu ve soy kırım da-

vası için yargılanması ve ceza
alması gereken esas Hol-
landa askerleridir, zira ora-
daki Boşnakların elinden
silahlarını alıp, Birleşmiş
Milletler koruması ve gü-
vencesi içinde oldukları
halde sorumlu olan Hol-
landa askerleri görevlerine

ihanet edip Boşnakları Sırp-
ların cellatların kanlı ellerine

teslim ettiler, dedi. Bugün ne
acıdır ki; bu dava Hollanda’nın

Lahey kentinde görülüyor diyen
Sait,  Laheyde Hollandalı askerler

de yargılanmalıydı, dedi. 

AK Parti 24.Dönem İzmir Milletve-
kili ve Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait,
ilginç bir tespitte bulunarak, “Tür-
kiye, o yıllarda bugünkü gibi güçlü
olsaydı ve daha da önemlisi o zaman
Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider
olsaydı, Srebrenisa katliamı Allahua-
lem belki de yaşanmayacaktı, zira
bugünkü Türkiye böyle bir şeye asla
müsaade etmezdi” dedi.
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Kosova'da muhalif lider
ALBİN KURTİ TUTUKLANDI

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın ilk ve tek başkonsolos-
luğu olan Türkiye Cumhuriyeti
Prizren Başkonsolosluğu’na geçti-

ğimiz yıl yapılan molotoflu saldırıda,
Prizren Temel Savcılığı saldırıya karışan
5 kişiye 1’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bugün Prizren Temel Savcılığı tarafından
hazırlanan iddianamede uluslararası ko-
ruma altında olan kişilere karşı tehlikeli
davranışta bulunmak ve genel tehlikeye
neden olmalarından dolayı iddianame
hazırlamıştı. 24 Kasım 2017 tarihinde, baş
yargıç Artan Sejrani tarafından açıklanan
kararda, yargılananların uluslararası ko-
ruma altında olan kişilere karşı tehlikeli
davranışta bulunmaktan suçsuz bulun-
duklarını, ancak genel tehlikeye neden
olmalarından dolayı her sanık 1’er yıl
hapis cezasına çarptırıldılar. www.time-
balkan.com sitesine göre; sanıklara veri-
len hapis cezalarına, gözaltı ve ev
hapsinde 28 Kasım 2016-27 Ağustos 2017
tarihleri arasında geçirdikleri süreler işle-
tilip hesaplanacaktır. Aynı zamanda dava
yargıcı, suçta kullanılan araca da el ko-
nulmasına ve her sanığa da mahkeme
masraflarını karşılamaları için 200’ar ev-
ropara cezası da karar verdiğini açıkladı.
Karardan memnun olmayan sanıklara 15
gün içerisinde itiraz hakkı verildi. 

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da Vetvendosje
Hareketi milletvekili
Albin Kurti, göz yaşartı-

cılı saldırı düzenlemek nede-
niyle Mahkeme tarafından
çıkarılan bir tutuklama emri
üzerine Kosova Polisi tarafın-
dan tutuklandı. www.dunya-
bulteni.net’e göre:Vetvendosje
milletvekili Kurti, Meclisin
devam eden oturumuna katıl-
mak için Meclis binasına girişi

sırasında tutuklandı. Daha ön-
celeri Meclise attıkları göz ya-
şartıcı nedeniyle milletvekilleri
Albin Kurti, Donika Kadaj-Bu-
jupi ve Albulena Haxhiu için
duruşmaya katılmayışları ne-
deniyle Mahkeme tarafından
tutuklama emri çıkarıldı. Bu
arada polisin bu operasyo-
nunda Donika Kadaj-Bujupi ve
Albulena Haxhiu’nun da tu-
tuklandığı öğreniliyor. Albin
Kurti daha önce de birçok kere
muhalif eylemlerinden dolayı
tutuklanmıştı.

Prizren 
Ba�konsoloslu�u
sald�rganlar�na
1’er y�l hapis

Kosova'da Vetvendosje Hareketi milletvekili Albin Kurti, göz ya�art�c�l� sald�r� düzenlemek nedeniyle
Mahkeme taraf�ndan ç�kar�lan bir tutuklama emri üzerine Kosova Polisi taraf�ndan tutukland�

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın başkenti Priştine'de
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ta-
rafından Türkçe kursunu ta-

mamlayan katılımcılara sertifikaları
verildi. Kursu tamamlayan 84 kişiden
48'ine sertifika verildiği törene Türki-
ye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç, Kosova'daki YEE Müdürü Meh-
met Ülker, kurs hocaları ile Priştine Ala-
uddin Medresesi'nin öğrencileri katıldı.
Büyükelçi Kılıç buradaki konuşma-
sında, sertifika alan katılımcıları tebrik
ederek, Türk dili sevenlerinin iyi bir ar-
kadaşlık kurduklarını ifade etti.
www.haberler.com’a göre: Türk diline
olan sevgi sayesinde bu dostluğun art-
ması temennisinde bulunan Kılıç, "Bu

dostluk vesilesiyle sizler bu güzel ülke
Kosova'da çok etnikli, çok kültürlü olan
bu ülke Kosova'da Türkçe'yi zaten ana
dili olarak kullanan Türk toplumuyla
olan bağlarınızı da bir nevi güçlendiri-
yorsunuz. Türkçemize duyduğunuz bu
sevgi bu ülkenin barış kültürüne de hiz-
met edecektir, katkı sağlayacaktır." dedi.
YEE Müdürü Ülker de 2011'den günü-
müze kadar enstitü ve Priştine Alaud-
din Medresesi'nde düzenledikleri
kursları, bin 488 kişinin başarıyla ta-
mamladığını, kursların YEE'nin Priş-
tine, Prizren ve İpek merkezlerinde
devam ettiğini aktardı. Katılımcıların
A1-2, B1-2 ve C1-2 seviyeleri tamamla-
dıklarını söyleyen Ülker, "Biz bu sene
YEE ailesi olarak Kosova genelindeki
Türkçe kursiyerlerimizin sayısını yüzde

48,5 arttırdık, yani talep çok fazla. 700
civarında bir sayıya geldik. Yeni 3 ya da
4 tane yerde, farklı ilde kurslar açmakla

ilgili etkinliklerimiz devam ediyor. İn-
şallah planlamaları tamamladığımızda
onları da açacağız." şeklinde konuştu.

Pri�tine’de Türkçe kursunu 
tamamlayanlara sertifika
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Ahmet GÖKSAN

DEVEN�N 
GÜDÜLEN�

Size aç�k konu�makta fayda vard�r. Bu
tekliflerinize ‘evet’ diyecek Türk yoktur
içimizde. Bo�una u�ra��yorsunuz.
1960’ta Türk ve Rum halk�n�n e�it imza-
lar� ile kurulan ortakl��� yok etmenin bir
bedeli olaca��n� bilmeliydiniz. Bu bede-
lin �ekli ve muhtevas�, Makarios - Denk-
ta� ilkeleri ile en asgari �ekilde tespit
edilmi�tir. Bundan kaçma ve ad� ‘federal
asli’ ‘üniter’ bir ço�unluk hükümeti
kurma çaban�z ba�ar�ya ula�amaz. Bunu
iyice bilmenizde yarar görmekteyiz.”
1979

Dr. Faz�l KÜÇÜK

K�br�s uyu�mazl���n�n ortal�klara
ç�kar�ld��� günlerden bu yana 50
y�l� a�k�n sürenin geçti�i bilini-

yor. Bu süreçte BM’de al�nan kararlar�n
say�s� bile net olarak bilinmiyor. Ad�
geçen Kurumun ald��� kararlar�nda tart��-
mal� oldu�unu taraf olanlar bile kabul
ediyor. Ya�anan bütün olumsuzluklara
kar��n ad�na BM Parametreleri denen ka-
rarlar dikkate al�nmadan yeni yöntemin
denenmesi gerekiyor. Çünkü bu yön-
temle al�nan sonuç ortal�klarda sürünü-
yor. Mendil büyüklü�ündeki ülkede
yap�lacak olan seçimden sonra yeni yön-
temle görü�me sürecine geçilece�i duyu-
rulurken Kuzey K�br�s Türk
Cumhuriyeti’nin de devlet olarak masaya
oturmas� gerekti�ine vurgu yapmak isti-
yoruz. Uyu�mazl���n ortal�klara ç�kar�l-
d��� günlerden bu yana K�br�s Türk
Toplumu söyleminin K�br�s Türk taraf�na
do�ru evrildi�i günlerden geçiyoruz. Bu
söylem ba�ar� say�lacaksa böyle bir ba�a-
r�ya gereksinimimizin olmad���n� art�k
yüksek sesle dillendirmemiz gerekiyor.
Bu güne de�in hiçbir i�imize yaramayan
BM parametrelerinin önümüzdeki dö-
nemde ne i�imize yarayaca��na da aç�kl�k
getirilmesi gerekti�i inanc�nday�z. E�er
gerçekten sonuç al�nmak isteniyorsa K�b-
r�s Türkleri olarak hep bir a��zdan “Biz
bu adada kal�c�y�z” diyerek görü�melere
ba�lanmal�d�r. Bunun ötesinde kar�� taraf
“bize güvenmedi�ini söylüyorsa” biz-
lerde onlara “biz de sizlere güvenmiyo-
ruz” demenin zor olmad���n�
dü�ünüyoruz. 

GÜVEN UNSURU

Güven unsuru gökten para�ütle inmeye-
ce�ine göre ya�ananlardan sonra güvenin
sa�lanmas� olanaks�z ötesi bir durumdur.
Ayn� yerle�im yerinde birlikte ya�am��
olanlar�n bile �imdilerde birlikte ya�a-
maktan yana olmad�klar�n� yap�lan ara�-
t�rma sonuçlar� do�rulamaktad�r. Güven
konusunda kar�� taraf�n dü�ünce yap�s�n�
de�i�tirmesini beklemek Godo’nun gel-
mesini beklemeye ko�ut bir davran�� ola-
cakt�r. Konuya güvenden ba�lanmas�n�
s�kl�kla yineledi�imiz gibi 04 Mart 1964
günü al�nan 186 say�l� karar�n de�i�tirile-
rek i�e ba�lanmas� gerekiyor. An�lan ka-
rar�n günümüzün ko�ullar�na uyarlanmas�
öncelik ve ivedilikle ele al�nmal�d�r.
Ayn� i�lem Gümrük Birli�i Anla�mas�n�n
da benzer yöntemlerle düzeltilmesi yo-
lunda K�br�s Türklerinin lehine olarak
at�lacak olan ad�m�n güven unsurunun bir
parças� olaca��na da vurgu yapmak isti-
yoruz. K�br�s Türklerine K�br�s Cumhuri-
yeti’nin kurulu� Antla�malar�ndan ve
uluslararas� hukuktan kaynaklanan hakla-
r�m�z� dünya kamuoyuna anlatmam�z ge-
rekiyor. Kar�� taraf�n tek yanl� olarak
yapt��� anayasa de�i�ikliklerinin usulüne
göre yap�lmad��� için geçersiz oldu�unu
anlatmak zorunday�z. Kar�� taraf�n hem
güçlü hem de suçlu oldu�unu uluslararas�
toplant�larda dillendirmek gibi bir yü-
kümlülü�ümüzün oldu�unun da unutul-
mamas� gerekiyor. Bu arada mendil
büyüklü�ündeki ülkenin önde gidenlerin-
den ve di�erlerine göre daha mant�kl� dü-
�ündü�ünü s�kl�kla yineledi�imiz
D��i�leri Bakan� Yannakis Kasulidis, böl-
gemizde sava� durumunun ya�and��� ül-
kelerdeki terör örgütlerine silah yard�m�
yapt�klar�n� aç�kl�yordu. Sava� k��k�rt�c�-
l��� yapan bu ülkenin terör devleti olarak
tan�mlanmas� ve öyle an�lmas� gerekiyor.
Terör devleti olarak bunlar� yaparlarken
kendi as�llar�na da dönmü� olduklar�n� da
kan�tl�yorlar. Yukar�dan beri özetlemeye
çal��t���m�z nedenler Ulusal Konsey’in
kurulmas�n� zorunlu k�l�yor. Bu yap�n�n
iç konulara girmesine �imdilik gerek ol-
mad��� kabul edilmelidir. Yap�lacak ça-
l��malarla d�� dünyadan al�nacak olumlu
i�aretler içimizdeki s�k�nt�lar�n kendili-
�inden çözülmesine neden olacakt�r. K�b-
r�s Türkleri olarak adada kal�c� olaca��z.
Kal�c� olman�n yolunun da Ulusal Konse-
yin kurulmas�ndan geçti�ini bir kez daha
yinelemek istiyoruz. Büyük Devlet
Adam� �smet Pa�a’n�n zorluklarla kar��-
la�t��� zaman söyledi�i gibi “Ya bu de-
veyi güdece�iz, ya bu deveyi güdece�iz,
bu diyardan gitmek yok” diyordu… Biz-
lerde bu diyardan gitmeyece�imize göre
deveyi do�ru gütmemiz gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Saraybosna 
Hz. Muhammed’i selamlad�

Türkiye’ye  AB yolunda 
BULGARİSTAN DESTEĞİ
SOFYA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hz. Muhammed'in (SAV)
doğum günü vesilesiyle gele-
neksel olarak düzenlenen

"Selam ya Resulallah" etkinliği, Bosna
Hersek'in başkenti Saraybosna'da baş-

ladı. Saraybosna İslam Birliği Meclisi
tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenle-
nen etkinliğin tarihi Başçarşı Camisi
önündeki açılış törenine çok sayıda
Saraybosnalı ve turist katıldı. Saray-
bosna İslam Birliği Meclisi Başimamı
Ferid Dautovic, burada yaptığı konuş-
mada, Hz. Muhammed'e (SAV) olan

sevgi ve saygıyı her zaman canlı tut-
mak gerektiğini belirterek, "Peygam-
ber efendimizin sözlerini her zaman
hafızamızda tutmalı ve onları dinle-
meliyiz." dedi. Açılış töreninde, Saray-
bosna İslam Birliği Meclisi Korosu
ilahiler okudu.
www.dunyabulteni.net’e göre: başta

Saraybosna olmak üzere Bosna Hersek
genelinde 15 Aralık'a kadar devam
edecek etkinlik kapsamında kitap tanı-
tımları, sergiler ve mevlit programları
düzenlenecek. Etkinliklerde 250 katı-
lımcı, hazırladıkları dini, kültürel ve
sosyal programlarla Bosna Hersekli-
lerle buluşacak.

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlı-
ğınca (TİKA) Balkanlar

ve Doğu Avrupa ülkelerinde 45
anaokulu ve kreşin tadilatı ya-
pıldı. TİKA'dan yapılan açıkla-
mada, Balkanlar ve Doğu
Avrupa ülkelerinde, okul ön-
cesi eğitimde yeni kreş ve ana-
okullarının inşa edildiği ve
mevcutların tadilatlarının ger-
çekleştirildiği belirtildi. Bu çer-
çevede Moldova, Sırbistan ve
Makedonya'da 3 yeni ana-
okulu ve kreş inşa edildiği bil-
dirilen açıklamada, Moldova
Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri

Özerk Bölgesi Kıpçak köyünde
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Kreşi", Karadağ'ın Ro-
jaye şehrinde "Şehit Ömer Ha-
lisdemir Anaokulu", Romanya
Köstence'de Türk, Tatar ve
Rumen çocukların birlikte eği-
tim gördüğü "Zübeyde Hanım
Anaokulu"nun eğitime hazır
hale getirildiği kaydedildi.
www.haberler.com’a göre; Uk-
rayna, Karadağ, Sırbistan, Ar-
navutluk, Romanya, Kosova,
Moldova, Macaristan ve Hırva-
tistan'da toplam 45 anaokulu
ve kreşin tadilatlarının gerçek-
leştirildiği belirtilen açıkla-
mada, ayrıca okulların eğitim
materyalleri ve donanımlarıyla
desteklendiği ifade edildi.

Balkanlarda e�itim 
T�KA’dan soruluyor

H�rvatistan, Arnavutluk’u
AB’DE GÖRMEK �ST�YOR
DUR�Ç
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan Dışişleri ve
Avrupa İşleri Bakanı
Marija Pejcinovic

Buric, Arnavutluk'un Av-
rupa Birliği üyeliği sürecine
destek verdiklerini söyledi.
Adriyatik Üçlüsü olarak da
bilinen Arnavutluk, Hırvatis-
tan ve Karadağ ülkelerinin
dışişleri bakanları Arnavut-
luk'un Dıraç kentinde bir
araya geldi.
www.haberler.com’a göre:
Arnavutluk Dışişleri Bakanı
Ditmir Bushati, Hırvat mev-
kidaşı Buric ve Karadağlı
mevkidaşı Srdjan Darmano-
vic ile Dıraç Arkeoloji Müze-
si'nde görüştü. Görüşmenin
ardından düzenlenen basın
toplantısında konuşan Buric,
görüşmede diğer konuların
yanı sıra Arnavutluk ile Ka-
radağ'ın AB entegrasyon sü-
recinin de ele alındığını
aktardı. Adriyatik'in kendile-
rini birleştirdiğini dile geti-

ren Buric, "Bugün görüştü-
ğümüz konular Adriyatik ile
alakalı, sanayi, turizm ve
çevre koruma konularını
kapsıyor. Üç ülkenin NA-
TO'ya tam üyeliği ek bir de-
ğerdir ve biz Güneydoğu
Avrupa ile bölgeyi ilgilendi-
ren konuları tartışabilecek
durumda olan ülkeleriz."
diye konuştu. Darmanovic
de, görüşmede bölgedeki is-
tikrar, terör ile mücadele ve

göçün kontrol edilmesiyle il-
gili fikir alışverişinde bulun-
duklarını söyledi. Ülkesinin
NATO'ya üyeliğinin hızlı ka-
zanımlar sağladığını belirten
Darmanovic, NATO'nun
'açık kapı' politikasını ve is-
tikrarı desteklemeye devam
edeceklerini kaydetti. Bus-
hati ise, buluşmanın Adriya-
tik bölgesinde daha iyi
etkileşimde olunması için bir
girişim olduğunu ifade etti.
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Birleşmiş Mil-
letler başlıca
yargı organı

olan Lahey'deki
Uluslararası Ada-
let Divanı kat-
liama
'soykırım' ismi
vermiştir. Sayılar
çeşitli kaynaklara
göre kafa karıştı-
racak kadar değiş-
mekle birlikte
(8bin -8Bin372

arası değişen bir aralık) Boşnak katledil-
mişti.  2013 senesinde Bosna Hersek'in
doğusundaki Potocari’de Srebrenica
Toplu Anıt Mezar ziyaretim Katliamın
18.senesi anma etkinliği sırasında fotoğ-
rafladığım aşağıdaki karede de görül-
düğü gibi rakkam 8 bin 372
dir. [vii]  Aljazeera  ve diğer bazı ana
akım medya da aynı rakammı vererek
bunu desteklemektedir. Girişte yer alan
bu bölüm İnsanlık tarihinin en en büyük
vahşetlerinden  ve acıklı dramlarından
biri olan Srebrenitsa Katliamı’nın hüz-
nünü anma günü olan 11 Temmuz (2017)
yaklaşırken  gündeme düşen 27 Haziran
2017 tarihinde  kaleme aldığım  “Yüce
Mahkeme’den Srebrenitsa Katliamı’nda
Hollanda’ya Kısmi Sorumluluk Kararı”
başlıklı  makalemden alınmıştır. Hatırla-
mak açısından Srebrenica emrini siyasi
lider Radovan Karaciç vermiş, BM'nin
koruma altında bölge ilan ettiği ve barış
gücü askerleri konuşlandırdığı kente as-
kerleriyle birlikte giren Mladiç de kont-
rolü Hollandalı askerlerden alıp yaşlı
çocuk ayırdı yapmaksızın erkekleri topla-
yarak katlettirmişti ve yine bilindği üzere
Srebrenitsa katliamının siyasi anlamda
mesullerinden Radovan Karaciç  40 sene
hapse mahkum edilmiş, Slobodan Miloş-
eviç ise 2006'da Lahey'de yargılanırken
yaşamını  kaybetmişti. Fakat bir isim
daha vardı. Akıbeti belli olmayan namı
Kasap olan bir kişi. Savcılık’ın
iddianamede savaş
suçu ve soykırım
zanlısı olarak
müebbet
hapis cezası
verilmesini
talep ettiği,
takribi ola-
rak  16 yıl
gizlendikten
sonra 2011 sene-
sinde Sırbistan tara-
fından yakalanarak
Hollanda'daki Lahey’de Eski Yu-
goslavya Uluslararası Ceza Mahkeme-
si'ne teslim edilen, eski  Yugoslavya
Komünist Partisi mensuplarından ve kısa
adı  VRS olan  (Sırp Cumhuriyeti Or-
dusu) kurucularından katil  bir kişi.
Bosna Kasabı" - "The Butcher of Bosnia,"
lakabıyla anılan eski Sırp komutan Ratko
Mladiç'in karar duruşmasından önce
mahkeme önünde yaşanan kısa süreli

gerginlik, provokasyon girişimi ve  arbe-
denin ardından Hollanda'nın Lahey ken-
tinde kurulan Birleşmiş Milletler
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahke-
mesi, Bosna Savaşı'nda soykırım suçla-
masıyla yargılanan Mladiç hakkındaki
nihai kararı bugün (22 Kasım 2017) açık-
landı.

Soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu,
katliam, imha, etnik temizliğin de  arala-
rında olduğu 11 farklı suçtan Uluslararası
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu ola-
rak yargılanan 75 yaşındaki eski general
Bosnalı Sırpların eski komutanlarından
Mladiç hakkındaki kararın  açıklanması
Zimbabwe , Libya, APA  ve Soçi’de sonra

günün en önemli gelişmelerinden
biri olarak Dünya  gün-

demine oturdu.
Duruşma

detay ve ha-
berlerini
TSİ 12 00
‘den iti-
baren
(Hol-

landa
yerel saat

10:00) bizzat
France 24 TV’nın-

dan takip ettiğim karar
duruşması ve satıraralarına dair olacak,
devrik cümle ile başlayan bu makalenin
konusu.  Suçlu bulunması  ömür boyu
hapse mahkum olmasına yetti ama  ne-
tice karar yetti mi. Bence yetmedi. Beş-
yüzotuz gün görülen dava neticesi
yüreklere su serpmekle birlikte “ Devrik”
bir karar oldu., Mavi kelebeğe yetmez.
O dönem yaşanan vahşeti unutamayan
Srebretnitsa kurbanlarının yakınlarına ve

''Kısmen tatmin olduk verilen karara”
Srebretnitsa Anneleri grubuna yetmez.  
Lahey'deki (Den Haag) Eski Yugoslavya
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç'i
suçlu buldu ve Srebrenitsa'yı (Srebrenica)
bombalama emrini Mladiç'in verdiğini ve
savaş suçlarına iştirak ettiğine hükmetti.
Hükmetti ama Mavi kelebeğin hüznüne
ve o kelebeği kanatlandırmaya yetmez
Kararın okunması sırasında Mladiç sesini
yükseltmeye başlaması üzerine yargıç,
sanığın salondan çıkarılmasını talep
etmiş, hakim kararın okunmasına ara
vermis beş dakikalık molayı yarım saate
çıkaran Mladiç'in avukatı müvekilinin
tansiyonunun yükseldiğini gerekçe gös-
tererek kararın ertelenmesini talep et-
mişse de yargıç sonunda Mladiç’i
mahkeme salonundan çıkarttırdı. Çıkarttı
ama Mavi kelebeğin acısına yetmez. Hol-
landa'nın  Lahey kentinde kurulan Birleş-
miş Milletler  Yugoslavya Uluslararası
Ceza Mahkemesi, Mladiç davasının son-
lanmasıyla birlikte bu yılın sonunda gör-
evini tamamlayarak kapanacak. Mladiç
hakkında verilecek hüküm, gelecek hafta
açıklanacak temyiz kararları haricinde
mahkemenin alacağı son karar olma nite-
liğini taşımaktaydı ve o nihai karar çıktı. 

Toplamda 591 tanığın ifadesine başvuru-
lan ve  9 bin 914 kanıtın mahkemece
kabul edildiği dava bir neticeye bağlandı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından
40 yıl hapse mahkum edilen Bosnalı Sırp-
ların eski lideri Radovan Karaciç ile bir-
likte Ratko Mladiç'e, aralarında
Srebrenitsa'da Karaciç'in verdiği emirleri
uygulayarak 8 bin 372 erkek ve çocuğu
katletmek gibi pek çok çok savaş suçu yö-
neltilmişti. Bosna Savaşı'nda toplam 100

binden fazla kişinin ölümünden sorumlu
tutulan Bosnalı Sırplar arasında ön
planda bulunan Mladiç hakkındaki karar,
Bosna Savaşı'nın geçtiği yıllara dair haki-
kat tespiti açısından belirleyici bir hüküm
niteliği taşıdığı için yetmedi.  Zira Mah-
kemede 11 ayrı  suçlamanın 10'undan
mahkum edilen Mladiç'in Srebrenitsa
katliamına 'önemli katkıda' bulunduğu,
Saraybosna’ya hava bombardımanı em-
rini bizzat verdiği, Bosnalı Müslüman
nüfusun tamamen yok etme kastıyla ha-
reket ettiği, Bosna kentlerindeki zulüm,
imha, cinayet gibi suçlardan sorumlu ol-
duğu belirtildi.Tıpkı bir önceki konuya
ilişkin makalemde dikkat çektiğim ve her
konuda olduğu gibi  zihne düşen çelişkili
meseleleri de çapraz okumalarla araş-
tırma çabasından uzak kalmadan sorgu-
layalım derken makalemi o yazıyı da
ekleyerek sonlandırıyorum. 

Hatırlarsak Mart ayında Hollanda ile
Türkiye’deki  16 Nisan 2017 Ana-
yasa Değişikliği Referan-
dum öncesinde
yaşanan ve iki ülke
arasında ilişkile-
rin enikonu ge-
rildiği
diplomatik
kriz esnasında
Srebrenitsa po-
lemiği de gün-
deme gelmişti.
Bugün konuya
ilişkin yeni bir  ge-
lişme oldu ve Hollanda
Temyiz Mahkemesi 1995
senesindeki Srebrenitsa katliamına

dair  Müslüman Boşnakların yakınları ta-
rafından Hollanda Devleti aleyhine açı-
lan davada önemli bir karara imza atarak
katliamda Hollanda'nın kısmen sorumlu-
luğu olduğuna hükmetti.  Yüksek mah-
kemenin bu hükmü böylece alt
mahkemenin 2014 yılında verdiği kararın
da onaylandığı anlamına gelmekte. 
Mahkeme başkanı Gepke Dulek, “Hol-
landalı askerler Bosnalı müslümanların
sığınmasına izin vermeyip onları Bosna –
Sırp ordusuna teslim ederek, ordunun
Müslümanları öldürmesine dolaylı yol-
dan sebep olmuştur ve yaşama şanslarını
ellerinden almıştır” dedi. Hollanda Tem-
yiz Mahkemesi'nin kararında, katledilen
350 (kimi kaynaklar bu rakkamı 300 ola-
rak vermektedir )  Boşnakla ilgili olarak
Boşnakların askeri kamptan çıkarılması-
nın yasadışı olduğu vurgusuyla birlikte
Hollandalı askerlerin mezkur ölümlerden
tamamen sorumlu olmadığının altı çi-
zildi.Mahkemeye göre, Hollandalı asker-
ler kendilerine sığınan 350 Boşnak erkeği,
öldürüleceklerini bile bile BM sorumlu-
luk alanından göndererek yasa dışı bir
tutum sergilediğinden Hollanda devleti-
nin, 350 kurban yakınına uğradıkları za-
rarın yüzde 30'u oranında tazminat
ödemesine karar verildi. Mahkeme, taz-
minat miktarının yüzde 30'la sınırlanma-
sını, "bu kişilerer, BM sorumluluk
alanında kalsalar bile yaşama oranları
tahminen yüzde 30'du" diye açıkladı.
Tazminat davası ise ileriki bir tarihte ger-
çekleştirilecek. Bu yaşama oranı tahmi-
nine ilişkin çıkarımsamanın  neye
istinaden yapıldığı merak konusu. 
11 Temmuz 1995 günü Ratko Mladiç ko-
mutasındaki Sırp Cumhuriyeti ordusu
Srebrenitsa'ya girdi. İsmine kimilerinin
“ethnic cleansing-etnik temizlik, kimisi-
nin ırkçı katliam  ya da genocide- soykı-
rım  olarak adlandırdığı ama her ne
denirse densin, ki buradan nasıl ne den-
diğinin fark etmediği anlaşılmamalıdır
konuya dair kavramlar ve sayılar üzerin-
den zihin bulanıklığı yaratacak kadar de-
ğişik terminolojiler
kullanılmaktadır.  Birleşmiş Milletler baş-
lıca yargı organı olan Lahey'deki Uluslar-
arası Adalet Divanı katliama
'soykırım' ismi vermiştir. Sayılar çeşitli
kaynaklara göre kafa karıştıracak kadar
değişmekle birlikte (8bin -8Bin372 arası

değişen bir aralık) Boşnak katle-
dilmişti.  2013

senesinde  Bosna Her-
sek'in doğusundaki Po-

tocari’de Srebrenica
Toplu Anıt Mezar zi-
yaretim Katliamın
18.senesi anma et-
kinliği sırasında fo-
toğrafladığım

aşağıdaki karede de
görüldüğü gibi rak-

kam 8 bin 372 dir.   Alja-
zeera  ve diğer bazı ana

akım medya da aynı rakammı
vererek bunu desteklemektedir.

Ratko Mladiç komu-
tasında 11 Temmuz 1995
günü Sırp Cumhuriyeti

ordusu Srebrenitsa'ya girdi. �s-
mine kimilerinin  “ethnic
cleansing-etnik temizlik,
kimisinin ırkçı katliam  ya da
genocide- soykırım  olarak
adlandırdı�ı ama her ne
denirse densin, ki buradan
nasıl ne dendi�inin fark
etmedi�i anla�ılmamalıdır
konuya dair kavramlar ve
sayılar üzerinden zihin bu-
lanıklı�ı yaratacak
kadar de�i�ik ter-
minolojiler kul-
lanılmaktadır.

‘
1

Bosna Kasabı Mladiç’in cezası
mavi kelebeği kanatlandırmaz!

Çi�dem 
Yorgancıo�lu
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Nejla GÜLAY

Hayat ne kadar güzel bir �eysin sen...
Seninle nefes almay� da , h�çk�ra h�ç-
k�ra a�lamay� da, gözlerimden ya�lar

gelene kadar gülmeyi de, s�n�rs�z hayaller kur-
may� da ,nefesim yetene kadar kahkahalar
atmay� da çok seviyorum.. Hayat dedi�in �ey
bugün dür... Oysa ki dü�ündü�ümüz hep
yar�nd�r... Ömrümüz sürekli bir �eyleri yar�na
ertelemekle geçiyor. Hayallerimizi, umutlar�-
m�z�, sevdiklerimizi, inançlar�m�z�, affetmeyi
hep yar�na erteliyoruz. Ancak bütün bunlar�
yaparken en önemli �eyi unutuyoruz. Neyi mi
? Ya�anacak kaç yar�n�m�z oldu�unu bilmedi-
�imizi. ��te bunu ak�l edemiyoruz. Sürekli
al��kanl�klar�m�z�, vazgeçemediklerimizi sor-
guluyoruz. Nelere al��m�yor ki insan. Ne al��-
mam dediklerine... Ne unutulmu� sözlere... Ne
asla yapmam, yapt�ramazlar denilenlere... Ne
görmezsem ölürüm deyip, görmedikçe ölme-
diklerimize... Nelere al���yor insan; al��t�kça
�a��rd��� ne çok �eye. Ne uykusuz gecelere,
ki�ilere.. Bugün yata��na yatt���nda seni uyut-
mayan �eyler, dün bir güzel ayakta uyutan
�eyler de�il miydi? Yaz�k ediyoruz kendimize,
ömrümüze... Mutlu olmaktan, sevmekten,
sevilmekten hep kaç�yoruz. Öyle çok korku-
yoruz ki kendimiz olmaktan, elalem ne der
yarg�s�ndan, ya k�zarsa, küserse, art�k beni
sevmezse diye ne çok korkuyoruz do�rular�-
m�zdan. Peki hayat dedi�in bugün dedik o
halde zaman� gelmedi mi SESLEN�YORUM
demenin... �çinizde biriktirdi�iniz yüklerinizi
atman�n, hafiflemenin zaman� gelmedi mi?
Gelin birlikte seslenelim.

YÜZ VER�P TE 
ASTAR �STEYENLER

Sevgili tepeme ç�kard�klar�m, hak etti�inden
çok daha fazla de�er verdiklerim, yüz verip te
astar isteyenlerim, kendini dünyan�n merkezi
zannedenlerim, ya��na ba��na hürmet edip sus-
tuklar�m, yaratandan ötürü yapt�klar�n� yuttuk-
lar�m, hat�r gönül için yan�mda tuttuklar�m, iyi
niyetimi enayilik sananlar, nezaketimi pasiflik
sayanlar, zoru görünce yan�mdan kaçanlar...
Hadi yine iyisiniz hepinizi affediyorum...
Bundan sonra kirli kalabal���n�zda olmaktansa
temiz yaln�zl���m� seçiyorum.. Bu hayat
benim, yar�s�n� ba�kalar� için ya�ad�m geri
kalan�n� kendim için ya�ayaca��m ve bu gemi-
den mutlu inece�im; demenin zaman� gelmedi
mi.. B�rak�n hayattan çok fazla �ey beklemeyi.
Vars�n baz� �eyler tam olmas�n. Nas�lsa emir
komuta sizde... Sa�l���n�z yerindeyse, sevdik-
leriniz hayattaysa, sabahlar� uyanacak bir
nedeniniz varsa, hele birde ba��n�z� yaslayabi-
lece�iniz bir gönülda��n�z, yürek harman�n�z
varsa; vars�n fazlas� olmas�n... Unutmay�n tek-
rar� olmayan tek �ey zamand�r.. K�ymetini
bilin. Gözümün görmedi�i ama yüre�imin his-
setti�i tüm gönül dostlar�ma ayd�nl�k yar�nlar
diliyorum sevgiyle kal�n.. Kalkandelen Belediyesi’nden 

Türk ö�retmenlere sayg� ak�am�

SESLEN�YORUM...
DUY BEN�.. Bir haftalik bir ara-

dan sonra bizleri
tekrardan yeni bir

mevzuda bulu�turdu�u
icin Rabbimize hamd
ediyor, siz sayg�de�er
okuyucularima selam
ediyorum.
Geride b�rakt���m�z
hafta içerisinde, Türkiyemiz
dahilinde ve haricinde birçok
hâdise vűkű bulmu�dur. Bu
hadiselerin dikkate �ayan
olan� ise NATO te�kilat�n�n
sebebiyet verdi�i elim bir
vâkad�r. Tahmin edildi�i gibi
NATO te�kilat baz�nda resmi
olarak Say�n Reis-i
Cumhur’dan özür beyân
etmi� ve Norveç makamlar�
da hadiseye sebebiyet verdi�i
tespit edilen Türkiye kökenli
bir Norveç askerinin vazifesi-
ne son verildi�ini belirtmi�-
lerdir. �mdi, mevzuya iki
de�i�ik aç�dan bakmaya çal�-
�aca��m. Evvelâ, her i�de
oldu�u gibi buradada hâdise-
lere Allah’�n bizlere mesaji
olan Kuran �����nda bakaca-
��m.  Tâbiri câiz ise, son iki
as�rd�r �slam’�n yayg�n oldu�u
topraklar hiç istemedi�imiz
halde belaya düçar olmu�
vaziyette kan a�l�yor ve
zavall� insanlar vatanlar�ndan
ve canlar�ndan oluyorlar.
Bununla birlikte evvelki dev-
letimiz Osmanl� cihan devleti-
nin akâbinde kurulan Turkiye
Cumhuriyeti devleti de y�llar-
d�r çe�itli hârici ve dahili
müdehalelere maruz kalm��-
t�r.  HYPERLINK
"https://www.cnnturk.com/tur
kiye" \o "Türkiye haberleri" \t
"_blank"
Türkiye Cumhuriyeti 94 y�ll�k
tarihi boyunca demokrasinin
sekteye u�rad���, darbe ve
darbe giri�imlerine maruz kal-
m��t�r. Osmanl�'da da bunlar�n
"öncülü�ü" niteli�inde darbe-
ler ya�anm��t�. Darbelerin
topluma maliyeti ise felaket
boyutlar�nda oldu. Peki, ba��-
m�za gelen bunca felaketin
sebebi nedir diyerekten hiç öz
ele�tiride bulunup, biz acaba
nerede yanl�� yapt�k suâlini
kendimize yöneltti�imiz oldu
mu? Olmad�. Her daim harici
mihraklar� suçlad�k, onlar�n
ne kadar zalim ve ac�mas�z
olduklar�ndan bahsettik y�llar-
ca hiç usanmadan. Türkiye
Devleti’nin Reis-î
Cumhurunu hedef tahtas�na
koyan alçak NATO’ nun üst
düzey bir yetkilisinin hâdise-
nin hemen ard�ndan yapt���
aç�klamada söyledi�i �u
cümle beni hayretler içersinde
b�rakt�. Peki ne demi�ti bu
ki�i, çok rahat bir biçimde
söyledi�i �u oldu “NATO
demek, �ngiliz askerlerinin
Turkler için canlar�n� vermesi
kanlar�n� ak�tmas�d�r ve Türk
askerlerininde �ngilizler için
canlar�n� fedâ etmesi ve kan-
lar�n� ak�tmas�d�r, i�te NATO
budur”!. Bu hayretler uyand�-
ran cümleyi tekrar tekrar
zavall� akl�mda evirdim çevir-
dim ve ne mânaya geldi�ini
anlamaya çal��t�m, zira bizim
Mehmetçiklerimiz ne u�runa
�ngilizler için canlar�n� ve
kanlar�n� ak�tacaklar? diye-
rekten suâl ettim. Bizler niçin
�ngilizler için canlar�m�z� fedâ
edecekmî�îz, daha dűn cihan
devleti Osmanl�’n�n tarihten
silinmesine öncülük eden ve
herdâim Müslüman ülkeler
aras�nda fitne ve fesat ç�kar-
tan ve bölgemizde sadece pet-
rol ve siyasi ç�karlar u�runa
insan kan� ak�tan bir devlet
için mi? Halbuki Rabbimiz
Bakara suresi 154. ayetinde
�öyle buyurmaktad�r; “Allah
yolunda öldürülenlere "ölü"
demeyin: Hay�r, onlar ya��-
yor, ama siz fark�nda de�ilsi-
niz” Yani  bu gibi müminlerin
�ehit oldu�u aç�kça belli
olmakla beraber Bakara süre-
sinin 190. ayetide hangi yol
için sava��laca��n� bildiriyor
bizlere “Size sava� açanlara
kar�� Allah yolunda sava��n,
ama (amac�n�z� a��p) sald�r-
ganl�k yapmay�n; do�rusu
Allah sald�rganlar� sevmez”
Yani sava��n yanl�zca Allah
için oldu�u ve ayn� zamanda
sava��n zorunluluk hallerinde
müminler üzerine farz k�l�nd�-
�� aç�kça belli iken, nas�l
olurda NATO bizden
�ngilizler veyahutta di�er
NATO üyesi askerleri u�runa
ölmemizi isteyebilir? �ahs�m-
ca bu çok vahim ve üzerinde
dü�ünülmesi gerekli bir mev-

zudur. 

TANZ�MAT 
DEVR�NDEN BU

YANA

Ne yaz�k ki, Tanzimat devrin-
den bugüne kadar cennet
diyar� vatan�m�z herdâim dü�-
manlar�n açik ve gizli sald�r�-
lar�na mâruz kalm��t�r ve
bunu en-son 15 Temmuz
vâkâs�nda tecrübe ettik. Bu
hadisenin en ac� veren k�sm�
ise, bu kahpe kalk��man�n
hem harici ve hem de dahili
yard�mla�ma ile yap�lm��
olmas�d�r’ki burada birçok
sual kar��m�za ç�k�yor. Misal
olarak �u suali sorabiliriz,
nas�l oldu da onca M�T ele-
man�m�za ra�men FETO terör
örgütü ve �ncirlik üzerinde
fââliyet gösteren yabanc�
ülkelerin ajanlar� bu hain
olaya kalk��abildiler?
Uykumuz bu kadar derinmiy-
di ki uyanamad�k? Evet, çok
derin bir uykuday�z
Müslümanlar olaraktan ve
y�llard�r uyutulduk ve halada
uyanmamak için direniyoruz.
Peki bizi bu �ekilde derinden
derine sanki bir uyku hap�
verilmi�cesine uyutan nedir?
�ahsi kanâtim biz
Müslümanlar�n her nerede
olursak olal�m hiçbir �ekilde
ne siyasi nede hayati hiçbir
felsefemizin olmay���d�r!.
Nedir felsefe? Kuran �����nda
incelendi�inde, felsefe haya-
t�n tâ kendisidir ve hayat�
idâme ettiren belli ba�l� nizam
ve devran-� daim olan bir
tak�m belli ba�l� hadiseler sil-
silesidir felsefe, yani gerçe-
�in, Hakk�n ta kendisi!. 
Biz Müslümanlar�n elindeki
en güçlü bu silah uzun zaman
önce gene biz Müslümanlar
taraf�ndan çürumeye terk edil-
di ve o zamandan beri tüm
co�rafyam�z�n ve di�er
Müslüman ülkelerin ba�i dert-
ten kurtulmuyor. Birçok
Müslüman ülkenin devlet
ba�kanlar� veya yöneticileri
gayri müslimler yani yabanc�-
lar taraf�ndan atan�yor ve
Müslüman halk�n hiçbir �ekil-
de yönetime katk�da bulun-
mas� istenmiyor. Bizler bu
hale Rabbimizin mesaj�n� ger-
çek anlamda hayata uygula-
yamad���m�z ve bunun neti-
cesi olarakta �slam �iâr� üzeri-
ne kurulu bir hayat ve siyasi
felsefemizin olmay���ndan
dolay� bu duruma geldik.
Misal, bir zamanlar Atlantik
okyanusuna aç�labilmek ve
Kuzey Afrika k�y�lar�nda
gemi yüzdürebilmek icin
cihan devleti Osmanl�’dan
izin! almak durumunda olan
ve dâhi yüzbinlerce alt�n öde-
meyi kâbul eden Amerika
Birle�ik Devletleri nas�l oldu
da gözümüzün içine baka
baka dibimize kadar geldi ve
bölgemize askerleri ve silah-
lar� ile yerle�ebildi?
Osmanl�’n�n güçlü zamanla-
r�nda yani 1700 ve 1800’lü
y�llarda A.B.D ye diz çöktü-
ren devlet ve hayat felsefesi
neydi Müslümanlar�n? Bu
suâlleri sormad���m�z ve öz
ele�tiri yapmadi��m�z müd-
detçe, Müslümanlar ne yaz�k
ki her türlü zorluklar içersin-
de kalacaklard�r ve öylede
oluyor. Ekonomimiz güçlü,
askerimiz çok donan�ml� ola-
bilir, lâkin Kurân’dan ç�kartt�-
��m�z bir siyasi ve hayat fel-
sefemiz olmad��� müddetçe
biz Müslümanlar güçlü olmu�
say�lmay�z. E�er �slam felse-
fesi içersinde ya�ay�p,
Kuran’� hayâta ve sîyasete
tatbik etseydik �imdi çok
farkl� bir yerde olur, ne
FETO’yle, ne NATO’yla ne
de �slam kar��t� di�er zalim-
lerle u�ra��r olurduk. Bu vesi-
le ile tüm Müslümanlar� tek-
rardan buradan ikaz etmek
istiyor ve bizlerin kurtulu�u-
nun, hem dunyevi hemde ahi-
ret olarak Kuran’� hayâta
geçirebilmekden ve herdaim
yeni, diri ve canl� tutmakdan
geçti�ini belirtmek isterim.
Yoksa birçok Müslüman�n
yapt��� gibi hala 1400’lü y�l-
larda ya�amaya devâm ederîz.

Yusuf BA�ARAN

S�YAS� VE 
HAYAT� 

FELSEFEM�Z

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

BAYRAMPAŞA
KuçeviÇ’i andı

Bayrampa�a Belediyesi, ani ölümüyle sevenlerini ve
Balkan co�rafyasını yasa bo�an Bo�nak lider �emsudin
Kuçeviç için anma programı düzenledi. Ev sahipli�ini

Ba�kan Aydıner’in yaptı�ı programa çok sayıda davetlinin
yanı sıra Ba�bakan Yardımcısı Hakan Çavu�o�lu da katıldı.

KALKANDELEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yemeğe TİKA Üsküp
Koordinatörü Aytekin
Ayden, Üsküp Yunus

Emre Enstitüsü Müdür Dr.
Şemsettin Şeker katıldı.
Yemek öncesinde öğretmenle-
re hitap eden Belediye
Başkanı Teuta Arifi,
Kalkandelen’de Türkçe’nin
yaşatılması için belediye ve
şahsi imkânlarını kullanmak-
tan asla çekinmeyeceğini
ifade etti. Kalkan Derneği baş-
kanı Cengiz Destan ise
Kalkandelen’de tüm Türk
öğretmenlerin, üst düzey yet-
kililerin katılımıyla ilk defa
böyle bir gecenin düzenlendi-
ğini ifade ederken bu son
yılın aslında bir sürü başarılı
ilklere sahne olduğunu,
Türkçe eğitime kayıt yapan
öğrencilerin örneği ile sözleri-
ne devam etti.  www.timebal-
kan.com sitesine göre; Kalkan

Derneği Başkanı Cengiz
Destan, TİKA ve Yunus Emre
gibi Türkiye kurumlarının
Kalkan Derneği ile gecede
bulunan esas Türk öğretmen-
lerinin asıl hedefi olan Türk
öğrenci sayısının artmasına,
Türkçe eğitimin kaliteleşmesi-
ne en büyük destekleri ver-
diklerini belirterek sözlerini
tamamladı. TİKA koordinatö-
rü Aytekin Ayden ile Yunus
Emre Müdürü Dr. Şemsettin

Şeker de Kalkandelende
Kalkan Derneği ile bir çok
faliyette beraber çalıştıklarını,
önümüzdeki dönemdede
çalışmaların artarak devam
edeceğini ifade ettiler. Son
olarak Bratsvo Migyeni oku-
lunun en tecrübeli Türk öğret-
meni olan Menan Destan ve
İstikbal ilkokulundan Fevziye
Bukla öğretmenlerine katkıla-
rından dolayı teşekkür plaketi
takdim edildi.

Kalkandelen’de ilk defa Türkçe E�itime katk�lar� olan ö�retmen-
ler, Kalkan Derne�i ile Kalkandelen Belediye Ba�kan� Teuta

Arifi’nin insiyatifi ile düzenlenen sayg� yeme�inde bir araya geldi

Gostivar Belediye Ba�kanı Taravari
Brüksel Zirvesi’ne katılacak
GOST�VAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gostivar Belediye
Başkanı Arben
Taravari ve

Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, 5 Aralık’ta Brüksel’de
yapılacak olan “Değişen
dinamikler ve yeni zorluklar
kavşağında Batı Balkanlar”
yıllık Avrupa Zirvesi’ne katı-

lacak. Zirve, belirtildiği
üzere, Konrad-Adenauer
Stiftung, UNDP ve Birleşik
Devletler Avrupa
Komutanlığı ile Bölgesel
İşbirliği Konseyi , Avrupa
Komisyonu ve Rockefeller
Kardeşler Fonu’nun deste-
ğiyle düzenleniyor.
www.timebalkan.com inter-
net sitesinden alınan bilgile-
re göre; zirve, 2018 yılının

başında ger-
çekleşmesi
planlanan
yeni Avrupa
Komisyonu
genişleme
stratejisinin
kısa bir süre içinde kabul
edilmesinden önce düzenle-
niyor. Zirvede, bölgedeki
diğer şahsiyetler ve Avrupa
Komisyonu da katılacak.

K�rcaali
Belediyesi’nden,
sokak ayd�nlatma
projeleri için 
2,5 milyon leva
hibeye ba�vurusu 
KIRCAAL�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırcaali Belediyesi, il merkezinin
başlıca sorunlarından biri olan
sokak aydınlatması sorununu çöz-

mek için mali kaynak sağlamaya yönelik
çabaları devam ediyor. www.kircaaliha-
ber.com sitesinden alınan bilgilere
göre:Büyümedeki Bölgeler Operasyonel
Programı’nca finanse edilen bir proje çer-
çevesinde Kırcaali’nin 50 sokağı aydınla-
tılacak. LED aydınlatma sistemleri kura-
cak ve Norveç Enerji Tasarruflu
Aydınlatma Sistemleri Fonu'ndan finans-
man alacak yatırımcı aranıyor. Sokak
aydınlatması sorununun tamamen çözül-
mesi için 6 milyon leva civarında kaynak
gerekiyor. Belediye sokak aydınlatmasına
yönelik projelere sahip ve aydınlatma
armatürlerinin temini ve montajı için
hibe desteği başvurusunda bulundu.
Kırcaali Belediye Meclisi, ilçe sınırları
içindeki sokak aydınlatma sistemlerinin
yenilenmesi ve modernize edilmesine
yönelik Belediyenin ESKO sözleşmeleri
imzalamasını onayladı. Aydınlatma
denetimi yapıldı, teknik proje, teknik ve
ekonomik analiz hazırlandı. 
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KIBRIS 
MÜZAKERELER�N�

SABETO EDEN
K�M?

K�br�s Rum taraf�ndaki siyasiler, po-
litikac�lar ve Cumhurba�kanl���
adaylar� tamamen �ubat’�n ilk haf-

talar�nda yap�lacak K�br�s Rum Cumhur-
ba�kanl���na soyunmu� durumda. K�br�s
Rum kesiminin ba�kan� Anastasiadis ise
kendini Cumhurba�kanl��� seçimlerine
iyice kapt�rm�� durumda. Y�llard�r özledi�i
makam� eline geçiren Rum lider, bir daha
b�rakmak istemiyor. 1981 y�l�ndan beri
Rum Temsilciler Meclisinde ama Bakanl�k
görevine seçilmedi hiç. K�br�s Rum taraf�n-
daki Ba�kanl�k sistemine göre, Bakanl�k
görevine getirilen bir Milletvekili, Millet-
vekilli�inden istifa etmek zorunda. 1997
y�l�nda da �imdi ruhani ba�kan� oldu�u De-
mokratik Seferberlik adl� siyasi partinin
(DISY) ba�kanl���na seçildi. Gerçekte D��
�li�kiler konusunda K�br�s Rum Temsilciler
Meclisinde baya�� bir deneyim kazanm��t�
ve bu deneyimlerini Cumhurba�kanl��� dö-
neminde agresif bir �ekilde ortaya koydu
ki; bugün ya�anan s�k�nt�lar, K�br�s Müza-
kerelerinin çökmesinin nedeni asl�nda
Anastasiadis’in agresifli�i, kabal���, ba�ka-
lar�na kar�� sayg�s�zca davranma al��kanl���
ve egoistli�inden kaynaklanmakta. 
Neler mi bunlar? Mesela siesta saatlerinde
hiçbir etkinli�e kat�lmak gibi bir fedakar-
l��� yoktur. �llaki ö�leden sonralar� uyur.
Alkolü çok sever, bu nedenle de k�rmad���
pot kalmaz. Bir dönem a�z�ndan sigara hiç
eksik olmaz, fabrika bacas� gibi sigara
içerdi. Halen bu tarzda sigara içme�e
devam ediyor mu, emin de�ilim. Cumhur-
ba�kan� seçildikten sonra kendisi ile hiç
yüz yüze görü�medim. Büyük olas�l�kla
sa�l�k nedenlerinden dolay� b�rakm��t�r
diye dü�ünüyorum.

GELEL�M 
ESAS KONUYA

Gelelim esas konuya; Anastasiadis, �ubat
seçimleri nedeni ile K�br�s müzakerele-
rinde frene basm�� durumda. Durgunlu�un
ve müzakerelerde ya�anan s�k�nt�lar�n ne-
deni bu uygulamas�ndan kaynaklan�yor.
Görünü�e göre K�br�s müzakerelerini,
seçim çal��malar� içine alm�� ve seçim
kampanyalar�na dahil etmi� gözüküyor.
Rum halk�n�n deste�ini almak, bir halk
kahraman�ym�� gibi seçimlere girmek iste-
mesinden dolay� müzakerelerde konu�ulan-
lar� ve müzakere sürecinde “Gizli” olarak
damgalanm�� ve sözel olarak da gizli kal-
mas� üzerinde Ak�nc� ile mutabakata var-
d��� konular� bas�na s�zd�rmaktan hiç
çekinmiyor. (Egoist oldu�unu belirtmi�tim
zaten.) Onun için bu davran�� �ekli çok
do�al. 16. Yüzy�l�n strateji uzman� Nikola
Makiavelli’nin “Hedefe giden her yol mu-
baht�r” ö�üdünü belli ki y�llar önce iyice
benimsemi� ve ya�am�n�n her a�amas�nda
uygulamaya koymu�.(Ona göre) Hedefe
giden her yolun mubah olmas� nedeniyle
de 1964 y�l�n�n Haziran ay�nda K�br�s’ta
ya�ayan Türkleri top yekűn yok etmek için
Makarios’un kurdu�u Rum Milli Muhaf�z
Ordusunu (RMMO) her f�rsatta ziyaret et-
mekte ve “S�n�rlar�m�z Girne’de Biter”, ve
“Küçük Asya Felaketinin (30 A�ustos
1922 Sakarya Meydan Muharebesi yenil-
gisi) öcünü alaca��z” gibi hitaplarda bulun-
makta. Belli ki Yunanistan D��i�leri Bakan�
sa�c�n�n da sa�c�s� Kocias’�n gaz�na gel-
mi�. Anastasiadis’in �ubat 2018’de yap�la-
cak Cumhurba�kanl��� seçimlerinden önce
K�br�s Sorunu konusunda veya da K�br�s
Müzakerelerini çözüm amaçl� devam ettir-
mek gibi bir niyeti yok. Cumhurba�kanl���
seçimlerinin yap�laca�� �ubat ay�n�n 2. haf-
tas�na kadar dünyan�n siyasi konjonktü-
ründe ve ya�am�nda herhangi bir
de�i�ikli�in olmayaca��ndan çok emin gö-
züküyor. Ben bundan çok emin de�ilim.
Önümüzdeki bu 4 ay içinde gerek Ortado-
�u’da ya�ananlar, gerekse de Türkiye ve
KKTC’nin mü�tereken K�br�s konusunda
atacaklar� ortak ad�mlar, Anastasiadis’i s�-
k�nt�ya sokacak görünümde. Crans Mon-
tana müzakerelerinin Anastasiadis nedeni
ile çökmesinden sonra BM Genel Sekreteri
Guterres’in iki lidere verdi�i “Dü�ünme
Süresi”nden sonra Anastasiadis’in bu sü-
rece kerhen yan�t verece�i ve laf ola gerek-
çelerle müzakerelerin tekrar ba�lamas�n�
isteyece�i kesin ki, zaten a�z�nda gevele-
meye ba�lad� bile. Guterres’in “Yeniden
kendisine gelmeleri ve devam�nda at�lacak
ad�mlar konusunda kararlar almalar� taraf-
lara kalm��” uyar�s�ndan sonra müzakerele-
rin tekrar ba�lamas�, özellikle
Anastasiadis’in tavr�na ve samimiyetine
ba�l�. Guterres’i bu konuda ikna edemezse,
Cumhurba�kanl���na veda edece�i kesin.
Masaya oturdu�u zaman da seçimler ne-
deni ile “Helen kahraman�” gibi davran-
mak zorunda kalaca��ndan müzakerelerden
pek bir �ey beklememek gerekmekte.
�imdi as�l olan KKTC ve Türkiye’nin
Crans Montana müzakerelerinin Anastasia-
dis taraf�ndan çökertildi�i gerçe�ini her
platformda masaya koyarak K�br�s konu-
sundaki yeni yol haritas�n� uygulamaya
koymalar� gereklili�i. K�br�s Türk taraf�n�n
hakl�l���n� dünyaya anlatmaya, bu süreçte
de Rumlar�n 1950’lerden bu yana sürdür-
dükleri lobi çal��malar�ndan esinlenmeye
ihtiyac� var.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Bosna Sancak Der-
neği, Boşnakların ba-
şucu kitabı olmaya aday

‘Bosna Sancak Kadın Hikâ-
yeleri’ Mercan Gerdanlık
kitabının Boşnak yazarı
Şefka Begoviç Lıçına’yı İz-
mir’e getiriyor.
‘Bosna Sancak
Kadın Hikâye-
leri’ Mercan
Gerdanlık ki-
tabı Türkçe ’ye
Saffet Atalay
çevirirken,
Nusret Sancaklı
ve Samet Öztürk
editörlüğünde
Kastaş Yayınla-
rı’ndan çıkarak Türki-
ye’de yaşayan Boşnaklarla
buluşturdular. İzmir Bosna
Sancak Dernek Başkanı Ab-
dullah Gül kitapla ilgili
yaptığı açıklamada şunları
söyledi; “Kadın Kollarımız
Yazarın İzmir’e gelmesini
talep ettiler bizlerde gerekli

girişimlerde bulunarak 2
Aralık’ta İzmir’de İmza
günü düzenleyerek İz-
mir’de yaşayan Boşnaklarla
buluşturacağız. Boşnak kül-
türünde kadının önemi ve
yerinin anlatıldığı bir kitap
diyebiliriz. Bu kitap öyle
düşünüyorum ki Boşnakla-
rın başucu kitaplarından bi-

risi olacak kitabın
içinde değişik hikâ-

yeler var. İnanı-
yorum ki imza
gününe çok sa-
yıda Boşnak
gelecek ve ki-
tabı yazarına
imzalatacak.

Bu kitabı almak
isteyen Boşnak

hemşerilerimize
bir uyarı yapmak is-

terim, kitap yalnızca der-
neğimizden temin
edilebilir.  İzmir’de başka
yerde bulamazsınız.  Bu ki-
tabın Türkiye’de yaşayan
Boşnaklarla buluşmasında
emeği geçen herkese çok te-
şekkür ederim” dedi.

Yunan yargısı, Rodop-Meriç �lleri SÖPA Mezunu Ö�retmenler Derne�i’nin  “Rodop-Evros �lleri Azın-
lık Okulları Türkçe Müfredatı Ö�retmenleri Derne�i” olarak de�i�tirilen yeni ismini onaylamadı.

�STANBUL/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Saraybosna’da doğmuş, yaşa-
mış ve burada vefat etmiş
olan Mesnevihan Hacı Hafız

Halid Efendi Hacımuliç’in hayatı-
nın anlatıldığı Mesnevihan isimli
kitap İstanbul’da Erdem Yayınları
tarafından yayımlandı. www.bal-
kantime.com sitesine göre, araştır-
macı Yazar Mikail Türker Bal
tarafından kaleme alınan
eserin ilk iki bölü-
münde Saray-
bosna
Mevleviha-
nesi’nin ku-
ruluşundan
günümüze
kadar olan
serencamı
ile 19 ve 20.
yüzyıllarda
yaşamış olan Sa-
raybosnalı mesn-
evihanların hayat

hikâyeleri anlatılmaktadır. Kitabın
son bölümünde ise 2011 senesinde
Saraybosna’da vefat eden Hacı
Hafız Halid Hacımuliç’in hayatı
anlatılıyor. Bereketli ömrüne bir-
çok şey sığdırmış olan Hafız Hacı-
muliç Efendi, Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesi’nde Kütüphane me-
murluğu, Hünkâr Camii’nde
imam-hatiplik, ilahiyat fakülte-

sinde kıraat profe-
sörlüğü

gibi vazifelerin yanı sıra etrafın-
daki küçük bir halka ile ömrünün
büyük bir bölümünü verdiği
Mesnevi üzerine sohbetler yü-
rütmüştür. Bu dersler neticesinde
Mesnevi’nin altı cildi Bosna diline
çevrilmiş ve bu dilde basılmıştır.
Hafız Hacımuliç, şehirde yer alan
Osmanlı döneminden kalma irili
ufaklı birçok cami ve mescidin yı-
kılmasına ve yok olmasına engel
olmuştur. Ve nihayetinde vefat et-
tiğinde büyük mücadeleler ile ye-
niden ortaya çıkmasına ve inşa
edilmesine vesile olduğu bir Os-

manlı dönemi camisinin (At
Meydanı-Bâkır Baba Camii)
bahçesine defnedilmiştir. Sa-
raybosna’da Mevlevilik ile
Bosna Hersek’te her kesimin
sevgi ve saygısını kazanmış

bu değerli şahsiyetin hayatı
üzerine hazırlanmış olan bu

araştırma eseri, Türk okurunun da
bu önemli bilgilerle buluşmasına
vesile olacaktır.

Saraybosnalı mesnevihanları
anlatan K�TAP YAYINLANDI

Bat� Trakya’da ‘TÜRK’
�SM�NE GEÇ�T YOK
GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

S�NOP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Haydar Gündoğdu ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Sinop

Balkan Türkleri ve Mübadele Derne-
ği’ni ziyaret etti. Mübadele Derneği
binasında gerçekleşen ziyaret sıcak ve
samimi bir ortamda yaşandı. Esnaf
Odası Başkanı Haydar Gündoğdu
Mübadele Derneğinin yapmış olduğu
başarılı etkinlik ve faaliyetlerini ya-
kından takip ettiklerini ifade etti ve
çalışmalarında başarılar diledi. Müba-
dele Derneği Başkanı Kenan Aral da
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, ziyarette Sinop esnafı-
mızın karşılaştıkları sorunlar ve alın-
ması gereken önler hakkında bilgi
alışverişinde bulunuldu. Ziyarete
Merkez Uzungürgen köyü Muhtarı
Ferhat Demirol’da katıldı. Sinop’taki
Sivil Toplum Kuruluşları ile her türlü
işbirliği ve dayanışmaya hazır olduk-
larını ifade eden Aral, STK’lar olarak
Sinop’un tanıtımında, kalkınmasında
ne gerekirse yapabileceklerini
Sinop’un bunu deniziyle, doğasıyla,
yeşiliyle hak ettiğini belirtti.

Bo�nak yazar, �efka Begoviç
LIÇINA �ZM�R’E GEL�YOR
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Kosova sorununun 
TAR�HSEL GEL���M�

www.qha.com.ua 
adresinden alınmı�tır...

Kosova so-
runu, 1389
yılında

Kosova’nın Os-
manlı hâkimiye-
tine girmesiyle
başlamıştır. Os-
manlı Devleti da-
ğılma sürecine
girdiğinde, 3
Mart 1878’de Os-
manlı-Rus Savaşı
sonunda Ayeste-
fanos Antlaşması
imzalanmıştır.

Arnavutlar Kosova’da 20 Haziran
1878’de Prizren Birliği’ni kurmuşlardır.
1878’de Sırbistan, Osmanlı egemenli-
ğinden çıktığı zaman Kosova, Osmanlı
egemenliğinde kalmış, 1912 1. Balkan
Savaşı’nda Sırbistan Kosova’nın kont-
rolünü Osmanlılardan geri almıştır. Bi-
rinci Dünya Savaşı sonunda
Balkanlarda 1 Aralık 1918’de Sırp–Hır-
vat–Sloven Krallığı oluşturulmuştur.
Krallık, sonradan Federal Yugoslavya
adını almıştır. Sırp tarihçisi ve sonraki
Bakan Vaso Cubriloviç, Müslüman Ar-
navutların zorla göç ettirilmesi için 7
Mart 1937’de Yugoslav hükümetine bir
memorandum sunmuştur. 1938’de Tito
Yugoslav Komünist Partisinin Genel
Sekreterliğine seçilmişti ve bu tarihten
sonra Kosova için önem taşıyan bir
isim olmaya başlamıştır. Ancak II.
Dünya Savası sırasında
Yugoslavya; Al-
manya, İtalya,
Bulgaristan
ve Macaris-
tan tara-
fından
işgal edil-
miştir.
Savaş sıra-
sında Arna-
vutlar Tito
kuvvetleri yöne-
timinde örgütlen-
mişlerdir. 1945
ilkbaharında Tito önderliğindeki Yu-
goslav Partizanlarının bölgeyi ele geçir-
mesiyle Kosova Sırplar tarafından
yeniden işgal edilmiş ve Sırbistan’ın
özerk bir ili haline gelmiştir. Tito İkinci
Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Yalta
Konferansı’nda Yugoslavya’nın lideri
olarak tanınmıştır. 1946 yılında Yugos-
lav ulusları Tito liderliğinde, Federal
Yugoslavya Halk Cumhuriyeti adı al-
tında, Makedonya, Sırbistan, Hırvatis-
tan, Slovenya, Karadağ ve Bosna
Hersek Cumhuriyetleri’ni tanıyan bir
anayasa kabul etmişlerdir. Yugoslavya
İkinci Dünya Savaşı’ndan çıktığında
ekonomik olarak çok kötü durumda ol-

duğundan ülkede Tito önderliğinde
çok ciddi bir kalkınma planı oluşturul-
muştur.

Tito 1963 yılında yürürlüğe giren yeni
anayasayla ülkenin adını “Yugoslavya
Sosyalist Federe Cumhuriyeti” olarak
değiştirmiştir. 1974 Anayasası cumhu-
riyetlere, “Yugoslavya Federasyonu-
nun Kurucu Unsurları” statüsünü
kazandırmıştır. Kosova ve Voyvodina
genişletilmiş özerk bölgelerin kuruldu-
ğunu açıklamıştır. Bu dönemde Arna-
vutlar ilk kez ulusal grup olarak kabul
edilmişlerdi. Eğitim alanında gelişme-
ler sağlanmış okullarda bazı derslerin
Arnavutça okutulmasına izin verilmiş-
tir. Tito yönetiminin kontrol altında tu-
tabildiği tüm sorunlar, 1980 yılında
Tito’nun ölümüyle krize dönüşmüştür.
İlk olaylar 1981 yılında Priştine Üniver-
sitesi’nde bir üniversite eylemi ile pat-
lak vermiştir. Priştine Üniversitesi 1970
yılında kurulmuş, zamanla Arnavut
milliyetçiliğinin merkezi haline gelmiş-
tir. Üniversitenin mezunlarının iş bul-
makta büyük zorluklar çekmesi onları
siyasi bir çözüm aramaya yöneltmiştir.

Kosova’da 1981 Sonbaharda açıklanan
verilere göre 2000 Arna-

vut idari tasarrufla
(yargılama ol-

maksızın)
hapsedilmiş,
yaklaşık
500 kişi çe-
şitli ceza-
lara

çarptırıl-
mış, 200’e

yakın işçinin
işine son veril-

miş, yaklaşık 3000
kişi partiden atılmıştır. 1986

yılında Sırp Bilim ve Sanatlar Akade-
misi siyasi içerikli bir memorandum
hazırlamıştır ve bu memorandumda
1974 Anayasası ve Tito döneminde Sır-
bistan’a uygulanan politikalar açıkça
eleştirilmiştir. 1989 yılında Sırbistan
Anayasası’nda Kosova’nın otonomi-
sine önemli kısıtlamalar getirilmiştir.
1990 yılında Sırbistan Kosova meclisini
ve hükümetini feshederek Kosova’nın
idaresini kendi eline almıştır. Bunun
üzerine Arnavut siyasetçi ve entelektü-
elleri bir araya gelerek “Karanicka Ana-
yasası”nı ilan etmişlerdir. Eylül 1990’da
“Kosova Cumhuriyeti Meclisi" oluştu-
rulmuştur ve 1991’de Priştine’de gizlice

toplanarak Kosova’nın bağımsızlığı
için referandum yapılmasına karar ve-
rilmiştir. 19 Mayıs 1991 de Kosova
Cumhuriyeti’nin kurulduğu resmen
ilan edilmiştir. İlanın hemen ardından
Arnavutluk tarafından tanınmıştır. Ba-
ğımsızlık ilanından bir sene sonra baş-
kanlık seçimi yapılmış, seçimi İbrahim
Rugova kazanmıştır. İbrahim Rugova
halkını sabırlı olmasını söylemiş ve
ılımlı bir politika izlemiştir. Ancak
1995’te imzalanan Bosna-Hersek Sava-
şı’na son veren Dayton Anlaşması’nda
Kosova Sorununa yer verilmemesi üze-
rine Kosovalı Arnavutlar hayal kırıklı-
ğına uğramışlardır. Kosovalı
Arnavutlar 1996’da Kosova Kurtuluş
Ordusu (UÇK)’nu kurmuşlardır. Şubat-
Eylül 1998 arasında Yugoslav güçleri
Kosova’da ki 1335 kasabadan 311’ine
saldırarak 266’sını ağır silahlarla tahrip
etmiş, 217’si tamamen boşalttırmış ve
beş yüz bin kişi yerinden edilmiştir.
Bunlarla beraber esas anlamda soruna
uluslararası boyut kazandıran gelişme,
BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ko-
nuyu gündemine alması olmuştur.
Dayton Anlaşması Rugova’nın itibarını
sarsarak UÇK’nin rolünü artırmıştır.
Kosova Krizinde Sırbistan’a Rusya ve
Çin’in vetosu nedeniyle Güvenlik Kon-
seyi’nde askeri müdahale kararı alına-
mamıştır ve sonucunda müdahale
NATO çerçevesinde gerçekleşmiştir.
NATO 24 Mart’ta “Müttefik Güçleri
Harekâtı” ismini verdiği operasyonla
Belgrad ve Kosova’daki Sırp merkezle-
rini bombalamıştır. 77 gün süren hava
operasyonu 10 Haziran 1999’da Sırpla-
rın geri çekilmeyi kabul etmesi ve NA-
TO’nun “Kosovo Force” (KFOR) isimli
kara ordusunun Kosova’ya girme emri

alması üzerine sona ermiştir.

12 Haziran’da KFOR Kosova’ya girmiş
ve Kosova’daki çatışmalar son ermiştir.
1999’da Sırplar ve Kosova arasında
Rambouillet Anlaşması imzalanmıştır.
Kosova Parlamentosu 17 Şubat 2008’de
tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan et-
miştir. Bağımsızlığını ilk tanıyan ülke-
ler Türkiye, ABD ve Arnavutluk
olmuştur. ABD’nin Kosova’daki soruna
müdahale etmesinde başlıca amaçları
Avrupa’nın ABD yörüngesinden uzak-
laşmasını engellemek, askeri harcama-
larını meşrulaştırmak, NATO’yu kendi
gücüne dönüştürmektir. Bunun ya-
nında Miloseviç’in askeri ve stratejik
gücünü de denetim altına almak iste-
miştir. Rusya’nın milli çıkarları için Bal-
kanların başka bir büyük devletin
egemenliği altında olması sakıncalıdır.
Rusya, Sırbistan’ı desteklemesine rağ-
men bu ülkenin NATO uçakları tarafın-
dan vurulmasını ve Kosova’nın bu

ülkeden koparılmasını önleyememiştir.
Rusya NATO’nun genişlemesinin ve
kendisinin etki alanında ABD’nin etki-
sinin artmasını bir tehdit olarak algıla-
maktadır. Rusya Kosova konusunda
Sırp tezini savunmaktadır. Balkanlar
AB’nin enerji yolları üzerindedir. AB
Balkanlardaki bir istikrarsızlığı kendi
güvenliği açısından tehdit olarak algı-
lamakta, buradaki ülkelere Avrupa Bir-
liğine katılma vaadini bir koz olarak
kullanmaktadır. AB’nin her şeyden
önce Avrupa kıtasındaki sorunlarda
öncü rol oynamak istemesi, Kosova’nın
bağımsızlığına destek vermesinin se-
beplerinden birincisidir. AB Kosova so-
rununa itibar meselesi olarak
yaklaşmaktadır. Balkanlar, Türkiye’nin
Avrupa’ya açılan kapısı olması sebe-
biyle Balkanlarda barış ve istikrarın ko-
runması Türkiye için büyük bir öneme
sahiptir. Türkiye, NATO’nun Koso-
va’ya düzenlediği müdahaleyi en aktif
şekilde destekleyen ülkelerden biridir.
Türk dış politikası açısından önemli
konulardan bir tanesi, Kosova’da bulu-
nan Türk azınlığın statü meselesidir.
Kosova Türkleri, her iki taraftan da
zaman zaman baskı görmüştür. Ko-
sova meselesinin Türkiye’deki PKK so-
runuyla benzerlik kurulması dış
politikada çeşitli sıkıntılar yaratmıştır.
Türkiye bu sebepten, Kosova sorunu
için herhangi bir askeri müdahale tale-
binde bulunmamıştır. Dünyanın etnik
açıdan en karışık bölgelerinden bir ta-
nesi Balkanlardır ve binlerce yıldır bir-
çok istila ve göç olayı yaşamıştır.
Kosova Sorunu’nun temeli, Balkanlar-
daki iki büyük milliyetçi projenin ça-
tışma alanı olmasıdır. Kosova
bağımsızlığıyla Balkanların ikinci Ar-
navut devleti olmuştur. Kosova’nın ba-
ğımsız bir devlet olması Kosova
sorununu çözmemiş, aksine Balkan
coğrafyasındaki etnik problemleri daha
da içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Giray Saynur
Derman

‘ ’Kosova Sorunu’nun temeli, Balkanlardaki iki
büyük milliyetçi projenin çatı�ma alanı olmasıdır.
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K�br�s'ta Rum-Yunan-M�s�r gaz zirvesi

Kayserili i�adamlar�
Makedonya’da 
yat�r�m pe�inde
ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
Makedonya’daki temasları kap-
samında Makedonya-Türkiye

Ticaret Odası (MATTO) Başkanı
Aydoğan Ademoski ile bir araya geldi.
Vali Kamçı başkanlığındaki heyet ile
MATTO heyeti arasındaki görüşme,
Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki
MATTO merkezinde gerçekleşti.
Vali Kamçı, buradaki açıklamasında,
Makedonya ziyaretini 30 kişilik heyetle
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
www.balkantime.com sitesine göre;
amaçlarının  Kayseri ve  Erciyes
Dağı’ndaki kayak merkezlerini tanıt-
mak olduğunu aktaran Kamçı, ”
Kayseri olarak bizim 3 milyar dolarlık
bir dış ticaretimiz söz konusu.
Türkiye’nin mobilya merkezi diyebiliriz
Kayseri için. Ev ve büro mobilyası anla-
mında Türkiye’de en çok üretim yapan
iliz. Dolayısıyla  Kayseri bir ticaret ve
sanayi şehri.” dedi. Makedonya ile
işbirliği ve ticaret hacmine de değinen
Kamçı, “O anlamda 500 milyonluk bir
dış ticaret hacmine sahibiz  Makedonya
ile. Bunu kat kat artırmak mümkün.
Makedonya’nın tüm ihtiyaçlarını
Kayseri’den giderebilmek, yurt dışın-
dan aldığı tüm ithalat mallarının
Kayseri’den alınması mümkündür
diyebilirim.” şeklinde konuştu. MATTO
Başkanı Ademoski de ” Kayseri bizim
için çok önemli.  Türkiye’nin en önemli
endüstri şehirlerinden biri.” ifadesini
kullandı. ” Makedonya ve Türkiye ara-
sında serbest ticaret anlaşmasının imza-
lanmasıyla  Türkiye’de ne gibi yatırım
yapabiliriz ve  Türkiye’den ciddi yatı-
rımcıları getirme yönünde çalışıyoruz.”

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkan Rumeli
Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği,

(BALKANTÜRKSİAD)
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İskender
İskenderoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyesi Baha Boztekin'in
ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıya Yönetim Kurulu
Başkanı Berat Tunakan da
katıldı. BALKANTÜRKSİAD
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İskender
İskenderoğlu, yeni dönemin
ilk iş geliştirme toplantısında
bir arada olmaktan mutluluk
duyduğunu belirtti. www.bur-
sadabuun.com sitesine göre;
Yönetim Kurulu Üyesi Baha
Boztekin ise iş geliştirme top-
lantıları ile adeta bir ticaret
havuzu oluşacağını ve bu

havuzdan bütün üyelerin eşit
bir şekilde yararlanabileceğini
ifade etti.
BALKANTÜRKSİAD'ın üye
portföyünden de bahseden
Boztekin, "Birbirinden farklı
sektörlerde faaliyet gösteren
üyelerimiz var. İş yoğunlu-
ğundan tanışma ve işbirliği
yapma şansı bulamayan arka-
daşlarımıza bu toplantıları-
mızla bir fırsat oluşturuyor,
ortak iş birlikleri doğabilecek
bir ortam yaratmaya çalışıyo-
ruz" dedi.

BALKANTÜRKSİAD'ın
Bursa'nın en güçlü sivil top-
lum kuruluşlarından biri oldu-
ğunu söyleyen Berat Tunakan
da "BALKANTÜRKSİAD üye-
leri olarak birbirimiz arasında-
ki ilişkileri ne kadar sıcak
tutarsak her anlamda o kadar
fazla fayda görürüz. 400'ü
geçen üye sayımızla çok
büyük bir aile olduk.
Düzenlediğimiz ekonomi zir-
veleri ile Balkanlar ve Türkiye
arasındaki ticaret köprüsünün
güçlenmesine katkı sağlıyoruz.

Köstence’de Türk ve Tatar 
TARİHİ KÜRSÜSÜ AÇILDI

LEFKO�A
BALKAN GÜNLÜ�Ü

BALKANTÜRKS�AD, Balkanlar’la 
��B�RL���N� GÜÇLEND�RECEK

KÖSTENCE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ovidius Üniversitesi’nde gerçek-
leşen açılış törenine Türkiye
Cumhuriyeti Köstence

Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel,
TİKA Romanya Koordinatörü Hacı
Ahmet Daştan, Romanya Demokrat
Türk Birliği'nden Milletvekili İusein
İbram, Köstence Vali Yardımcısı Levent
Accoium, Köstence İl Eğitim
Müfettişliği Türk Dili müfettişi İkbal
Anefi, Romanya'da bulunan Türk iş
adamları, Ovidius Üniversitesi’nin
öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı-
lar. Konuşmacılar üç projenin de üni-
versitede eğitim ve araştırma faaliyetle-
ri için çok önemli olduklarını söylediler.
www.haberler.com’a göre; Matematik
ve Bilgisayar Fakültesi’nde yapılan pro-
jelerin daha önceden başlatıldığı, Türk
ve Tatar Tarihi Kürsüsü'nün açılışının

ise Tarih ve Siyasal Bilimler
Fakültesi’nin yeni başlatılan girişimi
neticesinde açıldığı ifade edildi.

Fakültede 2014 yılından itibaren
"Tatarların Tarihi ve Kültürü" dersleri-
nin verildiği ve bu seneden başlayarak

Romanya Demokrat Türk birliğiyle
imzalanan bir protokol çerçevesinde
"Dobruca’daki Türklerin Tarihi ve
Kültürü" derslerinin verileceği biliniyor.
İki ders de Hacettepe Üniversitesi’nde
doktora öğrencisi olan Metin Omer
tarafından veriliyor. Bu iki dersin de
Tarih ve Siyasal Bilimler Fakültesi bün-
yesinde verilmesinin TİKA’nın inisyati-
fiyle gerçekleştirildiği etkinlik sırasında
ifade edildi. TİKA’nın desteğiyle Türk
ve Tatar Tarihi Kürsüsü'nün oluşturul-
ması için fakültenin bir sınıfı yenilendi
ve donatıldı. Türkiye Cumhuriyeti
Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa
Sertel ile TİKA Romanya Koordinatörü
Hacı Ahmet Daştan, Romanya’daki
Türk-Tatar toplumu için Türk ve Tatar
Tarihi Kürsüsü'nün önemini vurgulaya-
rak Tarih ve Siyasal Bilimler
Fakültesi’yle başka projeler de yapma-
ya açık olduklarını belirttiler.

Makedonya'da "Alfabe Günü" kutland�
MANASTIR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutların en önemli milli bayra-
mı "Alfabe Günü", Makedonya'nın
güneybatısındaki Manastır şehrin-

de düzenlenen törenle kutlandı. Manastır
şehrindeki Arnavut Alfabesi Müzesi'ndeki
törene Makedonya Başbakan yardımcıları
Hazbi Lika ve Bujar Osmani ile Kültür
Bakanı Robert Alagyozovski, Demokratik
Bütünleşme Birliğinin (BDİ) Genel
Başkanı Ali Ahmeti ve çok sayıda davetli
katıldı. www.haberler.com’a göre; BDİ
Genel Başkanı Ahmeti, yaptığı konuşma-
da, 22 Kasım'ın Arnavut milletinin en
büyük değerlerinden biri olduğunu ifade
etti. Bu tarihten itibaren Arnavutlarda
bağımsızlık gibi önemli gelişmelerin mey-
dana geldiğini aktaran Ahmeti, alfabenin

oluşumuna katkı sağlayanların 109 yıl
önce Arnavutluk tarihine çok büyük bir
değer kattığını söyledi. Makedonya
Kültür Bakanlığı Sekreteri Valmir Aziri de
kutlamalar kapsamında düzenledikleri
sergiyle 109 yıl önce Arnavut alfabesine
katkıda bulunanlara borçlarını ödemeye
çalıştıklarını kaydetti. Kutlamalar kapsa-
mında Başbakan yardımcıları Lika ve
Osmani de bugün Başbakanlıkta Arnavut
eğitimcilere bir resepsiyon verdi. Öte yan-
dan, dün Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir
Meta'nın da katılımıyla Arnavut alfabesi-
nin 109'uncu yıldönümü vesilesiyle
Manastır kentinde bilimsel tartışma paneli
düzenlendi. 22 Kasım 1908'de düzenlenen
Manastır Kongresi'nde 36 harfli Latin alfa-
besi kabul edilmiş, 22 Kasım tarihi
Arnavutlar tarafından "Alfabe Günü" ola-
rak ilan edilmişti.
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