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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 5’te

SO�UTULAN 
BARI�

Sayfa 3’teRifat SA�T

LOZAN’IN 
YUNAN�STAN TARAFI 

VE BALKAN 
PARADOKSU

BATI Trakya'n�n dört bir kö�esinden
gelen soyda�lara, Türk milletinin
selamlar�n� getirdi�ini belirten
Erdo�an, onlarla beraber olmaktan
duydu�u mutlulu�u belirtti.
Erdo�an, Bat� Trakya'y� 65 y�l önce
ziyaret eden merhum Celal
Bayar'dan sonra buraya gelen ilk
cumhurba�kan� olmaktan gurur ve
onur duydu�unu dile getirdi.
Gümülcine'yi 2004'te ba�bakanl�k
yapt��� dönemde ziyaret etti�ini
hat�rlatan Erdo�an, aradan geçen
uzun zamana ra�men aralar�ndaki
muhabbetin ayn� oldu�unu, bu
muhabbeti ne zaman�n ne de mesa-
felerin etkileyebilece�ini söyledi.
Ba�bakanl�k yapt��� dönemden bu
yana Yunanistan ile Türkiye ili�kileri-
ni geli�tirmenin öncelikli hedefleri
aras�nda yer ald���na dikkati çeken
Erdo�an, "2010'da iki ülke aras�nda
Yüksek Düzeyli ��birli�i Konseyini
kurduk, �imdi de bu tarihi ziyareti
gerçekle�tirdik. Tüm bu geli�meler
bizim kararl� ad�mlar�m�z�n sonunda
mümkün olabildi." dedi. 

KOSOVALI Türk siyasiler,
ABD yönetiminin Kudüs'ü
�srail'in ba�kenti olarak tan�d���
ve �srail'deki büyükelçili�ini
Kudüs'e ta��yaca�� yönünde
yapt��� aç�klamay� k�nad�.
Kosova Demokratik Türk
Partisi Genel Ba�kan� ve Kamu
Yönetimi Bakan� Mahir
Ya�c�lar ve Milletvekili Fikrim
Damka ile Kosova Türk Adalet
Partisi Genel Ba�kan� Arif
Bütüç, yay�nlad�klar� mesajla-
r�nda ABD'yi k�nad�klar�n� aç�k-
lad�lar. Kosova Demokratik

Türk Partisi (Genel Ba�kan� ve
Kamu Yönetimi Bakan� Mahir
Ya�c�lar mesaj�nda, " Kudüs
küresel bir �ehirdir, tüm dinler,
tüm halklar için öyle alg�lanmas�
gereken bir �ehirdir. Dolay�s�yla
bu karar Ortado�u da istikrar�
s�nayacak bir olay gibi alg�lana-
bilir. Bu anlamda herkesi sa�du-
yuya davet ediyor, karar�n göz-
den geçirilmesini diliyorum"
dedi. Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP ) Milletvekili
Fikrim Damka mesaj�nda,
"ABD Ba�kan� Donal Trump'�n

BM karar�n� hiçe sayarak, tek
tarafl� olarak Kudüs’ü �srail
ba�kenti olarak tan�mas�n� esefle
kar��lad���m� ve k�nad���m�z�
bildirmek isterim” derken,
Kosova Türk Adalet Partisi,
Genel Ba�kan� Arif Bütüç -
"Al�nan karar bir i�gal giri�imi-
dir. Mübarek dinimizin ve
Müslüman aleminin sembolü
olan Kudüs hepimizin 'k�rm�z�
çizgisidir'. Varl���m�z� ve dinimi-
zi hiçe sayan bu karar� bir kez
daha �iddetle k�n�yoruz” ifadele-
rini kulland�.

Ahmet GÖKSAN

¥ SIRB�STAN Cumhurba�kan�
Aleksandar Vucic, Bosna
Hersek'in Kosova konusunda
ülkesiye ayn� tutumu benimsedi-
�ini iddia ederek, "S�rbistan, bu
konuda farkl� bir görü� sergile-
medi�i sürece Bosna Hersek de
bizimle ayn� fikirdedir” görü�ü-
nü savundu. Bosna Hersek
Devlet Ba�kanl��� Konseyi
Ba�kan� Dragan Covic ile konse-
yin Bo�nak üyesi Bakir
�zetbegovic ve S�rp üyesi Mladen
�vanic, S�rbistan'�n ba�kenti
Belgrad'daki resmi temaslar�
kapsam�nda Cumhurba�kan�
Vucic ile görü�tü.

3’te

Batı Trakya’da 65 yıl sonra
bir Türk Cumhurbaşkanı

Cumhurba�kanı Recep Tayyip Erdo�an, Bat� Trakya Türklerine hitaben,
"Sizlerin, Lozan Anla�mas�, Avrupa Birli�i müktesebat� ve evrensel insan hak-
lar� anlay���na uygun olarak her türlü imkândan yararlanman�z� istiyoruz” dedi

Aleksandar Vuçiç 
ne demek istedi?

5’te

4’te

5’te

¥ BULGAR�STAN Ba�bakanı
Boyko Borisov'un ev sahipli�in-
de ba�kent Sofya'da düzenlenen
forumda bir araya gelen Balkan
ülkeleri devlet ve hükümet ba�-
kanları, bölgenin Avrupa Birli�i
(AB) ile entegrasyonu ve ortak
altyapı projelerini görü�tü.
Bulgaristan'ın 2018'de AB
dönem ba�kanlı�ını üstlenece�i-
ni hatırlatan Borisov, dönem
ba�kanlı�ı sırasında Batı
Balkanlar ülkelerinin AB'ye
entegrasyonuna büyük önem
verilece�ini vurguladı.

Liderler Sofya'da Bat�
Balkanlar'�n AB'ye 
entegrasyonunu görü�tü

10’da

¥ ABD Ulusal Güvenlik
Danı�manı Herbert Reymond
Mekmaster, Washington’da
düzenlenen toplantıda Batı
Balkan ülkelerinin dı�i�leri
bakanlarıyla bir araya geldi.
Makedonya Dı�i�leri Bakanı
Nikola Dimitrov, Makedonya’nın
NATO üyeli�inin tüm
Balkanlar’ın istikrarını güçlendi-
rece�ini, Makedonya’nın ve
Balkanlar’ın yanı sıra Avrupa ve
Amerika’nın da ortak menfaat
sa�layaca�ını söyledi.

Makedonya NATO 
üyeli�i için kararl�

5’te

¥ Türk ��birli�i ve Koordinasyon
Ajansı Ba�kanlı�ı (T�KA) tarafın-
dan Hırvatistan'ın Sisak �ehrinde
donanım deste�i verilen ve ona-
rılan anaokulu ile kütüphane
açıldı. Dı� cephesi onarılan Vlado
Gotovac Kütüphanesi ile onarı-
lan ve donanım deste�i sa�la-
nan Sisak Novi Anaokulunda
düzenlenen törenlere,
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi
Babür Hızlan, T�KA Zagreb
Koordinatörü Ha�im Koç ve
Sisak Belediye Ba�kanı Kristina
�kic Banicek katıldı.

T�KA'dan H�rvatistan'da
e�itime destek 

5’te

Kosoval� Türk siyasilerden
ABD'YE KUDÜS KINAMASI

2’de

SA�T; LOZAN TARTI�MAYA AÇILMALI 
VE GEREK�RSE DE���T�R�LMEL�
Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’�n Bat� Trakya gezisine kat�lan AK Parti 24.
Dönem �zmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi (BASAM) Ba�kan�
Rifat Sait, Cumhurba�kan�m�z Say�n Erdo�an’�n Lozan Anla�mas�’n�n de�i�tirilme-
siyle ilgili dü�üncelerine kat�ld�klar�n� ve bu dü�ünceye ba�ta Bat� Trakya Dernekleri
olmak üzere tüm Balkan STK’lar�n�n destek vermesi gerekti�ini söyledi.
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S�SAK
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA)

tarafından Hırvatistan'ın
Sisak şehrinde donanım
desteği verilen ve onarılan
anaokulu ile kütüphane
açıldı.
Dış cephesi onarılan Vlado
Gotovac Kütüphanesi ile
onarılan ve donanım des-
teği sağlanan Sisak Novi
Anaokulunda düzenlenen
törenlere, Türkiye'nin Zag-
reb Büyükelçisi Babür
Hızlan, TİKA Zagreb Ko-
ordinatörü Haşim Koç ve

Sisak Belediye Başkanı
Kristina İkic Banicek ka-
tıldı.
www.sondakika.com’a
göre. Büyükelçi Hızlan,
kütüphanedeki törende
yaptığı konuşmada, Hır-
vatistan'daki görevine kısa
süre önce başladığını
anımsatarak, TİKA'nın gü-
neydoğu ve orta Avru-
pa'daki projeleriyle
toplumun kalkınmasına
önemli katkı sunduğunu
söyledi.
TİKA Koordinatörü Koç
da Sisak şehrindeki proje-
lerinin süreceğini belirtti,
yaptığı sunumla TİKA'nın
ülkedeki faaliyetlerini an-

lattı.
Sisak Belediye Başkanı Ba-
nicek ise TİKA'nın faali-
yetlerine Sisak şehrini de
katmasından duydukları
memnuniyeti dile getirdi,
ayrıca yeni Türk büyükel-
çinin Hırvatistan'da ilk zi-
yaret ettiği şehir olmaktan
dolayı da mutlu olduğunu
söyledi.
Öte yandan, TİKA desteği
ile onarılan ve donatılan
anaokulundaki törende
konuşan okul idarecisi
Ljubica İvsic ise TİKA'nın
yardımı sayesinde 21. yüz-
yıla yakışan bir anaokulu
haline geldiklerini vurgu-
ladı.

H�rvatistan e�itimine 
T�KA DESTE��
Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) ta-

raf�ndan H�rvatistan'�n Sisak �ehrinde donan�m deste�i
verilen ve onar�lan anaokulu ile kütüphane aç�ld�

Güncel

PTT A.�.’nin mobil ileti-
�im markas� Pttcell, “Ak�l
Kâr� Tarifeler”i kullan�c�-

lar�n hizmetine sundu
ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geniş hizmet yelpazesi sayesinde
hayatın her alanına dokunan
faaliyetlere imza atan Posta ve

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.), mobil iletişim sektöründe de
dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiri-
yor. Şirket tüm faaliyet alanlarında ol-
duğu gibi mobil iletişim hizmetlerinde
de hayatı kolaylaştırmaya ve vatanda-

şın bütçesine katkıda bulunmaya
büyük önem veriyor. Bu çerçevede
PTT A.Ş.’nin mobil iletişim markası
Pttcell, “Akıl Kârı Tarifeler”i kullanıcı-
ların hizmetine sundu. Oldukça avan-
tajlı ve hesaplı “Akıl Kârı Tarifeler”,
Mini, Eko, Süper ve Yıldız olmak üzere
dört ayrı seçenek içeriyor. “Mini” tari-
fede 500 dakika konuşma, 500 SMS ve
2 GB internet 18 TL’den ücretlendirili-
yor. “Eko” tarifede 750 dakika ko-

nuşma, 750 SMS ve 4 GB internet 25
TL; “Süper” tarifede 1000 dakika ko-
nuşma, 1000 SMS ve 7 GB internet 34
TL; “Yıldız” tarifede ise 1500 dakika
konuşma, 1500 SMS ve 12 GB internet
49 TL’ye kullanıcılara sunuluyor. “Akıl
Kârı Tarifeler”, Pttcell’lilerle sınırsız
konuşma imkanı da sağlıyor. PTT
A.Ş.’nin 5 yıllık GSM sektörü tecrübesi
sonrası oluşturduğu tarifelerle ilgili
bilgiye 444 6 788 numaralı Pttcell müş-

teri hizmetleri veya
www.pttcell.com.tr adresinden ulaşıla-
biliyor.

Türkiye’nin 177 yıllık köklü ve güçlü
kurumu PTT A.Ş., posta, banka, lojistik
ve elektronik ticaret hizmetlerine ilave
olarak 2013 yılından bu yana Pttcell

markasıyla mobil iletişim faaliyetleri
de yürütüyor. Yüksek kalitede mobil
iletişim hizmetini hesaplı şekilde kul-
lanıcılara sunma anlayışıyla hareket
eden Şirket, 1872 işyerinden Pttcell fa-
turalı/faturasız yeni hat, numara ta-
şıma ve yedek SIM kart aktivasyon
işlemleri gerçekleştiriyor. Tüm işyerleri
ile ATM ve İPÇ sistemi üzerinden ise
Pttcell fatura yatırma ve Pttcell TL
yükleme işlemleri ücretsiz yapılıyor. 

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
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PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

PTTCELL’den
AKIL KARI 
TARİFELER

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye bilişim sektöründeki
özel şirketler, STK’lar, kamu
ve diğer paydaşlarda görev

alan bilişim yöneticilerini bir
araya getirerek sektörün ihtiyaçla-
rına çözüm üretmek ve kamuoyu
oluşturmak amacıyla kurulan Bİ-
LİŞİM GRUBU, 15 Kasım 2017 ta-
rihinde kuruldu ve üç hafta içinde
200 üyeye ulaştı. Danışma Kurulu
Kurucu Üyeleri arasında 24.
Dönem İzmir Milletvekili ve Bal-
kan Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait
ve BTHABER Şirketler Grubu
Başkanı Murat Göçe’nin de yer al-
dığı BİLİŞİM GRUBU’nun günde-
mini Nesnelerin İnterneti, Yapay
Zeka, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu, Blockchain, Endüstri 4.0
ve Bulut Bilişim gibi yeni nesil
teknoloji trendleri oluşturuyor.
Türkiye’de her alanda üretimin ve

üreticinin desteklenmesi gerekti-
ğini ifade eden BİLİŞİM GRUBU
Kurucusu Şenol Vatansever, “Bili-
şim alanında da yerli ve milli tek-
nolojilerin üretilmesi gerekiyor.
Yerli ve milli teknolojilerin önemi,
ülkemizin atlattığı terör olayları
ve darbe girişimi gibi badireler
sonrasında daha fazla dillendirilir
oldu. Artık yapay zeka, siber gü-
venlik, nesnelerin interneti, en-
düstri 4.0, sanal gerçeklik,
artırılmış gerçeklik gibi daha bir-
çok konunun daha fazla konuşul-
masından son derece keyif
aldığımızı belirtmek isteriz,” dedi.
Orta gelir tuzağından kurtularak,
yüksek gelirli ülkeler kategorisine
dahil olmanın ancak yüksek tek-
noloji üretimiyle mümkün olaca-
ğını kaydeden Vatansever,
“İhracatımızın niteliğini bu yönde
geliştirmeden yılda 500 milyar
dolar hedefine ulaşılması zor. Sa-
vunma sanayinden iletişim sektö-
rüne, sağlık teknolojilerinden

tarım altyapısına, hatta yapay ze-
kaya kadar her alanda Türki-
ye’nin yeni yatırımlara, yeni
yaklaşımlara, yeni girişimlere ihti-
yacı var. Teşvik politikalarının da
yüksek teknolojiye ve yüksek
katma değere sahip üretime önce-
lik tanır noktaya getirilmesi gere-
kiyor,” diye konuştu.

BİLİŞİM GRUBU’nun kurucu
üyeleri arasında İstanbul’un yanı
sıra diğer büyük şehirlerden, Tür-
kiye’nin dört bir yanından ve
yurtdışından katılımcılar yer alı-
yor. 2018 yılında 1000 üyeye ulaş-
mayı hedefleyen BİLİŞİM
GRUBU, her ay yapacağı toplantı-
larda çıkan kararları danışmanlar
kanalıyla Cumhurbaşkanı, Başba-
kan, Bakanlar ve Kamu Kurumu
Yetkilileriyle paylaşarak Türkiye
bilişim sektöründe katma değer
üretmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin bili�im ekosistemindeki ihtiyaç ve beklentilere
yan�t vermek amac�yla 15 Kas�m 2017 günü faaliyete geçen
B�L���M GRUBU, ilk üç haftada bili�im sektörünün önde ge-

lenlerinden 200 üyeyi bünyesine dahil etti

B�L���M GRUBU üç haftada 
200 üyeye ula�t�
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Bu hafta iki farkl� konuyu tek bir kö�e
yaz�s�nda birle�tirerek sözüm ona ta-
sarruf yapmak istedik. Lozan anla�-

mas�n�n Yunanistan boyutunu ve Balkan
paradoksu (çeli�kisini) sizlerle payla�aca-
��m. Ancak bu iki farkl� konunun ortak bir
taraf� var. O da, geçen hafta Cumhurba�ka-
n�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an’�n ta-
rihi Bat� Trakya ziyareti ve Gümülcine
vilayetine yapt��� geziye e�lik etmemiz. Ta-
rihi diyorum zira 65 y�l sonra ilk kez bir
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba�kan� Yu-
nanistan’�n bu bölgesini ziyaret etti. Say�n
Cumhurba�kan�m�z Müslüman ve soyda�-
lar�m�z�n ya�ad��� Çin’in Sincan ve S�rbis-
tan’�n Sancak bölgelerini de ziyaret ederek
uzun y�llar sonra ilklere imza atm��lard�.
Aç�kça söylemem gerekirse Bat� Trakya’ya
yapt��� geziye e�lik etmi� olmam bizde de
çok büyük bir mutluluk olu�turdu. Tabii
çokça gurur da duyduk. Tarihe �ahitlik ettik.

�ZK�R’DEN 
V�ZE ALMA H�KAYES�

Bat� Trakya ziyaretine birkaç arkada��m�zla
birlikte gitmeye karar vermi�tik. Bizim
yemye�il pasaportlar�m�z vard� ama birkaç
arkada��m�z pasaportlar�n�n renkleri konu-
sunda �anslar� yoktu. Bunlar için Yunanis-
tan’�n �zmir Ba�konsoloslu�u’na
müracaat�m�z oldu. Sa� olsunlar önce Say�n
Valimiz, D��i�lerimiz ve Ba�bakanl�k’tan
referans ve aramalara ra�men bir gün önce-
sinde kadar vize ç�kmay�nca mecburen biz-
zat ben devreye girdim. Yunanistan �zmir
Ba�konsoloslu�u’nu arad�m. O gün televiz-
yonda canl� yay�nda Say�n Cumhurba�kan�-
m�z�n Yunanistan’�n Say�n
Cumhurba�kan�na tarihi diplomasi sunumu
vard�. ��te tam o meyanda Yunanistan kon-
soloslu�undan bir yetkili ile telefonda görü-
�üyorduk. Bu yetkili bayan arkada�a, �u
anda televizyonda Türk ve Yunan cumhur-
ba�kanlar�n� seyretti�imi ve Say�n Cumhur-
ba�kan�m�z�n söylediklerini aynen
tekrarlayarak, “Biz iki ülke dost ve kom�u-
yuz, yar�m günlü�üne ülkenizi ziyaret ede-
ce�iz, sizden cennetin anahtar�n� de�il
sadece vize istiyoruz, lütfen art�k bu engel-
lemelere son verin” dedim. Bir ara oldukça
gerilmi�tim ve neredeyse gitmekten vazge-
çecektik. Ancak çok �ükür ki ak�am 16.30
s�ralar�nda ki son anda Yunanistan Konso-
loslu�u’ndan arkada��m�z� aray�p vizeyi
verdiklerini söylediler. Yunanistan’�n �zmir
Ba�konsolosu’na te�ekkür ediyorum. En
yak�n zamanda kendisini ziyaret edip tan�-
�aca��m. Bazen böylesi kavgalardan dost-
luklar ç�kabiliyor.

65 YIL SONRA 
�LK KEZ

Say�n Cumhurba�kan�m�z ilklerin insan�.
Yine bir ilke imza att�.  Bat� Trakya gezisi-
nin detaylar�n� belki bir gün ba�ka bir ya-
z�da daha detayl� anlatma f�rsat�m�z olur.
Gümülcine’deki Türklerin sevinci ve mut-
lulu�unu görmek bizim için tarihi bir an�
oldu. Tam 65 y�l sonra ilk kez Türkiye’den
bir Cumhurba�kan� bu bölgeyi ziyaret edi-
yordu. Asl�nda Tayyip Bey buraya Ba�ba-
kan iken gelmi�ti. Ama Cumhurba�kan�
olarak 65 y�l sonra ilkti. Daha önce 1952 y�-
l�nda Cumhurba�kan�m�z Say�n Celal Bayar
buraya gelmi�. Bu vesileyle oradaki bir
okula da onun ismi verilmi�. Bilmeyenler
için söyleyelim Bat� Trakya’da 120 bin
kadar Türk soyda��m�z ya��yor. Bölgedeki
iki Türk �ehri Gümülcine ve �skeçe’yi gidip
görmenizi öneririm. Asl�nda bize çok ya-
k�nlar. �psala’dan sonra 2 saat bile sürmü-
yor. Buram buram Türk kültürü ve Türk
renklerini görebilirsiniz. Mezeleri ve ye�il
a��rl�kl� yemekleri çok güzel. Bu arada sa-
n�r�m sadece �skeçe’de bulabilece�iniz me�-
hur Yunan tatl�s� Karyoka ve Kavala
kurabiyesini tavsiye ediyorum.

BATI TRAKYA 
TÜRKLER�

ÜZER�NDEK� 
BASKI

Bat� Trakya’daki Türkler y�larca muhatap
olduklar� Yunan bask�s�ndan etkilenmi�ler.
Üzerlerinde tabiri caizse bir yorgunluk,
biraz korku, biraz sanki bir ürkeklik var.
Say�n Cumhurba�kan�m�z�n bölgeyi ziyare-
tinden bir gün önce bölge halk�na yaz�l� teh-
ditler içeren yaz�lar gönderilmi�. Bu
yaz�lar�n birinde “Erdo�an gidecek ama biz
buraday�z” yaz�s� dikkat çekiyordu. Biz ora-
dayken bir grup Yunanl� tepki gösterisi yap-
t�lar. Baz� Türk yerlerine haç i�aretleri
yap�lm��t�. Bu bölgede Türkçe kelimeler
yazmak yasak. Türkler buradaki en önemli
STK’lar� olan Gümülcine Türk Gençler
Birli�i’ne Türkçe bir tabela bile asam�yor-
lar. Türkçe selam verdi�imiz insanlar, biraz
çekinerek selamlar�m�z� ald�klar�n� gördük.
Sanki insanlar biraz sindirilmi�.  Ama hep-
sinde o tatl� bir tebessüm vard�. Cumhur-
ba�kan�m�z�n bölgeyi ziyaretleri ve bir gün
öncesi Yunan Cumhurba�kan�na söyledi�i
sözler buradaki soyda�lar� oldukça memnun
etmi�. Eski Türkçeleriyle bize “Ho� geldi-
niz” demeleri bizim çok ho�umuza gitti.
Gördük ki, buradaki soyda�lar�m�z Tür-
kiye’den gelenlere ho� geldiniz demek isti-
yorlar. Bu kelimeyi onlara al��t�rmam�z ve
çok s�k ziyaretler yapmam�z gerekiyor. Bu
arada belirteyim bu benim Bat� Trakya’ya
be�inci gidi�im oldu diye hat�rl�yorum. Bu
vesileyle birçok eski dostumu da görme im-
kân�m oldu.

GÜMÜLC�NE’DEK� 
BASIN TOPLANTISI

Program�n sonunda ak�am saatlerinde
Cumhurba�kan�m�z Say�n Recep Tayyip
Erdo�an, otelin ayr� bir salonunda geziye
e�lik eden gazetecilere bir bas�n sohbeti
yapt�, sorular�n� cevaplad�. Gezi boyunca
eski bir milletvekiliyken orada bir anda ga-
zeteci �apkam�z� takt�k. Say�n Cumhurba�-
kan�m�z burada çok önemli mesajlar
verdiler. Bas�n toplant�s�n�n en önemli ko-
nusu Lozan Anla�mas� oldu. Tabii Lozan’�n
Yunanistan taraf�. Zira bir de farkl� bölge ve
ülkeler de var. Mesela hiç ilgisi olmayan Ja-
ponya taraf� gibi. Tayyip Bey, �ahs�na mün-
has�r bir lider. Aç�kça çok farkl� biri. Pratik,
cesur, do�ru ve aç�k, hatta apaç�k sözlü, sö-
zünü asla esirgemiyor, bütün bunlar do�ru-
sunu söylemek gerekirse Türk milletinin
y�llarca söylemek isteyip te söyleyemedi�i
sözler, bizi mest ediyor, tabii ki Bat� Trak-
ya’daki Türk soyda�lar�m�z� da. Yunanistan
hem Lozan’� de�i�tirmek istemiyor ama bir
taraftan da uygulam�yor da. Mesela Lozan
Anla�mas�’na göre Türkler, kendi müftüle-
rini seçebiliyorlar ama Yunanistan bunu
kabul etmiyor ve kendisi müftü at�yor. Yu-
nanistan’�n atad��� müftüler, Pomak kökenli
Yunan devletinin yeti�tirdi�i ki�iler. Ö�ret-
menler ise k�sa ad� SÖPA olan Selanik Özel
Pedagoji Akademisi’nin mezunlar�. Bat�
Trakya Türkleri bunlar� kabul etmiyor. Zira
burada müftüler çok önemli yetkilere sahip-
ler. Nikâh k�yabiliyor, miras hukukuna mü-
dahale edebiliyorlar. Bu arada Yunanistan
laik bir devlet de�il. Burada din çok etkili.

CUMHURBA�KANI 
ERDO�AN:”B�Z ONLARA
HER TÜRKÜL DESTE�� 
VER�RKEN KAR�ILIK 

BULAMIYORUZ”

Tayyip Bey, Lozan’�n de�i�tirebilece�i ya
da bir revizyona tabi tutulabilece�ine inan�-
yor. Ard�ndan da �unlar� söylüyor: “Biz �s-
tanbul’daki Rumlara her türlü hakk� verdik.
Hatta Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin kon-
sül üyeleri Türk vatanda�� olmak zorunda-
lar, 17 ki�ilik konsül bitince, bozulmas�n ve
devam etsinler diye patrikhanenin önerdi�i
din adamlar�n� Türk vatanda�l���na al�p des-
tek verdik, Trabzon’daki Sümela manast�-
r�n� ibadete açt�k, Heybeli adadaki
yetimhane için izin ve destekleri verdik ama
mesela Avrupa Birli�i buras� için verdi�i
maddi destek sözünü tutmad�, anla�maya
göre �stanbul’daki Rum Ortodoks kilisesi
Eyüp kaymakaml���ndan izin almadan yurt
d���na ç�kamaz ama bu kurallar� hiç uygula-
m�yoruz di�er yandan Avrupa’n�n birçok
ba��ehrinde cami varken Atina’da yok,
Atina’da bir cami in�aat� var, y�llard�r sürü-
yor, sözler veriliyor ama hiçbir geli�me yok,
Bat� Trakya Türklerinin kendi müftülerini
seçmelerine izin de verilmiyor ” Say�n
Cumhurba�kan�m�z daha önce fakl� neden-
lerle pek kullan�lmayan ve bölgede var olan
Pomaklar� da s�k s�k zikrediyor. Evet,
Lozan mutlaka de�i�meli, art�k zaman�
geldi ve bu de�i�iklik içine mutlaka Rodos
ve �stanköy’deki Türkler de ilave edilmeli-
dir. Zira Rodos adas�nda ya�ayan 4000
kadar ve �stanköy’deki  (Kos adas�) 1800
kadar Türk Lozan anla�mas�n�n d���nda tu-
tulmu� ve hayli s�k�nt� çekmi�ler. Lo-
zan’daki en büyük de�i�iklik ise bölgede
Müslüman az�nl�k olarak gösterilen 120 bin
soyda��m�z�n Türko�lu Türk olduklar�n�
Yunanistan’�n kabullenmesi olacakt�r. Bu-
ras� çok önemli: “TÜRK�YE’N�N BU
BÖLGEDEN KES�NL�KLE TOPRAK
TALEB� YOKTUR VE BUNU �K�DE
B�RDE AKILLARINA KOYARAK PA-
RANOYA YAPMAMALARINI SALIK
VER�YORUZ.” 

Art�k Yunanistan, Türkiye’nin kendisiyle
yak�n bir kom�usu, ticaret orta��, turizm
partneri, NATO müttefiki, dostu ve güven-
lik i�birli�i için iki yak�n devlet olarak gör-
melidir. Gelin �u eski Lozanlar�,
dü�manl�klar�, paranoyalar� çöpe atal�m.
Dost ve kom�u olal�m. Bu her iki ülkeye de
fayda sa�lar.

BALKAN PARADOKSU

Say�n Cumhurba�kan�m�z�n Bat� Trakya zi-
yaretinde ilginç bir tespitte bulunduk.  Yu-
nanistan Bat� Trakya’da Evlad� Fatihan’�n
Reise gösterdi�i muhte�em ilgi ve sevgi gö-
rülmeye de�erdi. An be an yan�ndayd�k.
�ahit olduk, gurur duyduk. Bu muhte�em
tablonun ayn�s�n� Makedonya Gostivar, Ko-
sova-Prizren ve Bulgaristan K�rcaali’de de
bizzat görmü�tüm. Ma�allah. Ancak ayn�
Balkanlar�n Türkiye’deki yak�nlar�n�n otur-
du�u ve ço�unlukta olduklar� �zmir, Ma-
nisa, Ayd�n, Çanakkale, Lüleburgaz,
Edirne, Çorlu, Tekirda� gibi illerde durum
farkl� olabiliyor. Bu durumun siyasi ve sos-
yolojik aç�dan mutlaka analiz edilmesi ve
çözümü konusunda isti�areler yap�lmas�nda
faydalar vard�r. Selam ve muhabbetle…

Rifat SA�T

LOZAN’IN 
YUNAN�STAN TARAFI 

VE BALKAN 
PARADOKSU

rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�

İZMİR MEKTUBUCumhurbaşkanı Erdoğan,  
SOYDAŞLARLA BULUŞTU

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Batı Trakya Türklerine hi-
taben, "Sizlerin, Lozan Anlaşması,

Avrupa Birliği müktesebatı ve evrensel
insan hakları anlayışına uygun olarak her
türlü imkandan yararlanmanızı istiyo-
ruz. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kararlarının uygulanma-
sını bekliyoruz." dedi.
Erdoğan, Chris-Eve Otel'de düzenlenen
soydaşlarla buluşma etkinliğinde yaptığı
konuşmada, Yunanistan ziyareti vesile-
siyle geldiği Gümülcine'de Celal Bayar
Lisesi'nde soydaşlarla hasret giderme im-
kanı bulduğunu söyledi. Batı Trakya'nın
dört bir köşesinden gelen soydaşlara,
Türk milletinin selamlarını getirdiğini be-
lirten Erdoğan, onlarla beraber olmaktan
duyduğu mutluluğu belirtti. Erdoğan,
Batı Trakya'yı 65 yıl önce ziyaret eden
merhum Celal Bayar'dan sonra buraya
gelen ilk cumhurbaşkanı olmaktan gurur
ve onur duyduğunu dile getirdi.
www.haberler.com sitesinin haberine

göre; Gümülcine'yi 2004'te başbakanlık
yaptığı dönemde ziyaret ettiğini hatırla-
tan Erdoğan, aradan geçen uzun zamana
rağmen aralarındaki muhabbetin aynı ol-
duğunu, bu muhabbeti ne zamanın ne de
mesafelerin etkileyebileceğini söyledi.
Başbakanlık yaptığı dönemden bu yana
Yunanistan ile Türkiye ilişkilerini geliştir-
menin öncelikli hedefleri arasında yer al-
dığına dikkati çeken Erdoğan, "2010'da
iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyini kurduk, şimdi de bu tarihi zi-
yareti gerçekleştirdik. Tüm bu gelişmeler
bizim kararlı adımlarımızın sonunda
mümkün olabildi. Yunanistan ile her
alanda üst düzey diyaloğumuzun geliş-
mesine özel önem veriyoruz." diye ko-
nuştu. Erdoğan, şöyle konuştu:  "Sizlerin,
Lozan Anlaşması, Avrupa Birliği mükte-
sebatı ve evrensel insan hakları anlayı-
şına uygun olarak her türlü imkandan
yararlanmanızı istiyoruz. Bu çerçevede,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ka-
rarlarının uygulanmasını bekliyoruz.
Görüştüğüm tüm Yunanistan yetkilile-
rine bunları ifade ettim. Yunanistan ile
ikili ilişkilerimizin gelişmesi azınlık so-

runlarının çözümünü de kolaylaştıracak-
tır. Bu sorunların çözümü ise Türkiye ile
Yunanistan'ı birbirine daha da yakınlaştı-
racaktır. Ülkemizde ve Yunanistan'da
tüm yaşayan azınlıkları zenginlik ve be-
reket kaynağı haline dönüştürmek her iki
ülkeyi de güçlü kılacaktır." Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bu düşünce ile Rum kö-
kenli vatandaşların taleplerini, diyalog
içerisinde karşılamak için son yıllarda
çok önemli adımlar attıklarını anımsata-
rak, tüm vatandaşlar gibi Rum kökenli
vatandaşların da hayat kalitelerini artır-
mak için çalışmalarını sürdürdüklerini
söyledi.

"Benzer yaklaşımları Yunanistan'dan
beklemenin de hakkımız olduğuna inanı-
yoruz." diyen Erdoğan, Batı Trakya Türk-
lerinin iyi birer Yunanistan vatandaşı
olarak, bu ülke için çalıştıklarını, bunun
karşılığında da Lozan'daki hükümler ve
AB standartlarına uygun bir davranış
beklemelerinin hakları olduğunu ifade
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanis-
tan'daki en önemli sorunlardan birinin
"baş müftülük ve din adamları" sorunu
olduğunu aktararak, şöyle devam etti: 
"Burada atanmış müftü ile işi götürmek
anlayışı var. Bunun Lozan'da yeri yok,
tam aksine seçilmiş müftünün yeri var.
Nitekim seçilmiş din adamını kendi ülke-
mizde biz uyguluyoruz. Peki burada
niçin bizim baş müftümüzü, bizim din
görevlilerimiz seçmesin, niçin burada
hala atama kararlılığını gösteriyorsunuz?
Bu yanlış bir şey, bunun Lozan'da yeri
yok."

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, Bat� Trakya Türklerine hitaben, "Siz-
lerin, Lozan Anla�mas�, Avrupa Birli�i müktesebat� ve evrensel insan haklar�
anlay���na uygun olarak her türlü imkândan yararlanman�z� istiyoruz” dedi

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

AK Parti 24. Dönem İzmir Milletve-
kili ve Balkan Stratejik Araştırma-
lar Merkezi (BASAM) Başkanı

Rifat Sait, Lozan Anlaşması ile ilgili ilginç
bir tartışmanın kapısını açtı. Sait, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Lozan Anlaşması’nın
değiştirilmesiyle ilgili düşüncelerine ka-
tıldıklarını ve bu düşünceye başta Batı
Trakya Dernekleri olmak üzere tüm Bal-
kan STK’larının destek vermesi gerekti-
ğini söyledi. Sait, Lozan anlaşmasının
Türkiye’deki çok sayıdaki Balkan göçme-
nini ve Batı Trakya’daki 120 bin soydaşı-
mız ile anlaşma kapsamına girmeyen
Rodos adasındaki ve İstanköy (Kos) ada-
sındaki 6 bin kadar Türk’ü yakından ilgi-
lendirdiğini ve artık değişmesi
gerektiğini belirtti. Sait, önce Lozan tartış-
maya açılmalı ve daha sonra Türkiye ve
Yunanistan arasında başka bir ülkenin
kesinlikle karışmayacağı ortak bir ze-
minde revize edilmelidir, dedi. 

BASAM Başkanı Rifat Sait, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın 65 yıl sonra ilk kez ger-
çekleştirilen Batı Trakya ziyaretine eşlik
ettiğini hatırlatarak, bu tarihi gezi bölge
için çok önemli bir dönüm noktası ola-
caktır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Yunanlı mevkidaşına canlı yayında adeta
diplomatik bir ders verdiğini hatırlata-
rak, Sayın Cumhurbaşkanımız ilklerin
adamı, tam bir stratejist ve lider, bölgede
önemli bir değişikliğin ilk adımların attı
ve tabiri caizse fitili ateşledi. Bana göre
Batı Trakya bölgesinde bazı şeyler deği-
şebilir, dedi. Sait, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın basın toplantısına da katılarak,
basın mensuplarıyla yaptığı sohbeti de
değerlendirdi. Tayyip Bey, Lozan’ın de-
ğiştirebileceğine inanıyor diyen Sait,
akıllı bir diplomasiyle önce tartılmasını
istiyor, dedi. Sait, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın değindiği konuları hatırlatarak :
“Biz İstanbul’daki Rumlara her türlü
hakkı verdik. Hatta Rum Ortodoks Pat-
rikhanesi'nin konsül üyeleri Türk vatan-
daşı olmak zorundalar, 17 kişilik konsül
bitince, bozulmasın ve devam etsinler
diye patrikhanenin önerdiği din adamla-
rını Türk vatandaşlığına alıp destek ver-

dik, Trabzon’daki Sümela manastırını
ibadete açtık, Heybeli adadaki yetimhane
için izin ve destekleri verdik ama mesela
Avrupa Birliği burası için verdiği maddi
destek sözünü tutmadı, anlaşmaya göre
İstanbul’daki Rum Ortodoks kilisesi
Eyüp kaymakamlığından izin almadan
yurt dışına bile çıkamaz ama bu kuralları
hiç uygulamıyoruz diğer yandan Avru-
pa’nın birçok başşehrinde cami varken
Atina’da hala yok, Atina’da bir cami in-
şaatı var, yıllardır sürüyor, sözler verili-
yor ama hiçbir gelişme yok, Batı Trakya
Türklerinin kendi müftülerini seçmele-
rine izin de verilmiyor ” dedi. 

Sait, “Sayın Cumhurbaşkanımız daha
önce faklı nedenlerle pek kullanılmayan
ve bölgede var olan Pomakları da sık sık
zikrederek, bölgedeki Pomak gerçeğini
de gündeme getirdiler” dedi. “Evet,
Lozan mutlaka değişmeli, artık zamanı
geldi” diyen Sait, “bu değişiklik içine
mutlaka Rodos ve İstanköy’deki Türkler
de ilave edilmelidir zira, Rodos adasında
yaşayan 4 bin kadar ve İstanköy’deki
(Kos adası) bin 800 kadar
Türk Lozan Anlaşması’nın
dışında tutulmuş ve hayli sı-
kıntı çekmişlerdir” diye ko-
nuştu, Lozan’daki en büyük
değişiklik ise bölgede anlaş-
maya göre Müslüman azınlık
olarak gösterilen 120 bin Türk
soydaşımızın Türkoğlu Türk
olduklarını Yunanistan’ın
bunu artık kabullenmesi ge-
rektiğini sözlerine ekledi. Sait
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yunanlılar bizim onlardan
toprak talebi yapabileceği-
mizden korkuyorlar, yok öyle
bir şey, Türkiye Cumhuriyeti-
nin bu bölgede kesinlikle top-
rak talebi yoktur, Yunanlılar
artık bu paranoyadan bir an
önce kurtulmak zorundalar.
Artık Yunanistan, Türkiye’yi
kendisine yakın bir komşu, ti-
caret ortağı, turizm partneri,
NATO müttefiki, dostu ve
güvenlik işbirliği için iki
yakın devlet olarak görmeli-

dir. Gelin şu eski Lozanları, düşmanlık-
ları, paranoyaları çöpe atalım. Dost ve
komşu olalım. Bu her iki ülkeye de fayda
sağlar.”

Sayın Cumhurbaşkanımızın Batı Trakya
ziyaretinde ilginç bir tespitte bulunduk,
diyen Sait, önemli bir siyasi çelişkiyi tar-
tışmaya açtı. Batı Trakya'da Evladı Fati-
han’ın Recep Tayyip Erdoğan’a
gösterdiği ilgi ve sevginin muhteşem ol-
duğunu vurgulayan BASAM Başkanı,
“Bu sevgi görülmeye değerdi. An be an
yanındaydık, şahit olduk, gurur duyduk.
Bu muhteşem tablonun aynısını Make-
donya Gostivar, Kosova-Prizren ve Bul-
garistan Kırcaali'de de bizzat
görmüştüm. Bunlar güzel şeyler ancak
aynı Balkanların Türkiye'deki yakınları-
nın oturduğu ve çoğunlukta oldukları
İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Lüle-
burgaz, Edirne, Çorlu, Tekirdağ gibi il-
lerde durum farklı olabiliyor. Bu bana
göre bir Balkan paradoksu veya çelişkisi.
Bu durumun siyasi ve sosyolojik açıdan
mutlaka analiz edilmesi ve çözümü ko-
nusunda istişareler yapılmasında fayda-
lar vardır” diyerek sözlerini noktaladı.

Sait; Lozan tartı�maya açılmalı
ve gerekirse de�i�tirilmeli

GÜMÜLC�NE
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ABD’nin Kudüs kararına
Kosovalı Türkler’den tepki

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan’da güvenliğin en büyük tehli-
kesi olarak görülen Kosova için ülkede
özel tim oluşturma kararı alındı.

www.dunyabulteni.net’e göre; Sırbistan
Genel Kurmay Başkanı General Lubişa Diko-
viç, Sırbistan’ın krizler durumuyla karşılaşıl-
ması için özel timleri kuracağını bildirdi.
Belgrat’ın “Veçernje Novosti” gazetesine ver-
diği demecinde Dikoviç, ”Biz, iyi eğitilmiş ve
tüm güvenlik zorluklarıyla güçlüce yüzleşe-
bilen etkili bir askeri timini kuracağız” dedi.
Kosova Haber'de yer alan habere göre, özel
durumlar için özel timler kurulacağını, Sırp
ordusunun, tüm tehdit ve tehlikeler karşı-
sında Sırp vatandaşlarını korumak için her
zaman hazır olacağını demecinde ifade eden
General Dikoviç, Sırbistan’ın güvenliği açısın-
dan en büyük tehlikenin, Kosova’nın çözüm-
lenmemiş statüsü ve tek taraflı bağımsızlığını
ilan etmesinin teşkil ettiğine dikkat çekti. 

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakanı Ramush Haradi-
naj'ın Interpol'ün arananlar listesin-
den çıkarıldığı bildirildi. Kosova

Hükümet Sözcüsü Halil Matoşi, yaptığı
açıklamada, Başbakan Haradinaj'ın Inter-
pol'ün arananlar listesinde çıkarıldığını ve
hakkında ülke dışına seyahat etme engelinin
kaldırıldığını söyledi. Adalet Bakanı Abelard
Tahiri de yaptığı açıklamada, Interpol'den
konuyla ilgili doğrulamayı aldıklarını du-

yurmuştu. www.dunyabul-
teni.net’e göre; Kosova
Savaşı'nda (1998-1999) Ko-
sova Kurtuluş Ordusu'nun
(UÇK) Dukagjin bölgesi ko-
mutanlığını yapan Haradinaj,
Sırbistan'ın uluslararası yaka-
lama emri nedeniyle 4

Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Frei-
burg Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 12
Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıl-
mıştı. Colmar İstinaf Mahkemesi, 27 Ni-
san'da Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebini
reddetmiş, Kosovalı lider hakkındaki adli
kontrol kararı ve Fransa dışına çıkış yasağını
da kaldırmıştı. Haradinaj, 2015'te de aynı ya-
kalama emri nedeniyle Slovenya'da gözal-
tına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

S�rbistan Kosova'ya 
kar�� özel tim kuracak

Ramush Haradinaj, 
Interpol'ün arananlar
listesinden ç�kar�ld�

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosovalı Türk siyasiler, ABD yö-
netiminin Kudüs'ü İsrail'in baş-
kenti olarak tanıdığı ve

İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e ta-
şıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı
kınadı. Kosova Demokratik Türk Par-
tisi (KDTP ) Genel Başkanı ve Kamu
Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve
Milletvekili Fikrim Damka ile Kosova
Türk Adalet Partisi - KTAP Genel Baş-
kanı Arif Bütüç, yayınladıkları mesaj-
larında ABD'yi kınadıklarını
açıkladılar. www.haberler.com’a göre:
Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP ) Genel Başkanı ve Kamu Yö-
netimi Bakanı Mahir Yağcılar mesa-
jında, "Tartışmalı bir karar. Böyle bir
kararın alınması maalesef dinler arası
diyalogu zedeleyecektir. Kudüs küre-
sel bir şehirdir, tüm dinler, tüm halk-
lar için öyle algılanması gereken bir
şehirdir. Dolayısıyla bu karar Orta-
doğu da istikrarı sınayacak bir olay
gibi algılanabilir. Bu anlamda herkesi
sağduyuya davet ediyor, kararın göz-

den geçirilmesini diliyorum" dedi.
Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP ) Milletvekili Fikrim Damka
mesajında,  "ABD Başkanı Donal
Trump'ın BM kararını hiçe sayarak,
tek taraflı olarak Kudüs’ü İsrail baş-

kenti olarak tanımasını esefle karşıla-
dığımı ve kınadığımızı bildirmek iste-
rim.Yıllardır o bölgede barışın tesis
edilmesi için sarfedilen çabalara zarar
verecek olan ve sorunları derinleştire-
cek olan bu karardan vazgeçilmesini

umuyoruz. Bu karar sadece o bölgede
yaşayan Müslümanlara yapılan değil,
tüm dünyadaki Müslümanlara yapı-
lan bir yanlış ve hakarettir. Temenni-
miz sağduyunun hakimiyeti ile
bölgede sorunların derinleşmesine se-
bebiyet vermeden bu yanlıştan dönül-
mesidir" dedi.. Kosova Türk Adalet
Partisi - KTAP Genel Başkanı Arif
Bütüç ise mesajında, "Kudüs'te bulu-
nan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk
kıblesidir. Peygamberimiz, Mescid-i
Aksa'dan Mirac'a çıkarılması bu yerle-
şim yerini kutsal kılmıştır. Barışın,
hoşgörünün ve beraberce yaşamanın,
daha doğrusu medeniyetler beşigi
olan Kudüs yüzyılarca tarihimize
meydan okumuştur. ABD Başkanı
Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in
resmi başkenti olarak tanımasını ve
Tel Aviv'deki büyük elçiliğini Kudüs'e
taşıma kararı alınmasını şidetle kını-
yoruz. Alınan karar bir işgal girişimi-
dir. Mübarek dinimizin ve Müslüman
aleminin senbolü olan Kudüs hepimi-
zin 'kırmızı çizgisidir'. Varlığımızı ve
dinimizi hiçe sayan bu kararı bir kez
daha şiddetle kınıyoruz' dedi. 

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk, ülkede
yaşanan sellerin ar-
dından Kosova hü-

kümetinden kurtarma ekibi
istedi Arnavutluk son hafta-
larda yaşadığı aşırı yağışla-
rın ardından zor günler
geçiriyor. Kosova İçişleri Ba-
kanlığı’ndan alınan bilgiye
göre Arnavutluk Cumhuri-
yeti Sivil Acil Hizmetler
Müdürlüğü, Kosova İçişleri
Bakanlığı’nın Acil Durum
Yönetim Ajansı’ndan
(AME), beş kurtarma ekibi

ve üç durum değerlendirme
uzmanının gönderilmesi ta-
lebinde bulundu.
www.dunyabulteni.net’e
göre; Acil Durum Yönetim
Ajansı-AME müdürü, İçiş-
leri Bakanı Flamur Sefaj’ın
onayı üzere Arnavutluk’a
söz konusu ekiplerin gön-
derilmesini kararlaştırdı.
Ekipler, kurtarma eylemle-
rinde kullanılacak modern
araçlarla donatılmış Profes-
yonel İtfaiye ve Kurtarma
Birimi’nin 34 mensubundan
oluşuyor. Ekipler Arnavut-
luk’ta kurtarma çalışmala-
rına başladı. 

Kosova kurtarma ekipleri Arnavutluk’ta 
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Ahmet GÖKSAN

SO�UTULAN
BARI�

“Makarios, sadede gelsin. Türk tekliflerini
kabul etsin, iki bölgeli federal sistemi tasvip
etsin, gerçekçi olsun. Kendi toplumuna da
bundan ba�ka hiçbir �ey olmayaca��n� aç�k
dille anlats�n izah etsin. Bu adada Türklerin
de ya�ama hakk� oldu�unu teslim etsin. Tür-
kiye ve Türkler aleyhine kötüleme, suçlama
kampanyas� sürdürmekten kesinlikle vazge-
çip görü�me masas�na gelsin. Gerçekleri gör-
sün. Uzun süreli mücadele edebiyat�n� bir
kenara b�raks�n. Yani samimi olsun. O
zaman adil ve makul bir çözümden söz etme
hakk�na sahip olur.” 1975

Dr. Faz�l KÜÇÜK

K�br�s’taki Rum siyasetçilerle bir yar��
içinde oldu�u anla��lan papazlar�n
ba�� Bay 11. H�risostomos’un avare

kalmas� olanakl� olmasa da unutulmamak
ad�na gündemde kendisine yer bulabiliyor.
Bu �ekilde olmad�k veya olamayacak konu-
lar� gündeme ta��yor. Bu konular�n gerçek-
lerle hiçbir ili�kisinin olmad���n� da biliyor
olsa bile bu huyundan vazgeçemiyor. Ay-
naya bakmaya f�rsat� olmad���ndan olacak
geçti�imiz günlerde K�br�s Türklerinin kim-
liklerini ve kökenlerini sorgulamaya kalk���r-
ken boyundan büyük konu�uyordu. Söyledi�i
konu gerçeklere ayk�r� olsa bile K�br�s Tarihi
konusunda ne kadar bilgisiz oldu�unu da ka-
n�tl�yordu. Papaz efendi K�br�s Türklerinin
asl�nda H�ristiyan olduklar�n� daha sonra Os-
manl� döneminde para kar��l��� �slam dinine
kat�ld�klar�n� söylüyordu. Yalan olur da bu
kadar kuyruklusunun olmad���n� kaydetmek
istiyoruz. H�ristiyan inanc�nda olan ki�ilerin
Osmanl� Yönetimine fazla vergi vermemek
için �slam dinine geçtiklerine tarih ile belge-
ler tan�kl�k etmektedir. 

B�R DEMET YA�AM

Yak�n dönem K�br�s tarihinde ya�ananlar�
yazmakta oldu�um “B�R DEMET YA�AM”
kitab�m�n 2. cildin de bu konuyu ayr�nt�l� ola-
rak anlatt���m� belirtmek istiyorum. An�lan
kitab�mda H�ristiyan Rum kimli�ini, adaya
nerelerden geldiklerini ve kökenlerini de bu-
labilecektir. Papaz efendi adresini verirse ki-
tab�m� bilgi sahibi olabilmesine hizmet
etmek için imzal� olarak kendisine göndere-
ce�im. K�br�s Türklerine kar�� yapt��� suç-
lama en hafif deyimi ile sayg�s�zl�kt�r. Bu
nedenle hepimize özür borcu oldu�una da
vurgu yapmak istiyoruz. Yan�lt�c� konu�ma-
n�n kimseye yarar�n�n olmad���n� din adam�
olarak kendisinin de iyi bildi�ine inan�yoruz.
S�kl�kla yineledi�imiz gibi K�br�s Türklerinin
umut ve bar�� yorgunu olduklar�n�n alt�n� çiz-
di�imiz biliniyor. Kar�� taraf�n dört koldan
yapt�klar� sald�r�lardan b�kan K�br�s Türkleri-
nin Bar��tan so�uduklar� belirtiliyor. Ki yap�-
lan bir ara�t�rman�n sonuçlar� bu yarg�y�
do�ruluyor. Neden bu noktaya geldiklerine
ise aç�kl�k getirmiyor. K�br�s Türkleri 1960’l�
y�llardan bu yana kendilerine dayat�lan alla-
n�p pullanan bar�� nedeni ile  “Onursuz Bir
Bar��” oldu�u için so�umu�lard�r. Kendile-
rine verilen sözlerin tutulmamas�na ko�ut ve-
rilecek haklar�n Uluslararas� Hukukun
tan�d��� en üst düzeydeki “Az�nl�k Haklar�”
yani sahte az�nl�k haklar� oldu�u gerçe�i gö-
rülmeye ba�land��� için bar�� söylemlerine
ku�ku ile bak�yorlar. K�br�s’ta kal�c� olaca��-
m�z� s�kl�kla yineliyoruz. Bundan kimsenin
ku�kusunun olmad��� biliniyor. Kal�c�l���m�-
z�n devam� konusunda ö�retmen Arif Nihat
Asya’n�n uyar�lar�n�n dikkate al�nmas� gerek-
ti�ini belirtmek istiyoruz. K�br�s’ta da 1960’l�
y�llarda ö�retmenlik yapm�� olan Arif Nihat
Asya 18 Temmuz 1964 günü yazd��� “K�br�s
Nas�l elden Gider” yaz�s�n�n tam metnini
bask� a�amas�nda olan Bir Demet Ya�am ki-
tab�m�n 3. cildinde bulabileceksiniz. Bu yaz�-
dan bir bölümü sizlerle payla�mak istiyoruz.
“… K�br�s verdi�imiz için de�il fakat vermi-
yoruz demekten gayr� bir �ey yapmad���m�z
için elden gider.
… K�br�s durup dururken elden gitmez…
Co�rafyam�z�n d���nda kalm�� �rkda�lar�m�z-
dan söz edince ‘IRKÇI’… Dinda�lar�m�zdan
söz edince ‘GER�C�’… Topraklar�m�zdan
söz edince ‘TURANCI’ diye damgaland���-
m�z için elden gider” diyerek uyar�s�n� yap�-
yordu. Bu nedenle adada kalaca��m�z� dost
dü�man herkese duyurabilmek için Ulusal
Konsey’in bir an önce kurulmas� gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Nazlı Gaye ALPASLAN

AKARYAKIT 
�STASYONLARI �LE 
�LG�L� DENET�MLER

Gelir �daresi Ba�kanl��� bugünlerde
akaryak�t istasyonlar� denetim rehberi
kapsam�nda 2013,2014,2015 ve 2016

y�llar�n� kapsayan denetimlerini ba�latm�� bu-
lunmaktad�r.  24.08.2017 gün ve 106592 sa-
y�l� yaz�lar� gere�ince akaryak�t
istasyonlar�n�n denetimi yap�larak, a�a��daki
sorular ilgili mükelleflere yöneltilmektedir.
Buna göre;
Denetimi yap�lacak �irketin ünvan�, adresi,
vergi dairesi, vergi numaras�, mükellefiyet
durumu, belge isteme yaz�s�n�n tebli� tarihi,
faal veya gayrifaal olup olmad���,
Mükellefin matrah art�r�m�nda bulunup, bu-
lunmad��� (6736 say�l� Yasa’ya göre 2013 ila
2016 y�llar�),
Mükellefin y�ll�k kümülatif KDV matrahlar�
ile pos cihaz üzerinden yap�lan sat��lar�n kar-
��la�t�r�lmas�nda matrah�n büyük olup olma-
d���,
Mükellefin KDV beyannamelerinde beyan
edilen kredi kart sat�� tutar�yla y�ll�k banka
pos sat�� tutar�n�n kar��la�t�r�lmas�,
Mükellefin y�ll�k kümülatif KDV matrahlar�
ile kredi kart� üzerinden yap�lan sat��lar�n
kar��la�t�r�lmas�nda KDV matrah�n�n büyük
olup/olmad��� ve mükellefin beyan etmesi
gereken matrah fark�,
Mükellefin Form BS ile Form BA analizinde
uyumsuzluk olup/olmad���( kar�� BA da bil-
dirilen ancak mükellefin BS de bildirmedi�i
sat��lar),
Mükellefin Form BA ile Form BS analizinde
uyumsuzluk olup/olmad��� ( kar�� BS de bil-
dirilen ancak mükellefin BA da bildirmedi�i
sat��lar�)
Mükellefin özel esaslara tabi
olup/olmad���,(kod sistemine dahil olup/ol-
mad���)
KDV matrah�n�n sat��lar�n maliyetine nispeti,
Karl�l�k analizi,
Mükellefin yasal akaryak�t da��t�c� firma d�-
��ndaki firmalardan akaryak�t al���n�n
olup/olmad���,
Mükellefin dönem sonu bilançolar�nda yer
alan stok miktar� ile EPDK’ dan al�nan stok
miktarlar�n�n kar��la�t�r�lmas�,
8.000 TL/ 7.000 TL üzerinde tahsilat ve öde-
melerin Banka vb. veya PTT arac�l���yla tev-
sik edilmeyen ödemeler,
Yap�lan sat��lar�n plaka bazl� kontrolünde
usulsüz düzenlenen belge tespiti,
Damga vergisinin beyan edilip edilmedi�i,
Di�er konular.

T�RAN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Arna-
vutluk'taki "Turgut Özal kolejini"
Hollanda merkezli FETÖ'ye yakın

"BF Cooperatief UA" şirketine devrederek
kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. AA muha-
birinin Arnavutluk Milli Ticaret Merkezin-
den edindiği belgeye göre, FETÖ'ye ait
Turgut Özal kolejinin hissedarlarından
Davut Hancıoğlu, Yakup Arslan, Adnan
Hoşoğlu ve Rahmi Tozduman'ın 6 Mart
2017'de yaptıkları toplantıda kolejin hisse-
lerinin Hollanda merkezli BF Cooperatief
UA şirketine devredilmesine karar verildi.
www.haberler.com sitesinden alınan ha-
berde; belgede, şirketin genel müdürü
Mustafa Üstüner'in, alınan kararın Milli
Ticaret Merkezine tescil ettirmesi ve ge-
rekli bütün işlemlerin takibiyle görevlen-
dirildiği kaydediliyor. BF Cooperatief UA
şirketinin sahibi Fahri Özçelik'in FE-
TÖ'nün Hollanda'daki yapılanmasında rol
alan Hollanda Genç İş Adamları Federas-
yonuna (HOGİAF) üye olduğu biliniyor.
Arnavutluk'ta FETÖ bağlantılı Gülistan
Vakfının 1993'te kurulmasıyla faaliyete
başlayan örgüt, ülke genelinde eğitim ku-
rumları işletiyor. Başkent Tiran'daki "Meh-
met Akif" ve "Turgut Özal", İşkodra'daki
"Hasan Rıza Paşa" ve Dıraç'taki "Turgut
Özal" ilköğretim okulları ve liseleri ile yine
Tiran'daki Memorial International School,
örgütle bağlantılı eğitim kurumları olarak
ön plana çıkıyor. Öte yandan, Katarlı bir
yatırımcı tarafından 2011'de Tiran'da ku-
rulan Kanada Teknoloji Enstitüsü’nün, ya-
pılan görüşmeler sonucunda, Türkiye
Maarif Vakfına devri konusunda anlaşma
sağlanmıştı. Bu kapsamda, okul sahipleri
ile kurumun Türkiye Maarif Vakfına dev-
redilmesine dair vakfın İstanbul'daki mer-
kezinde iyi niyet protokolü imzalanmıştı.
Ön protokol ve anlaşmayla, Türkiye Maa-
rif Vakfı, dünyadaki ilk üniversite eğiti-
mini Arnavutluk'ta veriyor. 2016-2017
eğitim döneminde iki fakültesi, 420 öğren-
cisi, 50'ye yakın akademisyeni bulunan
üniversitenin, 2017-2018 için öğrenci he-
defi 600 olarak planlanmıştı.

WASH�NGTON
BALKAN GÜNLÜ�Ü

ABD Ulusal Gü-
venlik Danış-
manı Herbert

Reymond Mekmaster,
Washington’da düzen-
lenen toplantıda Batı
Balkan ülkelerinin dış-
işleri bakanlarıyla bir
araya geldi. www.ti-
mebalkan.com sitesi-
nin haberine göre;
Makedonya Dışişleri
Bakanı Nikola Dimit-
rov, Makedonya’nın
NATO üyeliğinin tüm
Balkanlar’ın istikrarını
güçlendireceğini, Ma-
kedonya’nın ve Bal-
kanlar’ın yanı sıra Avrupa ve
Amerika’nın da ortak menfaat sağ-
layacağını söyledi. Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın açıklamasına göre,
Mekmaster’le bölgeden diplomasi
müdürleri ortak bir toplantıda böl-
gesel işbirliği, güvenlik zorlukları
ve Balkan Avrupa-Atlantik geleceği

hakkında konuştuğu bildirildi. Di-
mitrov, ABD’li Kongre Üyesi Bren-
dan Boyle ve eski ABD Dışişleri
Bakanı Medllin Albright ile bir
araya geldi. Dimitrov, ABD Kongre-
si’nde Makedonya Dostluk Grubu
eşbaşkanlığını yürüten Boyle ile
yaptığı toplantıda ülkenin stratejik

hedeflerini gerçekleştirmek için
ABD Kongresi’nden destek istedi.
ABD’yi ziyaret eden Dimotrov, Ma-
kedonya ve bölgedeki mevcut du-
rumu, Washington ziyareti
sırasında yaptığı toplantıların yanı
sıra küresel siyasi olayları anlatan
Albright ile toplantıyı tamamladı.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif
Hakları Genel Müdürlüğünün
desteğiyle Türk Dünyası Vakfı

tarafından yürütülen "Uluslararası
Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Ala-
nında İşbirliği Projesi" kapsamında
düzenlenen ikinci çalıştay, Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.
Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve
Bilim Bakanı Elvira Dilberovic, telif
haklarının Bosna Hersek için son de-
rece önemli bir konu olduğuna işaret

ederek, "İnsan aklının ürünleri kesin-
likle değer görmeli. Bu eserleri sakla-
yarak veya kapatarak koruyamayız.
Bu bağlamda, telif hakları ortaya çık-
mıştır." dedi. Telif haklarının gelişmiş
ülkelerde sürekli gelişim gösterdiğini
aktaran Dilberovic, çalıştayın Bosna
Hersek'in de bu yönde ilerlemesine
katkı sağlayacağını söyledi. Saray-
bosna Büyükelçisi Koç da Bosna Her-
sek'in kültür mirasıyla kendine has bir
özelliği olduğunu vurgulayarak, "Telif
hakları gibi bir konunun kültür baş-
kenti Saraybosna'da düzenlenmesi ol-
dukça güzel. Fikri mülkiyet son

derece önemli bir hak. Bu, kişinin üre-
timine de saygıyı beraberinde getiri-
yor." diye konuştu.
www.sondakika.com sitesinde yer
alan habere göre; çalıştayda telif hak-

larına nasıl sahip çıkılması gerektiği
konusunun ele alınacağını ifade eden
Koç, "Çalıştayda ortak bir söylem, bir
anlamda ortak bir politika oluşturula-
cağını temenni ediyorum." dedi.

Saraybosna’da ‘Telif Hakları’ çalı�tayı

FETÖ'den 
Arnavutluk'ta 
devir hilesi

FETÖ'den 
Arnavutluk'ta 
devir hilesi

Bosna Hersek 
Konsey üyeleri Vuçiç’le

bir araya geldi

Makedonya D��i�leri Bakan�’n�n
ABD’de NATO temaslar�

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜ�Ü
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TÜRKÜ’M, NE MUTLU
TÜRK’ÜM D�YENE
ÖLÜRÜM YAN BAK-
TIRMAM TÜRK EL�NE
BEN TÜRK’ÜM GÜVE-
N�R�M SÜNGÜME GÜ-
CÜME
DAHA OLMAZSA RU-
HUMLA �AHLANIRIM
ÜZER�NE…
(Çanakkale Gözetlemetepe �e-
hitli�i An�t� üzerinde yazan �iir)

�nsano�lunu güçlü yapan
kimli�i, ki�ili�i, Milliyeti ve
e�itimidir. Bunlars�z Bir

Millet olamaz, kendi varl���n�
dünyaya duyurmakta tabiki bu
unsurlar� ezdirmeyip ya�atacak-
t�r. Derken, Aral�k ay�nday�z, bu
ay bizlere-Makedonya Türk-
ler’ine bir�eyleri ça�r��t�r�yor
mu? Çok tabii ki evet. Bu ay
içerisinde Makedonya’da Bizi
Biz yapan unsurlar�n kuruldu�u
bir dönemdir. Türkler tarih bo-
yunca çok sava�m��, ayn� za-
manda kendi kimli�ini asla
ayaklar alt�na almam�� ve ald�rt-
mam��t�r. Dünya tarihinde Türk-
ler, hangi dönemde olursa olsun
Sava�ç�, güçlü ve boyun e�me-
yen bir Millet olarak an�lmakta-
d�r. Bunlar� nas�l elde ettik ,
tabii ki sava�, e�itim ve de kül-
türümüzle kazand�k… Bulundu-
�umuz ay içerisinde çok önemli
bir Bayram� kutluyoruz. Dil
Bayram�, ne mutlu Bizlere ki
böyle Bayramlarla atba�� gidi-
yoruz. Ülkemiz Makedonya,
Osmanl� Döneminde de e�itime
önem verilmi�tir. Ancak bu dö-
nemde ö�renim gören say�s�n�n
da pek memnun edici olmad�-
��na dair belgeler bulunmakta-
d�r. Üsküp kentinde
‘TEFFEYYÜZ’ 1884 y�l�nda
kurulmu�. Sözünü etti�im
okulda mutlaka birço�umuzun
baba veya dedelerimiz e�itim
alm��t�r. Sözünü etti�im okulda
ünlü �air Yahya Kemal Beyatl�,
da e�itim görmü�tür…

HARF DEVR�M�

Ancak Türkiye Cumhuriyeti
Kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk yeni ülkenin ba�ar�s� için
birçok getirmi� oldu�u devrim-
leri kadar önemli olan “HARF
DEVR�M�N�”de getirmi�tir ki
bu Devrim daha sonralar�, Yu-
goslavya’n�n kurulu�unda, ta-
biki buralarda ya�ayan
Türkler’in de yarar�na olmu�tur.
Nas�l olmu�, bilmek isteyenlere
�öyle anlatay�m: Kurtulu� Sa-
va�� sonras�, Tito Yugoslavya’s�
Halklar�n e�itli�ine yönelik ça-
l��malarda bulunup, ülkenin
Yeni Anayasa’s�n� getirdi. Halk-
lar�n e�itli�inden söz ederken,
Yugoslavya’n�n Ulus ile Halkla-
r�n dil, e�itim, din ayr�mc�l���
yap�lmaks�z�n kullan�lmas�na
ili�kin kanunu getirmi�tir…
Böylece, Bizler Makedonya
Türkleri, kabul edilen böyle bir
Anayasa’dan yararlanma hak-
k�n� kazand�k ki, 1944 y�l�n�n
Aral�k Ay�, nda Yeni ‘TEFFE-
YÜZ’ okulu faaliyetine ba�lad�.
Kimler okumad� ki bu okulda.
‘Teffeyyüz’ okulunun kurulma-
s�ndan sonra Makedonya’n�n
Türkler’in ya�ad��� bölgelerde
Türk Dilinde e�itim yapan okul-
lar yava� yava� boy verme�e
ba�lad�. Üsküp kentinde ‘TEF-
FEYÜZ’ okulundan ba�ka
‘�RFAN’ ve ‘VUK KARAC�Ç’
okullar� da Türk dilinde e�itime
ba�lad�… Ben ilk okulumu
‘�RFAN’ okulunda bütünledim.
Okulumuz SULTAN MURAT
Camisinin külliyesindeydi. An-
layaca��n�z Saat Kulesi’nin
hemen yan�nda. E�itim al�rken
insan ilk okulunu ve ilkokulun-
daki ö�retmenini asla hat�rala-
r�ndan silemez. Ben de kendi
ilkokul ö�retmenim FAHRET-
T�N Ali’yi asla unutmad�m. Bi-
zimle nas�l ilgilendi�i bugün

hat�ralar�mda canl�d�r… Ö�ret-
menimiz Bay Fahrettin Ali,
Türkçe ve Matematik dersine
fazlas�yla önem verirdi. Ö�ret-
menimizin bu derslere önem
verdi�inin nedenini tabiki daha
sonralar�, ya�am�m�z dahilinde
ö�rendik… Nur �çinde yats�n….
‘VUK KARAC�Ç’ ve ‘�RFAN
’ilkokullar�ndan sonra e�itimle-
rine ö�renciler ‘TEFFEYÜZ’
okulunda devam ederdi,ki
bugün de durum ayn�d�r, ancak
günümüzde ‘�RFAN’ ve ‘VUK
KARAC�Ç’ okullar� Türkiye
Cumhuriyeti’ne yap�lan yo�un
göçlerden dolay� ö�rencisiz ka-
l�nca ister istemez e�itime kap�-
lar�n� kapatt�lar. Bugün,
Üsküp’te Türk Dili üzerine e�i-
tim yapan, ‘TEFFEYÜZ’,
‘YANE SANDANSK�’ ve de
‘YOS�P BROZ T�TO’ lisesi
hala dimdik ayaktalar…. Bir de
‘K�R�L METOD�’ Devlet Üni-
versitesinde, Türk Dili ve Ede-
biyat Kürsüsü günümüzde
faald�r…

D�L E��T�M� 

Demem o ki, ki�io�lunun varl�-
��nda D�L E��T�M� HER�EY-
DEN ÖNEML�D�R. Ne mutlu
Bizlere ki kendi ana dilimizde
e�itimizi alabilmi� bir ülkede
ya��yoruz. Dünyan�n çok az ül-
kede halklara böyle bir e�itli�e
günümüzde rastlan�r. Bizler ise,
OSMANLI DEVLET�’ndeki
e�itimden sonra, Yugoslavya
Halk Kurtulu� Sava�� sonras�,
Ulus ile Halklar�n haklar�na ili�-
kin Anayasa getirilmi� ki bura-
daki D�L E�itimi haklar�ndan
yararlanabildik. ‘TEFEYYÜZ’
sekiz y�ll�k okulundan mezun
olanlar bilirler, burada ya�ad�k-
lar� arkada� sevgisi, beraberlik
mutlulu�u daha geç ya�lar�nda
hiçbir yerde bulamam��t�r.
‘TEFFEYÜZ’ sekiz y�ll�k çocuk
ve ergenlik ça��ndaki tüm mut-
luluklar�n kayna��d�r. Tabiki ,
dil e�itiminden ülkemizde Türk
Dilinde faaliyet gösteren birçok
kurumlar kurulmu�tur….
Türkçe e�itim yapmak cesare-
tini yüreklerimize m�hlayan çok
sevdi�imiz okulumuzun sonsuza
dek ya�amas�n� daha çok nesil-
lerin yeti�tirmesin idileriz. Sev-
gili okulum ve e�itimcileri
hayatta olmayanlar� sayg�yla
an�yor,nur içinde yats�nlar…
Günümüz ö�retmenlerine de
e�itim dal�nda ba�ar�larla sevda-
m�z ‘TEFFEYÜZ’ okulumuzun
dimdik ayakta durmas�na elin-
den geleni yapmalar�nda yollar�
aç�k olsun. Sevgili okulum
‘TEFFEYÜZ’ nice de�erli nesil-
lerin yeti�tirme gücüne sahip ol-
man� yürekten dilerim… Aral�k
ay�nda kurulan yeni kurumlar
hakk�nda gelecek hafta yaz�mda
okuyabilirsiniz. Ancak �unu be-
lirtmek isterdim ki, nerede olur-
san�z olun, kendi Milliyet, kendi
öz dilinizden asla ve asla vaz-
geçmeyin. �nsan� �nsan eden �n-
san� güçlü eden ÖZ
VARLI�ININ gücüdür. Bu
gücü kaybeden Ki�io�lu inan�n
ki K���L���N� DE da ayaklar
alt�nda alm��t�r. Bu yüzden ha-
yat�n�z boyunca ba�ta Millet,
Dil, E�itim ve Kültürünüze
önem vererek ya�am�n�zdaki
tüm güçlükleri yenmi� olursu-
nuz. Unutmay�n�z ki Türk Mil-
leti Güçlü ve çal��kand�r,
bununla yolunuza devam ederek
ya�am�n�za renk ve ba�ar�lar ka-
tacaks�n�z…

www.timebalkan.com
sitesinden al�nm��t�r…..

Saadet NEB�

TÜRKÜ�ÜM 
VE TÜRKÇEM

www.yeniakit.com
sitesinden alınmı�tır….

Kosova-Türkiye ilişkileri
YENİDEN KURGULANMALI
Kosova Cumhuriyeti, 2008 y�l�nda kurulan genç bir ülke olmas�na ra�men

hâlâ kendi ayaklar� üzerinde tek ba��na durabilecek güce sahip de�il

Türkiye, Kosova
savaşı döne-
minde Kosova

halkına elinden gelen
tüm çaba ve desteği
göstermişti. Koso-
va’nın bugün yaklaşık
1 milyon 600 bin nü-
fusu var. 1997-99 yılları
arasında, yaklaşık bir
buçuk yıl süren savaş
24 Mart’ta NATO’nun
müdahalesiyle 1999

Haziran ayında sona ermişti. Ayrıca Koso-
va’da Prizren, Priştine, Mamuşa, Gilan, Dobır-
çan ve Mitrovitsa şehirlerinde resmi
istatistiklere göre 17 binin üzerinde Türk yaşı-
yor. Bir Türk kasabası olan Mamuşa’nın yakla-
şık 6 bin nüfusu var. Burada Türkçe
konuşuluyor ve eğitim görülüyor. Kosova nü-
fusunun yüzde 93’ü Müslüman Arnavut,
yüzde 2’si Hristiyan Arnavut ve azınlık Sırplar
ile Goralı, Boşnak, Torbeş, Aşkali gibi toplu-
luklardan oluşuyor. Hâlâ Sırpların yaşadığı
belediyeler ve köyler de mevcut. Ülkede siyasi
ve ekonomik istikrar tam olarak hâlâ sağlana-
bilmiş değil. Seçimler maalesef sürekli 3-5 par-
tiden oluşan koalisyonlarla sonuçlanırken,
halk 2-3 yılda bir sandığa gitmekten yorgun
düşmüş vaziyette.

Devletin yapılanma modelinde Avrupa’nın et-
kisini görüyoruz, Kosova’da Almanya, Ame-
rika, Fransa ve Avusturya gibi ülkeler çok
baskın bir durumda.
Ciddi ekonomik sıkıntıların sürmesiyle
son 3 yılda yaklaşık 300 bin Kosovalı
Avrupa’ya göç etmek zorunda kaldı.
Bu çok büyük bir göç. Kosova’nın iş-
sizlik oranına baktığımızda yüzde
35-37 gibi bir rakam görüyoruz. Bu
sebeplerden dolayı yaklaşık 2 mil-
yon olan Kosova nüfusu 1 milyon
600 bine düşmüş durumda. Nüfusun
önemli kısmını oluşturan gençler üni-
versiteyi bitirdiğinde ya da çalışma haya-
tına atıldığında çareyi Avrupa’ya gitmekte
buluyor. Kosova’nın bazı akademisyen, siya-
set ve devlet adamları Avrupa Birliği’ne girişin
geciktirilmesini bu sebeplerden istemiyor. Bu
şartlar altında AB’ye girilirse serbest dolaşım
sonucunda ülkede genç insan nüfusunun kal-
mayacağından çekiniyorlar.

Kosova’nın
Türkiye ile
akrabalık
ilişkileri çok
güçlü. Hâlâ
Türki-
ye’den Ko-
sova’ya,
Kosova’dan
Türkiye’ye çok
ciddi gidiş geliş-
ler var. Akrabalık
ve kültürel ilişkiler can-
lılığını koruyor. Fakat Ko-
sova-Türkiye ilişkileri bir türlü

istediğimiz seviyeye getirilemedi, bunun bir-
çok sebepleri var. Özellikle Arnavutlar ara-
sında Türkiye’nin Bosna ilişkileri ile Kosova
ilişkileri sürekli kıyaslanan bir eleştiri konusu-
dur.
Bosna’ya gösterilen ilginin Kosova’ya
gösterilemeyişinin uluslar-
arası siyasette, bölgesel
rekabet içerisinde
ABD ve Al-
manya eksenli
düşünmekte
fayda var.
Kosova-
Türkiye
ilişkile-
rinde sivil,
kurumsal
sorunları-
mızda yakla-
şık 20 yıllık
FETÖ alt yapısının
maalesef negatifliğini
bugün açıkça görmek müm-
kün.
Kosova ile Türkiye ilişkilerini bugün yeniden
kurgulamalıyız. Türkiye’nin yıllardır Kosova
politikasında en çok eleştirilen yanı Türkleri
önceleyen bir tutum içerisinde olmasıdır. Bu
yeni kurulan genç devlete Türkiye’nin her
zaman ekonomik, siyasi, kültürel anlamda
destekleri oldu. Büyükelçiliğimiz, TİKA,
Yunus Emre, Anadolu Ajansı, Maarif Vakfı Ko-
leji, YTB ve Ziraat Bankası şubeleri şu an aktif
durumdadır.

Aşağı yukarı 7 tane resmi kuru-
mumuz var Kosova’da. Bu

kurumlar sosyal, kül-
türel ve ekonomik

manada çok
güçlü köprü-

ler oluştura-
bilir. Bunun
yanında
sivil top-
lum örgüt-
lerimiz var.

Bu kurumlar
senede iki defa

(Ramazan ve
Kurban Bayramı

dönemlerinde), bunla-
rın dışında sosyal, kültürel

projeler yürütüyorlar. Bu yapılanlar

yeterli mi diye sorulduğunda mevcut potansi-
yelimizle kıyaslarsak yeterli değil. Ülke ça-
pında resmi ve sivil kurumlarımızın
Kosova’ya yönelik stratejileri; orta, uzun va-
deli ihtiyaca yönelik olmalı. Özellikle Türkiye

ile Kosova arasında ciddi bir siyasi
kopukluk var. Bunun acil

tamir edilmesi gereki-
yor. Siyasi partiler,

üniversiteler,
belediyeler ve

medya ku-
ruluşları-
mızın
Kosova ile
eş kurum-
lar ara-

sında ciddi
ilişkiler ge-

liştirmesi
lazım. Türki-

ye’de Balkan kö-
kenli derneklerin ve

siyasetçilerin duygusal görüş-
lerinden ziyade objektif bir gözlemle bölge-

nin sorunlarına yönelik bir tutum içerisinde
olmamız çok daha faydalı ve gerçekçi bir
tutum olacaktır. Kosova parlamentosunda
maalesef Türkiye’nin aynı şekilde Türkiye
parlamentosunda da Kosova’nın ciddi bir kar-
şılığının olmadığını görüyoruz. Burada bir
problem var. Avrupa’nın, özellikle de Alman-
ya’nın Kosova üzerinde çok ciddi etkisi, iliş-
kisi var. Hem sivil toplum örgütleri üzerinde
hem eğitim sistemi üzerinde hem de ekonomi
ve siyasette etkin durumdalar. Örneğin Koso-
valı üniversiteli bir genç, öncelikle Almanca

öğrenip Almanya’da yeni bir hayata başla-
mak istiyor. Almanya Kosovalı gençlere

somut bir seçenek sunuyor. Balkan-
lar’ın genç potansiyelini ülkesinde is-
tihdam ediyor.

Türkiye’nin 17-25 Aralık’tan sonra
özelde Kosova’da genelde Balkan-

lar’daki faaliyetleri yavaşladı ve ciddi
sekteye uğradı. Oysa daha öncesinde gayet

önemli bir Balkan açılımı yapılmıştı ve bu he-
yecan vericiydi. 2013 yılından bu yana çok yü-
zeysel ilişkiler söz konusu. Türkiye’nin
Balkanlar üzerine orta ve uzun vadeli planları-
nın bu aşamada etkili olduğunu söyleyeme-
yiz. Şunu özellikle söylemek gerekir ki
Arnavutlar bizim için çok önemli, bizim din-
daşlarımıza, kardeşlerimize özel bir Balkan
Kosova politikamız olmalı. Sivil toplum örgüt-
lerimiz Kosova’da yılda iki defa bayramlarda
faaliyet yürütürken gıda ve et dağıtımına
odaklı değil de, Kosova’daki kardeşlerimizin
eğitim, sağlık ve tarım problemi üzerine yo-
ğunlaşmaları gerekmektedir. Çünkü bu konu-

Osman
Atalay

larda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.
Tarım ve hayvancılık projeleri ya-
pılabilir, eğitim projeleri (eğitim
kurumları, burs imkânları gibi) ve
sağlık projeleri desteklenebilir.
Türk iş adamları, belediyeler,
STK’lar Kosova’da yatırım yap-
mayı planladığında TİKA’yı adres
bilmeli, ön bilgi almalı. Çünkü ya-
şanabilecek sorunlarda TİKA sa-
dece aracı değil garanti olmalı.
Büyükelçilik, TİKA, Yunus Emre
Enstitüsü ve diğer kurumlar koor-
dinasyon içerisinde olmalı ve Tür-
kiye için sözde değil özde her tür
garantiyi vermeli. Stratejileri kişi-
lere veya STK’lara göre uygula-
malı. Kosova’da faaliyet gösteren
STK’lar, Türk devlet kurumlarıyla
bilgi paylaşımı ve istişare içeri-

sinde ortak çalışmalı. Türk ku-
rumları Kosova Türkleri’nin bilim
adamlarını bir araya getirerek
uzun vadede Türkçe eğitimi
ayakta tutmak için koordinasyon
kurmalı, sağlamalı.
Kosova’da Türklerin siyasi an-
lamda tek başına politika yapma
gücünü kaybettiğine üzülerek
şahit olmaktayız. Kosova’da
Türklerin siyasi başarısızlık ve bö-
lünmeler nedeniyle kendi içle-
rinde küskünlüklerin yaşanması
çok önemli bir problemdir.
Resmi ve sivil kurumlarımız, Ar-
navutlar ile Türklere özel projeler
gerçekleştirmelidir.
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Nejla GÜLAY

Bize sevmesini ö�retmediler be arkada-
��m , bize hep saklamas�n� ö�retti-
ler.Hep bekletmeyi , hep erteleme-

yi...Bu nedenle biz kiminle birlikteysek bir
di�erini , ama hep uzakta olan� özledik;hiç
dinmedi doyumsuzlu�umuz.Yan�m�zdaki
yak�n�m�zdakini de�il , odam�z�n duvar�nda-
kini de�il , bir �eyler payla�t���m�z� de�il
,uzaklardakini , ula�amad���m�z kadar uzak-
takini sevdik . Ba�ucumuzdakini k�r�p geçir-
dik , incitip üzdük de ula�amad�klar�m�za
saklad�k söyleyemedi�imiz o güzel sözcükle-
ri.Özledi�imiz sevgiden delice korktuk be
arkada��m...Sevmek bizim için s�n�rlar�m�z-
dan hiç ç�kmamakt�.Kendi s�n�rlar�m�zda
sevmek hep kapana k�s�lmakt�.Bu korkumuz
yüzünden hep kar��m�zdaki insanlar�n sevgi-
lerini eksik bulduk , küçük gördük..Sorun
bizdeydi be arkada��m , sevgiye inanc� olma-
yan bizdik . Çünkü biz sevilmeye al��m��t�k..
Oysa zaman denen �ey kay�p gidiyordu
avuçlar�m�z�n aras�ndan..Erteledi�imiz,�imdi
s�ras� de�il dedi�imiz onca duygumuz var-
ken..Ah be arkada��m ; sor bakal�m �Ç�N-
DEK� SANA... Sadece kim oldu�un için
de�il ,sen oldu�un için ve seninle birliktey-
ken ben oldu�um için , beni de�i�tirmeye
çal��madan oldu�um gibi sevdi�in için , hiç
bir �ey söylemeden sadece bak��lar�nla bile
sevgini hissettirdi�in için SEN� SEVD�M ... 

SEN� SEVD�M

Sadece kendine yapt�klar�n için de�il ,bana
katt���n güzellikler için beni hep tamamlad�-
��n için SEN� SEVD�M... �çimdeki çocu�u ,
sakl� kalm�� beni ortaya ç�kard���n için , sana
ihtiyac�m oldu�u her an�mda beni yaln�z
b�rakmay�p yan�mda oldu�un için SEN�
SEVD�M...Diyebiliyormusun?Sordunmu
içindeki SANA. Ö�retmediler de�ilmi be
arkada��m..söyleyemiyorsun nutkun tutulu-
yor de�il mi?Yada �imdi zaman� de�il söyle-
mesende olur de�il mi?Yok arkada��m yok.
Bence tam zaman�.Ben seni kocaman bir
yürekle sevdim demenin tam
zaman�.Gözlerim de�il yüre�imdi seni gören
demenin tam zaman�.Sen benim en de�erli
yerimde,yüre�imdesin demenin tam zama-
n�.Sen olmazsan ben de yokum demenin tam
zaman�.Haydi yar�n çok geç olmadan dokun
yüre�ine.�lmek , ilmek ,santim ,santim
i�le...Sevmeye doyamad���n ne varsa kim
varsa söyle.. SEN� SEVD�M de..Hiç dü�ün-
dün mü !ya sen söylemeye karar verdi�inde
çok geç olursa.O nedenle yan�nda , yak�n�n-
daki,görmekten korktu�un sevginin k�ymeti-
ni bil ;ula�amad�klar�nda de�il, ba�ucundaki
nefesin hakk�n� ver ve söyle. HAYD�
ARKADA�IM..��MD�... Sevgi dolu ayd�n-
l�k yar�nlar�n�z olmas� dile�iyle.. 

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Midilli, Sakız ve Sisam belediye
başkanları ve sakinleri, adalar-
daki sığınmacı sorununu baş-

kent Atina’da protesto etti. Belediye
başkanları ve ada sakinlerinden oluşan
yaklaşık yüz kişilik grup, Göç
Politikaları Bakanlığı önünde toplandı.
Yaptıkları konuşmalarda adalardaki
sığınmacı kamplarının yetersiz ve kötü
koşullarda olduğuna dikkat çeken bele-
diye başkanları, sığınmacıların ana
karaya taşınması çağrısında bulundu.
www.timebalkan.com sitesine göre;
Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos,
Sakız Belediye Başkanı Manolis Vurnus
ve Sisam Belediye Başkanı Mihalis
Angepoulos gösterinin ardından
Başbakan Aleksis Tsipras ile bir araya
gelerek, taleplerini iletti. Söz konusu
adaların yanı sıra İleryoz ve İstanköy
adalarında toplam yaklaşık 15 bin
sığınmacı bulunuyor.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasın-
daki göçmen mutabakatı kapsamında
iltica başvuruları değerlendirilene
kadar adalarda tutulan sığınmacıların
durumu, kamplardaki yetersiz koşullar
sebebiyle birçok sivil toplum kuruluşu
tarafından eleştirilmişti.

Yunan belediye 
ba�kanlar�ndan
Atina’da s���nmac�
protestosu

SOR BAKALIM
�Ç�NDEK� SANA.. 

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Esra BALKAN

�NSANLARIN 
ÖLMEY� 

UNUTTU�U YER

Yunanistan’daki �karia’dan, “insanlar�n
ölmeyi unuttu�u yerden” bahsetmek
istiyorum sizlere de�erli okuyucular�-

m�z.. Uzun ya�am�n anahtar� nedir ? Sorusuna
Methuselah döneminden beri filozoflar ve
doktorlar cevap bulmaya çal���yorlard�. Dan
Buettner' in 2012 y�l�nda ç�km�� oldu�u dünya
turunun amac�da Neden dünyan�n baz� yerle-
rindeki insanlar daha uzun ya��yor ? olmu�tu.
Dola�t��� yerler aras�nda Yunanistan,
Nikaragua ve Japonya da vard�. Sonras�nda
Dan Buettner seyahatlerinden ö�rendiklerini
ABD' de Mavi Bölgeler: En Uzun Ya�ayan
�nsanlardan Uzun ve Sa�l�kl� Ya�amaya Dair
Dersler kitab�n� yazd�. Yunanistan’�n �karia
adas� sakinlerinin yeryüzündeki en sa�l�kl�
insanlar aras�nda yer ald���n� söyleyen yazar,
ya�ad���m�z yerin ve etraf�m�zdaki insanlar�n
ya�am süresini etkiledi�ini ve bol seks yap-
mak gerekti�ini aç�kl�yor. 

�KAR�A MODEL� YA�AM

Ad�n� Yunan mitolojisindeki �karus’tan alan 7
bin y�ll�k geçmi�e sahip �karia, 250 kilometre-
karelik bir ada. Nüfusu 8 bin 312. 1521 y�l�n-
da Osmanl� �mparatorlu�u himayesine geçti.
Birinci Dünya Sava�� s�ras�nda Osmanl�’ya
ba� kald�ran �karia halk�, kentteki Osmanl�
garnizonunu kovarak ba��ms�zl���n� ilan etti.
Ancak di�er adalar gibi Yunanistan’a ba�lan-
may�p kendi devletini kurdu. Akdeniz’in mer-
kezinde, Türkiye aç�klar�nda, Sisam Adas�’na
çok yak�n, Pythagoras ve Epikuros’un ya�ad�-
�� yer. Antik Yunanistan’�n ve modern
Yunanistan’�n geri kalan�ndan izole durumda.
Ortalamadan sekiz y�l daha uzun ya�ayan ve
ortalamaya göre çok dü�ük demans oran�na
sahip bir nüfus ve ya�am biçimi geli�mi� bura-
da. Bu insanlar uzun ya��yor. Daha da önemli-
si ya�amlar�n�n son zaman�na kadar zekâlar�
yerinde oluyor. �karia’da egzersizin uzun
ya�am aç�s�ndan rolü oldukça önemsiz.
Yunanistan �karia' da ya�ayan 90 ve 100
ya��ndaki dinç insanlar�n hiçbiri bizim anlad�-
��m�z anlamda, yürüyü� band�nda yar�m saat
harcamak gibi egzersiz yapm�yor. Verdikleri
s�r, fiziksel aktivite “dürtülerini” günlük ya�a-
ma dahil etmek. Örne�in bahçe ekmek, bitki-
leri sulamak, ot yolmak, toplamak için d��ar�
ç�kmak. Ayr�ca tüm ya�am�n�z� makinelerle
kolayla�t�rma yolunu seçmeyin. �karia’daki
evlerde sadece elle çal��an aletler var. Ekme�i
elle yo�uruyorlar. Al��veri�e ya da i�e gitmek
için yürümek gereken bir yerde ya��yorlar.
Biliyorum, bizim ya�ant�m�za uygulamas� zor
gibi duruyor. Ama imkâns�z de�il. �karia
modeline göre bol seks, �arap ve �ekerleme
yapmak gerekiyor. Yunanl�lar ne yapt�klar�n�
biliyorlar m� derseniz? �kna olmak çok kolay,
öyle de�il mi?  Gerçekler her zaman ac� de�il.
Haftan�n be� günü günde 30 dakika �ekerleme
yaparsan�z kalp hastal��� riskiniz tüm ö�leden
sonra çal��maya k�yasla üçte bir oran�nda daha
dü�ük oluyor. Elli ya��n� geçtikten sonra hafta-
da en az iki defa seks yapan insanlar�n, yap-
mayanlara göre ölüm oranlar�n�n yar�ya indi�i-
ni biliyoruz. Kontrollü içki içenlerin hiç içki
içmeyenlerden daha uzun ya�ad���n� biliyoruz.
�arapta yüksek miktarda polifenol ve antioksi-
dan var. �araptaki alkol ayn� zamanda stresle
ili�kili bir hormon olan kortizol düzeyini de
azaltmaya yar�yor. �karia yiyecekleriyle birlik-
te bir bardak �arap içti�inizde flavonoid emili-
mi üç kat art�yor. Asl�nda yemekte bir kadeh
�arap içmek bir bardak su içmekten daha iyi.
Ama etle birlikte de�il. O zaman i�e yaram�-
yor. Hepinize sa�l�kl� ve uzun ömür diler,
dünyada ve tüm Balkan ülkelerinde ya�ayan
hem�erilerime sonsuz sayg�lar�m� sunar�m.

Buca Belediyesi, Giritli
Türkleri, Karantina

Adası’nda buluşturdu
Giritli mübadillerin torunları, Urla’nın Karantina

Adası’nda yer alan Tahaffuzhane’de “6. Mübadelede
Girit’ten �zmir’e �lk Adım” etkinli�inde bulu�tu

Bursa Büyük�ehir’den
�AMP�YONA ÖDÜL
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan’ın Novi Sad şehrin-
de yapılan  2017 Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 97

kiloda şampiyon olan Bursa
Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcusu Rıza Yıldırım,
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan arsa ile ödüllendirildi.
Şampiyon güreşçi Rıza
Yıldırım’ı tebrik eden
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, her başarının
ardından büyük emekler oldu-
ğunu belirterek, bu başarıda
emeği olan sporcusundan yöne-
ticisine herkesi kutladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, Avrupa şampiyon
milli güreşçi Rıza Yıldırım,
Büyükşehir Belediyespor

Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan
Satık, Büyükşehir Belediyesi
Başkanvekili ve
Belediyespor’un güreş branşı
sorumlu yönetim kurulu üyesi
Abdullah Karadağ, Kulüp
Müdürü Taha Başparmak ve
antrenörler Ahmet Gülhan,
Hakan Koç ve Tamer Kısacık’ı
ağırladı. Ziyarette güreş  branşı
ile ilgili bilgi alan Başkan Aktaş,
“Büyükşehir Belediyespor
Kulübümüz, başta voleybol ve
basketbol takımımız olmak
üzere, içinde barındırdığı branş-
lar ve belediyemizin destekle-
riyle yapılan spor tesisleriyle
Bursa'da spor hayatının canlan-
masına vesile oluyor. Yapılan bu
çalışmalar ve tesisler beraberin-
de şampiyonlukları, ulusal ve
uluslararası başarıları getiriyor”
dedi.

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp ile
Samsun'un en

büyük ilçesi İlkadım kar-
deş şehir olacak. İlkadım
Belediyesinin katkı ve des-
tekleri ile bu yıl 11'incisi
düzenlenen Uluslararası
Balkan Tarihi Kongresi için
Samsun'a gelen Balkanlı
konuklar Başkan Erdoğan
Tok'a kongreye destekle-
rinden dolayı teşekkür
ziyareti gerçekleştirdi.
www.sondakika.com site-
sinin haberine göre;
İlkadım Belediyesi ve
Samsun Mübadele
Derneği işbirliği ile tertip
edilen 11. Uluslararası
Balkan Tarihi Kongresi'ne
sağlanan imkanlardan
dolayı Makedonya Türk
Hareket Partisi Genel
Başkanı ve Milletvekili
Enes İbrahim, Samsun
Mübadele Derneği Başkanı
Olcay Yanık öncülüğünde-
ki heyet, İlkadım Belediye
Başkanı Erdoğan Tok'a

verdiği destekler için
teşekkür etti. THP Genel
Başkanı Enes İbrahim
ziyarette yaptığı açıklama-
da, " Üsküp
Belediyelerimizle İlkadım
Belediyemizi kardeş bele-
diye yapmak için çalışma-
lara başlayacağımızı söyle-
mek istiyorum" dedi.
Balkan ülkelerinden gelen
konukları ağırlamaktan
mutluluk duyduğunu
belirten İlkadım Belediye
Başkanı Erdoğan Tok, "Bu
yıl 11'incisini gerçekleştir-
diğimiz Uluslararası
Balkan Tarihi Kongresi'ne
vatandaşlarımızın göster-

diği ilgi bizleri çok mutlu
etti. Her yıl artan bir ilgi
ile devam eden kongre için
ilçemizde Balkan kardeşle-
rimizi ağırlamaktan mem-
nuniyet duyuyoruz. Bu tür
etkinlikler kardeşliğimizi
pekiştirmenin yanında
tarihimizi daha iyi anla-
mamıza, uzun yılların biri-
kimi olan kültürlerimizi
tanımamıza ve gelecek
nesillere aktarmamıza
vesile oluyor. Bu bağlam-
da Makedonya'da bir bele-
diye ile kardeş belediye
olmaktan mutluluk duya-
cağımızı ifade ederim"
diye konuştu.

�lkad�m ve Üsküp karde� olacak
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�mtiyaz Sahibi �lhan �AK�RO�LU

TEMS�LC�L�KLER
YAYIN KURULU

DI� TEMS�LC�L�KLER

SEV�LAY SA�T
KORAY BA�OL

�SMET TOPALO�LU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
�ARIK C�BO
ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

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

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
ANTALYA Kenan KURTE�
�STANBUL �enol VATANSEVER
DEN�ZL� Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE L� YA YIN
YÖNET�M YER�: Menderes Cad. No:96 Kat:4 Daire:8 
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MAKEDON GÖÇMENLER� 
Büryan Gecesi’nde bulu�tu

Prof.Dr. Ata ATUN

RUMLARDAN 
YEN� B�R 

OYUN DAHA

Rumlar bilinçli olarak ucu bize dokunmak
üzere, daha do�rusu bizi s�rt�m�zdan han-
çerlemek amaçl� yeni bir tezgah daha

kurmaya ba�lad�lar. Bu çirkin tezgah�n ba�lang�-
c�nda biz yokuz ama sonunda boy boy biz var�z.
K�br�s’ta Rumlar�n, 1 Nisan 1955 y�l�nda �ngiliz
Koloni (Sömürge) �daresine kar�� ba�latt�klar�
ba�kald�r�n�n askeri temsilcisi olan EOKA’n�n,
silahl� sald�r�lar�ndan sonra Koloni �daresi tara-
f�ndan çe�itli y�llarda tutuklanan EOKA’c�lardan
35 tanesi “��kence gördükleri” gerekçesi ile �n-
giltere’ye dava açt�lar ve tazminat talebinde bu-
lundular. Avukatlar�n ortaya koydu�u örnek, o
dönemde bir �ngiliz sömürgesi olan Kenya’da,
1950’li y�llarda Mao Mao taraf�ndan ç�kar�lan
isyan s�ras�nda toplama kamplar�nda tutulan 5
bin 228 Kenyal�n�n �ngiltere’de verdi�i hukuk
mücadelesinin ard�ndan �ngiliz Hükümeti’nin
2013’te, uzla�� usulüyle davac�lara 19,9 milyon
sterlin tazminat ödemesi. Söz konusu davac�lar�n
33’ü erkek, 2’si kad�n. Kad�nlardan bir tanesi o
dönemde 16 ya��nda bir EOKA mensubu oldu-
�unu ve “�ngiliz ordusundan subaylar�n kendi-
sine korulukta tecavüz etti�ini ard�ndan da
EOKA’daki rolü nedeniyle barbarca sorgulan-
d���” iddias�nda. Bu iddias�n� da �ngiliz “Guar-
dian” gazetesinde yer alan habere
dayand�rmakta. 

���N PÜF NOKTASI

��in püf noktas� bu dava içinde tecavüz olay�n�n
da yer almas�. Tecavüz sav�n� bizim için de kul-
lanacaklar�n� daha önceki y�llarda aç�klam��lar
ancak bugüne de�in bu iddialar�n� gerçekle�tire-
bilecek ve dava açabilecek bir ortam bulamam��-
lard�. �imdi bunu yaratmaya çal���yorlar. ��te
hinlik tam burada ba�l�yor. K�br�sl� Türklerin u�-
rad�klar� soyk�r�m ve mezalimden ötürü dava
aç�lmas�n� önlemek ad�na “zamana��m�” kural�n�
i�leten Rumlar, söz konusu tazminat davas�nda,
�ngiliz yarg�çlar�n, K�br�s hukukunun geçerlili-
�ini kabul etmesini istemiyorlar.  Davan�n -
Türklere hak do�mas�n� engellemek ad�na-
illaki �ngiltere’de ve de özellikle �ngiliz Huku-
kuna göre görülmesi talepleri var.  Bunun gerek-
çesi de çok önemli. K�br�s Hukukuna göre,
�ngiliz Hükümetinin avukatlar� davay� zaman
a��m� içine sokabilecek, i�kence ve tecavüz ile il-
gili suçlar� EOKA’n�n yapt�klar�n� ortaya koyup
daha kolay savunabilecekler ve dava çökecek.
Bu nedenle de illaki davan�n hem �ngiltere’de
hem de �ngiliz Hukukuna göre ele al�nmas�n� is-
tiyorlar ki, dava sürecinde, çok y�llar önce i�len-
mi� olan bu suçlar zaman a��m�na u�ramadan
devam etsin ve lehlerine sonuçlans�n. Hesapla-
r�na göre bu davan�n ucu tam bu noktada bize
dokunacak. Aynen A�HM’de yapt�klar� gibi, ha-
kimlere madalyalar vererek, ailece yaz tatillerini
K�br�s’ta, masraf� K�br�s Hükümeti taraf�ndan
ödenerek geçirmeleri ve benzeri gönül almalarla
sonuca ula�t�klar� gibi kendi ç�karlar� do�rultu-
sunda kararlar ald�racaklar ve bu karar çerçeve-
sinde de Türkiye’ye kar�� hem i�kence hem de
tecavüz davalar� açacaklar ve tazminat da isteye-
cekler. EOKA’c�lar�n utanmadan tazminat da-
vas� konusuna girmeleri bizim için farkl� bir
kap�y� aralayacak asl�nda…  Zira ne vakit bizim
haklar�m�z�, 1955-1974 y�llar� aras�nda ya�ad���-
m�z soyk�r�m�, cinayetleri, ya�may�, tecavüzleri,
sald�r�lar�, ev yakmalar� ve benzeri suçlar�, 1964
y�l�nda K�br�s’ta inceleme yapan Ortega Ba�kan-
l���ndaki BM Komisyonunun haz�rlad��� ra-
porda yer alan tazminatlar� talep edip dile
getirdiysem bana hep söylenen zaman a��m� ge-
rekçesiydi. �ayet zamana��m� diye bir �ey yoksa
elimizde o EOKA’c�lar�n�n kalan ömürlerini ha-
pislerde geçirtecek ve K�br�sl� Türklerin
1974’ten sonraki edinimlerimin, Rumlar�n öde-
yece�i tazminattan çok daha dü�ük oldu�unu
belgeleyecek donelerimiz var. �zleyip, görelim
bakal�m hak deyince ak�llar�na sadece “Rumla-
r�n haklar�” m� gelecek?  

TİKA, Romanya'daki Cahit
Arf kütüphanesini yeniledi
KÖSTENCE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Romanya-Köstence Ovidius
Üniversitesinde tadilat ve do-
nanımı gerçekleştirilen Mate-

matik Kütüphanesine Prof. Dr.
Cahit Arf, Türk-Rumen Matematik
Araştırmaları Laboratuvarına ise
Rumen matematikçi Grigore Moi-
sil’in isimleri verildiği bildirildi.

Açılış törenine Türkiye'nin Köstence
Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel,
Ovidius Üniversitesi Rektörü Sorin
Rugina, Matematik ve Bilgisayar Fa-
kültesi ile Siyasal Bilimler ve Tarih
Fakültesi dekanları, öğretim üyeleri
ve öğrencilerin yanı sıra TİKA Bük-
reş Koordinatörü Hacı Ahmet Daş-
tan, STK temsilcileri, iş adamları ve
çok sayıda davetli katıldı. Başkonso-

los Sertel, projelerin uzun yıllardır
devam eden Romanya ile Türki-
ye’nin stratejik ortaklığının güçlen-
mesine katkı yaptığını kaydetti.
www.dunyabulteni.net7in haberine
göre; Ovidius Üniversitesi Rektörü
Rugina, TİKA iş birliğinde kısa sü-
rede dört farklı proje gerçekleştir-
diklerini belirterek bu projelerin
hem üniversiteye hem de Türk-

Rumen dostluğuna destek oldu-
ğunu ifade etti. TİKA Bükreş Koor-
dinatörü Daştan da son üç ayda
Romanya'nın üç prestijli üniversite-
lerinde açılış gerçekleştirdiklerini,
eğitimin her alanında proje ürettik-
lerini ve uyguladıkları projelerle
Türk-Rumen dostluğunu bir adım
öteye götürebilmenin gayreti içeri-
sinde olduklarını belirtti.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl���nca (T�KA) yenilenen Romanya Ovi-
dius Üniversitesindeki Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf Kütüphanesi hizmete aç�ld�

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Gültepe Make-
donya Göçmenleri
Derneği üyeleri Bür-

yan Gecesi’nde bu-
luştu. Dernek
Başkanı Birol Özkar-
deşler, yemeğin bu-
luşma ve dayanışma
için güzel bir fırsat ol-
duğunu söyledi. Ge-
ceye, dernek üyeleri ve
Makedonya göçmenleri
yoğun katılım gösterdi. Bür-
yan yemeğinin Makedonya
Türk mutfağının geleneksel
yemekleri arasında baş sı-
rada yer aldığını belirten

Özkardeşler, “ Bundan son-
rada bu tür etkinlikleri ger-

çekleştirerek Türk mutfağını
yaşatmaya devam edeceğiz.
Bir amacımız da farklı kül-

türel değerlerin gelecek ne-
sillere aktarılmasını sağla-
mak. Bu buluşmayı milat
olarak düşünüyoruz” dedi.

Geceye katılan dernek
üyeleri göç yıllarında

ve sonrasında yaşa-
nan anılarını genç-
lere aktararak
duygusal anlar ya-
şanmasına neden
oldu. Farklı isimler

altında düzenlenen
etkinliklerin daya-

nışma ruhunu arttırdığı
hatırlatıldığı gece, Ata-
türk’ün sevdiği şarkılar ara-
sında yer alan Vardar Ovası
şarkısının hep bir ağızdan
söylenmesi ile son buldu.

ABTTF, Avrupa Azınlık 
Bölgeleri konferansına katıldı
BRÜKSEL/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu (ABTTF), Avrupa
Birliği’nin (AB) merkezi

Brüksel’de düzenlenen “Bölgelerde
Derinlemesine Kök Salma: AB Böl-
gelerinde Azınlık Toplulukları ve
Dilsel Azınlıklar” başlıklı konfe-
ransa katıldı. Avrupa Bölgeler Ko-
mitesi’nin ev sahipliğinde
ABTTF’nin asil üyesi olduğu Av-
rupa Milletleri Federal Birliği
(FUEN) tarafından düzenlenen kon-
feransa ABTTF Başkanı ve FUEN
Başkan Yardımcısı Halit Habip
Oğlu, ABTTF Başkan Yardımcısı
Sami Yusuf ve ABTTF Merkez Ofis
Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz işti-
rak etti. Avrupa Parlamentosu (AP)

üyesi milletvekilleri Csaba Sogor ve
Iuliu Winkler’in de konuşmacı ola-
rak iştirak ettiği konferansta açılış
konuşmasını FUEN Başkanı Lorant
Vincze yaptı. Konferansta, FU-

EN’nin AB genelinde bir azınlık ko-
ruması oluşturulması amacıyla baş-
lattığı “Azınlıkları Koruma Paketi
(MSPI)” başlıklı Avrupa Vatandaş-
ları Girişimi’nin ana temalarından

birinin bölgesel politika olduğu be-
lirtilerek bölgesel fonların koşulları-
nın ve uyum politikasının ulusal ve
yerli azınlıkların korunması ile Av-
rupa’daki dilsel ve kültürel çeşitlili-
ğin güçlendirilmesini içerek şekilde
değiştirmesi yönünde AB’ye çağrıda
bulunuldu. Konferansın azınlık ve
azınlık dostu bölgeler konulu tar-
tışma oturumunda panelist olarak
yer alan ABTTF Başkanı ve FUEN
Başkan Yardımcısı Halit Habip
Oğlu, azınlık ve çoğunluk arasın-
daki diyaloğun öneminin altını çize-
rek Yunanistan’da yaşayan Batı
Trakya Türk toplumunun her
zaman diyaloğa açık olduğunu
ancak Yunan devletinin Batı Trakya
Türk toplumu ile diyaloğa girmek-
ten ısrarla kaçındığını söyledi. 

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinoplu mübadiller 
Balkan Kongresi’ne kat�ld�

Sinoplu mübadiller 
Balkan Kongresi’ne kat�ld�
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’‘�stanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ba�lı Balkan ve Karadeniz Ara�tırmaları Merkezi (BALKAR)
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hacisaliho�lu ile BALKAR’ın gerçekle�tirdi�i faaliyetleri, Balkanlar’ın
Türkiye için önemini, bölgedeki ulusların Osmanlı’ya kar�ı bakı�ını ve Türkiye’nin Balkanlar poli-

tikasını konu�tuk. Balkanlardaki Osmanlı tarihinin yeni ku�aklara objektif bir �ekilde anlatılması ve
Osmanlı izlerini silme politikalarının sonlandırılması gerekti�ini ifade eden Hacısali�o�lu, “Balkan

uluslarının kendilerine Osmanlı’dan ba�ka bir “öteki” arama zamanı artık gelmi�tir” dedi.

Balkan uluslarının kendilerine
Osmanlı’dan başka bir “öteki”

arama zamanı gelmiştir

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

Seyyid EM�N 

Okuyucularımızın size daha
yakından tanıması için kendi-
nizi tanıtır mısınız?

Tipik bir Karadenizliyim. Trab-
zon-Tonya’da doğdum. İlk ve
orta öğrenimimi Trabzon ve Or-
du’da tamamladım. Ankara’da
ve Milli Eğitim Bakanlığı bursi-
yeri olarak Münih’te tarih oku-
dum. Doktoramı Münih
Üniversitesi Doğu ve Güney-
doğu Avrupa Tarihi Enstitü-
sü’nde “Jön Türkler ve
Makedonya Sorunu” konulu
tezle bitirdim. 2001-2003 yılları
arasında Münih Ünviersite-
si’nde öğretim üyesi olarak ça-
lıştım. 2003’ten beri Yıldız
Teknik Üniversitesi’nde çalış-
maktayım. 2008’de doçent, 2014
profesör oldum.

2010 yılında kurulan Bal-
kan ve Karadeniz Araştır-
maları Merkezi
(BALKAR) müdürlüğü
görevini yürütüyorsu-
nuz. BALKAR hak-
kında bilgi verebilir
misiniz?

BALKAR Balkan ülkeleri,
Rusya ve Kafkaslar üzerine
akademik faaliyetler organize
eden ve yayınlar çıkaran bir
araştırma merkezidir. Yıldız
Teknik Üniversitesi rektörlü-
ğüne bağlı bir birimdir. BAL-
KAR’ın kuruluşuna bizzat
kendim öncülük yaptım. Alan
uzmanı 5 öğretim üyesinin
adıyla üniversitenin senatosuna
ve oradan da YÖK’e sunulan
kuruluş önerimiz kabul edildi
ve merkezin tüzüğünün Resmi
Gazetede yayınlanmasıyla res-
men kurulmuş oldu. Kısa va-
dede Balkanlar ve Kafkaslar
hakkında akademik faaliyetler
yapmak, uzun vadedeki hedefi
ise bir enstitüye dönüşerek bir
uzman kadrosu oluşturmak ve
bu kadroyla birlikte Balkan ve
Kafkas siyaseti ve tarihi üzerine
yüksek lisans ve doktora prog-
ramları açarak Türkiye’nin Bal-
kan, Rusya ve Kafkas uzmanı
yetiştiren en önemli akademik
birimi haline gelmekti. Maale-
sef bu ikinci hedefimizi gerçek-
leştiremedik. Ama ümidimi
kaybetmiş değilim. Emekli ol-

madan önce bu hedefe ulaşaca-
ğıma inanıyorum.
Her yıl düzenli olarak uluslar-
arası ve ulusal sempozyumlar,
dil kursları ve bunların  ya-
nında bölge hakkında yayınlar
yapıyorsunuz. Gerçekleştirdiği-
niz bu çalışmalarda Balkan ül-
kelerindeki üniversite ve
enstitülerle işbirliğiniz oluyor
mu? Balkan ülkelerindeki üni-

versite ve enstitülerle işbirliği-
nizi anlatır mısınız?

BALKAR faaliyetleri merkez
müdürü olarak benim ve öğren-
cilerimin gayretleri ile yürütü-
lüyor. Çalışmalarımızı
üniversitenin resmi öğretim
üyelerinden çok BALKAR gö-
nüllüleri ile sürdürüyoruz. Mer-
kezimizde tamamen karşılıksız
dil kursları veren gönüllüleri-
miz var. Bu dönem 6 dil dersi
açtık: Bulgarca, Makedonca, Yu-
nanca, Arnavutça, Boşnakça-
Sırpça, Macarca. Bu kursların
verilmesinde Arnavutça için
Kosova Diaspora Bakanlığı İs-
tanbul Kosova Kültür Merkezi
ile işbirliğimiz var. Ayrıca Rek-
törlüğümüz üzerinden birçok
Balkan üniversitesi ile işbirliği
protokolleri imzaladık. Saray-
bosna Devlet Üniversitesi ve
Uluslararası Saraybosna Üni-
versitesi ile ortak sempozyum-
lar düzenledik. Fakat
imzaladığımız işbirliği proto-
kollerinin gereklerini yerine ge-
tirmekte aciz kalıyoruz.
Yapabileceğimiz çok şey olma-

sına rağmen bunu gerçekleştire-
miyoruz. Bunun da en önemli
nedeni merkezimizin maalesef
tek kişi üzerinden yürümesidir.
Maalesef Türk üniversitelerin-
deki araştırma merkezlerinin
kadrosu ve finansal kaynağı
yoktur. Örneğin üniversite-
mizde 20 civarında araştırma
merkezi vardır ve bunların üçte
ikisinin yıllık hiçbir faaliyeti
yoktur, kağıt üzerinde mevcut-
turlar. Araştırma Merkezi adı
çok şey vaad ediyor. Ama sta-
tüsü gereği içi doldurulamıyor.
Eğer merkez müdürü kendi za-
manından ve parasından harca-
yarak etkinlik düzenlemezse
merkez tamamen atıl kalır. Tam
da bu nedenle araştırma merke-
zinin bir enstitüye çevrilmesi,
akademik kadrosunu kurması
ve lisans üstü programlar açma-
sının gerekli olduğunu düşünü-
yorum.

Balkan uluslarının çoğu, kimlik
oluşum süreçlerinde Osmanlı
ile bir çatışma yaşıyor. Yüzyıl-
lar boyunca ortak yaşama kül-
türüne sahip bu ulusların
günümüzde halen bu ötekileş-
tirmeyi devam ettirmelerini
nasıl değerlendirirsiniz?

Balkan uluslarının ulus-devlet-
lerini kurma sürecinde doğal
“öteki” Osmanlı yönetimi ol-
muştur. Çünkü bu devletler
Osmanlı’ya karşı savaşarak
bağımsız devletlerini kur-
muşlardır. Bu yalnızca Bal-
kanlara mahsus bir durum
değildir. İtalyan uluslaşma-
sında da Kuzey İtalya’ya
hâkim olan Avusturya İtalyan
milliyetçileri tarafından düş-
man ve “öteki” olarak görülm-

üştür. Balkan uluslarının kimli-
ğini oluşturan sacayaklarından
biri “Osmanlı karşıtlığı”dır.
Fakat günümüzde bunun
devam ettirilmesi Balkan ulus-
larının milli birliği ve kimlikleri
açısından çok da gerekli değil-
dir. Artık Osmanlı’nın Balkan
egemenliğinin yıkılı-
şının üzerinden
yüzyıldan
fazla bir
zaman
geçmiş-
tir. Bal-
kan
ulusla-
rının Os-
manlı
dönemi ve
mirasına en azın-
dan Roma İmparator-
luğu dönemi ve mirasına
gösterdikleri saygıyı gösterme-
sinin zamanı gelmiştir. Şimdiye
kadar Osmanlı izlerini silme
politikalarının sonlandırılması
ve Osmanlı’dan kalan mimari
eserlere ve hatta arkeolojik iz-
lere sahip çıkılarak bunların ko-
runması, müzeler oluşturularak
yeni kuşaklara objektif bir şe-
kilde anlatılması gerekir. Bu

Balkan uluslarının milli
kimliklerinin daha sağ-

lam bir temele oturma-
sına, kendiyle ve
tarihiyle barışık bir
milli kimlik inşasına
katkı sağlar. Balkan

uluslarının kendilerine
Osmanlı’dan başka bir

“öteki” arama zamanı artık
gelmiştir.

Kemal Karpat, “Osmanlı’nın
gerçek anlamda bir devlet ha-
line gelmesi, güçlenmesi ve bü-
yümesinin, 1360-1444’te
Balkanlar’ın, 1453’te de İstan-
bul’un fethi ile gerçekleştiği dü-
şünülürse, Balkanlar’ın
Osmanlı ve Türk tarihindeki
önemi kendiliğinden ortaya
çıkar” yorumunda bulunuyor.
Size göre Balkanlar, Türkiye
için neden önemli?

Balkanlar Türkiye ve Türk ta-
rihi için önemlidir. Yalnızca
Karpat değil tüm ciddi Osmanlı
tarihçileri Osmanlı Devleti’nin
öncelikle bir Balkan devleti ola-
rak büyüyüp imparatorluk ha-
line geldiğini kabul eder.
Osmanlı Devleti yalnızca Bi-
zans İmparatorluğunun değil,
aynı zamanda Sırp ve Bulgar
krallık ve beyliklerinin de mi-
rasçısıdır. Osmanlı öncesinde
yaşamış bu devletlerin birçok
kanunları ve gelenekleri Os-
manlı içinde hatta orijinal isim-
lerini de koruyarak yaşamaya
devam etmişlerdir. Avrupa’da
başlayan modernleşme Osman-
lı’ya önce Balkanlar üzerinden
girmiş-

tir. Osmanlı ve Cumhuriyet elit-
lerinin çoğunluğu Balkan-
lar’dan gelmiştir. Cumhuriyetin
kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Balkanlardan gelmesi
tesadüf değildir. Modern Türk
devletinin kurucuları Balkanlı
Türklerdir.

Evet, Osmanlı
Devleti

büyük öl-
çüde bir
Balkan
devleti
olmuş-
tur,

fakat bu
devlet yı-

kılmıştır. Gü-
nümüz

Türkiye’sinin Balkanlar-
daki varlığı çok küçülmüştür.
Bu nedenle Osmanlı dönemi ile
günümüz arasında çok farklar
vardır.

Günümüz Türkiye’si açısından
Balkanlar Türkiye ile Orta Av-
rupa arasında bir köprüdür.
AB’ye üyelik vizesi Balkan-
lar’dan alınacaktır. Bu nedenle
Türkiye bu coğrafyayla iyi dip-
lomatik ilişkiler kurmak zorun-
dadır. Türklerin akrabalarının
çoğunlukla azınlık olarak yaşa-
dığı bir coğrafyadır. Bu coğraf-
yada yaşanan her türlü rejim
değişikliği, çatışma ve katliam-
lara Türkiye duyarsız kalamaz.
Bu Müslüman toplulukların
güçlenmesi ve kalkınması için
Türkiye’nin kamu diplomasisi
politikalarını artırarak sürdür-
mesi gerekir. Balkanlar Tür-
kiye’nin ihracat-ithalat
ilişkilerinin yoğun olduğu eko-
nomik etki bölgesidir. Balkanla-
rın ekonomik refahı
Türkiye’nin bu bölgeyle ticari
ve ekonomik ilişkilerini de
olumlu etkileyecektir. Ekono-
mik ilişkilerin gelişmesi için
ikili ticaret anlaşmaları yapıl-
maktadır.
Balkanlar Türklerin tarih labo-
ratuarıdır. Osmanlı ile pozitif
özdeşleşme Türk milli kimliği-
nin önemli bir sacayağıdır. Bal-
kanlardaki Osmanlı eserleri
ve Müslüman toplu-
luklar Türklere Os-
manlı’yı
hatırlatmakta-
dır. Bunlara
karşı bir sal-
dırı, doğrudan
Türk kimliğine
karşı bir saldırı
olarak algılan-
maktadır. Bu ne-
denle Türkiye
Balkanlara karşı hiçbir
zaman kayıtsız kalamaya-
caktır.

Türkiye, Balkanlarda elçilik-
lerle birlikte TİKA, YEE, AA,

Maarif, Kızılay, Diyanet
ve birçok kurum ile var-

lık göstermeye çalışı-
yor. Bu kurumların
Balkanlar’da gerçek-
leştirdikleri çalışma-
ları nasıl

yorumlarsınız. Yapı-
lan çalışmalar yeterli

mi ve bunlara ek olarak
neler yapılabilir?

TİKA, Yunus Emre Enstitüleri
gibi kuruluşların Balkanlardaki
varlığı çok önemlidir ve kamu
diplomasisi araçları olarak kat-
kıları çok değerlidir. Fakat unu-
tulmamalıdır ki bunların
temsilcilik açmalarına henüz iki
büyük Balkan devleti Yunanis-
tan ve Bulgaristan izin verme-
miştir. Yani bu tür faaliyetlerde
sınırlılıklar söz konusudur. Her
Balkan devleti bunlara kucak
açmamaktadır. Hatta bunların
varlığı ve faaliyetlerine ciddi
derecede şüpheyle bakan ke-
simler küçümsenmeyecek oran-
dadır. Ayrıca unutulmamalıdır
ki bilimsel temellere oturtulma-
mış hiçbir politikanın başarılı
olması mümkün değildir. TİKA
veya Yunus Emre Enstitüsü yö-
neticileri ve personelinin bölge
uzmanı olarak yetişmiş kişiler
olması gerekir. Örneğin Ati-
na’da açılacak bir temsilciliğin
başındaki kişinin Yunan tarih
ve siyaseti üzerine en az dok-
tora düzeyinde uzmanlığının
olması, Yunancayı bilimsel
araştırma yapacak
düzeyde bil-
mesi gerekir.
Sofya’da
açılacak
bir tem-
silciliğin
başında
Bulgarca
bilen ve Bul-
gar tarihi veya
siyaseti üzerine en
az doktora düzeyinde aka-
demik çalışma yapmış bir kişi-
nin olması gerekir. Daha alt
kadroların da uzmanlardan
oluşması gerekir. Aksi takdirde
bu girişimlerin etkileri sınırlı
kalır ve hatta maalesef uzun va-
dede tamamen başarısız olma
durumu ortaya çıkarsa buna da
şaşırmamak gerekir. Tekrar be-
lirtmek gerekirse: Bilimsel te-
mele dayanmayan hiçbir
politikanın kalıcı başarı sağla-
ması imkansızdır. Bence Türki-
ye’nin Balkanlara yönelik en
başarılı girişimi Balkan ülkele-

rinden

gençlere
(Başbakanlığa bağlı Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Dairesi Başkanlığı, İstanbul
Üniversitesi vb. kurumlar tara-
fından) burs verilerek Türk üni-
versitelerinde öğrenim
görmelerinin sağlanmasıdır.
Türkiye’nin kaliteli üniversite-
lerine gelen Arnavut, Boşnak,
Makedonyalı, Batı Trakyalı,
hatta Sırp, Bulgar, Macar genç-
ler burada iyi düzeyde İngilizce
ve Türkçe öğrenmekte, alanla-
rına göre iyi bir eğitim almakta
ve bunların yarıya yakını kendi
ülkelerine geri dönmektedir.
Türkiye’nin en seçkin üniversi-
telerinde eğitim alan bu gençler

kendi ülkelerinin kalkınmasına
büyük katkılar sağlayacak kali-
tede yetiştirilmektedirler. Ko-
sova veya Arnavutluk’ta
milliyetçi kesimlerin bu genç-
lere yönelik “İslamist” veya
“neo-osmanlıcı” olacakları yö-
nündeki çekinceleri gereksizdir.
Türkiye’nin en modern üniver-
sitelerinde eğitilen bu gençler
ülkelerine çok büyük katkılar
sağlayacaklardır. Bu gençler
Türkiye ile Balkan ülkeleri ara-
sında her zaman bir köprü vazi-
fesi göreceklerdir ve bunun
Balkan ülkelerine bir zararı
yoktur. Bilakis faydası vardır.
Bence Türkiye’nin Balkan ülke-
lerine yönelik en “ilmi” (bilim-
sel temellere oturan) yatırımı
budur. Diğer Balkan Müslü-
manlarıyla ilişkilerine gelecek
olursak, Arnavut milliyetçiliği-
nin Türkleri Makedonya’da ve
Kosova’da ciddi derecede ra-
hatsız ettiği bir gerçektir. Fakat
bunlara karşı sabır ve ilimle
yaklaşmak, ama hiçbir zaman
düşmanca bir tutum içine gir-

memek gerekir. Dar çerçe-
vede bu sorun

rahatsızlık
verse de

genel ola-
rak ve
uzun va-
dede Ar-
navutlar

ve diğer
Müslüman

topluluklar
Türkiye’nin Bal-

kanlardaki dostlarıdır. Ar-
navutlardaki Türk karşıtlığı
bütün Avrupa ülkeleri ve Rus-
ya’nın ortak çabaları ile Enver
Hoca ve Tito rejimlerinin Türk
düşmanı politikaları sonucunda
ortaya çıkmıştır. Yüzyıllık tahri-
batın bir günden yarına değiş-
mesi mümkün değildir. Bilime
dayalı uzun vadeli politikalarla
bu tahribatın etkileri azalacak-
tır. Sabırlı ve kararlı olmak ge-
rekmektedir.
Müslüman olmayan diğer Bal-
kan topluluklarıyla ilişkilere ge-
lince, onlar da ulus-devlet
kurma süreçlerindeki Türk düş-
manı milliyetçi akımların etki-
sinde ve daha sonra

Arnavutların da tabi olduğu
rejimlerin etkisiyle Türk-

lere yönelik olumsuz bir
tavır içindedirler. Onlara
yönelik tavrın da bilim-
sel temele dayalı faali-
yetlerle uzun vadede
olumsuzlukları olum-

luya dönüştürecek yönde
olması gerekir. Kısaca on-

lara karşı da sabırlı olmak
ama Türklerin azınlık hak ve
hukuklarından da hiçbir zaman
taviz vermemek gerekir. Örne-
ğin Bulgaristan’daki Türklerin
kendi dillerinde okul ve üniver-
siteler açarak kimliklerine daha
fazla sahip çıkmaları ve bunun
için gerekli politik mücadeleyi
vermeleri gerekir. Bu mücadele
Türklerin yaşadıkları köy ve şe-
hirlerin değiştirilmiş isimlerinin
eski haline dönüştürülmesi,
sonradan oluşturulmuş Türk-
lere karşı anıtlar ve yer isimleri-
nin kaldırılması gibi birçok
konuyu da kapsamalıdır. Bütün
bunlar ancak yetişmiş insan ve
bilimle olur.
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Meclisinde
27 Nisan'da yaşanan
ve aralarında milletve-

killerinin de bulunduğu çok
sayıda kişinin yaralanmasıyla
sonuçlanan olaylara karıştıkları
gerekçesiyle muhalefetteki İç
Makedon Devrimci Örgütü-
Makedonya Ulusal
Demokratik Birliğinin (VMRO-
DPMNE) oluşturduğu bloktan
6 milletvekilinin dokunulmaz-
lıkları kaldırıldı. VMRO-
DPMNE milletvekillerinin
katılmadığı meclis oturumun-
da her milletvekili için ayrı
oylama yapıldı.
Dokunulmazlıklar salt çoğun-
luk sağlanarak kaldırıldı.
Savcılık, 27 Nisan'da meclis
olaylarına karıştıkları gerekçe-

siyle VMRO-DPMNE milletve-
killeri Krsto Mukoski, Lyuben
Arnaudov, Yohan Tarçulovski,
Saşo Vasilevski, Lyupço
Dimovski ve Jaklina Peşevska
ile aralarında eski İçişleri
Bakanı ve Kamu Güvenliği
Bürosu Müdürü Mitko
Çavkov'un da bulunduğu 36
kişi hakkında "anayasal düzen
ve güvenliğe terör tehdidi" suç-
lamasıyla soruşturma başlat-
mıştı. Hakkında soruşturma
başlatılan 36 kişiden 24'ü daha
sonra gözaltına alınmıştı.
www.dunyabulteni.net’e göre;
dokunulmazlıkları kaldırılan
milletvekillerinin görevleri,
Ceza Mahkemesi haklarında
karar verene kadar devam ede-
cek. Mecliste 27 Nisan’da yapı-
lan oturumda VMRO-DPMNE
ve Makedonya Sosyal
Demokratlar Birliği (SDSM)

öncülüğündeki taraflar arasın-
da gerginlik yaşanmış, yeni
meclis başkanının seçilmesine
yönelik planlanan oturum erte-
lenmişti. Oturum ertelenmesi-
ne rağmen mecliste çoğunluğu
elinde bulunduran SDSM
öncülüğündeki siyasi partiler,
Arnavut Partisi Demokratik
Bütünleşme Birliğinden (BDİ)
Talat Caferi'yi Meclis Başkanı
seçmişti. “Ortak bir
Makedonya İçin” adlı sivil top-
lum örgütü yanlısı protestocu-
lar, Caferi'nin Meclis Başkanı
seçilmesinin ardından meclis
önünde toplanırken bir grup
binaya girerek bazı milletvekil-
leri ile basın mensuplarını
rehin alıp darp etmişti.
Olaylarda, aralarında milletve-
kili, polis ve basın mensupları-
nın da bulunduğu 100'e yakın
kişi yaralanmıştı.

Makedonya'da muhalefete
"dokunulmazl�k kald�r�lmas�"

Batı Balkan liderlerinin
Bulgaristan buluşması

BÜKRE�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli, Romanya Milli Günü dola-
yısıyla düzenlenen resmi törene

katıldı. Canikli, özel davetli olarak geldiği
Bükreş'te, Savunma Bakanlığındaki temasla-
rının ardından kutlamaların yapılacağı Zafer
Takı Meydanı'na geçti. Meydandaki tören
askeri bandonun yerini almasıyla başladı.
Aralarında Bakan Canikli'nin de bulunduğu
yabancı davetlilerin tören için hazırlanan
platformdaki yerlerine geçmelerinin ardın-
dan alana Romanya Cumhurbaşkanı Klaus
Iohannis geldi. www.haberler.com’a göre:
Askeri birlikleri selamlayan Iohannis'in
tören alanındaki yerini alması sonrasında
askeri bando tarafından Romanya ulusal
marşı çalındı. Marş sırasında top atışları ger-
çekleştirildi. Cumhurbaşkanı Iohannis'in
Zafer Takı'na çelenk bıraktığı tören resmi
geçitle devam etti. 

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
13.Türkiye–Bosna-Hersek–
Sırbistan Üçlü Dışişleri Bakanları

Toplantısına katılmak üzere Belgrad’ı ziya-
ret etti. Üçlü Toplantı öncesinde Bakan
Çavuşoğlu’nun Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vuçiç tarafından kabulünde,
Cumhurbaşkanı ReceP Tayyip Erdoğan’ın
Ekim 2017’de Sırbistan’a gerçekleştirdiği
ziyareti müteakip atılan ortak adımlar
değerlendirildi. 

Savunma Bakan� Canikli,
Romanya Milli Günü
törenine kat�ld�

Türkiye–Bosna-Hersek–
S�rbistan üçlü toplant�s�
Belgrad’da yap�ld�

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov'un ev
sahipliğinde başkent

Sofya'da düzenlenen forumda
bir araya gelen Balkan ülkeleri
devlet ve hükümet başkanları,
bölgenin Avrupa Birliği (AB)
ile entegrasyonu ve ortak alt-
yapı projelerini görüştü.
Başbakan Borisov, toplantıda
yaptığı konuşmada "Bölge
ülkelerinin her biri çok değerli.
Biz artık bir barut fıçısı deği-
liz." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'ın 2018'de AB
dönem başkanlığını üstlenece-
ğini hatırlatan Borisov, dönem
başkanlığı sırasında Batı
Balkanlar ülkelerinin AB'ye
entegrasyonuna büyük önem
verileceğini vurguladı.

www.haberler.com’a göre;
Borisov şöyle konuştu:
"Bölgemiz güçlü altyapısı ve
dijital projelerle AB'nin huzu-
runa gitmeli. Ünlü yıldız
Sylvester Stallone,
Bulgaristan'da kurt avına çıktı-
ğında ormanlarda dahi inter-
net olduğunu söylemişti. Biz
siyasi dersimizin sınavını başa-
rıyla vermiş bulunuyoruz."
Batı Balkanlar kavramına karşı
olduğunu söyleyen Borisov,
"Balkanlar, Yunanistan,

Romanya, Slovenya,
Hırvatistan olmadan düşünü-
lemez. Aramıza Arnavutluk,
Sırbistan, Bosna-Hersek'i de
almadan ileriye gidemeyiz.
Haritada boş alanlar bırakama-
yız. Brüksel'e giderken, prob-
lem taşıyarak gitmemeliyiz."
diye konuştu. Toplantıya katı-
lan Karadağ Cumhurbaşkanı
Filip Vukanoviç de "AB geniş-
lemesinde bir yorgunluk söz

konusu değil. Sadece Batı
Balkanlar'ın süreci yavaşlamış
bulunuyor. Ülkelerin tek tek
ilerleme yolu tehdit altında
değil." dedi. Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, "Priştine, komşuları ile
iletişim-ulaşım bağlantılarını
güçlendirecek. Tüm Balkan
ülkelerin bütçeleri AB enteg-
rasyonu odaklı olmalı. Temel
stratejimiz Batı Balkanlar'ın

AB'ye katılımı olmalı." diye
konuştu. Sırbistan Başbakanı
Ana Bırnabiç, Sırp hükümeti-
nin Batı Balkanlar'ın AB enteg-
rasyonuna destek vereceğini
belirterek "Sırbistan hükümeti
Batı Balkanlar'daki diyaloğun
güçlendirilmesi için çalışacak.
Sel sonrası hepimiz
Arnavutluk'a yardım elimizi
uzattık. Bölgemiz, geçmişte
görülmemiş bir şekilde artık

birleşip beraber hareket edebi-
liyor." ifadelerini kullandı.
Sırbistan'ın Arnavutluk ve
Makedonya'nın AB yolundaki
çalışmalarına destek verdiğine
işaret eden Bırnabiç, Niş-
Priştine-Tiran-Teres otoban
projesinin öncelikli olduğunu
kaydetti. Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama da
"Bundan, 300 değil, 30 değil, 3
yıl öncesine kadar böyle bir
forumun imkansız olacağını
düşünüyorduk. Avrupa, vatan-
daşlarımıza umut veriyor.
Bulgar Başbakanı Borisov'u
desteklerken, kendisinden olan
beklentilerimizin de çok büyük
olduğunu söylemek istiyoruz.
Çünkü biz aynı kaderi payla-
şan ülkeleriz." dedi.
Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev de Bulgaristan'ın dönem
başkanlığının bölge ülkeleri
için "şans olduğunu" vurgula-
dı. Dünya Bankası CEO'su
Kristalina Georgieva, bölgede
ulaşım koridorları ve bilişim
sektörünün gelişiminin altını
çizerek "Dünya Bankası bölge-
nin ortak altyapı projelerine
200 milyon dolara kadar yatı-
rım yapabilir. Bulgaristan ile
Türkiye arasında Kapitan
Andreevo Gümrük Kapısı tek
gişede kontrol alanında örnek
teşkil ediyor. Tek gişede kont-
rol ve karayolları ücretlendiril-
mesindeki Toll sistemi geçiş
için bekleyenlerin oluşturduğu
fiziksel kuyrukları sanal kuy-
ruklara dönüştürecek." dedi. 

Bulgaristan Ba�bakan� Boyko Borisov'un ev sahipli�inde ba�kent Sofya'da düzen-
lenen forumda bir araya gelen Balkan ülkeleri devlet ve hükümet ba�kanlar�,

bölgenin Avrupa Birli�i (AB) ile entegrasyonu ve ortak altyap� projelerini görü�tü
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Bosna Hersek'in
tek görme engelliler

kütüphanesi

Güncel

Menderes Belediyesi’nin 
araçları yerli ve milli olacak

H.MERKEZ�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
‘yerli otomobil’ çağrısının ardından beş fir-
manın yerli ve milli otomobil üreteceğinin
açıklanmasının ardından Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu’dan önemli bir adım
geldi. Başkan Soylu üretime geçilmesiyle bir-
likte belediyedeki tüm araçların bu araçlar-
dan oluşacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes
Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağ-
rısıyla bir hayalimiz gerçek oluyor. Büyük ve
güçlü bir Türkiye icraatlarıyla artık kendisini
gösteriyor. Yerli ve milli otomobilimizin yapı-
lacak olması bizi de heyecanlandırdı. İnşallah
kısa sürede prototipin tamamlanıp satışa su-
nulmasıyla bizim de araçlarımız yerli ve milli
olacak. Menderes Belediyesi’nde ki tüm araç-
larımızı bu araçlarımızla değiştireceğiz. İşe de
ilk olarak makam arabamdan başlayacağım.
Türkiye’nin büyüme yolundaki icraatlarına
biz de Menderes Belediyesi olarak destek ola-
cağız.  İnşallah kısa süre sonra ilçemizde bele-
diye hizmetlerimiz yerli ve milli üretim
araçlarla yapılacak” diye konuştu.

Menderes Bele-
diye Ba�kan� Bü-

lent Soylu, yerli ve
milli otomobilin
üretilmesinin ar-
d�ndan belediye
araçlar�n�n tama-
m�n�n bu araçlar-
dan olu�aca��n�

aç�klad�
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde
mücadele eden Yunanistan'ın
köklü basketbol kulüplerinden

Aris'te başkan yardımcılığına Türk
vatandaşı Tanyel Yılmaz getirildi.
Yunan ekibinde, iş geliştirme ve
sponsorluk alanlarını da kapsayan
iletişimden sorumlu başkan yardım-
cılığı görevini üstlenen Tanyel
Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkileri
geliştirmek amacıyla projeler hayata
geçireceklerini söyledi. Aris'in
Türkiye ve Orta Doğu temsilciliğini
de üstlenen Yılmaz, yaptığı açıkla-
mada, Türkiye'deki çalışmalarının
yanı sıra böyle bir sorumluluğun
kendisi için çok değerli olduğunu
dile getirdi. www.haberler.com’a
göre; yaptıkları tüm görüşmelerde
Türkiye ve Yunanistan arasındaki
ilişkileri her alanda geliştirmeyi
hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "İki
ülkenin insanları birbirine o kadar
benziyor ki Yunanistan'da kendimi
hiç yabancı hissetmedim. Umarım iş
birliğimiz hem sportif başarıyı geti-
recek hem de ülkelerimize karşılıklı
yararlı platformlar yaratacak" ifade-
lerini kullandı.

Yunan
kulübünde Türk

yöneticiFenerbahçe'nin karde� kulübü 
NOVİ PAZAR LİGDEN ÇEKİLDİ
S�rbistan'�n ikinci seviyedeki 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Novi Pazar, maçlar-

daki hakem hatalar� ve usulsüzlükler gerekçesiyle ligden çekilme karar� ald�
YEN� PAZAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kulüp yönetim kurulunun
olağanüstü toplantısının
ardından yapılan açıklama-

da, oy birliğiyle ligden çekilme
kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada, "Kazananın önceden
bilindiği, hakemlerin bazı kişi ve
kulüplerin direktifleri doğrultu-
sunda maç sonucuna karar verdi-
ği, tamamen usulsüz bu ligde
artık yer almak istemiyoruz."
denildi. www.haberler.com’a
göre; 1-1 sona eren Buducnost
maçının, "bardağı taşıran son
damla" olduğu kaydedilen açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi; "Bu
maçtaki hakem hatalarını felaket

olarak nitelendirmek dahi azdır.
Ev sahibi takım bizden daha iyiy-
di, ancak hakemin yardımı olma-
dan bir puanı alamazlardı. Bizim
maçlarımızın sonuçlarının önce-
den belli olduğuna dair bazı dost-
larımızdan bilgiler de aldık. Öte
yandan, maçın hakemi tribünler-
de savaş suçlusu Ratko Mladic'e
destek tezahüratları yapılırken de
sessiz kaldı." Açıklamada, tüm bu
nedenlerin Novi Pazar
Kulübünün ligden çekilmesi için
yeterli olduğu ifade edilirken, bu
kararın "şehrin parasının daha
fazla boşuna harcanmaması" için
alındığı kaydedildi. Kulüp yöne-
timinin aldığı kararın, divan top-
lantısında da onaylanmasının
beklendiği ifade edildi.


